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  دهيچك

ديني در ايران همانند ســاير كشــورهاي اســالمي،  گرايانجريان اصــالح
ضــمن اينكه ريشــه در دين و ســنت دارد ولي ميراث به ارث رســيده از 
صورت موجود قبول ندارد و خواهان تغيير وضع موجود  گذشته را به 

ماندگي اســت. اين جريان به نوعي خاص خود با مســأله انحطاط و عقب
سيم ميشود. اين جريان كلي بداخلي مواجه مي شاخه تق شود كه ه دو 

دوم  اول، متحجرين و شاخه ا از هم بسيار اهميت دارد. شاخهتفكيك آنه
سيم نوگرايي ديني مي شاخه قابل تق شد. جريان نوگرايي ديني به دو  با

ديني. پس از انقالب  انو روشنفكر شريعتمدار گراي اسالم جرياناست. 
سالمي و در سالم جريان كنوني، شرايط ا صدد شريعتمدار گراي ا ، در

هاي اسالمي ها و انگارهكردن توسعه و مدرنيته بر اساس آموزهاسالمي
ــندميو ديني  ــر مقاله  .باش ــدميدر پي طرح اين پرســش حاض كه  باش

دســتخوش چه  شــريعتمدار گراي اســالم جريان نزداســاســاً توســعه 
ــخ  ــده اســت؟ در پاس ــالم جريانكه  توان گفتميتحوالتي ش  گراي اس

 مركزي دالو با معنوي و پيشــرفت مادي  با پيوند توســعه شــريعتمدار
 عدالت اســتقالل، چون شــناوري هايدال كه شــده بازنمايي پيشــرفت
صاد امنيت، ستيزي، غرب خواهي، آرمان خواهي، سالمي اقت  آزادي و ا

  .است نموده بندي مفصل خود پيرامون را
توســعه،  عتمدار،يشــر ياســالم گرا انيجر ،يانقالب اســالم :دواژهيكل
  .گفتمان، عدالت شرفت،يپ

  2/11/1396 تأييد خيتار                                           1/10/1396 افتيدر خيتار
  باشد.ي آقاي نجات پور ميدكتر رسالهاين مقاله برگرفته از 

ی ه عل نا یژپ-ص  و
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 مقدمه 

ضرورتاً ميگرايان و از پيروزي انقالب اسالمي، جريان اسالمپس  بايست به فقهاء شيعه 
هاي گيري در خصوص مسائل مختلف بپردازند و به صورت شفاف و موردي ديدگاهموضع

ــت ــياس ــتا ها و برنامهفقهي را براي طراحي س ــازند و در اين راس ــور مطرح س ها و اداره كش
و از  هاي خود از يك ســـو، به مباني فقهي خود وفادار بماننديگير بايســـت در موضـــعمي

سوي ديگر پيشرفت، و توسعه كشور را تعقيب كنند و در واقع الگوي بديلي از نوسازي كه 
اي اسالمي تحقق بخشد ارائه نمايند. در بتواند دستاوردهاي عقالني جهان مدرن را در جامعه

ـــئوالت و چالشهاســـالنتيجه، آنان در  هاي جدي ذهني و عيني در ي بعد از انقالب با س
ي اين عوامل تأثيرات مهمي در فقه ســياســي ختلف مواجه شــدند كه مجموعههاي محوزه
 هاي اصـــلي اســـالمطي اين دوره، يكي از دغدغه). 91: 183بر جاي گذارد(فوزي،  شـــيعه

سالمي در باب حكومت سعه«و » دين«راني، مباحث مرتبط به  گرايان و فقهاي ا بود. در » تو
مذهب در توسعه، بعد از انقالب اسالمي به دو هاي مختلف به جايگاه اين خصوص، نگرش
كه در آن، توسعه اصل بود و هواداران آن با  ي) نگرش نوساز1شود: دسته كلي تقسيم مي

ـ مذهبي كه طرفداران آن با اصل قرار ) نگرش بومي2نگريستند؛ ديدي ابزاري به مذهب مي
ـــعه، بايد بر اســـاس هاي ملي و مذهبي معتقد بودند كه اهدادادن اهداف و آرمان ف توس

