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مثابه عدالتبهشرفتیپ
)یشناختانساننیی(براساس تب

20/2/1392تاریخ تأیید:4/3/1391تاریخ دریافت:
*آتانیعطااهللا رفیعی_______________________________________________________________

چکیده
البتـه  ؛اسـت عـدالت و توسـعه   ،ریناپـذ یدوگانه به ظاهر آشـت و یشگیهمزیبرانگاز موضوعات چالشیکی

بـر آن  رو پـیش مقالـه .شـود يصورت گرفته است تا عدالت در مفهوم گسترده توسعه جاسازهاییکوشش
البتـه  ؛دارنـد تیـ نیعینـوع شرفتیعدالت و پ،یاسالمیشناختبر فروض انسانیاست تا اثبات کند که مبتن

»موضـعه یفـ ءیوضـع الشـ  «زیـ و ن»حق حقـه ياعطاء کل ذ«عدالت بهفیمقصود تعرنیبه ارسیدنيبرا
چـارچوب  توسـعه در جیـ راهـاي هیـ نظرابتـدا مجموعـه  هیـ نظرنیـ انیـی تبي. بـرا شـود یمفروض انگاشته م

داده حیاز انسان) توضـ یمدار هسته سخت آن (نوع تلقواحد بریمیعنوان پاراداالکاتوش بهیشناختروش
ايهیـ نظرهیـ عنوان پاتوسعه بر مدار هسته سخت آن بهیغربهايهیوارده بر نظرينقدها. پس از آنشودیم

و عوامـل  تیـ از انسـان، ماه یاسـالم یبـر معرفـ  یگـاه مبتنـ  مرور شـده اسـت. آن  شرفتیپيبراترنانهیبواقع
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.      تـر یواقعـ يکردیعنوان روبهیعاجتماويفردهايعدانسان در بشرفتیپ

طـور  بـه شرفتیپیاسالمهیکه نظرشودینشان داده مشرفتیپیاسالمهیاستلزامات نظريریگیبا پسرانجام 
.کنندیاشاره متیواقعکیو عدالت به شرفتیپنیبنابرا؛خواهد بودزیعدالت نيبراهینظرکیقیدق

.یشناسانسانی، مبانشرفتیعدالت، پواژگان کلیدي:
,JEL:Z12بنديطبقه D63.

:Email.یالمصطفجامعۀ یالمللنیدانشگاه بیعلمئتیعضو ه. * rafiei.at@gmail.com.
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مقدمه

طر ح مسئله
حرکـت و تغییـر   با هر تعریفی بر تغییر و حرکت و جهـت (= هـدف)  *»پیشرفت«ماهیت 

غربی آن به معناي حرکـت و ین اساس توسعه به مفهوم و مصداق رایج وااستوار است. بر
یافته یا غربی است.ق وضعیت کنونی کشورهاي توسعهسمت تحقّتغییر از هر وضعیتی به

ماهیت عدالت نیز با هر تعریفی بـر نـوعی مقایسـه در میـزان برخـورداري از حقـوق و       
بـراي  ی بنـابراین تعیـین مالکـ   ؛زندگی میان افراد و جوامع انسانی استوار استهايتموهب

از سوي دیگر، سازد.جوهره اساسی یک نظریه براي عدالت را می،تشخیص وضعیت نسبی
گیرد و گـاه در دنیـاي   ها گاه بیشتر در دنیاي درونی افراد صورت میها و نسبتسهاین مقای

در رویکرد نخست، فرد یک وضعیت خود را با وضعیت دیگر درون ساختارهاي اجتماعی.
در رویکـرد دوم، وضـعیت سـاختارها و    .کندخود یا دیگري براساس یک مالك مقایسه می

همـین اسـاس در تعریـف    گیرند. بررد مقایسه قرار مینهادهاي اجتماعی با معیار خاصی مو
وضعیت هر چیـز (چـه   پیداست که اساساً» ء فی موضعهالشییوضع«کلی و مشهور عدالت به 

شـود و در  درون جهان فردي و چه درون جهان ساختارهاي اجتماعی) با مقایسه معلوم مـی 
درون جهـان  هعمـد طور بهنیز همین مقایسه ـ البته  » حق حقهاعطاء کل ذي«تعریف عدالت به 

هر دو رویکرد فردي و اجتمـاعی را  منظور از عدالت،روپیشدر مقالهـ مطرح است.فردي
شود.شامل می
،ریناپذیدوگانه به ظاهر آشتویشگیهمزیبرانگاز مسائل چالشیکیمتعارف اتیدر ادب

يو فطـر یذاتهايشیآن است که هر اندازه گرا. فرض مقاله استعدالت و توسعه مسئله 
ـ به پزیق شوند و نتر محقّو کاملشتریفرد ب هـر انـدازه   یاجتمـاع ياز آن، سـاختارها يروی

فـرد و جامعـه   تیوضـع زیـ و نتـر شـرفته یجامعـه پ رد،یهدف قرار گنیدر خدمت اشتریب
از گـر یهمـه مـوارد مشـابه د   مانندـ ربازیدر هر صورت، بشر از داماتر خواهد شدعادالنه

تعـادل و  «عدالت بوده است. عـدالت بـه مثابـه    يبرایمالکافتنیشهیـ در اندباستانونانی

