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 چکیده
، به مثابه آخرین «بنیانتوسعه دانش»، در جهان غرب، «توسعه»های مختلم در میان نظریه

شود. در مقابل، جامعه عصر ظهور امام دستاورد و رویکرد در موضوع توسعه شناخته می
عنوان مقصد و هدف نهایی توسعه و پیشرفت مطرح است. مهدی؟جع؟ نیز در جهان اسالم، به

کوشد با نگاه انتقادی به نخست می ای،تحلیلی و مقایسه -رو، با روش توصیفینوشتار پیش
گاه با نسبت سنجی آن با توسعه جامعه بازخوانی توسعه دانش بنیان و تبیین ابعاد آن بپردازد و آن

های توسعه دانش بنیان، های ضعم و کاستیظهور، ضمن تعیین و برجسته کردن مؤلفه عصر 
ای بدیل و جایگزین برای توسعه دانش ضرورت توجه به توسعه جامعه عصر ظهور، به مثابه نسخه

 بنیان را نمایان کند. 
م کردن رغم توانایی در فراهبنیان، بهدستاورد این پژوهش، گویای آن است که توسعه دانش

کام بوده است و در مقابل، توسعه در  مراتبی از آسایش انسان، از پاسخگویی به همه نیازهای او نا
گیری از همه منابت معرفتی، به تأمین عصر ظهور، تحت مدیریت منطق جامت معرفت و با بهره

گون آن قادر است.  همگی نیازهای انسان در ابعاد گونا

 .ظهور  عصر ، یافتهتوسعه جامعه، بنیاننشدا توسعه، : توسعهواژگان کلیدی

__________________________________   

یابی آنتحلیل نظ». برگرفته از رساله دکتری  1 یه های توسعه جهان مدرن و ارز  دانشگاه قم.« ها براساس توسعه عصر ظهور ر
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 مقدمه
. همه تحوالت جهان را است« توسعه» ،ترین موضوع و دغدغه اصلی جهان معاصر محوری

دانشمندان علوم  ،پس از جنگ جهانی دوم ه مرتبط دانست.با موضوع توسعتوان به نوعی می
رفت کشورهای جهان سوم از وضعیت نابسامانی که در آن قرار داشتند، در اجتماعی برای برون

ضرورت بازسازی و ایجاد رفاه در کشورهای های توسعه پیشنهادهایی ارائه کردند. قالب نظریه
شورهای تازه به وجود آمدن کگر آن شده بودند؛ و نیز ر مخرب و ویراندرگیر جنگ که دچار آثا
 که مقوله توسعه مورد توجه قرار گیرد، مؤثر بوده است.  استقالل یافته در این

عمر هفتاد ساله طول  کنون و در  ( تامیالدی 1950از ابتدا ) 1غربی توسعهنظریات رسمی درباره 
گرچه هدف توسعه و  ،هادر طول این سالو  ؛ی استو تطور مفهوم یخیتار  ر یس یدارا ،خود
تلقی از ؛ استبوده دن به آن یرس یبرا یابزار نیز  و توسعهدن به رفاه؛ ی، همواره رسهای آنبرنامه

 ،طور خالصهجا به  نیتری مورد توجه قرار گرفته است. در اجامعه مرفه گسترش یافته و ابعاد تازه
 م:یکن  یگانه توسعه را مرور مپنج یهاهینظر

 ؛ایش تولید ناخالص ملی(مثابه رشد اقتصادی )افزتوسعه به .1

 ؛ی+ عدالت اقتصاد یمثابه رشد اقتصادتوسعه به .2

 ؛ی+ توجه به آزاد ی+ عدالت اقتصاد یمثابه رشد اقتصادتوسعه به .3

ط یحفظ مح + ی+ توجه به آزاد ی+ عدالت اقتصاد یمثابه رشد اقتصادتوسعه به .4
 ؛دار یتوسعه پا =ست یز 

 .انیبندانشه بر دانش = توسعه یدار با تکیتوسعه پا .5
د و یجد یدارد با استراتژ  یسع ،عنوان آخرین رویکرد توسعه  به ،«بنیانتوسعه دانش»نظریه 

میالدی  2015ند. سازمان ملل متحد در سال ن کیدار را تأمیمبتنی بر دانش، اهداف توسعه پا
در سه موضوع  توانها را میاعالم کرده است. این آرمان 2(SDهفده آرمان را برای توسعه پایدار )

این  بندی کرد. بر دستهاز محیط زیست و برابری اجتماعی محافظت رشد اقتصادی،  :اصلی
__________________________________   

 است. UNDP. منظور از نظریات توسعه غربی، نظریات مورد قبول 1
2   . sustainable development 
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پایداری »اساسا  بر سه رکن مفهومی ، توسعه پایدار  توان ادعا کرد که مفهوم می ،اساس
 .2استوار است «پایداری محیط زیست»و  «1پایداری اجتماعی»، «اقتصادی

گر  ،در توسعه پایدار  توسعه پایه و اساس آن، تنها است؛ چه به عدالت و آزادی نیز توجه شده ا
اشکال اساسی  ،رو  بدینانسان است. دنیوی گویی به نیازهای مادی و حیات اقتصادی و پاسخ

کید بیش از حد بر مسائل ،آن و تمرکز صرف بر امور مادی و  یاقتصاد یک سویه بودن و تأ
ج و با یتدر  به ،سی بشر در بعد معنوی آن است که این امر دنیوی و بی توجهی به نیازهای اسا

 یبرا یطیمح ستیز  و یاجتماع، یفرهنگ، یاخالق یهاعرصه در را  یمشکالت، گذر زمان
کارآمدی توسعه غربی در حل مشکالت موجب شد  شرفتهیپ یکشورها جوامت بشری، بیش از و نا

  .(9-8ص: 1393، )کارگر  پیش نمود یافت
به اجرا  شمسی1329مختلم توسعه از سال  یهاکشور ما ایران نیز برنامهگفتنی است در 

ر رخ داده ین مسیفراز و فرودهایی در ا ،ن مدتیگذاشته شده و تا امروز ادامه دارد. در طول ا
ر حرکت کشور یرا در مس یدیکرد جدی، رو«ی، نه غربینه شرق»و شعار  یاست. وقوع انقالب اسالم

 .«ك کلمه اسالمیحرکت جامعه بر اساس توحید، عدالت و در »داد: ید مینو
، چندین برنامه توسعه، طراحی و یلیو وقفه ده ساله متأثر از جنگ تحمکه پس از انقالب با این

گرچه سعی میریزیبه اجرا گذاشته شده است؛ در عمل، برنامه شد ها تغییرات اساسی نداشته و ا
های مذکور، با همان رویکرد م در تعارض آشکار بودند، اصالح شوند؛ برنامهمواردی که با احکام اسال
ها های توسعه در غرب ادامه یافت. از طرفی، تغییرات استراتژی در این برنامهو الگوگیری از برنامه

کنند. در این اندازی بلندمدت تبعیت نمیهای مزبور از چشمگویای این واقعیت بود که برنامه
انداز بیست ساله کشور ابالغ شد؛ ولی همچنان عدم الگویی شمسی چشم1384در سال زمینه، 

 .(652: ص1395نوبخت، کند )های توسعه کشور را تهدید میمناسب و بومی، کارایی برنامه

__________________________________   

ی اجتماعی  برای آشنایی با شاخص.  1 .ک: ،های پایدار یابی شاخص»مقالۀ  ر ی اجتماعی با استفاده از   ارز های پایدار
 .51، جامعه شناسی کاربردی، شماره1392، نسترن، مهین و دیگران، پاییز «  فرآیند تحلیل شبکه

2. Justice Mensah, Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and 

implications for human action: Literature  review, Cogent Social Sciences 2019 
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با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری و سایر منتقدان فعال در این عرصه که انتقادهای   
د در الگوی توسعه غربی و مشکالت و معضالت برآمده از آن معطوف های موجوایشان به کاستی

است؛ ضروری و بایسته است که با نگاهی نقادانه به توسعه غربی و از جمله توسعه دانش بنیان 
های آن، در های ضعم و کاستینگریست و در این بین ضمن تعیین و برجسته کردن مؤلفه

توان آن بود. در این میان، بهترین منبعی که از آن میای بدیل و جایگزین برای اندیشه نسخه
در مسیر حرکت اصالحی و تدوین سند جامت توسعه و پیشرفت بهره جست؛ جامعه عصر ظهور 
است؛ چرا که این جامعه تجلی کامل جامعه آرمانی و نشان پویایی و ماندگاری آن است. در این 

جم به تصویر کشیده یکپارچه و منس ینظامدر قالب  ،ناب دین مبین اسالمجامعه دستورهای 
های مختلم سیاسی، اجتماعی، در ترسیم نقشه راه پیشرفت در عرصه ی،رو  شده است. بدین

 اقتصادی ظرفیت عظیمی در خود نهفته دارد.  و فرهنگی
با نگاه انتقادی به  کوشدنخست می ،ایتحلیلی و مقایسه -توصیفیرو با روش   تار پیشنوش

