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 در مورد تجرّبه شخصى

به نظر مى رسد در سرآغاز برنامه تحقيق در باره علم، دين و توسعه، الزم باشد که نقش ممتازى را که علم بايد 

هاى علمى مربوط  اّما مسائلى که به انتخاب روش. در مقام منشأ روش و اصول ايفا نمايد صادقانه تصديق کنيم

  .باشد و الزم است در اينجا کالمى چند در باره اين موضوع عنوان گردد ىگردد خود پيچيده و بغرنج م مى

هاى  گيرد و رويکردها و روش ها را چه در طبيعت و چه در جامعه در برمى علم بطور کلى حوزه وسيعى از پديده

ا و ه در مطالعه علمى سيستم. باشد، ارائه مى دهد گوناگونى را که هر يک مناسب موضوع مورد مطالعه مى

گردد، چه که  هاى مربوط به وجود خدا و ُبعد روحانى زندگى مطرح نمى فرآيندهاى بى شمار، اصوًال پرسش

که اين  با اينحال وقتى. شود ها مى روش صحيح علم به خاطر حفظ دّقت علمى، مانع از طرح اينگونه پرسش

در همه جا اعمال نمود، موجب نوعى  آميزى آيد که بايد آن را به نحو تعصب مى ممانعت به صورت قانونى در 

انعطاف ناپذيرى رويکردهاى علمى ارزيابى نمودن . کاهد گردد که از قدرت علم مى انعطاف ناپذيرى مى

اين . سازد هاى اعتقادى که خارج از حوزۀ علم قرار دارند مشکل مى فرضيات خود علم را در برابرى با نظام

ها  اى روحى يا اجتماعى که از تعامل انسان ، ولى معموًال به عنوان پديدهداند رويکردها مطالعۀ دين را جايز مى

ها و  رود که بين تودۀ اتم آيد، تعاملى که در نهايت گمان مى در بين خودشان و با محيط آنها بوجود مى

ر مورد اينکه اين نظ. کنند افتد که هر يک اکيدًا تحت قوانين پيچيده طبيعت رفتار مى هائى اتفاق مى ملکول

بايستى در اين فرآيند تحّول اجتماعى مشارکت داشته باشند و فرهنگ، عقايد و  تأئيد اکثريت بشريّت که مى

آورد که  گيرد، خود تناقضى بوجود مى هاى توسعه تلفيق گردد قرار نمى هاى آنها با طرح و اجراى فعاليت ارزش

بعمل آمده بشدت محدود " روش علمى"هاى  ىنظر کارآئى و سودمندى مطالعات توسعه را که بر اساس تنگ

  . سازد مى

دهم که اين امکان وجود دارد که بتوان مسائل مربوط به عقايد  فرض قرار مى برنامه تحقيق خود را بر اين پيش

دينى را بدون بى اهميّت انگاشتن يا رد کردن آنها و يا موکول نمودن مسائل ايمانى به جهان خصوصى و فردى 

کردن دين به شعائرى که بر اثر نيازهاى بشرى به عنوان يک موجود اجتماعى شکل گرفته است، با  و يا منحصر

اى نيست، بلکه زيربناى تحقيقات دانشمندان  فرض امر تازه البته اين پيش. دّقت مورد مطالعه قرار داد

به طرز تفّکرى که  فرض متأسفانه اين پيش. دهد هاى مختلف را تشکيل مى اجتماعى و علماى الهيات مکتب

  . در طى چند دهه اخير موجب شکل گيرى امر توسعه گرديده، تأثير مّهمى نگذاشته است
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به عالوه اگر بخواهيم رويکرد ما دراين تحقيق قابل ارزيابى و قضاوت باشد، روياروئى کامل با مشکالت 

که تا مّدتى بجاى آنکه سعى شود  به اين ترتيب اميد است. رسد انتخاب روش، امرى اجتناب ناپذير به نظر مى

هاى ماهرانه ارائه گردد، تأکيد همچنان بر مطرح نمودن گفتمانى در باره  مطالعات دقيق و استادانه و يا فرضيه

مثًال . براى آنکه گفتمان ماعلمى باشد، طبعًا بايد شرايط خاصى رعايت گردد. موضوع علم، دين و توسعه باشد

چالشى که در پيش روى ماست اين است . آن عقالنى، خالى از ابهام و عينى باشدبايد سعى شود نحوه ارائه 

که اين شرايط در حالى بايد رعايت گردد که موضوع مورد تحقيق با ايمان فردى هر يک از شرکت کنندگان در 

  . اين گفتمان ارتباط نزديک خواهد داشت

پژوهشگر را به دو هويّت مجزاء يعنى دانشمند و مؤمن  به نظر من اين رويکرد در مورد مطالعه دين نارسا است که

نمايد که اولى تابع قوانين آکادميک است و دومى مجبور به ناديده گرفتن مسائل غيرمعقولى است  تقسيم مى

علت آنکه اين رويکرد غيرقابل دفاع به نحو وسيعى . نمايد که اين دو گانگى بر سيستم اعتقادى او تحميل مى

گرائى است که مانند نوعى عقيده جزمى بنياد گرا عمل  اقع شده تحميل آن از ناحيه عرفمورد پذيرش و

نمايند پشت  در نتيجه قسمت اعظمى از واقعيّت علم، دين و نيروهائى که در جامعه تحوّل ايجاد مى. نمايد مى

  . ماند پرده ابهامى که براثر اين عينيّت دروغين ايجاد گرديده پنهان مى

آنچه مورد . اى پناه بردن نيست ه در مقابل وضع موجود وجود دارد کوتاه آمدن و يا به مباحثات فرقهاى ک گزينه

هائى عقالنى است  نياز است نگرشى جديد به روابط عقل و ايمان و نيز تالشى مستمر در جهت کشف روش

اى که در دست داريم  هگرچه يک چنين جستجوى کاملى جزو برنامه اين پروژ. که متکى بر ماده گرائى نباشد

  . نيست ولى تصديق کردن لزوم آن براى چارچوب داورى ما حائز اهميّت است

هاى خاصى ايجاب  توان گفت يکى از نتايج فورى اين تشخيص آنست که براى پژوهشگر در زمينه مى

م اگر با حسن اين اقدا. هاى مربوط به ايمان و تجارب خويش را به نحو صريح مشخص سازد نمايد که جنبه مى

توان در ايمان ثابت قدم بود بدون آنکه در اين مورد  سازد که مى نيّت همراه باشد، شحص را متقاعد مى

اگر آنچه را من به آن ايمان دارم درست است، پس بنابراين کسانى که "گرچه اين اظهار که . داورى نمود

وب منطق رسمى پذيرفته شده است و در موارد در چارچ" عقايدشان با من متفاوت است بايد در اشتباه باشند

بيشمارى کاربرد دارد، ولى وقتى موضوع مورد بحث موضوعى پيچيده باشد، اين بيان ديگر مفيد واقع 

توانند درست باشند، بلکه مسئله اينست  هر دو مى" غيرالف"و " الف"چنين نيست که بگوئيم مثًال . گردد نمى

دهد که اکثر مسائل اعتقادى، اگر اصوًال عمقى داشته باشند، تا سطح اين  که وسعت دامنۀ حقيقت اجازه نمى

هائى که نهايتًا در اين موقعيّت وجود دارد اينست که يا بنيادگرائى دينى و  تنها گزينه. ها تنّزل پيدا کند مقايسه

. را پيشۀ خود سازندگرائى که از ايمان برکناراست، به شکاکيّون بپيوندند وشک  عقيدتى و يا آن نوع نسبيّت
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قابل تأمّل است که چگونه حمالت عليه باور و ايمان از ناحيۀ اين نسبيّت گرائى که مقدمتًا عليه دين عنوان 

  .گردد شده بود، در دوران بعد مدرن، متوّجه اساس علم مى

نم ضمن اين دا بنا بر آنچه که ذکر شد و نه بخاطر آنکه منظور دفاع از عقايد دينى خاصى باشد، الزم مى

در اين . هاى خاصى از ايمان و معتقدات شخصى خود ارائه دهم نوشتار، توضيح مختصرى در باره جنبه

کنم توضيح دهم که چگونه تجارب و نظام عقيدتى شخصى من نحوۀ روياروئى مرا  قسمت مقدماتى، سعى مى

  . نمايد با مسائل مطروحه در قسمت بعد توجيه مى

  سعهآشنائى من با موضوع تو

با موضوع توسعه آشنا شدم، هنگامى که از من دعوت شده بود که جهت اتّخاذ  ۱۹۷۱براى اولين بار در سال 

اى  هاى گروهى از محقّقين علمى ميان رشته رويکردى يکپارچه و منسجم در مورد توسعۀ روستائى، در پژوهش

در کلمبيا در تجديد سازماندهى گروه  Valleدر آن زمان من بعنوان استاد مهمان، در دانشگاه . شرکت نمايم

هاى آمريکاى شمالى و اروپاى غربى،  آهنگ نمودن آن با موازين دانشگاه فيزيک آن دانشگاه، به منظورهم

بود که جهت ايجاد اصالحاتى در نظام " بنياد راکفلر"هاى فشرده  پروژۀ ما جزئى از فعاليّت. کردم کمک مى

اى مؤثّر براى مدرنيزه کردن،  در سراسر جهان و تبديل آنها به وسيله تحصيالت عالى، در چندين دانشگاه

  . نمود فعاليت مى

کمک در تربيت نسلى از دانشمندان که بتوانند بنيانگذار تّرقى و پيشرفت در کشورهاى خود باشند ديدگاه 

هاى رسمى دانشگاهى  ششاّما فاصلۀ موجود بين کو. اى بود که در واقع مرا به کشور کلمبيا کشانده بود پرجذبه

نمود، براى من ناخوش  هاى آنها توجهى فورى ايجاب مى ها مردمى که نيازها و خواست ما و زندگى ميليون

اى  اى درآن دانشگاه براى من فرصت اميدوارکننده رشته  هاى گروه محققين ميان مشارکت در پژوهش. آيند بود

ها و فرايندهائى که به واقِعيّت  ترى ازعلم در نظام فاده مستقيمپيش آورد تا بتوانم تحقيق خود را در مورد است

باالخره علم يعنى منشأ تکنولوژى، آن فرآيند جادوئى که . شد، دنبال کنم هاى انسانى مربوط مى اجتماعى توده

و  در تمام مراحل تحصيل آموخته بودم که آن را ارج بنهم، از نظرمن مؤثّرترين نيروى فعّال در امر پيشرفت

  . مدرنيزه کردن بود

هاى روشنفکرانه گروه در باره ماهيّت توسعه اجتماعى و اقتصادى حدود  به اين ترتيب اشتياق من براى بحث

هاى  من و همسرم که انگيزه اصلى ما مهاجرت به آمريکاى التين بود، با هم در فعاليّت. يک سال دوام داشت

معروف بود، شرکت  Norte del Caucaکه به  Caliتائى نزديک جامعه بهائى کلمبيا، بويژه در يک منطقه روس

شکاف بين واقعيّت زندگى که در آنجا با آن روبرو شديم و تعبيرات استادانه گروه پژوهشى ميان . جستيم

  .توانستم آنها را ناديده بگيرم اى تناقضاتى را فاش ساخت که نمى رشته
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وستم، همکارانم قبًال در مورد يک سلسله تعاريفى در باره مفهوم اى پي زمانى که من به گروه پژوهشى ميان رشته

بر . هاى آينده آنها باشد توسعه تصميم گرفته و خود را متعهد به ارائه طرحى نموده بودند که راهنماى فعاليّت

طبق اين طرح، رفاه نتيجه ترکيب چند عامل مانند بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش، شغل، زندگى 

گروه بندى نمود، درنظر " فرهنگ"توان آنها را تحت عنوان  تشکيالت جامعه و ساير عواملى که مى خانوادگى،

هاى مختلف دولتى در جهت  توسعه يکپارچه و منسجم مستلزم اقدام متّحد و همزمان سازمان. شد گرفته مى

رچوب علمى الزم آهنگ نمودن اين ديدگاهاى مختلف وارائه چا نقش دانشگاه هم. اصالح اين عوامل بود

  . بود

" توسعه"ها زمانى بود که جنبش  آن سال. هائى که گروه ما به آن مشغول بود بهيچوجه منحصر بفرد نبود فعاليّت

تازه شروع به توّجه به مسئله فقر نموده بود و بانک جهانى تحت رهبرى رابرت ماکنامارا، رشد را با عدالت و 

ما غالبًا با متخصصين جهانى در . نمود ستائى يکپارچه و منسجم ترويج مىتّوجه به نيازهاى اوليّه و توسعه رو

ترين افکار را در مورد توسعه براى ما به ارمغان  آمدند و تازه تماس بوديم، بعضى از آنها به مالقات ما مى

اى  امل تازهتر گرديد، توانستيم عو اى پيشرفته هاى علمى ما به نحو فزاينده با کمک آنها، پژوهش. آوردند مى

کشف کنيم، تعاريف خود را تعديل و تلطيف نمائيم، روابط جديدى در بين عوامل بيابيم و بر روى تغييراتى که 

  . آورد مطالعه و تعّمق نمائيم يک عامل در عوامل ديگر بوجود مى

فتمان توسعه بود، موضوعى که در آن زمان در گ" مشارکت"اگر فراموش نکرده باشم، بزرگترين چالش ما مسئله 

هائى  نارضايتى من از نحوه برخورد با اين چالش بود که موجب شد يک سلسله مخالفت. بسيار مورد توجه بود

واکنشى که از خود نشان دادم آن . با اصول اوليّه رويکردى که گروه ما اتخاذ کرده بود، در ذهنم شکل بگيرد

ر از ديگر همکاران شروع به طرح چارچوبى براى بود که بتدريج از گروه کناره گرفتم و با کمک چند نف

بعضى از  ۱.نمودم" بنياد کاربرد و آموزش علوم"يا  FUNDAECهاى سازمان کوچک خودمان بنام  فعاليّت

ها بعد که دامنه فعاليّت ما  هائى که سال هائى که در آن زمان براى ما مطرح بود و بعضى از پاسخ پرسش

مان ما بعنوان يک سازمان توسعه کامًال استقرار يابد، براى آنها پيدا کرديم گسترش يافت و موجب شد که ساز

  . گردد به موضوع مورد بحث کنونى ما در مورد علم، دين و توسعه بسيار مربوط مى

توان به سايت اينترنتى  مى FUNDAECهاى بنياد  براى کسب اطالعات بيشتر در بارۀ اصول و فعاليّت -۱[

  ]creation/fundaec1.html-www.bcca.org/services/lists/noble: ذيل مراجعه نمود

  دوگانگى درون و برون 

اى  اولين پرسش اين بود که آيا نقش خود روستائيان در برنامه توسعه چند سازمانى گروه پژوهشى ميان رشته

نمود، ولى کامًال  هائى که براى مفهوم مشارکت يافتيم، گرچه انديشه برانگيز مى چيست؟ تجزيه و تحليل
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ها  هر چه کوشيديم نتوانستيم از چنگ اين احساس نامطلوب برهيم که هر يک از روش. رضايت بخش نبود

اجراى نقشه ما مشارکت نمايند  بايستى از مردم بخواهيم که در گزيديم، در نهايت مى متداول توسعه را که برمى

کوشيديم که از مردم  گر چه در حّد امکان بخصوص در مرحله اجرائى مى. هاى خاص ما پيروى کنند و از نمونه

آورد، پيامى که در پشت برنامه ما بود، بدون  نظرخواهى نمائيم، ولى اين اقدام نيز تغييرى در وضع بوجود نمى

  . ماند شک از ديد مردم نيز پنهان نمى

اى که در مورد تحقيق در باره موضوع مشارکت عجيب بود، اين بود که در اين مقوله، هر چه بيشتر انسان  مسئله

در اين . گيرد تکيه کند، بيشتر از مردمى که مايل است به آنها خدمت کند فاصله مى" آنها"و " ما"روى کلمات 

هاى گذشته گرفته تا تجليل از  وسان از پدرساالرى دههشد و اين ن هاى افراطى شديدى مالحظه مى راستا گرايش

هاى توسعه با سرسختى سعى  چرا اينهمه سازمان. گرفت استقالل فرهنگى و خودمختارى داخلى را در بر مى

ها،  دارند نقش خارجى و بيگانه را در مسئلۀ توسعه ايفاء نمايند؟ آيا ابناء بشر محکومند که نسبت به همه گروه

دانند و با محدوديّت مليّت، قوميّت، طبقه  گانه باشند، بجز گروه کوچکى که خود را جزء آن مىخارجى و بي

  گردد؟  اجتماعى، دين و شغل مشخص مى

آنجا من . شناختم در تضاّدى آشکار قرار گرفت هاى توسعه که مى تجربه من از جامعه بهائى با مساعى اکثر پروژه

حِل بخصوص اکثرًا متشکل از افرادى تهى دست بود، عضوى که از که در آن م  عضوى بودم از يک جامعه

هاى جامعه و پيروى از دستورات مؤسسات منتخب آن  ها و نقشه نظر اخالقى خود را ملزم به مشارکت در برنامه

. نمودم استعدادها و منابع خود را در جهت پيشرفت مادى و معنوى آن جامعه بکار برم دانستم و سعى مى مى

گيرد، ولى از همان ابتدا من  هاى يک فرهنگ جديد مّدت زمانى وقت مى آشنا شدن با ريزه کارىگرچه 

  . شدم و نه يک بيگانه يا خارجى عضوى از اين جامعه شمرده مى

آشنا شدن با مردمى به عنوان نماينده سازمان توسعه و حامل صدقه و خيرات کامًال و عميقًا متفاوت است با 

هاى  در اين مورد، درک شخصى از واقعيت صرفًا با تئورى. وستان بخاطرهدفى مشترککارکردن در بين د

هاى وسيع بشريت را توصيف  هاى توده دانشگاهى شکل نگرفته است که از خارج جامعه، نيازها و خواست

شود، ولى يکپارچگى و شادى  در اين مورد، گرچه شدت بيعدالتى اجتماعى احساس و در ک مى. کند مى

کند مانند ترّحم، ترس،  گردد که بر ناظرين خارجى فقر غلبه مى نيان آن مانع بروز بعضى از احساساتى مىقربا

خشم از روى مقدس نمائى و احساسات تند براى هدايت ديگران در طرق ناروائى که از روى استيصال اتخاد 

ن وارد شده بودم نه فقر مادى، ترين نکته در باره جامعه جديدى که در آ براى من، قابل مالحظه. شده است

اى  بلکه برخوردارى از استعدادهاى سرشارى بود که دست نخورده باقى مانده بود بهمراه روياهائى از آينده

شريف و شکوهمند که به تحقق نپيوسته بود، چه که بيعدالتى به نحوى سيستماتيک رشد استعدادها را مانع 

  . گرديد مى
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متقاعد شدم که آنچه را که ابتدا به عنوان انتخاب يا گزينۀ شخصى در نظر ها، بيش از پيش  در طى سال

گرفتم يعنى فراگيرى و مشاهده جهان از دورن جمعيّتى که مايل بودم به آنها خدمت کنم و در مساعى آنان  مى

آن توّجه  اى اساسى بود که در تئورى توسعه به براى ايجاد تحّولى در جهان مشارکت نمايم در واقع خود مسئله

هاى توسعه صرفًا مداخالتى است که از بيرون در يک جامعه  اين مسئله که اين همه برنامه. کافى نشده بود

گردد، خود نمايانگر نوعى ساختار  ها مطمئنًا تضعيف مى که روحيه مشارکت در برنامه شود، در حالى اعمال مى

و " ما"يعنى مردم را به  –نونى پذيرفته است اجتماعى است که جدائى جوامع بشرى را به عنوان اصلى قا

ها با يکديگر در جنگ و رقابت هستند و يا گاهى به مذاکره و  گروه بندى نموده است که اين گروه" آنها"

نمايد به يکديگر يارى  آورند و يا اينکه از ماوراى مرزهائى که جدائى آنها را تضمين مى همکارى روى مى

قسيم و جداسازى از سوى نوعى روشنفکرى که توانائى تشخيص و شناخت اين گرايش به ت. دهند مى

گردد و خود  داند تقويّت مى اختالفات و تقسيم و طبقه بندى امور را به نام علم باالترين اوج هوش و درايت مى

يک چنين رويکردى خود سوء تعبيرى آشکارازعلم است، چه که . نمايد نيز به تقويّت اين روند کمک مى

بخشد و  نمايد ولى در عين حال به امور يکپارچگى مى بندى مى  ت است که علم امور را تجزيه و طبقهدرس

  .ناظر به طرح کلى وحدت اصلى موجودات است

ولى نبايد گمان رود که برتر بينى يک گروه دينى . نقشى اساسى داشته است  البته دين نيز در اين جداسازى

باالخره اعتقاد به وحدت نوع انسان با نتايج آن که . يات ذاتى اديان استهاى ديگر از خصوص نسبت به گروه

از ديدگاه وحدت نوع انسان، . عدالت و محبّت خالصانه است نهايتًا يک ديدگاه دينى در مورد واقعيّات است

بر بينشى در حال ظهور است که . دهد توان کارى دانست که شخصى براى ديگرى انجام مى امر توسعه را نمى

اساس آن غنى و فقير و تحصيلکرده و بيسواد، همه بايد در ساختن يک تّمدن جديد مشارکت نمايند، تمّدنى 

  . نمايد که رفاه ماّدى و معنوى تمامى نوع بشر را تضمين مى

  چگونگى برخورد با فقراء 

هاى توسعه  برنامه بود به نحوۀ ديد ۱۹۷۰دومين پرسش ما که امروزه هم به همان اندازه بجاست که در دهه 

از همان . گردد ها مورد نظر است مربوط مى هاى بشرى که مشارکتشان در اين برنامه نسبت به ماهيّت اصلى توده

گرا معروف  هائى را برگزيديم که بعدًا به عنوان توسعه مردم روش FUNDAECآغاز کار، به اتفاق همکارانم در 

شد  که در آن روزها در ادبّيات توسعه بطور وسيعى بکار برده مى" فقيرترين فقراء"اّما نسبت به اصطالح . شد

  .احساس خوبى نداشتيم

هاى رشد در بين  هنگامى که بعد از جنگ جهانى دوم، اقتصاددانان امر توسعه شروع به ترويج سياستگذارى

هاى خارجى و  ملل جهان نمودند، مذاکرات فنّى در باره صنعتى کردن، تجّمع سرمايه، برنامه ريزى، کمک

ها نمايانگر آن بود که فقر مادى تنها مطرح نبود، بلکه عقب افتادگى مردم نيز مورد نظر  ها و شيوه انتقال روش



فرزام اربابدکتر   

١٠  

شد کامًال صادق بود که هر چقدر هم سعى  اين امر بخصوص وقتى به ساکنان مناطق روستائى اشاره مى. بود

حتّى . شدند ان نادان، بى هدف، تنبل و خرافى توصيف مىشد مؤدبانه عنوان شود، با اين حال آنها به عنو مى

شد آنها را جهت  کنند و به آسانى مى درصد آنها صرفًا بى حاصل زندگى مى ۵۰رفت که تاميزان  تّصور مى

شايد براى کاهش اثرات اخالقى اين نوع . تأمين کارگر ارزان براى تسريع صنعتى نمودن به شهرها کوچ داد

هاى پنهان  مثًال آنها را سرمايه: هاى محروم بکار برده شود باالترين القاب در مورد اين توده شد تصوّر، سعى مى

مراحل اوليه مهاجرت از مناطق روستائى به نواحى شهرى که اکنون با تأسف از . ناميدند ملل در حال توسعه مى

توسعه در باره نوع بشر داشتند شود، يک تصادف تاريخى نبود، بلکه تصّورغلطى که متفکّرين امر  آن ياد مى

  .محّرک و مشّوق اين حرکت بود

هاى ديگرى که  فرض پيشگامان انقالب سبز با اين ديد روستائيان مخالف بودند ولى حاضر به ترک اغلب پيش

کردند که وضع تکنولوژى علت تعادل در يک سطح  آنها تأکيد مى. داد نبودند اقتصادهاى توسعه ارائه مى

در واقع روستا نشينان در استفاده از ابزارى که در اختيارشان بود زيرک و . است، نه روستائيان پائين توليد

اين پيشگامان نيز مانند ساير . بنابراين راه حّل اين مشکل تحّول در کشاورزى سنتّى بود. کارآمد بودند

بنابراين آنها تا آنجا . نهادند شناختند ارج مى همکارانشان در شمال، آنچه را که به عنوان خردگرائى مدرن مى

هاى  خواندند، اعتقادى که زيربناى تالش) هومو اکونوميکوس"(انسان اقتصادى"پيش رفتند که روستائيان را 

  . وسيع و قابل تحسين آنها براى مدرنيزه کردن کشاورزى و دامدارى بود

ها نفوس  زايش يافت و تقريبًا ميليونمحصوالت غذائى به نحو قابل توجّهى اف. انقالب سبز تا حّدى موفق بود

اّما شکاف بين غنى و فقير هم در روستاها افرايش يافت و هم در . مطمئنًا از گرسنگى و قحطى نجات يافتند

در عين حال، فکر توسعه ادامه . شهرهائى مورد هجوم دائمى مهاجرينى که در جستجوى زندگى بهتر بودند

ولى هنوز هيچگونه تغيير . نمود وم مشارکت آنها در رشد اقتصادى تأکيد مىيافت و بر نيازهاى طبقه فقير و لز

متداول شده  ۱۹۷۰ديدگاه جديدى که از اوايل دهه . اساسى در نحوۀ ديد نسبت به فقرا حاصل نشده بود

شوند، يعنى مردمى که از سوء تغذيه و  اى از مشکالت و نيازها توصيف مى اينست که فقراء به عنوان مجموعه

هاى فقير نشين بدون سرمايه و بدون دسترسى به  کشند، مردم بيسوادى که درمحله فقدان بهداشت رنج مى

توان انتظار  اينکه چگونه مى. کنند تکنولوژى مدرن و ناتوان از برآوردن منطقى نيازهاى مصرفى خود زندگى مى

اى است که  ان توسعه گردد مسئلهاى از مشکالت و نيازها بتواند عامل مؤثرى در جري داشت يک چنين توده

  .درک آن آسان نيست

سعى در زدودن اين نظريات پدرساالرانه از فکر توسعه غالبًا منتهى به . مشکل بسيار عميق و ريشه دار است

بنا بر . شود که در کنه آن تصّور غلطى نسبت به ماهيّت انسان وجود دارد هائى مى هاى ايدئولوژى افتادن در دام

يا کارگرانى خستگى : بخش تغيير و تّحول عبارتند از ها، عوامل رهائى اى مورد اتکاء اين ايدئولوژىه انديشه
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ناپذير و رقابت گر و سرمايه دارانى که شديدًا مشغول اندوختن ثروت هستند و يا بازيگران اجتماعى سياست گرا 

گرائى بيش از حّد گروه اول ونه گرايش  البته نه فرد. باشد که فکرشان صرفًا به قدرت فردى و گروهى منحصرمى

از طريق نوعى کيمياگرى و يا فعل . گردد به درگيرى و کشمکش گروه دوم، هيچيک کارآمد واقع نمى

ها منتهى به نيروهائى  وانفعاالتى که هر گز کيفيّت آن توضيح داده نشده، قرار است اين کارها و تالش

به اين . رنيزه خواهد نمود و بشريّت را به عصر رفاه رهنمون خواهد شداجتماعى گردد که ملل توسعه نيافته را مد

هاى بشرى قربانى شده  ها، حيات توده انگيز از ماهيّت انسان، براى سال ترتيب در محراب اين سوء تعبير أسف

  .است

که گفتمان مشکل است بتوان باور نمود که تئورى و عملکرد توسعه بتواند تغييرى بنيادين پيدا کند، مگر آن

اين تجديد نظر صرفًا با گمان و تصّور و . مربوطه بپذيرد که در ديدگاه نسبت به ماهيّت انسان تجديد نظر نمايد

مطرح نمودن جّدى اين مسئله حياتى به نحو اجتناب ناپذيرى . گردد اظهار نظريات متحّد الشکل حاصل نمى

  .باشد و دين مىمستلزم سطح جديدى از همکارى و تشريک مساعى بين علم 

  درک ماهيّت انسان

شود بر پايه ديدگاه نويسنده در باره ماهيّت انسان  هاى بعدى اين مقاله ارائه مى اکثر مطالبى که در قسمت

شود اين  نوع نظرياتى که در اينجا عنوان مى. گردد باشد که توصيخاتى چند در باره اين موضوع عنوان مى مى

اّما رد کردن غيرارادى و غريزى . گرايانه رد گردد هائى آرمان عنوان انديشهخطر را دارد که ممکن است به 

الهامات متعالى و شريف به بهانه واقع بينى، در بررسى مسائل اجتماعى يک روند معمولى شده که باعث 

. دگرديده است که اين الهامات متعالى در ارتقاء نوع بشر و شناسائى استعدادهاى او با شکست مواجه گردن

رود واقع بينانه است، مشّوش و ضد ونقيض  نظريات متداول کنونى در باره ماهيّت انسان که گمان مى

پرورانيم و براى نيل به آن تالش  از يک طرف، ما ابناء بشر روياى صلح و آرامش و رفاه را در سر مى. باشد مى

ها را بردگان  گردد ما انسان ا واقع مىکنيم وا ز سوى ديگر آنچه که به عنوان تئورى علمى مورد پذيرش م مى

هاى خود  داند که براى روياروئى با چالش نفس و هوى و ناتوان از ارتقاء به اوج مقامات شريف انسانى مى

کنيم که بر اساس اين تئورى، براى  به اين ترتيب ما براى نيل به هدفى تالش مى. ناگزير بايد به آن نائل گرديم

اين تناقضات است که موجب فلج کردن ارادۀ انسانى . ت خودپرستانه ما خارج استهميشه از دسترس تمايال

  . شود هاى حيات اجتماعى بشر ديده مى هاى آن در سراسر جنبه گرديده که امروزه بازتاب

براى آنکه بتوانيم خود را از چنگ اين تناقضات فلج کننده رها سازيم بايد از خود سئوال کنيم که آيا تاريخ 

هائى مانند گناهکارى ذاتى  تئورى: نمايد ها را تأئيد مى هايش، هيچيک از اين تئورى يّت، با تمام نابخردىبشر

بشر، يا موجود بيگناهى که تمّدن او را به فساد کشيده است، يا انسانى که فقط قدمى با خدا فاصله دارد و يا 

ملکرد عشق، ارادۀ تسلط بر نفس، زيبائى و باشد؟ هنگامى که ع حيوانى که اسير نيازهاى سيرنشدنى خود مى
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برترگرائى از عالم ماّدى را در کنار ستم و بيدادى که بشريّت را در مسير پر نشيب و فراز تکامل خود مبتال ساخته 

اى  دهيم، تصويرى از انسان، موجودى با ماهيّتى دوگانه ظاهر مى گردد که مجموعه است مورد مطالعه قرار مى

  .بخشد دهد و تحّول مى که آن ماهيّت را شکل مىاز قوائى است 

ها سال تکامل حيوانى، خصوصياتى را که به نوع حيوان  ها طى ميليون توان انکار نمود که ما انسان البته نمى

هائى  اين خصوصيات در حيوانات نه خوب است و نه بد، بلکه صرفًا ويژگى. ايم متعلق است به ارث برده

اى براى  تواند بعنوان شالوده ولى اين خصوصيات نمى. باشد ى يا نوعى حيوان الزم مىاست که براى بقاى فرد

ها  دهد ما انسان شواهد و قرائن تاريخى و تجربّى فراوانى وجود دارد که نشان مى. بناى جامعه بشرى قرار بگيرد

ته است که در حالى که از داراى ماهيّت برترى که معنوى و روحانى است نيز هستيم که بتدريج ما را قادر ساخ

رويم، نيازهاى ماّدى را شناسائى نموده در حّد مناسب و مقتضى به  ضروريات عالم حيوانى فراتر مى

ها نسبت به طبيعت ماّدى بشر مانند انکار، احساس گناه، بى  هيچيک از گرايش. پاسخگوئى آنها بپردازيم

چالشى که پيش روى بشر قرار . گردد رتقاء معنوى منتهى نمىتفاوتى و تسليم و يا تعلق خاطر به عالم مادى، به ا

هائى است که تنازع بقا بر او تحميل نموده، همچنين کنترل مشتهيات حيوانى و پرورش  دارد غلبه بر محدوديّت

اين يک وظيفه شخصى و بر عهده هر فرد انسان . باشد که طالب مجالى براى بروز است ماهيّت برتر خود مى

  .باشد ين حال امرى الزام آور در تکامل جمعى نوع بشر مىاست و درع

برد دانائى وبصيرت است،  اى که اين فرايند تکاملى را که اکنون آگاه نيز هست، به پيش مى نيروى اوليّه

بصيرتى که پيوسته بر اساس درک صحيحى از ماهيّت انسان و از آنچه که موجب پستى و يا باعث شرافت و 

به مدد اين دو منبع، ما . منابع اين بصيرت علم و دين است. پذيرد گيرد و تحّول مى دد شکل مىگر افتخار او مى

آموزيم که چگونه اين قوا را در جهت اصالح  يابيم و مى در خود قوائى از شرافت، آزادى و يگانگى را مى

ثل سيف پرجوهرى است که در مثل تو م: "فرمايند حضرت بهاءا مى. عالم و ايجاد تمّدنى پيشرفته بکار بريم

غالف تيره پنهان باشد و به اين سبب قدر آن بر جوهريان مستور ماند پس از غالف نفس و هوى بيرون آى تا 

تنها ايمان به شرافت ذاتى انسان ). ۷۲کلمات مکنونه فارسى بند ."(جوهر تو بر عالميان هويدا و روشن آيد

ى به احتياجات اين دوره بحرانى از تاريخ حيات جمعى خود، تواند بشريّت را براى پاسخگوئ است که مى

آزادى که خود نتيجه فرعى اين ايمان است و در واقع بسى به دور از آن آزادى است که از . مجهّز سازد

اى است که از طريق اطاعت از قوانين روحانى حاصل  گردد، خود هديه فردگرائى لگام گسيخته ناشى مى

  .صل يگانگى و همبستگى که بر جهان هستى حاکم استشود، يعنى ثمرۀ ا مى

  ضرورت علمى انديشيدن 

توّجه زيادى به آن معطوف نموديم و به گفتمان  FUNDAECمسئله ديگرى که به اتفاق همکارانم در مؤسسه 

نسبت اولين واکنش من . گردد، مسئله ماهيّت علمى اقدامات مربوط به توسعه بود کنونى ما نيز کامًال مربوط مى
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گرفت  اى که آغاز کار من در اين زمينه بود، مورد بحث قرار مى اى که علم در گروه تحقيقاتى ميان رشته به نحوه

  . ابراز تعجب و شگفتى بود

  هاى استادانه و ارائۀ اندازه چرا در رشته جديدى از آگاهى بشرى که در حال ظهور بود، بر ايجاد نمونه 

شد، بطوريکه گوئى علم را تا سطح  تا اين حّد تأکيد مى" شاهد"هاى  تهاى دقيق و يافتن جمعي گيرى

داد ؟ طرز تفّکر من تا حّدى موجب تعجب گروه گرديد که انتظار  بکارگيرى چند روش انعطاف ناپذير تنزل مى

تازه  اّما آنچه از اين. داشتند يک فيزيکدان تازه وارد تأکيدش بر سختگيرى و دّقت زياد در مساعى گروه باشد

وارد دريافت کردند پيشنهادى مبنى بر انعطاف پذيرى، تثبيت تدريجى يک سلسله حقايق و کسب بينش بجاى 

  هاى پيچيده بود  ها و طرح ترکيب و ارائه تئورى

ام که موضوع توسعه بخاطر برداشت  ها، اکنون متقاعد شده هاى گوناگون طى سال ها و برنامه با مشاهدۀ رويه

اوًال در فقدان يک چارچوب فکرى ثابت که براى اکثر . ، در سطوح مختلف لطمه ديده استنارسائى از علم

هاى مختلف رقابت گر مانند  اندر کاران اين رشته قابل قبول باشد، روند توسعه در دام تحميالت رشته دست

آنها در عين  اقتصاد، علوم کشاورزى، بهداشت عمومى، انسان شناسى، مديريّت و غيره افتاد که هر يک از

هائى که زيربناى  کردند سعى داشتند زمينه فعاليّت را برطبق فرضيه ها را تأئيد مى حال که نقش ساير رشته

ثانيًا بلحاظ فقدان تعبير روشنى در باره ارتباط بين علم و . داد شکل دهند عقيدتى رشته آنها را تشکيل مى

نمايد و نسبت به پيشبرد فرهنگ علمى مردم توّجه الزم را  ىتکنولوژى، فکر توسعه بر تکنولوژى تأکيد بيشترى م

هاى خاصى براى برنامه ريزى، ارائه گزارش و ارزيابى، فکر توسعه  ثالثًا با تأکيد بر ابزار و رويه. دارد مبذول نمى

از توّجه به لزوم آموزش منظم و سيستماتيک که يکى از خصوصيات اصلى هر رويکرد علمى است غافل 

  .دمان مى

هاى اجتماعى، فرهنگى،  با مطرح کردن اين بحث منظور آن نيست که توصيه گردد مجموعۀ پيچيدۀ تعاّمل

اّما منطقى هم . بايستى رنگى علمى به خود گيرد سياسى و اقتصادى که براى ايجاد تحّول الزم است مى

اسان فنى بررسى شود و بايستى توسط کارشن نيست که گمان رود تحّول اجتماعى يک مشکل فنى است که مى

آنچه بايد انتظار داشته باشيم . گردد حرکت کند در جهتى که توسط قدرت سياسى و اقتصادى تعيين مى

آموزش سيستماتيک و منظم در بارۀ توسعه است که از طريق آن دانشى معيّن بتدريج در جوامع و مؤسسات 

  . گردد ذخيره مى

ن داشت تا اولين تالش خود را جهت ايجاد آنچه که به نام را بر آ FUNDAECهائى مؤسسۀ چنين انديشه

شد که  تعريف مى" فضاى اجتماعى"اى که به عنوان  شد مصروف دارد، مؤسسه دانشگاه روستائى خوانده مى

در اين . پرداختند در آن ساکنان يک منطقه روستائى خاص به يادگيرى راه و روش توسعه و پيشرفت خود مى

هاى مختلف فعاليّت در زندگى روستائى از قبيل توليد، بازاريابى، تصميم  را به زمينهچارچوب توّجه خود 
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گيرى، آموزش، معاشرت اجتماعى و امثال آن معطوف داشتيم و براى هر يک فرايندى آموزشى تأسيس 

اى از مردم منطقه که حس  شد که با شرکت تعداد فزاينده نموديم که شامل تحقيق، عمليات و آموزش مى

  .شد مالکيت نسبت به دانشگاه روستائى پيدا کرده بودند انجام مى

تحويل داده شود، بلکه " ها توسعه نيافته"به " ها توسعه يافته"اى دربست نيست که از طرف  امر توسعه مجموعه

فرايندى است که تمامى جمعيّت بايد به نوعى در آن مشارکت داشته باشند، اين حقيقتى است که بسيارى از 

در مراحل اوليّۀ تجّربه دانشگاه روستائى، ما متوّجه شديم . ها و نهادها همزمان به شناخت آن نائل آمدند ازمانس

هاى  سازد، چالش هاى ساده آزاد مى اى در مورد توسعه در حاليکه اين رشته را از فرمول که يک چنين نظريه

کند، حتى اگر با اراده سياسى  ولوژى، پيشرفت نمىاين فرايند صرفًا با بکارگيرى تکن. آورد اى بوجود مى تازه

ها و  تواند روش در حاليکه علم مى. يافته متکى باشد بايستى به آموزش علمى سازمان حمايت شود، بلکه مى

توان هدف توسعه را از  تواند جهت را تعيين نمايد، نمى ابزار تحقيق و آموختن را ارائه دهد، ولى به تنهائى نمى

مسير توسعه بايستى به کمک اصول اخالقى و معنوى که از دين ناشى . رايند توسعه تعيين نموددرون خود ف

  .هاى پيشنهادى خود را زير ذره بين علم قرار دهد شود روشن گردد، ولى بشرطى که دين حاضر باشد طرح مى

  تعادل بين شهرنشينى و روستانشينى

يک جمعيّت روستائى نسبتًا کوچک آغاز گرديد و  تجربه من در امر توسعه با مشارکت نزديک در حيات

داشت  پرسش مهّمى که پيوسته ذهن مرا بخود مشغول مى. بتدريج توسعه يافت و مسائل جهانى را در بر گرفت

اين پرسش در تحقيق کنونى نيز از اين نظر حائز . کيفيّت زندگى روستائى در آينده نزديک، در اين سياره بود

نمايد که براى توسعه اقتصادى و اجتماعى ملل تعيين گرديده  ه را به جهتى جلب مىاهميّت است که توجّ 

  .است

تواند ادعا کند که اهداف امر توسعه به اتّفاق آراء و بر اساس تفّکر عميق دينى در مورد ماهيّت و  هيچکس نمى

. ، تعيين گرديده استهائى که در پيش روى بشريّت قرار دارد هدف وجود بشرى و يا برپايۀ کشف علمى راه

با اين حال . اى را مطرح سازد تواند يک چنين خواست ساده هرکس که از پيچيدگى امور بشرى آگاه باشد نمى

غير منطقى نخواهد بود اگر انتظار داشته باشيم که پس از چندين دهه تعيين هدف براى يکى از اقدامات مهم 

  . تّفاقى و تصادفى نباشدجهانى يعنى توسعه، ديگر رويکردمان به توسعه ا

جهت و گرايش کنونى توسعه در عمل و شايد هم در تئورى عبارت است از مدرنيزه کردن از طريق صنعتى 

اين جهت توسط افرادى که تجاربشان . رود نمودن که با فعاليّتى پرهيجان در راه پيشرفت تکنولوژى به جلو مى

هائى که در  تئورى. ارگر شکل گرفته بود تعيين گرديده استهاى استعم از جنگ جهانى دوم و سقوط امپراطورى

تعيين اين جهت کمک نمودند يعنى مارکسيسم و کاپيتاليسم شهر را بهترين ثمرۀ تمدن و کارخانه را منشأ ثروت 
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کردند که توسعه سرانجام بشر را به جهانى رهنمون خواهد کرد که روستانيان آن  آنها گمان مى. دانستند مى

هاى کارگر  وچکى از مجموع جمعيّت آن را تشکيل خواهند داد و حتى همان درصد کم هم از ويژگىدرصد ک

  . صنعتى برخوردار خواهند بود

اى در مورد گذشته زيبا، آرامش زندگى روستائى و يا  هاى خيال پردازانه من خود شخصًا هرگز در مقابل انديشه

ديدگاه من از آينده جهانى است که از نظر . ام ، تسليم نشدهرسيدن به روحانيت از طريق پشت پا زدن به دنيا

هاى علمى بشريّت را از قيد صرفًا تالش معاش آزاد  تکنولوژيکى بسيار پيشرفته است، جهانى که در آن پيشرفت

همچنين براى تصوراتى در مورد چگونگى ظاهر شهرها و روستاها در آينده چندان ارزشى قائل . سازد مى

توانم تصّور کنم که بشريّت بالغ و پيشرفته تحت شرايطى که ما امروز به عنوان شهرنشينى و يا  ه نمىنيستم، گرچ

آنچه به نظر من ضرورى است ايحاد يک آينده متّرقى براى . شناسيم زندگى خواهد کرد زندگى روستائى مى

. در بناى تمّدن جهانى داشته باشند باشد تا ساکنان آنها بتوانند نقشى مّؤثر تعداد وسيعى از روستاهاى جهان مى

  .تواند گزينه بادوامى باشد کمربند فقرى که از ليما تا کلکته کشيده شده بهيچوجه نمى

ترين حقيقت در مورد فروپاشى کنونى زندگى روستائى اينست که اين وضع نتيجۀ مستقيم  تکان دهنده

نمايد خود  شينى را پيشگوئى و تحسين مىروستان –باورهائى که روند شهرنشينى . ها است گذارى سياست

سازد و بر  کند که روستاها را فقير مى هائى جلوه مى آفرين است، چه که اين باورها بصورت استراتژى نتيجه