ـــ مذهبي نيز هاي مذهبي تعريف شود. نگرش بوميهاي خاص ايران، از جمله ارزشويژگي
 گرايان مذهبي: معتقدند كه شريعت اهداف جهت شود: الف) حداقلبه سه دسته تقسيم مي

اي هاي كالن زندگي اين جهان و از جمله توسعه را ترسيم كرده، اما درباره راهكارهگيري
گرايان مذهبي: معتقدند كه دين اســالم، همه  ها ســخني نگفته اســت؛ ب) حداكثرنيل به آن

شــود و به تكاليف و مســائل فردي و اجتماعي از پيش از تولد تا بعد از مرگ را شــامل مي
  كند؛ ج) ديدگاه اعتدالي: بين دو ديدگاه پيشين قرار دارد. توجه ميها اجراي آن

شيعي، از جمله امام خميني بر اساس اين ديدگاه  (ره) كه توسط اكثريت فقهاي اصولي 
مورد تأكيد قرار گرفته اســـت، مذهب شـــيعه ضـــمن مشـــخص كردن اهداف توســـعه، در 

اي را براي نيل به هدف تفاوت نيســت؛ زيرا اســتفاده از هر وســيلهخصــوص راهكارها نيز بي
جدي براي رفع نيازهاي دنيوي  كند و تالشپذيرد. اين ديدگاه دنياگريزي را نفي مينمي

سان را ارزش مي ست كه آنها دو روي ان ست معتقد ا سيا داند. همچنين درباره رابطه دين و 
ــكه ــود، رويكرد در اين مقاله تالش مي ).13: 1378اند(فوزي، يك س ــالم جريانش  گراي اس
زيابي و به توســعه پس از انقالب اســالمي، درون يك منظومه گفتماني مورد ار شــريعتمدار
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را در مورد توسعه و پيشرفت  شريعتمدار گراي اسالمگفتمان  تحليل قرار گيرد. بدين منظور،
  دهيم.مي مورد بررسي قرار 

  نظري و مفهومي مباني .1
هايي در ساختارهاي اي بشري، با وجود تفاوتبه عنوان تجربه مدرنيته، نوسازي و توسعه

شي و فرهنگي اقوام و ملل  ها و هاي متفاوت و از راهگوناگون، در قالب پارادايمفكري، ارز
. مسيرهايي گوناگون برحسب شرايط تاريخي و اجتماعي جوامع، قابل كاربرد و تعميم است

تواند باشـــد و در نوســـازي تغييري مثبت و مفيد و ســـازنده و از اين رو تكاملي و مترقي مي
سياري از نويسندگا نتيجه ن، نوسازي را مترادف با توسعه گرفته و داراي بار ارزشي است. ب
ـــتر به معناي روند برند، ولي به نظر مي ها را به جاي هم به كار ميآن ـــازي بيش ـــد نوس رس

سازي جامعه ست. اگر نو سعه متوجه هدف و مقصد اين روند ا اي به تغييرات اجتماعي و تو
هاي امعه، با مؤلفههاي تعيين شده توسط فرهنگ آن جسمت تحقق آرمانها و كمال مطلوب

ــورت مدرن ــازي صــورت گرفته و آن جامعه مدرن يا  عام مدرنيته، پيش رود، در آن ص س
سعه يافته مي سيدن به اهداف مورد تو سازي در ر ست به داليل مختلف نو شود. اما ممكن ا

دهد، همان طور كه هانتينگتون نظر ناكام بماند؛ در اين صورت به جاي توسعه، زوال رخ مي
سازي و نهادينگي امور، بر اين مورد نوسازي و توسعهدر  سأله نهاد  سي، با توجه به م سيا ي 

نكته تأكيد دارد. در اينجا اگر توسعه را فراتر از يك فرآيند در نظر بگيريم كه متوجه جهت 
صد مثبت و تكاملي مي سير و هدف و مق سعه فرآيند حركت و و م صورت تو شود، در آن 

ساختاري يكپارچهتغيير اجتماعي عميق سي و  سا شود كه به عنوان نوسازي اي قلمداد مي، ا
انجام شــده ولي معطوف به هدف بوده و به ســرانجام مطلوب رســيده اســت. يعني توســعه، 

گيرد و فرآيند تغييرات اجتماعي و نوسازي را لزوماً در خود مستتر دارد نوسازي را در برمي
شته و  شي دا سازي را هم، به ويژه، ولي فراتر از آن، بار ارز صد نو نائل آمدن به هدف و مق

رساند. از اين نظر توسعه و تحول كيفي و تكاملي، برخالف نوسازي، بار ارزشي دارد و مي
  به فرهنگ جامعه پيوند مي خورد.