رود.کار میواژه توسعه، ناظر به طرز تلقی غربی از آن و پیشرفت با رویکرد اسالمی آن بهرو در مقاله پیش.*
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مطـرح شـده   افالطـون عدالت بوده که در فلسفه باره بشر درنیآغازيهایجزء تلق» تناسب
تیتعـادل در شخصـ  پدیدسـاختن صـورت  بـه انهیفردگراکردیورکیمالك در نیاست. ا

. دهدی(غضب و شهوت) خود را نشان مشیقواردیگبر انسانبا تسلط عقل يفردیاخالق
کـه بـا حـروف    دانسـت یمـ يجامعه را فـرد افالطونسو که از آنانهیگراجامعهکردیدر رو

کـه ذاتـاً  يکـه افـراد  دیـ آیمـ دپدیـ گاه تعادل آنيعدالت به معنابزرگ نوشته شده است،
هیگاه است که افراد بـا قـوه غضـب   آنحاکمان جامعه باشند،کنند،فایانقش عقل راتوانندیم

مثابـه مسـاوات و   عدالت بـه ).61ص،1380،يدی(جمشبودممتاز سربازان جامعه خواهند
نسبت داده شده ارسطوبهاست که يکردیرو،یزندگهايتاز موهبيدر برخورداريبرابر

نیدورکـ کـرد یرونیـ ایاصليپردازهینظرمرتبط در غرب،یعلمجیرااتیاست اما در ادب
يمعنا محصول سـاختارها نیه اکه عدالت بداستیپ.)276-266ص،1380(همپتن،است

ـ به مفهوم لـزوم توز اقتیو لیستگیاست. عدالت بر مدار مالك شایاجتماع امکانـات و  عی
ـ  مثابـه  . عدالت بههاستاقتیو لیستگیاساس شابرمناصب  يو برابـر یطرفـ یانصـاف و ب
) 1383(جـان رالـز  ياز سـو سـتم یکه در قـرن ب یاست از عدالت اجتماعيریها تعبفرصت

مطـرح  یعنـوان اصـول عـدالت اجتمـاع    در کتاب خود دو اصل را بهرالزمطرح شده است.
ینظـام کلـ  نیتـر متناسـب بـا گسـترده   برابـر، یاز حقـ دیـ کند: نخست آنکه هر کس بایم

.همه سازگارتر باشد، برخوردار باشديبراهايمشابه از آزادیکه با نظامیاساسياهيآزاد
نیشـتر یشـود کـه اوالً، ب  میتنظـ ياگونـه بهدیبايو اقتصادیاجتماعيهايدوم آنکه نابرابر

طیتحت شـرا ،یزندگهايتموهباً،یثان؛اشدبرداشته بافراد، درنیتربهرهکميمنفعت را برا
از گـر یبرابـر در دسـترس همگـان باشـد. یکـی د     يهـا مناسب و متناسب با نظـام فرصـت  

،ی(واعظـ اسـت »یقـرارداد اجتمـاع  «هیـ عـدالت، نظر باره هاي مهم و قابل توجه دراندیشه
؛دیـ آیدسـت مـ  براساس آن، عمل عادالنه در هر عصر از توافق عمومی به).218ص،1388

توانـد بـراى حـال    همگان در گذشته درباره ماهیت عمل عادالنه، نمـی در نتیجه حتی توافق
ی، عـدالت در صـورت  يامبنا در هر عصـر و جامعـه  نیکه براساس اداستیپآور باشد.الزام
بـر  شود.ياز خواست افراد جامعه بازسازيرویبا پیاجتماعيکه ساختارهاشودیق ممحقّ

طرح نـدارد. براسـاس   يبرایاساس محلدر ،عدالتيواحد برایمالکفیتعراساس،نیا
عدالت آن است که توزیع عادالنـه درآمـد چنـان تـوزیعی اسـت کـه       ییگراتیمالك مطلوب
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ـ ا.)12ص،م1970(بنتـام، مجموع مطلوبیت حاصـل از آن بـراي جامعـه بیشـینه باشـد      نی
اسـتحقاق  ،»اقـت یو لیسـتگ یشا«هیـ اسـت. براسـاس نظر  انهیکامل فردگراطور بهکرد،یرو
محصـوالت در جامعـه   سـاختن فـراهم طور مستقیم وابسته به مقدار سهم و نقش فـرد در  به

ناشـی از  يدارد بـه شـرطی کـه نقـش و    ياست. هر که سهم بیشتر دارد، اسـتحقاق بیشـتر  
هـا هینظرزای). برخ1209ـ1207ص،2003،بوده است (کانوشکه در اختیارعواملی باشد

در ياو منطقـه یمحليهافقط عدالت را در نظر گرفتن تفاوت» محورنهیزم«کردیروکیبا 
) از 1983(مایکـل والـزر  ) و 1992(جـان السـتر  .دانندیمیزندگهايتاز موهبيبرخوردار

اند.عدالت بودهکردیرونیجمله مدافعان ا
،يدی(جمشـ سـخن گفـت  يواحـد هیاز نظرتوانیچند هنوز نمهرزینیاسالمدیداز
ـ کـه  یاسـالم ورانهشـ یاندهايهیمقاله آن است که از مجموع نظرنی) اما مفروض ا1380

و هـا یسـتگ یاقتضـائات، شا ،يفـرد دیـد کـه از  دیـ آیـ بر ماستیبه نصوص اسالمدیؤم
،یاز زنـدگ يمنـد تیرضـا ،یو کمال انسانتکامل،یعیطبحقوق،یسانافراد انيهاتیظرف

