
 

سال
ي/ 

الم
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

دهم
ره 
شما

 /
38 / 

تان
ابس

ت
 

13
89

  

175  

  

  
  
  

گذاري فرهنگ اسالمي بر اثرگستره 
  توسعه اقتصادي

  10/2/1390 تاريخ تأييد:  7/10/1389 تاريخ دريافت:
  *محمدنقي نظرپور  __________________________________________________________________ 

  چكيده
 جوامـع  بـراي  فراوانـي  هـاي  مشـغولي  دل همواره بديل، بي آرماني عنوان به اخير هاي توسعه اقتصادي در دهه

 بـه  دستيابي براي كه شدند متقاعد همه كه اي گونه به است، هپديد آورد توسعه حال در جوامع ويژه به بشري
بسـيار   هـاي  ترديـد عامـل   . بـي ورزيـد  دريـغ  كشـورها  اين در مادي و انساني عظيم منابع صرف از نبايد ،آن

 هـايي  عامل ،ميان اين در اما ؛كنند مي آفريني نقش اقتصادي توسعه تحقق برگوناگون  سطوح در اي گسترده
 جهـت  به فرهنگي هاي عامل و فرهنگ. دارند تري بيش اهميت سازند ثرأمت را هاي ديگر عامل توانند مي كه

سـو و   رك، محـور و هـدف غـايي توسـعه از يـك     محـ  عامـل،  عنـوان  به انسان با تنگاتنگ و وسيع ارتباطات
  .  دكن ايفا توسعه تحقق روند در را حساسي نقش تواند از سوي ديگر، مي هاي ديگر گذاري بر عاملاثر

 قـرار  آرمـاني  هاي توجهي از فرهنگ اسالمي در قالب فرهنگ در بسياري از جوامع اسالمي بخش قابل
كردن فرهنگ آرماني  ش براي واقعيكوشرو  افته است. از اينني ظهور واقعي فرهنگ صورت به و گيرند مي

  سزايي دارد. هاهميت ب
بـه   ياسالم به فرهنگ واقع يفرهنگ آرمان ليمؤثر در جهت تبد يبه منظور برداشتن گام رو پيش مقاله
بدون «كه كوشيده است  هيفرض نيبا استفاده از منابع معتبر موجود در اثبات ا امحتو ليو تحل يفيروش توص

واقعـي شـود    اسالميفرهنگ آرماني  كهو چنان شود يفراهم نم يامكان توسعه اقتصاد ،يفرهنگ واقع رييتغ
   ».را در جامعه اسالمي فراهم آورد يتصادمناسب توسعه اق بسترهاي تواند مي

  فرهنگ اسالمي، فرهنگ آرماني، فرهنگ واقعي، توسعه اقتصادي.  واژگان كليدي:
  .JEL: O11 ,Z12 , Z13 بندي طبقه

                                              
  nazarpur@mofidu.ac.ir.:Email                                             .. استاديار دانشگاه مفيد*
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  مقدمه
از سياسـي،    اعـم  هاعـد ب  در تمـام   توسعه و پيشرفت   هاي قله  به  و رسيدن  اقتصادي  پيشرفت

  طـي   ويـژه  به  گوناگون  ها و جوامع ملت  هاي دغدغه  صادي، از جملهو اقت  اجتماعي، فرهنگي
  است.  اخير بوده  چند قرن
از   اعـم   كشـورها در سراسـر جهـان     ماندگي و عقب  صنعتي  كشورهاي  روزافزون  توسعة

 هاي تعل  ،توسعه  هاي هنظري  احان و طر  شد تا دلسوزان باعث  التين   آسيا و افريقا و امريكاي
توسـعه   يدارند. تا پيش از دهه هفتاد مـيالد   رشد را بيان  به  رسيدن  هاي و راه  ماندگي عقب 

ى و شاخص رشد توليد ناخالص ملشد  ى مىبا رشد توليد ملى تلق ىامرى اقتصادى و مساو
ت خـود را صـرف   همـ  تمـام تـر كشـورها    شد. بـيش  ترين شاخص توسعه قلمداد مى عمده

ين ترتيب رشدساالرى و مسـابقه  ه اكردند. ب ترين زمان مى شد در كمترين ر دستيابى به بيش
به نرخ هاى بااليى از رشد دست  ىرشد فراگير شد. گرچه در اين مسابقه كشورهاى متعدد

بيكارى، فقر و نابرابرى كاهش نيافت. محيط زيست و منابع طبيعى آسيب ديدنـد   اما ؛يافتند
لـوازم رشـد،    واالى انسانى و معنوى در تعارض بـا  هاى تر، بسيارى از ارزش و از همه مهم

  توسعه قلمداد شده و از رونق افتادند. ضد
پردازان توسعه چنين نگرشـى   خالل دهه هفتاد و پس از آن تاكنون، بسيارى از نظريه در

  اند. دهكر ليدر آن دخ زيفرهنگ را ن مانند يرا برنتافته و امور هنجار
هـاى   به توسعه، در چالش بـا ارزش  نگرش رشدمحوربود در كشورهاى اسالمى  طبيعى

 كاميـابي فرهنگ دينى چنـدان   تيحاكم علتبرگرفته از قرآن كريم و سنت قرار گيرد و به 
ـ    كه داعيه پياده ايراناز انقالب،  پس نيابد. توسـعه را براسـاس    دكردن اسـالم را داشـت، باي

فرهنگ برگزيند. طبيعى است  فرهنگ اسالمى تعريف كرده و راهبردهاى آن را براساس اين
  دارد.  اي تبيين و بررسى جايگاه فرهنگ در توسعه، اهميت ويژهگفته  پيشدر نگرش 
اما  ؛)70: 1370(احمدي، اصطالحي فرهنگ بالغ بر سيصد گونه است هاي تعريف گرچه

هـا، آداب و   ، آرمـان باورهـا هـا،   ، تمام ارزشرو پيش تعريف و منظور ما از فرهنگ در مقاله
كـار رود و تمـام    رسوم، باورها و الگوهاى ملـت اسـت كـه بتوانـد در روابـط روزمـره بـه       

. از كنـد كمـك   يانسـانى و  زنـدگي ها و استعدادهاى فردى و جمعى است كـه بـه    ظرفيت
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از غير  يبه فرد انسان است كه مايه تمايز و منحصر ويژگي فرهنگ كه گفت توان رو مي اين
  . شود انسان مي

دو قسم آرمانى و واقعى قابل تقسيم است. فرهنگ آرمـانى بـه الگوهـاى    نيز به  فرهنگ
آموزان و دانشـجويان آموختـه    درسي رسمي به دانش هاي شود كه در متن رفتارى اطالق مى

 همگان و شده تبليغ آن از مطلوب فرهنگ صورت به رسمي جمعي هاي رسانه در و شود مي
 مردم كه شود مى اطالق چيزى به واقعى هنگفر كه حالى در. شوند مي قتشوي آن رعايت به
  .  دهند مى انجامطور عملي  به

هاى مناسبى را در صحنه زنـدگى بـراى    ها و گرايش توانند انگيزه هاى آرمانى مى فرهنگ
نيز چون در صحنه زندگى ظهـور و حضـور جـدى     واقعى هاى انسان فراهم كنند و فرهنگ

تـوان بـا    فعاليت باشند. فرهنگ آرمـانى را، مـى   توانند عامل مهمى براى تحرك و دارند، مى
صورت فرهنـگ واقعـى    چندان كوتاه به اجتماعى در طول زماني نه ستمركوشش فراگير و م

م محدوده اثربخشـى آن وسـعت   مسلّطور  بهدر آورد. هنگامى كه اين تبديل صورت پذيرد، 
بهـره   يه توسـعه اقتصـاد  برند شيپ هاي از عامل يكيعنوان  توان به يخواهد يافت و از آن م

بخشي فرهنگ آرماني بر توسـعه  اثراما در صورتي كه چنين اتفاقي رخ ندهد حيطه  ؛جست
فرما خواهد شد و كاركردي ويـژه از خـود    بسيار محدود خواهد شد و فرهنگ واقعي حكم

  بروز خواهد داد.
  كرد:   تقسيم  كلي تةدو دس  به  توان توسعه را مي بارهدر  شده ارائه  هاي هكلي، نظري طور به

دانسـته، رشـد     مانـدگي  عقـب   را عامل  فيزيكي  سرماية  فقدان  طور عمده به نخستدسته  .1
فـرار    حل راه  صورت  زا را به برون  توسعة  و استراتژي  نياز توسعه پيش  صورت  را به  اقتصادي
  ؛كند موجود تجويز مي  از وضع

داخلـي،    و امكانـات   درون  بـه   و بـا نگـاه    اسـت   مبتنـي   انساني  هاي بر سرمايه دوم  دستة .2
دو   طـي   كـه   ديدگاه  داند. اين مي  منوط و فرهنگي  روحي  هاي ل تحو  را به  اي توسعه  هرگونه

كوشـد بـا    توسـعه، مـي    محـور بـودن   گرفته، با تأكيد بر انسان  شكل  بيستم  قرن واپسين  دهة
هـا و   ويژگـي  بـه   محـوري    در توسـعه، نقـش    آن  نقـش  و  انسـان   هاي ويژگي  ساختن مطرح
متحـول   توسعه، انسان  به  دستيابي   براي الزم   شرط كه  باور داردبدهد و  انساني  هاي  نگرش

  ). 177ص ،1371(عظيمي،   است  و فرهنگي فكري  لحاظ  به  شده  
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ز ارزش سـاقط و بـا   نزد ديگران ا شهاي ارزش و فرهنگ باورها، و دين ،اش مرتبه و احترام
  .)32ص ،1377 شود (نظرپور، ديده تحقير نگريسته مى

 پديدجدى در فرايند توسعه  هاي اينكه بدون دستيابى به توسعه اقتصادى، اختالل افزون
تواند شاهد رشد و شـكوفايى اسـتعدادهاى    نيافته چگونه مى . ملت فقير و توسعهآمدخواهد 

هـا و   ارزش ،هـا  باشـد و ثمـره شـيرين تحقـق آرمـان      هـا  زمينـه  تمامكران آحاد خود در  بي
تـوان بـه    اش را برچيند. بدون دستيابى به توسعه اقتصادى نمى وىهاى مادى و معن خواست

