چهار شنبه  23جدی 1394

2

January 13 ,2016

ــــــــــسرمقاله

ریشه های بیکاری و
فقر در کشور
علی قادری

بیکاری به عنوان یک پدیده اجتماعی دارای عوامل مختلف می
باشد .ناامنی و فرار سرمایه ها از کشور دو عامل مهم برای افزایش
سطح بیکاری است .سال  ،2014ســال دشواری برای کشور بود.
در این ســال ،نیرو های جامعه جهانی افغانستان را ترک نمودند
و مبارزه با تروریســم و دهشــت افکنی را به نیرو های امنیتی
افغانستان واگذار نمودند .این مهم باعث گسترش ناامنی در سطح
کشور شــد .نیرو های امنیتی کشــور تا کنون توانسته است در
بهترین شکل ممکن پاسخ درخور به تروریستان و دهشت افکنان
بدهد .با این حال ،خروج نیرو های بین المللی باعث روحیه بخشی
نیرو های شورشی و دهشت افکن شد .دقیقا همین مسئله باعث
شــد که ناامنی در کشور گسترش یابد .گســترش ناامنی پیامد
سخت و دشواری را در پی داشت .مهمترین و اساسی ترین پیامد
گسترش ناامنی فرار سرمایه از کشور بود.
براســاس مطالعات صورت گرفته در حــدود  28در صد کاهش
اقتصادی را در کشــور شاهد می باشیم .کاهش رشد اقتصادی به
خاطر فرار سرمایه از کشور بوده است .با خروج نیرو های خارجی
بسیاری از ســرمایه داران و تجاران کشور سرمایه های خود را از
کشور خارج نمودند .خروج ســرمایه ها منجر به رکود اقتصادی
در کشور شد .این مســئله در مرحله بعدی منجر به بسته شدن
بسیاری از کارخانه های کشور شد .در نهایت ،نتیجه آن این شد
که بیکاری در سطح کشور افزایش یابد.
یکــی از عوامل بیکاری ناکارآمدی و بدکارکردی نهاد های دولتی
نیز هست .اشرف غنی ،رئیس جمهور در دوران کمپاین انتخاباتی
خود به مردم وعده ایجاد کار و اشتغال را داده بود .با گذشت بیش
از یک سال اما ،نتوانست برای جوانان اشتغال زایی نماید .اگر چه
پروژه های کالنی همانند خط لوله تاپی رســما کارش آغاز شد اما
این پروژه تا هنوز به صورت عملی منجر به اســتخدام جوانان در
کشور نشده است .این ناکامی بر می گردد به ناکارآمدی نهاد های
دولتی .فقدان ظرفیت باعث شده است که نهاد های دولتی کاری
را از پیش نبرد.
ناامنی و گســترش سطح بیکاری در کشــور منجر به گسترش
مهاجرت در سطح کشور شد .تا هنوز تنها مهاجرت داخلی مورد
توجه قرار نگرفته است و تنها مهاجرت شهروندان کشور به بیرون
از کشور مورد توجه نهاد های دولتی و غیر دولتی قرار گرفته است.
جامعه ما به خاطر گســترش بیکاری منجر به مهاجرت گسترده
داخلی شده است .به ســخن دیگر ،مهاجرت داخلی گسترده تر
از مهاجرت شهروندان به بیرون از کشور است .امری که از سوی
نهاد های دولتی و غیر دولتی مغفول مانده اســت .آنچه جامعه ما
را با بحران مواجه ساخته است همین جابجایی و مهاجرت درون
کشور است.
اکنون برای اشــتغال زایی ما نیازمند آنیم تــا عوامل افزایش و
گســترش بیکاری را از میان برداریم .قبل از هر چیز ما نیازمند
بهبود وضعیت امنیتی در کشــور می باشیم .یک استراتژی جامع
در مبارزه با شورشیان نیازمندیم .استراتژی که هم مسئله صلح را
دنبال نماید و هم بتواند با شورشیان که حاضر به گفتگو و مصالحه
نیســت مبارزه جدی نماید .اکنون ما با فقدان چنین استراتژی
مواجه می باشــیم .حکومت قبــل از هر چیــز نیازمند تدوین
استراتژی و اجرایی آن برای بهبود وضعیت امنیتی در کشور است.