كند و با ها را تعيين مياي اســت كه اهداف و آرمانها و كمال مطلوبفرهنگ هر جامعه
نمايد. پس فرهنگ جامعه و دولت و جهان آرماني خود را تبيين مي ارائه يك نظام ارزشــي،

صه يافتگي از فرهنگي به فرهنگ هاي توسعه و توسعه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و خصي
اي نيز طور كه راه رسيدن به توسعه يعني راه نوسازي هر جامعهكند، همان ديگر تفاوت مي

تاريخي و  ماعي و  ـــرايط اجت عهبر حســــب ش جام يايي هر  فاوت از ديگري جغراف اي مت
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). اسالم به عنوان دين الهي كه در همه ساحات جامعه جاري و 22ـ 32: 1391است(موثقي، 
فرهنگي هاي ســـاري اســـت داعيه دار توســـعه و تكامل انســـان بر اســـاس هنجارها و ارزش

  باشد كه در بحث دين و توسعه به آن خواهيم پرداخت. مي
  اسالم. توسعه در 1,1

 دارديم عرضه مسلمانان به يمتحوّل و ايپو ينيب جهان كامل، و خاتم نيد عنوان به اسالم
 مسلمانان ياجتماع و يفرد يزندگان انداز چشم كه سازديم برخوردار يديعقا از را آنان و
ــعه و رشــد از را ــازديم مند بهره ياتوس  بر منطبق ياســالم ديعقا و آنان ينيب جهان با كه س

شد سازگار فطرت سالم. با شار بلكه نبوده، توسعه مانع تنها نه ا صر از سر  به كه است يعنا
كنند. دين اســالم تأكيد بر عقل و علم، نقد و نوآوري، اجتهاد يم عمل توســعه، عامل عنوان

ـــتن اخالق و روحيهو تفقه در دين و ژرف  ـــي و داش علمي و وجدان علمي و تفكر  انديش
سليم بودن تنها در برابر حقيقت، و  ستندات و ت شواهد و م انتقادي و تكيه بر ادله و براهين و 

وگو، تحمل و مدارا و تضـــارب آراء، در عين صـــلح و مســـالمت و ســـازگاري و نيز گفت
ـــن مجادله ـــوره نحل، آيه ( نيكو و احس ـــت. در را مورد تأكيد فراوان قرار داده ا )125س س

ـــعادت در دنيا،  ـــالم، به دنيا، زمين، معاش، طبيعت، توليد، ثروت، تجارت، زندگي و س اس
ضمن اينكه تأكيد بر آخرت در  ست،  سالم ديني دنيا گرا شده و خود ا اهميت زيادي داده 

  آن مورد تأكيد است. 
دي در اسالم و فرهنگ اسالمي، تأكيدهاي عميق و فراواني بر شأن و كرامت انسان، آزا

شده،  و حقوق فرد، عقل، علم، دنيا، ماده و طبيعت، معاش و ثروت، كار و توليد و تجارت، 
اي معنوي و ديني و آسـماني و با اين موارد در بسـتر و زمينه با اين تفاوت كه در اسـالم همه

اخالقي و معنوي برخاســته از  اند. زمينهســمت و ســويي الهي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته
ـــالم، ميزهآمو هاي افراطي و تخريبي گيري تواند جلوي جهتها و عملكردهاي عبادي اس

ــان و آن مقوله ــكوالر افراطي، به انس ــتي و س ــاد بازاري و كاپيتاليس ها، كه در جامعه و اقتص
صلح و امنيت و عدالت جهاني آسيب رسانده و باعث خأل  طبيعت و دنيا و زندگي بشر و به 