هاى مهم جامعه انسانى است، دسـت   خودكفايى و رهايى از وابستگى اقتصادى كه از ارزش
ه بيگانگان و برقرارى نظامى ويژه براى مردمى كه استقالل، آزادى و خروج از سلط يافت؛ به

و آرمـان هـاى اساسـى آنـان بـوده اسـت.        هـا  هدف وبر مبناى اسالميت و جمهوريت، جز
، پايدار ماندن شئون ملـى، وحـدت و همبسـتگى    ها تترديد توسعه اقتصادى در حفظ مل بى

  .داردسزايى  هعمومى، ارجمندى نظام حاكم و مبانى آن، اهميت ب
اقتصادى با همه اهميتى كـه دارد شـرط الزم بـراى توسـعه      توجه داشت كه توسعه بايد

فراوان مادى و معنوى در تعاملى گسترده بـا هـم،    هاي جانبه است نه شرط كافى. عامل همه
اجتماعى، اقتصادى، سياسـى و   هاي و عامل ها تدهند. بايد عل جانبه را شكل مى توسعه همه

شناسـى و   شناسى، جامعـه  رده تاريخى، مردمگست هاي هرا، با مطالع انبهج فرهنگى توسعه همه
  دست آورد. اى از مسايل توسعه به جانبه شناسى باز شناخت تا درك درست و همه روان

هـاى فرهنگـى    ادبيـات رايـج توسـعه، فرهنـگ و ارزش    از دهه هفتاد ميالدى، در  پيش
توسـعه را   هـاي  تـرين محـور بحـث    اقتصادى عمـده  هاي جايگاهى درخور نداشت و عامل

اما در دهه هفتاد، با پذيرش اينكه هرگاه توسعه بر مفهـوم اقتصـادى صـرف     ؛داد تشكيل مى
 ماننـد  ديگـرى  هـاي  دامن خواهد زد، عامـل  جتماعىهاى ا ها و بحران تكيه كند، به تعارض

  فرهنگى مورد توجه و عنايت قرار گرفت. هاي عامل
زيرا  ،نگر باشد سو مع و همهمگر اينكه جا ؛يابد به معناى واقعى خود، تحقق نمى توسعه

زنده اسـت بـا    يعدى و واقعيتچند ب يانسان كه عامل و محور و هدف توسعه است، حقيقت
  شمارى كه دارد. هاى بى ها و خواست نيازها، توانايى تمام

جانبه اسـت و   مند جامعه و اقتدار ملى، در گرو تحقق توسعه همه انسانى و عزت حيات
اى مطلـوب را در   فرهنـگ مناسـب توسـعه    پديدسـاختن همگام بـا  براى تحقق آن نيز بايد 
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ز ارزش سـاقط و بـا   نزد ديگران ا شهاي ارزش و فرهنگ باورها، و دين ،اش مرتبه و احترام
  .)32ص ،1377 شود (نظرپور، ديده تحقير نگريسته مى

 پديدجدى در فرايند توسعه  هاي اينكه بدون دستيابى به توسعه اقتصادى، اختالل افزون
تواند شاهد رشد و شـكوفايى اسـتعدادهاى    نيافته چگونه مى . ملت فقير و توسعهآمدخواهد 

هـا و   ارزش ،هـا  باشـد و ثمـره شـيرين تحقـق آرمـان      هـا  زمينـه  تمامكران آحاد خود در  بي
تـوان بـه    اش را برچيند. بدون دستيابى به توسعه اقتصادى نمى وىهاى مادى و معن خواست

هاى مهم جامعه انسانى است، دسـت   خودكفايى و رهايى از وابستگى اقتصادى كه از ارزش
ه بيگانگان و برقرارى نظامى ويژه براى مردمى كه استقالل، آزادى و خروج از سلط يافت؛ به

و آرمـان هـاى اساسـى آنـان بـوده اسـت.        هـا  هدف وبر مبناى اسالميت و جمهوريت، جز
، پايدار ماندن شئون ملـى، وحـدت و همبسـتگى    ها تترديد توسعه اقتصادى در حفظ مل بى

  .داردسزايى  هعمومى، ارجمندى نظام حاكم و مبانى آن، اهميت ب
اقتصادى با همه اهميتى كـه دارد شـرط الزم بـراى توسـعه      توجه داشت كه توسعه بايد

فراوان مادى و معنوى در تعاملى گسترده بـا هـم،    هاي جانبه است نه شرط كافى. عامل همه
اجتماعى، اقتصادى، سياسـى و   هاي و عامل ها تدهند. بايد عل جانبه را شكل مى توسعه همه

شناسـى و   شناسى، جامعـه  رده تاريخى، مردمگست هاي هرا، با مطالع انبهج فرهنگى توسعه همه
  دست آورد. اى از مسايل توسعه به جانبه شناسى باز شناخت تا درك درست و همه روان

هـاى فرهنگـى    ادبيـات رايـج توسـعه، فرهنـگ و ارزش    از دهه هفتاد ميالدى، در  پيش
توسـعه را   هـاي  تـرين محـور بحـث    اقتصادى عمـده  هاي جايگاهى درخور نداشت و عامل

اما در دهه هفتاد، با پذيرش اينكه هرگاه توسعه بر مفهـوم اقتصـادى صـرف     ؛داد تشكيل مى
 ماننـد  ديگـرى  هـاي  دامن خواهد زد، عامـل  جتماعىهاى ا ها و بحران تكيه كند، به تعارض

  فرهنگى مورد توجه و عنايت قرار گرفت. هاي عامل
زيرا  ،نگر باشد سو مع و همهمگر اينكه جا ؛يابد به معناى واقعى خود، تحقق نمى توسعه

زنده اسـت بـا    يعدى و واقعيتچند ب يانسان كه عامل و محور و هدف توسعه است، حقيقت
  شمارى كه دارد. هاى بى ها و خواست نيازها، توانايى تمام

جانبه اسـت و   مند جامعه و اقتدار ملى، در گرو تحقق توسعه همه انسانى و عزت حيات
اى مطلـوب را در   فرهنـگ مناسـب توسـعه    پديدسـاختن همگام بـا  براى تحقق آن نيز بايد 
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گسـترده اسـت، بـا     يد. در مواردى هم كـه نيـاز بـه تحـول    كرجامعه احيا، تثبيت يا تقويت 
  مناسب كوشيد. رهنگشدن ف نظر تمام براى پياده دقت

فرهنگـى نيـز    هـاي  اقتصادى در درون جوامع، عامل هاي از همان ابتدا در كنار عامل اگر
برنده توسعه در جامعه تقويـت شـود و بـا نگـاهى      هاى پيش و ارزش رديرد توجه قرار گمو

هـاى مناسـب در    و با القاى ارزش رديدقيق و موشكافانه تحول ارزشى در دستور كار قرار گ
كـردن   هاى تبليغاتى كشور همراه با نهادينه دستگاه تمام وآموزش و پرورش و آموزش عالى 

ت گمارنـد، شـاهد شـكاف نامتناسـبى     مه اين مهم هجرايى كشورها بها در نظام ا آن ارزش
  بود. مينخواه يحاكم بر جامعه و فرهنگ آرمان يميان فرهنگ واقع

توسـعه را براسـاس    بايـد  يجوامع اسـالم  ،ياسالم هاي آموزه يفرهنگ يتوجه به غنا با
  .  فرهنگ اسالمى تعريف كرده و راهبردهاى آن را براساس اين فرهنگ برگزيند

  موضوع اتيو ادب پيشينه
 يگونـاگون  يتـاكنون كارهـا   يو توسـعه اقتصـاد   يفرهنگ اسالم نيرابطه ب موضوع بارهدر

 ياند. در ادامه بـه تعـداد   متفاوت به بحث نگاه كرده يا هياز زاو كيانجام شده است كه هر 
  آثار اشاره خواهد شد: نياز ا

ـ  يضعف فرهنگ اقتصاد با عنوان يا نامه اني) در پا1379( يدريحو  يساع آن بـر   ريثأو ت
ـ كأتبا ( افتهين توسعه يدر كشورها يتوسعه اقتصاد ـ بـر ا  دي فرهنـگ و   فيـ ضـمن تعر  )راني

و سـپس بـه    نـد كنروشـن   يفرهنـگ را در توسـعه اقتصـاد    گاهياند كه جا كوشيدهتوسعه، 
بـه  ام سـرانج  هااند. آن به توسعه پرداخته دنيمناسب جهت رس يگفرهن يو باورها ها ويژگي

 ديـ اسـت، با  يو فرهنـگ صـنعت   يخواهان فرهنگ اقتصاد رانياند كه اگر ا دهيرس جهينت نيا
 و كوشـش  كـار  ،يكوشـ  سـخت  ،انضـباط  هيـ روح ،تيـ افراد براساس و محـور فعال  يزندگ
در  يافتگين ما شاهد توسعه صورت نيا ريدر غ ؛شدبا ينگر ندهيو آ ييجو صرفه ،يجمع دسته

  .خواهيم بود رانيا
ضـمن   »ياسـالم و فرهنـگ توسـعه اقتصـاد    «تحت عنوان  يا ) در مقاله1380( ييموسـا 

پرداختـه و   يفرهنگ و توسعه اقتصاد نيرابطه ب يفرهنگ، توسعه و اسالم به بررس فيتعر
  .؟ريخ ايفرهنگ اسالم با توسعه در تعارض است  ايموضوع است كه آ نيدرصدد اثبات ا
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ضـمن  » هـا)  (الزامـات و ضـرورت   نيوسعه و دفرهنگ، ت«) در مقاله 1382( نـژاد  يوسفي
انساني،  هاي و آرزوها و تصور  ها، اميال تغيير در باورها و بينش  موضوع كه بدون نياثبات ا
 اينكـه   بـه  پردازد كه با توجه يم هيفرض نيشود، به اثبات ا نمي  فراهم  اقتصادي  توسعة  امكان

و   ي مـاد   هـاي  اهدف به  دستيابي  در جهت ط فق موجود،  اقتصادي  هاي مدر نظا  گذاري هدف 
آن، بايـد    مذهبي  بافت  به  با توجه  در ايران  اي توسعه  الگوي  است، هرگونه  دنيايي هاي لذت