بی توجهی به مسئله امنیت اما ،منجر به بهبود وضعیت نمی شود.
امضای ده ها و صد ها قرارداد منجر به اشــتغال زایی نمی شود.
بلکه تنها ممکن است صدا های اعتراض شهروندان را برای مدتی
بخواباند .در کنار این مســئله ،ما نیازمند آنیم ظرفیت نهاد های
دولتی را باال ببریم .ما در وضعیت کنونی هر آنچه می کشــیم به
خاطر ضعف و ناکارآمدی و در بسی موارد به خاطر بدکارکردی این
نهاد هاست .وقتی نهاد های دولتی قادر به تدوین یک استراتژی
نباشد و نتواند یک برنامه و سیاســت را اجرا نماید بدون شک،
وضعیــت نه تنها تغییر نمی کند که وضعیت به صورت عموم بدتر
می شود .بنابراین ،نیازمند ظرفیت سازی و جذب افراد توانمند در
نهاد های دولتی نیز می باشیم .تقاعد افراد سالخورده یکی از طرح
های خوبی حکومت وحدت ملی اســت که باید به صورت جدی
دنبال شود .این طرح می تواند فرصت حضور جوانان و قشر جدید
را در نهاد های دولتی فراهم سازد و ظرفیت جدید را ایجاد نماید.

تاملی بر مسئله تجاوزهای جنسی در افغانستان

غریزه جنسی ،اساســن یک امرطبیعی و
ذاتی ،در وجود انســانها به عنوان «افراد»
اســت .اما از آنجایی که رفــع این غریزه،
با ارتباط به «دیگری» صــورت می گیرد،
این مســاله ،که وجود آن بــه عنوان یک
خصوصیــت و ویژگیی ذاتی در انســانها
اساسن یک امرفردی است ،به یک مسالهی
اجتماعی تبدیل می شود .به عبارت دیگر،
غریزه جنســی در وجود انسانها ،یک امر
فردی و شخصی است؛ اما رفع این غریزه،
به دلیل اینکه بــه دیگری ارتباط می گیرد
و موجب «کنش متقابل» می شــود ،یک
امر اجتماعی اســت .به این ترتیب ،ضابطه
رفع غریزه جنســی به عنوان یک مساله
اجتماعی ،تحت ادار ه جامعه قرار می گیرد.
بنابراین ،اینجا است که نحوه ،ویا به عبارت
دیگر ضابط ه رفع غریزه جنســی ،زیر چتر
نظام اجتماعــی بصورت کل قرار می گیرد.
ازینرو است که ضابطه رفع غریزه جنسی،
به تبع گوناگونــی نظامهای تربیتی جوامع
گوناگون ،گوناگون اســت .به بیان دیگر ،به
همان اندازه که نظام تربیتی جوامع مختلف،
مختلف است ،ضابطه رفع غریزه جنسی نیز
مختلف است.
چگونگی رفع غریزه جنسی ،و یا به عبارت
دیگر «تربیت جنسی» به عنوان یک مساله
اجتماعی ،مانند سایر مســایل اجتماعی
در فرایند اجتماعی شــدن فرا گرفته می
شــود« .تربیت جنســی به عنوان یکی از
کارکردهای مهم نظام آموزشــی ،در صدد
انتقال و آمــوزش مجموعهای از اطالعات،
آگاهی ها و شناخت ها ،نگرش ها و عواطف،
قابلیت ها و مهارتهای مربوط به مســایل
جنسی است .بدون تردید ،محتوا و روش،
یا چگونگی ارائه این شناخت ها ،عواطف و
مهارت ها ،وابســته به نگاه و رویکرد کالن
آموزشی و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی هر
جامعه است» .با توجه به این تعریف ،تربیت
جنســی معنای فراتر از آموزش جنسی را
داشــته و «نه تنها احساس جنسی را در بر
می گیرد ،بلکه دارای ویژگی رشد شخصیت
اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی نیز هست».