ي و تخريب محيط زيســت و كااليي و پولي و بازاري شــدن همه چيز و معنا، از خود بيگانگ
   ).104ـ 105: 1391ها و محبت و عشق به هم نوع شده است، را بگيرد(موثقي، مرگ عاطفه

  . اصول توسعه در اسالم2,1
عقل مورد تأكيد در اسالم فراتر از عقالنيت ابزاري است كه كار ويژه آن  . عقالنيت.1
سالم، اندازه ست. اين عقالنيت در ا شتي و روزمره ا صادي و معي سبه در امور اقت گيري، محا
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است كه باالتر از سطح تجربه و علوم تجربي » حكمت«تر عقالنيت بنيادين و به عبارت دقيق
سالمي عقل به عنوان  ست. در ادبيات ا ست. عقل ابزاري در طول حكمت و عقل بنيادين ا ا

  معرفي شده است.حجت و دليل باطني انسان 
ي ابهترويج علم و دانش تا جايي كه از آن به مث محوري.گرايي و دانايي  . علم2

ست. تلقي از آن ب سي علم ا سا شان دهنده اهميت ا ست ن شده ا شنايي ياد  ه عنوان نور و رو
حاكي از ارز جاي ممكن،  مام دوران عمر و از  ش يك واجب و تكليف همگاني، براي ت

شحون ازشايان توجه علم  صومين م سالم و ائمه مع سيره پيامبر ا ست.  سالم ا صل علم در ا  ا
يخ در گرايي و اهميت توسعه و گسترش آن است. شكوفايي تمدن اسالمي در بخشي از تار

  پرتو اهميت و ترويج علم و دانش تحقق يافته است.
اســالم  اهميت كار و تالش براي تأمين نيازهاي زندگي در. تأكيد بر كار و تالش. 3

  آن چنان حائز اهميت است كه كار در رديف جهد در راه خدا تلقي شده است. 
ستواري و اتقان در كارها. 4 صــول اصــل انجام كار با اســتحكام و اســتواري از ا. ا

شاخص سي و  سا سانهاي ا ست تا جايي كه قيمت و ارزش هر ان سالم ا سعه در ا در  مهم تو
  ).66ـ 67: 1389دهد (ترابي، انجام ميگرو كاري است كه آن را نيك و شايسته 

ضباط. 5 صوالً. نظم و ان سعه ا ست ريپذامكان كار مراحل و بيترت با تو  رو،نيا از. ا
ـــم يعمل بيترت و يزمان بيترت تيرعا يبرا ـــعه، اقدامات و هايريگم يتص  به جامعه توس

 انضــباط از بارها ميكر قرآن .اســت وابســته يزندگ شــئون يتمام در بيترت و نظم به شــدت
ست نظام بر حاكم ضباط و يريپذفرمان  و 1آورده انيم به سخن يه صل شرط را ان  و ريس يا

ست نموده يمعرف سلوك  را ييبايز و نظم امبران،يپ رهيس در نظم حيتوض ضمن نيهمچن. 2ا
  .است كرده ادي زين يبندزمان  عنوان به نظم از و 3داده قرار تنگاتنگ يونديپ در

هاي مهم عزت جامعه اسالمي عبارتند شاخص. عزت و سربلندي جامعه اسالمي. 6
ـــتگي در روحيه همكاري  از: ميزان ايمان و تقوي اكثريت افراد جامعه، ميزان اتحاد و همبس
ستقالل  صد نيل به ا شرفت دانش و تكنولوژي روز از نظر كميت و كيفيت، در ميان آنها، پي

                                                      

  54 . اعراف، آيه1
 73و  72 آيه، . كهف 2
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فايي هم عاد مختلف، خودك با در اب له  قاب مادگي براي م تدار اقتصــــادي و ميزان آ با اق راه 
  ).67: 1389تجاوزات نظامي و تهاجم فرهنگي(ترابي، 

 امر در يگذاراست يس و يزيربرنامه  و يماد محاسبات آنكه يبراگرايي.  . قانون7
سعه شد،ب برخوردار الزم ييكارآ از و شرفتيپ و اجرا قابل دولت و مردم جانب از تو  ديبا ا
ـــود گرفته يجد قانون تيحاكم و يقانون ثبات  و امعهج يقانونمند از بارها ميكر قرآن. ش