  شود.  و تدوين  احي طر  ديني  هاي الزام  به  با توجه
هـا و فرهنـگ اسـالمي در تـرويج      نقـش ارزش «) در مقالـه  1387( يهاشمو  يساالرزه 

هـا و فرهنـگ    موضوع هستند كـه آيـا ارزش   نيبه دنبال اثبات ا» كارآفريني و ايجاد توسعه
  .استاسالم با كارآفريني سازگار است يا مانعي در رشد و توسعه آن 

ثير آن بر أهاي اخالقي اسالم و ت هويت ديني و آموزه«) در مقاله 1387( يميكرو  يغفار
اجمال نقش فرهنگ ناب اسالمي را طور  به اند دهيوشك» يند توسعهارفتارهاي اقتصادي در فر

 پيشرفتبخش توسعه و  الهام هايسازي عنصر نيافتگي و تشويق به فراهم در مبارزه با توسعه
  ند.كن رسيجانبه و پايدار بر همه
 يا گونـه  شده مرتبط با موضوع در خارج از كشـور كـه بـه    انجام هاي همجموعه مطالع از
توان بـه مـوارد    يم ،اند را مورد بحث قرار داده يو توسعه اقتصاد يمفرهنگ اسال نيرابطه ب

  د:كراشاره  ليذ
 كوشيده» در برابر توسعه است؟ ياسالم واقعاً مانع ايآ«با عنوان  يا ) در مقاله2005( تاچ

ـ    1980از دهه  ياست نشان دهد با توجه به شواهد تجرب  نيبه بعد نشان دهد كـه چگونـه ب
ارتبـاط وجـود    يو فرهنگ ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيتوسعه س يالگوهافرهنگ مسلمانان و 

كشور كـه اطالعـات    109شاخص توسعه در  چهارده يبررس لهيوس هكار را ب نيا يدارد. و
  طور كامل در دسترس بود انجام داد. آنها به

بـر   اسـالم  ريثأتـ  يهـا  راه» اسالم بر اقتصـاد  ريثأت«در مقاله  زي) ن2005( بارگاواو  پولدكو
 صـورت  اسـالم بـه   نجايكنند. در ا يم يبررس يعرب يبر كشورها ديكأرا با ت يتوسعه اقتصاد

 طيگرفتـه از محـ   سرچشـمه  يفرهنگـ  عنـوان  به تر عيوس يو در مفهوم ،از باورها يا مجموعه
نقـس   يمقالـه بـر رو   يشود. تمركـز اصـل   يم فيتعر يرامونيپ يو شرع ياجتماع ،ياسيس

  دارد.  يا ژهياست و به نقش زنان نگاه و يو آموزش يعلم ،يقتصادا يها تياسالم بر فعال
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از آنهـا اشـاره شـده در     يبـه تعـداد   پيش از ايـن شده كه در  انجام هاي هبه مطالع ينگاه با
 رو پيشاند. نگاه پژوهش  نگاه كرده يو عام به فرهنگ اسالم يكل ديد كيبا  يكه همگ ميابي يم

 يآن نگـاه  يساز ادهيپ راهاز  يبه توسعه مطلوب اقتصاد نديرس چگونگيو  يبه فرهنگ اسالم
شده اسـت كـه    ميتقس يو آرمان يبه دو قسم فرهنگ واقع ينجا فرهنگ اسالمياست. در ا ژهيو

بـه توسـعه    مقـدمات رسـيدن  تـوان   يمـ  ياسالم يفرهنگ آرمان يساز ادهيپ يبرا يزير با برنامه
  .رو است پيشپژوهش  يها ينوآور موضوع از نيرا فراهم آورد كه ا يمطلوب اقتصاد

  انگيزه براي توسعه مطلوب اقتصادي پديدساختنفرهنگ در  نقش
 انسـاني،  هـاي  مناسـبت  دهـي  سـامان  و انسـان  كنش و منش به دهي فرهنگ در سمت نقش

چنانكه  و دارد سيطره انسان اجتماعي و فردي رفتار بر روح مانند فرهنگ. است انكارناپذير
مسـاوي   است، فقدان فرهنگ نيز با فقدان جامعـه انسـاني   انانس نيستي با برابر روح، فقدان
  .)143ص ،1382 رشاد،( است

عامل، محور و هدف توسعه، نقش مهم و حساسى در فراينـد توسـعه    در جايگاه انسان
تواند از عهده ايـن   و مختار است، زمانى مى ور هانديشموجودى  يكند. از آنجا كه و ايفا مى

، در پديـد آيـد   يهاى متناسب با توسعه در نهـاد و  برآيد كه فرهنگ و آرماننقش به خوبى 
 يلنگان و صورت نخواهد پذيرفت يا لنگ ياى از و توسعه امصورت حركت و اقد نيا ريغ

توانـد   رو شخصيت فرهنگى برآمده از فرهنگ انسـان مـى   را به مقصد خواهد رساند. از اين
  .ده شودشمرتوسعه  هاي ترين عامل يكى از اصلى

 رهيافـت  ايـن  بـه  را انور انديشه ،گوناگون الگوهاى با توسعه اخير هاي دهه هاي هتجرب
سـطح صـادرات و درآمـد و صـنعت خالصـه       فناوريتوسعه در سرمايه،  كه است رسانده
كشـور و فرهنـگ و سـطح آمـوزش، نـوع      يـك  ترين ركن توسعه مردم  شود، بلكه مهم نمى

عالقه به پيشرفت و خالقيت است. طبيعى  ،اجتماعى ظمننظام،  نگرش به نونگرى، پذيرش
نوع نگرش و فعاليـت مـردم آن   سرانجام است كه امكانات كشور هر قدر هم افزايش يابد، 

  .)173ص ،1372 القلم، چگونگى توسعه را تعيين خواهد كرد (سريع
ل تك افـراد تحـو   كند و با شكوفايى فرهنگ، تك اقتصاد از فرهنگ تغذيه مى حقيقت در

سـاز اسـت و    فرهنـگ صـنعت صـنعت   كـه   اين اساس گزافه نيست اگر بگوييم يابند. بر مى
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 ،1374ك: دوپـويى،  .زا و خودمحور را در دل خـويش مـى پـرورد (ر    توسعه فراگير، درون
سـت كـه   ا فرهنگ در رونـد توسـعه كشـورها    ژهشناخت جهاني نقش وي علت). به 16ص

را دهـه فرهنـگ نـام نهـاد      90د (يونسكو) دهـه سازمان تربيتى و علمى و فرهنگى ملل متح
  :ستا شده گير همه ذيل اكنون ايده هم .)113ص ،1376(يونسكو، 

 همـان  هـاي  تواند در جايي كه از آن ريشه گرفته است، در فرهنگ و سـنت  توسعه فقط مي
 و جامعـه  هـر  هـاي  ارزش بـا  مـرتبط  و جانبـه  همـه  فراينـدي  توسعه زيرا ؛كند رشد كشور

 آن از هـم  و هسـتند  آن گـذار  بنيـان  هم كه است هايي گروه و افراد همه اركتمش فراخوان
  .)15ص ،(همان شوند مي منتفع

طـور هماهنـگ و مسـتمر     هاى اجتماعى و فرهنگى حاكم بـر جامعـه، بـه    ارزش كهچنان
موردنياز توسعه را ترويج و اشاعه دهند، توسعه صورت خواهد گرفـت. توسـعه    هايرفتار

مشـخص قانونمنـدى    يلحاظ فرهنگى پذيراى قانون باشند يا در فراينـد  در جوامعى كه از
  ترى صورت خواهد گرفت.  باشند، با هزينه كم وارنهادها بر مردم است

داد. فرهنـگ   توان توسعه را در خـدمت انسـان قـرار    توجه به فرهنگ جامعه نمى بدون
بسـتن بـه آن بـه     لترين سرمايه و منبع هميشه جوشـان انسـانى اسـت و د    نخستين و اصلى

 هنگـامى . سـت ا هاآن هايها و پاسخگوى انتظار اى متعلق به انسان معناى اميدداشتن به آينده
 بـه  توسـعه  فراينـد  باشـد،  اقتصادي توسعه مطلوب گيرى جهت با سو هم جامعه فرهنگ كه
 توسـعه،  عامـل  در جايگـاه  انسـان  زيرا پذيرفت خواهد صورت دلپذير و شتابنده اي گونه هب

ه در توسـع  بـا  متناسب هاى آرمان و فرهنگ كه آيد مى بر نقش اين عهده از خوبى به نىزما
  .سازد ور شعله شدر درون وجود ااى قوى و نيرومند ر شكوفا شده باشد و انگيزه ينهاد و

دسـتيابي بـه توسـعه     ماننـد هـاى اجتمـاعى بـزرگ     كوششو محرك دستيابى به  انگيزه
 كوشـش هاي حاكم بر جامعه اسـت. زمـاني كـه كـار و      اقتصادي، ناشى از فرهنگ و ارزش

 صورت به … پذيري و ريسك ،جسارت علمي ،روحيه خالقيت ،علمي انديشهگير، شيوه  پي
رو بايد  اين. از آوردنخواهد  پديداقتصادي نيز  سعهتو براى قوى اى انگيزه نيايد، در فرهنگ

دادن بـه   لـوب و بـار ارزشـى   ترسيم وضـعيت موجـود و مط   ،با تبيين دقيق توسعه اقتصادي
هـاى محكـم و    دن ايـن حركـت، انگيـزه   كـر  حركت از وضع موجود به مطلـوب و آرمـانى  
. وقتـى توسـعه   تتـك افـراد جامعـه برانگيخـ     نيرومندى براى توسعه اقتصادي در نهاد تك



 

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

ور
ظرپ

ي ن
دنق

حم
م

  

184  

 ،د و سسـتى كـر را تحمـل خواهنـد    راههاى  اقتصادي به يك آرمان تبديل شد، مردم سختى
  گيرشان نخواهد شد. گريبان دن از هدف موردنظر،ش رخوت و غافل

  يثر در توسعه اقتصادؤم يفرهنگ يها شاخصه
از   تـوجهي  قابـل   سـبب، بخـش    نايـ  و بـه   شمرده  انساني  رفتارهاي  فرهنگ، پاية  كه آنجا از