ها را سرعت  برد و نوسان افزايد و به اين ترتيب منابع بيشترى را تحليل مى مشکالت زندگى شهرى مى

رى را که از خصوصيات بسيارى از شهرهاى اروپا در آغاز انقالب صنعتى استعمار شرايط رّقت با. بخشد مى

پنج دهه توسعه موجب افزايش و رشد اين شهرها که مشکل . بود به شهرهاى در حال ظهور جنوب منتقل نمود

اى که به نحو خستگى   رسد گرديده است، عليرغم مجموع تالش هزاران مؤسسه آنها حّل نشدنى به نظر مى

هاى  هاى غلط تنها خانواده اّما قربانيان اين سياستگذارى. کنند براى غلبه بر اين مشکالت فعاليّت مى ناپذيرى

کنند  هاى پست و کثيف شهرهاى بزرگ زندگى مى اى که قسمتى در روستاها و قسمتى در محلّه ازهم پاشيده

صنعتى شدن و شهرنشينى گرايشى ها که به نوع خاصى از  نيستند، بلکه تمامى کرۀ زمين از اين سياستگذارى

ها با پيروى از روياهاى خود و  غيرمنطقى دارند آسيب ديده است، حال آنکه رهبران و سياستگذاران اين برنامه

گيرى بيرحمانۀ آنان  پى. اند هاى بشرى و طبيعت از دست داده زيستن در جزاير رفاه، تماس خود را با روح توده

اند به اندازه کافى تحت تأثير تحقيقات جّدى علمى و يا بينش روحانى دينى  هاز آنچه که خود پيشرفت ناميد

  . قرار ندارد

  جهت و گرايش توسعه

هاى متعددى در مورد ماهيّت و هدف توسعه  در بررسى FUNDAECها، به اتفاق همکارانم در  در طى سال

م مرتبط مانند گزينه تکنولوژيکى، محيط هاى به اى از موضوع هائى که بر دستۀ فزاينده شرکت نمودم و از تئورى
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. هاى فراوان آموختم زيست، نيازهاى اوليّه، توسعه انسانى و مشارکت در تحقيق و اقدام تأکيد داشت، نکته

ها به تنهائى بتواند جهت و  ولى هميشه براى من مشکل بود که دريابم چگونه نتايج اين سنجش و بررسى

ها منظور گردند و خود  هاى بشرى همچنان بعنوان استفاده کنندگان از پروژه تودهاگر . گرايش توسعه را تغيير دهد

توان ره به جائى برد؟ و آيا در خالٔ تشکيالتى که از  نقش اصلى در توسعه نداشته باشند، آيا هرگز مى

  د؟ ها است، يک چنين تغيير جهتى امکان پذير خواهد بو هاى وسيعى از انسان خصوصيات بارز زندگى توده

ارائه : آيد دو نوع هستند بعمل مى" طبقۀ فقير"هاى دولتى و غيردولتى براى  اکثر اقداماتى که از سوى سازمان

معموًال هر . هائى که به طريقى بتوانند براى اصالح شرايط خودشان همکارى نمايند خدمات و يا تشکيل گروه

از آماده : هاى آموزش متفاوت بوده است هدف. باشد اى شامل آموزش مى دو اقدام به نحو قابل مالحظه

اّما هرچقدر هم اين . گيرد گيرندگان از خدمات گرفته تا ايجاد آگاهى و تواندهى سياسى را در بر مى نمودن بهره

اين اقدامات . اقدامات گسترده و همراه با آموزش باشد قادر نيست مسير توسعه را براى اکثر ملل تعيين نمايد

هائى است که در مؤسساتى که به منظور حکومت کردن واداره کردن امور مردم  ستگذارىاغلب بر اساس سيا

است، مؤسساتى که متأسفانه متعلق به اقليّت ممتاز و عمدتًا در دسترس آنها است،   شکل گرفته  اند تشکيل شده

  .دهند کنند رأى مى ه مىصرفنظر از اين واقعيت که اکثر مردم مرتبًا براى کانديداهائى که اين مؤسسات را ادار

هاى  اينکه چرا ترويج و تقويت قابليّت تشکيالتى در بين جمعيّت روستائى و ساکنان شهرهاى فقير از ناحيه طرح

. اى براى آن بيابم ام جواب قانع کننده توسعه مورد غفلت قرار گرفته است، سئوالى است که من هرگز نتوانسته

غاز موضوع توسعه را مطرح ساختند بطور مفصل در باره اهميت تشکيالت که اقتصاددانانى که در آ در صورتى

مدرن، آنان را بسوى ايجاد و تقويّت  -رسد که توّجه آنها به دوگانگى سنتى ولى به نظر مى. اند سخن گفته

هاى سنتى به پايان خود نزديک  باالخره موجوديت بخش. مؤسساتى در بخش به اصطالح مدرن سوق داد

البته اين رويا به . شد منتقل گردند بايستى بتدريج به جهانى که براى آنها ساخته مى عضاى آنها مىشد و ا مى

کنند، بلکه به  آنچه ظاهر شده است جهانى است که در آن اکثريّت نه فقط در فقر زندگى مى. تحقق نپيوست

دن آينده خود نقشى داشته باشند، دهد در شکل دا هاى تشکيالتى که به آنها امکان مى نحو روزافزونى از کانال

عيب و يا  البته در جهانى که به سرعت در حال تغيير بود، مؤسسات سنتى اکثر جوامع بى. شوند کنار زده مى

نکته اينجاست که اين مؤسسات سنتى بيرحمانه مورد حمله نيروهاى تّجدد . حتى درخور رشد و تّرقى نبودند

که صرفًا شاهدان غيرفعال فروپاشى نظام و فرايندهاى زندگى خود بودند  طلب قرارگرفتند بدون آنکه به کسانى

نتيجه شکاف عظيمى است که امروزه جامعۀ تکنولوژيکى پيشرفته را از . طرحى جايگزين کننده ارائه گردد

  .سازد کنند، جدا مى جهانى که اکثريّت نوع بشر در آن زندگى مى

ئى با مشکل ايجاد، دگرگون سازى و تقويّت ساختار يک تّمدن جهانى ناتوانى تئورى و عملکرد توسعه از رويارو

در يک سوى اين افراط، اين نظر . در حال ظهور، با اختالف ديرينه بين دو نظريه افراطى شدت يافته است
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ًا اى است که فرد را صرف وجود دارد که تغيير و تحّول اساسًا در سطح فردى مؤثّر خواهد بود، از سوى ديگر نظريه

شناسد و تغييرات انقالبى ساختار جامعه را تنها راه رهائى اکثر ملل از وضع بغرنج  به عنوان مولود جامعه مى

باشد حّل مشکالت انسان را در  هاى دينى مى طرفداران نظريه اول که البته شامل پيروان جنبش. داند کنونى مى

به جمع خاص پيروان و يا به همه جهان ارائه شده  دانند و اين راه نجات يا نجات و رستگارى روح انسانى مى

هاى  تابند، ولى جاى تعجب است که بسيارى از برنامه گرچه طرفداران توسعه از اين نظر روى بر مى. است

اند در صددند که با حداقّل تغيير در ساختار جامعه و  توسعه که در سطح بين المللى مورد حمايت قرار گرفته

هاى آموزشى استادانه که جهت تربيت افراد براى استخدام و يافتن شغل  د از طريق برنامهافزايش مهارت افرا

پافشارى کسانى که به موضع دوم وفاداربوده و بعضى از آنها تا آنجا پيش . طرح گرديده است، بر فقرغلبه يابند

ذاشتن انقالب اند که هرگونه کوششى را براى اصالح وضع انسان صرفًا تالشى در جهت معوق گ رفته

شايد امروز که به نظر . هاى مربوط به توسعه تشکيالتى منحرف سازد دانند، توانسته است انظار را از چالش مى

رسد بحث بين اين دو نظريۀ افراطى رو به خاموشى گرائيده است، تئورى اجتماعى بتواند تحّول جامعۀ  مى

آهنگى بين تغيير عميق در درون فرد و نوسازى عمدى و  هم بشرى را جدا از اين دو نظريه و با توجه به ارتباط و

  . منظم نظام اجتماعى مورد مطالعه قرار دهد

اى از ساختارهاى بهم مرتبطى که جامعه را در تمام سطوح از محلى  ايجاد مؤسسات يک جامعه جهانى، شبکه

خواهد شد، از نظر من بزرگترين گيرد، مؤسساتى که بتدريج ميراث تمامى اهل عالم  تا بين المللى در بر مى

بدون چنين ساختارى، اين خطر وجود دارد که جهانى شدن . رود ريزى و استراتژى توسعه بشمار مى چالش برنامه

کنم که علوم اجتماعى در شرايط کنونى خود بتواند  گمان نمى. هاى بشرى گردد مترادف با محروم نمودن توده

جوابگوئى به نيازهاى اين وظيفه مستلزم پيشرفت علمى قابل مالحظه و . شدبه نحو مؤثّر جوابگوى اين چالش با

در اينجا بينش الزم است، . ولى روش خود به تنهائى کافى نيست. باشد هاى علمى مى بکارگيرى جّدى روش

شود، بينشى مناسب در اين زمينه  اّما تا مادامى که تمامى ميراث روحانى بشر همچنان مورد غفلت واقع مى

  .تواند شکل بگيرد نمى

  فّن، قدرت، معنويّت و دانش

هاى معتقدات و تجارب شخصى خود که بر طرز برخوردم با  سرانجام بمنظور روشن ساختن بعضى از جنبه

گذارد، مى بايستى در مورد نحوۀ ديد خود نسبت به بعضى از مسائل مربوط به  موضوع مورد تحقيق اثر مى

  .توسعه توضيحاتى بدهم

بايست مسائل را با دّقت علمى در نظر  ر که قبًال ذکر شد، اولين بار از من به عنوان دانشمندى که مىهمانطو

رفت به گروه کمک  بزودى متوّجه شدم که از من انتظار مى. بگيرد دعوت بعمل آمد که به گروه توسعه بپيوندم

ج دريافتم که روياروئى با امر توسعه و در واقع اّما بتدري. فنى نمايم که البته اين کار را با کمال ميل انجام دادم
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به نحو روزافزونى از . با بيشتر مسائل اجتماعى در سطح فنى گرايش فزاينده و پر زحمت زمان ما است

اى  اّما گزينه. نمودم هاى حاکميت صنعتى آگاه شدم و از وابسته بودن به آن احساس نارضايتى مى محدوديّت

شد عبارت بود از بزرگداشت سياست و قدرت سياسى که در  حاکميّت صنعتى ارائه مىکه از ناحيه انتقادگران 

  . نظر من جاذبۀ کمترى داشت

همچنين اينکه مسائل . گردد، حقيقتى غيرقابل انکار است اينکه تغيير و تحّول موجب به کار انداختن نيروها مى

اما اين منطق که قدرت . اجتناب ناپذير است باشند نيز متعددى در زمينه توسعه داراى ابعاد مهم سياسى مى

ها و خصوصيات  ها توصيف شده و يا جزو ويژگى سياسى و اقتصادى که به عنوان امتيازى براى افراد يا گروه

 –گردد  افراد، احزاب، مردم، طبقات و ملل شناخته شده و معموًال باعث برترى، غلبه، مقاومت و پيروزى مى

عليرغم همه . براى تمامى نوع بشر رفاه و آسايش تأمين نمايد غيرقابل قبول استتواند  عاملى است که مى

. رساند، هييچگونه مدرک قانع کننده تاريخى برتأييد اين تصّور وجود ندارد اظهاراتى که خالف اين امر را مى

ى است که من بر اين باورم که طرفدارى از يک چنين منطقى تحت پوشش واقعيّت گرائى خود نشانۀ اختالل

  .افکار اجتماعى را مبتال ساخته است

از . گسترش سريع تمّدن غرب مواهب و مصائب مکتب روشنگرائى را توأمًا به گوشه و کنار جهان کشانده است

ولى متأسفانه اين پيشرفت از . هاى جهل و خرافات است جمله مواهب آن برطرف نمودن سيستماتيک پرده

ها را کنار گذاشته و آنچه را پست و نازيبا است واقعيّت شمرده  که آرمانلطافت فکر کاسته است به نحوى 

همه نيروهاى روحى انسان در سراسر  پس از چندين قرن پافشارى، نتيجه حاصله به فراموشى سپردن آن. است

. اند هاى بشرى در گذشته بوده جهان بوده است، نيروهائى که در واقع موجب بعضى از بزرگترين موفقيّت

اّما . عضى از اين نيروها عبارتند از نيروى اتحاّد، خدمت خاضعانه، اعمال نيک، محبّت، حقيقت و راستىب

حقيقت از مقام خود عزل شده و به چيزى قابل . رسمى پذيرفتنى نيست  حتى ذکر کلمۀ حقيقت در گفتمان

در بين تمامى نسل بشرى در سراسر  رساترين پيامى که. مذاکره و يا صرفًا نشانۀ برترى و سلطه تنّزل يافته است

  ." حق با کسى است که غالب است"جهان انتشار يافته است اينست که 

تنها توجيهى که توانستم دراين مورد بيابم که چگونه يک فرايند روشنفکرانه پيشرو، که در اصل با جستجوى 

است، پافشارى در انکار ُبعد آزادانه حقيقت ارتباط نزديک دارد، بشريّت را به بن بست کنونى کشانده 

دانش علمى مدرن قدرت خود را در آزاد سازى ما از بند خرافات مذهبى که با خود . روحانى وجود انسانى بود

گرائى اسير  اّما همچنين نشان داده است که هنگامى که در بند ماده. يابد، نشان داده است بينى تداوم مى

برد  نظام دانائى که در حال حاضر توسعۀ جهان را به جلو مى. دهد گردد اثرات مثبت خود را از دست مى مى

اجزاى اين نظام به تنهائى قادر به روياروئى با مشکالت بسيار پيچيده و به هم . ناقص و غير منسجم است

د توان ولى با اين حال قدرتى که نهايتًا مى. باشند وابسته جوامعى که بشدت نيازمند تحّوالتى عميق هستند نمى
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استنباط من از نقش علم و معرفت در امر توسعه . بشريّت را از شرايط کنونى برهاند قدرت علم و معرفت است

است که مرا به بررسى موضوع مورد تحقيق در زمينه تواندهى و ايجاد قابليّت که موضوع قسمت چهارم اين 

  . نمايد نوشتار است هدايت مى

  توضيحات بيشتر

اين توضيحات . کنيم ه بعضى نکات که ارتباط مستقيم با بحث فوق دارد اشاره مىدر دنباله اين قسمت، ب

  . شود براى روشن شدن بيشتر مفهوم نظرياتى که تا کنون در اين نوشتار آمده ارائه مى

  تعريف علم

اى از  البته ادبيّات هر رشته. ام که از تعريف واضح و آشکار علم خوددارى کنم در نوشتن اين مقاله سعى کرده

من با هيچيک از اين تعاريف بطور کامل موافق نيستم، چه که معتقدم نهادهاى . چنين تعاريفى انباشته است

هاى متعدد مورد بررسى قرار  سازند که آنها را از جنبه مرکب و پيچيده تنها هنگامى عملکرد خود را ظاهر مى

است که بر بينش و بصيرت بيفزايد نه از آن اظهار اينکه علم چه هست يا چه نيست تا آنجائى مفيد . دهيم

رسد از اين نظر که  کافى به نظر مى" يک سيستم دانائى و عمل"براى منظور اين نوشتار عبارتى مانند . بکاهد

شود با تّصورعلم  اّما اميدوارم آنچه حاصل مى. سازد تا علم را در زمينۀ وسيعى مورد بحث قرار دهم مرا قادر مى

هاى درونى  ز استعدادهاى فکرى نفس ناطقه که از طريق ادراک معقول و منطقى، واقعيّت پديدهبه عنوان ابرا

  .سازد، سازگار باشد و برونى را روشن مى

ها تماس با  ديد من در باره علم، از طريق فيزيک نظرى و مطالعات اندکى در زمينۀ فلسفه و تاريخ علم و سال

ولى ايمان راسخى . ام، شکل گرفته است هاى مربوط به توسعه کار کرده علوم اجتماعى از نظر اينکه در زمينه

شود منعکس باشد، از معتقدات  کنم در بحثى که در اين نوشتار ارائه مى که به علم دارم، ايمانى که فکر مى

يشرفت تأکيد تعاليم ديانت بهائى بر نقش مّهم علم در پ. ام ريشه گرفته است دينى و نيز تربيت علمى که داشته

تّمدن آنقدر زياد است که براى يک بهائى مشکل است که به ميراث علمى بشريّت و امکاناتى که علم در 

اين تعاليم با وضوح کامل هرگونه اعتقاد دينى را که با نتيجه . آينده ارائه خواهد داد به چشم احترام ننگرد

اى از آثار متعدد ديانت  ت عبدالبها نمونهبيان ذيل از حضر. شناسد هاى علمى مغاير باشد خرافات مى گيرى

  :بهائى در باره اين موضوع است

علم تجلى شمس حقيقت است و . . . فضائل عالم انسانى فراوان است ولى علم باالترين منزلت را دارد "

 علم اولين تجلّى. ايست که از طريق آن بشر راهى بسوى حق مى يابد قدرت تحّرى و کشف حقايق عالم، وسيله

همه مخلوقات عالم استعداد رسيدن به کمال ماّدى را دارند، ولى قدرت تحّرى عقالنى و . الهى بر بشر است
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توسعه و پيشرفت يک ملّت بستگى . . . اکتسابات علمى فضيلتى عالى است که فقط مخصوص انسان است

ن ملّت پيوسته افزايش يابد و از طريق اين اکتسابات، عظمت آ. به درجه و ميزان اکتسابات علمى آن ملّت دارد

در کليساى  ۱۹۱۲آوريل  ۲۳خطابه حضرت عبدالبهاء  -ترجمه ." (رفاه و موفقيت مردمش روزبروز تثبيت گردد

  ) متديست ها در واشنگتن دى سى

چه که نصوصى در . باشد از نظر من اشتباه است اّما تقويّت اين گمان که علم صرفًا مورد ستايش آثار بهائى مى

. دهد شود که در مورد زيان علم هنگامى که از آگاهى روحانى غافل باشد، هشدار مى ر بهائى يافت مىآثا

علوم حاضره قنطرۀ حقيقت است پس اگر حقيقت ميّسر نگردد از مجاز چه ثمر :" فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

منتخباتى از مکاتيب حضرت ". ( بينو اثر تا الحق ان لم يکن العلوم سببًا للوصول الى المعلوم فهى خسران م

  )۷۲عبدالبهاء شماره 

  دين و توسعه 

که به آن اشاره شد، بوجود " روش علمى"هاى گفتمانى در مورد توسعه که بر اثرتعاريف نارسائى از  محدوديّت

ان ابتدا، از هم. گذارد هاى توسعه در تمام سطوح اثر مى آمده فقط ماهيّت تئورى ندارد، بلکه بر عملکرد برنامه

فکر توسعه نگرش سنتى غيردينى را که در طول تاريخ از استنباط کافى در مورد مفهوم دانائى ومعرفت عارى 

  . بود برگزيد

هاى يک چشم  اين رويکرد تجزيه گرا نسبت به دانائى و معرفت اکثر متخصصين امر توسعه را تبديل به غول"

کردند که  نها به نحوى تجزيه و تحليل، طرح ريزى و عمل مىآ. يعنى دانشمندانى که فاقد خرد بودند، نمود

توان سرنوشت بشّريت را فقط به ابعاد ماّدى آن  گوئى زندگى انسان تنها متکى بر نان است و بس و گوئى مى

  ." تقليل داد

(Emphasis in Original ،۱۹۸۰۴۸۱ ، ص Goulet)  

ن موضوع توسعه شکوفا گرديده است، از رد نمودن نگرش به دين از ديدگاه فرهنگ سکوالر که در چارچوب آ

 Asian Dramaدر اثر کالسيک خود به نام  Gunnar Myrdal. گيرد دين تا دشمنى آشکار با آن را در بر مى

 :دهد ، بيانى صريح در مورد اين جنبۀ ايمان سکوالر ارائه مى)درام آسيائى(

ها و الهيات  بافى تفسير کتب مقدسۀ کهن و فلسفه البته دين بسيار حائز اهميّت است، ولى نه تعبير و"

در واقع شگفت آور است که چقدر نويسندگان . ها حدس و گمان شکل گرفته است اى که طى قرن مغرورانه

غرب و نيز جنوب آسيا هنگامى که بطور سطحى به تأثير هندونيزم، بودئيزم و اسالم که آنها را به عنوان 

کنند که در باره مردم اين مناطق  نمايند، فکر مى شناسند، اشاره مى نى و پيچيده مىمفاهيمى کلى و غالبًا عقال
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دين را بايد آنطور که در بين مردم رايج است مطالعه نمود و آن عبارت است از مجموعۀ . گويند سخن مى

مذهبى و تغيير ها و عقايد آميخته با احساسات شديد که تقّدس، امر و نهى  اى از ارزش بندى شده شعائر طبقه

دين هنگامى که با . نمايد ناپديرى نظم مؤسسات موروثى، سبک زندگى و روش و رفتار مربوطه را تضمين مى

گردد معموًال به عنوان نيروى عظيمى در جهت جبر اجتماعى عمل  اين حّس واقع بينانه و جامع درک مى

جنوب آسيا سراغ ندارد که دين تحّول  نويسنده اين سطور در دوران معاصر هيچ موردى را در. نمايد مى

ريزى، اين  از نقطه نظر برنامه. اجتماعى ايجاد کرده و يا الاقّل عقايد و افکار تجّدد طلبى را تقويّت کرده باشد

اّما عقايد و . هاى توسعه، مقابله شود جبردينى مانند ساير موانع بايد از طريق شامل نمودن تغيير و تحّول در برنامه

هاى عمرانى را بپذيرند،  گردد که مردم طرح اى ضمانت شده از سوى مذهب نه تنها مانع از آن مىه ارزش

باشد، چه که آنها خود در ايمان به اين عقايد و  بلکه مانعى براى خود طراحان و برنامه ريزان عمرانى نيز مى

  ."ها شريک هستند و از اينکه بر خالف آن رفتار کنند بيم دارند ارزش

   Myrdal )۴۸ – ۴۹، صص ۱۹۷۲(

ها فعاالن رشتۀ توسعه را از توّجه الزم به نيروى دين، حتّى هنگامى که  اى از اين قبيل براى ّمدت بيانات آمرانه

ولى اکنون که پنچ دهه فعاليّت در اين جهت نقاط . اند، بازداشته است خود نيز معتقدات محکم مذهبى داشته

آشکار ساخته است، دست اندر کاران امر توسعه در اظهار نارضايتى خود  ضعف و قدرت اين طرز فکر رايج را

ويليام فيتز . اند اى زبان به اعتراض گشوده نسبت به نتايج اين کوته بينى در رشته تخصصى خود، به نحو فزاينده

در  که) ۱۹۹۵چاپ " (آغاز يک گفتگو: فرهنگ، معنويّت و توسعۀ اقتصادى"رايان در اثر خود تحت عنوان 

نفر افراد متخصص در سراسر جهان منعکس نموده است، اين پيام را قويًا  ۲۰۰آن، شرح مصاحبۀ خود را با 

 . رود دارد که اين خود آغاز حرکتى در مساعى کنونى ما بشمار مى ابراز مى

ى درست است که رشتۀ توسعه به نحوى منطقى برا. آميختن موضوع دين با گفتمان توسعه کار آسانى نيست

. ورزد پذيرش عقايد و نظريات جديد آمادگى دارد، ولى از ترک طرز فّکر عميقًا ماّدى خود بشّدت امتناع مى

هاى آنان به عنوان امورى قانونى و شرعى  بتدريج و باکندى رنج آورى، مشارکت مردم و فرهنگ و ارزش

ولى . حاضر تاحّدى پذيرفته شده استپذيرفته شده و مورد توّجه قرار گرفته است، حتّى ذکر معنويّت در حال 

آن را  Gouletالبته با آنچه که . شود گردد، هزاران ايراد و اعتراض عنوان مى مطرح مى" دين"وقتى کلمۀ 

در وهله اول صرفًا بعنوان "اين معتقدات . شود داند مخالفتى نمى از معتقدات مذهبى مى" ابزارى"استفادۀ 

شوند که ممکن است براى نيل به اهدافى که از منابعى خارج از آن نظام  وسيله و ابزارى در نظر گرفته مى

هاى توسعه ممکن  اگر چه سازمان) ۴۸۴ص  Goulet ۱۹۸۰،."(ها گرفته شده است مفيد يا مضر باشند ارزش

ها  معموًال اهداف خود را از منابعى خارج از اين ارزش"هاى محلى را درک کنند ولى آنها  است که ارزش

به اين ترتيب . گيرند هاى توسعه و يا از فرضيات عمومى ناشى از انظباط مربوطه علمى خود مى ازطرحيعنى 
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هاى محلى در جهت هدف خود در مورد  کند تا از ارزش مثًال يک متخصص آمارگيرى جمعيّت سعى مى

کشاورزى همچنين يک کارشناس . تشويق به جلوگيرى ازباردارى و يا کاهش رشد جمعيت استفاده نمايد

اى سنتى بيابد تا نظريه خود را در مورد استفاده از سمپاشى شيميائى و دفع آفات به آن پيوند  کوشد رويه مى

بر همين منوال، کسى که مسئول سازماندهى جامعه است براى نيل به اهداف سياسى خود، جمعيتى را . زند

  ."نمايد د تجهيز مىباشن درجهت نمادها و مظاهرى که از نظر سنتى مورد احترام مى

   Goulet )۴۸۴ص  ۱۹۸۰(

اين استفاده ابزارى از دين که با اظهاراتى سطحى در باره رابطۀ دين و پيشرفت همراه است موجب بى ميلى به 

بيانى از . گردد کنند مى اى در بارۀ طرقى که سنن دينى مختلف با موضوع مورد بحث برخورد مى هر گونه مطالعه

W. Arthur Lewis دهد رايش متداول را در مورد اين موضوع نشان مىگ : 

باشد؟  آيا دين در شکل دادن رفتار اقتصادى اثرى مستقل دارد، يا اينکه صرفًا نمايانگر شرايط اقتصادى مى" 

معتقدات مذهبى در مقابل . کند بديهى است که معتقدات دينى با تغيير شرايط اقتصادى و اجتماعى تغيير مى

  . . . گيرد  ورپيوسته مورد تجديد نظر و تعبير و تفسير قرار مىشرايط جديد بط

گردد و هرگز  توانيم اين نظر را بپذيريم که هميشه تغيير اقتصادى است که تغييرات مذهبى را موجب مى ما نمى

اين درست نيست که اگر منافع اقتصادى و . تواند تغيير اقتصادى و اجتماعى ايجاد نمايد تغيير دينى نمى

گاو در بين هندوها براى . شود عتقدات دينى با هم اصطکاک پيدا کنند منافع اقتصادى هميشه برنده مىم

ها مقّدس باقى مانده است، هرچند که اين اعتقاد بوضوح برخالف منافع اقتصادى است و يا مثال ديگر،  قرن

داد،  ن جديد آمريکا ارائه مىهاى اقتصادى که کشف سرزمي قصور و کوتاهى اسپانيا را در استفاده از فرصت

توان به  داشت، نمى بدون در نظر گرفتن عقايد و طرز تفّکر مذهبى که اسپانيا را از رقابت با ساير کشورها بازمى

ممکن است که يک ملت با قبول معتقدات مذهبى تعصب آميز و متکى بر . نحو رضايت بخشى توجيه نمود

د و پيشرفت سر سازش ندارد، موجب تعويق رشد اقتصادى خود شود احساسات، از آن نوع معتقداتى که با رش

  . و يا اينکه ممکن است ايمان به يک دين جديد عاملى براى شروع رشد اقتصادى يک ملت گردد

   Lewis )۱۰۶ -۷صص  ۱۹۵۵(

 رشتۀ توسعه

نگر يک فرايند کلمۀ توسعه که در زبان انگليسى داراى مفاهيم متعّددى است، در اين رساله عمومًا نمايا

هاى استعمارگر،  ، بعد از تجزيۀ امپراطورى۱۹۵۰و اوايل دهه  ۱۹۴۰در طى اواخر دهه . باشد تاريخى ويژه مى

هائى شد که  اى بود شاهد ظهور يک سلسله فعاليّت سابقه جهانى که مترصد تحّوالت اجتماعى و اقتصادى بى
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اين نوع . شدند د که آن زمان عقب افتاده شمرده مىکشورهائى بو" توسعه"هدف آن بغير از بازسازى اروپا، 

اى از اقتصاددانان رشتۀ توسعه بود به سرعت رشد کرد و به صورت يک  فعاليت که که در اصل مورد توّجه دسته

ها، جمعى از نهادهاى بين المللى، بخش خصوصى و  تشکيالت اقتصادى عظيم جهانى در آمد که دولت

اثر " پيشگامان توسعه"براى اطالع بيشتر به کتاب . (اى غير دولتى را در برگرفته جمع روزافزونى از سازمان

Meier  وSeers  مراجعه شود ۱۹۸۴انتشار سال (  

اّما در تمام کشورها، . هاى خارجى ارتباط نزديکى داشت هاى اوليّه با کمک فعاليّت توسعه و عمران در سال

به منظور ايجاد تحّوالت اجتماعى و اقتصادى، از طريق هاى مالى که  به استثناى معدودى، ميزان کمک

گرفت بتدريج کاهش يافت تا اينکه امروزه  هاى خصوصى قرارمى ها و شرکت هاى توسعه در اختيار دولت برنامه

اّما رشتۀ توسعه، هم از نظر تعداد کسانى که در . در اکثر موارد بسيار ناچيز و بى اهميّت گرديده است

شرکت دارند و هم از نظر تأثيرى که بر افکار عمومى و سياست گذاشته است، خود بطور پيوسته  هاى آن فعاليّت

هاى آن مسائلى حياتى را در زندگى اجتماعى و سياسى ملل  ها و شکست موفقيّت. حائز اهميّت گرديده است

اى به چالش  و حرفههاى مختلف علمى  مطرح ساخته است که منابع عقالنى و انديشمندان برجسته را در رشته

و " نيازهاى اوليّه"، "انتقال تکنولوژى"، "جهان سوم"زبان و واژگان آن نيز با اصطالحاتى مانند . طلبيده است

  . که اکنون متداول است، به فرهنگ عامه وارد شده است" توسعه بادوام"

ى در مورد توسعه براى آينده اى امروز بنابراين غير منطقى نخواهد بود اگر ادعا کنيم که گفتمان چند جنبه

هاى آينده بايد بپيمايد موضوعى است که در خور توّجه خاص  بشريّت مهّم است و اينکه جهتى را که در سال

با توّجه به عظمت نيروهائى که در کار است، افکار و عقايد جديد، همينکه اقتضاى زمانى آنها محرز . باشد مى

ولى بدون احراز درک کافى از مراحل تکاملى فکر توسعه در طى  يابد، گردد، در سطح وسيعى گسترش مى

هرچند بررسى وسيع اين موضوع از حوصلۀ اين . توان به اين موفقيّت نائل شد حدود پنج دهه از آغاز آن، نمى

  .رسد بحث خارج است، توضيح مختصرى در اين مورد مناسب به نظر مى

عه ممکن است نمايانگر يک خط تکاملى فکرى از طريق يک هاى گفتمان توس در نظر اّول، بعضى از ويژگى

. در واقع سه دهه اّول اين فعاليّت بطور مکّرر باين نحو توجيه شده است. سلسله مراحل مشّخص و پيشرو باشد

که در " هاى توسعه بعنوان تجاربى در سياست پروژه"در اثر خود تحت عنوان  Dennis A. Rondinelliمثًال 

  :دهد شر گرديد، شرح ذيل را ارائه مىمنت ۱۹۸۳سال 

هاى توسعه و استراتژى کمک بوجود آمده است طى سه  تحّوالت پيچيده و مبهمى را که در سياستگذارى"

و  ۱۹۵۰هاى توسعه صنعتى دهۀ  گذارى سياست. توان مالحظه نمود هاى توسعه مى دورۀ اصلى در تاريخ تئورى

صادى کشورهاى در حال توسعه بود با اين فرض که اثرات رشد خواهان حداکثر رشد اقت ۱۹۶۰اوايل دهۀ 

هاى توليدى جامعه شرکت خواهد  اقتصادى اکثريّت فقير جامعه را نيز در برخواهد گرفت و آنان را در فعاليّت
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ه ها خواهان ميزان رشد زياد و سريع توليد ملّى بدون توّجه به اثرات توزيعى آن بودند و ب گذارى اين سياست. داد

  .گرفتند هاى کلى بدون هدف خاص را بکار مى هاى کمک اين ترتيب اکثرًا استراتژى

هاى توليدى، توسعه منابع  سعى داشت با تجديد نظر در توزيع سرمايه ۱۹۶۰هاى توسعه دهۀ  گذارى سياست

عه، در هاى عقب افتاده کشورهاى در حال توس انسانى، کنترل رشد جمعيّت و افزايش ظرفيّت توليد در بخش

اى خواهان آن بود که آن  هاى عمرانى منطقه طرح. جهت غلبه بر موانع و رفع تنگناهاى اقتصادى اقدام نمايد

اين . شد، تغيير دهد دسته از شرايط اجتماعى و اقتصادى را که مانعى بر سر راه توسعه شناخته مى

هاى فنى و مالى بيشتر به روى مسائل  هاى محدودى بود، به اين معنا که کمک ها ناظر به کمک گذارى سياست

رفت با رشد اقتصادى سازگار نيست  هائى از مردم با خصوصياتى که گمان مى عمرانى خاص و بر روى گروه

  . شد معطوف مى

اين . خواهان رشد اقتصادى همراه با تساوى حقوق اجتماعى بود ۱۹۷۰هاى دهۀ  سياستگذارى

دادند، به توزيع منافع آن نيز  يزان و سرعت توليد اقتصادى اهميّت مىها به همان اندازه که به م سياستگذارى

ها به اکثريّت فقير و به کار گرفتن منابع براى امرار معاش جمعيّت  آنها خواهان اختصاص کمک. توّجه داشتند

" يّت خاصاکثر"در مناطق روستائى و تأمين نيارهاى اوليۀ انسانى در کشورهاى فقير و اصالح استاندارد زندگى 

مستقيم با هدف خاص دنبال   هاى کمک اين اهداف اکثرًا از طريق استراتژى. هائى از مردم فقير بودند يا گروه

  ."شد مى

Rondinelli ،۱۹۸۳)  ۲۳-۲۴، صص(  

جريان اصلى "توان آن را  يک چنين شرحى که در فوق آمده است کم و بيش تصوير صحيحى از آنچه که مى

براى آنکه اين تصوير . دهد ناميد بدست مى ۱۹۸۰پايان جنگ جهانى دوم تا اوايل دهۀ از " هاى توسعه تالش

هاى جامعۀ مدنى که ابتدا غيرمحسوس بود ولى در پايان اين دوره مورد  کامل گردد، ظهور و گسترش سازمان

ريق تعامل دو توان گفت که چگونه از ط بدين ترتيب با اين توضيح مى. توّجه واقع شد نيز بايد توصيف گردد

جريان تالش و کوشش و در مدت کمى بيش از سه دهه، گفتمان توسعه حوزه توجهات خود را وسيعتر نموده تا 

ها  مسائلى اساسى مانند رشد منصفانه، نيازهاى اوليّه، تکنولوژى مناسب، مقام زن، برنامه ريزى و اجراى طرح

 . اى مردم گرا در بر گيرد جامعه را در چارچوب توسعه به عنوان ابزار يادگيرى، ارزيابى، مشارکت و تشکيالت

گذارى و کاربرد توسعه  ها و نظريات، مشکل بتوان استدالل نمود که سياست اّما عليرغم اين ذخيرۀ مؤثر انديشه

، عالئمى مبنى بر از کارافتادگى اين ۱۹۸۰قبًال در دهۀ . ضمن مراحلى منظم و سيستماتيک پياده شده است

  :نويسد در ادامه شرح خود مى Rondinelli. شد مى روند ديده



 ترويج گفتمانى در باره علم، دين و توسعه

٢٥

اى در اقتصاد جهان و در شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى کشورهاى در حال توسعه  هاى آشفته دگرگونى" 

، جّوى از بالتکليفى بيشترى بوجود آورد که درآن، اهداف و رويکردها در مورد ۱۹۸۰در اوايل دهۀ 

اى بر تعديل اقتصاد کالن با توّجه به باال رفتن هزينۀ واردات  تأکيد تازه. ر کردهاى خارجى به سرعت تغيي کمک

همچنين توّجه بيشترى به توليدات . کشورهاى در حال توسعه و تقاضاى کمتر براى صادرات آنها، گذاشته شد

رآوردن هاى بين المللى منظور شد و تأکيد خاص بر ب منابع کمترى براى کمک. بخش خصوصى مبذول گرديد

  .هاى عمرانى در دهۀ قبل بود رو به افول نهاد هاى تئورى نيازها و افزايش توليد کشورهاى فقير که از ويژگى

   Rondinelli )۲۴ص  ۱۹۸۳(

هاى اوليۀ خود را از سر گرفته بود، آنچه که زمانى حرکت به جلو به  در حاليکه گفتمان توسعه بعضى از گرايش

" دهۀ از دست رفته"را  ۱۹۸۷۰بعضى از شاهدان تمامى دهۀ . ورانى در آمدرسيد بصورت حرکتى د نظر مى

هاى  گذارى اّما ديگران در تجزيه و تحليل خود از گسترش فقر، بخصوص در آفريقا که قطعًا سياست. شمردند

درست است که در طى . تعديل ساختارى در تشديد آن مؤثّر بود، خيرانديشى کمترى از خود نشان مى دادند

رو به پايان  ۱۹۹۰که دهۀ  شد، ولى در حالى مين دوران، توّجه به تداوم توسعه جزو مسائل اساسى شمرده مىه

رفت، اين مسئله روشن مى شد که اين نظريه هرگز از آن قدرتى که براى نيل به اهدافش الزم بود برخوردار  مى

ترى جلب نمايد که سعى در کم کردن شکافى  هاى متنوع نبوده است و اين تز قادر نبوده توّجه را به فعاليّت

 . دهد دارند که بين مردم غنى و فقير جهان وجود دارد و بافت اخالقى جامعۀ مدرن را تحت فشار قرار مى

رسد که در تالشمان براى کشف موضوع علم، دين و توسعه، بهتر است که بعضى از  بنابراين بنظر مى

  . سال گذشته شکل گرفته است را به خاطر آوريم ۵۰که در طى خصوصيات مخالف گفتمان توسعه به نحوى 

اوًال دانش زيادى ايجاد شده که براى روشن شدن ماهيّت بسيارى ازعوامل مؤثّرى که به فرايند پيچيده توسعه 

فکر توسعه، حداقل در تئورى، با کشف و تجزيه و تحليل مسائل گوناگون . گردد کنند مفيد واقع مى کمک مى

گذارى و  با اين حال سياست. گردد تر مى شود، روز بروز عميق اى انجام مى با زيرکى گيج کننده که گاهى

يک اشتباه بطور مکّرر تکرار شده و آن . هاى آموخته شده گرايش داشته است عملکرد به ناديده گرفتن درس

هائى که براى مّدت  استراتژى .هاى هيجان انگيز و زودگذر با اشتياق مورد استقبال قرار گرفته است اينکه طرح

زمانى در حال کمون بوده ناگهان رواج پيدا کرده است و با تغيير رهبرى مؤسسات متنفذ، منابع قابل 

  . ها و رويکردهاى آنها اختصاص يافته است اى به برنامه مالحظه

اند تا مشاهدات و  دهاى از اين پيشرفت، نهايت کوشش خود را نمو ثانيًا متفکّرين رشته توسعه در هر مرحله

با ادعاى آشناى ) شگردساالرى(تکنوکراسى . هاى خود را در چارچوب اصطالحات فنى ارائه دهند تئورى

با اين حال به طرقى که . نمايد ها، روش عملى رايج را ديکته مى خود مبنى بر رهائى از داورى در مورد ارزش
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ها قرار داشته و با دخالت  مّهم تحت تأثيرارزش براى همۀ دست اندرکاران روشن است، اتّخاذ تصميمات

  . قدرت سياسى گرفته شده است

ها،  در نتيجه توّجه به فرهنگ، ارزش. ثالثًا تکامل فکر توسعه منتهى به توّجه روزافزونى به حال مردم شده است

با اين . رده استهاى توسعه نقش اساسى پيدا ک هاى جهانى مردم در طرح و اجراى برنامه ها، و ديدگاه سنّت

حال، عليرغم اين واقعيّت که از ديد اکثريّت مردم جهان، معنويّت و روحانيت بسيار حائز اهميت است، منطق 

  . توسعه در تئورى و عمل تقريبًا بطور کلى مادى گرا و از ُبعد روحانى حيات بشرى برکنار مانده است

  مداخلۀ توسعه

ترى  مطرح گرديده است مبناى بحث وسيع" دوگانگى درون و برون"وان نظرياتى که قبًال در اين گفتار تحت عن

بايد پيوسته مراقب بود که امر توسعه به . مشخص نمائيم" اخالق توسعه"است که بهتر است آن را با اصطالح 

عنوان يک رشته از حدود خود تجاوز ننمايد تا اصالح وضع زندگى مردم منجر به مداخلۀ غير اخالقى در امور 

بايد پيوسته در مّد نظر " دهد؟ چه کسى به من حق مداخله در زندگى ديگران را مى"اين پرسش که . نان نگرددآ

  : کند هاى نامطلوب اين چالش اشاره مى مجيد رهنما اگر چه با لحنى تند به جنبه. عاملين آگاه توسعه باشد

ن آورتر مداخله نگردد، بايد مفهوم براى آنکه شکست توسعه منجر به نوع جديدى از استعمار و روش زيا"

بخصوص فّعاالن اين رشته و به اصطالح نمايندگان تحّول و نيز . مداخله را عميقًا مورد مطالعه قرار داد

رسد براى آنها اين کلمه شفاهى يا کتبى معناى زندگى دارد، مى بايستى سعى کنند  روشنفکرانى که به نظر مى

  . العه قرار دهندُبعد اخالقى مداخله را مورد مط

ام به من آموخته است که در اين ارتباط بسيار محتاط باشم، به نحوى  تجربۀ شخصى و گاهى تلخى که داشته

من چه حقى دارم که در زندگى ديگرى که . که مداخلۀ خود را به عنوان عملى اخالقى و مقّدس در نظر بگيرم

  واقعيّت زندگى او دارم مداخله نمايم؟ شناسم و فقط يک تصّور شخصى خودبينانه از او را نمى

در واقع مواردى از رفتار شفقت آميز و نيکو کارانۀ سامرى نيکو نيز وجود دارد که بدون د اشتن پروژه مداخله، به 

] ۱۰-۲۵اشاره به داستانى در انجيل لوقا . [شتابد اى دورافتاده مى کمک مرد زخمى در حال مرگى در جاده

اين رفتار هيچگونه . رود دانست توان مداخله به مفهومى که در بيان امروزى بکار مى يک چنين عملى را نمى

عمل "منظور ديگرى جز کمک ندارد و بنابراين عملى است از روى محبّت و شفقت يا از ديد بودائيان 

مفيد  کند روزى براى او پرسد که آيا کسى که به او کمک مى در اينجا عمل کننده از خود نمى. است" صحيح

از اينرو است . واقع خواهد شد و يا اينکه او فردى قديس يا شخصى فقير و يا حتى احتماًال يک جنايتکار است

  . شود که عمل سامرى نيکو در زمره اعمال مقّدس شمرده مى
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ر اين مورد با پروژه مداخله که در محل ديگرى غالبًا در چارچوب تشکيالتى و به منظور تغيير دادن زندگى ديگ

گيرد بسيار فرق  شود و شکل مى مردمان، به روشى که براى مداخله کننده سودمند و مفيد واقع گردد آماده مى

چنين شخصى حداقّل بايد به اين امر آگاه باشد که به عملى پرماجرا همراه با مخاطرات فراوان دست زده . دارد

براى . ليات خود را زير سئوال ببردشود که مداخله کننده هدف و مقصد عم اين آگاهى موجب مى. است

گيرد منتهى به اثرات معکوس نگردد، صفات و  اى که با حسن نيّت صورت مى اجتناب از اينکه مداخله