  .است آورده انيم به سخن آن تحوالت
جامعه.8  ـــالمي نهاد دولت وظيفهدر ادبيات و آموزه . تعامل دولت و  اي هاي اس

ماعي، جتهاي رشـــد و تعالي جامعه در ابعاد اقتصـــادي، ااســـاســـي براي فراهم آوردن زمينه
سئ صل م سي دارد و از طرف ديگر مردم و بخش عمومي با عنايت به ا سيا وليت فرهنگي و 

ـــئوليت ـــته و از دولت مس ـــت با دولت تعامل داش ديگر خواهي نموده و با هم همگاني بايس
  ). 67ـ 68: 1389تعاملي منطقي در چارچوب قوانين و مقررات داشته باشند (ترابي، 

سان نكهيا به تقاداع ضمن اسالم . آزادي.9  جاديا عامل را يآزاد شده، دهيآفر آزاد ان
 در جامعه شـــرفتيپ ســـبب را يآزاد و دانديم هاتمدن و هاانقالب ها،شـــرفتيتحوالت، پ

 بر ديتأك ضمن ميكر ). قرآن206: 1379خانى، يد(علينمايم يمعرف يترق و يسازندگ جهت
 فلسفه در را هااسارت نوع از يآزاد دانسته و فيتكل شرط را ارياخت و يده، آزاديعق يآزاد
  .1است نموده يمعرف بعثت

سان خلقت از متعال خداوند كه يمتعال اهداف به دنيرسجامعه.  از . فقرزدايي10  ان
شته نظر در ست، دا سان كه شد خواهد سريم بهتر يهنگام ا سمان يازهاين لحاظ به ان  و يج
 شيگرا باعث را فقر ميكر قرآن در متعال خداوند. باشــد نداشــته يكمبود احســاس يماد

ـــان ـــت به هاانس ـــت راه از انحراف و هايزش  قرآن مختلف يجاها . در2دينمايم يمعرف راس
  .است گرفته قرار ديتأك مورد ياسالم فرهنگ و استيس در ييفقرزدا م،يكر

 ان،ياد فرهنگ در عدالت بر ديتأك حيتوض ضمن ميكر قرآن. ياجتماع . عدالت11
 به عدالت گرفتن قرار و تياقل حقوق از و كنديم ديتأك 3يداور در عدالت به يبنديپا بر

ــ بر حاكم اصــل عنوان ــتيس ــ و اس ــخن امبرانيپ رهيس ــ در و 4آورد يم انيم به س  از ياريبس

                                                      
  157 . اعراف، آيه1
 268 . بقره، آيه2

 45مائده، آيه  ،58 . نساء، آيه 3

 10و 8 ممتحنه، آيه ،15 . شورى، آيه4
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 و عدالت يبرقرار را ايانب هدف ميكر قرآن. اســت شــده ديتأك ياجتماع عدالت بر هاســوره
  .1دينمايم يمعرف قسط

  . مفاهيم و اصطالحات2
  . توسعه 2,2

ي به اي است كه در آن اهداف كالن و حركت عمومي جامعه براي دستيابتوسعه عرصه
مه جانبه شــود. توســعه در معناي عام، فرآيندي تحولي پيچيده و هجامعه مطلوب تعريف مي

آن را دهد و است كه در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك جامعه رخ مي
كند(هريســون، يافته) هدايت مي ماندگي) به وضــع مطلوب (توســعه از وضــع موجود (عقب

تماعي و ي اقتصـــادي، ســـياســـي، اجگانه ابعاد چهار، ). منظور از توســـعه در اينجا1: 1376
  باشد. با تكيه بر حاكميت مردم ميتوسعه فرهنگي 

  . گفتمان2,2
با يكديگر  ها با توجه به تمايزي كهها نشــانهآنهاي معاني هســتند كه در گفتمان منظومه

ـــان از واقعيت و جهان يابند. گفتماندارند هويت و معنا مي ـــور و فهم انس ـــكل رها تص ا ش
سبي است. عناصر پرامي سان همواره گفتماني و ن كنده در درون دهند. بنابراين معنا و فهم ان