به ایــن ترتیب ،این چگونگی ســنت ها،
هنجارها ،ارزشــهای فرهنگی ،و الگوهای
کالن آموزشی یک جامعه است که چگونگی
عناصر توســعه گرا وتحول خواه موجود در
فرهنگ هر جامعه به عنوان ســرمایه های
فرهنگی آن جامعه ،پشتوانه ای موثر برای
توسعه محسوب می شــود؛ سرمایه هایی
که تنها در روند توسعه یافتگی و موفقیت
نســبی در آن ،امکان بازتولید خود را پیدا
می کنند .بنابراین نکتــه حایز اهمیت در
ارائه الگویی برای توســعه فرهنگی ،بومی
بودن آن و حفظ هویت فرهنگی طی فرایند
توسعه می باشــد .تقلید صرف از جوامع
دیگر بطور قطع نتایج ناگواری به بار خواهد
آورد.
باید توجه داشــت که توســعه فرهنگی
همانطور که از ســویی زمینه ساز و علت
توســعۀ ابعاد دیگر جامعه است ،در دیگر
ســو ،معلول آنها نیز می باشد .بدین معنی
که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد
و بالندگی فرهنگ ،کمک شایانی می نماید.
به عبارت دیگــر ،علیرغم اولویت فرهنگ
بر دیگر عناصر اجتماعی در فرآیند توسعه
یافتگی ،آنچه که نقش تعیین کننده نهایی
را برعهده دارد ،نــوع کنش و واکنش یا به
عبارت بهتر نوع تعامل مثبت در قالب یک
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تربیت جنسی را تعیین می کند .و چگونگی
تربیت جنســی افراد یک جامعه است که
ضابطه حاکم بر رفع غریزه و به عبارت دیگر
چارچوب برقراری روابط و تعامالت جنسی
را تعیین می کند .و چگونگی این چارچوب
اســت که تعیین می کند تا این حیطهای
از کنش های انســانها قابلیــت رفتارهای
انحرافی را داشته باشد یا خیر.
با توجــه به اینکه رفتارهــای انحرافی در
حیطه روابط جنســی افراد جامعه ،تا حد
زیادی بســته به چگونگی تربیت جنسی و
به این ترتیب ضوابــط حاکم بر رفع غریزه
جنسی است ،تجربه نشان میدهد که تربیت
جنسیی که تاکید بر سرکوب غریزه جنسی
می کند ،قابلیت رفتارهای انحرافی به این
حیطــه ای از کنش های افــراد را میدهد.
تحقیقات نشان می دهد که آنانی که به تبع
تربیت جنسی در نظام کلی آموزشی شان،
کوشش بر سرکوب غریزه جنسی کرده و به
دوری از برقراری روابط جنســی تظاهر می
کردند ،اکثرن در خفــا مرتکب رفتارهای
انحرافی جنسی شده اند.
روان شناســان زیادی معتقد اســت که،
ارتبــاط دیالکتیکی میان فرهنگ و عناصر
دیگر جامعه همچون اقتصاد ،سیاســت و...
است.
بنابراین در ترسیم یک الگوی مناسب برای
توسعه جامعه ،باید برنامه هایی برای تمامی
ابعاد جامعه ارائه گردد .این نکته نیز نباید
فراموش شــود که در این برنامه ریزی باید
شــرایط حاکم در یک جامعه کام ً
ال در نظر
گرفته شــود .به عبارت دیگر هر اندازه که
یک الگوی توســعه از جامعیت برخوردار
باشد ،تا زمانی که مختصات بومی آن جامعه
را نیز مد نظر قرار نداده باشــد ،مثمر ثمر
نخواهد بود)www.ommid.com (.