بيشتر اين صفات در واقع صفاتى هستند که به مفهوم واقعى کلمه براى . خصوصيات استثنائى مورد نياز است

  . ندباش هرگونه رابطه خالصانه حقيقى ضرورى مى

. مهّم ترين اين صفات آنست که صريح و صادق بوده پيوسته متوّجه نيازهاى جهان و ساير افراد بشر باشيم

تر کلمه توّجه کردن و حساس بودن در مقابل وضع موجود است، مالحظه کردن  متوّجه بودن به مفهوم وسيع

ر دارد و اعتقاد به اينکه تجّربه و اوضاع به دور از پيش داورى و آنطور که هست، نه آنطور که شخص در نظ

يک چنين نگرشى اساسًا با گرايش متخصصين و مشاورين . بينش هر شخص منبعى بالقوه براى آموختن است

اى آنها  کنند که از دانش ويا تجربه حرفه بلند پايه که معموًال بر اساس يک سلسله فرضيات مسلم عمل مى

بخصوص هنگامى که از زير سئوال بردن فرضيات مسلم خود امتناع " مراجع"اين . گردد، فرق دارد ناشى مى

دهند، بلکه تماس خود را با موضوع  کنند فريب مى ورزند، نه تنها مردمى را که در زندگى آنها مداخله مى مى

از آنجائى که آنها قادر به توجه کردن و گوش دادن به مردم نيستند، بزودى . دهند دانش خود نيز از دست مى

يابند که دانش اندوخته شدۀ آنها منسوخ گرديده و ارتباطى با واقعيات در حال تغييرى که با آن مواجه  مىدر

هاى مختلف، مبلغين مذهبى، سياستمداران  طلبان و ساير هواخواهان مکتب گران و جنگ ستيزه. هستند ندارد

همه متخصصين از جمله دانش پژوهانى  اى و اى، موعظه گران، فروشندگان حرفه پرجذبه و ساير فريبکاران حرفه

باشند که قصورآنان در توجه به  هائى از اين مداخله جويان مى که در پى شهرت و نام هستند، همۀ اينها نمونه

آنها . نمايد ها هستند، صالحيّت اين مداخله را آز آنان سلب مى هاى مردمى که هدف اين برنامه خواسته

هاى گمراه کننده خود، با  ردم همان رفتارى را دارند که نفس اماّره آنها با حيلهشوند که با م بندرت متوّجه مى

  . آنها داشته است

بايستى فقط در چارچوب يک خودآگاهى مداوم و حالت تفکر در نظر گرفته   بنابراين مداخله در اين راستا مى

يک چنين . ه دوست دارد باشدآموزد که خود را آنطور که هست ببيند نه آنطور ک شود که ضمن آن شخص مى

هاى توسعه که نمايانگر فساد و مخالف اقدام خود بخود و  هاى سازمانى و طرح اى برخالف کمک مداخله

  ) ۱۹۹۷چاپ  ۹و  ۸رهنما صص ."(باشد محبت آميز سامرى نيکوکار است مى



فرزام اربابدکتر   

٢٨  

  مقام انسان

چاپ ( Robert L. Heilbronerاثر " ماتالشى براى توسعه اقتصادى در زمان : تّرقى بزرگ "متن ذيل از کتاب 

شود، نه بخاطر ارتباط بحث اقتصادى آن، بلکه بخاطر نشان دادن روشى که  در اينجا نقل مى) ۱۹۶۳سال 

" تّرقى بزرگ"از  Heilbronerمنظور . گيرد گفتمان توسعه در قبال مردمى که دچار فقر مادى هستند در پيش مى

اکثر  Heilbronerکشور که بر طبق اظهار  ۱۰۰د، فرآيندى که از طريق آن باش توسعه اقتصادى تمامى جهان مى

او اين . اند پيوسته" تاريخ مدون"، داراى هويّت ملى شده به دارندگان "اند هيچگونه تاريخى نداشته"آنها قبًال 

مالحظات سياسى اين کتاب قبل از آنکه . گيرد در نظر مى" اولين اقدام واقعى تاريخ جهان"تحّول را به عنوان 

متأسفانه اکثرًا بدون تغيير طرز نگرشى که اساس  –به ما بياموزد از بکار بردن عبارات حساس اجتناب گردد

  : به چاپ رسيده بود -مباحثات ظاهرًا فنى است 

دانيم که  ايم اينست که مى هاى صرفًا اقتصادى کشورهاى در حال توسعه آموخته از آنچه که در باره جنبه"

اين فرايند بايد باال بردن سطح توليد را که پائين بودن آن در هر . د اصلى گسترش اقتصادى چه بايد باشدفراين

بطوريکه مالحظه گرديده اين پائين . دهد، شامل باشد منطقه در حال توسعه علت اصلى فقر را تشکيل مى

  . . ."ست بودن سطح توليد عمومًا به علت فقدان مزمن سرمايه در کشور عقب افتاده ا

اى نمايد که اين چنين شديدًا مورد  تواند شروع به جمع آورى سرمايه اّما چگونه يک ملت عقب افتاده مى

اى  در هر جامعه. باشد ؟ در واقع پاسخ اين پرسش براى ملل عقب افتاده و يا پيشرفته يکسان است نيازش مى

ناى گذاشتن پول در بانک نيست، بلکه به مفهوم واقعى انداز لزومًا به مع پس. گردد اندازايجاد مى سرمايه با پس

اين عمل به معناى آن است که جامعه بايد از . باشد اند مى پس انداز به نحوى که اقتصاددانان آن را بکار برده

مصرف تمامى ماده و انرژى موجود خود براى رفع نيازهاى موجود، هرچقدر هم آن نيازها ضرورى باشند، 

  ...خوددارى نمايد 

دهد براى  اين تالش توليدى که به منظور ايجاد امکاناتى براى آينده، نيازهاى مصرفى کنونى را هدف قرار مى

چگونه کشورى که در حال . کند اّما در کشورهاى فقر زده وضع فرق مى. کند ملل غنى مشکل بزرگى ايجاد نمى

بستگى دارد محدود نمايد؟ چگونه کشورى تواند امورى را که معيشت مردمش به آن  برد مى گرسنگى بسر مى

تواند نيروى خود را صرف ساختن  کنند مى درصد ملتش براى تغذيه خود روى زمين با مشقت تالش مى ۸۰که 

سّد، جاده، کانال، مسکن، زير سازى راه آهن و کارخانه نمايد که گرچه همه اينها براى آينده ضرورى است 

کند ممکن است  اق نمود؟ دهقانى که با زحمت و مشقت روى زمين زراعت مىتوان امروز از آنها ارتز ولى نمى

کند که او را زنده نگهميدارد و اگر  اى توليد مى که نماد زنده عقب افتادگى باشد ولى الاقل خوراک و آذوقه

اهد کرد؟ قرار باشد سرمايه بياندوزد و براى ساختن ّسد و کندن کانال کار کند، چه کسى غذاى او را تأمين خو

  چه کسى قادر است مازادى را که وجود ندارد پس انداز نمايد؟ 
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هاى در حال توسعه با آن روبرو هستند و به ظاهر  در مجموع اين يک مشکل اساسى است که بيشتر سرزمين

ه به يابيم که وضع آنطور ک کنيم درمى اّما وقتى عميقًا به اين مشکل توّجه مى. رسد اى به نظر مى مشکل پيچيده

چه که تعداد زيادى از دهقانانى که به زراعت مشغولند تنها خود را تغذيه . رسد بغرنج نيست نظر مى

در اکثر مناطق در حال توسعه، بطوريکه . زنند نمايند، بلکه با اين کار به همسايگان خود نيز دستبرد مى نمى

تر از  اورزى به سطحى بسيار پائينشود، تراکم دهقانان روى يک زمين، باعث کاهش توليد کش مالحظه مى

  . . .گردد  کشورهاى پيشرفته مى

تقريبًا در همۀ اين جوامع يک نيروى اضافى . توان پاسخى براى مشکل جوامع درحال توسعه پيدا کرد حال مى

تفاده توان براى ايجاد سرمايه از آن اس کارگر پنهان است که اگر اين نيرو از روى زمين زراعتى برداشته شود، مى

اى که اساسًا  بايد توّجه داشت سرمايه اينجا نوع مخصوص و اکثرًا محقرى از سرمايه است يعنى سرمايه. نمود

توان با کارگر و تجهيزات مختصر انجام داد مانند جاده سازى، ايجاد  هاى بزرگى است که مى نمايانگر طرح

، هرچند "سرمايه اجتماعى"ريزى  اين پى. غيرهسّد، زيرسازى راه آهن، بناهاى ساده، کانال آب و فاضالب و 

تر سرمايه صنعتى يعنى ماشين آالت، ابزار و تجهيزات  محقر و محدود باشد براى تأسيس ساختار تکامل يافته

به اين ترتيب کارگران کشاورزى که از کار غيراقتصادى مزرعه آزاد . مختلف کار و مانند آن ضرورى و الزم است

ت خود دستيابى به اولين راه حّل مّهم و حياتى براى مشکل کمبود سرمايه را امکان پذير اند، با فعاليّ  شده

  . . . سازند  مى

تواند توليدات کشاورزى خود را افزايش دهد و همزمان منابع  ايم که چگونه يک جامعۀ در حال توسعه مى ديده

انداز يا رواج کاالهاى مصرفى که ذکر شد  ساما پ. کند" پيدا"کارگرى الزم را که براى امر توسعه نياز دارد 

نمايد؟  کجاست؟ اين پرسش ما را به دومين گام الزم که در فرايند توليد سرمايه بايد برداشته شود هدايت مى

تقويت گردد، ) هاى فنى در مزارع موجود يا اصالح روش(هنگامى که توليد کشاورزى با ايجاد مزارع بزرگ 

  . انداز شود يستى پسقسمتى از محصول حاصله با

دهد اکنون توليد بيشترى  ماند و به زراعت خود ادامه مى مى به عبارت ديگر، در حاليکه دهقانى که روى زمين 

تواند همۀ محصول اضافى خود را به مصرف تغذيه خويش برساند، بلکه منفعت حاصله از  دارد، او نمى

اضافى که توسط دهقان نيک بخت حاصل شده  محصول. محصول اضافى فردى بايد از مزرعه خارج گردد

هائى براى  اند و اکنون درطرح است بايد توسط او پس انداز گردد و بين بستگان او که قبًال درتوليد ناموفق بوده

  .کنند، تقسيم گردد توليد سرمايه کارمى

د، بلکه با وضع توان از يک دهقان گرسته انتظار داشت که اين کار را داوطلبانه انجام ده البته نمى

بايستى براى  هاى مختلف يا نقل و انتقال اجبارى سرمايه که حکومت يک سرزمين در حال توسعه مى ماليات

به اين ترتيب در مراحل اوليۀ يک . گردد تجديد نظر ضرورى در نحوه توزيع مواّد غذائى ترتيب دهد، عملى مى



فرزام اربابدکتر   

٣٠  

شود، گرچه  رف مواد غذائى براى دهقان ديده نمىبرنامۀ توسعۀ موفق، احتماًال هيچگونه افزايشى در مص

شود، يک مکانيزم کم و بيش کارآمد  در عوض آنچه احتماًال ديده مى. توليدات غدائى او افزايش يافته است

بدين  –انداز گردد  و گاهى خشن است براى حصول اين اطمينان که قسمتى ازاين توليد اضافى جديد پس

کنند  رسد، بلکه براى کمک به کارگرانى که براى توليد سرمايۀ جامعه کار مىمعنى که در مزرعه به مصرف ن

هاى توسعه، بايد متوّجه بود که استاندارد زندگى فردى دهقان مالک  از اينرو در ارزيابى برنامه. مصرف گردد

ماًال تا براى مدت زمانى نسبتًا طوالنى، ممکن است وضع به همين صورت باشد، احت. موفقيّت برنامه نيست

  . هاى جديد سرمايه به نتيجه نهائى خود برسد زمانى که پروژه

   Heilbroner )، تأکيد در اصل ۹۲-۹۷صص  ۱۹۶۳چاپ (

ها اعتراضات متعددى عليه اين حمله به شرافت انسانى عنوان شده و نهايتًا مورد  مالحظه آنکه در طى سال

هاى مفيد اين اعتراضات گزارشى است که  يکى از نمونه. ستتوّجه قرار گرفته بسى دلگرم کننده و تشويق آميز ا

ابعاد اخالقى و روحانى پيشرفت "تحت عنوان  ۱۹۹۵براى کنفرانس جهانى توسعه اجتماعى در سال 

 :تهيه گرديده که ضمن آن آمده است" اجتماعى

رجات مختلف ها، اعم از قديم و جديد، ارتباط دادن د يکى از خصوصيات وحشتبار بسيارى از فرهنگ"

ترين درجه البته افراد بالغى هستند که هر گز  در پائين. شرافت انسانى با سلسله مراتب شغلى و حرفه اى است

به اين ترتيب . باشند اند و از تأمين معاش خانواده خود عاجز مى شغلى نداشته يا شغلشان را از دست داده

بايستى از شهامت و غناى درونى  شخص مى. نمايد مى هويّت فرد را تعيين -و نه شخصيّت و رفتار  –" شغل"

عظيمى برخوردار باشد تا بتواند در مقابل فشارهاى فرهنگى و اجتماعى که فرد را در هنگام بيکارى و 

در سطح بين المللى نيز رسم براين است که . سازد، مقاومت نمايد تنگدستى از شرافت انسانى خود محروم مى

هائى را که در رشد و پيشبرد اقتصاد جهانى مشارکتى نداشته يا ندارند از شرافت  تهاى اجتماعى و مل گروه

کنى فقر ومبارزه با بيکارى و کم کارى را بايد با شناسائى شرافت انسانى و  حال آنکه ريشه. انسانى عارى بدانند

  ."اشد، آغاز نمودهاى تمامى کار انسانى، هرقدر هم ناچيز، غيرمطمئن و بى ثمر يا غيرپيشرفته ب ارزش

  )۳۲-۳۳صص  ۱۹۹۵(سازمان ملل متحد (

متأسفانه در طول تاريخ اين جنبۀ دين که دعوت به . البته دين عامل حفظ و حراست شرافت انسانى است

نتيجه گرايش . رهائى از حرص و آز در اندوختن ثروت مادى است غالبًا به نحو شرم آورى تحريف گرديده است

اين سوء تعبير و انحراف . ارادگى بوده که موجب رواج ظلم و ستم گرديده استبسوى نفى دنيا و بى 

بايستى اصالح گردد تا نيروى دين بتواند نقش خود را در تالش عليه مکتب امروزى طمع ايفاء نمايد و  مى

 . شود هاى دينى ديده مى هائى از وقوع اين تحّول در بسيارى از جنبش نشانه
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ات دينى يعنى ايمان به اينکه کارى که با روح خدمت به بشريّت انجام شود عبادت هاى معتقد يکى از جنبه

اين ايمان موجب شکل گرفتن رفتار و روشى . گردد در اين راستا بسيار حائز اهميّت است خدا محسوب مى

ى را نهد ولى سرسپردگى نسبت به تّصور غلط در مورد سودمندى مادّ  گردد که پيشرفت اقتصادى را ارج مى مى

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى. نمايد رد مى

در امر بهائى صنايع و علوم و هرگونه هنر و حرفه عبادت محسوبست کسى که با کمال مهارت و از روى وجدان "

کند  برد مثل اينست که عبادت خدا مى سازد و براى اتقان آن تمام نيرويش را بکار مى يک ورق کاغذ مى

تالشى که از طرف انسان با تمام قلب اجرا شود عبادت محسوب است بشرط اينکه خالصه هرگونه کوشش و 

عبادت آنست که به خدمت عالم انسانى پردازى . منبعث از نواياى عاليه و به قصد خدمت به نوع انسانى باشد

به طبيبى که با شفقت و مالطفت و آزاد از تعصبات . و احتياجات مردم را برآرى همين خدمت عبادت است

  ."آورد کند و به تعاون و تعاضد بين نوع انسان عقيده دارد عبادت خدا را بجا مى حال مريض رسيدگى مى

  حکومت و بازار 

دو ايدئولوژى که بعد از جنگ جهانى دوم برحيات اجتماعى و اقتصادى کره زمين حکمفرما بوده حکومت و 

کومت به عنوان نگهبان منافع جمعى و از سوى بازار را در مقابل هم قرار داده است يعنى از يک طرف، ح

شکست نظام اتحاد شوروى ظاهرًا به علويّت و خدا . ديگر، بازار محافظ آزادى فردى منظور گرديده است

شود هنوز نفوذش به  نسبت داده مى" دست نامرئى"داشت کارى که به  اّما گرامى. نمائى حکومت خاتمه داد

ظريه با صدائى رساتر از پيشين به رفاهى که به وضوح ماوراى دستيابى برعکس اين ن. انتها نرسيده است

منزوى کردن و "اى که به آسانى قابل مالحظه است  اّما پديده. دهد باشد وعده مى اکثريّت بزرگى از بشريّت مى

توجه دارد،  اميد به اينکه رشته توسعه که به شرايط زندگى فقراء. باشد هائى از مردم مى گروه" به حاشيه راندن

بتواند تجارب وسيع خود را بکار گيرد و هّم خود را در دنبال نمودن آنچه که در غير اينصورت رويائى زودگذر 

  .رسد خواهد بود صرف نمايد، انتظارى گزاف به نظر مى

ن توا مى" توسعه"گردد، ولى اظهاراتى را در ادبيات  گرچه تعّهد روشنى نسبت به اين امر مهّم مالحظه نمى

ها است که تمايل به پذيرفتن چنين مسئوليتى دارند به شرط آنکه  يافت که حاکى از آمادگى بعضى از انجمن

در . دهد اى از آن را ارائه مى گزارشى از بانک جهانى نمونه. اراده سياسى براى انجام آن نيز موجود باشد

  :آمده است" توسعه و محيط زيست: ۱۹۹۲گزارش توسعه جهانى "

عليرغم پيشرفت مثبت نسل . ه توسعه بادوام و عادالنه بزرگترين چالشى است که نوع بشر با آن روبرو استنيل ب"

برند و از عدم دسترسى آشکار به منابع  گذشته در اين زمينه، هنوز بيش از يک ميليارد نفر در فقر شديد بسر مى

. کشند باشد، رنج مى تر مورد نيازشان مىتحصيلى، بهداشتى، خدماتى، سازمانى و اعتبارى که براى زندگى به
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هاى توسعه آنست که براى اين مردم و چند صد ميليون نفر ديگر که وضعشان چندان بهتر از  وظيفه اساسى برنامه

  .اينها نيست فرصتى فراهم سازد تا بتوانند استعدادهاى بالقود خود را شکوفا سازند

هائى مشاهده شده است  ست، ولى در طى چند سال اخير نگرانىاّما گر چه توسعه عمومًا پسنديده و مطلوب ا

هاى ّجدى  در مورد اينکه آيا وضع اضطرارى محيط زيست توسعه را محدود خواهد نمود و يا آنکه توسعه زيان

هاى آينده لطمه خواهد  به محيط زيست وارد خواهد ساخت و به نوبه خود به کيفيّت زندگى اين نسل و نسل

  . . .باشد  ها به موقع و به مورد مى نىاين نگرا. زد

ها به کاهش فقر  ترين اين فرصت مهم. هاى درخشانى وجود دارد که هنوز از آنها بهره بردارى نشده است فرصت

شود، بلکه جهت نظارت بر محيط زيست  مبارزه با فقر نه فقط يک دستور اخالقى شمرده مى: گردد مربوط مى

توانند فوائد  گردند مى هائى که فقط با موازين اقتصادى توجيه مى گذارى استبه عالوه سي. نيز ضرورى است

هاى فسيلى  ها يا سوبسيدها براى استفاده از سوخت حذف يارانه. قابل توجهى براى محيط زيست داشته باشند

اى ه کنند، رقابت با شرکت و آب، اعطاى حق مالکيت زمين به زارعين تهى دستى که روى آن زمين کار مى

سازند  ها را محو مى دولتى که شديدًا در آلودگى محيط زيست نقش دارند و لغو قوانينى که به کسانى که جنگل

هائى است که کارآئى اقتصادى  گذارى هائى از سياست کند، نمونه به عنوان پاداش حق مالکيّت زمين اهدا مى

ذارى در بهبود وضع بهداشت و آب سالم و گ به همين ترتيب سرمايه. کند و محيط زيست هر دو را اصالح مى

تواند هم محيط زيست را بهتر سازد و هم بر درآمد جامعه  نيز در پيشبرد تحقيقات و گسترش خدمات مى

  .بيفزايد

مؤسسات دولتى کارآمد و . ها براى اصالح کيفيّت محيط زيست کافى نيست گذارى اّما اين سياست

در طى دو دهۀ گذشته، جهان آموخته است . يست نيز ضرورى استهائى براى حفاظت محيط ز گذارى سياست

اى است  اّما حفاظت محيط زيست مسئله. ها که براى پيشبرد توسعه بايد بيشتر بر بازار متکى باشد تا بر دولت

اى براى مهار  بازارهاى بخش خصوصى هيچگونه انگيزه. ها بايد در آن نقش اصلى داشته باشند  که دولت

اين مسئله اعم از اينکه مربوط به آلودگى مراکزشهرى باشد يا ريختنن مواّد . گى محيط زيست ندارندکردن آلود

هاى عمومى و يا استفاده بيش از حّد از زمينى که صاحبش معلوم نيست، همۀ اينها  زائد غيربهداشتى در آبراه

کن است سنجش و موازنه بين در اينجا مم. نمايد ها را ايجاب مى مواردى اضطرارى است که اقدام دولت

هاى مختلف  گذارى رشد درآمد و حفظ محيط زيست مطرح گردد که مستلزم ارزيابى دقيق سود و زيان سياست

. هاى آينده هر دو تأثير خواهد گذاشت ها در زندگى نسل کنونى و نسل گذارى باشد، چه که اين سياست مى

اتخاذ گردد، منافع حاصله از محافظت محيط زيست دهد که اگر سياست مناسب  قرائن و شواهد نشان مى

هائى مؤثرترند که علّت  گذارى دهد که سياست تجربه نشان مى. غالبًا بسيار زياد و هزينه آن اندک خواهد بود

دهند نه عوارض حاصله را و به روياروئى با مشکالتى تأکيد دارند که فوائد  اصلى مشکل را هدف قرار مى
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کنند هر جا ممکن باشد بيشتر از تشويق استفاده نمايند تا مقررات، و به  است و سعى مىاصالحات آنها بسيار

  .الزامات ادارى نيز واقفند

  )۱ص  ۱۹۹۲گزارش بانک جهانى (

 شرافت انسانى

اگر بخاطر . هاى برجسته معتقدات بهائى خوشبينى خارق العاده آن نسبت به آينده بشريّت است يکى از جنبه

گردد و مبتنى است بر اينکه انسان شريف خلق شده است نبود،  از تعاليم اين آئين ناشى مى تعهد عميقى که

نقل شواهدى از متون مقدسۀ بهائى در مورد اين مسئله ممکن . حصول چنين اميدوارى عظيمى امکان نداشت

  .است براى خوانندگان اين سطور مفيد واقع گردد

  :شخصيت انسانى خودشناسى است) رازط(به فرموده حضرت بهاءا اولين زينت 

طراز اّول و تجلّى اّول که از افق سمآء اّم الکتاب اشراق نموده در معرفت انسان است بنفس خود و به آنچه "

سبب علّو و دنّو و عّزت و ثروت و فقر است بعد از تحقق وجود و بلوغ ثروت الزم و اين ثروت اگر از صنعت و 

رد ممدوح و مقبول است مخصوص عبادى که بر تربيت عالم و تهذيب نفوس اقتراف حاصل شود نزد اهل خ

اند ايشانند ساقيان کوثر دانائى و هاديان سبيل حقيقى نفوس عالم را بصراط مستقيم راه نمايند  امم قيام نموده

ائى و مطلع و به آنچه علّت ارتفاع و ارتقاء وجود است آگاه سازند راه راست راهى است که انسان را بمشرق بين

  ."دانائى کشاند و به آنچه سبب عّزت و شرف و بزرگى است رساند

  )۱۶لوح طرازات، مجموعه الواح جمال اقدس ابهى، ص ( 

بهائيان . حرکت در راه راست و استقامت الزم، بدون ايمان به شرافت ذاتى انسان براى هيچکس مقدور نيست

 :است مّد نظر داشته باشندبايستى کالم الهى را که به اين بيان ناطق  مى

 ي َخَلْقُتَك َغِنيننَْت َوِمْصباِحي ِفْيَك؛ َفاْسَتِنْر ِبِه َوال َتْفَحْص َعْن َغيْري، الًا َوَجَعلُْت َيا ابَْن الُوُجوِد ِمْشكاِتي ا

 . النْعَمَة َعَليَْك باِلَغةً 

  )۱۱کلمات مکنونۀ عربى شماره (

، َوِمْن َجْوَهِر الِعلِْم اْظَهْرُتَك ِلَم َتْسَتْعِلُم عَ  َيا ابَْن الروِح َخَلْقُتَك  ْن َغِنيًّا َكْيَف َتْفَتِقُر، َوَصَنْعُتَك َعِزيزًا ِبَم َتْسَتِذل

 . رًا ُمْقَتِدرًا َقيومًادِ ُدوِني، َوِمْن طيِن الُْحب َعَجنُْتَك َكيَْف َتْشَتِغُل ِبَغيْري؛ َفاْرِجِع الَْبَصَر اَليَْك ِلَتِجَدني ِفيَك قامًا قا

  ) ۱۳کلمات مکنونۀ عربى شماره (
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ديدگاه بهائى در مورد شرافت ذاتى نوع بشر به هيچوجه براى اين نظريه رومانتيک که اگر بشر به حال خود 

حضرت عبدالبهاء اين . ورزد، اعتبارى قائل نيست واگذاشته شود، بطورغريزى از اعمال ناشايست اجتناب مى

 : نمايند ا مؤّکدًا رد مىموضع ر

بعضى از نفوس چنان گمان کنند که ناموس طبيعى انسان مانع ارتکاب اعمال قبيحه و ضابط کماالت "

معنويه و صوريه است يعنى شخصى که متّصف به خرد طبيعى و غيّرت فطريه و حميت ذاتيه است بدون 

افعال خيريه برى از اضرار عباد و حريص بر  مالحظه عقوبات شديده مّرتبه بر اعمال شّريه و مثوبات عظميۀ

اوًال آنکه در تواريخ عموميه دقت نماتيم واضح و مبرهن شود که ناموس طبيعى از . اعمال خيريه است

نمائيم که از اطفال در صغر سن آثار تعّدى و تجاوز  فيوضات تعاليم انبياى الهى است و همچنين مالحظه مى

اش تزايد يابد پس معلوم شد که ظهور ناموس  حروم ماند آنًا فآنًا شيم غيرمرضيهظاهر و اگر از تربيت مّربى م

  ." طبيعى نيز از نتايج تعليم است

  )۱۱۴-۱۵رساله مدنيه صص (

 :فرمايند در جاى ديگر مى

اّس اساس سيّئات نادانى و جهالت است لهذا بايد به اسباب بصيرت و دانائى تشبّث نمود و تعليم اخالق "

وشنى به آفاق داد تا در دبستان انسانى تخلّق به اخالق روحانى نمايند و يقين کنند که هيج جحيم و کرد و ر

  ".تر از صفات موجب عتاب نيست سعيرى بدتر از خلق و خوى سقيم نه و هيچ جهنّم و عذابى کثيف

 ) ۱۱۱منتخباتى از مکاتيب شماره (

اتى انسان خود بر ايمان محکم به نيروى تعليم و تربيت متکى بنابراين در آئين بهائى، اعتقاد راسخ به شرافت ذ

باشد، ولى تعليم و تربيتى که بر ادراک واقعى انسان تأکيد دارد، نه آنکه سرکشى نفس اماّره را تداوم  مى

 .بخشد مى

  ايمان و خرد

دد که امر  گر اشى مىاشتياق ما به طرح و ترويج گفتمانى در زمينۀ سه موضوع علم، دين و توسعه از اين تعهد ن

اينکه اين ادعا در بين . توسعه در تئورى و عمل بايستى به ُبعد روحانى وجود انسانى توجّهى مبرم مبذول دارد

با اين حال بايد . باشد شنوندگان موافقينى پيدا کرده است خود تا حّدى نشانۀ رشد و تکامل رشتۀ توسعه مى

گيرى نظرى نيست،  هاى قابل اندازه ت و مسائل روحانى نتيجۀ پيشرفتپذيرفت که تمايل به بحث در باره معنويّ 

هائى که شالودۀ نظم اجتماعى را متزلزل کرده است، از روى  بلکه تمايل به اين پذيرش با شّدت يافتن بحران
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 فلسفۀ ماّدى قواى خود را به تحليل برده. هاى تالش بشرى به اجبار وارد گرديده است ناچارى در همۀ حوزه

هائى که از سوى سردمداران اين مکتب با اطمينان بسيار، اعالن گرديده بود تحقّق نپذيرفته است  وعده. است

اند که خود نظام مسئول  اند، فرياد اعتراض بلند نموده و همه جا قربانيان اين نظام و فرايندهاى آن که بيدار شده

  :باشد هايش مى شکست

هاى ماّدى چه در شرق و چه در غرب، چه منسوب به  وجين مرامديگر وقت آن رسيده تا به حساب مرّ "

اند رسيدگى کرد و پرسيد که آيا جهان  کاپيتاليسم و چه به کمونيسم که مّدعى رهبرى اخالقى جهانيان بوده

ها وعده داده بودند در کجاست؟ آيا صلح جهانى که دعوى تحصيلش را داشته و خود را  جديدى که اين مرام

گفتند بر اثر تفوق فالن نژاد و  هاى فرهنگى که مى اند چه شد؟ آيا وصول به مرحلۀ پيروزى شمرده وقف آن مى

شود به کجا انجاميد؟ چرا اکثريّت مطلق جمعيّت جهان در  فالن کشور و فالن طبقه از طبقات بشر حاصل مى

ها  محدودى که حتّى فرعونهاى نا اين زمان بيش از پيش در گرسنگى و بدبختى غوطه ورند و حال آنکه ثروت

ديدند اينک در دست حاکمان امور بشرى انبار  هاى قرن نوزدهم خوابش را نمى و قيصرها و يا حتّى امپراطورى

  ) بيت العدل اعظم –بيانيه صلح جهانى ." (شده است

لم و توان استدالل نمود که نياز به عجين کردن معنويّت در چارچوب عمل شخص، هرچند هم مسّ  البته مى

حتى دورنماى در گيرى به آنچه که عمومًا به . محقّق باشد، پرداختن به مسائل مذهبى را توجيه نمى نمايد

گردد، هيچ جذابيّتى ندارد، بخصوص براى کسانى که يافتن  عنوان بحث ديرينه بين علم و دين مالحظه مى

توان از  از نياز به روحانيّت، چگونه مىولى با آگاهى . دانند راه حلّى فورى براى مشکالت عملى را الزم مى

سازى در  بلکه مطالعۀ يک نظام دانائى و عمل که نقش سرنوشت -اى  نه مجادالت فرقه - تحقيق در مورد دين

روحانيّتى که مطالعات  –پيشبرد تمّدن داشته است، اجتناب نمود؟ مسئله يک تصّور مبهم از روحانيّت نيست 

که به منظور حصول حداکثر رضايتمندى مورد نياز است و پوششى است از داند  اخير آن را محصولى مى

هائى که براى رشتۀ  پرسش. هاى ظاهرى براى آرامش اعصاب در يک زندگى که اساسش مادى است فعاليّت

گردد به ماهيّت انسان، هدف از حيات  بايستى به رفاه بشريّت توّجه داشته باشد، مطرح مى توسعه که طبعًا مى

بايستى مرحلۀ  ها مى پاسخ به اين پرسش. شود و جمعى و جهتى که جامعۀ بشرى بايد طى کند، مربوط مى فردى

بعدى تکامل روابطى که براى موجوديّت و پيشرفت بشرى ضرورى است، يعنى روابط بين موجودات و 

بشريّت . سازد طبيعت، روابط در درون خانواده و در درون جامعه و بين فرد و مؤسسات اجتماعى را روشن

  . اى در جستجوى معناى زندگى باشد و يک چنين جستجوئى ذاتًا ماهيّت دينى دارد بايستى به نحو فزاينده

کنيم، مدعى آن نيستيم که مشکالت موجود را بتوان به  در حاليکه رويکرد ماّدى را در مورد امر توسعه رد مى

ابل ما است نفى علم، آنطور که بسيارى به آن گرايش اى که در مق وظيفه. نحوى با مالحظات دينى حّل نمود

توان گفت که علم درخور مقامى بسى برتر از  هاى خارق العادۀ علم، مى با در نظر گرفتن موفقيّت. دارند نيست
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. مطرح نمودن مسئلۀ دين بازگشت به خرافات نيست. باشد آنچه که تا کنون بشريّت براى آن قائل بوده است مى

راه . کنند نيست شمارى که ادارکات روحانى را معرفى مى ها و مسائل شبه علم بى ترويج فرضيه همچنين هدف

حّل مشکالت مبرمى را که بشريّت با آن روبروست بايد دراستفاده دقيق از علم به مفهوم واقعى کلمه جستجو 

با به پايان رسيدن قرن . ه شونداّما براى نيل به اين هدف، علم و دين بايد بطورجّدى به گفتگو فراخواند. نمود

اّما بحران . اند هاى نظم اجتماعى در بحرانى عميق فرو رفته بيستم، اين هر دو نظام به همراه ساير جلوه

اميدوارم بتوانم در اين مقاله نشان . باشد هاى دانائى مفيد است، چه که همواره منادى پيشرفت مى درسيستم

هاى علم و دين قرار داشته است که در حال حاضر  اکثرًا تحت تأثير ديدگاه دهم که تئورى و عملکرد امر توسعه

هاى آينده دستخوش تحوالتى سريع  باشند، چه که اين هر دو نظام در دهه ها در حال محو شدن مى اين ديدگاه

دقيق در  در اين نوشتار استدالل خواهم کرد که رشتۀ توسعه با به عهده گرفتن تحقيقات. و بنيادين خواهد شد

بزرگى   هاى خود، به پيشرفت ها و برنامه مورد مسائل مربوط به ايمان و عقل و تصديق ارتباط آنها با سياست

همۀ کسانى که در اين کار متّعهدند بر اين باورند که اين پيشرفت امکان پذير بوده راه کشف . نائل خواهد شد

  .هاى مّؤثر را بازخواهد نمود استراتژى

  حقايق علمى

کنيم کسانى که شناخت نارسائى از علم دارند يا به نحوى کورکورانه آن را مورد ستايش  ما در زمانى زندگى مى

هاى  بسيارى علم را بانى خلقت و در مقولۀ پديده. قرار مى دهند و يا بدون تأّمل بدان حمله مى کنند

بدون تأمّل دقيق در ماهيّت علم يا تکنولوژى متأسفانه اين امرغالبًا حتّى در مورد افرادى که . دانند سحرآميزمى

هاى مختلف در بارۀ  اى از دوره با ارائه مجموعه. کند به فعاليّت علمى محدودى اشتغال دارند، نيز صدق مى

کنند، سوء تفاهمات ريشه دار تداوم يافته  هاى گوناگون تحصيل مى روش علمى به دانشجويانى که در رشته

  . گردد جاودانه مى

دانشمند حواس پنجگانۀ . شود به اين ترتيب داستان معروف هميشگى شروع مى. گردد با مشاهده آغاز مىعلم 

اى با  کند که يک چنين مشاهده آموزش علمى نظارت مى. برد ها بکار مى خود را براى مشاهدۀ اشياء و پديده

تقيم اين استفاده تصفيه شده و محصول مس. نظرى کامل انجام شود طرفى و بى ذهنى به دور از تعّصب و با بى

هاى علمى پديدار  متعددى است که از آنها قوانين و تئورى" بيان مشاهدات"انضباط يافته از حواّس پنجگانه 

  . شود مى

کنند حالتى منفرد و منحصر به فرد  بيان مشاهدات به لحاظ آنکه به واقعۀ خاصى در زمانى خاص اشاره مى

تر  تر و عمومى قادر است از طريق به کارگيرى دقيق اصل استقراء، به اظهاراتى کلىولى فکرآموزش يافته . دارند

براى آنکه اين تعميم به حقيقت منتهى گردد، الزم است که مشاهدات تا حّد ممکن در شرايط گوناگون . برسد

فى زياد باشد تا دهد بايد به اندازۀ کا تعداد مشاهدات منفرد که اساس تعميم را تشکيل مى. وسيعى تکرارگردد
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همينکه اظهارت عمومى و کلى کشف گردد، براى توضيح دادن . به کارگيرى استدالل استقرائى را توجيه نمايد

توان از طريق تجّربه بررسى نمود، از اصل  هاى مشاهده شده ديگر و نيز به منظور استنتاجاتى که بعدًا مى واقعيّت

ى اساسى علم قدرت پيشگوئى آنست، قدرتى که عظمت علم را ها يکى از ويژگى. شود استقراء استفاده مى

  . نمايد تأييد مى

با معرفى اين ديد ساده در باره علم، قصدم آن نيست که اشاره کنم که حتى در قلمرو مکتب مثبت گرائى، 

هائى که  در زمان اخير، بحث. تر ندارند هاى بسيار پيشرفته هاى توسعه آشنائى قابل توجهى با ديدگاه تئوريست

در باره علم مطرح شده غالبًا به پيچيدگى روابط بين تئورى و مشاهده و تأثير عميقى که تئورى بر مشاهده داشته 

روى آوردن به نظريه احتماالت و جدا ساختن طريقۀ شکل گيرى تعميم از توجهات . اند است اشاره نموده

به عنوان مشاهده و " روش علمى"ساده  هاى فکرى از تعبيرات بعدى آن، موجب شده که بعضى از مکتب

اى که در جهت تعبير  هاى استادانه و زيرکانه کوشش. اند استقراء و به دنبال آن استنتاج و پيشگوئى، فاصله گرفته

هاى علمى  اى در باره روش استدالل علمى بصورت تخطئه و ابطال بعمل آمده منتهى به آگاهى و بينش ارزنده

هاى باطل شدنى در نظر  ها و تئورى اى از فرضيه هاى علمى به عنوان مجموعه نستنىيعنى دا –گرديده است 

ارائه مفاهيم . باشند تر مى هاى مناسب شوند که در معرض خطر دائمى باطل شدن در قبال تئورى گرفته مى

ن علم، اثر آميز از طرف ديگر در گفتما ها تحقيقى رقابت از يک طرف و برنامه) نمونۀ علمى(پاراديگم علمى 

اّما تّعهد و اعتقاد راسخ نسبت به ماهيّت حقايق . اى بر بيشتنر مجامع دانشگاهى گذاشته است قابل مالحظه

اى از علم حاصل شده است، نه تنها باقى مانده، بلکه تمامى  علمى که بر اساس تصّورات ذاتًا ساده

وضع آنست که بحث تاريخى منسوخ نتيجۀ تأسف انگيز اين . دهد هاى مساعى بشرى را شکل مى زمينه

  . نمايد آميز بين اين دو نظام را مسدود مى سازد و ديالوگ تفاهم اى را بين علم و دين جاودانه مى شده

علم بشکل . "دهد اساس اين اعتقادات را تشکيل مى" اى است شده دانش علمى دانش ثابت "اين باور که 

دانش علمى دانش قابل اطمينانى است چون نتيجۀ به " ."خالص خود عينى و آزاد از عقايد شخصى است

" قابل اطمينان"و " دقيق"، "عينى"با وجود آنکه ." کارگيرى دقيق روشى است که اعتبار آن حتمى است

در نتيجه علم تنها . کشانند کلمات بى ارزشى نيستند، ولى در اينجا لغات و الفاظ فرايند فکر را به مغالطه مى

تر و کم اعتبارتر و در نهايت  شود و هر منبع ديگرى از دانش به نظر کم ارزش م شناخته مىمنبع حقيقت مّسل

تواند مورد توّجه قرار بگيرد تا بتوان مسئلۀ  تحت چنين شرايطى، چگونه دين مى. گردد اعتبار مى ارزش و بى بى

نمايد که تحّولى مهّم  يجاب مىهاى کنونى ا آهنگ بين اين دو نظام را مورد بررسى قرار داد؟ بحران تعامل هم

هاى اوليّه براى شناخت يک نيروى جديد  در ديد بشّريت نسبت به علم صورت گيرد، زيرا ديد متداول از تالش

  .قدرتمند ناشى گرديد و با سرعت و بدون آنکه منتقدانه مورد آزمون قرار بگيرد عموميّت يافت
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هايش، سيستم پويائى از دانش و کارآئى است که  ا و روشبديهى است علم، صرفنظر از ماهيّت دقيق فراينده

کار جالب و مّهم فالسفه و . اى تقليل دهد بى اعتنا است نسبت به هر کوششى که بخواهد آن را به فرمول ساده

مانند . نمايند هاى علم را تعبير مى گردد که بعضى از نتايح و فرايند هائى منتهى مى موّرخين علم به تئورى

سازد، هر يک از  هاى مختلف واقعيّت فيزيکى، عقالنى و اجتماعى مى ى ديگرى که علم از قسمتها مدل

سازند،  اين تعبيرات توأمًا بسيارى از خصوصيات برجستۀ علم را روشن مى. اين تعبيرات اعتبارى محدود دارد

  .نمايند ولى هيچيک از آنها علم را با تماميّت کامل توصيف نمى

مثًال ايمان به وجود نظم در جهان و  –باشد  ارندۀ عناصرى است که ذاتًا مبتنى بر ايمان مىعلم بوضوح دربرد

کسانى که : "بنا به گفته انشتين. ايمان به اينکه فکر بشر قدرت درک اين نظم و بيان آن را به زبان دقيق دارد

ينى ملهم بودند که اين جهان ما هاى علمى را مديون آنها هستيم همگى با ايمانى واقعًا د موفقيت بزرگترين 

  ."باشد هاى عقالنى براى کسب دانش مى کامل است و مستعّد پذيرش تالش

  )۵۲ص  ۱۹۵۴چاپ  Ideas and Opinionsکتاب ( 

اين . توان اثبات کرد هاى علمى همگى مبتنى است بر فرضياتى که بعضى از آنها را از نظر منطقى نمى تئورى

دۀ قضايائى است که از نظر عقل بشرى قابل قبول بوده اعتبار خود را از موفقيّت فرضيات به سادگى بيان کنن

ها، علم متداول بر پايۀ اين پندار بود  قرن. نمايند هائى که براساس آنها بنا شده است کسب مى ها و تئورى نمونه

. فرماست متفاوت استکند با آنچه که بر اجرام سماوى حکم که قوانينى که بر رفتار اشياى زمينى حکومت مى

امروزه يکى از قضاياى ثابت شدۀ . هائى که بر اساس اين فرض استوار بود عدم کفايتش به ثبوت رسيد تئورى

اوليۀ علمى آن است که قوانين فيزيک در آسمان و زمين يکى است، مثًال اعتقاد براين است که نيروى جاذبه 

در حال حاضر، اين . باشد اّده در تمامى جهان هستى مىزمان و م - تعيين کنندۀ اکثر اوضاع و حرکات فضا

باشند و بدين  يم مى ا رسند بيان کنندۀ آنچه که مشاهده کرده هائى گرديده که به نظر مى فرض منتهى به طرح

 . نمايد ترتيب پذيرش عمومى اين فرض را توجيه مى

به زيبائى و تعهّد نسبت به صداقت نيز همچنين فعاليّت علمى نمايانگر کيفيات خاص روحانى بشر مانند عشق 

اين فعاليّت عمدتًا متکى است بر استفاده از استعدادهاى فکرى مانند بصيرت، خالقيّت، تخيّل و . باشد مى

اين قوا . کنند اين استعدادهاى فکرى يا منابع نفس ناطقه در فعاليّت علمى بطور تصادفى عمل نمى. ابتکار

باشند و نتيجه عملکردشان در مجامع دانشمندان، از نظر پذيرش  ته و منضبط مىثمربخش بوده زيرا تعليم ياف

  .عقالنى از آزمون گذشته است

ها که هنگامى که به اندازۀ کافى پيچيده و  اين نمونه. هائى از واقعيّت است وظيفۀ اصلى علم ساختن نمونه