افـزون  اسـت.  یزندگهايتعادالنه موهبصصیتخيهااز جمله مالكکوششکارووازین
تکافـل  توازن، تعادل،يبرايسازنهیزم،یاجتماعيرسالت ساختارهایاجتماعدیداز بر آن

بـودن  عادالنـه نیبنـابرا ؛افراد استياز سویزندگهايتاز موهبيو تناسب در برخوردار
ـ  يبه معنایاجتماعيساختارها یق عـدالت در قلمـرو زنـدگ   آن است که در خـدمت تحقّ

هاست.انسانيفرد
ی شناسروش

اي که خـانم  گانههفتطور مثالبهکه دارندـ یتنوعتمامتوسعه با یغربهايهیمجموعه نظر
هـاي ویژگـی وطین شـرا منـد کـرد  نظریه) برشمرده ـ درصدد  10ص،1386هانت، (هانـت 

آن در یخیتـار ریبر طبق تجربه و سراه رسیدن به آنزیو ننیزممغربیزندگنیدوران نو
،م1998(برنـدان، الکـاتوش یشـناخت روشيمبنـا مفـروض، بـر  نیـ غرب است. براساس ا

نـد کـه   دارهسـته سـخت مشـترك   کیـ يظـاهر هاياختالفتمامبا هاهینظرنیا.)51ص
ـ کنارگذاشـتن ا يکنارگذاشتن آن به معنا ـ نظرنی يداراافـزون بـر ایـن   خواهـد بـود.   هـا هی

ـ ابطـال نظر ياست که ابطال آنها به معنایجابیو ایمحافظ سلبهايهیاز نظريامجموعه هی
و پیشـین هايهیبر مدار هسته سخت آن با ابطال نظريپردازهیرشد نظرراهو بالطبع ستین
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علـت نیبـه همـ  ).105ص،1374(چالمرز، شدخواهد یمحافظ طدیجدهايهینظردییأت
دیـ محـافظ جد هیـ ردر قلمـرو نظ دیتوسعه را بایغربهیچارچوب نظردربیرقهیهر نظر
د.کرقلمداد 

توسعهیغربهیهسته سخت نظر
از انسـان  یغربـ سـت یفرهنگ، فلسفه و زیتوسعه را نوع تلقیغربهیهسته سخت نظر

:عبارت است ازیدر فرهنگ و فلسفه غربویغربیبراساس تلقانسان سازد.یم
کـه  یوجه مشترکنیتریگر، اساساست خواهشيموجودگر،یدواناتیتمام حمانندانسان 

ـ ا.توان سـراغ کـرد  یمواناتیحانیم تمـام و گـاه بـا    تیاسـت کـه تمـام آنهـا بـا جـد      نی
آن به نیمأبا تنکهیا. اعم از ندیآیخود به حرکت در مالیامنیمأتیگذاشتن جان، در پهیما

بلکـه در رأس  وانـات یدر عـداد ح ثیـ حنیبرهند. انسان از ایرنجازایابندیدست یلذت
يشـتر یشدت و قـوت ب بهگاهی را واناتیحالیتنها عموم امانسان نهرایزردیگیآنها قرار م

کـه انسـان را   یو مهمی. تفاوت اساسردیگیبه خود مزینيشتریتنوع بيوالیدارد بلکه ام
به نام عقل مجهز يخود به ابزارالیق امتحقّيکه انسان براستانیکند ایجدا موانیاز ح

کنـد، اعـم از   يخود ابزارسازیعیبه مقاصد طبرسیدن يدهد برایامکان مياست که به و
).15ص،1380، های(مردباشديوسائل مادایيفکريهالهیابزار از جنس حنیکه اآن

یجهـان جـه یدر نتویو فرااجتمـاع ی، فرافرهنگـ یخیفراتـار يموجودیفرد عقالننیا
باره نوشته است:نیدر اوياست.

بشــر، حقــوق،یــیگرافرد،ســمیبرالیل،یآن دموکراســیفرهنــگ غــرب در خطــوط اصــل
...،، تعـادل سـوژه ـ شـهروند و    یو خـانوادگ ینـ ییآيهايبندیاز پازیگر،سمیلسکسوئاپان

بـه آن خواهـد   زودایریدباز،ایبسته يااست که هر جامعهیفرهنگست،یرب نفرهنگ غ
االصول بـه  یاز طبع خواهنده و عقل ابزارساز علمرکبانسانچرا که بازشدن طومار دیرس
نیـ زودتـر بـه ا  )سـت یعلـل ن یکه منافيری(تعبغرب از قضا.رسدیاندازها مچشمنیهم

ه علـل معـد  رخی(اگر بتوانستیمزینيگریهر قوم دهر فرهنگ و .استدهیرستیوضع
يهاشهیرگریدریتعبهب.راه باشدنیآهنگ اشیپ)شدیمایمهشانیچون آموزش زودتر برا

آن يایـ و جغرافخیکـه در عمـق تـار   نیـ از اشیباریاز جمله فرهنگ غرب بسیهر فرهنگ
.(همان)انسان قرار داردعتیدر طب،فرهنگ قرار داشته باشد
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و اقتصـاد اسـت، یسفلسـفه، فرهنـگ، متعارف توسعه،هايهیچارچوب نظردرنیبنابرا
ـ  غـرب یزندگنیدوران نوهايویژگیتمام  ـ قـد ا ق تمـام ، محصـول تحقّ انسـان اسـت.   نی

در یاسـ یو سیفرهنگـ ،ياقتصـاد ،یمعرفتگوناگونهاينظامیمفروض اساسنیبراساس ا
:نیبنابرا؛غرب شکل گرفته است

ـ فقطها عرصهتماممعرفت در غرب در .1 ریپـذ و عقـل تجربـه  یمحصول تجربه عقالن
ثبـات در  ،یعلمـ هـاي هینظريداوريتجربه براتیحجیمفروض مهم و اساسکیاست.