اجزاي فرهنگي توسعه
در دوران مدرن ما با دو انگارهنگاري مواجه
بودهايم .اگــر از اين الگــو تبعيت كنيم،
توسعه از اين حيث كه پديدهاي مادي است
يا داراي ابعاد غيرمادي نيز ميباشد موضوع
چالشبرانگيزي بوده اســت .از سوي ديگر
عدهاي از جامعهشناسان توسعه را پديدهاي
جمعي ميدانند كه ريشــه در ساختارهاي
اجتماعــي دارد ،در حاليكه عدهای ديگر
توسعه را پديدهاي فردي؛ و ريشه آن را در
فرد توسعهيافته ميدانند.
اجزاي توسعه فرهنگي از نگاه انديشمندان
اسالمي
توســعه فرهنگي :در جمعبنــدي اجزای
فرهنگي مرتبط با توسعۀ فرهنگي در آرای
انديشــمندان مسلمان بايد گفت نوآوري و
توليد علم ،نوانديشي ديني ،ايمان و رشد
معنوي و آموزش عمومي را تعداد بيشتري
از انديشــمندان مورد توجه قرار دادهاند.
ســاير اجزای فرهنگي توسعه فرهنگي از
دیدگاه انديشــمندان مســلمان ذكرشده
عبارتاند از :معرفت به فلسفه تمدن غرب،
عينينگري و تجربيگرايي ،خوديابي ،حفظ
اصالت فرهنگي و تاريخي ،تربيت انســان
شرافتمند ،فرهنگ بومي و اسالمي ،پرهيز
از اخالق غربي ،پرهيز از شيفتگي در برابر
علوم امــروزي ،عامل ذهني مقدم بر تغيير
عيني ،دينمــداري ،تقويت اصول اخالقي،
اصالت تفكر و تعقل.
بيشتر مكاتب غربي هدف نهايي توسعه را
در اين دنيا قرار داده و توجه آنها بيشتر به
ابعاد مادي توسعه معطوف است ،در حاليكه
انديشمندان با دغدغه ديني هدف توسعه
را نه در ايــن دنيا بلكه در آخرت قرار داده
و براي توســعه هدفي فرامادي و اخروي
قائلاند.
از سوي ديگر عدهای از صاحبنظران توسعه،
توســعه فردي را مقدم و پيشدرآمدي بر
توسعه جامعه ميدانند ،در حاليكه بعضي
بالعكس معتقدند كه اين جامعه توسعهيافته
است كه ســبب پرورش افراد توسعهيافته
ميشود.
دریک برســی کلی در آرا و اندیشه های
متفکرین اســامی در باره توسعه می توان
به موارد ذیل دست یافت:
1ــ كليه انديشــمندان مسلمان یادشده
در اين تحقيق هدف نهايي توســعه را نه
در اين دنيا بلكه در آخــرت قرار دادهاند
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محرومیــت و ممنوعیت جنســی باعث
ناهنجــاری ها و اضطراب هــای فردی و
اجتماعی می شود .آنان تاکید می کنند که
سرکوب غریزه جنسی و جلوگیری از بروز
انگیزه و تمایالت جنســی ،سبب به وجود
آمدن عقده هــای روانی و عاطفی در فرد
گردیده ،و در نتیجه باعث گسترش جرم و
جنایت در جامعه می شود.
در افغانســتان ،اما هرچنــد در فرهنگ
آرمانی ما کمتر برخورد تفریطی با غریزه
جنسی صورت میگیرد ،و کمتر توصیه به
سرکوب آن می شــود ،اما فرهنگ واقعی
جامعه ما که بســیار مهم و تعیین کننده
رفتارهای ما است ،متاســفانه به گونهای
اســت که زمینه رفتارهای انحرافی را در
رفع غرایز جنســی افراد فراهم می کند.
به دلیل اینکــه در فرهنگ واقعی جامعه
ما ،زمینههای وجود دارد که باعث سرکوب
غریزه جنســی افراد میگردد .این زمینه
ها ،عبارت از رســم و رواج ها ،سنت ها
و عنعناتی اســت که بر رفتــار اجتماعی
افراد جامعه ما حاکم بوده و زمینه ســاز
ناهنجاریها و کژرفتاریهای اجتماعی می

شود .نظیر تفکیک سخت جنسیتی محیط
هــای اجتماعی افراد جامعــه ،که باعث
تشدید تمایالت بی رویه جنسی در افراد
می گردد ،و رسم و رواجهای سختگیرانهای
ازدواج افراد که باعث محدودیت راه های
پذیرفته شــده رفع غرایز جنسی افراد
جامعه می شود.