ويت اين كنند به نحوي كه هقرار ميبندي با يكديگر ارتباط بر يك گفتمان با عمل مفصــل
شــود، تنها با شــود. هويتي كه با كارگزاران اجتماعي داده ميعناصــر، اصــالح و تعديل مي

صل صورت مف ست مي بندي در درون يك  ي آيد و هيچ ثبات و عينيتبندي هژمونيك به د
ـــناور، رســـد. دالگاه به تثبيت نهايي نميندارد. فرآيند هژموني موقتي اســـت و هيچ هاي ش

شانه ستند كه گفتمانن شيوه خاص هاي مختلف تالش ميهايي ه ود معنا خكنند تا به آنها به 
ـــند. گفتمان وجود پايان ها به ابهام و خأل معنايي مهايي كه بتوانند با جذب اين دالببخش

ها فراهم گيرند و امكان هژمونيك شــدن آنبخشــند، در دســترس عامالن اجتماعي قرار مي
شانهمي شانهشود. دال مركزي ن ساير ن ست كه  سته ها حول آن نظم مياي ا ركزي ميابند. ه

شكيل مي شمنظومه گفتماني را دال مركزي ت ساير ن سته،  ها را به انهدهد. نيروي جاذبه اين ه
سامان ميخود جلب مي شانه به كند كه معناي ندهد. دال مركزي به حالتي داللت ميكند و 
ثبيت معنا تهاي متفاوت براي اســت ولي دال شــناور در ميدان مبارزه گفتمان انجماد درآمده

  ). 513 -512: 1385شناور و معلق است(حقيقت، 

                                                      
 35 د، آيهي. حد1
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  . جريان شناسي3ـ2
ست شده هدايت يا اختياري جمعي عمل جريان، از مراد شته كه حركت ا  تغيير و دا

هاي فكري هســتند كه از شــناســي ســياســي در واقع شــناســايي امواج جريان. كندمي ايجاد
شته و در جامعه حركت و تغيير  سي گذ سيا شأ نظر و عمل  سي الهام گرفته، من سيا مكاتب 

سياسي به زمينهايجاد كرده شناسي  سياسي توجه دارد، هاي هاي اجتماعي پديدهاند. جريان 
را آن را در بســـتر جامعه به عنوان يك كل لحاظ كرده و همچنين تعامل ميان اجزاي جامعه 

دهد. اين روش همچنين تمايل دارد تا گرايش تحليلي بيشــتري داشــته باشــد مد نظر قرار مي
سياسي تالش دارد ابزاريعني در تحليل پديده سازي مفهومي نموده و به تنظيم اصولي  هاي 

هاي سياسي متنوع در جوامع گوناگون تواند در مورد طيف بزرگي از فعاليتبپردازد كه مي
 هاي ســياســي يكي از آنها اســت. جريانپديده ،و توجه به آبشــخورهاي نظري به كار آيد،

سياسي روشمند است زيرا ذهن پژوهش سامان ميشناسي  بخشد و مطالعه او را نظم گر را 
   ).71ـ 72: 1392دهد(خرمشاد مي
  روش شناسي .3

ــــــ گفتمان و بهرهكار گرفته در اين پژوهش الگوي تحليلي جريان روش به ي از گيرـ
سياسي و نظريه هاي روش جريانظرفيت بندي و  باشد. در چارچوبي گفتمان ميشناسي 
پيشنهاد و به » شناسي سياسيجريان«نگري انديشگي، چارچوبي شاكله شناسانه به نام  كالن

ـــيمكار گرفته مي ـــود كه به كمك آن تقس هاي فكري و گذاري انواع جريانبندي و نام ش
گيري از اين بهرهها به توسعه و نوسازي ارائه خواهد شد. اساس نوع نگاه آنسياسي ايران بر 

شناسانه براي روشن  روش ـشناختي سو به مثابه ابزاري جامعه روش در تحقيق حاضر از يك
كردن جايگاه متفكران در روندي جرياني اســـت و از ســـويي ديگر، از طريق جمع نظريات 

گردد. در  گفتمان شكل گرفته شده شناسايي شده و معرفي مياين متفكران بنيادهاي اصلي 
ـــوعيت دارد  چه موض ندگانواقع آن ماي يانفكري  ن كه در پرتو جر ـــلي اســــت  هاي اص

هاي نظري و عملي ايشــان، گفتمان آن جريان در موضــوع خاص مورد نظر پديدار كوشــش
  شده است. 