انجـام    خـود مسـتلزم    كه  اقتصادي  استوار شده، توسعة  اساس  نيز بر اين  اقتصادي  رفتارهاي
هـاي   و ويژگـي   فرهنـگ  اسـت، بـه    انساني  زندگي  گوناگون  هاي  در زمينه خاصي  رفتارهاي  
فرهنگي مناسب  نيازمند باورهاي  اقتصادي   عبارتي، توسعة  دارد. به    ستگيملت، واب فرهنگي  
  ).183ص ،1371(عظيمي،   است  و سازگار با توسعه 

 نيـ توسعه ا  براي  مناسب  فرهنگي  هاي ويژگي  بارهدر  گوناگون  هاي اشتراك ديدگاه وجه
  دارند.  اشاره  اقتصادي  توسعة  به  رسيدن  در راه  وي و محوريت  انسان  نقش   به  همه است كه 

  احساس  وي هستند.  اقتصادي  ساز توسعة نهيفرهنگي، زم  هاي ارزش  برخي تودارو نظر از
 هـاي  را از ارزش  قـرار نگـرفتن   ديگـران   دسـت   و آلـت  داشـتن   نفس كردن، عزت شخصيت

؛ هستند  نفس  اعتماد به  نوعي  دنبال  نيز به  جوامع  كه تمامباور دارد داند و  مي  توسعه  اساسي 
بنامنـد    شخصيت، مقام، احترام، افتخـار و اسـتقالل   را  آن  صحيحطور  به  است  ممكن  اگرچه

  ).136ص ،1369(تودارو، 
 يبـرا  ازيـ موردن  مناسـب   باورهاي ،يبر توسعه اقتصاد يفرهنگ ياه ارزش ريثأقبول ت با

  د:كر فيتوص ليتوان به شرح ذ ياقتصادي را م  فرايند توسعة
  فرهنگي  مجموعة  ها بايد به انسان  يعني جامعه:  فرهنگي  بر باورهاي  علمي  نگرش حاكميت .1

دارد كـه بـه     يهـاي  تيـا علـ    علـت  اي، هر حادثـه   باشند كه  كرده  را اضافه انديشه  خود اين
  ؛قابل كشف است يعلم يها روش

 بـراي   مبنـا و نگرشـي    علمـي، هـيچ    هـاي  همطالع  بر طبقها:  انسان  برابري  به  باور فرهنگي .2
  ؛ندهست ها با هم برابر ها وجود ندارد و انسان انسان  نژادي  بندي رده 

خود   خود به  وقت  ها معتقد شديم، آن انسان  برابري  هاگر ب ديگران:  حقوق رعايت  لزوم  به باور .3
  ؛يمهست قائل  خودمان  براي  د كهدارن  حقوقي  همان   هم  ديگر مردم  بود كه  باور خواهيم  بر اين

رفتـار    و هر گونه  قرار داشته  جامعه ديگر با افراد  در تعامل  انسان:  جمعي  پذيري نظم  لزوم .4
 جمعـي، بـه    توافـق   تـا بـر مبنـاي     است  الزم  باشد؛ بنابراين  تأثير متقابل عثباتواند  مي  وي
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  كند؛ پيروي  جمع  بپردازد و از قانون  اجتماعي  هاي فعاليت 
 و بلكه  نبوده ديگر سازكار  سياسي، با يك  ها و خفقان انسان  برابري  به باور:  سياسي  آزادي .5
  ؛ندهست ديگر متضاد يك 

 مـردم و زهد نامعقول:   از رياضت  و دوري  آن  به  مربوط  ي ماد  دنيا و مسائل  به  معقول  وجهت  لزوم .6
 و بـه   نبايد فقر و محروميـت   كس باشند. هيچ  دنيا هم  دنبال  كيفي، بايد به  مسائل  به باوردر كنار  
  .)183ص ،1371بشمارد (عظيمي،   از دنيا را عزيز و گرامي» پوشيدن چشم«  اصطالح 

 لـزوم  ،ياسـ يآرامـش س  ،ياسـ يس يآزاد ا،يـ توجـه بـه دن  ماننـد   هـايي  از عامل نيبنابرا 
 عمـوم   بخشـيدن  هـا، مشـاركت   انسان  برابري  به باور ت،يعقالن تيجمعي، حاكم  پذيري نظم 
توسـعه،    هـاي  هـدف   بـه  رسـيدن  در   و مردم  نوالئمس  توانايي  امور، احساس  در عموم  مردم 

عنوان  توان به يزنان و ... م  گرايي، مشاركت علم ،گرايي گرايي، تجربه گي، قانونفرهن  وحدت
  كرد. ادي يمؤثر بر توسعه اقتصاد يها مؤلفه

 يها ارزش ديداز  كي كه كدامنياز ا يجدا  نامبرده  هاي شاخص  شود كه تمام يم مشاهده
با توجه  نيبنابرا ؛شوند يمتمركز م شو عملكرد  محور انسان  هستند، حول هيقابل توج ينيد

در باورهـا و   رييـ بـدون تغ  ،يموثر بر توسعه اقتصاد يها شاخصه ديدانسان از  تيبه محور
طـور   همـان افتد؛  ياتفاق نم يعنوان ابزار و هدف توسعه، توسعه اقتصاد بهانسان  يها ارزش

  مطلب است. نيا ديمؤ افتهي توسعه يتجربه كشورها كه

  گذار بر روند توسعه اقتصاديراثآرماني اسالمي  فرهنگ
 شود در حالى كه آرمانى به الگوهاى رفتارى آشكار و رسماً پذيرفته شده اطالق مى فرهنگ

دهنـد. گرچـه ايـن     انجام مـى  يعملطور  بهشود كه مردم  به چيزى اطالق مى واقعىفرهنگ 
نـگ  اجتمـاع ظهـور و بـروزي نداشـته و فره     حقيقتامكان وجود دارد كه اين فرهنگ در 

  .گيرد قرار ها و مبناي عمل انسان شودنادرست، مسلط  ايديگري، درست 
دو  سو هستند و در مواقعي بين اين بر هم منطبق يا هم كاملطور  بهدو فرهنگ  اين گاهي

 فرهنـگ  ميـان  تفـاوت  از فـراوان  هـاى  نمونـه  بشرى جوامع سراسر در. آيد مي پديدافتراق 
 معامله در كه رود مى انتظار جامعه افراد از لامثطور  به دارند؛ وجود واقعى فرهنگ و آرمانى

تقلـب و   بسـيار از  مـوارد  ،در عمـل  امـا  ؛را رعايـت كننـد   امانـت  و درسـتكارى  ديگران با
شود كه  آموزان ياد داده مى رواج دارد. در مدرسه به كودكان و دانش ها هگويى در معامل دروغ
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گويى چندان هـم نـادر    بينند كه دروغ ه و عمل مىآنها در جامعاما  ؛به ديگران دروغ نگويند
   .)39ص ،1372(كوئن،  نيست
توانـد در روابـط اجتمـاعي و زنـدگى فـردي افـراد مـؤثر باشـد.          دو قسم فرهنگ مـى  هر
 و هـا  انگيـزه  هـا،  بيـنش  تواننـد  مى اذهان در خود ويژه قداست به توجه با آرمانى هاى فرهنگ
  صـحنه  در چـون  نيز واقعى هاى فرهنگ و كنند فراهم يواقع صحنه در را مناسبى هاى گرايش
. باشـند  صحنه اين در آفرين نقش و مهم عاملي توانند مى دارند، جدى حضور و ظهور زندگى
صورت فرهنگ واقعى در آورد. هنگـامى كـه    اجتماعى به كوششتوان با  مى را آرمانى فرهنگ

  .  آن گسترش خواهد يافتمسلم محدوده اثربخشى طور  بهاين تبديل صورت پذيرد، 
آن  رمدونيمدون و غ خيبا مراجعه به تار ينييو با هر آ يهر كشور يبرا يآرمان فرهنگ

با مراجعه به كتاب و سـنت   يجوامع اسالم يبرا ياست. فرهنگ آرمان يابيكشور قابل دست
كه منابع الهي در قرآن و جوامع روايي ( هاي هآنان قابل اتخاذ است. با مراجعه به آي خيو تار

 فراوانــي هــاي اســت) بــه فرهنــگ يفرهنــگ آرمــاني مشــترك جوامــع اســالم اولدســت 
به برخـي   فقط قسمت اين در. است آرماني و مطلوب وضعيت كننده ترسيم كه خوريم برمي

  :پردازيم مي اختصار به دارند اي از آنها كه در روند توسعه اقتصادي نقش برجسته

  كوشش) فرهنگ كار و أ
تـرين   برجسـته  در جايگاهسازد و نقش خود را  سيله كار زندگي خود را ميو هب انسان

 بـه  كـه  اسـت  انسان زندگي فعاليت ترين عمده كار. كند موجود روي زمين تثبيت مي
 فـراهم  را اش جسـمي  و معنـوي  روحي، قواي رشد زمينه و دهد مي امعن يو زندگي

 اوقـات  و كـرد  طرف مي ش بركوش ونبد و راحتي به را خود نياز انسان اگر. آورد مي
 امـام  .يافـت  مي سوق تباهي و فساد به گذراند، مي فراغت و بيكاري به پيوسته را خود
 زنـدگي  نـه  گرفت، نياز داشتند در اختيارشان قرار مي مردم چه هر اگر« :فرمايد مي صادق

   .)293ص ،5ج ،1384 حكيمي،( »بردند مي لذتي آن از نه و بود گوارا كامشان در
است و با كـار   ينيكه كار و اشتغال ضرورت د ميابي يدر م ها تيو روا ها هيرجوع به آ با

و  نيعـد نظـام تكـو   كـه در ب  ميد. قرآن كـر كرخداوند را كسب  تيرضا توان يو كوشش م
 و( آفريـديم  رنـج  در را انسان ما« :دارد ده بيان ميكر نييكار را تب تيضرورت و اهم عيتشر
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عام عالم، حركت و عمل  يقانونمند. از طرفي طبق )4 :(بلد »ست)ا اه پر از رنج اش گىزند
  د. وش ميشناخته  يانسان، ضرور يبرا يآمدن دشوار شيو پ

اى براى زندگى و معـاش قـرار    و روز را وسيله« فرمايد كريم ميقرآن خداوند متعال در 
. اسـت  انسـان ش كوشـ و كار و  شتيروز، مع شيدايپ فلسفه ؛ بنابراين)11 :أ(نب» داديم!