ـ ا،یعـ یعنوان موضوع علـوم طب بهعتیطبموضوعات آن است. .را داردیاساسـ ویژگـی نی
يپنـدار ثابتداشت.یو عوامل فراوانلعل،یعیاز علوم طبیعلوم انسانیشناختروشدیتقل

از یکـ یـ در فرهنگ و فلسفه غرب یعنوان موضوع علوم انسانانسان ـ به یذاتهايویژگی
است.عللآن 

،یفرهنگـ تیـ هويداراجهیدر نتنداشت؛ ثابت، مستمر و مستقر هاي ویژگیانسان اگر
تیـ کـه مسـئول  یعلـوم انسـان  هـاي هیـ معقـول نبـود نظر  ،شدیمیتلقیخیو تاریاجتماع
؛شـود رفتهیتجربه پذيعهده داردـ با داوررا بریانسانيهادهیرفتارها و پدمند کردننظریه

ـ بـه تجربـه، قابل  دیـ ؤآن است کـه فـراورده م  برهتجربتیاساس حجرایز دارد.میتعمـ تی
. استنشده جربه شد و موارد تجربهموارد تبتینیعبراساس تجربه،میتعمیمفروض اساس

و خیتـار تمـام ها در همه انسانيبرامیتوسعه قابل تعمیاساس است که تجربه غربنیابر
.شودیهمه جوامع قلمداد م

یغربـ فیـ است که انسان بـا تعر یزندگعرصهنیترغرب مناسبدرينظام اقتصاد.2
ـ یزنـدگ هاينظامتمامتر از و کاملترانیآن عر . فـرد حداکثرکننـده   شـود یق مـ در آن محقّ

) بـا  دیـ و سود در عرصـه تول یمصرفیدر زندگتیمطلوبیاساس(با دو جلوهيمنفعت ماد
يمرکـز هسـته جـه یو در نتياقتصادینظام زندگيو هسته مرکزمدارعقل ابزارساز خود، 

هـا و  از عرصـه کیـ چیدر هـ یغربی. انسان با تلقدهدیرا شکل مياقتصادهايتمام نظریه
علـت نی. به همابدییخود را شکوفا نميو وضوح نظام اقتصادیبه راحتیزندگهاينظام

یزنـدگ هـاي نظامدیگرو رهبر یاصلهستهصورت مدار،بهياقتصادیاست که نظام زندگ
خـود را  دیـد چنـد  غـرب از خیطول تاردریاساسيمبنانیا.کندیعمل منیزمدر مغرب

ده است:نشان دا
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بـه  شده است.ریتفسيصورت اقتصادبهطور عمدهگفته بهپیشتیو عقالنیطلبمنفعت.1
.شودیمیتلقيمترادف با رفتار اقتصادیرفتار عقالنعلتنیهم
دارد تیـ حاکمیزندگيهاعرصهتمامبر يفردیحوزه زندگدريتنها منفعت اقتصادنه.2

مـدار  بـر زیـ ها نجنگیحتیعموميهااستیس،یبخش عموميگذاراستیسدید بلکه از 
.شودیملیوتحلهیتجزيو منافع اقتصادهانهیهز
در ياقتصـاد لیـ وتحلهیـ روش تجززینیشناختاساس است که به لحاظ روشنیبر هم.3

و اقتصـاد  اسـت یو علم در قالب اقتصـاد فرهنـگ و اقتصـاد س   استیس،فرهنگيهاحوزه
يفـرد تیعرصه فعالاستیس،ياقتصادلیوتحلهیمنطق تجزدر.شودیگرفته مکار دانش به

. عناصر و شودیو مکندیانتخاب م،شیخويمنفعت فرديسازحداکثرجهتاست که در 
انیـ و پاابنـد ییماتیتداوم حيچارچوب ضوابط نظام اقتصاددرزینیفرهنگيهاتیفعال

کـه اقتصـاد روزگـار مـا     چنـان .شـود یمیابیآن ارزيبا منفعت ماد. دانش اساساًرندیپذیم
.استادیبندانش

ياسـتقالل کشـورها  زیـ و نیدو جنـگ جهـان  انیـ گاه کـه پـس از پا  آنجهتنیدر هم.4
شـمال و  يجهان به کشـورها يکشورهازیبه تمایو علمیاسینخبگان سن،یشیمستعمره پ

تمـام ،افتنـد یتفطـن  و ...افتـه یتوسـعه وافتهینتوسعهدوم و سوم،،اوليهاجهان،جنوب
عنوان متکفـل  دانش اقتصاد توسعه بهجهینتدر؛شدریتفسياقتصاديهاها به تفاوتتفاوت

يهـا تمـام شـاخص  و آمـد دیـ پدیافتگیـ نموسوم به توسعهتیواقعمند کردننظریهينظر
ـ انـدازه گ یزنـدگ هـاي نظامتماميرهبرياقتصاد را براقیتوفزانیتوسعه م .کنـد یمـ يری

،یفرهنگـ يهـا هیـ ماتحـوالت در بـن  تمـام پدیدسـاختن يتوسعه بـه معنـا  ندیکه فراچنان
آن اسـت کـه   تیـ واقع.گفتـه اسـت  پـیش تیق توسعه با ماهتحقّيبرایاسیو سیاجتماع