گاه با نسبت سنجی آن با توسعه  و آنتوسعه دانش بنیان و تبیین ابعاد آن بپردازد بازخوانی 
های توسعه دانش ضعم و کاستیهای کردن مؤلفه، ضمن تعیین و برجسته جامعه عصر ظهور 

ای بدیل و جایگزین برای به مثابه نسخه ،بنیان، ضرورت توجه به توسعه جامعه عصر ظهور 
  .کندتوسعه دانش بنیان را نمایان 

 بنیان توسعه دانش. 1
آخرین رویکرد پذیرفته شده برای توسعه از سوی جهان  (kBD) «بنیانتوسعه دانش»امروزه 

د و مبتنی بر دانش، یجد یدارد با استراتژ  یسع ،مرتبط با آن نظریهمدرن شناخته شده است و 
بنیان ارائه های مختلفی برای توسعه دانشها و تبیینتعریمن کند. یدار را تأمیاهداف توسعه پا

گر بخواهیم آن را با  ؛استناظر ای خاص ها یا کامل نبوده و یا به رشته  شده که بسیاری از آن اما ا
 توان تعریم کرد:چنین میاین ؛نگاهی جامت توصیم کنیم
انسانی و فرآیند توسعه با های به توانمندیاست که  رویکردی ،بنیانتوسعه دانش

مربوط است ها  ها و رویکردهای مدیریت دانش و مجموعه ارزش استفاده از انواع سیستم
آمیز در  اقتصاد و جامعه، رقابت موفقیتدر های جدید، پیشرفت  صتفرتا از این رهگذر، 
حاصل آید  و جهانی و دستیابی به پیشرفت در تکامل تمدن بشری هپای اقتصاد دانش
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(Tan Yigitcanlar: p.11.) 
مورد نظر « دانش»ای برخوردار است، درک چیستی بنیان از اهمیت ویژهآنچه در توسعه دانش

 این توسعه، دانش است. که محور  است؛ چرا

 بنیاندر توسعه دانش ،مفهوم دانش. 1-1
 webster`s»شود، در فرهنگ واژگان که به دانش یا دانایی تعبیر می «Knowledge»واژه 

New word »  آمده است. فرهنگ لغت  ،«شودتمام آنچه به وسیله ذهن ادراک می»به معنای
ولی پرسش  ؛داند و بین منبت آن تفاوتی قائل نیستمیای مزبور، دانش را شامل هر نوع دانسته

این است که آیا منظور از دانش در این توسعه، همان علم تجربی است؟ و نیز آیا دانش مورد نظر 
ها برد؟ اینبنیان از همه منابت معرفتی )تجربه، عقل، شهود و وحی( بهره میدر توسعه دانش

ها باید رابطه دانش و   سعه است که برای پاسخ به آناین سنخ از تودر مورد هایی جدی پرسش
 علم تجربی تبیین گردد.

 نسبت دانش با علم تجربی و اطالعات. 1-1-1
که واژه   نخست آن :در توسعه دانش بنیان نکاتی بایسته توجه است «دانش»واژه در زمینه 
در فرهنگ لغت  ،علماشتباه گرفته نشود. « علم تجربی»تر عبارت دقیقبه و  «علم»دانش با 

گاهی نظام ای است که از طریق مشاهده، مطالعه و آزمایش به منظور یافته مذکور به معنای آ
در آید. با این توضیح شدن طبیعت یا اصول آنچه تحت بررسی قرار گرفته، به دست می مشخص

زاره قابل که در قالب یک گاست دانش شناختی  ،توان گفتمورد نسبت دانش با علم تجربی می
های هستی از طریق کشم در ولی علم تمام بدنه ذخیره شده در ارتباط با پدیده ؛بیان است

  .(197صهمان: طول زمان است )
کند؛ که هید معنای خاصی را منتقل نمی ندجدول زیر اعداد و ارقامی آمدهدر  ،برای نمونه

 هستند: «داده»ها این
1 100 
2 150 
3 300 
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 د:نکنیم تا مشخص شود که این اعداد چه معنایی داربه آن اضافه می حال یک ردیم
 

 گرم(میزان چربی خون )میلی کد بیمار 
1 100 
2 150 
3 300 

گفته  «اطالعات» هاکه به آنهستند دهنده میزان چربی خون بیماران  نشان ،این اعداد
با استفاده از علم و تجربه خود، و کند میشود. حال وقتی پزشک اطالعات مزبور را مشاهده می

دارای چربی خون بیش از حد طبیعی و در معرض خطر سکته  3شود که بیمار کد متوجه می
گیری در مورد نام دارد و زمینه تصمیم «دانش»این دانسته پزشک در مورد بیمار،  ؛قلبی است

ردی از طریق علوم همان نتایج کارب ،. در حقیقت، دانش در این مفهومکندمیوی را فراهم 
 .استتجربی 

کارکرد. 1-1-2  مفهوم دانش از منظر 
 شود:دانش از منظر کارکرد به چهار نوع تقسیم می

 ها  پدیده وپردازد می ما اطراف جهان در  موجود هایواقعیت به که «چیستی دانش» .1
 ؛فی(توصی کارکرد) کند می توصیم را

ت انسان و جامعه را بررسی طبیعکه قوانین و اصول موجود در « دانش چرایی» .2
 ؛)کارکرد علت و معلولی(کند می

های )توانایی ها و قابلیتیا همان دانش فنی که مجموعه مهارت« دانش چگونگی» .3
گیرد بر می به بهترین شکل ممکن( فردی اجتماعی سازمانی در را کارها دادن انجام 

 ؛)کارکرد فرایندی(

داند، که چه کسی چه چیزی را می  موجود درباره اینبه اطالعات  که «دانش قابلیت» .4
 شود.اطالق می ؛تواند انجام دهدیا چه کسی چه چیزی را بهتر می

بنیان، دانش تجربی است. دانش تجربی نیز در حقیقت که دانش در توسعه دانش  نتیجه آن
 (.218: ص1399انتظاری، ) ایی و چگونگی استهمان دانش چر
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 بنیاندانش پیشینه توسعه. 1-2
بر  یاقتصاد مبتنسر گذاشته است: اولین دوره، اقتصاد در جهان مدرن سه دوره را پشت

کشاورزی است. در آن دوره، محور رشد اقتصادی، تولید محصوالت کشاورزی بوده است. مرحله 
توسعه صنعتی بود که در آن، صنعت محور رشد اقتصادی شد و با انقالب صنعتی در اروپا  ،دوم
از اما  ؛سه عامل سرمایه، زمین و نیروی کار از عوامل تولید بودندراه بود. در اقتصاد صنعتی هم
اقتصاد »نمایان شد و مرحله سوم به نام دانش در رشد اقتصادی نقش  میالدی،1970سال 
کر ابداع کرد. به این ترتیبمذکور شکل گرفت. اولین بار واژه  «بنیاندانش  ،دانش ،را پیتر درا
اتکای اقتصاد  .یید قرارگرفتأاقتصادهای پیشرفته مورد ت نوان چهارمین عامل تولید در عبه

گر یان در ابعاد دیکرد دانش بنیرو بنیان بر تولید، توزیت و کاربرد دانش است. به مرور زمان،دانش
به عنوان بستر تحقق نیز ان یدانش بن یو شهرها مطرح شدکرد توسعه یک رویتوسعه به عنوان 

 .گرفتندقرار  نظریه پردازان توجه در کانونان یعه دانش بنتوس
برای احیای شهرهای صنعتی  یالدی،م1995نش بنیان، نخستین بار در سال رویکرد توسعه دا

های مساعد خالقیت، های انسانی و نهادی و ایجاد محیطاروپا و آمریکا از طریق ارتقای ظرفیت
افزون بر رشد اقتصادی، تمام  ،در توسعه دانش بنیان گرفت.نوآوری، آموزش و تغییر شکل 

کند، مورد توجه نعکس میپارامترهایی که کیفیت زندگی و پایداری را در یک زمینه بین المللی م
های تولید محور سنتی کامًال متفاوت است. توسعه دانش بنیان بر از فعالیت ،رو  است. بدین

کتورهای نرم، یعنی نرم افز کید دارداصطالحات فا و نیازمند استراتژی  ار، موجود زنده و سازگاری تأ
   .(56-55ص: 1396معه پور، و دیگران، )ج متفاوتی است

 بنیانبوم توسعه دانشزیست. 1-3
ارتباط میان دانش و شهر  ،های معاصر در رسانه «بنیانتوسعه دانش»و  «شهر دانش»مفاهیم 
شهرسازی و معماری را در قالب ایجاد شهرهای  همچنین توجه پژوهشگران کند.را منتقل می

بنیان معتقدند که برای محققان حیطه توسعه دانش محور به خود جلب کرده است.  دانش
 ،بنیاند. شهرهای دانشنبنیان ساخته شوهای دانشبومبایستی زیست ،تحقق این توسعه

اقتصادی، اجتماعی،  هایبنیان، فضایی مرکب از نظامبوم توسعه دانشعنوان زیستبه



 

 

130 

ال 
س

ست
بی


کم
وی

ماره
/ ش

 
74

ییز  
/ پا

140
0

 