 بـه جـز بـا كـار و     نياست و آباد كـردن زمـ   و رزق وي انسان يخاستگاه اصل نيزم
شـما را از   يو«سوره هـود آمـده اسـت:     61 هيدر آ نيهمچن .شود ينم يعمل كوشش

 يآمرزش بطلبيـد، سـپس بـه سـوى و     يزمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت! از و
 .»هاى آنها) است! كننده (خواسته خود) نزديك، و اجابت بازگرديد كه پروردگارم (به بندگان

خـدمت   يشخصـ شده اسـت.   اي ويژه ديبر كار تأك زين معصومامامان  هاي تيروا در
  آمد و عرضه داشت:  امام صادق

 ازين گريو د ميشو يم نيتأم يام به خوب خود و خانواده يزندگ انيدارم كه تا پا يفراوانمن اموال 
فرمود:  م صادقرا كنار گذاردم. اما ياقتصاد تيتجارت و فعال بنابراينندارم؛  تيلبه كار و فعا

ش كـن تـا   كوشـ . باز برد يم نياز ب راعقل  تيترك تجارت و فعال رايز ؛گاه آن را رها نكن چيه
  .)6ص ،8ج ،1387 ،يعامل (حرّ يكه هست سازنيات را بهتر از ا رفاه خانواده

و آن  ابـد ي يمـ  يآن كس كه كار كند توانش فزون« :ديرماف يم حضرت علي نامؤمن ريام
  .)292ص ،1384 ،يمي(حك »شود يافزون م اش يكس كه كم كار كند، سست

خود كسالت ورزد، نسـبت بـه آخـرت     يايكه در امر دن يكس« :ديفرما يمنيز  باقر ماما
  .)همان» (تر است كاهل شيخو

را دشـمن   اديز يكاريو ب اديز دنيخوابهمانا خداوند عزوجل، «: ديفرما يم صادق امام
  .)37ص ،8، ج1384 ،يعامل (حرّ »دارد يم

 6اكرم امبريپشد.  يممدوح تلق يامر يبردن در طلب روز رنج ها تيدر روا نيهمچن
حـالل   ياش در كسـب روز  بنده نديهمانا خداوند دوست دارد كه بب« :ديفرما يم يتيدر روا

هر كس روز « :ديفرما يم نيهمچن .)4ص ،7، ج1409 ،يهند» (اندازد يخود را به زحمت م
» اسـت  دهيـ برسـاند، نـزد خداونـد مغفـور و آمرز     انيپااز عمل خود به  يخود را با خستگ

  .)7ص ،همان(
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كه بـا   يداشته باشد، آن كار يكسانياسالم اگر دو كار درآمد  يدر فرهنگ آرمان نيبنابرا
ارزشــمندتر اســت  شــود، يم مــانجــا يديــبــا كــار  ويــژه بــه يتــر شيرنــج و زحمــت بــ

 6اكـرم  امبريـ پسـت كـه   جهت ا نيدر هم و )195 –190ص ،1382 ،يشهر ير  محمدي(
 كه دوفرم و  ديبوس ه رشته رشته شد ليو ب سمانيرا كه به واسطه كار با ر يسعد انصاردست 

در عين حـال بايـد توجـه     .)196ص ،همان( رسد ياست كه هرگز آتش به آن نم يدست نيا
گسـترده   فـاه و ر هـا  برخورداري از نعمـت دنيوي به جهت  كوشششت اشتغال به كار و دا

  .شودهاي متعالي الهي ن مادي، سبب غفلت انسان از ارزش
. بهشـت و  سـازد  يانسـان را كـار هدفمنـد مـ     يايآخرت و دن ،اسالم يفرهنگ آرمان در

 ،ي، عـزت، سـربلند  شـرف  هيـ كـار ما  زيـ ن ادني در و ستا ها اعمال خود انسان جهيجهنم، نت
فرهنـگ كـار و    نيـ در صورت تحقق ا ديترد يعظمت، استقالل و بقا و دوام جامعه است. ب

زيرا بدون كـار   افتيتحقق خواهد  يبرا يتر شيب امكان يكوشش است كه توسعه اقتصاد
 نيافتني دست و ناممكن امري اقتصادي توسعه به دستيابي ،راه هاي وتحمل سختيكوشش و 

  . بود خواهد

  ) فرهنگ كسب علم و دانش و حاكميت نگرش علميب
است و نبود علم و  مانيو اساس ا متعال معرفت خداوند گاهيمكتب اسالم پا دگاهياز د علم
ـ   يخوار هيو انحطاط و ما يمردگ نشانه دل تيترب از  يانـدوز  دانـش  ديـ ترد يانسان اسـت. ب

 هـاي  تيـ و روا هـا  هيآ .شود يمشمرده اسالم  يدر فرهنگ آرمان ياجتماع يواال يها ارزش
خداونـد كسـانى   «: دارد ديعلم و عالم تأك لتيبر فض همهوجود دارد كه  باره نيدر ا يفراوان

بخشـد و   عظيمى مـى  هاي هدرج ،اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده را كه ايمان آورده
  .)11 :(مجادله» دهيد آگاه است! خداوند به آنچه انجام مى

فنون  نواپسيبه  يابيعلوم و دست يريدعوت به فراگ زين 6اكرم امبريپ يلعم رهيدر س 
دوردست  يمسافرت به كشورها يفرسا برا طاقت هاي يبا تحمل سخت هرچند شيزمان خو
 ،1403دانـد (مجلسـي،    وي دانش را در رأس همه خيرها مـي  قابل مشاهده است. يبه خوب

  ).9، ح 175، ص17ج
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دانش، بصـره و   جيبر اثر اهتمام آن حضرت به ترو زين يعلمؤمنان حضرت  ريامزمان  در
 يورابار در زمان آن حضـرت بـه فنـ    نخستينبود و مسلمانان  شدهكوفه دو مركز علم و ادب 

  .)124 -123ص ،1375بودند (صدر،  افتهيو ضرب سكه دست  يگر ختهيذوب فلز، ر
، تميمـي  آمـدي آخرت اسـت (  يو رستگار ايعزت دن آنطالب  يبراعلم را  حضرت

عنـوان   شده و بـه  دهينكوه يجهل و نادان يفراوان هاي تيدر روا برابر،در  .)7349ح ،1360
قلمـداد شـده اسـت     يكار انيو ز يتباهسرچشمه و  ها يبدتمام  شهيو آخرت و ر ايشر دن

  .)168ص ،1382 ،يشهر ير محمدي(
براي شناخت خـود   بر كسب علم افزوناست  الزمروند دستيابي به توسعه اقتصادي  در
جـود، بـه   مو هـاي  پديـده  بـين  روابـط  براسـاس  آينـده  بينـي  پيش و فيمابين روابط ها پديده

 انديشـه گرفتن معلومات علمي در صنايع براي گسترش كمي و كيفي توليد، فرهنگ  خدمت
 گيرنـدگان  و هرچه بيشـتر گسـترش يابـد. تصـميم     حاكمو نگرش علمي نيز بايد در جامعه 

 جامعـه  نخبگـان  و كارشناسـي  هـاي  ديـدگاه  از اسـت  الزم اجتمـاعي  و دياقتصا و سياسي
مسائل عـالم، اعـم از داخلـي و    تمام كه در  سر نبرنده يشه خام باند اين در و دهكر استفاده

و  هخبــر كارشـناس  … خـارجي، صـنعت، كشــاورزي و خـدمات، آمـوزش و پــژوهش و    
 گيـري  تصـميم  به قادر تنه يك ها رصهع تمام در بنابراين ؛دارند بااليي تخصص و اند برجسته

  !ندهست ثرؤم و كارساز و مفيد

  امور ريو تدب يزير ) فرهنگ برنامهج
اسـت.   يتحقق توسعه اقتصاد يبرا يضرور يامر يو اجتماع يدر عرصه فرد يزير برنامه

 هـاي  به هـدف  توان يبرنامه منظم در عرصه خرد و كالن نم يو اجرا نيبدون تدو ديترد يب
  .افتيدست  موردنظر

خود داشـته باشـد،    شتيدر مع يدرست يزير هر كس برنامه: «ديفرما يم 6اكرم امبريپ
  .)18614، ح 185ص، 7ج ،1409هندي، ( »بخشد يم اش يخداوند روز

تميمـي،   آمدي( داند مي يبخش زندگ سامانريزي را  نيز برنامه يمؤمنان حضرت عل ريام
تدبيري بـه شـدت نهـي     برنامگي و بي از بي هاي در روايت برابر،طرف  در. )5794ح ،1360
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از فقر در امت خود هـراس  « فرمايد: مي 6پيامبر اكرماي كه در روايت  گونه به ؛شده است
  .)1، ح91ص، 5ج ،1410كليني، » (ريزي نادرست نگرانم از سوءتدبير در برنامهاما  ؛ندارم
آفـت   مگي را كليـد فقـر،  برنـا  متعـددي بـي   هـاي  در روايتنيز  يمؤمنان حضرت علـ  ريام

    .)181 –178ص ،1382شهري،  ري محمديكند ( معيشت، مايه نابودي و پشيماني قلمداد مي
جانبـه و بـا    همـه  يزريـ  با برنامه افتنديدست  يكه به توسعه اقتصاد ييكشورها گمان يب
 يطـ  يطـوالن  انيسال اي اه قرن يالعبور را ط صعب راه نيو نظارت گسترده توانستند ا ريتدب

نبـود   ياتفـاق  اي ژاپن هرگز حادثه مانند يبه كشور ويژه به يبه توسعه اقتصاد يابيكنند. دست
  . فتديو بدون برنامه اتفاق ب كبارهيكه 

  ) فرهنگ سربار نبودن ديگراند
كس نبايـد بـار زنـدگي و معـاش خـود را بـر ديگـري         فرهنگ آرماني اسالم هيچ در

خـور   در گناه انسان همين مقدار بس كه سربار و نان« فرمايد: مي 6اكرم پيامبر بيندازد.
  .)388ص ،1966 ،علي زيدبن» (مسلمانان باشد

وليت اقتصادي خود را در هر كجـا كـه هسـتند    ئدر جامعه اسالمي همه بايد مس بنابراين
تكافل عمـومي و ضـمان    راهدر انتظار كمك ديگري باشد. گرچه از  نبايددار شوند و  عهده