به این ترتیب ،این زمینه های اجتماعی-
فرهنگــی رفتارهای انحرافــی در حیطه
کنش های جنسی افراد جامعه ما است که
هر روز موجب بروز رفتارهای انحرافی می
شود .تنظیم امور مربوط به غریزه جنسی
که از نیازهای اولیه افراد اســت ،متاسفانه
شاید از حاشیه ای ترین مساله اجتماعی ما
است .فرهنگ واقعی مردم اکثریت مناطق
افغانستان ،متاســفانه به گونهای است که
به شدت عقده های جنسی افراد جامعه را
شکل داده و با وضع محدودیت های سخت،
باعث ســرکوب غریزه جنســی افراد می
شــود .دلیل این حد باالیی از بی هنجاری،
بدون شک ،بصورت عمده محدودیت های
شدید بر رفع غریزه جنسی افراد از راه های
پذیرفته شده آن ،می باشد.

توسعه فرهنگي
محمد تابش /قسمت چهارم

و انديشــهورزي آنها درباره توســعه با
محوريت آخرت انجام شده است.
2ــ انديشمندان مســلمان به همه ابعاد
توسعه ،اعم از توسعه اقتصادي ،سياسي،
اجتماعــي و فرهنگــي ،توجــه الزم را
داشتهاند.
3ــ در مورد تاثیر عوامل دروني و بيروني
در دستيابي كشورهاي اسالمي به توسعه
بايد چنين گفــت كه توجه ويــژه اكثر
انديشــمندان مسلمان به استقالل در بعد
توسعه سياســي نشاندهنده آن است كه
رهايي از سلطه كشورهاي استعماري حاکم
بر كشــورهاي اســامي ،به عنوان عامل
بيروني مهم در دســتيابي اين كشــورها
به توســعه ،از دغدغههاي مهم اكثر اين
انديشمندان بوده است.
4ــ تأكيد بر بيداري اسالمي در كشورهاي
مسلمان از طريق ارتقای آگاهي و احيای
تفكر ديني نشــاندهنده توجه آنها به
تاثیر توده مردم مسلمان و اهميت بيداري
آنها به عنوان ركنی اساسي در دستيابي
به توسعه ميباشــد .از سوي ديگر رخداد
اين بيداري اســامي در كليه كشورهاي
مسلماننشــين عامل مهمي در برقراري
وحــدت و همدلي در بين اين كشــورها
و افزايش توان آنها براي دســتيابي به
توسعه خواهد بود.
5ــ مقوله آزادي نيز كه در بخش توسعه
سياسي نســبت به ساير مقولهها از تأكيد
ن از آن
بيشــتري برخوردار است نشــا 
دارد كه انديشــمندان مسلمان همواره به
بازدارندگی استبداد در كشورهاي اسالمي
به عنوان عاملی دروني براي دســتيابي به
توسعه توجه داشــته و تأكيد ورزيدهاند.
بنابراين مالحظه ميشــود كــه از نگاه
انديشمندان مسلمان شــيوه حكومت و
اداره كشــور به عنوان عامل دروني و نوع
تعامل و تأثيرگذاري كشورهاي خارجي به

عنوان عامل بيروني هر دو در دســتيابي
كشورهاي اسالمي به توسعه تاثیر اساسی
دارند.
6ــ در بُعــد توســعه اجتماعي عدالت
اجتماعي بيش از ساير عاملها مورد توجه
انديشمندان مســلمان قرار گرفته است.
اين امر نشان از آن دارد كه توزيع عادالنه
امكانات و فرصتهاي حاصل از پيشرفت و
توسعه كشور از نگاه انديشمندان در بين
توده مردم يكي از عاملهاي مهم دستيابي
به توســعه واقعي به شمار ميرود و تحقق
عدالت اجتماعــي در توزيع بروندادهاي
توســعه در فقرزدايي در جوامع اسالمي
نقش مهمي خواهد داشت.