کوسیستمفرهنگی، سیاسی و نهاد حکومت د و نگیرهای متنوع در آن شکل میداری است که ا
 .یابندمیتوسعه 

های تکنولوژیکی دانشگاهی، فرهنگی، علمی و از قابلیتهستند ترکیبی  ،شهرهای دانش
د. جامعه کننعنوان موتور رشد اقتصادی عمل مینوآوری در شهرها و مناطقی که به 

های دیجیتالی و فناوری اطالعات، همچنین ارتقا و تحول علمی، زیرساختبه  ،بنیاندانش
 گردد. ها محدود نمی  است؛ ولی به ایننیازمند آموزشی و نوآوری 

کوسیستم توسعه دانش کوسیستم پویایی است که در آنا افراد و سازمان در رقابت و  ،بنیان، ا
گیرند که قوه خالقیت خود را به کار گیرند، دانش انباشت کنند، به همکاری با یکدیگر یاد می

و استانداردهای باالتری را برای برسند نوآوری دست بزنند، کارآفرینی کنند و در نهایت، به رفاه 
 ی بابنیان فرآیندعه دانشتوس ،(. در حقیقت327ص: 1399زندگی تجربه کنند )انتظاری، 

 های اجتماعی است. جانبه در ارزشتحول همه

 بنیانبوم توسعه دانشعناصر زیست. 1-3-1
آزادی، عقالنیت و عدالت )همان،  عبارتند از: بوم مناسب توسعه پایدار،سه عنصر اصلی زیست

ی ، اقتصادیمحیطزیستمنظر محیط انسانی محافظت شده از بنیان بوم دانشزیست (.101ص
بر این پایه، هدف  .(Tan Yigitcanlar: p.11) شود اداره می به خوبی است کهاجتماعی  و

رونق اقتصادی، پایداری محیط زیست، نظم  ،الگوی توسعه جدید در عصر اقتصاد دانش
گفته نماند در این الگو از فضایی عادالنه و حکمرانی مناسب برای شهرها است، اجتماعی . نا
های سکوالر بنیان، معیار عناصر مزبور و حکمرانی خوب، بر اساس ارزشدانش بومزیست

 تشویق به تولید و ،که هدف آن شهری را تولید کندسنجیده شده است. این الگو تالش دارد 
 ،بنیانهای شهرهای دانشها و پیشرانبر این اساس، یکی از شاخص گردش دانش باشد.

: 1392پور، از طریق ارتباط دانشگاه با مردم است )نبی ،آموزش پویا و همگانی مردم شهر 
 .(37ص

این، وجود ؛ با شایان ذکر است قلمرو و افق و ابعاد شهر دانش هنوز به طور کامل روشن نیست
گذاری، ر کرد که از رهگذر تولید مدام دانش و نیز اشتراکتوان شهری را تصومیدر حال حاضر 
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 )همان: آن به دنبال توسعه دانش محور استکارگیری دانش و بهارزیابی، بازنگری و بروزرسانی 
 .(10ص

 بنیاناقتصاد دانش. 1-4
توسعه »آغازین آن مرحله بنیان و محور توسعه دانش ،تر اشاره شدطور که پیش همان
ترین و رفاه و مهممقوله های توسعه، که هدف از توسعه در نظریه است؛ چرا «اقتصادی
توسعه اقتصادی عنصر محوری توسعه قلمداد رو، بدین  اه، ثروت است وترین رکن رفاصلی
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی( همگی در ذیل شود و توسعه در ابعاد دیگر آن )توسعهمی

عنوان به ،بنیانسان شناخت اقتصاد دانششوند. بدینتوسعه اقتصادی تعریم و سنجیده می
 ند دریچه مناسبی برای شناخت این توسعه باشد. توابنیان میمحور اصلی توسعه دانش

در تعریم و توصیم اقتصاد  (OECD 1996) «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»
بر نقش تولید، توزیت، نشر، استفاده از دانش در فعالیت و رشد و توسعه اقتصادی  ،بنیاندانش

کید کرده و فاز جدید توسعه اقتصادی را اقتصاد دانش : 1399)انتظاری،  بنیان نامیده استتأ
 (.62ص

گر چه توسعه اقتصادی دانش کوسیستمی است که موجبا جامعه صنعتی به شود می بنیان، ا
به معنای تعطیلی صنعت نیست. توماس ال تبدیل شود؛ ان یا جامعه یادگیری بنیجامعه دانش

 کند:توارت به این نکته اشاره میاس
 مردم که چرا ؛کشاورزی نشد به دادن پایان باعث انقالب صنعتی که طور درست همان

 صنعت به دادن پایان باعث دانش انقالب که است بعید ؛بودند مجبور  خوردن به

 (.Stewart, 1997: p.2) دارند احتیاج محصوالت فیزیکی به هنوز  مردم زیرا باشد؛
ا و ما با آن آشناست ها مأنوس با ذهنظهور است و آنچه  ای نواقتصاد دانش بنیان، پدیده

اقتصاد دانش »در ادامه به منظور ابهام زدایی از واژه  ،رو  هستیم؛ اقتصاد صنعتی است. بدین
به اختصار برخی از وجوه تمایز  این سنخ از اقتصاد با اقتصاد صنعتی  ،و فهم بهتر آن« بنیان

 شود. تبیین می
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 بنیاناد دانشتمایز اقتصاد صنعتی با اقتص. 1-4-1
بنیان در نوع محصوالت و کاالهای یکی از تمایزات اصلی اقتصاد صنعتی با اقتصاد دانش

اقتصاد محصوالت تولیدی است. در اقتصاد صنعتی، محصوالت فیزیکی هستند؛ ولی 
بنیان، محصوالت فیزیکی جای خود را است. در واقت در اقتصاد دانشاز نوع دانش بنیان، دانش

و پشتوانه دانشی کند میدهند؛ محصوالتی که افراد را توانمند به محصوالت غیر فیزیکی می
 دهد. ها را افزایش می  های آنمهارت

تغییر  ها و تولید آنبنیان متفاوت است؛ زیرا نوع محصول، ویژگیمعادالت در اقتصاد دانش
هستیم و نیازمند صرف مواد اولیه به  ،کند. در تولید صنعتی برای تولید هر نمونه از محصولمی

توان بدون می ،محدودیت زمانی و مکانی دارد؛ ولی در تولیدات و محصوالت دانشی ،توزیت آن
به  ها را در مدت زمان کوتاهی  صرف مواد جدید و محدودیت زمانی، هزاران محصول داشت و آن

اپلیکیشن که یک محصول دانشی است، پس از  ،عنوان مثالبه .کنندگان رسانددست مصرف
توان نخست، برای تکثیر و توزیت آن محدودیتی وجود ندارد و می ،تولید اولیه و صرف انرژی

ها بدون مواد اولیه و صرف هزینه و در زمان کوتاهی، آن را در سرتاسر جهان به دست میلیون
ای به بنیان شتاب ویژهده رساند. بر همین اساس، سرعت تغییر در اقتصاد دانشمصرف کنن

 خود گرفته است.
ها و به صورت خودکار انجام های فیزیکی توسط ماشینفعالیت ،بنیاندر اقتصاد دانش

برداری از دانش را های فکری و خالقانه تولید، توزیت، تبدیل، ترویج و بهرهد و فعالیتنشومی
 دهند.ها انجام مینانسا

سرمایه و نیروی  ،های معناداری وجود دارد. در گذشتهدر مورد عوامل و منابت تولید نیز تفاوت
بنیان، دانش و اطالعات، شدند؛ ولی در توسعه دانشعنوان عوامل تولید شناخته میکار به

منابت فیزیکی و  بر  اند. همچنین اقتصاد صنعتیروت شدههای فیزیکی مولد ثجایگزین دارایی
 بنیان بر دانش مبتنی است.طبیعت؛ ولی اقتصاد دانش

 ظهور  عصر  در  توسعه. 2
این واژه در لغت به معنای  .از اصطالحات بسیار رایج در فرهنگ مهدویت است «ظهور »واژه 
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و در اصطالح نیز به معنای نمایان  ؛(37ص ،4ج :1409 ،)فراهیدی ز پنهان استیچآشکار شدن 
عدل و  ییبرپا یبرا )دوران پنهان زیستی طوالنی( بت کبرایپس از غ ؟جع؟شدن حضرت مهدی

و خود زند بت را کنار یحجاب غ ؟جع؟هرگاه امام ،ن معنایه ایبر پا شده است.م یتعرجهانی داد 
 و 195، ص3ج: 1412 ،صدر : ک.)ر  ظهور اتفاق افتاده است ؛بشناساندو کند ان یمردم نما یرا برا

 .(155ص ،3ج :1391 ،سلیمیان
مراد ما از عصر ظهور، دورانی طالیی از عمر این دنیا است که در آن  ،بر پایه مطالب یاد شده

مبنی بر تحقق  ،هیهای سعادت آفرین دین مبین اسالم، وعده حتمی االبر پایه آموزهدوران، 
شود. محقق می بیت پیامبر اعظم؟لص؟دان اهلز خانجامعه آرمانی در سایه ظهور منجی ا