ـ بـاره هـا در دگاهیتفاوت ديبه معنادیگوناگون توسعه بايو الگوهاهاهینظر ق انسـان  تحقّ
قلمداد شود.یادشدهیعقالن

توسعهیغربهینقد هسته سخت نظر
توسعه نیست زیرا:هايهنظریبارهداوري درتجربه مالك درستی براي

دوران نـوین زنـدگی مردمـان    .بنیـادي اسـت  هـاي زندگی اجتماعی در حال تحـول .1
ر ملـل جهـان در حـال    دیگزمینیان و هاي گذشته زندگی مغربدورانمانندزمین مغرب

پـردازي  اجتماعی واقعیتی است که هـیچ نـاظر و نظریـه   هايتغییر و تحول است. تحول
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مـردم جهـان   ،شـدند دچار تغییر و تحول نمیانسانتواند منکر آن شود. اگر عالم و نمی
شاهد دوران نوین زندگی مردمان مغرب نیز نبودند البته برخی از مدافعان زندگی غربـی  

الیه، بام و پایان کنونی زندگی در غرب نقطه منتهیهايگیویژط و یند که شراهستآنبر
ایـن ادعـایی اسـت کـه     .کننـد بنابراین هیچ تغییري را براي آن تصور نمی؛زندگی است

ها نیست!.مورد تأیید تجربه انسان در گذشتهکمدست
دیگـر  انسـان بـرخالف  مالصـدرا باوربه شدن مستمر است.فرد انسان نیز در حال.2

ت خاص و مرتبه وجودى ثابتى ندارد بلکه در ظرف طبیعت بـه مقتضـاى   ممکنات هوی
اى طور دائم در حرکت بوده و از مرتبـه اش با بدن بهحرکت جوهرى و اتحاد و یگانگى

و از شـود اى منقلب مـى ء تازهشود و در هر آنى از آنات به شىبه مرتبه دیگر منتقل مى
).344ـ343، ص1368شود (مالصدرا،ى انتزاع مىاش ماهیت خاصهر مرتبه

. افزون انسان غیرواقعی است زیرا هدف انسان فقط منافع مادي نیستانسان عقالنی،.3
هـاى  میـان رفتارهـاى انسـان، نمونـه    زیـرا در انسان فقط به دنبال منافع فردي نیست،بر آن

، دانانى نباشـد. بیشـتر اقتصـاد   ى شخصى ناشـ توان یافت که از انگیزه نفع مادفراوانی را مى
تـر از همـه،  مهماند.کنند و به آن اعتراف کردهدوستى در رفتار انسان را درك مىوجود نوع

.  را نداردانسان قدرت عقالنی مورد ادعاي نظریه عقالنیت 
هاي شناختی و قدرت محاسباتی انسان را بسیار بزرگ تصـور  صالحیت،نظریه عقالنیت

که کارگزاران اقتصادي بـراي  حداکثرسازي مطلوبیت احتیاج دارد به اینمثال،طور ؛ بهدکنمی
مشروط مربوط به هـر  هاياز آغاز احتمالیزباشند و نداشته پیامدها ترجیحات روشن تمام

) 25ص،م2000سـایمون،  (سـایمون از نظـر  .وضعیت را بداند و آن را مرتب بـه روز کنـد  
ــدود   ــت مح ــه عقالنی ــدع نظری ــا   )Bounded rationality(مب ــر ب ــی بش ــدرت عقالن ق

است: روذیل روبههاي محدودیت
؛میکنی که در آن زندگی مییدنیابارهدانش محدود در.1
؛ی محدود براي استحصال همین دانش محدودیتوانا.2
؛ی محدود براي استخراج پیامدهاي اعمال و رفتاریتوانا.3
؛هانااطمینانیشدن بر ی محدود براي چیرهیتوانا.4
هاي رقیب.  ها و خواستهگزینهبارهکردن دری محدود براي داوريیتوانا.5
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عنـوان  را به)Satisficting(کنندگیکنندگی و راضی) قانع1955(سایمونین اساس ابر 
ابداع کرد.)Optimization(سازيگیري به جاي بهینهدر فرایند تصمیمیجانشین
هـاي  کـنش تمـام  واقعیت آن اسـت کـه   .کندصورت عقالنی رفتار نمیانسان فقط به.4

گـرایش داشـته باشـند کـه     هـا انسـان انسانی، عقالنی به معناي متعارف آن نیست، هر چند 
نمـا  منطقـی یـا منطقـی   هـاي هاي احساسی) خود را بـا توجیـه  هاي غیرعقالنی (کنشکنش

.)125ص،1367بپوشانند (آرون،
طور طبیعی، تحـت  هکه انسان ببا فرض قبول این.انسان عقالنی انسان مطلوب نیست.5

نفع شخصی قرار دارد و نفع شخصی را هم منحصر در ثـروت و  ثیر انگیزه خودخواهی وأت
توان چنین چیزي را پذیرفت؟ آیا باید پـذیرفت انسـان   آیا از نظر اخالقی می،دانددرآمد می

گرگ انسان باشد؟
ـ   این یک نظریه براي پیشرفت باید بتواند بر مدار تحقّبنابر تمـام ق ق تمـام انسـان و تحقّ

مستمر اجتمـاعی  هايتحول،مادي و غیرمادي، فردي و اجتماعی انسانهايهدفها،تمایل
و شدن مستمر انسانی (از یک ظرف و ظرفیت اجتماعی به ظرف و ظرفیت اجتماعی دیگر)

قواي انسانی (حـواس،  مانندهاي انسان ییداراتماممحصول که هاییرا توضیح دهد. تحول
طبیعت يمددهاي ماوراتمامزندگی اجتماعی) و قواي طبیعی و طبیعت و و عقل، احساس

منـد نظریـه رسـد نظریـه اسـالمی پیشـرفت از ایـن ظرفیـت       نظر می. بهاستاز جمله وحی 
برخوردار است.