اى خواهند بود، بلکه  يزيکى سادهشوند، بندرت به صورت نماد ف تکامل يافته باشند تئورى خوانده مى
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زبان علم داراى مشخصاتى . برد ترکيباتى هستند به زبانى که هم کلمات و هم ارقام رياضى هر دو را بکار مى

در کنار ساير مالحظات، علم سعى دارد زبانش به طريقى کامًال . باشد است که منحصر به اهدافش مى

يص آنکه آيا اين خصوصيات صفات مّشخصۀ همه تشخ. مشخص عقالنى، غير مبهم و عينى باشد

انديشه علمى خود به وضوح پيچيده . کند، کار آسانى نيست فرايندهائى است که علم از طريق آنها عمل مى

اّما علم بخاطر مقيّد . ترازآنست که بتواند کامًال عينى، تمامًا برکنار ازمعايب منطقى و يا کًال خالى از ابهام باشد

هاى درخورستايش  دارد، ويژگى نى صريح که از طريق آن مکالمه نموده منّويات خود را بيان مىبودن به زبا

  .فراوانى دارد

هاى اخير، معايب ذاتى فلسفۀ مثبت گرائى بوضوح فاش گرديده است، نقش ضرورى  هرچند که در سال

تعميم، . مانده استهاى علمى باقى  مشاهدۀ منضبط، اگر چه مشروط به تئورى است، جزء اصلى فعاليت

هاى علمى و تخطئه از اجزاى واجب و ضرورى هر روش  ساختن فرضيه، استنتاج، به آزمايش گذاشتن پيشگوئى

هاى برنامه ريزى شده غير  ولى بايد بخاطر داشت که اين امور به صورت مکانيکى و توسط نهاد. علمى است

هاى اجتماعى  که در معرض تأثير نيروى شود، بلکه توسط اعضاى جوامع دانشمندان شخصى انجام نمى

رسانند که از خصوصيات مميّزۀ  اين جوامع نمونه رفتارى را به منصه ظهور مى. گردد هستند، عملى مى

ها در محدودۀ يک ديد خاص نسبت به جهان و در چارچوب  بخصوص اين گروه. باشد هاى انسانى مى گروه

سازد، کار  هائى را که پيدا خواهند نمود مشخص مى پاسخهاى آنها و نيز نوع  فرض علمى که نوع پرسش

اى بسيار مفيد در مورد  ، هرچند که عمومًا معتبر نيست، وسيله)نمونۀ علمى(مفهوم يک پاراديگم . کنند مى

هاى علمى  دانش علمى فقط تا حّد معيّنى قابل اندوختن است، بعضى از پيشرفت. باشد انديشيدن به علم مى

دهد،  رسمى پاراديگم علمى که نيروى محّرکه آن تصوير يک انقالب علمى را ارائه مى از طريق تعويض

  . گردد حاصل مى

هاى تحقيقى جهت  هر يک از اين برنامه. باشد زمان متکى مى هاى تحقيقى متعدد هم فعاليّت علمى بر برنامه

يکى از اهداف . ند، ضرورى استدان طرح تئورى پيشنهادى که مجمع دانشمندان خود را به ارائه آن ملزم مى

. تواند توضيح دهد گسترش دهند هائى را که يک تئورى با موفقيّت مى چنين تحقيقاتى آنست که حدود پديده

يکى از عناصر ضرورى . هاى جهان پاسخ گويد اّما هيچيک از مجامع دانشمندان حاضر نيست به همۀ پرسش

تر  هاى پيشرفته تئورى. کند حدود اعتبار آن نمونه را معيّن مى اى از اظهاراتى است که هر نمونۀ علمى مجموعه

رسانند، بلکه حدود عملکرد آنها را مشخص ساخته تفهيم  هاى قبلى را به اثبات نمى لزومًا اشتباه بودن تئورى

 به اين ترتيب مثًال فرضيه نسبيّت و. کنند ها در چارچوب آن محدوده عمل مى نمايند که چرا اين تئورى مى

هاى اين فيزيک کًال  کنند، بلکه حدود اندازه و سرعتى را که پيشگوئى تئورى کوانتوم فيزيک نيوتونى را رد نمى

  . سازند متکى بر آن است مشّخص مى
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را  Feyerabendو  Lakatosو  Popperو Kuhn اى چون  با اظهار اين مطالب، قصدم آن نيست که آثار فالسفه

بلکه هدف اينست که استدالل کنم که بدون وارد شدن در مباحثه بر سر . زمگلچين نموده با هم ترکيب سا

مسائل عميقى که توسط فالسفه و موّرخين علوم در طى چند دهه اخير روشن گرديده است، آمادگى آن را 

اى آنطور که با توصيف ساده لوحانۀ علم رواج يافته  داريم که بپذيريم رابطۀ بين علم و حقيقت رابطۀ ساده

اظهارات علمى در باره واقعيّات . مطمئنًا رابطۀ بين علم و حقيقت فوق العاده حائز اهميّت است. است نيست

علم فقط به بيان و توضيح . باشند و وجودى مستقل دارند و صرفًا محصول فکر چند دانشمند نيستند عينى مى

 -هاى علوم اجتماعى، سياستگذارى  ز رشتهو در مورد بعضى ا -کند، بلکه ايجاد و کاربرد تکنولوژى اکتفاء نمى

توان گفت که  از اين نظر مى. نمايد کنند را نيز ايجاب مى که بنوبه خود در محدودۀ واقعيّات عينى عمل مى

علم با اينکه از . کند تکنولوژى الزمۀ علم و زادۀ آن است که همراه ساير عوامل ميدان عمليات علم را تعيين مى

باشد،  گردد، نوعى ضرورت زندگى اجتماعى که الزمۀ آن پيشرفت تکنولوژى مى شى مىقواى نفس ناطقه نا

اى را يعنى  اى از حقيقت است که واقعيّات بهم پيوسته به اين ترتيب دانش علمى جلوه. رود نيز بشمار مى

  . سازد واقعيّت ماّدى جهان، واقعيّت اجتماعى و واقعيّت درونى انسان را روشن مى

  حقايق دينى

شويم که آيا  در اين راستا ابتدا با اين پرسش روبرو مى. نگريم با اين ديدگاه در باره علم، اکنون به دين مى

اى از پيچيدگى که در فوق بيان شد، همۀ واقعيّاتى را که فکر بشرى قادر به دانستن آن  دانش علمى با درجه

دهد  زيربناى ديد ما را نسبت به جهان تشکيل مى چه خواهد شد اگر عنصر باور و ايمان که. گيرد مى است در بر

اعتقاد به  –ديدى که نه از تقليد کورکورانه بلکه ضمن فرايندى از مشاهده، مطالعه و تفّکر حاصل شده است  –

چه خواهد شد اگر ما اين . گرفت يک حقيقت روحانى که در ماوراى جهان محسوس ما است را نيز در بر مى

که فقط يک فرض و پنداشت  -باشد  صول مراحل برترى از سازماندهى ماّدى مىفرض که هوش صرفًا مح

رود بدانيم؟ چه خواهد شد اگر  معتبر نشماريم، بلکه آن را کيفيّتى از وجود که از عالم ماّدى فراتر مى -است 

در به مشاهده بپذيريم که اين کيفيّت وجودى ساختار و عملکرد جهان و از جمله ظهور تکاملى ذهن انسان که قا

نمايد؟ در واقع چه خواهد شد اگر دريابيم حّس توقف  باشد را تعيين مى و فکر کردن در بارۀ عالم هستى مى

اين فرض که با مرک جسمى نابود شود  - کند  را تعريف مى" دانم من مى"که در نهايت اظهار  -ناپذيرهويّت ما 

  ى نهايّت و ابديّت رهنمون شود؟ را کامًال بى معنا بداند و ما را به کشف مفاهيم ب

هاى منطقى مورد نياز نيستند و بنابراين بر طبق نوعى اصل  اين ادعاى معمولى که بعضى از باورها و پيش فرض

اّول آنکه اين پيش فرض . نمايد ناچيز انگارى، نبايد در نظر گرفته شوند، حداقل به دو طريق ايجاد سئوال مى

اقعيّت گسترده تا حّدى معقول است و خود فرضى نيست که اثرى عميق بر سازد که رد يک و را مطرح مى

گردد که  به اين ترتيب اين ادعا موجب تحريف اين واقعيّت مى. جهت و حرکت مساعى عقالنى داشته باشد
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عدم "يک از آنها قابل اثبات نيستند و نه بين  گزينه در هر يک از اين موارد بين دو عنصر ايمان است که هيچ

اى منحصرًا معتبر براى تحقيق در باره واقعيّت  دوم آنکه برترى علم به عنوان وسيله". فرض فرعى"و يک " فرض

مسلّمًا فرضيات . شود و نيز ادعاى حاکميّت مطلق علم به عنوان دليلى انکار ناپذير بر اعتبار آن مسلّم شمرده مى

طالعات علمى غيرضرورى است، ولى به چه دليل ما گردد در بسيارى از م که به بُعد روحانى وجود مربوط مى

دهيم و نياز به سيستم ديگرى از تحقيق را که با آن علم براى آنکه  اين قضيه را به همۀ تحقيقات تعميم مى

  کنيم ؟ جزمى و آسيب پذير نگردد، بايد تعامل داشته باشد انکار مى

نى و رابطۀ آن با حيات فردى و جمعى مربوط از نظر تاريخى، دين نظامى است که عمدتًا به حقايق روحا

اى از دانائى و عمل است با حرکتى تکاملى که از خصوصيات  دين نيز مانند علم نظام بسيار پيچيده. شود مى

دين به عنوان . شود و تاريخى که به نحو جدانشدنى با شکل گيرى تمّدن همراه است ماهيتش شمرده مى

خود به نحو اجتناب ناپذيرى در معرض انحراف به پستى و نابخردى و  عملکردى در جوامع بشرى، به سهم

اّما در عين حال صداى پايدارى بوده براى فراخواندن بسوى برترى از . سوء استفاده از اعتماد جامعه بوده است

ده و او را باشد و نيز نورى بوده که ادراک بشرى را روشن نمو اى مى عالم ماّدى که منبع نهائى هر الهام شايسته

  . قادر ساخته است که بين دناعت و شرافت فرق بگذارد

اّما اگر بخواهيم دين را با فکرى خالى از تعّصب مورد بررسى قرار دهيم و دريابيم که تعاملش با علم چگونه 

ار هائى را که بهر دليلى عمومًا مورد پذيرش واقع شده است کن بايستى شبهات و بدگمانى بايد صورت گيرد، مى

بعنوان يک " دين"گردد که چيزى به اسم  ها با اين عقيده ابراز مى ترين اين بدگمانى قابل مالحظه. بگذاريم

يک چنين . حقيقت کلى وجود ندارد، بلکه صرفًا اديان متعددى هستند که اختالفات اساسى با يکديگر دارند

است که منازعات دينى در کنار  مسلّم. باشد استنتاجى نشانۀ نظرى کامًال محدود در بارۀ دين مى

اى، ملّى و نژادى از جمله خصوصيّات آشکار تاريخ گذشته بشّريت بوده است و مانند ساير  هاى قبيله کشمکش

اّما اگر بپذيريم که بشر بايد راه پيشرفت . دهد ها را آزار مى مصائب همچنان در اين عصر تحّوالت، ما انسان

تر از آنچه اين قضاوت عجوالنه ترويج  يد، آنوقت است که بايد با ديدى عميقماّدى و معنوى هر دو را طى نما

  . نمايد به مطالعۀ ميراث معنوى بشّريت بپردازيم مى

همانگونه که علم و ساختارهاى متعددش موجود است و تکامل مى يابد، دين نيز بهمين نحو سير تکاملى 

هاى گوناگون نمايانگر  کند و اين جلوه اى جلوه مى تازههاى بيشمار  تعاليم و باورهاى دينى به شکل. دارد

هاى تحقيقاتى و  تواند وجود يک نظام دانائى پويا را با زمينه ها نمى اّما اين تفاوت. هاى مهّمى است تفاوت

اگر فکر خود را از تّوجه به اين اختالفات آزاد سازيم، از مالحظۀ . ها و زبان مخصوص خود انکار نمايد روش

ترين  هائى که براى پيچيده د موضوعى که در تعاليم اديان بزرگ جهان وجود دارد و تداوم راه حلّ اتحا

در اين راستا تنّوع بيان بجاى آنکه علّت مشاجره . گرديم دهند دچار بسى شگفتى مى مشکالت بشرى ارائه مى
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ميّسر است که اصوًال هر اّما حصول يک چنين ديدگاهى تنها هنگامى . شود گردد، موجب بصيرت بيشترى مى

يک از اين اديان بزرگ با عطف توّجه به آن دسته از تعاليم اخالقى و روحانى که در کتب آسمانى اصلى آنها 

جدا ساختن اين تعاليم از اعتقادات جزمى و تعّصب آميز که توسط . منعکس است، مورد بررسى قرار گيرند

اند، مسلّمًا در بعضى موارد مشکل  قدرت دنيوى داشتهکسانى اضافه شده که عطشى سيرنشدنى براى کسب 

  . ولى به هيچوجه غيرممکن نيست

شود اساسًا يک واقعيّت عينى و قابل مشاهدۀ فيزيکى، روانشناسى  در مورد علم، آنچه که درک و توصيف مى

م دانائى و عمل ولى واقعيّت عينى که دين به آن توّجه دارد چيست تا بتوان آن را يک نظا. يا اجتماعى است

رسد که مجموعۀ تعاليمى که در بطن هر  در يک جامعه بشمار آورد؟ براى پاسخ به اين پرسش الزم به نظر مى

بدون . دهد مورد تأّمل و تّفکر قرار گيرد يک از اديان بزرگ جهان قرار دارد و انگيزۀ اصلى آنها را تشکيل مى

توان مالحظه  ، به سادگى مى]وحدت و ثنويّت وجود[استعالء وارد شدن به بحث آشناى الهيات در باره حلول و

نمود که روياروئى بين آگاهى بشرى و ذات الهى بطور مکّرر منتهى به ظهور متون دينى شفاهى يا کتبى گرديده 

اند  است که دربطن آن اظهارات رسمى پيامبر و چند شخصيّت تاريخى که در ارتباط نزديک با او بوده

هاى واقعيّت روحانى  در اين متون، حيات در ابعاد ماّدى و روحانى توصيف شده و جنبه. باشد منعکس مى

تواند موضوع کشف و شناخت براى نه تنها ذهن فردى، بلکه تمامى  ظاهر گرديده است که اگر مطرح گردد مى

توان آن  ه نمىبدون متونى ملهم، معنويّت و روحانيت بيان يک تجّربه شخصى بود. جمعيّت بشرى قرار بگيرد

زيرا منظور از حقيقت دينى . را با تعامالت عقالنى که بوجود آورندۀ دانش اجتماعى است، ارزيابى نمود

ها و  صرفًا اثبات امور سّرى و درونى نيست، بلکه اظهاراتى است که منتهى به آزمايش، کاربرد و ايجاد سيستم

بدين ترتيب بر . ريق مشاهده و با ارائه دليل، معتبر شمردتوان از ط گردد که نتايج آنها را مى فرايندهائى مى

به بشريّت اعطاء گرديده است که مطالعۀ آنها به عنوان " الهام"و " ايجاد"اساس طبيعت و ماهيّتش، دو کتاب 

  . گردد موجب پيشبرد تّمدن مى" دين"و " علم"

  هم آهنگى بين علم و دين

تواند خطر اين  ر توصيف دين بعنوان يک نظام دانائى هميشه مىسعى د. جانب احتياط را نبايد از دست داد

اى از  زياده روى را داشته باشد که با مباحثات پيشرفته، در نهايت دين صرفًا ادامه علم شمرده شده، شاخه

اين که يک نظام دانائى قادر است در همۀ . فراگيرى علمى محسوب شود که به مطالعه امورغيرمرئى مى پردازد

دين و علم به عنوان دو نظام بزرگ . هاى زندگى فردى و اجتماعى نفوذ نمايد دليلى برعلم بودن آن نيست جنبه

عقايد، فرضيات، استفاده از استعدادهاى فکرى مانند . دانائى و عمل، بوضوح خصوصيات مشترکى دارند

هائى مربوط  فيزيکى و نمونههاى متا شامل نمونه –هائى از واقعيّت  عقل، بصيرت، تصور، قدرت ساختن نمونه

هاى تحقيقى، همگى عناصرى است که  ديدى کلى و حتى وجود برنامه –به زندگى درونى فردى و اجتماعى 
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توان استدالل  اى مى در واقع به نحو متقاعد کننده. توان در عملکرد و تکامل دين مالحظه نمود براحتى مى

با اين حال علم و دين دو نظام . بايستى علمى باشد ت و مىنمود که دين در بسيارى از کاربردهايش علمى اس

  .شود اى از ديگرى محسوب نمى دانائى در دو قلمروى متفاوت عمل مى کنند و هيچيک شاخه

از بسيارى از جهات، زبانى که با آن حقايق . تشخيص بين زبان علم و زبان دين بخصوص حائز اهميت است

اش اينست که  اّما مشکل عمده. کند غير مبهم و عينى باشد لمى سعى مىشود، مانند زبان ع دينى ابراز مى

هاى زبان علمى فراتر رفته از  براى رساندن مفهوم و سخن گفتن مستقيم با قلب وروح بشرى از محدوديّت

ها و نصايح به نحوى که جزو کاربرد علم نيست  ها، دستورات، راهنمائى ها، مثال تصاوير شاعرانه، داستان

  . کند فاده مىاست

اعتقاد گسترده به . تأکيد بر تفاوت بين دانش دينى و علمى به معناى انکار وابستگى آنها به يکديگر نيست

گيرد که در تاريخ مسيحيّت بحرانى پديد آمد، هنگامى  اختالف ذاتى بين اين دو نظام از زمانى سرچشمه مى

امروز که چندين قرن از آن زمان . ريع عقالنى کافى نبودکه اداراکات علمى و دينى براى روياروئى با پيشرفت س

هاى اخير براى بشر حاصل شده امکان  گردد اينست که آيا فهمى که در زمان گذرد، سئوالى که مطرح مى مى

آهنگى  کند؟ آيا اين احتمال وجود ندارد که هم اى براى تعامل بين اين دو نظام را ايجاد مى فراهم نمودن زمينه

سازگارى بر اين تعامل حکمفرما باشد؟ آيا براى حصول اطمينان از اينکه هيچيک از اين دوسيستم به و نه نا

آهنگى بين  تصورات بيهوده تنّزل پيدا نکنند و هر دو ماهيّت حقيقى خود را حفظ نمايند، وجود يک چنين هم

  آنها ضرورت ندارد؟ 

توان  مى. توان مورد رسيدگى قرار داد تلف مىآهنگى بين علم و دين را به طرق مخ مسائل مربوط به هم

استدالل نمود که اين دو سيستم بقدرى از يکديگر متمايزند که هيچگونه امکان برخورد مّهمى بينشان وجود 

دانشى که بر اثر علم بوجود مى آيد اساس پيشرفت . دهد علم جهان مادى را مورد مطالعه قرار مى. ندارد

توان به نفع بشريّت يا زيان به او، براى ساختن تّمدن و يا ويران کردن آن  ژى مىتکنولوژى است و از تکنولو

در مقابل، . علم بخودى خود قادر نيست که موارد استفاده از محصوالت خود را تعيين نمايد. استفاده نمود

د و اثرگذارى بر وظيفۀ دين روشن کردن حيات درونى فر. گردد دين دقيقًا به ُبعد روحانى وجود بشرى مربوط مى

تواند چارچوبى اخالقى  دين مى. باشد هاى انسان و ايجاد موازين اخالقى براى هدايت رفتار مى ريشۀ انگيزه

روند شکل گيرى تّمدن به اين . تعيين نمايد که تکنولوژى بتواند در محدودۀ آن پيشرفت کند و بکار گرفته شود

يک از اين دو در قلمرو استعداد خود بماند، با يکديگر تضادى که هر  دو سيستم دانائى متکى است وتا مادامى

  . پيدا نمى کنند

با اين رويکرد نهايتًا علم . آهنگى بين علم و دين معتبر است، ولى فقط در سطح عملکرد اين نظريه در مورد هم

دارد تعامل بين دهد و آنچه در اين ميان اهميّت  شوند و هر يک به راه خود ادامه مى و دين از هم جدا مى
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اّما يک چنين تجزيه و تحليلى از رابطۀ بين علم و . باشد تکنولوژى و اخالق است که حاصل اين دو نظام مى

رسد، چه که اين دو نظام دانائى وجوه مشترک بسيارى دارند و از نظر  دين به زودى به محدوديّت خود مى

وجوه مشترک آنها شامل بعضى فرضيات و عنصر . نندک ها در قلمرو مطالعات خود تداخل پيدا مى حدود پديده

هاى دين وعلم،  باشد، ساير جنبه ها و فرايندهاى ذهنى و اجتماعى مى ايمان، خصوصيات و گرايش، روش

تداخل الزمۀ عملکرد اين . باشند درعين حال که متناقض نيستند، فقط در يکى از اين دو سيستم مورد نياز مى

بندى کردن قاطع ماّده و روح خود  گردد که جدا کردن و بخش حقيقت ناشى مىدو سيستم است و از اين 

گرچه براى بسيارى از مقاصد عملى الزم است که اين دو نظام را از هم جدا سازيم و . غيرممکن است

 بگذاريم که فرايندهاى آنها به موازات يکديگر به پيش روند، سعى در انکار مرتبط بودن اين دو سيستم در فکر

  . اى را که اين دو سيسسم دارا هستند از آنها سلب نمايد تواند قدرت خارق العاده بشرى و در جامعه فقط مى

هائى در مورد کارکرد جهان بر اساس اصل  کنم، توّجه به بينش هر گاه در بارۀ روابط بين دين و علم فکر مى 

دارد که  ترين فرمول خود بيان مى محکماين اصل در . متمميّت هميشه از نظر من مفيد واقع گرديده است

دوگانگى موج و ماده که بوضوح در سطح ريزترين اجزاء ماده قابل مشاهده است خود جزء ذاتى فرايند مشاهدۀ 

مثًال چنين نيست که الکترون گاهى موج و گاهى ماده است و يا اينکه هم موج است و . و سنجش علمى است

خواهد که  رود و از ما مى فراتر مى" يا اين و يا آن"اصل متمميّت از پرسش . تهم ماده و يا هيچيک از آنها نيس

مستقيمًا با اين حقيقت روبرو شويم که تحت شرايط تجربى خاصى، الکترون هميشه به عنوان جزئى از ماده 

از مشاهده و سنجش الکترون صرفًا . نمايد کند و تحت شرايط ديگر هميشه به عنوان موج عمل مى عمل مى

اى که ضمن آن انسان بتواند سئوال کند که الکترون  انجام تجربه. طريق اين دو نوع شرايط امکان پذير است

  . حقيقتًا چيست، موج است يا ماده غيرممکن است

منظور من اين نيست که ادعا کنم که اصل متمميّت مکانيک کوانتوم بطور مستقيم در مورد دوگانگى بين علم 

در واقع آنچه که به عنوان تعبير کپنهاگ معروف است و به فرمول فوق ارتباط . بل اجرا استو دين به نحوى قا

اّما حّل مشکلى که اين فرمول با آن . هاى اخير بطور جّدى زير سئوال برده شده است دارد بار ديگر در سال

ح خود، مانع از ترين سط روبروست هر چه باشد، اين حقيقت همچنان پا برجا است که طبيعت در بنيادى

با توّجه به . گردد و به اصل متمميّت گرايش دارد زمان يک مقدار بخصوص از ماده مى هاى هم سنجش

تواند فقط در باره جهان مادى صادق  هاى فرايند اندازه گيرى در علم، يک چنين اظهارى نمى پيچيدگى

هائى که  بزار در تدارکات تجّربى است، نمونههاى تئورى ساخته و پرداختۀ فکر بشرى زيربناى تهيۀ ا نمونه. باشد

هاى   بنابراين اصل متمميّت درهر يک از فرمول. همانطور که قبًال اشاره شد، ترکيباتى در زبان و بيان هستند

اى بنيادى در باره دو واقعيت با هم موجود يعنى آگاهى بشرى و واقعيت عينى و تعامل  ممکن خود، از مسئله

هائى از  تواند جنبه دهد که چگونه فکر بشرمى بخصوص اين اصل بينشى ارائه مى. گويد ىآنها با ما سخن م

  . تر از آنست که فقط با يک توصيف بتوان پذيرفت جهان را درک کند که بسيار پيچيده
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هائى در باره سطوح واقعيت در ماوراى جهان مادى اجتناب ناپذير  با قبول اين امر، مطرح کردن پرسش

  . گردد مى

باشد يعنى موضوعى که بسى  اى از واقعيات روحانى و مادى مى هنگامى که موضوع مورد تحقيق مجموعه

باشد نارسا  تر از عالم مادى است، آيا منطقى نيست فرض شود که توصيفى که صرفًا از يک ديدگاه مى پيچيده

داقل به دو زبان نياز دارد، است؟ آيا اين امکان وجود ندارد که بشريّت براى درک و توضيح اين واقعيت ح

  يعنى زبان علم و زبان دين که اين دو با هم او را قادر سازند تا به عمق اين واقعيت پى برد؟ 

  ات بيشتر حتوضي

  . دهد هائى را که در صفحات قبل ذکر شد بسط داده با دّقت مورد بحث قرار مى توضيحات ذيل استدالل

  هدف دين 

در باره ايمان و خرد عنوان شد از بيانيۀ صلح جهانى که از طرف هيئت اداره  عباراتى که در آغاز اين بخش

در اين سند، نيروهاى اجتماعى و روحانى که به تأسيس . کنندۀ جامعه بهائى صادره شده است نقل گرديد

رفًا کنند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، صلحى که بسى برتر از ص صلح در بين مردم کرۀ زمين کمک مى

در اين بيانيه آمده است که صلح جهانى اجتناب ناپذير است، اّما تأسيس . هاى مسلحانه است فقدان درگيرى

  . باشد آن مستلزم ارادۀ جمعى رهبران جهان و به کارگيرى يک سلسله اصول اخالقى و معنوى مى

اى  بهائى بر دين به عنوان وسيله هائى که در بيانيۀ صلح جهانى مطرح گرديده نمايانگر تأکيد تعاليم آئين بحث

اما هرچند که نقش دين به عنوان يک نيروى مثبت اجتماعى ستوده شده است، . باشد مى  براى پيشبرد تمدن

تواند با مداخلۀ رهبران خودکامۀ مذهبى تحريف گردد و از هدف  اين مسئله نيز يادآورى گرديده که دين مى

تفاهمات و اغتشاشاتى که به نام دين وجود دارد خود يکى از علل شرايط  در واقع سوء. واقعى خود به دور افتد

نسبت دادن اين شرايط به پيدايش سکوالريسم کامًال از . اسفبارى است که امروزه بر جهان حاکم است

آيند در تاريخ بشريت است و  از بسيارى از جهات سکوالريسم بوضوح تحّولى خوش. انصاف به دور خواهد بود

. باشد اکنشى الزم و اجتناب ناپذير در مقابل دين که در چنگال خرافات و تعصبّات گرفتار شده است مىخود و

  :فرمايند اى براى پيشرفت بشّريت مى حضرت بهاءا در اشاره به دين به عنوان وسيله

ظاهر شده آن را  دين ا و مذهب ا محض اتّحاد و اتفاق اهل عالم از سماء مشيّت مالک قدم نازل گشته و"

علّت اختالف و نفاق مکنيد سبب اعظم و علت کبرى از براى ظهور و اشراق نيّر اتّحاد دين الهى و شريعۀ ربّانى 

  ." بوده و نمّو عالم و تربيت امم و اطمينان عباد و راحت من فى البالد از اصول و احکام الهى

  )مجموعۀ الواح جمال اقدس ابهى –لوح بشارات (
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ها نفر پيروان اديان ديگر، اين واقعيّت که دين عليرغم انگيزش اصلى الهى آن، در  ائيان مانند ميليونبراى به

گذارد قرار داشته است از اهميّت نقش آن در پيشبرد  معرض همان انحرافاتى که بر همۀ امور بشرى اثر مى

جتناب از دام تعّصب و کوته بينى نيازمند آنچه بايد مورد توّجه قرار گيرد اينست که دين براى ا. کاهد تّمدن نمى

 . علم است

  بحران علم 

ولى . هاى تمّدن بشرى دچار بحران است اغلب خوانندگان اين سطور بر اين باورند که دين نيز همانند اکثر جنبه

قى البته مشکالت اخال. بسيارى ترديد دارند از اينکه بحران مشابهى را به علم در مقام يک نظام نسبت دهند

اّما اين . هاى علمى و تکنولوژيکى در مقابل بشريّت قرار دارد معموًال مورد تأييد است که بر اثر شتاب پيشرفت

کند و به موقع خود  هائى دانست که طبيعتًا در ضمن پيشرفت بروز مى امکان وجود دارد که اين مسائل را چالش

کنم بحرانى است سيستماتيک با ابعادى  اشاره مىبحرانى که در اينجا به آن . گردد با کمک علم برطرف مى

هاى علمى از طريق آن ايجاد و  بسيار بيشتر از صرفًا مسائل اخالقى که از نواقصى در خود فرايندى که دانستنى

هاى  دانستنى"در کتاب معروف خود تحت عنوان  Jerome R. Ravetz. گردد شود ناشى مى بکار برده مى

اى را که از فقدان يک  که چند سال پيش منتشر گرديد، نتايج هشدار دهنده" آنعلمى و مشکالت اجتماعى 

  :کند گردد افشاء مى از ماهيّت تحقيق علمى ناشى مى" درک جديد"

هاى علوم طبيعى جديد دانش ما و کنترل جهان اطراف ما را دگرگون ساخته، اّما ضمن اين فرايند  فعاليّت"

. تى بوجود آورده است که علوم طبيعى به تنهائى قادر به حّل آن نيستخود را نيز دگرگون نموده و مشکال

شود  اى به محصوالت صنعتى که بر اثر به کارگيرى دست آوردهاى علمى توليد مى جامعۀ جديد به نحو فزاينده

متکى است، اّما محصوالت اين دست آوردها خود يک صنعت بزرگ پرهزينه شده است و مسائل مربوط به 

همۀ اين تحّوالت با چنان سرعتى در . اين صنعت و کنترل اثرات محصوالت آن دشوار و اضطرارى استادارۀ 

اين تحّوالت . طى نسل گذشته اتفاق افتاد که اوضاع جديد و مقتضيات آن فقط بطور ناقص درک شده است

. ز همراه داشته استاى براى علم و براى حيات بشرى بوجود آورده ولى مشکالت و خطرهائى ني امکانات تازه

براى علم، قياس بين توليد صنعتى کاالهاى ماّدى و دست آوردهاى علمى فوائدى داشته و خطرهائى نيز در بر 

هاى سطحى تفاوت  دانش علمى به عنوان محصولى از فعاليّت اجتماعى سازمان يافته بسيار با نمايش. دارد

همچنين درک . اندازند اين تفاوت، خود را به مخاطره مىروند با غفلت از  دارد و کسانى که به سوى علم مى

آورد که براى حّل آن نه علوم دانشگاهى  و کنترل اثرات تکنولوژى متکى بر علم بشر مشکالتى بوجود مى

اين تّوهم که علوم . گذشته و نه علوم صنعتى شده کنونى، هيچکدام شيوه و روش مناسبى در اختيار ندارند

باشد، ولى به  هاى اجتماعى مانده است به سرعت در حال محو شدن مى از همۀ درگيرىطبيعى خالص و جدا 

اى نسبت  درک تازه. اى از صنعت تجارى و نظامى جايگزين آن گردد رسد کاهش عاميانۀ علم به شعبه نظر مى
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ستى و فساد به فعاليّت خاص و بسيار دقيق و نيرومند پژوهش علمى الزم است، در غير اينصورت علم خود به پ

  ." گردد پروا به فاجعۀ اجتماعى و محيط زيست منتهى مى شود و دست آوردهايش با شتابى بى کشيده مى

   Ravetz )۹، صفحۀ ۱۹۷۳(

 واقعيات علمى

اى  تواند با مطالعۀ دقيق رساله تأّمل در ماهيّت حقايق علمى در چارچوب ظهور گفتگوئى بين دين و علم مى

در  Fleck. مفيد واقع گردد Ludwik Fleck (۱۹۷۹)اثر " وسعۀ يک حقيقت علمىپيدايش و ت"تحت عنوان 

اين اثر عميق که در اصل به زبان آلمانى نوشته شده است، جزئيات ظهور و استقرار نهائى اين واقعيّت را 

شکل  ۱۹۲۰که در دهۀ  serodiagnosis)(نمايد که رويۀ تشخيص بيمارى با آزمايش سرم خون  بررسى مى

فت و به فعل و انفعال واسرمان معروف است در محدودۀ آمار قابل قبولى، وجود ميکرب سفليس را در بيمار گر

شدند تا  بايستى جمع مى اى از عواملى را که در طى مّدت زمانى طوالنى مى او مجموعۀ پيچيده. دهد نشان مى

که با انبوهى از اطالعات  –است بتوان سفليس را به عنوان يک بيمارى مشخص شناسائى نمود توصيف کرده 

هاى مزمن مختلفى که خصوصيت آنها عالئم پوستى بود و غالبًا در  غيرمتمايز و در هم و برهم در بارۀ بيمارى

هائى که در قرن پانزدهم همۀ آنها يکجا يک عارضه  گردد، بيمارى شد آغاز مى موضع آلت تناسلى ديده مى

بارى  که چگونه باورها و طرز فکرهاى مختلف نقش مهّمى در مسير رنجدهد  نشان مى Fleck. شدند شمرده مى

تقارن "مثًال در آن زمان اين اعتقاد وجود داشت که . که به شناسائى صريح اين بيمارى منتهى گرديد بازى کرد

علت ظهور تنبيه نفسانى " ۱۴۸۴نوامبر  ۲۵سيّارات زحل و مشترى زير عالمت برج عقرب و مريخ در تاريخ 

بر آلت تناسلى "و برج عقرب " سيارۀ آرام مشترى مغلوب سيارات شيطانى زحل و مريخ گرديد"ود، زيرا ب

باشد و به  اعتقاد به تنبيه نفسانى اساس سفليس شناسى مى). ۲، صفحۀ Fleck ،۱۹۷۹" (کند حکمرانى مى

  ) ۳صفحۀ "(دهد آن يک جنبۀ قّوى اخالقى مى

ها ممارست که مطمئنًا چندين نسل را در بر گرفت، اين امکان بوجود  بر اثر سال"دهد،  سپس چنين شرح مى

شد عکس العمل  آمد که بتوان دستۀ خاصى از اين عالئم پوستى را که وقتى با پماد مرکورى معالجه مى

-۴، صص Fleck ۱۹۷۹"(داد از گروه وسيعى از عوارض مزمن پوستى جدا و مشخص نمود مناسبى نشان مى

وجود يک  -۱: ب دو نظريه با هم و در کنار هم و اکثرًا در تعارض با يکديگر بوجود آمد به اين ترتي). "۳

سپس اين رويکرد ). ۵صفحۀ "(درمانى - وجود يک بيمارى تجربى - ۲و " تنبيه نفسانى"بيمارى مرموز اخالقى 

" حالت طبيعى" گردد که خون دوگانه با اين اعتقاد تکميل گرديد که سفليس به تغييراتى در خون مربوط مى

گردد و  بر اثر حملۀ نوعى عفونت بدون چرک، آلوده مى"دهد و از همان آغاز بيمارى  خود را از دست مى

زا،  بعدًا با پيدايش نظريۀ جديد موجودات ميکروسکپى بيمارى). ۱۲صفحۀ "(ماند بنابراين نسبتًا ناشناخته مى

کشف فعل و . شناخته شد) باکترى مارپيچ( Spirochaeta pallidaشد به عنوان  عاملى که موجب سفليس مى
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کمک کرد تا "انفعال واسرمان اصالح و تصحيح گرديد و ارتباط اين بيمارى را با خون مشخص نمود و 

و فلج تدريجى بطور قاطع با سفليس  )رو به انحطاط نهادن اعصاب حّسى در نخاع( tabes dorsalisعارضۀ 

شد، حتى  باکترى بزودى بعد از بروز عفونت در مجارى لنفاوى مشاهده مى از آنجائى که اين. دسته بندى شود

  ). ۱۷صفحۀ "(شد اولين مرحلۀ سفليس ديگر يک بيمارى موضعى شمرده نمى

Fleck  ضمن تجزيه و تحليل خود از تکامل مفهوم سفليس به عنوان يک بيمارى کامًال مشّخص و ازشکل

هاى  اى علمى، انديشه هائى از قبيل سيستم م شناسى به عنوان رشتهگيرى فعل و انفعال واسرمان و پيدايش سر

استفاده از مفاهيمى از اين قبيل به هيچوجه خالى از . کند هاى فکر وافکار جمعى را عنوان مى عقيده، شيوه

هاى اين تجزيه و تحليل مخالف باشد، ولى بعد  به هر حال، هرچقدر شخص با بعضى از جنبه. اشکال نيست

انسان . توان با تعاريف سادۀ حقيقت علمى خود را فريب داد ، ديگر نمىFleckمل در استدالل زيرکانۀ از تأ

  :تواند اين بيان او را ناديده بگيرد تواند در مقام اصالح و تعديل اظهارات او برآيد ولى نمى مى

ر زبان خود نمايانگر ساختا. ترين فعاليّت بشرى و دانش برترين خالّقيت اجتماعى است ادراک اجتماعى"

ها و  اين فلسفه. تواند مّعرف يک تئورى باشد فلسفه الزامى خاص هر جامعه است و حتى يک کلمۀ واحد مى

  ها به چه کسانى تعلّق دارد؟  تئورى

کند، چون هر فرد معانى تداعى شدۀ  شود و هر بار قدرى تغيير حاصل مى فکر از فرد به فرد ديگر منتقل مى

به عبارت واضح تر، شنونده هرگز افکار را دقيقًا آنطور که منظور گوينده است درک . افزايد آن مى مختلفى را بر

آيا فکر چه کسى . ماند ، عمًال چيزى از محتواى اصلى باقى نمى بعد از يک سلسله نقل و انتقال. کند نمى

اى  مجموعه. ع تّعلق دارداست که در گردش است؟ البته فکرى است که به يک فرد متعلق نيست بلکه به جم

ها اعم از اينکه فرد آن را حقيقت تعبير کند يا مجاز، درست درک کند يا غلط، مسير پر پيچ و خمى را  از يافته

شود، بر  يابد، قوى يا ضعيف مى شود، تغيير شکل مى کند و در حاليکه صيقل داده مى در سراسر جامعه طى مى

غالبًا يک يافته پس از آنکه چندين . گذارد عقايد و عادات فکرى تأثير مىگيرى مفاهيم و  ها، شکل ساير يافته

گردد که او  اى تغيير يافته به بنيانگذار اصلى خود بر مى دور در جامعه چرخيد، در حاليکه به نحو قابل مالحظه

يا اينکه معتقد  نگرد و ممکن است آن را به عنوان فکر خود نشناسد و نيز به نوبه خود آن را با ديد ديگرى مى

تاريخچۀ فعل و . شود که در اصل آن را در شکل کنونى تصّور کرده بود که اين حالت اغلب پيش مى آيد

دهد که يک چنين مسير پر پيچ و خمى را در مورد خاص يک يافته  انفعال واسرمان اين فرصت را به ما مى

  . کامًال تجربى توصيف کنيم

کلماتى که قبًال . ت فعاليّت علمى نهفته است نتايج زيادى به دنبال دارداين خصوصيّت اجتماعى که در ماهيّ 

شوند، جمالتى که قبًال اظهاراتى صرف بود به مبارز طلبى بدل  اى بودند تبديل به شعار مى اصطالحات ساده

نى اين کلمات ديگر از طريق مع. دهد فکرى آنها را تغيير مى -اين جريان بکلى ارزش اجتماعى. گردد مى
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کنند ، بلکه قدرتى جادوئى مى يابند و  گذارند، در واقع غالبًا عکس آن عمل مى منطقى خود بر فکر اثر نمى

" ماده گرائى"توان تأثير اصطالحاتى مانند  به عنوان مثال، مى. کند صرفًا استفاده از آنها اثرى روانى اعمال مى

سازد، ولى درکشورهاى  طرفداران آنها را بى اعتبار مىرا در نظر گرفت که در بعضى کشورها فورًا " الحاد"يا 

اصالت "(حيات گرائى"اين قدرت جادوئى شعارها، با . نمايد ديگر مانند کليد رمزى براى پذيرفتگى عمل مى

در ميکرب شناسى، بوضوح " تغييرشکل ميکربى"در ايمنى شناسى و " تخصيص"در زيست شناسى، ) حيات

هر جا چنين اصطالحاتى در يک متن علمى يافت شود، . ت نموده استبه عمق تحقيقات تخصصى سراي

  ."آورد شود، بلکه فورًا دوست يا دشمن بوجود مى بطور منطقى با آن برخورد نمى

   Fleck )۴۲ -۴۳، صص ۱۹۷۹(

 زيبائى

بارۀ تواند بينش بسيار گرانبهائى در  بررسى نقش توّجه و کششى که پژوهشگر علمى نسبت به زيبائى دارد مى

متأسفانه امکان ندارد که با بيان مختصر و بدون استفاده از رياضيات بتوان مفهوم . ماهيّت علم بدست دهد

اساس : فکر خدا"در کتاب خود تحت عنوان،  Paul Davies. زيبائى را مثًال در فيزيک با دقت نشان داد

رده است تا عقايد علمى را در ، استعداد تحسين آميز خود را بکار ب)۱۹۹۳" (علمى براى جهانى عقلى

  :نويسد او مى. دسترس غير متخصصين قرار دهد

باشد و بسيارى از  دانشمندان عمومًا معتقدند که زيبائى راهنماى قابل اطمينانى به سوى حقيقت مى"

. هاى فيزيک تئورى بر اثر تّوجه تئوريسين به زيبائى و ظرافت رياضى تئورى جديد حاصل شده است پيشرفت

تر از تجّربه  هاى آزمايشگاهى مشکل است، معيارهاى زيبائى شناسى حتى مهمّ  هى در مواردى که آزمونگا

کرد،  تجّربى تئورى نسبيّت خود بحث مىآلبرت انشتين هنگامى که در بارۀ يکى از آزمايشات . شود شمرده مى

او بدون آنکه از تصّور اين موضوع . کرد از او سئوال شده که اگر آن آزمايش با تئورى موافقت نداشت چه مى

!" تئورى درست است. بود در آنصورت آزمايش دچار مشکل مى"ماللى به خاطر راه دهد در جواب گفت 

Paul Diracترى براى  هاى زيبا شناسى او باعث شد که معادلۀ رياضى متناسب رسى، فيزيکدان تئوريسين که بر

بينى موفقيّت آميز وجود ضد ماده گرديد، همين احساس را  الکترون ارائه دهد که اين معادله بعدًآ منجر به پيش

که آنها تر است که در معادالت زيبائى وجود داشته باشد تا آن بسيار مهم: "گويد کند هنگامى که مى منعکس مى

  ."با آزمايش جور در بيايند

زيبائى و ظرافت رياضى مفهوم آسانى نيست که بتوان آن را به کسانى که با رياضيات آشنا نيستند تفهيم نمود، 

ها در بارۀ ارزش زييائى، اين  امّا مانند همۀ قضاوت. کنند اى آن را با اشتياق درک مى ولى دانشمندان حرفه

اختراع نکرده است که بتوان " زيبائى سنج"هيچکس تاکنون ابزارى به اسم . است زيبائى نيز ذهنى و فردى



فرزام اربابدکتر   

٥٠  

توان گفت که ترکيبات  آيا واقعًا مى. ارزش زيبائى اشياء را بدون اشاره به معيارهاى بشرى اندازه گرفت

هنماى در اين صورت عجيب است که زيبائى را. بخصوصى از رياضيات ذاتًا زيباتر از بقيه هستند؟ شايد نه

چرا قوانين عالم خلقت بايد به نظر بشر زيبا باشد؟ بدون شّک عوامل متّعدد زيست . خوبى در علم است

جاى تعجب نيست که مثًال شکل . باشد شناسى و روانشناسى در برداشت ما از اينکه چه چيز زيبا است مؤثر مى