در  اسالم در آن، به رهبری امام مهدی؟جع؟ ای متعالی و توحید محور که تعالیم نورانیجامعه
گون فردی، اجتماعی، سیاسی، عمل عینیت کامل می یابد و نیازهای آدمی در ابعاد گونا

 شود. اقتصادی و فرهنگی پاسخ داده می
ا کفر، الحاد، جامعه با آغاز قیام جهانی از سوی یگانه مصلح موعود، مبارزه و مقابله بدر این 

گیرد و های اصالح گرایانه قرار میدر رأس تمام فعالیت ؛های فاسد و ستم پیشه  عدالتی و نظامبی
پیشرفت و رشد و  و توسعه مسیر  و گشته فراهم جهانی حق حکومت زمینه استقرار  ،در سایه آن

تحقق جامعه آرمانی و زیست سعادتمندانه سامان  جهتالندگی جوامت بشری که همگی در ب
 .شودمی ترین شکل ممکن فراهمبه بهترین و کامل ؛یابدمی

 ضمن دریافت شناختی ؛ها در آرزوی تحقق آن بوده استدر این جامعه متعالی، که بشر سال
توسعه و تحقق جامعه  مسیر  در  گام خستینبه مثابه ن - انسان لیاصنیازهای  از  جامت و صحیح
و شکوفایی  بالندگی و زمینه رشد ،شود و از این رهگذر به تمام این نیازها توجه ویژه می -آرمانی

انسان به دلیل برخورداری از  کهرو است   این اهتمام از این. گرددمیفراهم  استعدادهای انسان
گون و نیازهایمختلم، متناسب با آن ابعاد،  وجودی ابعاد واری را با شبکه و تنیده درهم گونا

ر د شود، توسعهسبب می مادی نیازهای نگاه تک بعدی و محدود به ،در این میان خود دارد.
در  ،ارائه شود؛ که این امر  ریزی و در قالب الگویی ناقص  ای محدود طراحی و برنامهگستره

 خواهد شد.منجر  آرمانی و مطلوب عهجام نهایت به ایجاد مانعیت در مسیر دستیابی به
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 بنیان دانش توسعه از  ظهور  عصر  توسعه تمایز  وجوه. 2-1

 از  مندیبهره زمینه در  بنیان دانش توسعه با ظاهری شباهت رغم به ،ظهور  عصر  در  توسعه
 و مندینتوا از  گیریبهره و توحیدی اندیشه بر  بودن مبتنی دلیل به، دانش و علم پتانسیل
 توسعه از  آن تمایز  موجب که است استوار  هاییویژگی بر  ؟ع؟معصوم امام دلیلب بی ظرفیت
 توسعه از  ظهور  عصر  توسعه تمایز  وجوه قالب در  ،هاویژگی این ،ادامه در . است شده بنیان دانش
 :گیرندمی قرار  تحلیلبررسی و  مورد بنیان دانش

 تمللللام از  آن گیللللریبهره و معرفللللت جللللامع منطلللل  بللللر  ظهللللور  عصللللر  توسللللعه بللللودن مبتنللللی. 2-1-1
  معرفتی منابع هایظرفیت

 علم سایه در  همگی ،ها  آن به پاسخ و نیازها شناخت که  نکته شایان توجه آن ،در موضوع نیازها
 و دنشو  می شناخته صحیح طور  به نیازها دانش، نه و علم چراغ بدون کند و  می پیدا معنا دانش و
 ،بر پایه روایات، توسعه عصر ظهور  ،رو  بدین. آیدمی دست به ها  آن برای مناسبی پاسخ نه

ها و مصادیق آن توجه ویژه محور بوده و در این زمینه به علم و دانش در تمام رشته دانش
  شود.می

و از دارد برمیپرده عالم  یو معنو یمادپنهان  قیاز حقا ،در زمان ظهور  ؟جع؟یمهد حضرت
گاهی بشر در زمینهو  اتشبه ها،  تمامی پرسش ،این رهگذر  گون برطرف هایجهل و ناآ  گونا
تی آن حضرت با شیوه حکومت شیوه حکوم شد. بر پایه روایات معصومان؟مهع؟،خواهد 

مشابه  ؛(444ص ،6ج :1407، کلینی) و امام علی؟ع؟ (122ص: 1395، صدوق) پیامبر؟لص؟
دانش در دوران حکومت  توان به این نتیجه رسید که علم ومی ،است و به دلیل این همسانی

و است که بر پایه ر  برخوردار است. بدین از جایگاه ویژه 1حکومت نبوی و علویبه سان  ،مهدوی
__________________________________   

کرم 1  ایشان. نددکرمی استفاده جامعه دانش ارتقای برای فرصتی هر  از  اسالمی جامعه تأسیس آغاز  همان از ؟لص؟ . پیامبرا
، جنگ در   فرزندان از  نفر  ده به که شما از  هرکدام: »فرمودند کنند. پرداخت را فدیه حداقل توانستندنمی که اسیرانی به بدر

 قائل علم برای را ارزش و  جایگاه باالترین اسالم(. 282ص: 1391، آیتی) «گرددمی آزاد، بیاموزد نوشتن و  خواندن، انصار 
ی را بر همه مسلمانان . است گیری علم و دانش، علم آموز ِم » اند:واجب دانستهآن حضرت به دلیل اهمیت فرا ِعلح َطَل ُب الح

ِلَمة ِلٍم َو ُمسح کَلِ ُمسح یَضٌه َعَّل   (.68ص ،67ج :1403، مجلسی و  30ص ،1: ج1407، کلینی) «َفرِ
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 ؛علم و دانش است یی، دوران شکوفا؟جع؟یدوران ظهور حضرت مهد ،روایات معصومان؟مهع؟
در  .دنشو یم شکوفا پرتو راهنمایی حضرتعلم و دانش در آن دوران در  یها که قله یا به گونه
 هدر جامع یباور و حق یخداشناس یها هیپا ،یگسترش شناخت و کشم اسرار جهان هست پی

 انیو بن هیپا ،در عصر ظهور  دانش خواهد شد. لیتشک افتهیو سامان شرفتهیپ یا  جامعهو استوار 
  است. یتحوالت و تحقق جامعه آرمان

با دوران  سهیاشاره و رشد علم در مقاآور علم  به جهش شگفت ؟ع؟صادقاز امام  روایتیدر 
 فرماید: شده است. آن حضرت می انیبرابر ب دوازدهاز  شیقبل از ظهور، ب

جز دو شعبه از آن نیست؛ و  ،اندشعبه است و هر آنچه پیامبران آورده 27علم و دانش 
کنون بیش از آن را نشناخته دیگر  حرف 25 ،اند. هنگامی که قائم ما قیام کندمردم نیز تا

دهد و آن دو حرف را نیز به آن ضمیمه کند و در میان مردم گسترش میرا استخراج می
 (.336ص ،52ج :1403 کند )مجلسی،حرف را منتشر می 27 کند و در مجموعمی

در جامعه آرمانی عصر ظهور، به هدف تحقق توسعه و پیشرفت همه جانبه، رشد و بالندگی 
در همه آموزش همگانی  ،سانشود و بدیندر نظر گرفته میعلمی برای عموم افراد جامعه 

گیرد و همگان از فرصت علم ترین سطح آن در دستور کار دولت جهانی قرار میدر عالی ها نهیزم
گیر بهره یآموز  (.337ص: 1376)نعمانی، گردند مند میفرا
عصر  توسعه در  که دانشی از  منظور ، پرسش اساسی این است که موضوع توسعه عصر ظهور  در 

 مبنای به این امر با توجه پاسخ این پرسش و حقیقت. چیست اتکاست ظهور مورد
کم شناختیمعرفت . گرددمی آشکار  ؟جع؟مهدی حضرت عملی و فکری و اعتقادی نظام بر  حا

در حالی که حقیقت این گونه  ؛استمنحصر علوم عقلی و نقلی و دینی به  ،شاید گمان شود علم
در  ،دانشی که برای جوامت بشری مفید باشد آن عصر در سایه حکمت و علم امام؟ع؟ نبوده و در 
به )دین مبین اسالم از منظر رو است که   و تعالی خواهد یافت؛ و این، بدین ها رشدهمه زمینه
گیری علم و دانش در  (نسخه تکامل یافته تمام ادیان آسمانیعنوان  توصیه به تالش برای فرا
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نیست، بلکه علوم مادی و طبیعی را نیز شامل محدود  1داشته و به علوم دینی اسالم عمومیت
گر  ؛علم را بجویید» شود. بر اساس حدیثی پیامبر خدا؟لص؟:می )منسوب به « چه در چین باشد ا

 .(26ص: 1386شهری، ری و 13ص: 1400،؟ع؟امام صادق
کرم؟لص؟ ترین مناطق است و دور دست، کشور چین، سمبلی برای اشاره به در فرمایش رسول ا

گونه محدویت و حد و مرزی، در صدد ترغیب مسلمانان به آن حضرت بدون تعیین هید ،در واقت
گر چه این امر مستلزم طی مسافت  گیری علم و دانش بوده است؛ ا و تحمل دشواری و فراوان فرا