نشـد،   ينمأعـادي تـ   راهنيازمنـداني كـه نيازشـان از     برابرمعه و دولتمردان در اعاله افراد جا
  وليتي روشن دارند.ئمس

  ،فـراهم باشـد   يحاكميت چنين فرهنگي هيچ انسان بيكاري كـه زمينـه كـار بـراي و     با
منتظر استخدام نيز نخواهد ماند، بلكه با توجه به اينكه در  و شانه خالي كنداز كار  تواند نمي
 صـورت  بـه  خود تا كوشد مي ،به استخدام و مزدوري ديگران درآمدن مكروه است ها يتروا

بـه   فرهنـگ  اين. سازد آن مصروف را خود توان و برآمده شغلي به دستيابي صدد در خالق
 توسعه هاي چرخبه  تواند مي و انجاميد خواهد ها انسان ابتكار و خالقيت ،مهارت شكوفايي
  .بخشد شتاب اقتصادي

  به عهد يو وفا يدار رهنگ صداقت، امانت) فه
. اسـت  شـده  اي به عهد سفارش ويژه يو وفا يدار امانت ،ييگو اسالمي به راست فرهنگ در

اسـت   يانسان يها صفت نياز باالتر ييگو و راست يشياند راست ،ياسالم هاي آموزه مطابق
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و  يشـ ياند ا كـه راسـت  چـر  ؛)69 :انـد (نسـاء   دانسته شده امبرانيتراز پ گو هم و افراد راست
شده است كه  حيتصر ها تي) و در روا54 :مياست (مر امبرانيپ هاي ويژگياز  يكيصداقت 

 ،يمجلسـ اسـت (  دهيـ برگز يدار را فقط به علت صـداقت و امانـت   امبرانيپ ،خداوند متعال
گفتـه   هاي پيش مفهومكه  كند يروشن م يبر نصوص اسالم ي). مرور116ص ،81ج ،1371

 تيشـده اسـت و رضـا    ديـ بر آن تأك ارياست كه در اسالم بس ياخالق يها يژگياز جمله و
بـاره فـراوان    نيـ در ا تي). روا119: خواهد داشت (مائده يرا در پ ميعظ يپرودگار و پاداش

  :ميكن يفقط به چند مورد از آنها اشاره م نجاياست كه در ا
» اسـت  تر فيشر ن،يقيب اخالق صاح تمامصدق از « :ديفرما يم يمؤمنان حضرت عل ريام
  ).328ص ،1360 ،يميتم آمدي(

در امانت و خلف وعـده   انتيخ ،ييگو دروغ گفته، شيپ ياخالق يها يژگيمقابل و نقطه
خداونـد  : «ميخوان يم گونه نيا امام صادقاز  يتيروا در است كه شدت مذموم شمرده شد.

دانسـته اسـت و بـدتر از     يارخـو  آنها را شراب ديقرار داده و كل ييها قفل يشر و بد يبرا
  ».است ييگو دروغ يخوار شراب
 ،ي(حران  را آفت كالم دانسته ييگو دروغ ،حضرت عليدر سفارش به  زين 6اكرم امبريپ

). 77 ،(همـان  شود يباعث فقر و نفاق م ،در امانت انتيكه خ ديفرما يم دي) و تأك15ص ،1404
كه در اسـالم   يبه عهد در جامعه اسالم يو وفا يدار صداقت امانت شدن نهينهاد رسد ينظر م به
برشمرده است، اسباب خلق  يواقع ندارانيشده است و از نشانه اهل تقوا و د ديبر آنها تأك اريبس

و سـهولت   نـه يگوناگون آن را در جامعه فـراهم آورده، باعـث كـاهش هز    يها اعتماد در سطح
و اعتماد به افراد جامعه  ييوالن از سوئمساعتماد مردم به  رايز ؛خواهد شد ياجتماع يها تعامل
 يهمگـان ناشـ   يبه تعهـدها از سـو   يبند يو پا يدرستكار ،ييخود از راستگو گر،يد يياز سو

شـده   نهيدر امانت و مانند آن نهاد انتيخلف وعده، خ ،يپرداز كه دروغ يياست و در كشورها
 ،1387(نظرپور و منتظري،  گرفت ديآن نبا يها و مؤلفه ياجتماع هياز سرما يسراغ گرياست، د

طور  بهنقش سرمايه اجتماعي در تحقق، تثبيت و گسترش توسعه اقتصادي  هامروز .)51-50ص
  كامل پذيرفته شده و انكارناپذير است.

 فضـاي  توانـد  مـي  دولتمـردان  و جامعه افراد ميان آن مانند وگفته  پيش هاي ارزش تحقق
 دولتمردان از اعتماد مورد اي . در اين صورت چهرهدپديد آورعتمادي مطلوبي را در جامعه ا
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 توسـعه  هـاي  برنامه جمله از دولت هاي برنامه و ها سياست كه شد خواهد ترسيم مردم براي
، مشاركت و همراهي مردم قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر  پذيرش مورد بيشتر اقتصادي

لي مردم به قوانين و مقـررات را  اعتماد دولت به مردم نيز سبب خواهد شد دولت التزام عم
دريافـت   براي اي هزينه و درآمدي هاي گزارش مانند مردم هاي مفروض دانسته و به گزارش

 را خود اي هزينه و درآمدي هاي برنامه ،اساس آن بر و دهكر اعتماد كاملطور  ... به و ماليات
 چنـين  در. دكنـ  تنظيم سبمنا صورتي به د،شو مين ميأت ستاني ماليات راه از آن از بخشي كه

 در خود هاي وعده به و ندهست صادق و راستگو انسانها همه كه ستا آن مفروض اي جامعه
 فقهـي  قواعـد  كه است اي جامعه چنين در و كرد خواهند عمل اقتصادي و اجتماعي روابط
 تـوان  لمين را مـي المسـ  سـوق  قاعـده  و يـد  ،الصـحه  ةاصـال  مانند: ؛نهايفق همه پذيرش مورد
  .)53-51ص ،1387 منتظري، و نظرپور( دكر پياده دغدغه بي

   آرماني به واقعي هاي تبديل فرهنگ ضرورت
و   فرهنـگ   بـه   توسـل  راه از   توسـعه   موردنياز و مساعد براي  و ابزارهاي ها  عامل وجود  رغم به

و تاكنون   اشتهوجود د  ايران  و از جمله اسالمي  كشورهاي  براي  توفيق  اسالمي، خأل عدم  تمدن
  دسـت  جانبـه   همه رشد و توسعة   به  آن  با اتكا به است  نتوانسته   مسلمان از كشورهاي  يك  هيچ 

مطـابق بـا    يفرهنگـ  يدگرگـون  پديدسـاختن به توسعه از كانال فرهنـگ،   يابي. الزمه دستبديا
زمـان   سـتر ب در كننـد  كه مردم با آن زنـدگي مـي   فرهنگيمورد قبول جامعه است.  يها ارزش

رو تبـديل فرهنگـي بـه فرهنـگ      شكل گرفته و جزئي از حيات معنوي آنها شده است. از اين
يافتن فرهنگ جديد به آساني و در مدت كوتـاهي هرگـز صـورت نخواهـد      يتديگر و حاكم

 و مطلـق  حـال،  عين در اما ؛است بلندمدت اي پديده ،ها گيري و تحول فرهنگ پذيرفت. شكل
 هـاى  پديـده  همـه  تماهيـ  دگرگـونى  اساسـاً . نيسـت  پـذيرفتني  هرگز ها هنگفر انكاري ابدى

 شـمردن  بـر  ضـمن  مسلمان، برجسته ور هانديش خلدون ابن. ستا ها فرهنگ جمله از اجتماعى
هـاى جوامـع اسـت و     از ويژگـى  دگرگـونى « :گويد مى شناسى جامعه گانه شش اساسى اصول

    .)25ص ،1372البر، ( »گيرى متغير باشد طور چشم تواند به ميزان دگرگونى نيز در جوامع مى
  :  گويد همچنين مى يو

مذاهب آنان به روشى يكسـان و شـيوه    ها و و شيوه ،ها ترسوم مل ها، دتاع ،جهان كيفيت
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پـذيرد و از حـالى    ها اختالف مى يابد بلكه بر حسب گذشت روزگار و قرن پايدار دوام نمى
يت در اشخاص و اوقات و شهرهاى بزرگ پديـد  چنانكه اين كيف يابد هم به حالى انتقال مى

  .)همان( آيد مى
اره در معـرض  وكـار باشـد، همـ    جامعه و فرهنگى هر اندازه هم كه سنتى و محافظه هر

عظيم و غيرقابل انكار فرهنگـي   هاي فراواني از تحول هاي دگرگونى است زيرا تاريخ شاهد
  .)120-119ص ،1378 نظرپور،( دهد را به ما نشان مي

 جامعـه  حـاكم  و واقعي فرهنگ تغيير ضرورت به ها از پذيرش امكان تغيير فرهنگ پس
 از بسـياري  يـابيم  مـي  در خـود  جامعـه  در حـاكم  فرهنـگ  بـه  نگـاهي  بـا . پردازيم مي خود

 اقتصـادي  توسـعه  بـا  سـازگار  و گرفتـه  فاصله آرماني فرهنگ از جامعه واقعي هاي فرهنگ
  :كنيم صورت استفهامي اشاره مي به هاآناز  برخي به فقط ،ادامه در كه نيست

  ؟بيان شد در جامعه حاكم است ها و روايت ها هفرهنگ كار و كوشش در جامعه آنگونه كه در آي آيا. 1
شـمرده  ، فرهنـگ واقعـي   فـراوان و كوشـش   كـار با  در جامعه درآمد دست آوردن هبآيا . 2

  ؟دست آوردن هش، درآمد هنگفتي را بكوش ترين كما ب يا شود مي
ش فراوان بـه  كوشيكي با كار و  اما ؛در جامعه ما اگر دو نفر درآمد يكساني داشته باشند. 3

  هستند؟ ارزشمندتر مردم نزد در كدام ش،كوش ترين كم با ديگري و يابدآن درآمد دست 
ه مردم ارزشمندتر اسـت  نگا در آورد مي در پول برداري كاله و فريب ،درويي با كه كسي. 4