ها و بناهاى معمارى  ها، نقاشى و هيئت زن از نظر مردان جذاّب است و خطوط منحنى بسيارى از مجسمه

ساختار و عملکرد مغز نيز ممکن است به انسان ديکته کند که چه . باشد بدون شک نمايانگر اشارات جنسى مى

به هر . هاى موسيقى ممکن است بازتاب ريتم مغزى باشد بعضى سبک. چيز به چشم و گوش خوش آيند است

ريزى شده و فقط بخاطر ارزش  زيبائى کًال از نظر بيولوژيکى برنامهاگر . حال، در اينجا مسئله عجيبى وجود دارد

بقاى موجودات انتخاب شده باشد، بسيار بيشتر باعث تعجب است که ظهور آن را در عالم مرموز فيزيک که 

از طرف ديگر، اگر زيبائى مفهومى بيش از صرفًا . هيچگونه ارتباط مستقيمى با بيولوژى ندارد مالحظه کنيم

گيرد،  تر و فراگيرتر سرچشمه مى رد بيولوژيکى داشته باشد، اگر درک ما از زيبائى از ارتباط با وجودى ثابتکارک

است مطمئنًا واقعيّتى بسيار حائز " وجود "رسد قوانين اصلى عالم خلقت بازتاب آن  بنابراين اينکه به نظر مى

  .اهميّت خواهد بود

   Paul Davies )۱۷۵- ۱۷۶، صص ۱۹۹۳(

ود بر اين باورم که خصوصياتى مانند نبوغ، اقتصاد، زيبائى و غيره واقعيتى اصلى و برتر از عالم مادى من خ

از اينکه . باشند دارند که صرفًا محصول تجّربۀ بشرى نيستند و اين کيفيات در ساختار عالم طبيعت منعکس مى

توان  ولى اگر چنين باشد، مى. طالعى ندارمباشند، ا  توانند عالم خلقت را ايجاد کرده آيا اين کيفيات خود مى

البته اين نظر به . اى اين کيفيات خّالق دانست تا آنکه او را عاملى مستقل شمرد خدا را صرفًا تجّسمى اسطوره

 ."آيد کنند با خدا ارتباط شخصى دارند موافق نمى نظر کسانى که احساس مى

   Paul Davies ) ۲۱۴- ۲۱۵، صص ۱۹۹۳(

صحيح است که صرفًا تجّسمى از کيفيات خّالق در قبال مفهوم خدا از ديد اديان  Daviesض البته اين فر

سازد مفهومى  اّما اين مفهوم که عالم مادى در ساختار خود صفات خدا را منعکس مى. باشد بسيار نارسا مى

وجود خدا را در جوهر مثًال حضرت بهاءا که تعاليمش . اى دارد است که در گفتمان دينى طنين قابل مالحظه

 :فرمايد داند مى و اصل براى هميشه اليدرک و ناشناختنى مى

ها و زمين است محاّل بروز صفات و اسماى الهى هستند چنانچه در هر ذّره آثار تجلّى آن  آنچه در آسمان"

ى شمس حقيقى ظاهر و هويدا است که گويا بدون ظهور آن تجلّى در عالم ملکى هيج شيئى بخلعت هست

هاى معارف که در ذّره مستور شده و چه بحرهاى حکمت که در  مفتخر نيايد و بوجود مشّرف نشود چه آفتاب
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  ."قطره پنهان گشته

   ۱۱۷، ص ۹۰منتخباتى از آثار حضرت بهاء ا شماره 

  عقالنيّت

ان است نفس ناطقه ويژگى منحصر به فرد انس. شود اغلب عقالنيّت نوعى شيوۀ خاص فکر کردن شناخته مى

توانند در ايجاد بيش از  اين قوا مى. که قواى آن شامل تّجسس علمى، درک معانى و تعّمق در زيبائى است

توانيم هم آهنگى اصلى بين علم و دين را  تنها موقعى مى. يک شيوۀ فکر و عمل جلوه و بروز داشته باشند

شويم  تعريفى که براى عقالنيت قائل مى .درک کنيم که حاضر شويم تعريف محدود عقالنيّت را کنار بگذاريم

هاى مکرر  بايستى شّکاکيّت را که از خصوصيات هر روش علمى است در بر گيرد، ولى بايد لزوم جهش مى

انکار زندگى اينست که يکى از اين دو بدون ديگرى به هيچ  قابل  ايمان را نيز تصديق نمائيم، زيرا حقيقت غير

شيوه "منظور مرا از  David Bohmاثر " تماميّت و نظام در هم پيچيده"ز کتاب متن ذيل ا. رسد اى نمى نتيجه

  : سازد روشن مى" فکر کردن

کند نهايتًا  سازد و چيزها را تقسيم و تفکيک مى اّما اين توانائى انسان که خود را از محيط زيست جدا مى"

داده است را از دست داده و به  ه انجام مىنتايج منفى و مخّربى بدنبال دارد، زيرا انسان آگاهى نسبت به آنچ

. اين ترتيب فرايند تقسيم را به ماوراى حدودى که در چارچوب آن بخوبى کارآئى داشته گسترش داده است

هاى عملى، فنى و کارى راحت  اصوًال فرايند تقسيم يک شيوه فکر کردن در بارۀ اشيا است که درحوزۀ فعاليّت

اّما وقتى .) ک قطعه زمين به مزارع مختلف که بتوان محصوالت متنوع کشت نمودمثًال تقسيم ي(و مفيد است 

مثًال (کند دارد  ترى در مورد تصّورى که انسان از خود و جهانى که در آن زندگى مى اين سبک فکر بطور وسيع

واهد يافت شود، ديگر انسان تقسيمات حاصل شده را صرفًا راحت و مفيد نخ بکار برده مى) ديد خود از جهان

سپس انسانى که با تصّورتقسيمگر . کند خود و جهانش را متشّکل از قطعات جدا ببيند و تجّربه کند و شروع مى

کند خود و جهان را تفکيک نمايد تا همه  شود روش عملکردش آنست که سعى مى خود از جهان هدايت مى

دليلى آشکار براى درست بودن ديد و انديشه به اين ترتيب انسان . امور با شيوۀ فکرى او تطبيق داشته باشد

گيرد که اين خود اوست که بر طبق شيوۀ  آورد، البته اين حقيقت را ناديده مى تقسيمگر خود بدست مى

رسد وجودى مستقل و کامًال جدا از فکر و  کند و اوست که تقسيماتى را که اکنون به نظر مى اش عمل مى فکرى

  ."استارادۀ او دارند بوجود آورده 

   Bohm )تأکيد بر اصل ۲- ۳، صص ۱۹۸۱(
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 اصل متممّيت

به . هائى بغير از فيزيک چندان از تأييد علمى برخوردار نيست سعى در بکار بردن اصل متمميّت در موضوع

دليلى فيزيکدانان با معنى دقيق متمميّت موافق نيستند و تمامى نظريات فلسفى را که توسط طراحان تعبير 

مثًال مسئله اى که بر سر آن اختالف عميقى وجود دارد . بيان شده قبول ندارند Neils Bohrتًا کپنهاگ، عمد

صريحًا در اين مورد شّک داشت، براى او،  Bohr. تواند جوهر اشيا را درک کند اينست که آيا فکر انسان مى

اى از  امل توسعۀ شبکهپيشرفت در درک بشرى احتماًال ش"بيان داشته ) Henry P. Stapp )۱۹۹۳آنطور که 

وى ادامه ." هاى مختلف تماميّت طبيعت خواهد بود اى از جنبه ادراکات به هم آميخته و متمم هم واقع شده

  : دهد مى

شود، بر اين باور است که  اين ديدگاه هرچند که اميد به روشن سازى کامل جوهر اصلى طبيعت را مانع مى"

ادامه يابد و حقايق تازه و مّهمى را ارائه دهد و اين حقايق از اين نظر  تواند بطور بى نهايت تحقيقات بشرى مى

. توانند نهائى باشند سازند مى هاى طبيعت را آنطور که در حيطۀ تجارب بشرى بوده روشن مى که بعضى از جنبه

ن نظريات تواند ادامه يابد که بشر خواهد توانست از طريق پيشرفت و تکامل روزافزو در نهايت اين اميد مى

توان انتظار داشت که  اّما نمى. ترى درک کند پراکنده و متّمم، کيفيت کلّى جوهر فراگير طبيعت را به نحو روشن

اين جوهر فراگير در فضاى سه ُبعدى بينش ساده بشرى قرار داشته باشد و يا اساسًا بتوان آن را با موازين مربوط 

  " .زمان چهار ُبعدى توصيف نمود - به حيطۀ فضا

   Stapp )۷۰صفحۀ  ۱۹۹۳(

هاى تعبير کپنهاگ، از جمله افراطى بودن آن در طرفدارى از فلسفۀ اصالت عمل،  من شخصًا با همۀ جنبه

ام بسيار بيشتر با بيان فوق  اّما در مورد دانش بشرى، نظرياتى که در اين رساله مطرح کرده. موافق نيستم

مۀ تعبيرات نهايتًا به انشعابات يک تئورى علمى کلّى تقليل مى صدائى دارد تا مثًال با اين عقيده که ه هم

 .يابد

  دو گانگى

هائى که بر اساس آن، ديدگاه مکانيکى و  تفاوت بزرگى بين دوگانگى در فيزيک کوانتوم و دوگانه نگرى

کرى به طرز ف" فيزيک جديد"هائى که  ترين کمک يکى از مهم. ماشينى نسبت به جهان شکل گرفته وجود دارد

در  Danah Zohar. که امروزه در جهان در حال ظهور است نموده رد کردن اين ديدگاه نسبت به جهان است

نظرى انقالبى در بارۀ ماهيّت و آگاهى انسان که ريشه در فيزيک : نفس کوانتوم" کتاب خود تحت عنوان 

  :دهد نيکى جهان ارائه مى، تحليلى درون بينانه از بيگانگى ناشى از تعبير مکا)۱۹۹۱." (جديد دارد
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يعنى (هاى آگاه با خودمان  ما را در سر درگمى نگهداشته است که چگونه ما انسان" دوگانگى زيان آور"سه "

، با يکديگر و با عالم طبيعت و واقعيات مربوط )هاى نفس خود بدن خود و گذشته و آينده خود و جنبه

حّل کنيم، روانشناسى ، فلسفه و باورهاى دينى ما شديدًا  کنيم اين مسائل را که سعى مى در حالى. شويم مى

همه چيز از هم مى پاشند، "در بارۀ اين دوره گفته است  Yeatsچنانکه . شوند دچار از هم گسيختگى مى

  ." نيروئى مرکزى نيست که آنها را نگهدارد

جهانى فارغ از (افراطى  شکاف بين ذهن و بدن يا بين جهان درون و برون موجب دوگانگى بين درون گرائى

گرائى واقعيّت  به اين ترتيب مکتب آرمان. گرديده است) جهانى بدون ذهنيّتت(و برون گرائى افراطى ) اشياء

. واهميت ماده را انکار نمود و ماده گرائى واقعيّت و اهميت ذهن را منکر شد و همه چيز را به ماده تقليل داد

باشد که شعب  است و در دسترس و حال آنکه برون تمامًا پرتو و تجّسم مىکرد که درون واقعى  فرويد تصّور مى

از سوى . يا پردۀ اوهام است" مايا"مثًال اينکه جهان پردۀ  –بسيارى از عرفان منعکس کننده اين نظر هستند 

ت به اين ترتيب به صور. دانست ولى منکر واقعيّت درون بود ديگر مکتب رفتار گرائى برون را واقعى مى

  . روانشناسى بدون روان در آمد

شکاف بين فرد و روابطش از يک طرف موجب فردگرائى افراطى، تمايل خودپرستانه به قدرت و مالکيّت شد و 

هاى کمونيستى مانند مارکسيسم گرديد که بکلّى ارزش و اهميّت افراد را  از طرف ديگر باعث ظهور مکتب

  . کيد داشتانکار نمود در حاليکه بر اهميت روابط تأ

در مورد واقعيّت، اخالق، زيبائى شناسى و  –شکاف بين فرهنگ و طبيعت باعث پيدايش انواع نسبيّت گرائى 

هيچگونه زمينۀ . و نيز منتهى به عقايد جزمى و بنيادگرائى گرديد - ) ها قضاوت در مورد ارزش(حقايق روحانى 

عنى بين اين گرايش که هر طريق نگرش به امور تنها حّد وسطى بين اين دو گرايش افراطى قابل تصّور نبود، ي

باشد و يا اين گرايش که فقط يک طريق حقيقى و  يکى از طرق احتمالى و نسبى فراوان نگرش به امور مى

رسيد هيچ امکانى وجود نداشت که بتوان گفت که ما نه تمامًا  به نظر مى. مطلق نگرش به امور وجود دارد

ات متعلق به طبيعت  در واقعيات تعيين شده داشته باشند هستيم و نه تمامًا موجود موجودات فرهنگى که ريشه

  . که هيچگونه انعطاف پذيرى يا امکانى براى پيشرفت سازنده ندارند

" نارسيسيم"ها مفهوم فرديّت را از ما ربود و ما را به انزوائى عميق افکند و منتهى به  در غرب، اين دوگانگى

ما با تأييد واقعيت هاى برونى، از حيات درونى خود بريده شده به پوچ گرائى رانده . دگردي) خود پرستى(

هر يک از اين مراحل نوعى . شديم، و با انکار عقايد خود، به نسبيّت گرائى و درون گرائى سوق داده شديم

  ."ها بالى مدرنيسم گرديد بيگانگى ايجاد نمود و مجموع اين بيگانگى

   Zohar )۲۱۸و  ۲۱۷، صفحات ۱۹۹۱(

ترين چالشى که در مقابل ما قرار  کوشيم گفتمانى در بارۀ علم، دين و توسعه بوجود آوريم، بزرگ که مى در حالى

مشکل اينجاست . توصيف شد غلبه نمائيم Zoharدارد اينست که بر آن عادات فکرى که در متن فوق توسط 
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عه باشد يعنى همان فرايندى که ترويج اين عادات را در بايستى مقدمتًا متّمرکز در امر توس که گفتمان ما مى

 . سراسر جهان بر عهده دارد

  اصول روحانى و نقش دانش

هاى توسعه فقط تا آن حّد با حيات جامعه متناسب خواهد بود که که در چارچوب ظهور تّمدنى جهانى  برنامه

هاى وجود  خود را گسترش دهد تا همۀ جنبه منظور اين نيست که رشتۀ توسعه بايد حوزۀ. طرح ريزى و اجرا گردد

بلکه برعکس، ارزش توسعه به عنوان يک اقدام مهم جهانى در آنست که ترويج رفاه در . بشرى را در بر گيرد

اّما براى کسب قدرت و نيروى . بين ساکنان متنوع کرۀ زمين در اختصاص و انحصار وظائف آن بشمار مى رود

ک و منّظم براى تحقق توسعه اجتماعى و اقتصادى ملل بايد در چارچوب الزم، هر نوع تالش سيستماتي

  .برد ترى صورت گيرد که بشريّت را به سوى مرحلۀ بعدى تکامل خود به پيش مى فرايندى عظيم

دهند و تحّوالت مخّربى را که اين  يک بررسى تاريخى مختصر در مورد نيروهائى که ساختار جامعه را شکل مى

تواند حتى  اند، هر چقدر هم سريع و کوتاه باشد مى اند و تغييرات شگفتى که بوجود آورده نمودهنيروها تسريع 

هاى جهانى امروز را متقاعد سازد که پيشرفت مادى کنترل نشده آن چيزى نيست که  وفادارترين مدافعان سياست

اين فرياد . توان شنيد جا مى خيزد، همه هاى عظيم بشريّت برمى فريادى را که از قلب توده. مورد نياز است

هاى تّمدن  هاست و در عين حال خواهان ارزش هاى مادى به همۀ انسان طالب گسترش ثمرات پيشرفت

مانند زجاجست و مّدنيّت الهيّه مانند سراج زجاج بى سراج تاريک است "زيرا تّمدن مادى . روحانى است

لطافت و جمال باشد مرده است مدنيّت الهيّه مانند مدنيّت ماّديه مانند جسم است ولو در نهايت طراوت و 

موفقيّت و ) ۲۲۷منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء شماره ." (روح است اين جسم به اين روح زنده است

  .باشد رفاه واقعى داراى ُبعد مادى و معنوى هر دو مى

رود، ديگر  و يکپارچۀ جهانى پيش مىاينکه بشريّت به نحو مقاومت ناپذيرى اجبارًا بسوى نوعى زندگى مرتبط 

ها و آمال  ترين خواست يا با پست: اى که در مقابل بشريت است جهانى شدن است  گزينه. قابل انکار نيست

گردد از اين تفّکر سرچشمه  نظرياتى که در اين اوراق مطرح مى. ها و الهامات عالى انسانى بشرى و يا با آرمان

ها و آرزوهاى پست و ابتدائى بشرى يک تّوهم و فريب است،  رى کنونى خواستگيرد که غلبه و تسلط ظاه مى

بنابراين ديدگاهى که اينجا . هاى عالى است که نقش نهائى را در سرنوشت نوع بشر خواهد داشت آرمان

نسبت به آينده، ولى نه آيندۀ نزديک، بلکه آيندۀ دورى که کامًال قابل پيش بينى است مطرح گرديده، 

  . نانه استخوشبي

ها را  از جمله خصوصيات انواع گوناگون موجودات اين است که آنها مراحل پى در پى از تحّوالت و دگرگونى

حتّى افراد بشر بايد مراحل . گذرانند تا اينکه به مرحلۀ بلوغى که براى آنها مقّدر گرديده است برسند مى
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هاى دوران  نارسائى. وح بشرى بتواند ظاهر گرددشيرخوارگى، کودکى و جوانى را بگذرانند تا قدرت کامل ر

هاى دوران جوانى نيز بعد از گذشت اين مرحله  دهد و دگرگونى طفوليّت خصوصيات انسان بالغ را نشان نمى

  آيا تاريخ خود نمايانگر الگوى مشابهى در حيات جمعى نوع بشر نيست ؟ . پايد نمى

رود، تغييرات انقالبى و بنيادينى که با سرعتى حيرت  پيش مى اگر در واقع نوع بشر بسوى مرحلۀ بلوغ خود به

انگيز در هر جنبه از زندگى جمعى بشر اتفاق مى افتد نمايانگر دو فرايند موازى است، يکى سازنده و متحّد 

عملکرد اين دو نيرو در طى يک چنين دوران پرآشوبى الزم است، . کننده و ديگرى مخّرب و تجزيه کننده

ها و عادات دوران کودکى بشريّت ايجاد گرديده ريشه  بايستى در آن موانعى که با افکار، ديدگاه مى دورانى که

اگر اين ارزيابى از . کن گردد و ساختار تّمدن جديدى که بتواند قواى بلوغ بشرى را منعکس سازد شکل بگيرد

زمينۀ وسيع توسعه که به ظهور رسد، پس آن دسته از ما که در  هاى کنونى تمّدن منطقى به نظر مى بحران

کنيم بايد ماهيّت اين فرايند دوگانه را که بر  کند کار مى مؤسسات و آداب مرحلۀ بلوغ بشرى کمک مى

آمد نهائى اجتناب ناپذير است، ولى فرايند تجزيه و  زيرا هرچند که پى. گذارد درک کنيم هايمان اثر مى تالش

ورزند، به نحو  که از پاسخگوئى به نيازهاى عصر جديد اجتناب مى تواند با تصميمات سران جهان تخّريب مى

  .دردآورى طوالنى گردد

تواند به ما کمک نمايد تا خود را از وابستگى زياد به معيارهاى گذشته آزاد  اين تعبير از کيفيّت زمان ما مى

اگر اجازه دهيم که . شريّت باشدهائى براى امر توسعه باشيم که مناسب رشد و تّرقى ب سازيم و در صدد يافتن راه

اى جهانى خواهد بود که بر اساس منافع عّده نسبتًا  اصول کهن همچنان ادامه يابد، سرنوشت نوع بشر جامعه

اى مورد  يک چنين جامعه. گردد و در چنگ نيروهاى سياسى و اقتصادى اسير خواهد بود معدودى اداره مى

در چارچوب . دوران کودکى و نوجوانى خود را رها سازد نخواهد بودقبول آن بشريّتى که موفق گرديده عادات 

دهد و يا به عنوان  مى" در حال توسعه"به " توسعه يافته"اين ديدگاه، در نظر گرفتن توسعه به عنوان ارمغانى که 

ه، به ها از الگوى صنعتى شدن که از نظر تاريخى به رفاه مادى بعضى از کشورها منتهى گرديد تقليد همۀ ملت

بهمين نحو در نظر گرفتن امر توسعه به . هيچوجه نخواهد توانست به عنوان يک گزينۀ واقع بينانه دوام آورد

اين . باشد گردد نيز بهمان اندازه نارسا مى عنوان فرايندى اتفاقى که اهدافش از درون با پويائى خودش ظاهر مى

ستلزم نائل شدن بشريّت به عنوان يک موجوديّت واحد به مرحله رسيدن به بلوغ که در اينجا به آن اشاره شده م

هائى در  گردد، تنها آن طرح اى ظاهر مى که اين آگاهى بطور فزاينده در حالى. سطح جديدى از آگاهى است

توسعه قابل قبول خواهد بود که بر روى مردم و نهادهاى مردمى به عنوان عامالن واقعى تغيير، تمرکز داشته باشد 

اگر اصوًال الزم باشد امر . کنند تمامى بشريّت و نهادهائى که حّقًا به منافع جمعى بشريّت کمک مىيعنى  –

توسعه تعريف گردد بايد گفت توسعه يعنى بوجود آوردن و پرورش قابليّت در افراد، جوامع و نهادها براى 

  . باشد مشارکت مؤثّر در ايجاد بافت تّمدنى جهانى که از لحاظ مادى و معنوى شکوفا
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  اصول روحانى

ماده و روح . اى نيست بديهى است روابط بين تّمدن مادى و معنوى که در فوق به آن اشاره رفت روابط ساده

در زمينۀ توسعه، يک تعامل اساسى بايد در . باشند هاى پيچيده و سطوح متعدد با هم در تعامل مى در شکل

است در مراحل بعدى الزم باشد اظهارات خود را  با تشخيص اين نکته که ممکن. سطح اصول واقع گردد

دانم که پيشرفت در تّمدن مادى انگيزۀ و تحرک خود را اساسًا از  تعديل و اصالح نمايم، الزم به تذکر مى

اين تّمدن نتيجه کارکرد قواى عقالنى انسان، مثًال براى درک قوانين طبيعت و اجتماع، . گيرد نيروى علم مى

هاى اجتماعى  هائى از تاريخ، بينش پيدا کردن نسبت به سازمان صنعت، آموختن درسترويج کشاورزى و 

اّما اين کارکردها بايد با اصول . باشد هاى عادالنه حکومت بشرى مى متناسب با رشد و ترقى و اتّخاد روش

د بدبختى نيز به تّمدن روحانى اداره گردد که بدون آن، پيشرفت ماّدى به همان اندازه که رفاه با خود مى آور

  . همراه خواهد داشت

اين . هاى توسعه بايد متکى به اصول روحانى باشد کار آسانى نيست در جهان امروز، اين استدالل که فعاليت

براى مدتى طوالنى و در سطح وسيعى، توسط بسيارى از مردم پذيرفته " کند هدف وسيله را توجيه مى"نسخه که 

صورت يک ويژگى فرهنگى در آمده و همراهى آن با اين نظر که موفقيّت داور شده است بطورى که امروزه به 

بايستى  اگر عدالت مى. مثًال مسئلۀ عدالت را در نظر بگيريد. و تعيين کننده حقيقت است بر مشکل افزوده است

اقدامى  عدالتى، حتّى به عنوان هاى عمرانى باشد، بنابراين ايجاد عمدى بى يکى از اصول الزم در فعاليت

هاى اوليّه اين حرکت،  اّما فکر توسعه نه فقط در سال. موقت براى نيل به رفاه در آينده، جايز نيست

نمايد، بلکه سه دهه بعد نيز پس از تجارب دردناکى که کسب  هائى را در اين جهت تأييد مى سياستگذارى

وه کند، ارائه داده که تا به امروز باقى هاى مشابهى را، گرچه با بيانى که دلپذير جل کرده بود، سياستگذارى

  . مانده است

هاى توسعۀ اجتماعى و اقتصادى مشکالت ديگرى نيز  تالش براى وارد کردن مبحث اصول روحانى در فعاليّت

حتّى صرف اين . هاى مذهبى ناشى شده است ها از سوابق طوالنى سوء رفتار جنبش به دنبال دارد که اکثر آن

ودبينى و نخّوت و زهدفروشى است که به نحو اجتناب ناپذيرى مقاومت در مقابل اين نظر پيشنهاد يادآور خ

هاى شديد و  ولى همانطور که در مورد ديگر در اين نوشتار اشاره رفته است، عکس العمل. کند ايجاد مى

مام شده است افراطى مردم روشنفکر در مقابل باورهاى مذهبى فاسد و منحرف، براى بشريّت به قيمت گرانى ت

ايمان به اصول و رعايت آنها به هيچوجه . و وقت آن رسيده است که اين اوضاع تحت نظم و قاعده در آيد

بين ايمان به موازين عالى اخالقى و ادعاى نمونۀ و مظهر آن . مستلزم ايجاد حّس برتريّت روحانى نيست

عمل، شخص بايد در يک فرايند يادگيرى جهت پياده نمودن اصول در . صفات بودن تفاوت بسيار وجود دارد

به عالوه يادگيرى مؤثّر بستگى به حالت بشريّت . بايستى با روش علمى پيش رود تالش نمايد، فرايندى که مى
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بنابراين مطرح . دارد و بيم ما از رياکارى و زهدفروشى نبايد ما را از ارائه آنچه که شايسته بشريّت است بازدارد

اى مبتنى بر تعّصب مذهبى يا خشکه مقّدس بودن نيست، بلکه به  آيد رساله ذيل مى نمودن اصولى که در

  . گردد اى مطلوب براى عملکرد در رشتۀ توسعه ارائه مى عنوان طريقه

  يگانگى نوع بشر

اصل يگانکى نوع بشر صرفًا ابراز تصّورى خيال . اتّحاد تمامى نوع بشر نشان و معيار عصر بلوغ بشرى است

. هاى مبهمى در مورد بردبارى عقيدتى و رعايت احترام ديگران نيست ز محبّت برادرانه و يا ستودن آرمانانگيز ا

اين فکر با پيشرفت تجاوزکارانۀ يک . باشد همچنين اين اصل مستلزم يک شکل و يکسان شدن بشريّت نمى

نگى را که با نام عموميّت و داند و هر فره فرهنگ سطحى که ارضاى بى قيد و شرط تمايالت را آرمان خود مى

  . دارد، هيچگونه وجه مشترکى ندارد جامعيّت با آن روياروئى نمايد، حريصانه از سر راه خود برمى

هائى است که زندگى جمعى بشر  شود مستلزم رد تئورى اعتقاد به يگانگى نوع بشر آنطور که در اينجا مطرح مى

حال . نمايد ملت صرفًا از نقطه نظر ضروريات تنازع بقاء توجيه مىرا در چارچوب خانواده، گروه، قبيله، شهر و 

آنکه تکامل يک چنين حيات جمعى و مؤسسات مربوط به آن، بيشتر به عنوان ظهور تدريجى استعدادهاى 

گردد که بشريّت  اين فرايند تکاملى هنگامى به مرحله نهائى خود نائل مى. شود روحانى انسان در نظر گرفته مى

پيشروى به سوى چنين هدفى مستلزم تغييراتى سريع . ام قادر به بنا نهادن يک تّمدن متّحد و پيشرفته گرددسرانج

  . باشد و اساسى در ساختار جامعه همراه با تغييراتى به همان ميزان عميق در وجدان بشرى مى

ومًا بايد خود را در بايستى ناظر به اين نکته باشد که يگانگى لز کوشش درجهت درک عملکرد اين اصل مى

تنّوع هميشه مستلزم دشمنى و . تنوع و يگانگى متّمم يکديگر و جدائى ناپذيرند. گوناگونى نامحدود ظاهر سازد

هاى قومى، ملّى و نژادى را که امروز وجود دارد در چارچوب فرايند تاريخى که مراحل  تفاوت. مخالفت نيست

هائى که به عنوان علل جدائى و اختالف  تفاوت. ان ارج نهادتو تدريجى اتّحاد را موجب گرديده است، مى

گيرد، تنّوع  که اتّحاد شکل مى در حالى. شوند در حقيقت بايد منبع ثبات و پايدارى محسوب گردند مشاهده مى

  . قدرت عظيمى به جمع مى بخشد

ظات دينى و فلسفى، آگاهى تدريجى از اهميّت مرتبط بودن اجزاء در کارکرد جهان خلقت نه فقط از مالح

مثًال در درک تکامل  –چندين پيشرفت در چند دهۀ گذشته . گردد بلکه از مشاهدات علمى نيز ناشى مى

ديدگاه کلّى نسبت به  –هاى آن  هاى بيولوژيکى و يادگيرى، در اکولوژى، در مطالعۀ کيهان و ريزترين ذره سيستم

هاى بازى بيليارد متکى بود منسوخ ساخته  ا تعامل توپجهان را که بر اساس درک کارکرد مکانيکى ساعت و ي

به همين نحو فکر توسعه نيز بايد با اين چالش روبرو گردد که آن نوع نگرشى را که از ذهنيّت تجزيه طلب . است
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ها و ابزارى را که براى انجام وظيفۀ مربوطه  هاى علمى جديد، انديشه گردد پشت سرگذارد و در نمونه ناشى مى

  . ج دارد، جستجو نمايداحتيا

ها سلول با  در درون بدن، ميليون. تواند عملکرد اصل يگانگى را در جامعه نشان دهد مثال بدن انسان مى

نمايند تا وجود يک انسان را تداوم  تنّوعى خارق العاده در شکل و نحوۀ کارکرد، با هم همکارى و تشريک مى

د و همچنين براى رشد و رفاه تمامى بدن، آنچه را که الزم باشد ها در انجام وظيفۀ فردى خو اين سلول. بخشند

کند که حيات يک بدن سالم را با بعضى از اصولى  هيچکس سعى نمى. کنند دهند و يا دريافت مى ارائه مى

دهيم مانند رقابت بين اجزاء در کسب منابع  هاى اجتماعى خود به آسانى مورد استفاده قرار مى که ما در تئورى

اّما اين همکارى بدون . اصلى که بر عملکرد بدن حاکم است اصل همکارى است. اب، توجيه نمايدکمي

باشد  حاصل اين مجموعه پيچيده از فعل و انفعاالت، نظامى مى. هدف و يا صرفًا وجود بخاطر وجود نيست

رسد در عمق  نظر مى گردد و هوش يعنى کيفيتى که به در آن قّوه عقل ظاهر مى. که جايگاه و مأواى روح است

تواند صحنۀ تعامالت هم آهنگ بين  آيا جامعه نمى. سازد ساختار جهان حضور دارد، خود را ظاهر مى

ها گردد، تعامالتى که هدف آن صرفًا خوشى و لّذت زودگذر در اين جهان نباشد بلکه ظهور ترکيبى  انسان

  تر يعنى تّمدن بشرى باشد؟ عظيم

اولين سطح سياست و . تواند در گفتمان توسعه در سه سطح وارد گردد وع بشر مىبا اين ديد، اصل يگانگى ن

نمايد، حتّى زير پوشش اتّحاد و  گردد و انزوا را تثبيت مى آنچه را که باعث جدائى بيشتر مى. جهت است

براى توسعه که به مفهوم تأمين رفاه . دومين سطح رويکرد و روش است. توان توسعه ناميد جهانى شدن، نمى

همچنين دنبال . تواند با تجليل از اختالف و درگيرى، چه طبقاتى و چه عقيدتى، پيشرفت نمايد همه باشد نمى

کردن اهداف خودخواهانه و رقابت را اصل اداره کننده جامعه و تنها راه فضيلت و برترى دانستن، در اين راستا 

. بايد امکان رقابت با يکديگر را داشته باشندتوان گفت که عقايد و محصوالت  پذيرفته نيست، اگر چه مى

شود که صفات عالى روحانى انسانى بتواند در محيطى آزاد که بر اثر  فضيلت و برترى هنگامى حاصل مى

سومين سطحى که اصل يگانگى در آن تأثير دارد سطح برنامه ريزى و . همکارى ايجاد شده باشد شکوفا گردد

ها به يکديگر و حصول تدريجى اتّحاد هدف، اتّحاد فکر و اتّحاد  ب انساننزديک نمودن قلو. فعاليّت است

هاى توسعه منظور گردد، همچنين تدابيرى که  هاى پروژه بايستى هم در اهداف و هم در روش عمل مى

ر فک. نمايد نيز بايد مّد نظر باشد اى از روابط جهانى روزافزون ترويج مى همبستگى مردم را در همه جا در شبکه

  . بتوان پى برد" جهانى بينديش و محلّى عمل کن"کنم که با اين ديد به اهميّت واقعى عبارت مشهور  مى

  عدالت

اّما هيچ توافقى بر سر . بيان اينکه عدالت بايد هدف اساسى استراتژى توسعه باشد توضيح واضحات است

تشخيص . ل پياده نمود وجود نداردهاى واقعى منعکس ساخت و در عم هائى که عدالت را بتوان در طرح راه
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اين نکته که عدالت عمدتًا يک اصل روحانى و يک ضرورت روح انسانى است به غلبه کردن بر اين مشکل 

آورد که دسترسى به آنها هنگامى که بحث صرفًا منحصر به توزيع در  کند و امکاناتى را بوجود مى کمک مى

عدالت که در شبکۀ ارتباطات عالم حيوانى قابل اجرا نيست، . آمد و حاکميّت دموکراسى باشد، ممکن نيست

عدالت در مقام يک اصل . رود از مقتضيات انکار ناپذير حيات انسانى است که از وجود حيوانى فراتر مى

اثرات آن موجب انگيزه . روحانى، در ماوراى توّجه صرف به مسائل اجتماعى، در عمق وجدان فرد جاى دارد

دهد و به افراد، جوامع و مؤسسات توان  گردد، آگاهى را به سطح جديدى ارتقاء مى مىمشارکت در امور 

  . بخشد مى

سازد با چشم خود ببينيم و  هاى معنوى و روحانى اين اصل را در قواى روحانى انسان که ما را قادر مى ريشه

نمايد  فرد ايجاد مسئوليّت مى پرورش اين قوۀ روحانى در. قضاوت کنيم و نه با ديد ديگران، بايد جستجو نمود

اين قّوه، هنگامى که به . تا آزاد از قيود سنتّى که بر اثر تقليد در انسان تداوم يافته، به جستجوى حقيقت بپردازد

نمايد،  اندازۀ کافى در انسان پرورش يابد، فرد را مثًال از اينکه قربانى ساده لوح تبليغات بازار گردد حفظ مى

بديهى است رفع يک چنين . کند ها را تلقين مى ر پيوسته خريد اشياء، خدمات و ايدئولوژىتبليغاتى که بطو

اى است که مستلزم مشارکت مردم در دنبال نمودن مسير پيشرفت جمعى خود  ساده لوحى از لوازم فرايند توسعه

  . باشد مى

د که در حالى که لزوم کن شناخت عدالت به عنوان يک اصل روحانى، به سياستگذاران اجتماعى کمک مى

مثال بدن انسان که در . انصاف را محترم مى شمرند، از افتادن در دام يکنواختى و يکسانى اجتناب ورزند

ارتباط با آرمان وحدت نوع بشر مورد بحث قرار گرفت، وقتى که نسبت به اين اصل در نظر گرفته شود، مفهوم 

ضاى جامعه از نظر يکسان بودن که با ساختار خلقت نيز به جاى آنکه روابط بين اع. کند جديدى پيدا مى

توان رفاه فردى و جمعى را نتيجۀ عملکرد پيچيدۀ نظامى که نيازها، آرزوها،  بيگانه است تعريف گردد، مى

عدالت . نهد، مالحظه نمود ها و شاهکارها را ارزيابى نموده همه را به نحو منصفانه ارج مى استعدادها، انگيزه

  . ترين وسيله جهت پايه گذارى اتّحاد خواهد بود حو مقتضى در امور اجتماعى اعمال گردد، مهماگر به ن

اين اهداف يا از ناحيۀ منافع . گردد بدون توّجه به عدالت، اهداف توسعه از مسير خود منحرف مى

ه غالبًا از نوع شود و يا صرفًا نمايانگرعقايدى است ک هاى قدرتمند ديکته مى هاى مسلط و گروه ايدئولوژى

مالحظه نماييد که رويکردهاى . گردد کنند ناشى مى اى در رشته توسعه کار مى دوستى کسانى که بطور حرفه

هائى براى پنهان  باشد و چه تالش نارسا نسبت به امر جهانى شدن با چه سر و صدائى مورد ستايش مى

را مورد مطالعه قرار دهيد   هزاران پروژه. گردد ها است صرف مى نگهداشتن نتايج آن که به حاشيه راندن توده

که براى برطرف کردن فقر آغاز گرديده ولى صرفًا موفق به ارائه مزايائى به گروه کوچکى شده در حاليکه شکاف 

مسلمًا اصل عدالت . باشد تر شدن مى ها همچنان در حال وسيع بين غنى و فقير در مناطق تحت نفوذ آن پروژه



فرزام اربابدکتر   

٦٠  

هاى خاص، معيار  ها و اجراى پروژه ر مرحله از فعاليّت از سياستگذارى گرفته تا طرح برنامهبايستى در ه مى

  .نهائى باشد

  تساوى زن و مرد

هاى بارز تّمدنى خواهد بود که مقّدر است پس از عبور از اين عصر  شکى نيست که تساوى زن و مرد از ويژگى

ود که از يک طرف اين امکان فراهم آيد که اين چالش اينست که اطمينان حاصل ش. تحّوالت ظاهر گردد

هاى مناسب  اصل به استراتژى توسعه جهت بخشد و از طرف ديگر، منعکس ساختن آن در ساختارها و گرايش

  . هاى خاص مورد پذيرش واقع گردد به عنوان هدف صحيح پروژه

ئى که آشکارا يا به طرقى ها شناخت تساوى زن و مرد به عنوان يک اصل اوليه روحانى، به همۀ آن بحث

تثبيت اين اطمينان به عنوان يک اعتقاد . دهد گردد، خاتمه مى ماهرانه موجب تداوم تصّور برترى مردان مى

بايستى  مى –همانگونه که در مورد نژاد و رنگ نيز صادق است  –دينى که روح انسانى فاقد جنسيّت است 

ولى . البته علم براى در هم شکستن عقايد باطل بسيار مؤثّر است. دبنيان تعّصب ديرينه عليه زنان را متزلزل ساز

دهد تمامى مردم به سادگى اشتباهى را به عنوان حقيقت  هائى که نشان مى تاريخ سراسر پر است از نمونه

  . هاى ذهنى آنان چنين اقتضاء نموده است اند، چون ميراث اولويت علمى پذيرفته

ولى با . نان، سوابق اکثر اديان بزرگ تا کنون به هيچوجه رضايت بخش نبوده استمتأسفانه در مورد رفتار با ز

تعاليم دينى . اين حال، تقبيح نمودن دين در مقام اعمال کننده عدم تساوى بين زن و مرد، قابل توجيه نيست

که آن تعاليم مسير تکاملى مى پيمايد، بعضى از عناصر موجود در اين تعاليم فقط واقعيّت تاريخى مردمى را 

اين تعاليم را بايد در چارچوب يک فرايند مستمّر که در طى آن . در بينشان ترويج شده منظور داشته است

  . هاى تّمدن، به نحوى تکاملى ارائه شده است، درک نمود حقايق روحانى بخاطر روياروئى با چالش

عد از اينکه ارزش آنها تأييد گردد به جامعۀ معاصر تحت تأثير اين گرايش متداول که اصول خاصى را حتى ب

براى آنکه اصل تساوى زن و . نمايند، به بيراهه کشيده شده است قلمرو خطابه و بحث دانشگاهى محّول مى

مرد به چنين سرنوشتى دچار نشود، بايد با تعيين اين هدف که زن و مرد دوش به دوش يکديگر در همۀ امور 

با شرايط و دستمزد مساوى فعاليّت داشته  - ادى، اجتماعى و فرهنگى اعم از علمى، سياسى، اقتص –بشرى 

ترين مفهوم اين هدف اينست که تعليم و  براى اکثريت زنان جهان، ضرورى. باشند، اجراى اين اصل تداوم يابد

تربيت براى زنان فراهم باشد، تعليم و تربيتى که داراى همان خصوصيات علمى باشد که در تعليم و تربيت 

ردان منظور گرديده است و به اين ترتيب اين مسئله بسيار حائز اهميّت است که نهايتًا تعليم و تربيت کودکان م

جّدى بودن اين تعّهد عالوه . دختر به عنوان يک اصل الزم و مهّم در سطح بين المللى مورد شناسائى قرار گيرد
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آيد،  تدابيرى که براى تغيير نگرش مردان بعمل مى تواند در شود، مى بر تأکيدى که بر تعليم و تربيت زنان مى

  . منعکس گردد

اى که بر اساس تعّصبات ديرينه سازمان يافته است، فقط قسمتى  تغيير نگرش گرچه مغتنم است، ولى در جامعه

اصل تساوى زن و مرد مفاهيم عميقى براى تغييرات ساختارى جامعه که نمايانگر بلوغ . کند از مشکل را رفع مى

اگر بگوئيم که کاربرد دقيق اين اصل هر نهادى از جامعه بشرى، از خانواده گرفته تا . بشريّت است در بر دارد

ترين واحد توليدى گرفته تا مؤسسات عظيم مالى، از ساختارهائى که خالقيّت فردى را  حکومت، از کوچک

سازد،  جمعى را بطرزى انقالبى متحّول مىها براى ابراز فرهنگ  ترين خط مشئى کند گرفته تا پيچيده تقويّت مى

زيرا هدف صرفًا دادن اين فرصت به زنان نيست که آنچه را که مردان امروز بدان . ايم سخنى به گزاف نگفته

اصل تساوى زن و مرد روشن . کنند و قسمت اعظم آن نيز ظالمانه و شرم آور است، انجام دهند عمل مى

اين اصل بيانگر . بايستى بر جامعه حاکم باشد انى و معنوى انسان مىسازد که چگونه صفات حقيقى روح مى

باشد  حقيقت و ماهيّت انسان است و کاربرد آن مستلزم لزوم تأسيس صلح يعنى اجتناب قاطع از خشونت مى

بدون آن، امر توسعه حقيقتًا . ها در انتظارش بوده است که يکى از ضروريات تّمدن روحانى است که بشر قرن

  . ى نيستعمل

  نظارت بر طبيعت

هاى مذهبى بوده که دل کندن از اين جهان را در قبال  عصر علمى مدرن شاهد طغيانى مّوجه عليه آن ديدگاه

هاى  گرديد که قرار دادن جنبه براى مردم در همه جا بيش از پيش روشن . کنند پاداشى در جهان بعد توصيه مى

آورد که خود تأثير  ا يکديگر، حالت تسليم و نرمى بوجود مىروحانى و مادى زندگى در تضادى اجبارى ب

گرائى که با طغيان عليه اين سنت همراه  اّما عقيده ماّده. عظيمى در تداوم فقر از طريق ترويج ظلم و ستم دارد

ته از آنجائى که خدا کنار گذاش. کند بهبود نبخشيده است بود روابط بشر را با جهان ماّدى که در آن زندگى مى

بايستى جستجو نمود که به طور مبهمى بعنوان آنچه که در  شده بود، پاسخ هر پرسشى را در کارکرد طبيعت مى

هاى مّهم مراحل  اّما با اين تغيير، احترام براى طبيعت که از ويژگى. شد دسترس حّس قرار داشت تعريف مى

بايستى با  مخزنى از منابع ماّدى شد که مىزمين اصوًال تبديل به . قبلى تکامل اجتماعى بود نيز محو گرديد

فاجعۀ اکولوژيکى . توان آن را خصمانه و غير مسئول توصيف نمود مورد بهره بردارى قرار گيرد حالتى که مى

حاصله اکنون رهبران جهان را مجبور ساخته است که مفهوم پيشرفت و روابط مناسب بين بشر و طبيعت را مورد 