م مورد نظر آن توان برداشت کرد که علاین حقیقت را مین یهمچن .های فراوان باشدسختی
که حقیقت علم دین، نزد خود ایشان بوده و توصیه به  فقط علوم دینی نبوده است؛ چرا ،حضرت
 به تعّلم علوم طبیعی که در آن دیار رشد داشته، است.  است آموزی در چین، اشارهعلم

شکوفایی و رشد و بالندگی علوم تجربی و بر گفتنی است میزان اثرگذاری توسعه عصر ظهور 
گون آنفناوری در عرصه هزاران سال  یبشر ط ییگواست که  گیر   ای چشمبه اندازه ؛های گونا

به  یبا کمک حکومت مهدو ،آن طفل نکیخفته در گهواره بوده و ا و خام یقبل از آن، تنها کودک
و  گسترش علمدر زمینه  رسول خدا؟لص؟ یافته است.دست  یاز علم و نبوغ و فناور ییایدر 

 یکیرا پس از تار  نیزم [قائم]او  لهیعزوجل به وس یخدا: »انددانش در جامعه عصر ظهور فرموده
، از دانش ماالمال یاز داد پر و آن را پس از جهل و نادانرا آن  ،و پس از ستمکند  میآن، از نور آکنده 

 (. 487ص: 1395)صدوق،  «کند می

  :اندارتباطی پیشرفته آن دوران فرمودههمچنین امام صادق؟ع؟ درباره ابزارهای 
 تیما را تقو انیعیچنان گوش و چشم ش خداوند آن ،کند یم امیکه قائم ما ق یهنگام
ها[   ]و آن دیگو یها سخن م  رسان نخواهد بود. با آن و قائم، نامه نآنا انیکه م ،کند یم

در  ها  آنو  است شیوکه او در مکان خ ی؛ در حالنندیب یو او را م شنوند میسخنش را 
 (.391ص: 1403)مجلسی،  گرندینقاط د

: آمده استاز وسایل نقلیه پیشرفته در دوران ظهور سخن به میان  از امام باقر؟ع؟در روایتی 

__________________________________   

. مقصود ما از علوم دینی، علومی هستند  که با هدف تبیین و تفسیر کتاب و سنت و یا معارفی هستند که از تفسیر و  1
 .آیندمی تبیین قرآن و سنت به دست
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ه دهفتگانه استفا یها آسمان لیوسا ر ینظ یلیشود و از وسا یبر ابرها سوار م ؟جع؟یمهد»
 یابرها و ر اوبادها را مسّخ : »چنین آمده است نیز  یقدس ثیحد(. در 321ص)همان،  «کند یم

گ ها موفق  به سفر کردن به آسمان یاسباب قیاز طر را د. اوکراو رام خواهم  یبرا سخت را نیتندرآ
 (.256ص: 1395)صدوق،  «داشتخواهم 
زان رشد و یبه م یستگیان معصوم که به شایشوایپ یاست از سومطالبی اد شده یموارد 
گون در دوران طال یها  یانش و فناورعلم و د یبالندگ  .عصر ظهور اشاره دارد ییگونا

 توان بدین نتیجه رسید که رشد و گسترش دانشبا توجه به گستره دانش در عصر ظهور، می
 جامت منطق از  منظور  .استوار است «معرفت جامت منطق» مبنای بر  ،عصر ظهور  توسعه در 

  .است دین و عرفان تجربی، فلسفه، علوم اعم از  ،معرفتی هایظرفیت تمام از  استفاده معرفت

 شناخت توان بهنیز می با مدد فلسفه و ماده عالم شناخت به توانمی تجربی علم پرتو در 
 باطن مشاهده افزون بر  توانمی عرفان پرتو در همچنین یافت.  دست یمادغیر عالم ذهنی
سایه  در نهایت در  .کرد مشاهده دل چشم با ،کندمی معرفی دین یا فلسفه را آنچه ،ماده عالم

 منبت از  معصومانه صورت به و کاست و کمبی عالم، حقایق هی نیز تماماال دین چراغ پرفروغ
 شود. می دریافت ؛االطالق است علی علیم متعال و که خداوند معرفت، و دانش و علم اصلی

 تالش محصول همگی که اج آن از  ؛هستند شناخت صدد در  عرفان و فلسفه و علم چند هر 
این علوم  ،رو  هستند. بدین تکاملنیازمند  شناختی اند؛معصوم غیر  معرفتی و شناخت انسان

 که بدون هنگامی دینی، شناخت که است حالی در  ،این و هستند خطا و نقص معرض در  همواره
 ؛آید دست به ،است متصل وحی زالل منبت به که معصوم امام توسط واسطه انسان خطاپذیر و

 با اشراف و مدیریت ،در عصر ظهور  که است دلیل همین به. خطا از  مصون هم و است کامل هم
و علم، فلسفه و عرفان نیز زیر  گیردمی قرار  معرفتی منابت هرم رأس در  ، دین؟ع؟معصوم امام

 هی به اوج رشد و بالندگی خود خواهند رسید. مجموعه دین ناب اال
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ای به صورت منظومه ،1یاد کرد «حکمت»توان از آن به که بر پایه روایات می این هرم معرفتی
گیرد و از این رهگذر موجبات رشد و برداری قرار میمنسجم و پیوسته در عصر ظهور مورد بهره

 . کندمیترین و بهترین وجه ممکن فراهم پیشرفت جوامت بشری را در کامل
 رشد و توسعه اجرایی  برنامه عملیاتی و کار ساز معرفت جامت بر پایه مطالب یاد شده، منطق

 این کامل و جامت اجرای است. بشر  زیست سعادتمندانه نهایت در  و حکمت مسیر  در  دانش
کمیت امام معصوم به انجام خواهد رسید. در آن  و در  ظهور  عصر  در  پارادایم و برنامه سایه حا
 در  جامت و هی از اشراف تامجوشان وحی االدلیل اتصال به منبت همیشه   امام؟ع؟ به ،دوران

و  است هیاال معارف از  جامعی رو است که ایشان تبلور   برخوردار است و بدین علوم زمینه مدیریت
 و مدیریت را سازکار  این جامت، و کامل صورت به قادر خواهد بود ،با تکیه بر این معرفت جامت

  ظهور  عصر  در  ،نامید «بنیان حکمت»را  توان آنمیرا که  پیشرفت و از این رهگذر رشد و کند اجرا
 محقق کند.
اعم از وحی، عقل، عرفان و  ؛های منابت معرفتیمندی توسعه عصر ظهور از تمام ظرفیتبهره
کمیتو بنیان متأثر از فلسفه ماتریالیستی در حالی است که توسعه دانش ،تجربه  روح حا
و ه عصر ظهور قرار گرفته است و به دلیل انحصار قلمربر آن، درست در مقابل توسع گرایانهمادی

های یاد شده استفاده نکرده و در توسعه و پیشرفت از دانش در آن بر علم تجربی، از ظرفیت
به  ،بهره است. در جهان مدرنی که محصول توسعه دانش بنیان استسایر منابت معرفتی بی

هی باشد، رسیدن به به عنوان مخلوقات االکه هدف و انگیزه دانش، تفکر در طبیعت   جای این

__________________________________   

؟ع؟ برای نمونه امام.  1  تا، شودمی ارزانی[ مردم به] دانش و  حکمت؟جع؟  مهدی درزمان: »است فرموده این زمینه  در  باقر
 (.337ص: 1376، نعمانی) «کنند می حکم؟لص؟ پیامبر  سنت و  خدا کتاب به، خود خانه در  زنان که جایی
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  قدرت و رفاه مادی بشر است.

 انسانل یاص نیازهای به پاسخ و توجه در  ظهور  عصر  توسعه جامعیت. 2-1-2
از ساختار وجودی انسان نشأت نیاز اوست. « نیازهای» ،از زمره حقایق انکار ناپذیر در انسان

آفرین ن نهاده شده است. بر اساس مکتب سعادت گیرد و در واقت آفرینش او بر نیاز بنیامی
 نیاز  وجودش سراسر  ؛دی فناپذیر و به زمان و مکان وابسته استورو که موج  اسالم، انسان از آن

است با وضعیتی  محیطی پیش از تولد نیازمند . انسان(15 فاطر:) است نیاز بی خدا تنها و است
 این و زند  می موج وجودش در  نیازها هستی همواره جهان به نهادن آن نیز با پا از  پس و خاص
تأثیر این  آدمی تحت وجود و زندگی سراسر  ،رو  بدین .یابندمی تغییر  دیگر  شکل به شکلی از  نیازها

فقر اوست نقص و گویای این امر به وضوح   .(88ص: 1386 )شجاعی، گرفته است حقیقت قرار 
که کمک شایانی در رفت   نیازهای انسان ضمن اینتردید پاسخ مناسب به که در این میان بی

 زمینه هر  را در  بشر  موجبات استمرار زندگی همراه رشد و کمالتوانند کنند، میمینقایص او 
نیاز عامل انگیزشی بسیار نیرومندی است که با هدایتگری انسان به سوی راه کمال  .کنندفراهم 

 . کندمیو آرامش آدمی را فراهم و جهت دهی به رفتار او، موجبات تعادل روحی 
 ؛ترین انگیزه رفتار انسان استو نیاز مهم «رفتار انسان» ،جا که موضوع علم روانشناسی از آن