  
  تحقيق . پيشينه4

  هاپژوهش و مقاالت كتب، .1جدول
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احمد   كتاب  1
  موثقي
1388  
  

 در اصالحات و نوسازي
  ايران 

  )عمل تا انديشه از(

نوسازي و اصالحات در ايران فاقد يك مبناي نظري 
روشن و چارچوب تئوريك منسجم بوده و به جاي 
محتواي عميق و علمي فلسفي عام مدرنيته و 
نوسازي اساسي و ساختاري و همه جانبه، تحت تأثير 

وارداتي نوسازي و توسعه، يك نوع ايدئولوژي 
تغييرات اجتماعي ناقص و انحرافي را سبب شد كه 

د ي ايران را از حالت سنتي بيرون آوراگر چه جامعه
ته اي مدرن و توسعه يافولي نتوانست آن را به جامعه

تبديل كند. حامالن و عامالن نوسازي نيز، چه 
صاحبان انديشه و قلم و روشنفكران و چه مقامات 

و صاحبان قدرت و ثروت، اغلب از نظر فكري  دولتي
و ذهني و در خاستگاه اجتماعي شان فاقد 

هاي الزم براي هدايت تغييرات اجتماعي صالحيت
به سمت توسعه بودند و در غياب يك بورژوازي 

گذار صنعتي و ملي، دولت هم اصيل و سرمايه
كارآيي و كارآمدي و صالحيت و مشروعيت و اقتدار 

و  ي تغييراتالزم را براي پيشبرد آگاهانهو استقالل 
صنعتي كردن كشور و تحقق دموكراسي و توسعه 

  نداشت. 
محمد     2

علي 
 حسين
  زاده

1386  

 بر حاكم هايگفتمان
 از بعد يهادولت
 جمهوري در انقالب

  ايران اسالمي

 از بعد يهادولت اصلي هايبه بررسي گفتمان
 دفاع تثبيت، و پيروزي مقطع چهار در انقالب
طلبان  اصالح دوران و سازندگي دوران مقدس،

ي سياسي، ي توسعهپرداخته و سه هدف عمده
ي اقتصادي را تحت عنوان عدالت اجتماعي و توسعه

 هاي مختلف توسعه مطرح و به تحليلالگوها و نظريه
  پردازد.آن مي

اكبر يعل  مقاالت  3
 يكمال
  ياردكان

1387  

 ين الگويروند تكو
 يبوم يافتگيتوسعه 

  رانيدر ا
  يپس از انقالب اسالم

 يبوم ين الگويكه تدواين است  نداد نشاندرصدد 
روشن شدن موضع ما  ران، منوط بهيتوسعه ا يبرا

است كه  »گفتمان توسعه« ينظر ينسبت به مبنا
 يروزيپبا ا تجدد دارد. يته يدر روند مدرن شهير
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 بر فراهم كردنران، عالوه يا ياسالم يانقالب اسالم
 ان محققان و پژوهشگرانيدر م ينه خودباوريزم
ن بار ياول يامكان را فراهم آورده تا برا ني، ايرانيا

 يالگو يتوسعه، بر مبنا م مدرن، از جملهيمفاه
  رند.يبگ قرار يمورد بررس يرانيا ـياسالم

يحيي     4
  فوزي
1383  

تحوالت فقه شيعه در 
تعامل با روند نوسازي 

ايران بعد از انقالب در 
  اسالمي

 پس از انقالب اسالمي در ايران، گفتمان اصالح
طلبي ديني به قدرت رسيد و تالش كرد تا 

هاي خود را مبني بر امكان تلفيق بين دين و آموزه
دنيا و بين علم و دين و بين عقل و دين را فعليت 
بخشد و كوشيد تا الگوي بديل خود را براي نوسازي 

زين سازد. اين مقاله به نحوه مواجهه كشور جايگ
هاي فقهاء شيعي در دوران بعد از انقالب در عرصه

مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
  پردازد.مي

عليرضا     5
 شجاعي
  زند

1387  

بازخواني نقش دين در 
نظر به  توسعه با

اغراض تشكيل 
  حكومت اسالمي

به دنبال نشان دادن لزوم عطف توجه به نقش و 
جايگاه دين در الگوي توسعه جمهوري اسالمي است 

مل در اغراض تشكيل حكومت أو آن را از مسير ت
كند. اين كار در گام نخست با اسالمي دنبال مي

دين و «هاي مختلف بحث تفكيك ميان جنبه
م دوم با طرح و رفع ترديدهاي و در گا» توسعه

واردشده به نقش آفريني دين در توسعه انجام 
 پس از سپري شدن» نقش دين در توسعه« .گيردمي

و » روشنفكرانه«، »سكوالر«با سه ترديد  ،سه دهه
مواجه است. مقاله با مروري بر » گرايانهعمل«

رويكردها، از نقش تاثيرگذار دين در اين مدعاي 
اذ ديد خواهد كرد و آن را بر مباني اتختوسعه رفع تر

، »اقتضائات توسعه«شده هر يك از آنها، يعني 
غرض از تشكيل حكومت «و » اقتضائات روشنفكري«

  .استوار خواهد ساخت» ديني
غالمرضا     6

جمشيديها 
 و حمزه

تحوالت معناي توسعه 
پس از انقالب اسالمي 
ايران: از طرد توسعه تا 

كند سير تحول در معنا و مقاله حاضر تالش مي
مفهوم توسعه پس از انقالب اسالمي ايران را بررسي 

هاي توسعه پس از انقالب نمايد. تحليل گفتمان
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  شريعتمدار گراي اسالم در جريان توسعه و دين .5

سالم جريان در سان و رابطه شريعتمدار گراي ا سعه به عنوان جهت فعاليت ارادي ان ، تو
ريزي كه براي  يابد و هر نوع برنامهاســاســي كه با فرهنگ دارد، بايد بر اســاس دين ســامان 
گذاري توسط دين و به عبارتي بدون  سعادت و شقاوت انسان مؤثر است، بدون نظام ارزش

  نوذري
1393  

هاي بخشي معنا
  متفاوت به آن

بندي  دهد كه هر گفتمان توسعه از مفصلنشان مي
شناور حول يك دال مركزي تشكيل شده  چند دال

هاي پس از انقالب سعه در گفتماناست. نگرش به تو
آميز دارد.  متنوع است و خصلتي كامًال تخاصم

بنابراين خصلت انكارنشدني معنا و مفهوم توسعه 
هاست، آميز بودن آن پس از انقالب اسالمي، تخاصم

كنندة توسعه بوده  كه منازعه عنصر تعيينطوري به
انقالب توسعه پس از هاي است. منازعه ميان گفتمان

توان اصول ناب و دهد كه نمياسالمي نشان مي
دقيقي براي توسعه ترسيم كرد كه به زايش يك 
برداشت خاص از توسعه منجر شود. در قلمرو توسعه 

هايي شكل  پس از انقالب اسالمي، هويت مايي و آن
هايي كه كامًال خصلت طرد است؛ مايي و آنگرفته 
  .گذاري دارندو كنار

حسين   رساله  7
  پورعلي 

1392  

 نقد و گرايي بومي
 توسعه گفتمان: توسعه

 اسالمي جمهوري در
  ايران

هايي را در تقابل و رويارويي سنت و تجدد، نزاع
جامعه ايران پديد آورده كه در خالل آنها، 

هاي خاص معنايي توسعه در هر دوره از چارچوبه
تاريخ معاصر ايران پديدار گرديده است. در دوره 
جمهوري اسالمي، در چارچوب همين تضاد و 

مربوط به آن، معناي توسعه، به طور هاي نزاع
ر همزمان، بر دو مبناي بومي گرايي و نقد توسعه قرا

پيشرفت «گرفته است. در اين راستا، طرح گفتمان 
الگوي اسالمي ـ ايراني «و صدور تدوين » و عدالت
توان به معناي خروج رسمي  را مي» پيشرفت

فتمان جمهوري اسالمي از گفتمان توسعه، كه گ
   پيش نقد آن آغاز شده بود، قلمداد كرد. هاسال