  . تجديد نظر قرار دهند

بيشترين انتقاد براى عدم توازنى که در محيط زيست بوجود آمده متوّجه بشرمحورى تّمدن امروزى گرديده 

نيز به ] اعتقاد به تأثير موجودات بر يکديگر[اى که اغلب پيشنهاد گرديده يعنى حيات محورى  اّما گزينه. است

شکل خود، نوع ديگرى از ماّده گرائى يعنى  ترين اين فلسفه در افراطى. رسد همان اندازه بى اعتبار به نظر مى
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پرستش طبيعت است که از لزوم آگاهى و وجدان که منحصر به نوع انسان است و در عالم ماّدى موجود نيست 

توان نوع بشر را مجبور نمود که  حال آيا مى. در اينجا نيز توّجه منحصرًا به بقاى نوع معطوف است. غافل است

نها مقصد و هدف زندگيش چند سالى زيستن در هم آهنگى با طبيعت در اين کره خاکى، بر اين باور باشد که ت

  همانند ماهيان و پرندگان است؟

هاى  هاى بشرى از محدوديّت اصل نظارت بر طبيعت که در اين نوشتار مطرح گرديده مستلزم فراتر رفتن آرمان

آهنگى  طبيعت که با يگانگى عالم وجود همعالم ماّدى است، ولى در عين حال حالت احترام و همکارى با 

دهد  اين فلسفه ديدگاهى را مبتنى بر يکپارچگى و مرتبط بودن عالم خلقت ارائه مى. کند دارد را نيز حفظ مى

باشد که اولى تجّسم ارادۀ الهى در عالم ماّدى و دومى الزمۀ نظم  که شامل طبيعت و آگاهى انسان هر دو مى

به اين ترتيب نظارت بر طبيعت مستلزم نقش اجتناب ناپذيرى براى بشر است که از بين . باالترى از وجود است

اى آگاه، مهربان و خالّق  شمار موجودات زنده در محيط زيست، بايد ايفاء نمايد، نقش شرکت کننده انواع بى

يوس نشوند، بلکه متفکّرين رشتۀ توسعه بايد از بحران کنونى محيط زيست مأ. در تکامل حيات در اين سيّاره

بين در تکامل آگاهى انسان بدانند، نقطۀ عطفى که در طى آن از هم پاشيدگى جاى  آن را نقطۀ عطفى آينده

  . دهد خود را به يکپارچگى مى

  کار و ثروت

اى از تکامل اجتماعى بشر بنحوى متفاوت و متناقض با آن برخورد شده  ثروت نيز مانند طبيعت در هر دوره

  .است

خورد بطور مکّرر دستخوش افراط و تفريط بوده و از خوار شمردن ثروت به عنوان فاسد کننده روح انسانى اين بر

بايستى در  بديهى است اين مفهوم مى. تا ستايش آن به عنوان راه نهائى خوشبختى را در بر گرفته است

ک نمايد، مورد تجديد نظر چارچوب يک فرايند توسعه که بتواند به پيشرفت روحانى و ماّدى نوع انسان کم

  . قرار گيرد

تواند در تعريف يک ديد صحيح نسبت به ثروت کمک نمايد اصلى است که با ماهيّت  اصل روحانى که مى

کار هم الزمۀ زيستن در اين سيّاره است و هم يک نياز . واقعى و هدف و مقصد کار هم آهنگى داشته باشد

شود و بسيارى از استعدادهاى او تحقّق پيدا  وح انسانى بر آورده مىاز طريق آن نياز اصلى ر. ذاتى بشرى است

توان آن را صرفًا به تالشى براى بقا تقليل داد و يا  اّما براى آنکه هدف نهائى کار متّحقق گردد، نمى. کند مى

مقام باال و ارزندۀ کار خدمت به بشريّت است و . هاى شخصى دانست هدف آن را فقط ارضاى خواست

  . امى که با آن روحيه انجام شود در حکم عبادت استهنگ
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اّما کار بايد تأمين کنندۀ وسائل ماّدى براى ادامه . ثمرۀ باشکوه کار اکتساب فضائل روحانى و عقالنى است

تمّدن مرفه جهانى که اکنون در دسترس بشر قرار دارد . حيات فرد و جامعه نيز باشد و پيشرفت را ممکن سازد

موفقيّت در يک چنين تالشى بستگى به . د ثروت به ميزانى است که تاکنون قابل تصّور نبوده استمستلزم تولي

هاى تملک ثروت خواهد داشت تا بتوان از دام کنترل افراطى دولت و  تعريف دقيقى از مرزها و محدوديّت

کامًال به هم مربوط  وجود ثروت و فقر مفرط. حّد ثروت توسط عده نسبتًا معدودى رهائى يافت جمع آورى بى

  . توان برطرف نمود تا مادامى که ثروت مفرط وجود داشته باشد است، فقر مفرط را نمى

اين . با توّجه به اين نکات، ثروت شخصى تا آنجائى که شرايطى در آن رعايت گردد قابل قبول خواهد بود

فکرى، بدست آيد و کسب آن نبايد  بايستى از طريق کار و کوشش درست و صادقانه، اعم از بدنى يا ثروت مى

هاى ماّدى بستگى  به عالوه حقانيّت و مشروعيّت کسب دارائى. حتّى بطور غيرمستقيم موجب فقر ديگران گردد

مند  شخص بايد از ثمرۀ کار خود بهره. رسد شود و چگونه به مصرف مى به آن دارد که دارائى چگونه حاصل مى

  . سايش خانواده خود ، بلکه براى رفاه جامعه صرف نمايدشود و ثروت خود را نه فقط براى آ

  آزادى و تواندهى

به نحو متناقضى، . هاى عالم ماّدى است جوهر اصلى روحانيّت اشتياق روح انسانى به آزادى از قيود و تالش

در . گيرد اين انگيزه با انگيزۀ ديگرى که کشش براى پيروى از آرزوهاى نفسانى است در اصطکاک قرار مى

هاى  طول تاريخ اين دو انگيزه در کنار هم وجود داشته و با اثر گذارى بر يکديگر موجب پيدايش ايدئولوژى

هاى شريفى بوده و هر يک علل شکست خود را در درون خود  متعددى گرديده که هر يک در بر دارندۀ آرمان

وليۀ آنها خواست قانونى و مشروع يعنى انقالباتى که انگيزۀ ا –انقالب پس از انقالب روى داده . داشته است

يأسى که جامعۀ . اند آزادى بوده است ولى بعدًا دستخوش ستمکارترين جنبه پست طبيعت حيوانى بشر شده

توانند بين آزادى واقعى و تسليم شدن به اميال  امروز را در بر گرفته اکثرًا حاصل سر درگمى کسانى است که نمى

  . حيوانى فرق قائل شوند

ولى نور دين است که شرافت و . توان بکار برد دهد که براى نيل به آزادى مى هائى ارائه مى م ابزار و روشعل

ها تا جائى که  زيرا انسان. از ديدگاه دينى، آزادى واقعى قبول تعاليم الهى است. سازد رذالت را از هم جدا مى

توانند قواى خارق  اضع نشان دهند، مىقابليّت خود را در محبّت، سخاوت، عدالت، شفقت، امانت و تو

  . اى را که در آنان به وديعه نهاده شده ظاهر سازند العاده

. آزادى ازظلم و ستم امرى است که در طى عصر انتقال از کودکى به بلوغ، مطمئنًا بشريت بايد دنبال نمايد

بير سياسى و اقتصادى که از ناحيه هاى ستمگر و تدا کنند رفتار ظالمانۀ رژيم کسانى که براى اين هدف کار مى

تر است،  ولى آنچه درک آن مشکل. رود را به آسانى کشف مى نمايند يک گروه عليه گروه ديگر بکار مى
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هاى ظريف و ماهرانه  دموکراسى حاکمى است که با عملکرد بازار پيوندهاى نزديک دارد و ظلم را به شکل

، زيرا بزرگترين جنايت ظلم اينست که مردم را از هويّت واقعى دهد ولى به همان اندازه زيان آور پرورش مى

سالحش آن است که با دستکارى در اطالعات و مانع شدن از دانش، نادانى را تداوم . سازد خود عارى مى

هائى براى توسعۀ  آميزى، هم مقّصر و هم قربانى، هر دو خود را از فرصت   به نحو تناقض. مى بخشد

بنابراين يکى از وظائف اصلى امر . بينند وفقيت نهائى آنها به آن بستگى دارد، محروم مىاستعدادهائى که م

  .باشد توسعه ترويج سيستماتيک و منّظم دانش ماّدى و معنوى به منظور تواندهى به مردم مى

  نقش دانش

د و بکارگيرى دانش اگر قرار باشد که کارکرد امر توسعه بر اساس اصول روحانى باشد، بايد نقشى که براى تولي

چه به صراحت بيان گردد و چه تلويحًا فرض شود، مادى گرائى . گردد مورد تجديد نظر قرار گيرد منظور مى

سرانجام به ناگزير همۀ . هاى اقتصادى را در مرکز موجوديّت بشرى قرار دهد اى جز آن ندارد که فعاليّت گزينه

شوند و اهميّت عمدۀ آنها از سهمى که در توليد ثروت و رفاه  فرايندهاى حيات اجتماعى تابع اين فعاليّت مى

بخصوص دانش اغلب با اطالعات اشتباه شده بيشتر ارزش خود را از قابليّت . شود مادى دارند ناشى مى

  .نمايد وسيعى که در پيشرفت اقتصادى دارد کسب مى

از ابعاد روحانى وجدان بشرى آگاه ادعاى ديگرى که در اين نوشتار ارائه گرديده اينست که ديدگاهى که 

بديهى است توليد ثروت و توزيع . داند است، توليد و بکارگيرى دانش را فرايند اصلى حيات اجتماعى مى

اين . رود ولى فعاليّت اقتصادى به خودى خود هدفى بشمار نمى. عادالنه آن همچنان ضرورى خواهد بود

به ادامه حيات، به ازدياد وسائلى توّجه دارد که از طريق آن بشريّت  فعاليّت در ماوراى توّجه به نيازهاى مربوط

  .ترى را دنبال نمايد هاى عالى قادر است هدف

در تجزيه و تحليل نهائى، اينکه آيا لزوم چنين تغيير اساسى در ديد ما نسبت به زندگى اجتماعى مورد تأييد قرار 

اّما اين باورها هر چه باشد، . و هدف زندگى بستگى دارد گيرد يا رد گردد، به باورهاى شخص نسبت به مفهوم

گرائى جزمى حتّى از تأمين  هاى توسعه ناشى از مادى ناديده گرفتن شواهدى که قويًا مبتنى است بر اينکه طرح

توان  در واقع چگونه مى. گردد اى مشکل مى هاى وسيعى از بشريّت عاجز است، به نحو فزاينده رفاه ماّدى توده

. اين معنا غافل شد که مظالم اقتصادى و سياسى جزء الينفکى از ديدگاه ماّدى نسبت به عالم وجود استاز 

هرچقدر هم تالش براى مبارزه با فقر ممکن است قهرمانانه باشد، تا مادامى که جامعه محل ظهور و بروز 

  . گون ادامه خواهد يافتهاى برتر ماهيّت انسانى نگردد، ظلم که علت فقر است به اشکال گونا اولويت

که در رساله استدالل کرديم و رشتۀ توسعه بايد عمليات خود را بر طبق  –شکوفا شدن يک مدنيّت جهانى 

مستلزم قابليتى بسى بيشتر از آن است که بشريت در طى دوران طوالنى کودکى و  –محتواى آن سازمان دهد 



 ترويج گفتمانى در باره علم، دين و توسعه

٦٥

ک چنين سطحى از قابليّت نيازمند بسط و توسعه عظيم رسيدن به ي. توانسته تصّور نمايد نوجوانى خود مى

اّما اگر آنچه که حاصل شود رشد در مقدار و اندازه باشد، در واقع نتايج عملى مالل آور . دانش بشرى است

نمايد ادامه  هاى کوچکى از جامعه واگذار مى اگر ترتيب کنونى که مالکيّت علم مدرن را به بخش. خواهد بود

توان  توسعه را آنطور که هست نمى. تر شدن شکاف بين غنى و فقير نخواهد بود يزى جز وسيعيابد، نتيجه چ

. صرفَا آماده نمودن اکثريت نوع بشر در مقام استفاده کنندگان کارآمد محصوالت علم و تکنولوژى دانست

باشد که نه فقط  هاى بشرى بايستى معطوف به حق توده توّجه اصلى هر برنامۀ توسعه اجتماعى و اقتصادى مى

باشد، حدود مشارکت هر  دسترسى به اطالعات است، بلکه مشارکت کامل در ايجاد و بکارگيرى دانش نيز مى

  . گردد انسانى فقط با ميزان استعدادهاى وى تعيين مى

بديهى است برخوردارى هر عضوى از جامعۀ بشرى از تعليم و تربيت مناسب و همچنين گسترش فعاليّت مراکز 

يقات پيشرفته به همه نقاط جهان نقش مهمى در باالبردن سطح مشارکت عمومى که در اينجا پيشنهاد تحق

  . ها، در نحوۀ حرکت دانش در جهان بايد تجديد نظر گردد اما ماوراى اين کوشش. شود خواهد داشت مى

کز تحقيقات ها و مرا خوانيم در حال حاضر در دانشگاه قسمت اعظم آنچه را که دانش علمى جديد مى

مؤسسات مشابهى که در جنوب تأسيس گرديد فقط تا حدودى در . شود تخصصى کشورهاى صنعتى ايجاد مى

آنچه که اکثريت مردم جهان از اين تحقيقات پيشرفته و نظام توسعه و عمران . اين فرايند مشارکت نمودند

ها و  ئى از عوامل دولتها دارند عبارت است از تحصيالت رسمى ناکافى، دستورالعمل دريافت مى

هاى کوتاه مدت در  هاى تکنولوژى و انواع دوره هاى غيردولتى در مورد استفادۀ صحيح از مجموعه سازمان

آنها هم زمان در معرض تبليغات . هاى بشرى بايد به آن بپيوندند هاى متعدد زندگى مدرن که توده مورد جنبه

گيرند که براى جلب توّجهشان بطور مرتّب در حال  ئى قرار مىها ها و سازمان تجارتى، سياسى و فرهنگى گروه

  . رقابت هستند

توان انکار نمود که وجود مراکز بسيار پيشرفتۀ درجهان که وقف تحقيقات و پيشرفت در مرزهاى علم مدرن  نمى

هائى مّؤثر که بر اساس آن افراد و جوامع خدمات سودمندى در  نياز به خط مشئى. باشد ضرورى است

آنچه عمومًا مورد . هاى بهداشت، آموزش و پرورش و توليد دريافت دارند نيز بهمان اندازه مشهود است زمينه

غفلت قرار گرفته اينست که عالوه بر آموختن و ارائه خدمات، بکارگيرى دانش به منظور ايجاد تحّول در 

يقات مؤثّر و پويا و مشارکت هر چه واقعيات پيچيدۀ اجتماعى مستلزم ايجاد دانش جديد است که از طريق تحق

  . هاى گوناگون صورت پذيرد بيشتر افکار و انديشه

تواند تنها هدفش روشن ساختن افکار  عالوه بر اين، کامًال واضح است که تحقيق در زمينۀ توسعه نمى

نتايج اين . دانشگاهيان باشد يا توسط دانشمندانى خارج از مردمى که پيشرفتشان مورد نظر است انجام شود

تحقيقات هر چقدر احتماًال ارزشمند باشد، نخواهد توانست قابليّت سازماندهى را در بين مردم افزايش دهد تا 
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بتوانند به توليد و بکارگيرى دانش بپردازند، نه لزومًا در پيشاپيش علم و تکنولوژى مدرن، بلکه جائى که علوم 

روياروئى با اين . مردمى بخصوص را حل و فصل نمايد بايستى توأمًا مشکالت خاص طبيعى و اجتماعى مى

اگر اين تالش با موفقيّت روبرو گردد، نتيجه . هائى است که رشتۀ توسعه با آن روبرو است نياز يکى از چالش

منتفى شدن روال کنونى جريان دانش در جهان، جداساختن توسعه و عمران از فرايند ناجور و مخّرب 

  . ه به پيشرفت واقعى فرهنگى خواهد بودتجّددگرائى و جلب توجّ 

  توضيحات بيشتر

  .رسد ام، دو توضيح ذيل ضرورى به نظر مى براى روشن شدن ماهيّت اصولى که سعى در توصيف آنها داشته

  ارتباط با آثار بهائى

از رود از هر يک  همانطور که قبًال در اين رساله اشاره رفت، روشى که براى اين طرح تحقيقاتى بکار مى

دهد  نمايد که آن باورهاى دينى را که زيربناى بحث و استدالل آنها را تشکيل مى شرکت کنندگان دعوت مى

اين قسمت ضميمه که در اينجا ارائه شده مقدمتًا شرح بعضى از تعاليم بهائى است که به . صريحًا بيان نمايند

سمت بعدى اين رساله مورد بحث قرار موضوع تواندهى و ايجاد قابليّت در افراد يعنى موضوعى که در ق

باشد، ولى  گردد برداشت شخصى من از اين تعاليم مى گرچه مفاهيمى که ارائه مى. شود گيرد مربوط مى مى

اجازه دهيد براى روشن شدن اينکه . ام که تا حّد امکان اين نظريات به متون بهائى نزديک باشد سعى کرده

آنچه را که در مورد اعتقاد خود از مفهوم بلوع نوع بشر شرح . لى ارائه دهمام مثا چگونه در اين مورد عمل کرده

حضرت بهاءا بطور مکرر به آغاز مرحلۀ جديدى در حيات . دادم مبتنى است بر متونى چند از آثار آئين بهائى

  :اند نوع بشر اشاره نموده

فاق در ظّل سدرۀ عنايت الهى ساکن و امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است بايد کّل بکمال اتّحاد و اتّ "

منتخباتى از آثار حضرت بهاءا ." (مستريح باشند و تمّسک نمايند بآنچه اليوم سبب عّزت و ارتفاع است

  )۴شماره 

  :دهند حضرت عبدالبهاء که مبين تعاليم پدر بزرگوار خود هستند در بارۀ اين موضوع توضيحات بيشترى مى

گذرد که هر دوران شرايط  ها و مراحل خاصى مى تدا تا انتهاى زندگى خود از دورانبشر از اب: "مضمون بيان

مثًال در دوران طفوليّت شرايط و نيازهاى انسان مبتنى بر ميزان هوشيارى و قابليّت آن . خاص خود را دارد

با ميزان  شود که در آن مقتضيات جديدى که متناسب بعد از مدتى وارد دوران جوانى مى. باشد دوران مى

تر  قواى ذهنى و مشاهدات او توسعه يافته عميق. شود پيشرفت اوست جايگزين شرايط و نيازهاى قبلى او مى

ها و مقتضيات کودکى ديگر قوا و  يابد، محدوديّت هاى عقالنى او بيدار شده پرورش مى گردد، قابليّت مى
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شود که  رساند و وارد مرحله بلوغ مى به پايان مىسرانجام دوران جوانى را . سازد هاى او را محدود نمى پيشرفت

کند،  قوا و ادراکات جديدى پيدا مى. باشد هاى زندگى او مى مستلزم تحّول و پيشرفت ديگرى در حوزۀ فعاليت

نمايد، مراحم و الطاف خاص به نسبت قابليّت  هاى متناسب با پيشرفتش ذهن او را اشغال مى تعاليم و فراگيرى

بهمين نحو در . کند گردد و مقتضيات دوران جوانى ديگر بينش بالغ و کامل او را ارضاء نمى مى او بر او نازل

  ...ها و مراحلى وجود دارد زندگى جمعى عالم انسانى نيز دوران

هاى قبلى در معرض تجديد نظر  ها و تمّدن قوانين حکومت. از هر نقطه نظر عالم انسانى دستخوش تحّول است

يابند و  هاى تازه توسعه مى هاى علمى براى پاسخگوئى به يک سلسله پديده افکار و تئورى اند، قرار گرفته

هاى بديع و اسرار پوشيده  اى نفود يافته شگفتى اختراعات و اکتشافات به مرزهاى ناشناخته. کنند پيشرفت مى

م انسانى در گير فعاليّت و توليدات صنايع بشّدت توسعه يافته است، همه جا عال. سازند عالم مادى را ظاهر مى

  ...حرکتى تکاملى است که نشانۀ انقضاى شرايط قديم و آغاز عصر جديد اصالحات است

دورۀ تقليد کوته فکرانه از عقايد اجدادى منقضى گشته . باشد اين زمان دوران بلوغ و اصالحات در دين نيز مى

ها، مانعى  شأ اصلى و بنيادى دشمنى بين انسانپيروى تعّصب آميز و سرسختانه از اعتقادات کهن من. ... است

  . ... در راه پيشرفت بشر، سبب جنگ و اختالف و هادم صلح، آرامش و رفاه در جهان است

اين اصالحات و تجديد حقايق اساسى دين روح واقعى و نهائى تجّدد است که نور حقيقى جهان، شکوه 

  . و فيض حيات ابدى براى همه ابناء انسان است آشکار کالم حّق و درمان الهى براى همۀ آالم بشرى

  .)در نيويورک که به انگليسى ثبت گرديده است ۱۹۱۲نوامبر  ۱۷خطابه مبارک موّرخ  –ترجمه مضمون بيان (

عملکرد دو فرايند يعنى يکپارچگى و اتّحاد و از هم پاشيدگى و تجزيه که از طريق آنها پيوستگى مردم جهان 

بايستى تمام سعى  بنابراين بهائيان مى. عى است که به تفصيل در آثار بهائى آمده استپذيرد موضو تحّقق مى

خود را بکار برند تا نيروهاى يکپارچگى و اتّحاد را در جامعه پيش ببرند، ولى اثرات اجتناب ناپذير نيروهاى 

ستى ديدگاهى از آينده را باي در عين حال، آنها مى. مخّرب را نيز بر زندگى خود و ديگران به خوبى درک کنند

  : که در بيانات ذيل توصيف شده است در مقابل ديدگان خود داشته باشند

رقابت و خصوصيات و دسائس ملّى موقوف و عداوت و تعّصب نژادى به دوستى و حسن تفاهم و تعاون بين "

بکلّى برطرف و امتيازات  نژادها تبديل گردد، علل منازعات دينيّه همواره مرتفع و موانع و تقييدات اقتصادى

فقر و فاقه از يک طرف و جمع اموال بيکران از طرف ديگر از ميان برخيزد، . مفرط بين طبقات منسوخ شود

اى که در راه جنگ اقتصادى يا سياسى بيهوده مصرف شده براى مقاصدى تخصيص داده    مساعى عظيمه

امور فنّى و ازدياد ثمرۀ مجهودات بشرى و قلع و  خواهد شد که متضمن توسعۀ دامنۀ اختراعات بشرى و تکامل

قمع بيمارى و توسيع دايرۀ تحقيقات علمى و ترفيع سطح صّحت عمومى و تزييد حّدت و لطافت هوش آدمى 
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و استخراج منابع متروکۀ مجهولۀ ارضى و اطالۀ عمر انسانى و پيشرفت هر عامل ديگرى که بتواند حيات 

از توقيعات حضرت ولى امرا، نقل از کتاب ." (ئت بشرى را تقويّت نمايدعقالنى و اخالقى و روحانى هي

  )بهاءا و عصر جديد نوشتۀ دکتر اسلمنت"

ها را آرمان گرايانه و ناشى از فلسفۀ جبرى  خوانندگانى که با آئين بهائى آشنائى ندارند ممکن است اين انديشه

بيانات در چارچوب کلى نظام عقيدتى بهائى که تأکيد زيادى وقتى اين . بدانند، ولى براى بهائيان چنين نيست

بر گزينۀ فردى و جمعى دارد مورد بررسى قرار گيرد، به عنوان توصيف فرايندى از رشد حياتى جامعه بشرى که 

  . متضمن آشکار شدن استعدادهائى است که در وجود بشر بوديعه نهاده شده است منظور خواهد شد

  دانش، عشق، ايمان

ولى که در اين قسمت از رساله مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته امروزه نمايانگر تعهّدات تعداد روزافزونى از اص

براى بهائيان اين اصول عناصر اصلى سيستم عقيدتى آنها را . باشد هاى مذهبى و غيرمذهبى مى مردم با پيشينه

با توّجه به موضوع اين پروژه تحقيقى، . باشد دهد و به تفصيل در کتب مقدسه آنها مطرح مى تشکيل مى

از آن بيم دارم . گردد ام روشن سازم عمدتًا به دگرگون سازى جامعه مربوط مى عقايدى که در اينجا سعى کرده

در واقع قسمت اعظمى از ادبيات . که اين معرفى ديد محدودى از آئين بهائى به عنوان يک دين ارائه دهد

انى زندگى، مسائل مربوط به عبادت و آداب دينى و البته مفاهيم مربوط به هاى عرف بهائى مربوط به جنبه

گردد، بايد اذعان کنم که بدون  ها مستقيمًا به مسائل مورد بحث مربوط نمى گرچه اين موضوع. باشد الهيات مى

ها به  يم آرماناگر بخواه. باشد ها مى ام فاقد نيروى الزم براى ايجاد دگرگونى آنها، اصولى را که مطرح نموده

براى يک شخص معتقد . واقعيّت بپيوندد، دانش بايد با اراده توأم باشد تا بتواند در اين جهت عمل نمايد

نيروى عشق و : دارد اى که به عمل منتهى گردد انگيزۀ خود را از دو نيروى اصلى دريافت مى متّدين، اراده

ى النّور الملکوتى المحبّة هى نفثات روح القدس فى المحبّة ه"به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء . نيروى ايمان

منتخباتى " (المحبّة هى سبب االنکشافات الٔسرارالمودعة فى الکون بفکر ثاقب غيرمتناهى... الّروح االنسائى 

عشق نور ملکوتى است، عشق نفثات روح القدس : مضمون بيان) (۱۲از مکاتيب حضرت عبدالبهاء شمارۀ 

و ايمان .) عشق با قدرتى پايدار و نامحدود سبب اکتشاف اسرار پنهان عالم هستى است ...است در روح انسانى

خدمت "و ) ترجمه(،"مغناطيسى است که جاذب تأييدات خداوند رحمان است"به فرمودۀ آن حضرت 

منظور از ايمان، اول علم و آگاهى و سپس ) "گلزار تعاليم بهائى ۶۱صفحۀ " (مغناطيس تأييدات الهيه است

  ) ترجمه."(عمال حسنه استا

در باگواد گيتا آمده ). کلمات مکنونه" (در روضۀ قلب جز گل عشق مکار"توصيۀ حضرت بهاءا اين است که 

هاى  غزل) ۵۴شماره  ۱۱فصل ."(تواند مرا ببيند و بشناسد و به نزد من بيايد فقط با عشق، بشر مى: "است

ها آن را نتواند فرو  يار محبت را خاموش نتواند کرد و سيلهاى بس آب"دهد که  سليمان به ما اطمينان مى
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غزل هاى ." (اگر کسى تمامى اموال خانۀ خويش را براى محبت بدهد آن را البّته خوار خواهند شمرد. نشانيد

او داراى تقوى : انسان با ايمان هر جا رود محترم است"آموزيم که  از تعاليم بودا مى) ۷شمارۀ  ۸سليمان فصل 

اگر ايمان به قدر دانۀ "فرمايند  حضرت مسيح تأييد مى)  ۲۱: ۳۰۳داماپادا ." (شود وازه است و کامياب مىو آ

شد و هيچ امرى بر شما  گفتيد از اينجا بدانجا منتقل شو، البتّه منتقل مى داشتيد، بدين کوه مى خردلى مى

ا ولّى الذين : "ان اندازه با تأکيد استو شهادت قرآن نيز بهم)  ۲۰آيۀ  ۱۷انجيل متى فصل ."(بود محال نمى

  )۲۵۷سوره بقره آيه " (آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

  ايجاد قابليّت

هاى يک تئورى توسعه که ُبعد روحانى وجود بشرى را در بر گيرد، اصول  در تالش خود براى کشف ويژگى

نظر . هاى عمرانى بکار رود ژى و عملکرد پروژهدر استرات نمايم  ام که توصيه مى بخصوصى اينجا مطرح نموده

عنوان شده در بارۀ توسعه، مربوط به يک اقدام بزرگ جهانى است که هدفش رفاه تمامى مردم جهان 

بايستى اهداف خود را در چارچوب ظهور يک تمّدن جهانى دنبال  باشد، اقدامى که بنا به عقيده من مى مى

بشريّت عصر دگرگونى را که گذر از کودکى جمعى به بلوغ جمعى  در اين بحث عنوان شده است که. کند

هاى توسعه و عمران مّؤثر واقع گردد بايد از الگوى رفتار نوجوانى فراتر  کند و براى آنکه تالش است تجّربه مى

ام که  هام و بيان داشت برنده تمّدن گذاشته من در اين راستا، تأکيد را بر نيروى دانش به عنوان عامل پيش. رود

در اين چارچوب، توصيه . مشارکت در ايجاد و بکار بردن دانش حّق انکار ناپذير هر انسانى در اين سيّاره است

اى که  ام که امر توسعه بايد روى ايجاد قابليّت در افراد، جوامع و مؤسسات يعنى سه عامل عمده نموده

  . اشند متمرکز باشدبايستى در ساختن تمّدن مادى و معنوى نقش عمده داشته ب مى

اگر بپذيريم که امر توسعه بايد با مقتضيات دوران عبور بشريّت از کودکى جمعى به بلوغ جمعى شکل گيرد، 

ها هستند بايد  ها و ايدئولوژى بايستى قبول کنيم که ضمن اين فرايند، مفاهيم ذهنى که شکل دهندۀ فرهنگ مى

مى بايد در تعريف آنها تجديد نظر نمود طوالنى است و  ليست الفاظى که. دستخوش تغييراتى عميق گردند

شامل کلماتى مانند مرد، زن، جوان، کار، تفريح، ثروت، افتخار، وفادارى، آزادى، ملت، دولت، حکومت 

آنچه ضرورت خاص دارد تجديد نظر و تأّمل در مفاهيم فرد و جامعه و روابط هر يک . کردن و غيره خواهد بود

  .سازند دهائى است که زندگى سازمان يافته را در اين سيّاره امکان پذير مىاز اين دو با نها

کسانى که در نيمۀ قرن بيستم توسعه را به عنوان رشتۀ خاصى از فعاليّت بنيان نهادند خود را متقاعد نموده 

ر داشت در يک طرف اکثريت نوع بشر قرا. بودند که اصوًال جمعيّت جهان از دو نوع افراد تشکيل شده است

که بر حسب موقعيّت با القاب عقب افتاده، سست عنصر، مقيّد به سنّت، گرفتار مسئوليت خانواده و جامعه، 

هاى  انسان"در طرف ديگر . شدند گوش به فرمان امر و نهى مذهبى، قانع به کم و فاقد ابتکار توصيف مى



فرزام اربابدکتر   

٧٠  

هدف توسعه تبديل . بتکر و خردمند بودندهائى فّعال، سخت کوش، با انضباط، م قرار داشتند که انسان" مدرن

تر شده و قسمت  پنجاه سال بعد، فکر در باره ساکنان کره زمين بسيار پيشرفته. تدريجى گروه اول به گروه دوم بود

فردگرائى لگام گسيخته به قيمت گرانى براى . اعظمى از رفتار انسان مدرن شديدًا زير سئوال برده شده است

. شده است و ليبرايسم بيش از حّد متکى به خود نااميدى و سردرگمى ببار آورده است جامعه و طبيعت تمام

  . هاى فردى ضرورتى خاص پيدا کرده است نياز به درک روشنى از حقوق و مسئوليت

متفکّرين اوليه امر توسعه در حاليکه چنين نظريات قاطعى در بارۀ فرد داشتند، در مورد تصّور جامعه کامًال 

ولى از آن پس اين مفهوم در غرب براى چندين دهه دچار بحران گرديد و ماهيّت  –زاج و متلّون بودند دمدمى م

هاى گوناگون،  هاى قهرمانانۀ برنامه باين ترتيب عليرغم تالش. و نقش آن در جهان مدرن به خوبى مشّخص نبود

ه انسجام جامعه را حفظ نمايد در حيات جامعه فروپاشيد و ساختار سنتى اجتماع بدون جايگزينى نهادهائى ک

رسيد که جوامع کوچک مخصوصًا در مناطق روستائى محکوم به محو و  براى مّدتى به نظر مى. هم فروريخت

. ها قرار داشت زندگى در شهرهاى پرجمعيّت و بيروح بود اى که در مقابل انسان نابودى بودند و گوئى تنها گزينه

اى را وارد  هاى اخير عناصر غيرمنتظره اده در تکنولوژى ارتباطات در سالهاى خارق الع سپس ناگهان پيشرفت

نياز به تمرکز دادن امور که از خصوصيات صنعتى شدن در گذشته بود به سرعت محو گرديد تا . صحنه نمود

هاى جمعى است و  توان گفت يک جامعه محلى نسبتًا کوچک که آماده براى مشارکت در تالش جائى که مى

اى جذاّب  تواند براى تعداد روزافزونى از مردم گزينه بع اطالعات وسيعى در سطح جهانى مرتبط است، مىبا من

  .بديهى است که تعريف مفهوم جامعه نيز نياز به تجديد نظر دارد. و مناسب باشد

اختيار و  اى که مايلم در اينجا مطرح سازم اينست که تعريف جديد فرد و جامعه تنها هنگامى که مفاهيم نکته

به عالوه از آنجائى که توسعه ارتباط نزديکى با دانش . گردد قدرت را عميقًا مورد بررسى قرار دهيم ظاهر مى

  .دارد، بينش تازه در مورد ماهيّت اختيار و قدرت ناچار از گفتمان بين علم و دين حاصل خواهد شد

  قدرت و اختيارات

در مورد نحوۀ درک قدرت و استفاده از آن در طى دوران  در قسمت اول اين رساله، شک و ترديد خود را

در اينجا توضيح خواهم داد که همانطور که بلوغ بشرى نزديک . کودکى و سپس زمان بلوغ بشريّت ابراز داشتم

بايستى خصوصيتى مربوط به فرد و جامعۀ محلى محسوب گردد، يعنى قدرتى که با  شود، قدرت مقدمتًا مى مى

  . گردد انى، وظائفى را که براى نيل به هدف مشترک تأسيس تمّدن الزم است عهده دار مىانگيزش روح انس

اى نسبت به مفهوم  براى آنکه اين مفهوم قدرت در سطح وسيعى مورد پذيرش واقع گردد، الزم است درک تازه

هاى  قلبى و يا طرحابتکار فردى پيروى از آرزوهاى . هاى جمعى پيدا کنيم ابتکار فردى و مشارکت در فعاليّت

براى آنکه بتوان ثمربخش واقع شد و از بيگانگى ناشى . تصادفى مبتنى بر تعاريف شاعرانه از خالقيّت نيست
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بايستى در جهت  از فردگرائى بى حد و حصر اجتناب نمود، خالقيّت بايد تحت انظباط در آيد و ابتکار مى

  . وحدت و يگانگى حرکت کند

اش خاموش  گردد تنها نتيجه هنگامى که انظباط تحميل مى. يمان درونى حفظ شودانظباط بايد با نيروى ا

روح انسانى . ولى انظباط درونى را صرفًا نتيجۀ اراده فرد دانستن نيز اشتباه است. کردن شعلۀ خالقيت است

ستى قواى نهفته خود را با اطاعت از قدرتى برتر، اساسًا قدرت قوانين روحانى و مادى که بر عالم ه

گردند و درک آنها نه فقط بر  اين قوانين در چارچوب علم و دين کشف مى. سازد حکمفرماست، ظاهر مى

نمايد نيز معنا  گذارد، بلکه به قدرت و اختياراتى که جامعه به نهادهاى خود تفويض مى آگاهى فردى اثر مى

جهت نيل به منافع مشترک است، اين اختيارات در اصل اختيارهدايت کردن قدرت فرد و جمع در . بخشد مى

  .يابد گيرد و به قدرت کنترل و مداخله تنّزل مى اختيارى که اغلب مورد سوء استفاده قرار مى

کشمکش بين فرد و نهادهاى جامعه که يکى مصّرانه خواهان آزادى بيشترى است و ديگرى اطاعت و انقياد 

نمونه دموکراسى که . ر طى قرون و اعصار بوده استهاى حيات سياسى د نمايد از ويژگى ترى را طلب مى کامل

شمارد ولى سعى دارد حدود آن را  گردد، اين حالت کشمکش را مسلّم مى امروزه به شّدت در جهان ترويج مى

شّکى نيست که نوع دموکراسى که تا کنون حاصل . مشّخص سازد تا در اين فرايند، حقوق فردى پايمال نگردد

اّما فرايند تاريخى . حاکميّت مستبدانه که بشريّت به کّرات دچار آن بود ارجحيّت داردهاى  شده است بر نظام

اش، متوقّف گردد، امکانات جديدى جهت  دموکراسى شدن نبايد در همين جا، در مرحلۀ نارساى کنونى

ا فقط امّ . گيرى و قدرت فردى براى اجراى آن در حال ظهور است تعامل بين اختيارات نهادها براى تصميم

اى براى تحميل نظريات حزب خاصى نباشند، اعم از  هنگامى اوضاع بهتر خواهد شد که ديگر نهادها وسيله

تا جائى که نهادها وسيله ابراز استعداها و قواى . اينکه آن حزب بطور دموکراتيک انتخاب شده باشد يا غير آن

آيد، بدين معنا که فرد نهادهاى  ل بوجود مىاعضاى جامعه در جهت خدمت به بشريّت گردند، يک تعّهد متقاب

نمايد و آن نهادها به نوبه خود به صداى مردمى که بر آوردن نيازشان از جمله  اجتماعى را حمايت و تقويت مى

  . وظائف آنها است صادقانه توّجه خواهند نمود

اين دو فقط در محيطى که بايد . ابدتواند به فعل و انفعال بين افراد و نهادها تقليل ي البتّه حيات اجتماعى نمى

توانند موجوديّت و تعامل  از آن بقا و تداوم خود را کسب کنند و خود را براى بهبود و پيشبرد آن وقف نمايند، مى

اى از قدرت و اختيارات مفاهيم عميقى براى ماهيّت حيات جامعه و در  به اين ترتيب درک تازه. داشته باشند

هاى  جامعه است که با چالش ايجاد محيطى روبرو است که در آن اراده. هد داشتنتيجه براى فرهنگ خوا

فردى با هم آميخته شود و قدرت چندين برابر گردد و به صورت اقدامات جمعى که نمايانگر تّجلى عالى روح 

  .انسانى است به ظهور رسد
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ه موضوع ايجاد قابليّت پرداخته، با اين تذّگر مختصر در مورد ماهيّت و نقش سه عامل اصلى توسعه، حال ب

هاى بخصوصى که براى پيشرفت  دهيم و سپس به تجزيه و تحليل توانائى ابتدا آن را عمومًا مورد بررسى قرار مى

  . پردازيم مردم ضرورى است مى

  گيرى و اجرا تصميم

اختن قواى نهفته درونى ايجاد قابليّت آنطور که در اينجا پيشنهاد شده است مستلزم تواندهى به فرد در ظاهر س

خود در جهتى خالّق و منّظم و نيز شکل دادن نهادها به منظور ٕاعمال اختيارات براى هدايت اين قوا در مسير 

. باشد اى که به منزلۀ محيطى براى غنى سازى فرهنگى عمل نمايد، مى تّرقى و تعالى بشريّت و ايجاد جامعه

د چگونگى استفاده از منابع مادى کرۀ زمين و منابع عقالنى و چالشى که در مقابل اين سه عامل قرار دار

گيرى فردى  روياروئى با اين چالش مستلزم تغييرى اساسى در فرايند تصميم. معنوى بشر براى پيشبرد تمّدن است

گيرى  امروزه رقابت لگام گسيخته، وسوسۀ قدرت و سوء استفاده از اختيارات، روش تصميم. باشد و جمعى مى

هاى افراطى يعنى بى تفاوتى يا اشتياق بيش از حّد، پاى  اين فرايند با گرايش. نتيجه نموده است باه و بىرا ت

بندى به اصول يا بر حسب اتفاق عمل کردن، مقيد بودن به جزئيات يا صرفًا گرايش به تخيّالت داشتن، 

ز عملى است که در بر دارنده در واقع آنچه مورد نياز حياتى است طر. دستخوش افراط و تفريط گشته است

  .يادگيرى منظم و سيستماتيک باشد

کنم مبحث را در چارچوب يک  به منظور تسهيل اين بحث در اين قسمت و در بقيۀ اين رساله، سعى مى

اى که شامل چندين شهر کوچک، تعداد زيادى روستا و احتماًال يکى دو  منطقه از يک کشور ارائه دهم، منطقه

هاى محيطى، فرهنگى و سياسى کامًال مشّخص اغلب  اى معموًال با هويت يک چنين منطقه. شهر بزرگ باشد

هاى بين المللى، دولت و بعضى از  باشد که در آن انجمن هاى توسعه مى مورد نظر آن دسته از برنامه

  .هاى جامعۀ مدنى هر يک سهم مشخّصى دارند سازمان

اى  هاى عمده گيرى کنان اين منطقۀ فرضى ما به ندرت در تصميمتوان تصّور نمود که اکثريت سا به درستى مى

گذارد، مثًال تصميماتى در بارۀ زيربناى ماّدى جامعه، ماهيّت و ميزان  که بر حيات جمعى آنها اثر مى

اين تصميمات يا . اند محصوالت کشاورزى و صنعتى، تکنولوژى، آموزش و پرورش و ارتباطات، شرکت داشته

شود که بطور کلّى بسته به حدود تمرکز زدائى در آن  نطقه و يا توسط نخبگان منطقه گرفته مىخارج از اين م

اعم از اينکه .. کند، دارند کشور، نقش کم و بيش مّهمى در ساختار کلّى قدرتى که بر آن ملت حکومت مى

  .ندشو هاى مختلفى تقسيم مى نظم سياسى دموکراتيک باشد يا نه، اين نخبگان خود به دسته

جريان . اى نيست که فرايندهاى سياسى در آن وجود نداشته باشد کنيم منطقه اى که در اينجا توصيف مى منطقه

هاى متناوبى از پيروزى و عقب نشينى موجب پيدايش نهادهائى شده است که بر  دموکراسى شدن با دوران
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هاى تمرکز زدائى، ممکن است  با پيشرفت ارزش. گذارد حيات فردى در شهرهاى کوچک و روستاها اثر مى

اّما آنچه بوجود آمده از يک نظام سياسى که . حتّى ميزانى از اختيارات در اين نهادهاى محلى شکل گيرد

در حقيقت حتّى شوراهاى منتخب در . موجب مشارکت مردم در ادارۀ امور خود گردد بسيار به دور است

همانطور که . باشند رؤساى سياسى مختلف مىترين روستاها، ابزارى در دست منصوب شدگان  کوچک

کنند مى پيوندند، اين شوراها با  هاى بيشترى به صف کشورهائى که انتخابات دموکراتيک برگزار مى ملت

اى  دهند و در مقابل به نحو فزاينده استفاده از وابستگى خود، منابع الزم را در اختيار مردم خود قرار مى

  . کنند راء به سوى خود جلب مىوفادارى آنان را به صورت آ

نخبگان در مقابل . کننده بدانيم ها، اشتباه است اگر وضع اين منطقه را مأيوس عليرغم همۀ اين نابسامانى

اصالحات انعطاف ناپذير نيستند و افرادى که از درستى و امانت قاطعى برخوردار باشند به مقامات مهّم 

. شود ها نيز ديده مى ّما بطور مّکرر تمايلى واقعى به ايجاد رفاه براى تودهاى وجود دارد، ا فساد گسترده. رسند مى

  . نوع دوستى و طمع در کنار هم و در اصطکاک دائم با هم وجود دارند

اکنون چندين . هاى غيردولتى توسعه است اى افزايش تدريجى سازمان منبع بزرگ اميد براى يک چنين منطقه

قسمت اعظم کار آنها تحت تأثير . اند اى از جهان فعاليّت داشته هر گوشه ها در دهه است که اين سازمان

ها و غيره قرار داشته به جامعۀ مدنى ساختارهاى  ها، کلوپ ها، انجمن هاى محلى مانند تعاونى سازمان