شناسان قرار گرفته است و ایشان بر اساس مبانی انسان موضوع نیازهای انسان مورد توجه روان
فروید  ،در این میان اند.ها پرداختهشناختی خود به مطالعه و تبیین نیازها و تهیه فهرست نیاز

 وجود به اعتقاد جای به نخستین فردی است که در روانشناسی به موضوع نیازها پرداخت. او
 را انسان جبرگرایانه، نگاه با ،رو  بدین .داشت اعتقاد انسان در  غریزه وجود به انسان، در  نیازها

 .(90)همان، ص ستدانمی زیستی نیازهای و غرایز  از  انباشته موجودی
کردن  رسمی برای تالش پس از فروید، موری در این زمینه تحقیقاتی را انجام داد و نخستین

این روانشناس معروف، با توجه به مبانی . آمد عمل به او سوی از جامعی  نسبتا   نظریه
کی  –کند که توانایی عقالنی شیمیایی در مغز تعریم می -زیستی نیروییماتریالیستی، نیاز را  ادرا
توانند ترکیب شوند و یگدیگر را تقویت نیازها میاو بر این باور است که کند. را سازماندهی می

 کنند و یا شکلی جدید از یک نیاز را به وجود آورند و یا با هم متعارض شوند.
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 دسته دو ها را در   آن و تهیه را انسان نیازهای از  جامعی فهرست همکارانش و موری
 به نیازهای فیزیولوژیک اولیه، نیازهای. تقسیم کردند« ثانویهنیازهای »و  «اولیه نیازهای»کلی

 مهم بسیار  اولیه نیازهای گرچه دارند. روانشناختی   جنبه ثانویه نیازهای انسان ناظر هستند و
 )همان(. کرد جلب خود بهتر بیش را موریتوجه  ،ثانویه نیازهای؛ هستند
این روان شناس انسان گرای  است.( 1987 -1970) مازلو آبراهام نظریه ،دیگر  نظریه

یه سلسله مراتب را درباره نظر« انگیزش و شخصیت»کتاب  1945آمریکایی، نخستین بار در سال 
  .(150ص: 1395)سلطانی و دیگران،  نیازها منتشر کرد

موارد ذیل را شامل  و گیرندمی قرار  طبقه 5 در  انسان نیازهای، مازلو در اندیشه آبراهام
 رابطه، گرما، لباس، سرپناه، نوشیدنی، غذا، )نظیر نیاز به هوا فیزیولوژیکی نیازهایشوند: می

امنیت عاطفی، امنیت مالی، قانون و نظم، )نظیر  ایمنی و امنیتی نیازهای ؛(خواب و جنسی
عشق  نیازهای ؛(هابایمنی در برابر حوادث و آسی، رهایی از ترس، ثبات اجتماعی، سالمتی و رفاه

کن،  ،اجتماعی های گروه خانواده، عاشقانه، های ها، دلبستگی دوستینظیر ) محبت و اما
 و قدردانی به نیاز  ؛گروهی( های فعالیت های ورزشی و سایر مذهبی، تیم هایها و گروه سازمان
 و موفقیت احساس به نیاز  بر  افزون واست  مربوط نفس عزت به سطح این نیازهای)احترام 
 نیاز به خودشکوفایی ؛(شود می شامل را شخصی ارزش و نفس به اعتماد مانند مواردی ؛اعتبار 

 او تجارب اوج و شخصی رشد، فرد خودشکوفایی، بالقوه هایتوانایی تحقق این سطح از نیاز به)
 .(همان) دارد( اشاره

تر در سلسله مراتب نیازهای یاد شده، آن دسته از نیازهایی که در سطوح پایین ،به گفته مازلو
 تری برخوردار هستنداز قوت بیش ؛نسبت به نیازهایی که در سطوح باالتری قرار دارند ،قرار دارند
 .(150ص: 1372 )مازلو،

انسان و از نکات بایسته توجه در زمینه نیازهای انسان شناخت نیازهای اصیل و متعالی 
توجه تام دلیل توسعه عصر ظهور به زمینه ها است و در این   ارضای صحیح و پاسخ منطقی به آن

گویی مناسب و منطقی انسان و برخورداری از توان کافی در پاسخ لیاصو کامل به تمام نیازهای 
شود. ایز میمتم ؛نصیب مانده استبی از توسعه دانش بنیان که از این ویژگی محروم و ؛ها  به آن

چگونگی پاسخ به  ،انسان لیاصبندی نیازهای ضمن طبقه ،اثبات این مطلبجهت در ادامه در 
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 گیرد.تحلیل قرار میبررسی و ها در عصر ظهور مورد   آن

 طبقه بندی نیازهای انسان. 1-2-1-2
لم دسته ها و اشکال مختها را در قالب  توان آنمی ،به دلیل گستردگی و تنوع نیازهای انسان

 :کردبندی و ارائه 

 کاذب و صادق نیازهای( الف
گیرند و تأمین ، آن دسته از نیازهایی هستند که از واقعیت عینی نشأت می«نیازهای صادق»
نقش ؛ شوندکه از اهداف مهم زندگی تلقی می ؛ها در شکوفا شدن استعدادهای بالقوه آدمی  آن

از واالترین استعدادهای  ،از نیازها، استعداد لقای پروردگار  دسته کنند. در این اساسی ایفا می
به شایستگی  ،که شکوفایی و به فعلیت رسیدن آن ؛(77قصص: ر وجود آدمی است )نهفته د
نیز از منظر قرآن کریم  «نیازهای کاذب». کندتواند موجبات سعادت ابدی انسان را فراهم می

کردن ها هید گونه نقشی در شکوفا   که ارضای آن های باطلی هستندهمان هوس ؛(71)مؤمنون:
وجودات آن، پیامدی فساد زمین و آسمان و م استعدادهای اصیل انسان ندارد و جز تباهی و

 .(8ص: 1397 )امامی،نخواهد داشت 
در عصر ظهور در مسیر تحقق توسعه و پیشرفت جوامت بشری، نیازهای صادق از نیازهای 

و و دولت مهدوی با تالش وصم ناپذیر در پاسخ به نیازهای صادق  هستندکاذب کامًال متمایز 
دارد. از استوارترین های اساسی بر میگام ،نیازهای کاذب در وجود انسان  یاز شعله ور یریجلوگ
تعالی بخشیدن به جوامت بشری به لحاظ  ،های این دولت جهانیویژه  ترین کار ها و کاملگام

 . قالنی استدینی، فرهنگی، اخالقی و ع
در بندگان شود و باوری و توحید محوری بندگان تقویت میدر آن دوران، در حوزه باورها، خدا

 :1411، سیآورند )طوو به عبادت خالصانه روی میگیرند قرار می خدا مسیر صحیح بندگی 
، )سیدرضی پرستیحوزه اخالق، به طور ویژه با هوا در  .(331ص ،1ج :1395 صدوق، و 179ص
و رشد و بالندگی اخالقی به اوج  شودهای اخالقی مبارزه میستیها و نارآو زشتی (138: خ1414

در سایه تالشی که از سوی  .(205ص :1397، نعمانی و 437ص :1411 ،وسید )طرسخود می
 ها، خیرات و معنویت وفضیلت ؛شده صورت خواهد گرفت های یاددولت جهانی در حوزه
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کم میجهان هبر  ،عقالنیت شود و آتش ویرانگر نیازهای کاذب در وجود آدمی به افول و ستی حا
 گراید.خاموشی می

در حالی که  ؛ژه توسعه عصر ظهور، پاسخ همه جانبه به نیازهای واقعی انسان استیتوجه و
ید ترین عنصر و رکن اساسی توسعه دانش بنیان، توسعه اقتصادی، رفاه مادی و تولمحوری

دستیابی به اهداف جهت ن توسعه، همگی در یدانش در ا تالش علمی و ارتقایثروت است و 
سان در این سنخ از توسعه به طور جامت به نیازهای واقعی التفاتی بدین .یابدمادی سامان می

 شود.نمی

ای افسانه ،کند  یان به آن اشاره میحا توسعه دانش بنی، که تلو«علم علم برای»ن رو شعار یاز ا
های انسانی و جایگزین کردن ای برای خالی کردن علم از ارزشیست؛ و تنها حربهبیش ن
گرنه هید فعالیت علمی در خأل و  شود؛ وهای نفسانی و اعتبار بخشیدن به آن تلقی میارزش

شود دانشمندان نسبت به نتایج گیرد. القای این شعار باعث میبدون قضاوت ارزشی شکل نمی
کتشاف در خدمت چه کاری و مبه  ،شانکار علمی الحظات اخالقی توجه نکنند که این اختراع و ا

کند یا ها را برآورده میآیا نیاز واقعی انساننکته توجه نکنند که  اینبه گیرد و چه کسانی قرار می
 .دهدجویان و مستکبران را افزایش میقدرت ظالمان و سلطه

که در این   له توسعه دانش بنیان، نخست، آناز نکات بایسته توجه در توسعه غربی و از جم
؛ هستندحیوانی متکی و متمرکز  و مادی نیازهای سنخ از توسعه، نظریات مطرح شده همگی بر 