7ــ در بعد توســعه اجتماعــي ،توجه
به ترويج فرهنگ كار و كوشــش توسط
انديشمندان مســلمان و مطرح شدن كار
بــه مثابه ارزش بيانگر آن اســت كه این
اندیشمندان كمكاري و بيتوجهي به تالش
و كوشــش در اين دنيا را از سوي پارهاي
از مســلمانان تعلیم فرهنگي اشــتباهی
میداننــد .آنان بر كار هر چه بيشــتر در
اين دنيا به عنوان تعلیمی ديني در اسالم
بسیار تأكيد کردهاند.
8ــ در بُعد توسعه اقتصادي انديشمندان
یاد شده بيشــتر بر روي توليد بيشتر و
صرفهجويي در مصرف تأكيــد کردهاند.
مروري بر اجزای فرهنگي توسعه اقتصادي
نشــان ميدهد كه انديشمندان مسلمان
هرگز به ابعاد دنيوي و رفاه مادي بيتوجه
نبوده و بر توليــد و آباداني در اين دنيا و
بهرهجويي از طبيعــت تأكيد کرده ،ولي
همواره براي فعاليتهــاي مادي جهت و
هدف معنوي را در نظر داشــته و همواره
رفاه مادي را در پناه معنويت خواســتار
بودهاند.
9ــ تأكيد بر نوانديشــي ديني از سوي
تحجر
اين انديشمندان نشان ميدهد كه
ّ

معضالت اجتماعی ،از جمله معضل چگونگی
روابط جنســی ،با توصیه اخالقی حل نمی
شــود .باید تدبیر عملی بــرای حل آنها
سنجید .باید با ســازوکارهای اجتماعی-
فرهنگی ،راه های رفع غریزه جنسی افراد
از راه های پذیرفته شده ی آنرا هموار کرد.
باید کوشش شــود تا زمینههای عقدهزا و
ســرکوب کنندهای غریزه که در فرهنگ
واقعی جامعه ما وجود دارد ،از بین برده شود.
تا کمتر شاهد هر روز تجاوزات جنسی و به
عبارت دیگر ،رفتارهای انحرافی جنســی
باشیم .باید کوشــش شود تا فضای بسته و
سرکوب گرانهای این بخش حیاتی رفتارهای
اجتماعی ما تغییر داده شــده و ضابطه های
حاکم بر روابط جنسی عقالنی شود .تا به این
ترتیب ،عقده های جنسی افراد ،رشد و تبارز
نکرده و موجــب رفتارهای انحرافی در این
حیطه از کنش های افراد نشود.
تا زمانی که تفکیک ســخت جنســیتی
محیط های اجتماعی و به این ترتیب فضای
اجتماعی سرکوب گرانه غریزه جنسی تغییر
نکند ،قابلیت شکل گیری عقدههای جنسی
و در نتیجه بروز رفتارهای انحرافی جنسی
در افراد ،نیز وجود خواهد داشت .تا زمانی
که محدودیت ها و موانع ســخت ازدواج بر
طرف ،و به این ترتیــب زمینه رفع غریزه
جنســی افراد جامعه از راه های پذیرفته
شدهای آن فراهم نشــود ،خطر تجاوزات
جنسی و به عبارت دیگر رفع غریزه جنسی
از راه انحراف و یا غیرقابلقبول جامعه نیز
وجود خواهد داشت.
به این ترتیب ،راه حــل بنیادی تجاوزات
پیهم و رفتارهای انحرافی جنسی در جامعه
ما که متاسفانه هر روز تکرار می شود ،این
اســت که مســاله تنظیم روابط جنسی و
عقالنــی کردن ضوابط حاکم بــر آن را ،از
حاشیه به متن بیاوریم ،و به عنوان یک نیاز
اساسی و حیاتی در محراق توجه قرار دهیم.