  كند؟ درآمدي كسب مي زحمتبا يا ديگري كه 
 نـرم  دسـتان  بـه  يـا  گـذارد  تري مـي  بسته احترام بيش دستان پينه با كارگري به جامعه آيا. 5

    ؟كنند بدون زحمت درآمد كسب مي كه افرادي
 كسـب  اينكـه  يـا  شود ميشمرده آموزي و تعليم و تعلم در جامعه ارزش  فرهنگ علم آيا. 6

  ؟نجامدا مي تر بيش درآمد به كه علمي
  دارد؟ كه شغلي درآمدزايي علت به شود مي احترام علمش واسطهه ب عالم به آيا. 7
گيري كار هب و دانايي و علم هاي قله نورديدن در جهت به تحقيق و پژوهش واقعي جايگاه آيا. 8

  شهرت؟ و درآمد كسب براي اي نوعان است يا وسيله آن براي خدمت به مردم و هم
 شود مي مناسب استفاده خالقيت و ابتكار و انديشه صاحبان و خبرگان ،نكارشناسا از آيا. 9
 خود آنچه و ندهست كشور موجود وضع گر توجيه اي گونه هب كه شود مي استفاده افرادي از يا
   شنوند؟ مي آنان زبان از را خواهند مي
 ياعو اجتمـ  ياقتصـاد  گونـاگون  هـاي  چه حد در مسائل مبتال به جامعـه در عرصـه   تا. 10
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ضرورت را  نيو اگر ا م؟يهست يو اجتماع يفرد هاي در عرصه يزير و برنامه ريدرصدد تدب
ـ آ م؟يكن ييآن را اجرا ميتا چه اندازه در صد مياحساس كرد امـور بـه دنبـال آن     انيـ متول اي

ـ  ياجـرا كننـد و اگـر مخـالف قـانون اساسـ       دهند يم صيهرچه درست تشخ كه ستندين  اي
  كنند؟ هيبود آن را توج مصوب توسعه يها برنامه

 يجلـو  يعملـ طـور   به توانند يو م دهند ينشان م تيول تا چه حد حساسئمس ينهادها. 11
  بودند؟ كاميابو تا چه حد  رندبگي را رفتاركردن ها خالف برنامه و ها برنامگي يب

ـ از ا ندازنـد، يب گرانيخود را بر د يزندگ هايي نهيبتوانند بار هز ياگر افراد ايآ. 12 اقـدام   ني
... نداشته باشـند   و ييو مواد غذا نيبنز يبرا يدولت هاي ارانهيبه  ازياگر ن و ورزند يم غيدر

  كنند؟ و از آن استفاده نمي روند يآن نم افتيباز به دنبال در
و  يفرهنگ حاكم بر جامعه در عرصـه روابـط فـرد    گويي فرهنگ صداقت و راست ايآ. 13

بسا زودگـذر   و چه مادي منافع توانند مي ييگو عه با دروغافرادي از جام اياست؟ آ ياجتماع
  آورند؟ يكنند، به صداقت رو م نيمأخود را ت

ـ  ينواخت كيو  كساني هاي پاسخ ها، پرسش نيچه ااگر نخواهنـد داشـت زيـرا     يرا در پ
 ميـ بـاور دار همـه   نيـ با ا .باشد يمنف زين يمثبت و برخ ها پرسش يممكن است پاسخ برخ

 بنـابراين  ؛اسـت  فتـاده ياز رمـق ن  نكهيا ايدر جامعه هنوز حاكم است  زين يخوب هاي فرهنگ
فرهنگ سره از ناسره و مناسب از نامناسب برآمد و  اختجامع درصدد شن اي در برنامه ديبا

  مطلوب رهنمون ساخت. يهمگان را به با همه امكانات موجود به فرهنگ آرمان
 اعـم  اسالمي اوليه متون از كه وااليي فرهنگ نشتدا با اسالمي جوامع اينكه سرِّ رسد نظر مي به

كهـن تمـدني، هنـوز در جرگـه      سـابقه  بعضـاً  و معصـوم امامـان   سـيره  و ها روايت و ها هآي از
 واقعي فرهنگ به آنان آرماني فرهنگ كه است اين .گيرند يافته اقتصادي قرار نمي كشورهاي توسعه

ه باشد تبديل نشده است. مردم در اين كشـورها در  صحنه واقعي اجتماع ظهور و بروز داشت رد كه
ورتاً ارتباطي با فرهنگ آرمـاني  ضر كه كنند مي زندگي فرهنگي با...  محيط خانه، اداره و شركت و

موردنظر اسالم ندارد و در اين صورت انتظار اثرگذاري فرهنگ آرماني بر محيط زندگي و توسعه 
. گرچه وجود فرهنگ آرمـاني در منـابع اصـلي آنـان و     جا و ناصواب است هاقتصادي، انتظاري ناب

 روشـن  اميدي نقطه همواره تواند انديشه مردمان به اينكه آن فرهنگ مطلوب و خواستني است مي
 بـه  مطلـوب  شـرايط  شـدن  مهيـا  با و فرصت ننخستي در تا دكن ترسيم آنان براي را كورسويي و

  دگي مطلوب و شايسته را به انتظار بنشينند.سار آن زن ده و در سايهكرفرهنگ آرماني خود رجعت 
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  يبر توسعه اقتصاد رگذاراث يفرهنگ هاي مؤثر بر شاخصه هاي عامل
فاصـله   كـردن  كم نيو همچن يمؤثر بر توسعه اقتصاد يفرهنگ يها به شاخصرسيدن  يبرا
 ،يابتكـار، برنامـه، آزادگـ    ر،يجامعـه بـه تـدب    يو فرهنگ واقعـ  ياسالم يفرهنگ آرمان انيم
 يكيزيو ف يامكانات فكر تمام يريكارگ هجز با ب زيمهم ن نيكه ا ميدار ازيو زمان ن تيالنعق

  جامعه ممكن نخواهد شد.
 ظهـور  جملـه  از اي با توجـه بـه شـكوفايي و گسـترش اشـكال نـوين رسـانه        گمان يب
 ي،توجهي را بر هنجارهاي فرهنگ قابل هايتغيير تواند مي كه اي ماهواره و اينترنتي هاي شبكه

شكاف بين فرهنـگ   زيآداب و رسوم اخالقي جامعه از خود بر جا گذارد و در سطح كالن ن
را در درون جامعـه   يفرهنگـ  رييـ و تغ تيـ كـار تثب  د،كنـ  تر شيرا ب يآرماني و فرهنگ واقع

 تـوان  مـؤثر نمـي   هايانكاري، حذف و نديدن عنصر رو با ساده د. از اينكرتر خواهد  سخت
 ايـ  تثبيـت  گيـرى،  شـكل  فراينـد  كلى طور وجود به نيبا ا اما ؛آمدبر فرهنگي تحول درصدد

بـر توسـعه    رگـذار اث يفرهنگـ  هـاي  بـه شاخصـه  رسيدن در جامعه و  يفرهنگ آرمان ليتبد
  :است ذيل قرار به آنها ترين عمده كه پذيرد متعددى تأثير مى هاي از عامل ،ياقتصاد
 و كنـد  مى ايفا را اى ، نقش برجستهخانواده در انتقال و تكوين شخصيت فردخانواده:  .1
م انسانى قـرار گرفتـه اسـت. فـرد در     علو وران انديشه همه قبول مورد كه است واقعيتى اين

پسندد و به آنها احتـرام   خانواده با مشاهده فرهنگ مورد پذيرش محيط خانوادگى، آن را مى
 الگـوى  و كـرده  بـروز  يو در منظمى رفتارهاى شكل به ها ارزش اين رفته رفته و گذارد مى
واده در رفتـار فـرد و   خـان  اثـر  بـودن  اجبـارى  بـاره در گرچه .دهد مى شكل را شرفتار اوليه

  ؛توان و نبايد مبالغه كرد تغييرناپذير بودن آن نمى
در گذشته بـه واسـطه محـدوديت وسـايل ارتبـاط       پذيرى از وسائل ارتباط جمعى:اثر .2

داد،  هايي كه انجام مى ساالن خود و نوع بازى هم جمعى، كودك و نوجوان در پرتو ارتباط با
سـاالن، بـه واسـطه گسـترش      بر اين ارتباط با هـم  افزونپذيرفت. امروزه  از محيط تأثير مى

شخصـيت   يوتريكـامپ  هـاي  يهاى تلويزيونى، باز ويژه برنامه به جمعىوسيع وسايل ارتباط 
 يگريرا آفريد و فرهنگ د يا، فرهنگه ها و فيلم توان با كارتن بسا مى گيرد. چه شكل مى يو

 يرا بـرا  نـه يآن زم ياز ميان برداشت و به جـا  سرانجاماهميت نشان داد و  رنگ و بى را كم
  ؛دكر ماسالم فراه يبه فرهنگ آرمان رسيدن
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شـود كـه    طور رسـمى هنگـامى آغـاز مـى     ورود به جامعه به نظام آموزش و پرورش: .3
برخورد معلم،  چگونگيشود.  خواسته مى يى از وايه شود و تكليف كودك وارد مدرسه مى

خوانـد،   كـه مـى   ىيهـا  آموزد و داستان هايى كه مى ، كيفيت درسيساالن با و والن و همئمس
گذارد. در ايـن   كودك از خود برجاى مى صيتگيرى شخ همه نقش بسيار حساسى بر شكل

شود. كودكـان   ثبيت مىاندك ت گرفتن پيدا كرده و اندك محيط فرهنگ اجتماعى، مجال شكل
رو بايد عنايت داشت كه از  آفرينان آينده جامعه خواهند بود. از اين امروز، كارگزاران و نقش

ت كـودك را بـه   رخـداد، بتوانـد شخصـي   بسا يك داستان يـا   آموزند. چه مى و چه چه كسى
 ؛عمرش از آن جدا نشـود  هاي هين لحظواپساى كه تا  گونه سوق دهد، به يسمت يك فرهنگ

تـوان ضـمانت    يكودكـان مـ   تيـ و ترب ميآمـوزش و تعلـ   يبر رو يگذار هيبا سرما بنابراين
  ؛را فراهم آورد يثر در توسعه اقتصادؤم يفرهنگ يها به شاخصه يابيدست