اسالمی پیشرفتهسته سخت نظریه.5
اسالمی پیشرفت نیز نوع انسانی است کـه در معـارف اسـالمی معرفـی     سخت نظریههسته 

، 1387(گرامـی،  ذاتـی انسـان دو نظریـه روشـن وجـود دارد     هـاي باره ویژگـی درشود.می
کـه انسـان   داردشده ذاتـی  ن و شناختهثابت، معیهايویژگیکه انسان ). نخست آن108ص

ویژگـی  رسد. دوم آنکـه انسـان هـیچ    نظر میگونه بههاي رایج توسعه ایننظریهمفروض در 
کند و هویت و ماهیت خویشتن را بنابراین انسان فقط وجود پیدا میدارد؛ذاتی و سرشتین ن

ایـن دسـته قـرار    هـایی در ها بـا تفـاوت  ها و مارکسیستاگزیستانسیالیستآفریند.خود می
.داردهاي ذاتی و داشتههااز تمایلايانسانِ اسالم براساس نظریه فطرت مجموعهگیرند.می
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فطـري،  هـاي گرایش.داردپایان تغیییر و تحولظرفیت بی،ذاتیهايویژگیبراساس همین 
رهاند زیـرا کمـال و انحطـاط    ها میهدفی ملحوظ در نظریه اگزیستانسیالیستانسان را از بی

اساس نظریه فطرت انسان از سوي دیگر برکند.معنا پیدا میانسانبراساس اقتضائات فطري 
در کمـال و انحطـاط)  نهایـت مطلـق (در  سمت بیطول عمر خویش و در طول تاریخ بهدر

نوعی متفـاوت از دیگـري   تغییر و تحولی که هر فرد را بهتحول و شدن مستمر است.،تعبیر
را از یکدیگر متمایز تعددتاریخی و نیز جوامع مگوناگونهاي ه دورانکچنانکند،تبدیل می

نظریه اسالمی پیشرفت بر محور همین نگاه اسالم به انسان تبیـین  روپیشدر مقالهسازد.می
) پیشرفت را 13ص ،1366مطهري،(مطهرياستاد شهید يابتدا با استفاده از آراشود.می

کنیم:چنین تعریف می
اي دیگـر از  تمـاعی بـه مجموعـه   هاي اجن از ویژگیاي معیگاه که جامعه از مجموعهآن
مین أزندگی را بیشتر تـ هايها و هدفزمان آرماند که همشومیاجتماعی منتقل هايویژگی

ن در شـرایط معـی  ايیافته است اما اگـر جامعـه  این جامعه پیشرفت به معناي تکامل؛کندمی
ایـن جامعـه پیشـرفت بـه     ،پـردازد هاي زندگی میاجتماعی به گسترش کمی و کیفی آرمان

بنابراین پیشرفت هم در خود مفهوم تعالی عمـودي و هـم مفهـوم   ؛ افته استیمعناي توسعه
زنـدگی  هاي و آرمانهاهاي زندگی معطوف به تحقق هدفتوسعه و گسترش افقی ظرفیت

. دفردي و اجتماعی را دار
بـا تبیـین ماهیـت و عوامـل     اسالمی براي پیشرفت را بر آن است تا یک نظریهروپیشمقاله

زنـدگی اجتمـاعی یعنـی پیشـرفت افقـی و نیـز       هـاي ویژگیپیشرفت ـ با فرض ثبات شرائط و  
سـخت آن ارائـه   هسـته  مـدار بر اجتماعی ـ  هايویژگیپیشرفت عمودي به معناي تغییر تکاملی 

ـ      هستهدهد. ه سخت نظریه اسالمی پیشرفت را نـوع تلقـی اسـالم از انسـان در چـارچوب نظری
مقصـود از  «در تعریـف فطـرت نوشـته اسـت:    خمینـی دهد. حضرت امام فطرت تشکیل می

،مـذهبى ،فطریات آن امورى است که جمیع سلسله بشري در آن متفق باشند، و هیچ عادتى
).98، ص1385خمینی، موسوي(»نکنداثريمحیطى و اخالقى در آن 

ند از:هستهاي فطرت عبارتبنابراین ویژگی
ت وجود انسان نیاز ندارد.غیر از علتی علتحقق آنها به.1
.هستندناپذیرند زیرا لوازم ذات یک چیز مانند ذاتیات آن، انفکاكهستثابت، پایدار و جاودانه .2
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همگانی و فراگیر بوده، کلیت و عمومیت دارند..3
د.شونتقسیم میهاي فطريگریشات فطري و داشتهفطریات انسان بر دو دسته

ذاتی انسانهايگرایش. 1
ند از:هستاصلی فطري انسان عبارتهايگرایش

؛طلبیحقیقت.1
؛میل به جاودانگی.2
؛طلبیمنفعت.3
؛طلبیلذت.4
؛ورزيعشق.5
؛دوستیییزیبا.6
؛میل به پرستش.7
؛طلبیقدرت.8
؛خواهیآزادي.9

).1370،مطهري/1385،خمینیموسويل اخالقی (ئحب به فضا.10
فطري بر تمایل فطري هاياین تمایلتمامالبته ممکن است بر این فهرست افزوده شود. 