ولى هر چند که کارشان مّهم است، حتّى اين نظم تشکيالتى . کنند اجتماعى، سياسى و اقتصادى اعطاء مى

هاى غيردولتى سعى  در غياب چنين نظامى، هيئت. تواند جايگزينى براى يک نظام کامل حاکميّت باشد ىنم

اى که سر راهشان قرار  نفع محلى دارند که آمادۀ جذب منابع هر پروژۀ توسعه هاى ذى در تقويّت قدرت گروه

  . گيرد هستند

تقويّت ساختارهاى معتبر حاکميّت بخصوص در ايجاد تغييرى اساسى در اين شرايط به وضوح مستلزم ايجاد و 

اّما کجا اين سئوال را بايد مطرح نمود که آيا متفکرين توسعه جوياى آن نظرياتى هستند که . سطح محلى است

گيرى و اجرا مشغول گردند؟ اين انتظار که  به نهادهاى تازه تأسيس کمک کند تا به فرايند صحيح تصميم

نهايتًا منظور و . نشأ الهامات مفيدى گردند، انتظارى ساده لوحانه خواهد بودهاى حاکم بر منطقه م سياست

مقصد آموختن دسيسه، اندوختن ثروت شخصى و حمايت از قدرت گروهى به قيمت زيان به ديگران و کسب 

  . ها منتهى گرديده است نيست مهارت در مسابقه بى پايانى که به فقير کردن توده

هائى نيستند که بقيۀ جهان بايد به آنها  هاى پيشرفته چه خواهند بود؟ آيا آنها نمونهپس فرايندهاى ويژۀ کشور

تواند ساکنان منطقۀ ما را که تا کنون از تصميمات حاکم  هائى نيستند که مى تأسى نمايند ؟ آيا نمايانگر ارزش

؟ آيا سهم پيشين اين فرايندهاى اند، قادر سازد تا راه پيشرفتى براى خود بيابند بر حيات جمعى خود برکنار بوده
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سياسى در شکوفائى بعضى از کشورها دليل کافى بر توانائى آنها بر ايجاد تحّوالتى که به سعادت و رفاه ماّدى 

  و معنوى کّل نوع بشر منتهى خواهد گرديد، نيست؟ 

تيم بشرطى که تدابيرى رف نموديم با اشتياق به استقبال گزينۀ دوم مى اگر ما از اقتضاى زمان خود تبعيّت مى

هاى بارز شيوۀ کنونى رفتار سياسى را صرفًا حمل بر فساد  اّما نارسائى. اتّخاذ گردد که از فساد اجتنناب شود

گردد که معايب عميقًا ريشه دارى که در بعضى از باورهاى بنيادين وجود داردناديده انگاشته  نمودن موجب مى

زور و خشونت که در طول تاريخ ابزار قابل اتکائى در دست حاکميّت مثًال درست است که استفاده از . شود

اّما دموکراسى به مفهوم تقسيم مردم بر . هاى اخير اعتبار و کارآئى خود را از دست داده است بوده در سال

. انجامد نمايند، نيز به خشونت مى" مذاکره"حسب عالقه، استعداد و ايدئولوژى که در تصميم گيرى بين خود 

وسيلۀ رسيدن به اين هدف امتيارات اقتصادى و . ها اين است که برنده شوند هدف و منظور هر يک از اين گروه

آنچنان قوى است که " حق با برنده است"اين باور ديرينه که . بسيج حاميانى است که حريف را به زانو درآورند

به عنوان کمال موفقيّت تکامل تصميم گيرى  آيا ما بايد اين طريق را. نمايد جهت اجراى عدالت را تعيين مى

  جمعى در جهان بپذيريم؟

هاى سياسى بداند بهتر است  گيرى جمعى را نوعى استادى در هنر دسيسه استراتژى توسعه بجاى آنکه تصميم

يک چنين فرايندى . ها در نظر بگيرد آن را به عنوان تجّسس جمعى حقيقت و تجزيه و تحليل عقالنى گزينه

در . سازد باشند ميّسر مى هائى را که هرچند لزومًا مشکل يا پيچيده نيستند، در اصل علمى مى ه از روشاستفاد

هائى بسيار ابتکارى را براى کشف  شد روش هائى که مربوط به فعاليّت جامعه مى ها، برنامه واقع در طى سال

. ريزى و نظارت ارائه داده است مههاى عمل، برنا نيازها، تجزيه و تحليل تسلسل وقايع، سنجش ساير شيوه

هائى  ولى برنامه. باشد ها مستلزم به کارگيرى تقريبًا بدون فکر تکنيک مى درست است که بعضى از اين تالش

گيرى  هائى از مردم را در کسب توانائى عقالنى کمک نموده تا قادر به تصميم شوند که گروه نيز يافت مى

هاى خاص اين  ويژگى. ّسس سيستماتيک حقيقت شناخته شده استجمعى باشند، روشى که به عنوان تج

آنچه حائز اهميّت است اينست که دانش ارزشمندى در حال حاضر در علوم . ها در اينجا مطرح نيست روش

هاى مردم عادى بکارگرفته شود اگر سياستگذارى با نظرى موافق به  تواند در فعاليّت اجتماعى وجود دارد و مى

  .سعه بنگرداين ُبعد تو

توان استفاده نمود نصف ماجرا  اينکه از قدرت علم براى طرح مکانيزم مؤثّر براى تصميم گيرى جمعى مى

موفقيّت فرايند مشورت که از ويژگى تحّرى حقيقت برخوردار باشد و به سادگى به جنگ قدرت منتهى . است

صداقت، انصاف، بردبارى، صبر و . دنگردد به خصوصيات اخالقى و روحانى شرکت کنندگان نيز بستگى دار

تهيّه ليستى از اين صفات چندان مشکل . کند تحّمل و ادب از جمله صفاتى است که به ذهن خطور مى

تواند مردم را قادر  چه نيروئى مى. توان اين صفات را در افراد پرورش داد مسئله اينست که چگونه مى. نيست
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بردارند، که به حقيقت پاى بند باشند حتّى وقتى منافع آنان را  سازد که با هوى و هوس خود سر به مخالفت

کند و انضباطى را بپذيرند که مستلزم هم شهامت ابراز عقيده صريح باشد و هم اينکه شرکت کنندۀ  تأمين نمى

  .گيرى و توافق جمعى باشند؟ بديهى است اين نيروى درونى ماهيّت دينى دارد فعالى درتصميم

. طرفانه حقيقت است مستلزم ناديده گرفتن منافع شخصى نيست صفاتى که الزمۀ تحّرى بىپافشارى در کسب 

همچنين مشکالتى را که در راه رسيدن به توافق آراء بر سر مسائل مربوط به رفاه شرکت کنندگان در يک فرايند 

نابع علم و دين براى تنها چيزى که الزم است اينست که مردم از م. توان انکار نمود مشورتى وجود دارد نمى

هائى که بر حسب وظائفى که  هاى تصميم گيرى استفاده نمايند، توانائى هاى خاصى در هيئت ايجاد توانائى

ها عبارتند از داشتن تصور واضحى از واقعيت اجتماع و نيروهائى  اين توانائى. در جامعه دارند مورد نياز است

آورد، ارزيابى صحيح منابع  هر لحظۀ تاريخى بوجود مى هائى که کنند، يافتن فرصت که در آن عمل مى

آهنگ در مقام يک هيئت و با حوزۀ انتخابيۀ خود، تشخيص اينکه هر تصميمى هم  جامعه، مشورت آزاد و هم

ُبعد مادى و هم معنوى دارد، اتّخاذ تصميم به نحوى که جالب اعتماد، احترام و حمايت واقعى کسانى باشد 

گذارد، استفادۀ مؤثّر از قوا و استعدادهاى متنّوع منابع انسانى موجود،  آنها اثر مى که تصميم بر زندگى

ها در يک حرکت پيشرو، ايجاد اتّحاد و تداوم آن،  هاى افراد و گروه ها و فعاليّت پارچه نمودن تنّوع ديدگاه يک

  . رفتار مستبّدانه به دور باشد پذير که از شائبۀ رعايت موازين عدالت و اجراى تصميمات بطور آشکار و انعطاف

گيرى را در منطقه فرضى  هاى تصميم ها، نياز به تجديد نظر در ايجاد هيئت حتّى نگاهى سريع به اين توانائى

آنچه مطرح است تغيير و تبديل سبک کنونى حاکميّت . نمايد هاى آموزشى ايجاب مى ما در مقام سازمان

ات است و تبديل آن به سبکى که با حالت اصيل يادگيرى شکل گرفته مبتنى بر مفاهيم سنتّى قدرت و اختيار

اند  هاى توسعه به ندرت قادر بوده توان انکار نمود که اين کار مستلزم تعّهد به اصولى است که پروژه نمى. باشد

يکى از  اّما آيا تغيير ازنحوۀ حاکميّت به زور به اداره کردن امور با آموزش و يادگيرى. با آن روبرو شوند

  هاى بارز عبور بشريّت از کودکى به بلوغ نيست؟  ويژگى

  دانشگاه

براى آنکه مساعى توسعه تمامًا با حالت يادگيرى عمل نمايد، چيزى بسى بيشتر از آموزش تجّربى جوامع و 

ى اى است که به توليد، بکارگيرى و ترويج رسم هر منطقه توسعه نيازمند مؤسسه. ها مورد نياز است سازمان

اينکه اين . کنيم اى در اينجا با عنوان دانشگاه اشاره مى به يک چنين مؤسسه. دانش اختصاص داشته باشد

هاى  دانشگاه تا چه حّد وظائف سنتّى مربوطه از قبيل ارائه آموزش عالى و انجام تحقيقات در محدودۀ فعاليّت

در زمينۀ توسعه به عنوان . ربوطه دارددار خواهد بود بستگى به شرايط خاّص منطقۀ م علمى مدرن را عهده

ايجاد قابليّت، وظيفۀ اصلى اين دانشگاه تحقيق، عمل و آموزش در مورد تمامى طيف فرايندهاى حيات 

شود صرفًا فعاليّت دانشگاهى  آنچه در اينجا پيشنهاد مى. باشد اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مردم منطقه مى
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هائى مانند توليد  ارکت مردم در همان فضائى که آنان به فعاليّتنيست، بلکه تحقيقاتى است که با مش

ها و غنى سازى فرهنگى اشتغال  کشاورزى و صنعتى، بازاريابى، آموزش و پرورش، اجتماعى کردن ارزش

  . شود دارند، انجام مى

وردى از فعاليّت اى است که تقريبًا در هر م اى، مؤسسه به اين ترتيب اين دانشگاه در ارتباط با توسعۀ منطقه

سازد، دانش تازه  کند، دانش موجود را سيستماتيک و منظم مى اجتماعى حضور دارد، مردم را همراهى مى

گنجاند و به  هاى آموزشى رسمى و غيررسمى مى کند، نتايج يادگيرى سيستماتيک را در برنامه ايجاد مى

اى و مشخّص نمودن  سيس يک چنين مؤسسهتأ. بخشد گيرى بينش و ديدگاه روشنفکرانه مى هاى تصميم هيئت

اى است، چالشى که مستلزم خالقيّت و توانائى  شيوۀ عملکرد آن از عناصر حياتى ايجاد قابليّت در هر منطقه

حدود . هاى سنتّى آموزش عالى راکد و ايستاى کنونى هيچگونه کارآئى نخواهد داشت نمونه. باشد نوآورى مى

هدف آن است که يک فضاى اجتماعى ايجاد گردد که هر . مل تعين گرددجديدى بايستى براى تحقيق و ع

  . ساختار آن اعم از مزرعه، کارخانه و مدرسه مراکز پويائى براى يادگيرى باشند

  توسعه، انتقال و اقتباس تکنولوژى

تصميم هاى  اى که مستلزم توّجه دائمى دانشگاه و هيئت يکى از وظائف مهّم مردم منطقۀ مورد نظر، وظيفه

موضوع تکنولوژى از آغاز گفتمان توسعه . باشد گيرنده در سطوح مختلف است، انتخاب صحيح تکنولوژى مى

ها  اى از ويژگى مجموعه. جزئى از اين گفتمان بوده و تاکنون تقريبًا از هر زاويۀ ممکن مورد برسى قرار گرفته است

ر، مدرن، پيشرفته، متوسط، بومى، کارآمد در نيرو، مانند بزرگ يا کوچک، متکى به سرمايه و يا متکى به کا -

هاى گوناگونش بکار رفته  براى توصيف مناسب بودن و اقتضاى تکنولوژى در شکل -سالم از نظر محيط زيست 

هاى  فرايندهاى مربوط به انتقال، نوآورى، تحقيق و توسعه، اقتباس و انتشار تکنولوژى که در بيشتر زمينه. است

گردد به دّقت مورد تجزيه و تحليل واقع شده و نتايج به دست آمده کامًال مورد  شرى اعمال مىهاى ب فعاليّت

فعل و انفعال بين تکنولوژى و عوامل اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى مشخص . بحث قرار گرفته است

است که مباحث  بنابراين جاى تعجب. کننده حيات يک ملّت نيز با جزئيات مورد مطالعه قرار گرفته است

در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه تنظيم . تکنولوژى در زمينۀ توسعه تا اين حّد از قاطعيّت به دور است

هر وقت که . هاى مؤثّر در علم و تکنولوژى همچنان به صورت چالشى دشوار باقى مانده است سياستگذارى

شود که در نتيجه  ثرًا اقتصادى و سياسى، مطرح مىآيد، عوامل متعدد ديگرى، اک موضوع تکنولوژى به ميان مى

  . گردد توّجه به موضوع تکنولوژى منتفى مى

پيشرفت تکنولوژيکى به غير از پيچيدگى مسائل مربوطه، خود موضوعى نامشخّص و مبهماست، چه که در عين 

اکثرًا در ارتباط با  مدرنيته. باشد رود و هم عامل مؤثّر در آن مى حال هم يکى از اهداف توسعه بشمار مى

اين امر نمايانگر پندارى غلط نيست، زيرا تحّول تکنولوژيکى جزء . شود استفاده از تکنولوژى مدرن تعريف مى
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شود، ساکنان آن دهکده  به اين ترتيب وقتى در يک روستا لوله کشى آب ايجاد مى. ذاتى پيشرفت ماّدى است

به . رود اين تکنولوژى قدمى به جلو در جهت توسعه بشمار مى توانند ادعا کنند که دسترسى به به درستى مى

شود  مشکل هنگامى پيدا مى. تواند کمکى به پيشرفت شمرده شود همين نحو ورود کامپيوتر به يک جامعه مى

يابد که بدون  گيرد و تمدن مادى امکان مى که پيوند اساسى بين پيشرفت ماّدى و معنوى مورد غفلت قرار مى

تّوجهى به حقايق روحانى، به پيشرفت خود ادامه دهد و به اين ترتيب نقش تکنولوژى به عنوان  ترين کوچک

در عوض تکنولوژى به صورت نيروئى مرموز و خودکار در . شود ها از نظر محو مى اى براى تحّقق آرمان وسيله

اى جز  گوئى هيچگونه گزينه روند، مردم از صحنه کنار مى. سازد دهد و مشخّص مى آيد که آينده را شکل مى مى

  .کند ندارند دنباله روى از روندى که يک تکنولوژى جديد ايجاد مى

راه حّل اين مشکل البتّه انکار ارزش ذاتى پيشرفت تکنولوژيکى نيست و مطمئنًا تداوم بخشيدن به تصّورات 

اينست که در ساکنان هر  آنچه مورد نياز است. باشد غلط در باره معنويّت و هم آهنگى با طبيعت نيز نمى

منطقه قابليتّى ايجاد شود که چه فردى و چه جمعى، در مورد توسعه، انتقال و اقتباس تکنولوژى، به نحو 

  . هاى معتبرترى را دنبال کنند اى گزينه فزاينده

تخاب در جهانى که تمامًا وقف پيچاندن کلمات به نحوى است که با منافع اقتصادى متناسب باشد، قابليّت ان

بديهى است اين . تواند به آسانى با مهارت يک مصرف کننده خوب مترادف گردد گزينّۀ صحيح تکنولوژى مى

اى از  قابليّتى که اينجا مورد بحث است در بردارنده سلسلۀ پيچيده. آنچيزى نيست که اينجا مورد نظر ما است

ها را در تعامل روزانۀ  ا هم رفتار افراد و سازمانها و عادات است که همۀ آنها ب رفتار، باورها، ادراکات، مهارت

  .سازد آنها با تکنولوژى مشخّص مى

مهم ترين عامل مشخّص کننندۀ اين رفتار چيزى است که مى توان آن را فرهنگ علمى و تکنولوژيکى مردم 

و ترجيح دادن  –ق آن عدم توانائى استراتژى توسعه در روياروئى با اين جنبۀ فرهنگ و ايجاد تحّول از طري. ناميد

هاى  هاى گذشته برنامه در واقع علت شکست –هائى از علم و تکنولوژى مدرن  عطف توّجه به اجزاء يا قسمت

اى است که بتواند با پيشبرد يک فرايند پوياى آموزش در  کنم دانشگاه مذکور مؤسسه تصّور مى. باشد توسعه مى

  . رفع نمايدباره تکنولوژى در سطوح مختلف، اين مشکل را 

هاى  ترين دايره بايستى در فضاهاى گوناگون اجتماعى، از پيشرفته همانطور که قبًال تعريف شد، اين دانشگاه مى

توان براى ترويج گفتمانى در  از اين مراکز آموزشى مى. فکرى گرفته تا مزارع و کارخانجات مربوطه، عمل نمايد

جويانه  دفاع ستيزه. دى متعادل نسبت به تغيير و تحّول داشته باشدبارۀ علم و تکنولوژى استفاده نمود که رويکر

حقير شمردن و ناديده . کنند ها را کنترل مى ها و کسانى است که آن ها تقريبًا هميشه نشانۀ ترس توده از سنت

که در باشد  هاى دانائى موجود در بين مردم يک منطقۀ در حال توسعه نيز ناشى از عدم امنيّت مى گرفتن نظام

اين مورد، عدم امنيّت کسانى است که مايل به تحميل تغييرات هستند، از جمله نتايج نامطلوب اين نوع 
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دانشگاه مربوطه بايد تالش کند تا روابطى سالم بين ميراث . خاص غرور و تکبّر بيزارى و مقاومت مردم است

بوجود آورد و به اين ترتيب مردم را قادر فرهنگى مردمى که آموزش آنها را به عهده دارد و ثمرات علم مدرن 

  . گردد از آن خود بدانند سازد تا دانشى را که از تعامل اين دو حاصل مى

براى آنکه احساس مالکيّت و از آن خود دانستن معنا و مفهوم داشته باشد، بايد با اين ادراک همراه گردد که 

بودن تکنولوژى بستگى به نحوۀ استفاده از آن دارد  اين فکر که خوب يا بد. طرف نيست تکنولوژى خنثى و بى

تواند براى کشتن و يا بريدن  مثًال بديهى است که چاقو مى: معتبر است، ولى فقط در چارچوبى بسيار محدود

تر، تکنولوژى نوعى عقيده يا ايدئولوژى همراه خود دارد و آن عقيده را به  اّما در سطحى بنيادين. نان بکار رود

گزينۀ تکنولوژيکى هر گزينۀ . دارد ه حيات فردى و اجتماعى را بر اساس آن بايد سازمان داد اعالم مىطريقى ک

اين گزينش خود بيانى از . گيرد ديگرى را که در بارۀ کيفيّت و جهت زندگى در منطقه انتخاب شود در بر مى

فۀ دانشگاه آن است که اين وظي. هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و نهايتًا اخالقى و روحانى است ارزش

  . ادراک را آنچنان در ذهن عمومى مردم القاء نمايد که به صورت يک عنصر فرهنگى غيرقابل بحث درآيد

ايجاد درک کافى از ماهيّت تکنولوژى در مردم منطقه، تنها اولين قدم در بوجود آوردن قابليّت در آنان براى 

دفاع بازار، بلکه در مقام هويّتى آگاه که سرنوشت خود را  ان قربانى بىروياروئى با گزينۀ تکنولوژيکى، نه به عنو

دانشگاه بايد هدف ترويج گفتمانى پويا در بارۀ علم و تکنولوژى را در منطقه بدون وقفه . باشد بدست دارد، مى

آموزشى  تواند فرايند دنبال نمايد و درعين حال آگاه باشد که نيروى تبليغات سياسى و تجارى هر لحظه مى

هاى آموزش فلسفه تبديل نمود و در  هاى توسعه را به دوره منظور اين نيست که برنامه. مطروحه را بر هم زند

هاى برگزيده شدۀ خاصى  هاى دانشگاهى بى انتها سردرگم شد، براى تحقّق پيشرفت مادى، تکنولوژى بحث

در اينجا اين است که اطمينان حاصل شود  چالش. بايد در سطح وسيعى انتشار يابد و بطور صحيح پياده گردد

که يک چنين انتشار تکنولوژى به صورت يک سلسله رويدادهاى پراکنده واقع نشود که اثرات آن براى تحّول 

  . اجتماعى هرگز در نظر گرفته نشود

نطقه اگر بخواهيم تغييرات تکنولوژيکى فرايندى سنجيده باشد و در معرض بررسى دقيق مردمى آگاه در يک م

هائى در جهت روشن شدن  اول بايد گام. بايستى در آن منطقه به پيش رود قرار گيرد، حداقل دو نوع کوشش مى

ها وابسته به هم که در منطقه  هاى اساسى عملکرد هر دسته از توليدات، ابزار، فرايندها و سياستگذارى ارزش

مانند بسيارى از الفاظ مّهم ديگرى که به " ها زشار"هاى اخير کلمۀ  متأسفانه در سال. مطرح است برداشته شود

گفتمان اجتماعى مدرن وارد شده است، آنچنان با بى دقتّى مورد استفاده قرار گرفته که تقريبًا مفهوم خود را از 

شود مستلزم مخالفت شهامت آميز با  طور که اينجا پيشنهاد مى ها آن بررسى و شناخت موضوع. دست داده است

ها برخورد نمايد و  باشد، فرهنگى که قادر نيست به نحو صحيح با مسئلۀ ارزش جو مى لطهيک فرهنگ س

در يک خًال اخالقى و روحانى که . بنابراين سعى دارد آن را به موضوعى در رديف سليقۀ شخصى تنزل دهد
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داشت؟ در توان غير از اين انتظار  در آن هدف و هويّت چيزى جز مشتقات خود فعاليّت نيست، چگونه مى

ها از تعاليم معنوى که هويّت فردى و  هاى دينى خود مرتبط است، ارزش مقابل، در فرهنگى که هنوز به ريشه

  . شود کند، ناشى مى هاى سازنده را مشّخص مى سازد و هدف کوشش جمعى را روشن مى

. در منطقه بوجود آيددوم آنکه تدابيرى بايد اتّخاذ گردد تا توانائى درک و شناخت علمى تکنولوژى رايج 

بايستى قسمتى از متن علمى مربوط به هر مرحله از پيشرفت تکنولوژيکى در نظام دانائى  بخصوص، حداقّل مى

سطح پيشرفتگى اين اقدام بستگى به ماهيّت تکنولوژى، پيچيدگى متن علمى . منطقه موجود و مطرح باشد

براى نيل به اين هدف، دانشگاه مزبور امکانات مختلفى  .هاى قبلى مردم در اين زمينه دارد مربوطه و موفقيّت

شوند گرفته تا  هاى علمى خاص مى در اختيار دارد، از انتشارات و فيلم که موجب شهرت و معروفيّت موضوع

همچنين تجهيزات تحقيقاتى اين دانشگاه اگر نه . هاى آموزشى رسمى براى هر سطحى از تحصيل برنامه

اندازۀ کافى، کارآئى خواهد داشت که مردم را از سطح صرفًا دريافت کننده و مصرف  درسطح پيشرفته، ولى به

  .کنندۀ تکنولوژى به سطح مالک بودن آن ارتقاء دهد

  

هاى بومى که  ُبعد تکنولوژيکى ايجاد قابليّت در منطقه عالوه بر توّجه به فرهنگ، به وضوح ناظر به انجمن

هاى  ها براى به عهده گرفتن مسئوليّت اين انجمن. باشد ژى هستند نيز مىمأمور توسعه، اقتباس و ترويج تکنولو

ها عبارتند از تشخيص نيازهاى تکنولوژيکى فرايند  اين مسئوليّت. بايستى تقويّت گردند حياتى و فراوان خود مى

تفاده از هاى موجود و تصميم در مورد چگونگى اس توسعه، بررسى منابع طبيعى منطقه و نتايج فرعى فعاليّت

هاى خاص و برآورد نتايج آنها، انجام تحقيقات ارزشمند و  آنها، برنامه ريزى و نظارت بر انتقال تکنولوژى

تمام اين وظائف . يافتن راه حّل تکنولوژيکى براى مشکالت واقعى و توجه به نيازهاى آموزشى تکنولوژى

ناسى منطقه و درک عميق واقعيّت اجتماعى بايستى با دانشى دقيق و وارد نسبت به محيط زيست و بوم ش مى

شود،  براى حصول اطمينان از اينکه آموزش و يادگيرى در واقع انجام مى. در حال تکامل مردم، انجام شود

  . ها و مؤسساتى را که به اين فرايندها اشتغال دارند همراهى نمايد بايستى انجمن دانشگاه مربوطه مى

شود که هيچ برنامۀ توسعۀ واحدى که روى منطقۀ خاصى  يف شد روشن مىاز وظائف زيادى که در باال توص

تکنولوژى يک . متمرکز باشد، قادر نخواهد بود قابليّت گزينش تکنولوژى صحيح را در مردم منطقه ايجاد نمايد

گفتمان راجع . بايستى در اين سطح بررسى و روشن گردد مسئلۀ جهانى است و نقش آن در پيشرفت تمّدن مى

. اى فراتر رود بايستى از مرزهاى منطقه علم و تکنولوژى که چند اصل آن در اين نوشتار ذکر گرديده مى به

بايستى جزئى از يک شبکۀ بزرگتر مؤسسات آموزشى باشد  دانشگاهى که در اين اوراق به آن اشارت رفت مى

عًا مورد نياز است يک بررسى و آنچه واق. اى صرفنظر از درجۀ موفقيّت مادى آن عمل نمايد که در هر جامعه

شناخت جهانى آشکار از مسائل مربوط به گزينش تکنولوژيکى است، بررسى و شناختى که به آسانى مورد بهره 

هاى امتيازدار قرار نگيرد تا آن را براى تعيين جهت پيشرفت مادى منحرف ساخته سهم عظيمى از  بردارى گروه
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بايستى رويکردى علمى با مشکالت  اين کوشش نيرومند مى. ندقدرت توليد شده را به خود اختصاص ده

داشته باشد، ولى اين امکان را نيز فراهم سازد که براى روشن ساختن مسائل مربوط به ارزش و هدف، آزادانه 

اين . سازد انقالب کنونى ارتباطات اين تالش جهانى را بسيار عملى مى. از ميراث دينى بشريّت بهره گيرد

اى از جهان فراهم ساخته که  کنون خود چنان امکاناتى براى تغييرات سريع تکنولوژيکى در هر گوشهانقالب ا

  .نمود چند دهۀ پيش که رشته توسعه تازه پا به عرصۀ وجود گذاشته بود غير قابل تصور مى

  آموزش و پرورش کودکان و جوانان

مند سازند از آغاز جزئى از  موزش و پرورش بهرههاى جهان که همۀ شهروندان خود را از آ افزايش توانائى دولت

ها مسائل ديگرى در  در ابتدا اکثرًا تأکيد بر شالوده و زيربنا بود، ولى در طى سال. استراتژى توسعه بوده است

ارتباط با برنامۀ آموزشى، امور ادارى، تکنولوژى آموزشى، تربيت معلم و حتّى رابطۀ بين مدرسه و جامعه نيز 

هاى به هم مرتبط ، بخصوص در زمينۀ  بايد اذعان نمود که پيشرفت بزرگى در جهت اين تالش. دمطرح گردي

اى وجود دارد که عليرغم  اّما احساس گسترده. همگانى نمودن آموزش ابتدائى حاصل گرديده است

موزشى در همۀ هاى آ هاى شايان، آموزش و پرورش آنطور که بايد و شايد کارآئى ندارد و در واقع نظام موفقيّت

  . نقاط جهان با بحران روبرو هستند

ولى يک . ها و مشکالت آموزش و پرورش مدرن از حوصلۀ اين بحث خارج است تجزيه و تحليل کامل نارسائى

به غير از تعداد . گردد روشن شود نکته را بايد به اختصار مورد بحث قرار داد تا استداللى که در اينجا مطرح مى

روند، اکثريت کودکان و جوانان جهان امروزه  محصلين خوشبختى که به مدارس استثنائى مىنسبتًا کمى از 

مند موجب پراکندگى فکرى محصلين  بيش از پيش تحت آموزشى سطحى قرار دارند که به طرزى روش

نمودن توان صرفًا در بهتر اداره  حّل اين مشکل را نمى. گردد و در نتيجه به پراکندگى جامعه مى انجامد مى

کند، اصالح تحّرک آموزش و يادگيرى در داخل و خارج از کالس،  حدود و روابطى که مدرسه را تعريف مى

ترين تکنولوژى و يا تنظيم دقيق سلسله مدارکى که يک رشته اهداف مؤثر براى هر دوره و هر  بکارگرفتن پيشرفته

هّم است و مطمئنًا ترسيمگر حرکتى پيشرو اين تدابير خود م. موضوع مورد مطالعه تعين نمايد جستجو نمود

اّما ريشۀ . باشد که تاکنون قادر بوده به اصالحات آموزشى در کشورها يکى بعد از ديگرى اشتغال ورزد مى

هاى  بحرانى را که گريبانگير آموزش و پرورش شده است بايد در ديد و رفتار نسبت به دانش در بسيارى از نظام

  .آموزشى جستجو نمود

تر امکان  گرچه با رويکردهاى پيشرفته. شود اغلب مدارس، برنامه آموزشى بر اساس موضوع درس ارائه مىدر 

شود، ولى انتخاب  هاى آموزشى که سعى در يکپارچه نمودن دو يا سه موضوع را دارند فراهم مى فعاليّت

تقسيم . گيرد صورت مىکند  محتواى هر دوره در چارچوبى که دانش را به اجزاى مشّخص و جدا تقسيم مى

يعنى به عنوان  –گردد  بندى درنظام دانش در واقع جزء ذاتى دانش شمرده شده به عنوان اجزاى آن تعريف مى
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اى مانند مهندسى و  هاى حرفه ها در علوم طبيعى و اجتماعى، هنر و علوم انسانى و رشته مجموع همۀ نظام

هاى جداگانه مى آموزند، بدون  در طبقات و مقوله هاى متمادى، محصلين دانش را در طول سال. پزشکى

سازد آگاه شوند و يا حتّى شايد بدون آنکه کمترين اطالعاتى از  آنکه از روابط اساسى که اين اجزا را متّحد مى

  .همبستگى اساسى حيات اجتماعى و يا جهان مادى داشته باشند

. گردد شود، اين مشکل تشديد مى ذاشته مىبا تأکيدى که بر جذب واقعيات به جاى درک عميق مفاهيم گ

وار قطعًا محکوم است ولى استادى در فنون دستکارى در اطالعات  آموختن از روى عادت و به صورت طوطى

حتّى آموزش و پرورش جالب کودکان که آموزش از طريق عمل است با   .گردد بطريقى آرام جايگزين آنمى

تر از رويکردهاى به  اين گرايش هيچ جا واضح. ل خارج شده استرويکردى افراطى نسبت به بازى از تعاد

اصطالح مدرن نسبت به آموزش علوم نيست، جائى که تحت عنوان اکتشاف فردى، توّجه به امور جزئى و 

شود ولى شناخت ساختار پيچيدۀ علم به عنوان پيکر در حال  ناچيز به عنوان جوهر تحقيق علمى معرفى مى

اخالقيات، اگر هم مورد نظر باشد، بعنوان جزئى ديگر و موضوع درسى . گيرد وّجه قرار نمىتکامل دانش مورد ت

شود و پيشبرد آگاهى روحانى تقريبًا بکلّى مورد  فکر کمک به بشريّت بصورت حّداقل ارائه مى. ديگر خواهد بود

و دستى را به بعضى و  هاى عملى گردد که مهارت دوگانگى بين تئورى و عمل موجب مى. گردد غفلت واقع مى

اى  گيرى را به عده ريزى و تصميم يادگيرى از کتاب را به گروهى ديگر تعليم دهند و توانائى مشارکت در برنامه

نهايتًا در شرايط نادرى که يادگيرى فکر کردن . معدود و دستور گرفتن و فرمانبردارى را به اکثريت بياموزند

اى است با افراد  نتيجۀ اين وضع جامعه. نمايد د روش تحليلى رفع نياز مىرس کند، به نظر مى اولويّت پيدا مى

تر واقعيّت توّجه نمايند تا جائى که قادر به مشاهدۀ  توانند به اجزاى کوچک تيزفکرى که به نحو روزافزونى مى

هبرى جاى تعّحب نيست که وقتى اين افراد به مقام ر. مفاهيم بزرگتر، بخصوص واقعيات تاريخى نيستند

آنها قادرند تحت . رسند تمايل دارند که بدون آگاهى از مفاهيم اخالقى و روحانى مربوطه قضاوت نمايند مى

فقط در حال حاضر . ترين احساسات بشرى را نزد خود انکار نمايند يا مقتضيات، شريف" مسئلۀ اصلى"عنوان 

ده و درخشان با نحوۀ درک بسيار محدود هاى ظاهرًا تحصيلکر ها و خساراتى که اين ذهنيّت است که ويرانى

  .شود اند شناخته مى خود به محيط زيست طبيعى و اجتماعى ما وارد ساخته

اّما اگر . خوشبختانه امروزه گسترش دادن پوشش آموزش و پرورش از حمايت عمومى پرشورى برخوردار است

هاى توسعۀ  نظام آموزشى در برنامه ارزيابى قبلى مشکالت آموزش و پرورش اصوًال قابل قبول باشد، اصالح

باز اينجا، در رويکردى که آموختن را در کانون . بايستى باالترين اولويّت را داشته باشد منطقۀ مورد نظر ما مى

بايستى در ترويج فرايند آموزشى صحيح  دهد، دانشگاه مربوطه مى ها براى تحّول اجتماعى قرار مى همۀ تالش

اين دانشگاه برحسب ماهيّت خود به آموزش و پرورش در سطوح . برترايفاء نمايد در بين مردم منطقه نقشى

رود کوششى  آنچه که از اين دانشگاه در چارچوب ُبعد خاصى مانند ايجاد قابليّت انتظار مى. باالتر توّجه دارد

آموزش  است واقعى در جهت توسعۀ منظم محتوا و روش سه برنامۀ آموزشى يعنى آموزش قبل از دبستان،
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تا  ۱۵ساله و آموزش دبيرستان متمرکز بر توسعه عقالنى و اخالقى براى جوانان  ۱۴تا  ۶ابتدائى براى کودکان 

  . ساله ۱۸

هاى سالم آموزش و  بزرگترين چالش اين دانشگاه در اين راستا به کارگيرى دانش مربوطه براى ايجاد برنامه

در اين . وسعه و پيشرفت عقالنى و عاطفى محصلين باشدپرورش است که پاسخگوى نيازهاى هر مرحله از ت

هاى محدود  عصر پيشرفت سريع علم و تکنولوژى، هيچکس منکر نياز به تخصص عالى و دانش ويژه در رشته

اعم از آنکه در شغل يا حرفه و يا در تحقيق  –اّما قبل از آنکه آموزش تخصصى ارائه گردد . دانش بشرى نيست

رسد که اکثر کتب درسى  به نظر مى. بايستى به ساختار اوليۀ ذهن محصل توّجه شود مئنًا مىمط –و توسعه باشد 

ها  هاى خاصى که در اين کتاب اند که هر محصلى آمادگى دارد که در موضوع امروز فرض را بر اين گذاشته

ه هر يک از نتيجه نه توسعه عقالنى مناسب است و نه دانشى منطقى نسبت ب. مطرح گرديده تخّصص يابد

ها در سراسر جهان در بارۀ  هاى جّدى بودن اين مشکل ابراز نگرانى از ناحيۀ دانشگاه يکى از نشانه. ها رشته

  . اند ها دريافت کرده کيفيّت آموزشى است که اکثريّت محصلين وارد شده به اين دانشگاه

صر متّعدد و متنّوع آن در يک اى به جهان دانش و طريق جديدى براى جمع آورى عنا اين وضع نگاه تازه

برنامۀ آموزشى که تماميّت و يکپارچگى دانش را ارج بنهد و تخّصص را در مراحل بعدى منظور نمايد ايجاب 

اعم از  –بايستى توسعه يک يا چند توانائى  هاى آموزشى وابسته به هم مى هدف هر دسته از فعاليّت. کند مى

باشد و نيز به فرد درک مفاهيم، علم به واقعيات، استادى در  -وىعلمى، صنعتى، اجتماعى، اخالقى و معن

بخصوص . ها، نگرش و کيفياتى راکه براى رسيدن به يک زندگى پر ثمر نياز دارد اعطاء نمايد روش و مهارت

در اين عصر تحّول، الزم است که جوانان دو هدف اخالقى را دنبال کنند، يکى آنکه مسئوليّت رشد عقالنى 

  .ى خود را به عهده گيرند و ديگر آنکه کمک قابل توجهى به دگرگونى جامعه نمايندو معنو

گردد، ادعائى که براى آن شواهد فراوان در دست داريم، اينست که يک فرايند  ادعائى که اينجا مطرح مى

شود  هائى که با دقت انتخاب شده باشند ترتيب داده اى از توانائى آموزشى که بر محور توسعۀ مجموعه

هاى درسى توّجه دارد کودکان و  ها و موضوع هائى که به گروهى از مهارت تواند بسيار بيشتر از برنامه مى

هائى الزامات خاصى براى هر يک از سه مرحلۀ  پرورش چنين توانائى. مند سازد نوجوانان را از دانش بهره

اين . د بر شکل دادن شخصيّت طفل استالزمۀ آموزش قبل از دبستان تأکي. آورد آموزش و پرورش بوجود مى

بايستى به ساختار عاطفى هر کودک توّجه داشته باشد و به کسب صفات روحانى که نهايتًا طرز  آموزش مى

دهد کمک نمايد و با القاى انضباط شخصى وبنيانگذارى يک  نگرش و موضع جوانان آينده را شکل مى

همچنين اين آموزش بايد عادت تحقيق و تفّکر را . ودک بياموزدساختار اخالقى بادوام، شادى و آزادى را به ک

چنين اهدافى کامًال با توسعه و . ترويج نمايد و جلوه و بروزاوليّه فکر روشن و سخن شيوا را تشويق و ترغيب کند
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به  هاى آموزش قبل از دبستان را در بر دارد و پرورش انواع مختلف سرعت و قدرت ادراک که بسيارى از برنامه

  . آهنگ است شود هم شّدت در سطح بين المللى تبليغ مى

هائى  آموزش ابتدائى را به هر نحو که تعريف نمائيم، بديهى است سطح مناسبى از يادگيرى در دانش در رشته

ولى رويکردى که در . رود مانند رياضيات، علوم طبيعى، تاريخ، جغرافيا، زبان و ادبيات اصل مهّمى بشمار مى

دهد که از اهداف محدود امروزى فراتر  هاى آموزشى امکان مى مورد حمايت قرار گرفته است به نظاماينجا 

هائى در يک نوجوان چهارده ساله  بايستى از خود بپرسيم که هشت سال دوران مدرسه چه ويژگى ما مى. روند

. کودکى به جوانى را طى نمايدبايد ايجاد نمايد که او را قادر سازد تا به بطور روشن مرحلۀ انتقالى از سن 

: توان چند ويژگى را که بخصوص نمايانگر ماهيّت آموزش مورد نياز است مشخص نمود مانند بسادگى مى

که عمدتًا خدمت به بشريّت و تالش در راه اتّحاد نوع بشر است که قواى سازندۀ نهفته در طبيعت  تشخيص اين

فقط دانستن اصول بلکه بکارگيرى و ٕاعمال اراده براى رشد سازد، درک اين مسئله که نه  فرد را رها مى

شخصى و تحّول اجتماعى ضرورى است، ايمان به اينکه افتخار و سعادت در کسب ثروت و قدرت نيست، 

بلکه در عزت نفس و اهداف شرافتمندانه و در درستى و صفات اخالقى است و نهايتًا تمايل به تجزيه و تحليل 

به اين ليست ساير . ت انواع مختلف حکومت، قوانين و اداره امور جامعهو خواست درک خصوصيا

درک کافى حّداقل در : کند نيز بايد اضافه نمود مانند هائى را که کارآئى اجتماعى را تقويت مى ويژگى

هائى مانند بهداشت، کشاورزى، حرفه و فن،  هاى پيشرفت اجتماعى در زمينه چارچوب محلّى از اهداف برنامه

ا حّدى توسعه و پرورش قوۀ پژوهش عقالنى به عنوان ابزارى براى موفقيّت در اقدامات فردى و جمعى، ت

ها، قدرت مکاتبه و بيان عقايد و نظريات و مشارکت  توانائى تجزيه و تحليل شرايط اجتماعى و کشف علل آن

اى فّعال ولى  ن شرکت کنندهدر مشورت در زمينۀ مشکالت جامعه، قابليّت شرکت در اقدامات جامعه به عنوا

دهد، و  نمايد و به ايجاد روح اتّحاد و همکارى مدد مى فروتن که براى غلبه بر کشمکش و اختالف کمک مى

گر اين حقيقت باشد  نهايتًا برخوردارى از حّد معقولى از الاقّل يک مهارت سازنده که از طريق آن بتواند تجربه

  . ود عبادت استکه کار اگر با روحيۀ خدمت انجام ش

اّما در هر يک . هائى سخت و پر چالش است مّسلمًا اين خصوصيات براى هشت سال آموزش ابتدائى هدف

توان مسئول آن دانست که اين  بنابراين دبيرستان را مى. توان آغازى مطلوب داشت ها مى از اين جهت

چنان پرورش دهد که هر زن و  -انى هم در مورد کسب دانش و هم خصوصيات عقالنى و روح -ها را  توانائى

بايستى  ولى اين بدان معنا نيست که برنامۀ دبيرستان مى. مردى بتواند نقش موّفقى در حيات نوع بشر ايفا نمايد

برعکس مرحلۀ تغيير و انتقال مستلزم تحّوالت کيفى، بخصوص از نظر . صرفًا ادامۀ تحصيالت ابتدائى باشد

باشد، چه که در اين مرحله از آموزش است که اميدها و  و محتواى اجتماعى مى دّقت علمى، استفاده از زبان

بايستى بصورت مقاصد دوگانۀ اخالقى که در  هاى مبهم در مورد آينده فرد و خدمات او به بشريّت مى آرمان

. شددر اين مرحله محّصل بايد يک مأمور هدفمند و مسئول آموزش خود با. فوق به آن اشاره شد شکل گيرد
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هاى  آگاهى از گزينه -براى ارتقاء آگاهى محّصل به سطحى باالتر، از هيچ کوششى نبايد فروگذار نمود، 

شخصى که در مقابل او است، از نيروهاى اجتماعى که جامعۀ در معرض آنها است و از ماهيّت فرايندهاى 

  . تاريخى که در آنها غوطه ور است

امه چالشى قاطع براى دانشگاه و نظام آموزشى در هر منطقه ايجاد شکى نيست که طرح و اجراى اين سه برن

توان با موفقيّت روبرو شد که يک طرح عظيم توسعۀ جهانى مايل به  با اين چالش فقط هنگاهى مى. کند مى

اى از جهان بوده از وجود افکار سازنده و منابع مالى و انسانى الزم اطمينان داشته  ارائه کمک به هر منطقه

اگر . هاى توسعه درس بياموزيم بايستى از تجارب تقريبًا پنج دهه فعاليّت براى نيل به اين منظور مى. شدبا

گير اجتماعى و اقتصادى فراتر رود، بايد  هاى پى هاى سطحى براى بحران بخواهيم امر توسعه از ارائه راه حلّ 