بخش مهمى از زندگى فرد، در اجتماع است و بسيارى از رفتارهـاى   محيط اجتماعى: .4
. در اين محيط، فرد محـدوديت نظـارتى   استى انسان نيز معلول روابط او با محيط اجتماع

كند و بـراى اينكـه خـود را عضـوى از اعضـاى جامعـه        خانواده و مدرسه را احساس نمى
شود؛ گرچه اين فرهنگ در محيط خانواده يا مدرسه ضدارزش  بنماياند، پذيراى فرهنگ مى

ر شـود كـه فـرد آن فرهنـگ را د     . اين احسـاس دوگـانگى گرچـه سـبب مـى     شمرده شوند
تـر پايبنـدى نشـان     بـه فرهنـگ اجتمـاعى بـيش     اغلبهاى نظارتى مخفى نگاه دارد،  محيط
رسـوخ   شوجـود  درشده از خانواده يا مدرسه  دريافتمگر در صورتى كه فرهنگ  ؛دهد مى

 يهـا  هيدر سـرما  يزيـ ر و برنامـه  يگـذار  هيبا سـرما  بنابراين ؛قابل زدودن نباشند ،پيدا كرده
تـوان   يمـ  يدر روابط اجتمـاع  ياسالم يها و ارزش يفرهنگ آرمان دنكر نهيو نهاد ياجتماع

 نـه يو زم افتـه يكـاهش   ياسـالم  يو فرهنگ آرمان يفرهنگ واقع انيداشت كه فاصله م ديام
  ؛ديمطروحه فراهم آ هاي به هدفرسيدن 

كه مـورد اعتمـاد جامعـه باشـند بـا       يحاكمان جامعه در صورت :تيدولت و مجموعه حاكم .5
 يجامعه طراحـ  طيو شرا ازهايرا متناسب با ن عيبد يالگوها توانند يم گذاراثروناگون و گ يابزارها

بعـد از جنـگ    هـا  يو آلمان ها يدر ژاپن يكوش . فرهنگ سختنديدن آن بر آكر ياتيو در صدد عمل
و گسترش  نيدر تكو تياست كه مجموعه حاكم ياز موارد ها ينيو فرهنگ قناعت در چ يانجه

 ليتبـد  اقتصـادي كشورها به قـدرت   نيا دشوكه سبب  هايي نبودند، فرهنگ رثيأت يب ها آن فرهنگ
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آمـده   گفتـه  هـاي پـيش   تيـ و روا ها هيچنانكه در آ اسالم  يفرهنگ يبا توجه به غنابنابراين  ؛شوند
  .دكر تر عيرا سر يها روند توسعه اقتصاد ارزش نيدن اكر ياتيبا تمركز بر عمل نتوا ياست، م
در  اي ژهيـ نقـش و  تواننـد  مـي  افـزا  ساختار هماهنگ و هـم  كيدر  ها عامل نيا دتردي يب
كه  ياما در صورت ؛داشته باشند يبه فرهنگ آرمان يفرهنگ واقع ليتبد ايگيرى، تثبيت  شكل

را بـه   يچـه فرهنگـ   هـا  عامـل  نيا ها تعامل جهينت ستيمعلوم ن ،دشومحقق ن يهماهنگ نيا
شده بـود   يرگي است كه مطلوب بود و از ابتدا هدف ينهما جهينت ايارمغان خواهد آورد و آ

  .افتيبرخالف آرمان موردنظر فرهنگي تحقق  نكهيا اي

  گيري بندي و نتيجه جمع
كند. از آنجا  عامل توسعه، نقش مهم و حساسى در فرايند توسعه ايفا مى در جايگاهانسان  .1

هده اين نقش به خوبى برآيد تواند از ع و مختار است، زمانى مى انديشمندموجودى  يكه و
 ياى از و حركت و اقـدام توسـعه   پديد آيد وگرنه شكه فرهنگ متناسب با توسعه، در نهاد

ها، آداب و  ، آرمانباورهاها،  به كندى صورت خواهد پذيرفت. فرهنگ كه شامل تمام ارزش
ه تـرين سـرمايه و منبـع هميشـ     شـود، نخسـتين و اصـلى    ت مىملرسوم، باورها و الگوهاى 
هـا و   اى متعلق به انسـان  بستن به آن به معناى اميدداشتن به آينده جوشان انسانى است و دل

توانـد يكـى از    رو شخصـيت فرهنگـى انسـان مـى     ايـن  . ازسـت ا آنها هايگوى انتظار پاسخ
  توان گفت:  مىبنابراين  ؛شمرده شودتوسعه  هاي ترين عامل اصلى

دن كـر  كمى برقرار است و كوشش براى نهادينـه بين عامالن توسعه و فرهنگ، ارتباط مستح
 توسـعه تواند كمك مؤثرى بـراى رونـد    فرهنگ مطلوب و موردنظر در ميان آحاد مردم، مى

  داد. توان توسعه را در خدمت انسان قرار باشد. بدون توجه به فرهنگ جامعه نمى
هـاى   مـان هـا و آر  هاى اجتماعى بزرگ، از ارزش  كوششانگيزه و محرك دستيابى به  .2

مطلوب و متناسب با  هاي است. زمانى كه فرهنگ ناشي فرهنگى و اجتماعى حاكم بر جامعه
نخواهد  پديدنيز  ياى قوى براى تحقق توسعه اقتصاد نشود، انگيزه نهينهاد يتوسعه اقتصاد

و ترسيم وضعيت موجود و مطلوب و بـار   يدقيق توسعه اقتصاد تبيين ارو بايد ب نايد. از آم
هـاى محكـم و    دن آن، انگيـزه كر دادن به حركت از وضع موجود به مطلوب و آرمانى ارزشى

فرهنگ به آرمـان تبـديل شـد، مـردم      نيبرانگيخت. وقتى ا ينيرومندى براى توسعه اقتصاد
  د و سستى گريبانگيرشان نخواهد شد.كرخواهند  تحملبا جان و دل  راهاى  سختى
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 قيـ عم يبازخوان ،يو فرهنگ واقع يبا توجه به ضرورت شناخت فرهنگ آرمان .3
پژوهشـي   هـاي  هاي از مؤسس مجموعه ديرو با نيا دارد. از ژهيو تيدو فرهنگ اهم نيا

 صيموجود و تشـخ  يدانشگاهي و حوزوي  نسبت به شناسايي فرهنگ آرماني و واقع
 هـاي  ههـا و مطالعـ   بررسي اب يبه فرهنگ آرمان يابيدست يو چگونگ ها همرحل نييو تع

را مبتني  يروشن يو عميق، سازوكارها قيهاي دق پردازي جانبه و نظريه  و همه گسترده
  . دكنن يبر آموزه هاي اسالم طراح

 ،هـا  ريـزى  برنامـه  ،هـا  ، قانونمنـدى هـا  توانـد در هـدف   هرگـز نمـى   يتوسعه اقتصـاد  .4
داشته باشـد.   يمستقل از فرهنگ جامعه بروز و ظهور ،ها و راهبردهاى خود گذارى سياست

... را از  هـا و  ، قانونمنـدى هـا  اى مطلـوب، هـدف   توان براى دستيابى به توسعه رو نمى ز اينا
 همان شكلى كه پياده شد، برگرفت و در مقام اجراى آن در كشور هيافته، ب كشورهاى توسعه

فرهنگـى ترسـيم    وضعيتآنها  نيتر خاص كه مهم يخود برآمد بلكه بايد با توجه به شرايط
هـاى الزم را   مساعد و سازگار را به خوبى شـناخت و قانونمنـدى   يرهنگف هايد، عنصركر

  رو آورد. لگوسازىگذارى و ا ريزى، سياست آنگاه به برنامه ،كشف كرد
صـورت فرهنـگ واقعـى درآورد.     ش اجتمـاعى بـه  كوشتوان با  مى را يفرهنگ آرمانى اسالم .5

بخشى آن گسترش خواهـد يافـت. در   محدوده اثر طور قطع بههنگامى كه اين تبديل صورت پذيرد، 
طـور   بـه شايد اين صورت  دو فرهنگ فاصله وجود داشته باشد، در طور مداوم بين اين صورتي كه به

مطلق همه چيز به نفع فرهنگ واقعي تمام شود. مردم نسبت به فرهنگ آرماني فاصله خواهند گرفت 
 يهـا  بـه مؤلفـه  راه رسـيدن  و و تحقق اين فرهنگ در جامعه با صعوبت خاصي همراه خواهد شـد  

  شكل نخواهد گرفت. زين يناهموار شده و به دنبال آن توسعه اقتصاد يثر توسعه اقتصادؤم يفرهنگ
 بـه   توسـل  راه از   توسـعه   موردنياز و مسـاعد بـراي    و ابزارهاي ها  وجود عامل  رغم به .6

وجود داشته  ايران  از جمله و  اسالمي  كشورهاي  كاميابي اسالمي، خأل عدم   و تمدن  فرهنگ 
رشـد و توسـعة     بـه   آن  بـا اتكـا بـه    اسـت   نتوانسته  مسلمان  از كشورهاي  يك   هيچ و تاكنون  
 يدگرگـون  پديدسـاختن به توسـعه از كانـال فرهنـگ،     يابييابد. الزمه دست  دست  جانبه همه 

 بـه  توجـه  بـا  آرمـانى  اىهـ  مورد قبول جامعه اسـت. فرهنـگ   يها مطابق با ارزش يفرهنگ
 صـحنه  در را مناسبى هاى گرايش و ها انگيزه ها، شنبي توانند مى اذهان در خود ويژه قداست
واقعى نيز چون در صحنه زندگى ظهور و حضـور جـدى    اىه فرهنگ و كنند فراهم واقعي

  . باشند صحنه اين در آفرين توانند عاملي مهم  و نقش دارند، مى
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فرهنـگ   رييـ كه بدون تغ رفتيرا پذ هيفرض نيتوان ا يم نيبنابرا ؛پديد آورد كشور اقتصادي
 ،ه فرهنگ آرماني اسالمي واقعي شودكنانشود و چ يفراهم نم ياقتصاد توسعهامكان  يواقع
  را در جامعه اسالمي فراهم آورد. يمناسب توسعه اقتصاد بسترهاي تواند مي
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