). انسان مفطـور بـه ایـن اسـت کـه      137ص،1386(مصباح،اساسی حب ذات استوار است
فطري خود را به حداکثر برساند. انسان بر آن اسـت کـه   هايمنبعث از حب ذات این تمایل

ممکن است گـاه  ،ق شود. بر همین اساستر از پیش محقّفطري هر چه کاملهاياین تمایل
یگانـه عنـوان  طلبی و تنفر از نقـص نیـز بـه   گرایش فطري یا کمالیگانهعنوان حب ذات به

سرچشـمه پایـه و  ،قلمـداد شـود. در صـورتی کـه حـب ذات مبنـا      انسـان گرایش فطـري  
دقیـق  طور بهطلبی عیار آن است. کمالمالك و،طلبی معیارفطري است و کمالهايگرایش

بنـابراین  ؛کنـد طلبی در مدل غربـی انسـان ایفـا مـی    نقش میل به حداکثرسازي را در منفعت
خمینـی کـه حضـرت امـام    چنان؛ انسان سایه افکنده استهايگرایشتمامطلبی بر کمال

ق بـه علـم   عشـ ،باید دانست که عشق به کمال مطلق که از آن منشـعب شـود  «نوشته است: 
اراده مطلقه و غیر ذلک از اوصـاف جمـال و جـالل، در    ،حیات مطلقه،قدرت مطلقه،مطلق

اند:نیز نوشته).80ص،1385خمینی، موسوي(»بشر استفطرت تمام عائله
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د: یکى فرمودو فطرت و جبلت به آن مرحمت اول را مخمر فرمود،انسانکه طینت حق
فطـرت عشـق بـه    ــ سمت اصـلیت دارد کهـدو فطرتاز آنیکىاصلى و دیگر تبعى، ....

خیر و سعادت مطلقه است که در کانون جمیع سلسله بشر از سعید و شـقى و  ،کمال مطلق
دو فطـرت کـه   ... و دیگـرى از آن عالم و جاهل و عالى (و) دانى، مخمـر و مطبـوع اسـت   

و شقاوت است که ایـن  از شر سمت فرعیت و تابعیت دارد، فطرت تنفر از نقص و انزجار
از نقص نیز مطبوع و مخمر در مخمر بالعرض است و به تبع آن فطرت عشق به کمال، تنفر

).76ص(همان،انسان است
ین وجـه ممکـن   تـر اش به کاملذاتیهايتمام گرایشخواهد تا بر این اساس، انسان می

دف انسـان در  فطـري هـ  هـاي ق شود. بر همین مبنا است که تحقـق حـداکثري تمایـل   محقّ
یابد. این موضوع خود هدف خود را در زندگی در درون خود میانسان دقیقاّ.زندگی است

دهـد. انسـان   کیفی نشان میترکمی و عالیترصورت افزونفطري بههايرا در تحقق تمایل
خواهـد.  تر و باالتر آن را مـی افزون،مندي از هر چیزي قرار دارداي که در بهرهدر هر مرتبه

هـاي فطـري در   و دانـش هاگرایشهمهاي ممکن در قلمرو هبرخورداريتماماگر به انسان 
تمـام دنبـال آن اسـت کـه    خواهد. انسان بـه باالتر و بیشتر آن را میيو،این دنیا اعطا شود

هـاي . بنابراین حب ذات چرایی وجود این گرایشکندنهایت خویش را بیيهابرخورداري
آن را د و حب کمال معیار فطري میزان تحقق کمـی و کیفـی  کنمیان را تبیین فطري در انس

تـرین  در کامـل يانسان به خوبی خواهد یافت که مقصـد و ،بر این اساسدهد.توضیح می
بوده است. با تجلـی صـفات الهـی در وجـود     متعالوندنقطه ممکن این سیر کمالی خدا

کـه امـام   نچنـا ؛را به ساحل آرامش خواهد رسـاند انسان،نهایتسمت بیحرکت به،انسان
ه است:نوشتخمینی

روند و نقد عمر در راه آنند و دنبال آن مىي هستباخته وها آنچه را که دلیک از اینهیچ
محـدود و نـاقص اسـت و   ،محبوب آنها نیست زیرا که هر یک از این امور،کنندصرف مى

این جهت است که آتش عشق آنهـا بـه رسـیدن بـه     مطلق و تام است و از،محبوب فطرت
ه اگر سلطنت یک مملکت را به یکى دهند که کفرو ننشیند. چنان،ندهستآن متعلقآنچه به

مطلوب حاصـل اسـت و آرزویـى    ،کرد به رسیدن به آنداشت و گمان مىعشق به سلطنت
دیگـر طلـب   سلطنت مملکت،چون به آن محبوب خیالى مجازى رسیددیگر در کار نیست

عشـق متعلـق بـه سـلطنت محـدوده      ....مطلوب دیگرى بند شـود کند و چنگال عشقش به
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یت متنفر و گریزان اسـت  در نهاد انسان است و از محدودبلکه عشق سلطنت مطلقهنیست
،هـاى دنیـاوى مجـازى   است که سلطنت مطلقه از سنخ سـلطنت پر واضح.داندو خود نمى