 مادی نیازهای درگیر  تر   بیش رشد نیافته و ابتدایی هایانسان ،که در این مدل از توسعه  دوم آن
ساالری متأثر سرمایه و سلطه نظام آن، از  مرتبط با هایکه نظام  هستند؛ سوم آن حیوانی و

 نیازهای بر  مبتنی داریسرمایه که در توسعه غربی، تبلیغات  هستند؛ و در نهایت نکته چهارم آن
 عطش نیازها نوع این به نسبت کند  می تالش و زندمی دامن نیازها نوع این بر  حتی واست مادی 
 و مشروع نیازهای به پاسخبرای ته در توسعه غربی، رشد یاف مدرن انسان کند؛ بر این پایه ایجاد
 .است شده حیوانی و مادی کاذب نیازهای گرفتار  و اسیر  خود حیوانی و مادی طبیعی
 یازهایعلم جدید از رفت ن یدانان برجسته معاصر، با اشاره به ناتوان  كیزیاز فسون، یمن دایفر
به  ،ال ثروتمندان و قدرتمندانیکاذب و ام یازهاین یبه سمت ارضا یریمردم و جهت گ یواقع

فقرا در  یده براید فایدر تولعلم  یناتوان»گوید: کند. او میحقیقتی مهم در این زمینه اشاره می
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روزمره  یازهایر معلول دو عامل است: دانشمندان علوم محض نسبت به نیاخ یها  دهه
 یدلبستگ یفور یآورتر به سود  شیب یکاربرداند و دانشمندان علوم   توجه بوده  یها ب  انسان
  (Dyson, 1997 :p.12).« داشتند

در جهان مدرن و مقایسه آن با  ، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه و غیرهکم و کیم بازار خوراک
میزان انحراف انسان مدرن از ؛ گویای کم و کیم عقالنی و علمی نیازمندی به امور مذکور 

نظریه توسعه غربی بر خالف توسعه  ،های کاذب است. بر این پایهنیازهای صادق به سمت نیاز
ز بند اسارت نیازهای د و جامعه را ابخشزهای صادق و متعالی اصالت میعصر ظهور که به نیا

که از پاسخ به نیازهای متعالی غفلت کرده است، عمًال به سمت   به دلیل این کند؛کاذب رها می
 آن گرفتار شده است. نیازهای کاذب غلتیده و در دام

  معنوی و مادی نیازهای( ب
این دو بعد در دو بخش  وح(، نیازهای او نیز متناسب باجسم و ر)انسان  ُبعدبا توجه به دو 

و مرتبط است نیازهای مادی و معنوی قابل بررسی است. نیازهای مادی با بعد جسمانی 
 .(9ص: 1397 ،امامی) یز به بعد روحانی انسان ناظر استنیازهای معنوی ن

نیازهای  ،تحقق توسعه و پیشرفت جامعهجهت که در عصر ظهور در   از نکات بایسته توجه آن
ها از   گیرد و پاسخ به آنکانون توجه دولت کریمه مهدوی قرار می به طور ویژه در  ،مادی و معنوی

عصر  انسان در های اصلی آن دولت کریمه است. نکته اساسی در بعد نیازهای مادی ویژهرکا
گر  ،ظهور  این هرگز به ؛ شودتوحید و اخالق بنیان نهاده می چه دولت کریمه بر  آن است که ا

شود و به این سنخ از نیازها به طور معنای نادیده انگاری نیازهای مادی و ظاهری انسان نمی
کوهی توسعه و رفاه اقتصادی بی نظیر و پرش ،شود. در سایه حکومت آن حضرتویژه توجه می

فقر و گردد؛ میاقتصاد جامعه شکوفا  ،برای جوامت بشری به ارمغان خواهد آمد. در آن دوران
 یابد. میفراوانی بندد و تجارت و بازرگانی رونق تنگدستی رخت بر می

اهتمام ویژه نشان خواهد داد و بعد نیازهای معنوی انسان نیز لت کریمه مهدوی به دو
ترین نیازهای معنوی مورد توجه این دولت . مهمداشتمینه خواهد نظیر در این ز  عملکردی بی

جهانی، عبارتند از: نیاز به یکتا پرستی و دین و مذهب، نیاز به فضایل اخالقی، نیاز به رشد و 
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شوند و بر پایه بالندگی فکری و عقلی است که همگی از دسته نیازهای صادق انسان تلقی می
های توسعه همگی در طرح و برنامه ؛صادق بدان اشاره شدتر در بحث نیازهای آنچه پیش
 یابد.ها سامان می  پاسخ مناسب و منطقی به آنجهت 

در حالی است که  ،جامعیت توسعه عصر ظهور در پاسخ به نیازهای مادی و معنوی انسان
 به ناقص نگاهبه دلیل  ،است غربی توسعه ترین نظریهو کامل بنیان که آخرینتوسعه دانش

بنیان در پردازان توسعه دانش  نظریهانسان از این جامعیت برخوردار نیست و  نیازهای شبکه
و تنها به نیازهای دارند های علمی و ارائه نظریات خود در زمینه توسعه، نگاه تک بعدی تالش

شکل توان ماین امر را می .اندو نیازهای متعالی انسان را نادیده گرفتهداده مادی اهتمام نشان 
 کلیدی و اصلی این نظریه به شمار آورد.

گاه متعالی، ناخود رو است که غفلت از نیازهای  مطلب یاد شده از این اهمیت  دام آدمی را در  آ
گر  .کندمیگرفتار  دنیاپرستی فلسفه برای  را درستی و سالم زندگی، راه در گزینش فلسفه انسان ا

در پاسخ به نیازهای مادی و حیوانی  ای کهندهبه دلیل لذت ظاهری و فریب نگزیند،خویش بر 
گاه  نهفته است، ناخود پرستی مادی یا همان خودپرستی کاذب و دنیاپرستی   فلسفه لذتبه آ

که انسان و جامعه مدرن این گونه شده است. اینان در واقت مصداق  همان طور  ؛شودمیگرفتار 
اِهًزا >»هستند:  این آیه شریفه ْعَلُمون َ ظ َ َ ا َو ن  ن َ ن ْ اه ِ الذَُّ ُلون َ  ِمن َ اْلَجي َ اق ِ َزه ِ ُهْم ع َ ح ِ از زندگی  ؛<ُهْم َعن ِ اْلأ 

 (.7)روم: « دناکه از آخرت غافل  شناسند و حال آن  ا ظاهرى را مییدن

گویی به برنده جایزه صلح نوبل پزشکی به شایستگی به ناتوانی علم در پاسخ ،پیتر مداوار 
 کند: نیازهای متعالی اشاره می

بینی سکوالر است نیازهای متعالی و نیازهای اخالقی علم رایج که برخاسته از جهان
پاسخ گذاشته و همه تالش خود را صرف نیازهای مادی کرده است. گویی انسان را بی

آنچه حقیقت است همین نیستند و دهد که نیازهای دیگر، واقعی این پیام را به ما می
تأثیر ها را تحتگوی شماست انسانکه علم پاسخ نیازهای مادی است. با این ادعا

گذارد. های فناوری و رفاه مادی قرار داده و بر سایر ابعاد وجودی او سرپوش میجذابیت
شاهدی گویا بر عدم توانایی  ،در غربها و استقبال از آنسحر، جادو و عرفان به توسل 

 (.18ص: 1397، )گلشنی ویی به نیازهای متعالی انسان استگعلم در پاسخ
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 دریافت و درک از  ،است غافل خود متعالی نیازهای به پاسخ از بشر  وقتی واقعیت آن است که تا
از منظر بینش اسالمی دنیا دوستی و  رو است که  بود؛ و این، بدین خواهد محروم حقیقی توسعه

، 2ج :1407 لینی،ک) شودتلقی می مفاسد و انحرافات همه پایه دنیاپرستی منشأ هرگناهی و
 دارد، نیاز  پاک هوای تنفس به خود مادی حیات برای که گونههمان سان بشر (. بدین315ص
 همین به .محتاج است به دور از نفسانیات و صحیح ایفلسفه به نیز  خود متعالی حیات برای
نیست  تفاوتبی جامعه متعالی نیازهای به نسبت ظهور  عصر  یافته  توسعه است که جامعهدلیل 

 و رشد زمینه نیازهای مادی و تأمین رفاه، افزون بر رفت توحید، محوریت با آرمانی، و آن جامعه
 آورد.می فراهم همگان برای را تعالی

 انسان  اقتصادی نظام و معیشت به بخشی سامان در  ظهور  عصر  توسعه توانمندی. 3-1-2

 ؛جهانی مهدوی در عصر ظهور های اساسی توسعه و پیشرفت در حکومت از اقدامات و برنامه
به  ،در آن عصر  تأمین معیشت و ایجاد رفاه و سامان دهی به نظام اقتصادی جوامت بشری است.