به این ترتیب ،با مبارزات فرهنگی ،زمینهها
و رسوم و عنعنات سرکوب گرانه ی که باعث
محدودیت در رفع غرایز جنسی از راه های
پذیرفته شدهای آن ،و به این ترتیب باعث
محرومیت جنسی و در نتیجه موجب بروز
هر روز رفتارهای انحرافی جنسی می شود
را ،از بین ببریم.
و ســنتگرايي افراطي در جوامع اسالمي
و بازتوليــد نکــردن آموزههــاي ديني
مطابق شرايط امروزي همواره در نظر اين
انديشمندان مانع مهمی در راه دستیابی به
توسعه قلمداد شده است .توليد علم همراه
تأكيد بر ايمان ،از يكسو ،و همراه دانستن
تربيت با آموزش ،از سوي ديگر ،نشانه آن
است كه همواره اين انديشمندان درصدد
بودهاند براي آموزش و علم اهداف و جهت
معنوي قائل شوند تا علم و آموزش تعلیم
داده شده تضمينكننده توسعه با محوريت
آخرت باشد.
در مجمــوع ميتــوان چنيــن گفت كه
مهمترين اجــزای فرهنگــي الزم براي
دســتيابي به توســعه مطلــوب از نگاه
انديشــمندان مسلمان داراي چند ویژگی
اساسي است :حكومتهاي جوامع اسالمي
بايد همواره در حوزۀ بيروني درصدد باشند
استقالل كشــور و وحدت بين كشورهاي
مسلماننشين را ،در سايه بيداري اسالمي
حفــظ کنند و در حوزۀ درونــي با پرهيز
از اســتبداد ،تضمينكننــدۀ آزاديهاي
مشروع در جوامع اسالمي باشند .از سوي
ديگر نظــام اجتماعي و وجــدان جمعي
بايد به ســمت ايجاد بستر تحقق عدالت
اجتماعي ،تقويت هويت و ترويج فرهنگ
كار به مثابۀ ارزش اجتماعي باشــد .نظام
آموزشي كشورهاي اســامي در عرصۀ
تفكر و انديشــهورزي بايد بر نوانديشي
دينــي در مراكز آموزشــي علوم ديني و
اســامي (حوزههاي علميه) ،از يكسو ،و
بر توليد علم در مراكز دانشگاهي ،از ديگر
سو ،تأکید داشته باشــد .هر چند تربيت
و آموزش عمومي به عنــوان عامل مؤثر
در تربيت تــوده مردم ،كه نقش مهمي در
تحقق عملي توســعه دارند ،داراي ارزش
شايان توجهي ميباشد .به عالوه هرگونه
نوانديشــي ديني و توليد علمي و آموزش
عمومي بايد در بستري از ايمان تحقق يابد.
انديشمندان مســلمان بر ابعاد غيرمادي
توسعه بيشتر از صاحبنظران علوم توسعه
تأكيــد ورزيده ،هر چند بــه ابعاد مادي
توســعه هم بيتوجه نبودهاند .از ســوي
ديگر انديشمندان مسلمان بر ابعاد جمعي
توسعه نيز بيشتر از ابعاد فردي آن تأكيد
کردهاند( .نگاهداري ،توســعه فرهنگی از
نگاه اندیشمندان اسالمی)
از فرهنگ تا توسعه
واژه توســعه بعد از جنــگ جهانی دوم
به صــورت عبارتــی فراگیــردر ابعاد
مختلف،اقتصادی،اجتماعی،سیاســی و
فرهنگی کــه هریک از ایــن جنبه های
علمی نگاه عمیقی به حوزه تخصصی خود
در جامعه دارد؛ به کار رفته است.در واقع
این پدیده یک مفهوم چندبُعدی و پیچیده
است ،و همراه با رگه های ارزشی با مفاهیم
«ترقی و تکامل -تغییر،تحول و دگرگونی-
رشد ،بهبود ،نوســازی و »...همراه است.
براین اساس می توان همانند مایکل تودارو
بر این باور بود که « توسعه را باید جریان
چند بعدی دانست.
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