  . نسل جديد را توان بخشيد بجاى آنکه صرفًا به آنها دستور داد

  منابع مادى

براى نشان دادن چالش ايجاد قابليّت در مردم که بتوانند جهتى براى حرکت توسعۀ خود تعيين نمايند، تجزيه و 

شود ارائه  تحليل مختصرى از دو فرايند را که يکى به گزينۀ تکنولوژيکى و ديگرى به آموزش و پرورش مربوط مى

هاى متنّوعى را مانند توانائى برخورد مؤثر و صحيح با  ىبايستى توانائ تر موضوع مى بررسى کامل. ام داده

ها به  اطالعات بجاى پاسخگوئى به تبليغات سياسى و تجارى از روى بى اطالعى، تعامل با ساير فرهنگ

نحوى که به پيشرفت فرهنگ خود منجر گردد نه به تنّزل آن، نشان دادن درستى و صداقت در ادارۀ امور 

منظور من از . گيرد دادن يک حّس قوى عدالت در تعامل اجتماعى را نيز در بر  شخصى و عمومى و تسّرى

عطف تّوجه به ابعاد تکنولوژيکى و آموزشى ايجاد قابليّت به عنوان مثال، بى اهميّت جلوه دادن توسعۀ 

بطن  همانگونه که قبًال دراين نوشتار اشارت رفت، قرار دادن ايجاد و بکارگيرى دانش در. اقتصادى نيست

شود مستلزم  توسعه آنطور که اينجا ترسيم مى. اش انکار ماهيّت ضرورى منابع مادى نيست فرايند توسعه، الزمه

چند برابر نمودن منابع مادى که در اختيار مردم متنّوع جهان است به ميزانى که هر گز تاکنون در حيات بشرى 

  . باشد سابقه نداشته است مى

خاص که مردمش به رفاه ماّدى و معنوى نائل گردند تقويّت اقتصاد آن منطقه را در تقويّت قابليّت يک منطقۀ 

البتّه يک چنين . بر دارد يعنى فرايندى که شامل رشد اقتصادى است ولى خود با رشد اقتصادى يکسان نيست

انى که اّما جستجو براى تئورى مناسب در زم. بايستى در چارچوب نوعى فکر اقتصادى شکل گيرد تالشى مى

شديدًا زير  -شد  ها تجّسم عقالنيّت شمرده مى يعنى آنچه که براى سال –امروز " فکر اقتصادى"مفاهيم اساسى 

اين عدم اعتماد حاصله بتدريج با عميق شدن بحران محيط . شود، چندان کار آسانى نيست سئوال برده مى

هائى که عملکردشان ستايش بى حّدى را به  يابد، نظام هاى اقتصادى شّدت مى زيست و با ظهور و سقوط نظام
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افتند، آنگاه وضع واقعى قربانيانشان آشکار و بر مالٔ  نمايد تا اينکه در سراشيبى فروپاشى مى خود جلب مى

  . گردد مى

شود و تجديد نظر  ها ناشى مى انتقادهائى که متّوجه اقتصادهاى کنونى است هم از دورن و هم برون اين نظام

برطبق نظر منتقدين، اقتصاددانان . نمايد رچوب فکرى تجزيه و تحليل اقتصادى را ايجاب مىدر روش و چا

هاى آن،  خود و يا شناخت ريشه هاى  طرفانه ماهيّت روش هاى مختلف، در بررسى بى برخالف دانشمندان رشته

ها بدون آنکه اختالف  امور مربوط به فيزيک کالسيک در بکارگيرى استعارات و روش. دهند   نمى تمايلى نشان 

ساختار مکانيکى ذهنيّتشان . هاى مورد مطالعه را در نظر بگيرند، الهام بخش آنان واقع شده است  بين موضوع

تّصور اصلى آنها در . آنان را از تّوجه کامل به عوامل مّهمى چون دانش، هدف و تغييرات کيفى بازداشته است

ها و آرزوهاى خود بوده در مورد بهبود کارآئى  نها قضاوتگر خواستتخيّلى است که ت" انسان"گرى، يک  تحليل

نوع مفهوم  بايستى تحّقق پذيرد يک از طريق آن مى" عقالنى"هاى مکانيزمى که اين گزينه. گيرد خود تصميم مى

. باشد انتزاعى بازار است، مفهومى که کامًال به دور از آنچيزى است که در عمليات منطقى علمى جايز مى

دينسان به نحوى عجيب، هم جهان مادى که منشأ همۀ منابع مادى است و هم فرهنگ که در درون آن منابع ب

  . گيرند گيرد در مقام دوم توّجه قرار مى انسانى شکل مى

  

هاى منتقدين و مدافعان تئورى اقتصادى عصر حاضر صالح  من خود را براى تجزيه و تحليل عميق بحث

هاى قلعۀ مستحکمى که تا چندى پيش تسخير ناپذير به نظر  ا روشن است که دروازهاّما در اينج. بينم نمى

هاى عقالنى سريعًا در حال  پاسخگوئى به اين پرسش که اين فعاليّت. رسيد با موفقيّت گشوده شده است مى

راتى در بارۀ اما اشا. گذارند آسان نيست گسترش چه به دنبال خواهند داشت و چگونه بر استراتژى توسعه اثر مى

توان تصّور نمود که اقتصاد جديد  مثًال به آسانى مى. بسيار اميدوار کننده است" فکر اقتصادى جديد"ماهيّت 

ها را مورد غفلت قرار نخواهد داد و يا براحتى آنها را در پِس پردۀ امور ظاهرى پنهان نخواهد  مسئلۀ ارزش

ش و نيازهاى جامعه را شناسائى خواهد کرد و از ترويج تساوى زن و مرد را رعايت خواهد نمود، نق. ساخت

توان گفت که به مسئلۀ منابع طبيعى و محيط  فردگرائى لگام گسيخته خوددارى خواهد نمود و با اطمينان مى

  .زيست توّجه کامل مبذول خواهد داشت

پيشرفتى غيرمنتظره در باشد، ولى  اى که در حال کشف شدن است بسيار اميدوار کننده مى هاى تازه گرچه راه

که البته اين را از  –توان پيش بينى نمود، فقط بخاطر يک موضوع  تئورى اقتصادى در آيندۀ نزديک را نمى

و آن اينکه دامنۀ مکاشفات بسيار وسيع است و  –توان انتظار داشت  گذاراند مى علمى که دوران بحرانى را مى

بايد . دد و کثير موجوديّت فرد و جامعه را در بر گيرد وجود داردهاى متع گرايشى به يافتن يک تئورى که جنبه

اّما اين نيز درست است که ال اقّل از نقطه نظر استراتژى . پذيرفت که بشريّت نياز به تجديد فضائل اخالقى دارد

گيرى از  هتوسعه و برنامه ريزى، ما نيازمند يک علم اقتصاد هستيم، علمى که مستقيمًا به توليد، توزيع و بهر
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هائى  بايستى بدون آنکه کاهش گرا بوده دقيق باشد و بايد روش اين علم مى. منابع مادى توّجه داشته باشد

. مناسب با موضوع مورد مطالعه برگزيند، نه اينکه کورکورانه از بعضى عقايد نارساى علم فيزيک پيروى نمايد

ها را واضح و  هاى زيربنائى آن يات خود و ارزشبايستى به هدف توّجه داشته باشد و همۀ فرض همچنين مى

تر بايد علمى باشد که بتواند همگام با پيشرفت فرايند شکل گيرى تمّدن، فرضيات  از همه مهمّ . روشن بيان دارد

اى تغيير داده تعديل  شوند، به نحو پيشرفته منطقى خود را ، بخصوص آنهائى که به رفتار بشرى مربوط مى

هاى  دهد توانائى آن را خواهد داشت که نظام هائى که اين علم ارائه مى به اينکه سياستگذارى با توّجه. نمايد

اى که در حال تغيير است تحت  بايستى که تعامل خود را با موضوع مطالعه ارزشى را تغيير دهد، بنابراين مى

هاى  تماعى که در سايۀ آن نمونهکنترل گيرد و امکان از نو آزمودن واقعيات را در بارۀ انسان و ساختارهاى اج

اينکه آيا وجود چنين علمى امکان پذير است پرسشى . دهد فراهم سازد رفتار و توسعۀ اقتصادى خود را ارائه مى

  .است که اميد است بتوانيم در گفتمان خود در بارۀ علم، دين و توسعه در آينده پاسخى براى آن بيابيم

شود اينست  آنچه بر آن تأکيد مى. عى در مورد تئورى اقتصادى نيستهدف اين نوشته مطرح نمودن بحث جام

اى که مربوط  هاى قابليّت منطقه بايستى به آن جنبه که متکى بر ايجاد قابليّت باشد مى  که يک استراتژى توسعه

از موارد بخصوص فعاليّت اقتصادى مانند محصوالت  –به ايجاد منابع مادى و بهره بردارى از آن است 

هاى گوناگون شامل  جارى کشاورزى و مزارع خانوادگى کوچک، توليد صنعتى در واحدهائى با اندازهت

هاى اقتصادى که منطقه  هاى کوچک و انواع خدمات خصوصى و دولتى تا طرح و اجراى سياستگذارى شرکت

ر يک اقتصاد جهانى را قادر سازد تا در مقام عضوى قوى و متکى به خود و نه به عنوان يک قربانى ناتوان، د

اقدامات مورد نياز براى نيل به چنين تقويّت اقتصادى . مشارکت داشته باشد، توّجه زيادى مبذول دارد

بايستى تجديد نظرى کامل و بنيادين در تئورى  اى تحت هر شرايطى پيجيده است، ولى امروزه که مى منطقه

را که در اين نوشتار پيشنهاد شده بپذيريم بايد گفت  اگر رويکردى. باشد تر مى اقتصادى بعمل آيد حتى پيچيده

دانشگاه همانطور که در اين رساله . اى که مشارکتش در اين فرايند ضرورى است دانشگاه است که مؤسسه

تواند مسئوليّت دوگانۀ همگامى با تحقيقات جهانى براى يافتن  اى است که مى تعريف شد، تنها مؤسسه

آهنگ نمودن يادگيرى را در فضاهاى گوناگونى در منطقه که فعاليّت اقتصادى  هاى جديد و نيز هم تئورى

  . شود، به عهده گيرد انجام مى

هائى که فقط به فقراء توّجه  واگذار نمودن مسئوليّت توسعۀ اقتصادى به برنامه. اّما هشدارى اينجا الزم است

. ودن فقر و ثروت فاحش از ضروريات استبراى تحّقق رفاه نوع بشر، برطرف نم. دارند کار اشتباهى است

هاى توسعه اگر به بيانى که به حضرت عبدالبهاء منسوب است توّجه نمايند، در اين زمينه  بنابراين استراتژى

مّوفق خواهند بود و آن اين که هر جا فقر زياد مشاهده شود، اگر بيشتر دّقت گردد، ثروت فاحش نيز يافت 

ت که در سطح يک منطقه، در تمامى يک مملکت و در سطح جهانى در مورد اين واقعيّتى اس. خواهد شد

  . همۀ ملل و مردم جهان صادق است
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  توضيحات بيشتر

توضيحات ذيل . ايجاد قابليّت موضوع وسيعى است که در اين اوراق فقط اشارۀ مختصرى به آن شده است

  .دهد هاى بيشترى ارائه مى بينش

  مفهوم دانشگاه

ام يعنى جائى  استفاده نمودهFUNDAECبه دانشگاه، از تجارب شخصى خود در مؤسسۀ در اشارات خود 

که چارچوب فکرى و طرز عمل دانشگاه روستائى که در قسمت اول اين نوشتار به آن اشاره شد پايه گذارى 

رار دارم شد که چرا اص هاى سراسر پر از تحقيقات و اقدامات فشرده، اغلب از من سئوال مى در آن سال. گرديد

. رسيد نوعى سازمان توسعه است اى بکار ببرم که گرچه نوظهور بود به نظر مى را براى مؤسسه" دانشگاه"عنوان 

اصوًال . ام بتواند تا حّدى بکاربردن اين کلمه را توجيه نمايد اميدوارم مطالبى را که در اين نوشته مطرح کرده

بايستى يک فرايند آموزشى  امۀ توسعه براى هر مردمى، مىشود اينست که در بطن برن آنچه اينجا عنوان مى

گيرى بين المللى و  اغلب بسيار مطلوب است که آموزش و يادگيرى در دواير تصميم. وجود داشته باشد

هاى توسعه  اى نيز برنامه در هر منطقه. ولى اين به تنهائى کافى نيست. مؤسسات دانشگاهى معتبر صورت گيرد

يک . سبک آموزشى عمل نمايد و مردم منطقه نقش فّعالى در اين فرايند به عهده بگيرندبايستى با يک  مى

به يک مؤسسه نياز است که . تواند بدون وجود مؤسسه تحّقق پذيرد چنين آموزش سيستماتيک و منظمى نمى

  . ين منظوروظيفۀ آموزش جمعى را به عهده بگيرد و دانشگاه نهادى است مجّهز به انضباط مورد نياز براى ا

متأسفانه در اکثر مناطق در حال توسعه، دانشگاه به صورت نهادى نامرتبط با زندگى مردم منطقه در آمده 

بنابراين خواست . است و تقريبًا بکلّى روى فرايند معمولى ارائه فارغ التحصيل براى مشاغل مختلف تمرکز دارد

آهنگ نمودن آموزش در زمينۀ توسعه است و  به هم گردد، يکى نياز تجديد دانشگاه از دو مالحظه ناشى مى

  . ديگرى لزوم اضطرارى نجات اين مؤسسۀ محورى جامعه از حالت رکود کنونى آن

  تکنولوژى خودمختار

کردم، کتابى را که تأثير عميقى بر  در حاليکه در بارۀ موضوع پروژۀ کنونى يعنى علم، دين و توسعه فکرمى

فنون خارج : تکنولوژى خودمختار"اين کتاب تحت عنوان . شت مجددًا مرور نمودمانديشۀ من در اين زمينه گذا

بيش از بيست . است) Langdon Winner )۱۹۷۸اثر ارزندۀ " از کنترل به عنوان موضوعى در افکار سياسى

اى  به نحو قابل مالحظه FUNDAECسال قبل، در زمانى که تحقيقات ما روى موضوع تکنولوژى در مؤسسۀ 

هاى خود را با مؤسسات ديگر سهيم شويم، تجزيه  فت کرده بود و ما مشتاق بوديم که نتايج حاصله و بينشپيشر

در آن زمان بر من روشن بود که عليرغم محبوبيّت . براى من بسيار با ارزش بود Winnerو تحليل دقيق و کامل 



فرزام اربابدکتر   

٨٨  

عجوالنه و نه با تعّمق کافى  زياد جنبش تکنولوژى مناسب، گرايشى عمومى وجود داشت که با تکنولوژى

مرا متقاعد ساخت که قسمت اعظم اين نابسامانى معلول اين عقيده رايج Winnerاستدالل . برخورد نمايند

است که تکنولوژى يک نيروى خودمختار است که تغييراتى در جامعه به نحوى که ماوراى کنترل بشر است 

ولى هر دو . بال کردند و بعضى ديگر از آن اظهار تأسف نمودندبعضى از عملکرد اين نيرو استق. نمايد ايجاد مى

به . نمايد اى در هر کس که تسليم آن گردد ايجاد مى گروه قربانى فلج فکرى آرامى شدند که يک چنين عقيده

هاى توسعه به اشتغال به ايجاد قابليّت در مردمى که هدف  نظر من اين تشخيص بر سنگينى وظيفۀترغيب برنامه

و نيز بر  –کرديم  کار مى FUNDAECاى که ما قبًال بر اساس آن در  نظريه –ها بودند تأکيد داشت برنامهاين 

ترک عادت جستجو نمودن راه حلّى براى مشکالتى که معلول تغييرات تکنولوژيکى اتفاقى در نصب 

  .تکنولوژى جديد تر و بهتر بود

Winner به  –ز به همان اندازه واقعيّت دارد که در زمان نوشتن آنها که امروز ني –هاى خود  گيرى در بيان نتيجه

  : شود متّوسل مى Mary Shelleyاثر " فرانگشتن"داستان تخيّلى 

است در صفحۀ عنوان کتاب به صورت نقل ) Mary Shelley(بهترين بيانى که نمايانگر نظر اين نويسنده "

  :ميلتون آمده است" بهشت گمشدۀ"قولى از 

  ا من به صورت خاک از تو تقاضا نمودماى خالق، آي

  که مرا به شکل انسان درآورى؟ آيا از درون تاريکى به تو التماس نمودم که مرا ترفيع دهى ؟

باشد يعنى مشکل  مطرح است منعکس مى" فرانگشتين"اى که در تمامى نوول  به نظر من در اين عبارات مسئله

اين مشکل جوهر مسائلى است که تحقيقات . مراه نبوده استابزارى که ايجاد شده و لى با احتياط کافى ه

  . من بررسى کرده است

شخصى است که به تحقيق و کشف اشتغال دارد ، ولى از انديشيدن به پى آمد کشفيات " ويکتور فرانگشتين"

فراموش کند و بعد تمام نيروى خود را صرف  مردى است که ابزارى تازه در جهان خلق مى. ورزد خود امتناع مى

اختراع او به نحو باورنکردنى قدرتمند است و نمايانگر جهشى کوانتوم در عملکرد توانائى و . نمايد کردن آن مى

فرستد، بدون  با اين حال، اين اختراع خود را به دنياى بيرون مى. باشد قابليّت نوع بخصوصى از تکنولوژى مى

ويکتور يک محصول مصنوعى و . معه بشرى داشته باشدآنکه توّجهى واقعى به بهترين طريق ارائه آن در جا

سپس در حاليکه . سازد ساخته شده را با نوعى حيات که قبًال فقط در انسان جلوه و بروز داشته است مجّسم مى

هائى که بر آن پافشارى مطلق دارد به عنوان يک  اين محصول ساختگى با ساختار مخصوص خود و با خواست

مخلوق تکنولوژيکى در حاليکه هيچگونه . نگرد کند، با تعجب به آن مى و مراجعه مىنيروى خودمختار به ا

. کند اى براى موجوديّتش تهيه نشده نقشه و برنامۀ خود را به خالق و سازندۀ خود تحميل مى نقشه و برنامه

نيمه تمام او  هائى که بر اثر کار ناقص و ويکتور سردرگم، وحشت زده و از يافتن راهى براى مرمت بى نظمى
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او هر گز از روياى پيشرفت، عطش قدرت و ايمان بى چون و چرا به اينکه دست . ايجاد شده کامٌال ناتوان است

هرچند او از اين واقعيّت آگاه . رود آوردهاى علم و تکنولوژى موهبت نامحدودى است براى بشريّت، فراتر نمى

سازد  ، ولى وقوع يک فاجعه است که او را متقاعد مىاست که موجودى غير عادى در جهان آزاد و رها است

کند نتايج عملش قابل برگشت نيست  متأسفانه هنگامى کهاو بر خونسردى خود غلبه مى. که مسئوليّت با اوست

  ."و او خود را در مقابل سرنوشتى ناخواسته، در ناتوانى کامل مى بيند

   Winner) ۳۱۲ -۳۱۳، صفحات ۱۹۷۸(

Winner دهد کند که اکنون تمامى جهان با همين مشکل روبرو است ادامه مى ه استدالل مىدر حالى ک : 

اّما وراى اين عقايد و طرزفکرهاى متداول، امرى اساسى تر قرار دارد، براى آنکه اين احساس وجود دارد که "

ها و  ا، دستگاهه آيا هدف همۀ اختراعات، تکنيک. هاى فنّى گرايشى ذاتى به فراموشکارى دارند همۀ فعاليت

خواهد که پس اتمام  ها اين نيست که چيزى ايجاد کنند و از آن دست بکشند؟ ديگرشخص نمى سازمان

هيچکس مايل نيست که در بارۀ . طرحى، در بارۀ ساختن، توسعۀ و يا آموختن آن مجددا به خود زحمت دهد

است که امور فنى و تکنيکى باسودمندى هر کس اصوًال مايل . ساختۀ خود يا اصول کارکرد درونى آن بيانديشد

از . کاالها بايد جهت خود را بيابند، بدون آنکه الزامى به درک کارخانه يا شبکه توزيع باشد. مربوطه ارائه گردد

سازد شناخته  انرژى بايد بهره بردارى گردد بدون آنکه هزاران ارتباط و اتصال که توليد و توزيع آن را ممکن مى

. در واقع جواز فراموشى است. دهد که کارهاى خود را ناديده بگيريم تکنولوژى به ما امکان مى بنابراين. شود

من بر اين باورم که اين . در قلمرو آن حقايق همۀ فرايندهاى مّهم محفوظ و پوشيده و به دور از توّجه ما است

ن در برخوردش با ابزار فنى از حالت بيش از هر چيز ديگر منشأ واقعى بى تفاوتى وسکون عظيمى است که انسا

  ."دهد خود نشان مى

   Winner )، تأکيد بر اصل۳۱۴-۳۱۵صفحات  ۱۹۷۸(

 هدف آموزش 

هاى آموزشى جهان عنوان گرديده ممکن است بيش از حّد انتقاد  بعضى از توضيحاتى که قبًال در مورد نظام

ر هر جامعه تشنۀ دانش هستند و هنگامى که در اّما با علم به اينکه چقدر کودکان و جوانان د. آميز به نظر رسد

دهند، مشکل است بتوان در اين مورد بى  شوند، چه اشتياقى به فعاليّت تحصيلى نشان مى اين جهت تشويق 

به عنوان  FUNDAECيک برنامۀ بسيارموّفق که توسط مؤسسۀ . طرف در پيش گرفت تفاوت بود و موضعى بى

 Sistema deريزى شده بود به  کرد يک دانشگاه روستائى طرح ود عملقسمتى از تالش آن براى تعريف حد

Aprendizaje Tutorial اين برنامه مراحل نهائى آنچيزى که در اين اوراق از آن به عنوان . معروف است
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 ۴۰ ۰۰۰اين برنامه در حال حاضر . شود آموزش ابتدائى ياد شده و نيز برنامۀ دبيرستان را بطور کامل شامل مى

صل را در مناطق روستائى کلمبيا زير پوشش خود دارد و بتدريج به ساير کشورهاى آمريکاى التين راه مح

هاى آنها  هر بار که به ديدار گروهى از جوانانى که در اين برنامه شرکت دارند رفته و شاهد فعاليّت. يابد مى

ذهنى شرکت کنندگان در اين برنامه ميزان عملکرد فکرى و . ام، وجودم از شادى و غم لبريز شده است بوده

حيرت انگيز است، ولى با علم به اينکه اين برنامه فقط قدم کوچکى در جهت فرايند آموزشى متناسب با 

هاى اين  ام از نتايج فعاليت استعدادهاى فراوانى است که در وجود هر انسان نهفته است، من هرکز نتوانسته

  . مؤسسه راضى باشم

کوششى است که به نحوى پيشرو  FUNDAECهاى آموزشى تهيه شده توسط مؤسسۀ  برنامه هاى يکى از ويژگى

اين کوشش شامل فرايند آموزشى و نيز ساير . آيد در جهت باالبردن سطح آگاهى محصلين به عمل مى

مثًال در يک واحد که هدف اصلى آن . باشد فرايندهاى تحّول آفرينى که اين محصلين به آن مشغولند مى

ها در زمينۀ زبان است، در طى آخرين سال دبيرستان، به محصلين يک سلسله مطالب براى  يّت توانائىتقو

شود که در آن مفاهيم اساسى که مبانى آموزشى خود آنها را  هاى مربوطه ارائه مى مطالعه به همراه تمرين

ر در اين مقاله مورد بحث قرار براى نشان دادن بعضى از نظرياتى که به اختصا.  گردد تشکيل مى دهد روشن مى

  : نمايم هائى از اين مطالب مورد مطالعه را نقل مى گرفت، در اينجا قسمت

  ]۱نقل از مطلب مورد مطالعه شماره [

يک فرايند آموزشى براى آنکه واقعًا موفّق باشد بايد محصلين را تشويق کند تا روى زيربناى فکرى آموزش خود 

هائى براى شما فراهم سازد که به  بايستى فرصت است مى" مفاهيم ابتدائى"وانش واحدى که عن. تأّمل نمايند

همينطور ساير واحدها در رشتۀ زبان، هدفشان کمک به شما است تا مهارت بيان کردن را . چنين تأّملى بپردازيد

و فرصت   ه شدههاى گوناگون با آن مواج اّما محتواى اين واحدها مفاهيم اساسى را که در دوره. کسب نمائيد

  . ايد مورد بررسى قرار خواهند داد بررسى عميق آنها را نداشته

بارها به شما گوشزد شده که آموزش و . بهتر است بحث را با نگاهى به هدف آموزش و تحصيل شما آغاز کنيم

ايد  اين هدف چيست و چگونه ضمن برنامۀ آموزشى که شما براى چند سال دنبال کرده. تحصيل هدفمند است

  گردد؟ اين هدف ظاهر مى

هر نظام آموزشى . صرفًا بيان اينکه تحصيل و آموزش شما هدفى دارد خود به خود حائز اهميّت زيادى نيست

براى آنکه شهروند مفيدى شويم، براى آنکه به پيشرفت کشور . ريزى شده است براى اهداف قابل ستايشى برنامه

ر جامعه باشيم، براى نيل به سعادت، براى پيدا کردن شغل و خود کمک کنيم، براى آنکه عضوى سازنده د

. شود ها از جمله مطالب فراوانى است که در کتب و مدارک آموزشى يافت مى اصالح استاندارد زندگى، اين

پس چرا امروز عليرغم اين اهداف روشن، اکثريّت محصلين جهان در بارۀ هدف تحصيلى خود سر درگم 
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انگيزد که در طى دوره مطالعۀ  عدودى واقعًا انگيزۀ آموختن دارند؟ چه چيز شما را برمىهستند؟ چرا فقط عدۀ م

خود شور و اشتياق از خود نشان دهيد؟ آيا درک شما از هدف تحصيلى خود با ميزان انگيزه و اشتياق شما 

  ارتباطى دارد؟ 

ايم  ها مورد بحث قرار داده اگر بخواهيم همۀ آنچه را که در بارۀ موضوع تحصيل و آموزش در طول سال

توانيم بگوئيم که هدف از تحصيل و آموزش رشد شما به عنوان يک فرد و توسعۀ قابليّت شما  خالصه کنيم مى

مطالبى که براى مطالعه . اين يک بيان ساده است با نتايج متعدد. است تا به تحّوالت اجتماعى کمک کنيد

  . سازد اين بيان را روشن مى گردد هر يک به نوعى مفهوم ذيًال ارائه مى

   FUNDAEC ) ۱صفحۀ  ۱۹۹۸(

  ]۳نقل از مطلب مورد مطالعۀ شمارۀ [

دو متنى که . ترين اهداف اين فرايند آموزشى است که در آن شرکت داريد افزايش درک و فهم يکى از بنيادى

سى گرفته شده که توسط يکى از گردد از يک سخنرانى در مورد تهيّۀ و طرح مواّد در ذيًال براى مطالعه ارائه مى

اين متون شامل چند نظريه است که بعضى از آنها بديهى و . ايراد شده است FUNDAECبنيانگذاران مؤسسۀ 

اى  آشکار است و براى شما در تأّمل و تفّکرتان در بارۀ تحصيل خود مفيد خواهد بود، حتى اگر آموزش متوسطه

 . نبوده است FUNDAECايداز طريق مؤسسۀ  که گذرانده

فاعل اين فعل ذهن و دل بشر است که . طبعًا نياز به فاعل و مفعول دارد" درک کردن يا فهميدن"فعل 

" مفعول درک کردن يا فهميدن. "بايستى داراى شرايطى باشد تا بتواند به ساحل بحرعرفان حقيقى راه يابد مى

اين امور بسيار گوناگون و متنّوع . را درک کند امورى است که ذهن و دل بشر بايد آنها] يا موضوع مورد درک[

بررسى سريع چند بيان که ضمن . شوند ها و طبقات مختلف و نامرتبطى تقسيم مى هستند و ظاهرًا به دسته

  :دهد شود بعضى از اين طبقات را نشان مى گفتگو عنوان مى

  ."کنيد توانم بفهمم چرا شما اينطور رفتار مى نمى"

  ." چرا در جهان درد و رنج وجود داردتوانم بفهمم  نمى"

  ."کند او دوستى ما را درک نمى"

  ." توانستم شيمى را بفهمم ايکاش مى"

  ."کند فهميد که اين ابزار چگونه کار مى آيا شما مى"

  ."کنم گوئيد درک مى آنچه شما مى"

  ." توانم بفهمم شما چه در سر داريد نمى"

  ."را درک کنيدشما بايد سخت بکوشيد تا احساسات او "

  ."کنم من کامًال نظر او را درک مى"
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  ."ما بايد درک بيشترى نسبت به پويائى بحران و پيروزى کسب نمائيم"

  ."بايستى ماهيّت واقعى بشر را درک کنيم ما مى"

ها و طبقاتى مانند مطلب،  توان مالحظه نمود که موضوع مورد درک در دسته از اين چند نمونه به آسانى مى

ط، احساسات، نظريه، تعامل، علل امور، مفهوم امور، هدف امور، نحوۀ کار کردن ابزار و حقيقت و جوهر رواب

توانيد بينش، زمينه، رويکرد، طرز فکر، نتيجه، عرف و بدون شک  به اين ليست شما مى. گيرد امور قرار مى

رک کردن و فهميدن در مقابل خود هزاران امر ديگر را اضافه کنيد و ليستى عظيم از طبقاتى از امور براى د

آنچه تشخيصش براى شما حائز اهميّت است اينست که در طى دورۀ تحصيلى شما سعى . خواهيد داشت

ايم تعداد کافى موضوع مورد درک را از طبقات مختلف ارائه دهيم تا قواى ذهنى شما تقويت شود و با  کرده

  . اطراف خود نياز داريد مجّهز گرديدآن نوع ابزار فکرى که براى درک خويشتن و دنياى 

. باشد دو نوع از اين ابزار فکرى که در فرايند تحقيق و تجّسس حقيقت فوق العاده مّؤثر است درخور ذکر مى

هاى کوچکتر و سپس بررسى روابط و  يکى از اين دو تجزيه و تحليل است و آن عبارت از تجزيۀ امور به قسمت

است و ديگرى قرار دادن امور در ديدگاهى بزرگتر و وسيع تر است تا به علل و ها با يکديگر تعامل اين قسمت

  .دالئل وجودى و رفتارى آنها پى بريم

   FUNDAEC) ۱۵-۱۶، صفحات  ۱۹۹۸(

  ]۵نقل از مطلب مورد مطالعۀ شمارۀ [

اّما توّجه . هاى فرايند آموزشى که در آن شرکت داريد تأکيد بر مراعات اصول اخالقى و معنوى است از ويژگى

گردد، بلکه مباحث مربوط به مسائل اخالقى و  به اخالقيات به صورت موعظه براى خوشرفتارى ابراز نمى

گردد شامل  دو متنى که ذيًال براى مطالعه ارائه مى. معنوى با هر عنصرى از مواّد درسى در هم آميخته است

اخالقى که براى اين دوره از تاريخ بشرى  عباراتى چند از سندى است که در بارۀ چارچوبى براى آموزش

اى که در اين سند به آن به عنوان عصر انتقال بشريّت از کودکى به بلوغ  کند يعنى دوره مقتضى است بحث مى

 . در اين متون تغييرات اندکى داده شده تا براى اين واحد مناسب باشد. اشاره شده است

نى جامعۀ بشرى به نحوى مؤثّرعمل نمايند بايد قبل از هر چيز به يک افراد براى آنکه در اين دورۀ انتقالى کنو

احساس قوى هدفمندى ملهم باشند که آنها را وادار سازد که هم در خود تغيير ايجاد نمايند و هم به تحّول 

در سطح شخصى، اين هدفمندى به سوى پيشرفت استعدادهاى وسيع شخصى شامل . اجتماعى کمک کنند

هائى هدايت  است که بايد زينت بخش هر انسان باشد، و نيزدر جهت استعدادها و ويژگى فضائل و صفاتى

در سطح اجتماعى، اين هدفمندى از طريق تعّهد نسبت به پيشبرد رفاه . شود که مواهب بى نظير فردى است 

موازين و رفتار افراد هاى توأمان حّس هدفمندى اساسَا جدائى ناپذيرند، چه که  اين جنبه. گردد نوع بشر ابراز مى
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بايد . گيرد دهد و به نوبۀ خود تحت تأثير ساختارهاى و فرايندهاى اجتماعى قرار مى محيط آنان را شکل مى

تواند به نحو کامل متحقّق گردد، مگر آنکه دگرگونى منش  گفت استعدادهاى نهفته عصر بلوغ بشريّت نمى

  .دفردى و تحّول محيط همزمان مورد توّجه قرار گيرن

بنابراين يک آگاهى عميق از روابط متقابل بين رشد شخصى و تغييرات اساسى در ساختار اجتماعى از 

تواند فضائل و استعدادهاى خود را در انزوا توسعه دهد،  شخص نمى. رود ضروريات آموزش اخالقى بشمار مى

گيرى  عبادت بيهوده و کناره. شود بلکه فقط از طريق کوشش و فعاليّت براى منافع ديگران به اين امر موفّق مى

تواند نه پيشرفت فردى را  هاى فلسفى گذشته بود نمى طوالنى از اجتماع که مورد حمايت بعضى از مکتب

تمّرکز حّس هدفمندى صرفًا در جهت شکوفائى استعدادهاى . موجب گردد و نه به پيشبرد بشريّت کمک نمايد

بدون تعامل با جهان خارج و داشتن اهداف . شود انديشى مىشخصى باعث از دست رفتن واقع بينى و مآل 

اجتماعى، شخص هيچ موازينى در دست ندارد که بتواند بر اساس آن نسبت به پيشرفت شخصى خود 

کسى که ُبعد . قضاوت کند و هيچگونه نتايج واقعى در اختيار ندارد که با آن پيشرفت خود را ارزيابى نمايد

پرستى يعنى ترکيبى از  اى از نفس سپارد، متمايل به نوع زيرکانه را به فراموشى مى اجتماعى هدفمندى اخالقى

  .گردد احساس گناه، حق به جانب بودن و خودپسندى مى

اش دگرگونى اجتماعى باشد، بدون آنکه نياز به رشد و دگرگونى  برعکس آگر حّس هدفمندى فقط انگيزه

کسى که براى هر خطائى اجتماع را . شود مراهى کشيده مىشخصى را مورد توجه قرار دهد به آسانى به گ

دهد حّس احترام و شفقت نسبت به ديگران را  کند و اهميّت مسئوليّت فردى را مورد غفلت قرار مى مالمت مى

تحّول اجتماعى اگر از خواست دگرگونى . کند دهد و به رفتار ظالمانه و جور و ستم گرايش پيدا مى از دست مى

  ...گردد انسان جدا شود يک اقدام فوق العاده آسيب پذير مىمنش شخصى 

   FUNDAEC) ۳۵، صفحۀ ۱۹۹۸(

 ]۷نقل از مطلب مورد مطالعۀ شمارۀ [

به معناى ظرفيّت فکر کردن و عمل کردن در يک محدودۀ فعاليّت کامًال تعريف " توانائى"يا " قابليّت"واژۀ 

هاى  ما اين لفظ را نه به معناى مهارت. باشد شّخص مىشده ومشّخص و براى يک هدف کامًال تعريف شده وم

هاى پيچيدۀ و مّرکب فکر و عمل که هر يک مستلزم تعدادى مهارت و  فردى، بلکه بيشتر در مورد محدوده

دهيم که اکتساب تدريجى يک توانائى  به عالوه به اين نظريه بسيار اهميّت مى. بريم توانائى است به کار مى

ها، به جذب اطالعات مربوطه، درک يک سلسله مفاهيم، کسب بعضى  ستادى در مهارتخاص، عالوه بر ا

 .ها و پيشرفت در تعدادى صفات روحانى بستگى دارد گرايش
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تواند آن را در سطوح مختلفى از شايستگى کسب  بندى نوعى توانائى رياضى است که فرد مى مثًال عمل طبقه

آغازدبيرستان، اين توانائى مستلزم درک مفاهيم مجموعه، عنصر يک ترين سطح، مثًال در  در ابتدائى. نمايد

توان  همچنين مستلزم درک اين مفهوم است که اشياء را مى. باشد مجموعه و تعلق داشتن به يک مجموعه مى

اّما حتى در اين سطح، يک چنين اداراکى کافى . هائى تقسيم نمود برحسب خصوصيات مشترک به مجموعه

تشخيص خصوصياتى که بر طبق آن عنصر مورد بحث بايد طبقه بندى گردد و نيز بعضى  توانائى. نيست

مثًال اگر شخصى بايد اشياء را بر حسب اندازه . اطالعات مناسب در بارۀ آن عناصر نيز ضرورى است

ش و در مورد گراي. کند بندى نمايد، مهارت تخمين يا ارزيابى اندازۀ اشياى مورد بحث ضرورت پيدا مى طبقه

تر، صداقت صفتى روحانى است که  در سطحى بنيادى. رفتار، بديهى است دّقت و توّجه به نظم مطلوب است

 . نمايد به ايجاد گرايشى مثبت به دقت و مراقبت کمک مى

است، ولى خواندن در يک سطح   به عنوان مثالى ديگر، در زبان، شيوه و فن خواندن و نوشتن مهارت

توانائى ديگر زبان توصيف آنچه در جهان اطراف خود . ، قابليتّى پيچيده استبخصوص همراه با ادراک

. توصيف جهان اطراف ما از نظر مقادير يک توانائى رياضى است. باشد مى  اى وسيع کنيم در زمينه مشاهده مى

دن ها و طرح نمو هاى بسيار مطلوب علمى آنهائى است که مشاهدات منظم پديده هائى از توانائى نمونه

مشارکت مؤثّر در مشورت، قابليتّى است که در جامعه مورد نياز . ها را در بر دارد تجاربى براى آزمايش فرضيه

هاى شخصى  عهده دار شدن امور و مسئوليّت. هاى بزرگ جمعى است همچنين قابليّت مشارکت در فعاليّت

ورى ديگر ايجاد محيطى از اتّحاد قابليّت اخالقى ضر. با درستکارى و صحت عمل يک قابليّت اخالقى است

  . است که مبتنى بر کثرت و تنّوع باشد

   FUNDAEC) ۶۰-۶۱، صفحات ۱۹۹۸(

 ]۸نقل از مطلب مورد مطالعۀ شمارۀ [

ها بجاى  ها يا توانائى رويکردى که ما براى طرح مواّد درسى اتّخاذ نموديم يعنى ارائه مطالب بر اساس قابليّت

اين امر . ين ما کمک کرده است که با سرعتى خارق العاده مطالب را بياموزندهاى درسى، به محصل موضوع

هائى که ما سعى در توسعه آن داشتيم همه يک هدف مشّخص اجتماعى داشتند ما را قادر نمود که  که قابليّت

نگى هاى يکپارچگى مواد تحصيلى روياروئى کنيم و آن اين که چگونه بر دوگا ترين چالش با يکى از اساسى

هاى  هاى آموزشى کنونى سعى در آموختن مهارت اغلب نظام. بين دانش تئورى و دانش عملى غلبه نمائيم

ريزى  قابليّت مشارکت در برنامه .عملى و دستى به بعضى از محصلين و آموختن از کتاب به جمعى ديگر دارند

. م مى بينند که دستورات را اجرا کنندگيرى در عّدۀ معدودى پرورش مى يابد، در حاليکه اکثريت تعلي و تصميم

هاى ماّدى و معنوى همزمان  آنچه که ما سعى کرديم به آن نائل شويم اينست که منافع محصلين را در فعاليّت

هاى مربوط به دامدارى همراه با مطالعۀ روانشناسى حيوانات و مراحل تأسيس  مثًال مهارت. حفظ نموديم
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تا جائى که ما . شد هاى اجتماعى و اقتصادى تعليم داده مى ه و تحليل تئورىفروشگاه روستائى همراه با تجزي

در يکپارچه کردن دانش تئورى و عملى موفق شديم مالحظه نموديم که تعصبّات و معيارهاى دروغين شهرت و 

  .اعتبار به تدريج محو گرديد و گرايش هدفمند به سوى يادگيرى و تحّول جايگزين آن شد

ترين چالشى که نوآورى آموزشى ما با آن روبرو بود آميزش عناصر دانش جهان  ابت شد که که مشکلاّما بر ما ث

يک وظيفۀ بسيار مهّم اتّحاد مفاهيم مادى و معنوى در يک نظام دانش بود که افراد و . ماّدى و جامعه نبود

شريّت به نحو اجتناب ناپذيرى بسوى تمامى مردم را قادر سازد تا به ايجاد يک تّمدن جهانى که بنا بر باور ما، ب

هاى مخصوصى در مورد دين طرح  براى روياروئى با اين چالش، ما نه دوره. آن در حرکت است کمک کنند

روحانيت به عنوان يک حالت يا شرايط . نموديم و نه به علوم انسانى اخالق و رفتار اجتماعى روى آورديم

اى، در درک عميق ماهيّت انسان و در  را در عمل، در هر گزينه بايستى خود دورنى در نظر گرفته شد که مى

پس از اين نتيجه گيرى، سعى کرديم که روحانيت . هاى ثمربخش به اجتماع و حيات جامعه ظاهر سازد کمک

اى براى روشن کردن و  بايستى وسيله و معنويّت را جزئى از هر فعاليّت آموزشى سازيم يعنى هر عملى مى

 . ول روحانى و معنوى باشدبکارگرفتن اص

روحانيّت و . در حالى که مشغول انجام اين کار بوديم متّوجه شديم بعضى از مسائل بايد مورد نظر قرار بگيرد

بايستى در مواّد درسى وارد گردد بدون آنکه بخواهيم رفاه ماّدى را انکار کنيم و يا سعادت را به  معنويّت مى

هاى روزانه با روح خدمت ملهم گردد تا  بايد انجام شود اينست که فعاليّت آنچه. حيات اخروى موکول نمائيم

اّما مشّخص نمودن روحانيت و معنويّت منحصرًا با خدمت اين خطر را دارد که . تر ارتقاء يابد به مقامى عالى

بير، به مظاهر براى رفع اين سوء تع. گردد انجامد ناشى مى تّصور شود روحانيّت فقط از اعمالى که به رفاه مى

" بودن. "ترين اشتياق روحانى انسان مانند جستجو و تقّرب به خدا از طريق دعا و تأّمل نيز بايد توّجه نمود عميق

  . کامًال با هم مرتبط هستند و نبايد بطور ساختگى آنها را از هم جدا ساخت" عمل کردن"و 

درک تعادل حساسى است که بايد بين بسيارى  عالوه بر آن، اين يکپارچگى روحانى و ماّدى مستلزم افزايش

از نيروهائى که در ذهن و قلب انسان در کارند، يعنى تعادل بين آزادى شخصى و تعّهدات اجتماعى، بين 

آهنگى زيستن، بين انسانگرائى و علم، بين عقالنى بودن و عاطفى بودن  استاد طبيعت بودن و با آن با هم

چنين تعادلى بايد از خصوصيات ذهن فراتر رفت و به آن صفات روحانى که  براى نيل به. وجود داشته باشد

بنابراين شرط اساسى براى رسيدن به تعادل بين نيروهائى که در ذهن و قلب . اساس منش انسان است رسيد

. انسان در کارند شکوفائى صفات روحانى مانند عدالت، محبّت، سخاوت، شفقت، فروتنى و صداقت است

اگر قرار است اين صفات موجب گرايش و رفتارى که بازتاب حقيقى روحانيّت و معنويّت است گردد  به عالوه،

در غير اينصورت آنچه که زير نام معنويّت حاصل . بايستى به طريقى توسعه يابند که يکديگر را تعديل نمايند مى

تعامل بين صفات روحانى است عالوه بر اين، تنها از طريق درک . گردد خودپسندى و تعّصب خواهد بود مى
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يعنى آنچه مورد نظر است عدالتى است که با  –آموزيم ميانه روى را با ضعف و کوتاهى فرق بگذاريم  که مى

محبّت و شفقت به اعتدال رسد، نه عدالت نيمه کاره، يا سخاوت فراوان همراه با فروتنى، نه بخشش 

  . ميختن راست و دروغ هر گاه که منافع ايجاب نمايدمحتاطانه و صداقت مطلق ناشى ازمحبت، نه به هم آ
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