توزیت  تحقق عدالت اقتصادی از رهگذر کاربست راهکارهای کارآمدی نظیر رفت تبعیض ومنظور 
 ؛(496ص ،3ج: تاو حرعاملی، بی 161ص ،1ج :1395)صدوق،  عادالنه ثروت و اموال عمومی

گیری  پس ؛(239: ص1397 ضعیم و نیازمند جامعه )نعمانی،قشرهای رسانی مالی به  کمک
گیر  ؛(61ص ،4ج :1407های غصب شده )کلینی،  ثروت ها و  بخشدر تمامی  اقتصادی رشد فرا
و ضعیفان غبار فقر و نداری از چهره عینی نمود خواهد یافت و اى زندگی بشر به صورت یزوا

از  ،مطلوب شیاثر دستیابی به رفاه و آسابر ای که مردم گونه   هب ؛شود جهان زدوده می محرومان
کنند یم یازینیب احساس های مالی کمک دریافت وجوهات و و یسازو انبوه کردن نهیگنج
 (.  381ص  ،2ج :1372 مفید،)

به نظام در برابر توسعه عصر ظهور که در زمینه حل مشکالت معیشتی و سامان بخشیدن 
به  ،بنیانبایسته است به توسعه دانش؛ اقتصادی جوامت بشری بسیار موفق عمل خواهد کرد

و توانمندی و عملکرد کرد ترین نسخه توسعه در جهان غرب، توجه مثابه آخرین رویکرد و مترقی
در حقیقت  ،آن را در این زمینه به دقت مورد نقد و ارزیابی قرار داد. گفتنی است این نوع از توسعه

 ،یعنی تولید ثروت و ایجاد رفاه برای انسان ر،تأمین اهداف توسعه پایدابرای استراتژی و فرایندی 
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همراه حفظ محیط زیست است و در اقتصاد مرتبط با آن نیز هدف از تولید دانش، نوآوری و 
بر این  .(256ص: 1395)نوبخت،  ثروت و رفاه انسان است ،تبدیل دانش به ارزش اقتصادی

های تاریخی بررسیاما  ؛بایسته است که در رسیدن به این اهداف بسیار موفق ظاهر شود ،اساس
ای سابقهطی دو سده گذشته که رشد علم و فناوری و تکنولوژی جهش و رشد بیدهند مینشان 

اولویت این رشد به در عمل داشته، به دلیل انحصار دانش در دست صاحبان ثروت و قدرت، 
است و بر بوده امیال و منافت ثروتمندان برای تر   بیش ،هارفت نیازهای فقرا و یا عموم انسان جای

  اند.تر شدهاغنیا ثروتمندتر و فقرا وابسته ،این اساس
  نویسد: می 1923سال برتراند راسل در 
 آن چه است؛ داده به دست از آینده زیبایی تصویر  ،هالدین یآقا دالوسد کتاب
گر  شادی انسان ،از طریق استفاده از کشفیات علمی تواندمی چه  را ارتقا بخشد. من ا

مرا تا  ،مدت از سیاستمداران و حکومت تجارب دراز  ؛بینی او موافقت کنم مایلم با پیش
که علم به نحوی مورد   کنم از اینترس حدی مشکوک کرده است. من مجبورم احساس 

ها را شاد  که انسان  به عوض آن ؛غالب بیفزاید های هگیرد که بر قدرت گرو استفاه قرار 
 .(2:ی. به نقل از گلشنRussell, 1924: p.1) کند

 هم هنوز  ؛دنشومی اجرا بنیاندانش توسعه هایبرنامه که  این وجود با نیز  اخیر  هایدهه در 
 بهره عمومی رفاه از  ضعیم قشرهای و است جامعه از  محدودی قشر  خدمت در  توسعه
کسول اند.نبرده یاعادالنه بعد از راسل، در سال سال  85حدود  ،فیلسوف معاصر  ،نیکوالس ما
 : نویسد میمیالدی  2008

 شود تا رفت نیازهای فقرا.ندان میبسیاری از تحقیقات علم و فناوری صرف عالیق ثروتم
نه بیماری فقرا.  ،شودهای ثروتمندان میتر صرف بیماری  تحقیقات پزشکی بیش

بودجه % 50بودجه تحقیقاتی انگلیس و  %30آورتر است: تحقیقات نظامی از همه تأسم
 (.p.102  :Maxwell, N, 2008)شود صرف تحقیقات نظامی می

ضمن  است؛ درست در مقابل توسعه عصر ظهور  ،توسعه دانش بنیان ،بر پایه مطالب یاد شده
 گرچه ،فناوری و علم رشد و است آرامش از نازلی  تنها مرتبه غفلت از این نکته اساسی که آسایش

 .بیاورد ارمغان به را کامل آرامش و شادی تواندنمی هرگز  است؛ ساخته فراهم را آسایش موجبات
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در سامان بخشیدن به نظام معیشتی و اقتصادی جوامت بشری نیز عملکرد خوبی از ن یهمچن
کام بوده و در این زمینه توفیقات  خود نشان نداده و در تحقق اهداف مرتبط به این حوزه نا
وضعیت عمومی رفاه مردم در جوامت مختلم که  ،چندانی نداشته است، که در این میان

 تواند گواه روشنی بر این امر باشد. می ؛نمایدنابسامان و نامطلوب می

 گیرینتیجه
نخست به بازخوانی توسعه دانش بنیان و  ،با نگاه انتقادی کوششی است که رو  نوشتار پیش

ضمن تعیین و  ؛ظهور  عصر  جامعه توسعه با آن سنجی نسبت با گاه آن پردازد وتبیین ابعاد آن می
های توسعه دانش بنیان، ضرورت توجه به توسعه ضعم و کاستیهای کردن مؤلفهبرجسته

ه دانش بنیان را نمایان ای بدیل و جایگزین برای توسعجامعه عصر ظهور به مثابه نسخه
 .کندمی

بنیان، علم و دانش به عنوان عنصر های این نگاشته، در نظریه توسعه دانشبر اساس یافته
ح است، که این ود. افزون بر شگامی مهم و رو به جلو دانسته می ،خود ،محوری این نظریه مطر

توانایی در نسانی و نیز گویی به نیازهای مادی و تا حدودی نیازهای اآن، تالش برای پاسخ
نوع از  ، اینهای مثبت آن است. با وجود ایناز جنبه فراهم کردن مراتبی از آسایش انسان

های اساسی و جدی مواجه است که  سعه عصر ظهور، با اشکاالت و کاستیتوسعه در مقایسه با تو
ها را در قالب یهمین امر سبب تمایز آن از توسعه عصر ظهور گردیده است. نگارنده این کاست

 .ه استتحلیل قرار دادو مورد بررسی « وجوه تمایز توسعه عصر ظهور از توسعه دانش بنیان»
 توسعه بودن از وجوه تمایز توسعه عصر ظهور از توسعه دانش بنیان، مبتنی هنخستین وج

از اعم ، های منابت معرفتیاز تمام ظرفیت آنمندی بهره و معرفت جامت منطق بر  ظهور  عصر 
بنیان متأثر از فلسفه در حالی است که توسعه دانش ،این و وحی، عقل، عرفان و تجربه است

کمیتماتریالیستی و  بر آن، درست در مقابل توسعه عصر ظهور قرار گرفته  گرایانهمادی روح حا
های یاد شده استفاده ر علم تجربی، از ظرفیتو دانش در آن داست و به دلیل انحصار قلمر

 بهره است.و در توسعه و پیشرفت از سایر منابت معرفتی بی نکرده
ل یاص نیازهای به پاسخ و توجه در  ظهور  عصر  توسعه جامعیت از دیگر وجوه تمایز یاد شده،
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شده نشان داده زمینه است و در این  اعم از نیازهای صادق و نیازهای مادی و معنوی، انسان
برخورداری  انسان و لیاصتوجه تام و کامل به تمام نیازهای دلیل توسعه عصر ظهور به است که 

از توسعه  ؛ها  آنبه نگامهجانبه، متوازن و بههمه گویی مناسب، منطقی،از توان کافی در پاسخ
  شود.متمایز می ؛نصیب مانده استبی دانش بنیان که از این ویژگی محروم و

 و معیشت به بخشی سامان در  ظهور  عصر  توسعه توانمندی ،از این وجوه تمایز نیز  هآخرین وج
قشرهای ضعیم و غبار فقر و نداری از چهره  ،بر اساس آن بشری است که جوامت اقتصادی نظام

 ؛یابندو مردم به سطح بسیار مطلوبی از رفاه و آسایش دست میشود  جهان زدوده میمحروم 
 یازینیب احساس مالی  کمکدریافت هرگونه و  کردن نهیاز گنج قلب میصم از ای که گونه  هب

به دلیل انحصار دانش در دست صاحبان  ،. درست در مقابل، در توسعه دانش بنیانکردخواهند 
تر در   ها بیشرشد و توسعه به جای رفت نیازهای فقرا و یا عموم انساندر عمل ثروت و قدرت، 

در سامان بخشیدن به نظام  ،این اساسجهت امیال و منافت ثروتمندان حرکت کرده است و بر 
معیشتی و اقتصادی جوامت بشری نیز عملکرد خوبی از خود نشان نداده و در تحقق اهداف 

کام بوده و در این زمینه توفیقات چندانی نداشته است.  مرتبط به این حوزه نا
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