سلطنت الهیه سلطنت مطلقه و انسان طالب سـلطنت الهیـه   بلکه اخروى محدود نیست بلکه
).81ص(همان،و علم و قدرت الهى است

؛نهـاده شـده  يبنابراین انسان باید خویشتن را کامل کند مشوق به کمال نیز در فطرت و
). از 272ص،همـان (هـاي اوسـت  حرکات و شـدن تماماي که عشق به کمال غایت گونهبه
توانـد بـه سـوي    در نتیجـه انسـان مـی   ؛تر نیز وجـود دارد سو که نسبت به هر نقطه کاملآن
به روشنی نوشته است:محمدتقی جعفريکه استاد چناننهایت به پیش برود.بی

اسـت کـه   »بایـد بشـود  «عنصـر  ،دکنمیین عنصري که انسان را از غیرانسان جدا تراساسی
اش است. اگر عمر جهان هستی میلیاردها میلیارد برابر عمـر واقعـی  انسانین مختص ترناب

یـا کـل مجمـوع    باشد هیچ روزي فرا نخواهد رسید که یک جزء از این جهان (غیرانسـان) 
جعفـري،  (داشته باشد»باید بشوم«آگاهانه و از روي احساس آزادي جریانی به نام ،هستی
. )35ص، 1360

زیـرا  قابـل شناسـایى نیسـت   حقیقت انسانمالصدراباوراست که به علتبه همین 
ت خاص و مرتبه وجودى ثـابتى نـدارد بلکـه در ظـرف     یممکنات هودیگرانسان برخالف 

طور دائم در حرکت بوده اش با بدن بهاتحاد و یگانگى،طبیعت به مقتضاى حرکت جوهرى
اى منقلـب  ء تـازه بـه شـى  شود و در هر آنى از آنـات  اى به مرتبه دیگر منتقل مىو از مرتبه

/ 344ــ 343ص، 1368شـود (مالصـدرا،  اش ماهیت خاصى انتزاع مىو از هر مرتبهشودمى
.)241ص،1383،اخالقی

تفاوت اساسی انسان و حیـوان را  مالصدرانظرهايبا استناد به همین مطهريشهید 
کند:تلقی میتغییر انسانویژگی همین 

ه انسان از هر حیوانى بیشتر بالقوحیوان دارد و آن این است کهانسان یک تفاوت اساسى با 
یعنى هر؛اسب است و بالفعل،یک اسبطور مثالبهیعنى چه؟ یعنى ؛است و کمتر بالفعل

باید طور مثالبهبودن هست که بودن باید داشته باشد، دارد. مقدار کمى از اسبچه از اسب
آیـد و  آید. یک گربه بالفعل به دنیا مىفعل به دنیا مىدست آورد. اسب، اسب بالبا تمرین به

بـه دنیـا   هموجـود صددرصـد بـالقو   صورت انسان است که بهامار حیواناتدیگطور همین
شود. ممکن است معلوم نیست که در آینده چه مىآید اصالًیعنى اولى که به دنیا مىآید مى
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اسـت واقعیـت گوسـفند باشـد، در    واقعیت یک گرگ باشد، ممکـن ،در آیندهيواقعیت و
ممکن است واقعیتش واقعیت یـک انسـان باشـد.    یزصورتى که شکل، شکل انسان است. ن

روى این مطلب که اشـتباه  .اصرارى دارد، فیلسوف بزرگ اسالمى و ایرانىصدرالمتألّهین
افـراد  گوید: به عـدد ند. مىهستکنند افراد انسان همه افراد یک نوعاست که مردم خیال مى

یـک فیلسـوف   يالبتـه و ؛ها وجود دارد چون انسان جنس است نه نـوع انسان، انواع انسان
هـا و  شـناس کـه فقـط انـدام    کند. از نظر یک زیسـت شناسى نگاه نمىاست، از نظر زیست

یک فیلسوف کـه انسـان را مطالعـه    اماافراد انسان یک نوع هستند. تمامبیند، جهازها را مى
شـود،  داند به ملکاتش و آنچه که انسانیت نامیـده مـى  کند و واقعیت انسان را وابسته مىمى

گوید: به عدد افراد انسان، افراد انسان، افراد یک نوع هستند، مىتمامتواند باور کند کهنمى
).216ص،1373مطهري، وجود دارد (گوناگونانواع 

و در تکامـل  داردشـماري  نفس انسان مراتب بی«گفته است:سبزواريکیم که حچنان
ـ  اي که میخود حد نهایتی ندارد. به هر مرتبه بـاالتري وجـود دارد؛ پـس نفـس     هرسـد مرتب

).50ص،1375تواند ساکن شود و آرام گیرد (سبزواري،نمی
ناپـذیر  ستمر و پایـان حال تغییر مانسانِ در،بنابراین هسته سخت نظریه اسالمی پیشرفت

هـاي  کمک داشتهنهایت مطلق است. انسانی که آجر به آجر هویت خویش را باسمت بیبه
یابد و در وجودي میهاي خویش سعهوردهای که با انباشت فریهاداشتهسازد.ذاتی خود می

.کندتر از پیش عمل میسازي قوينتیجه در انسان
تمـام تـر از  عریـان هـا ویژگـی این خواهد بود که انسانِ با ایـن  هاهنتیجه مهم این مقدم

در نتیجـه نظـام تعلـیم و    ؛ یابـد زندگی خود را در نظام تعلیم و تربیت شکوفا مـی هاينظام
ایـن  بـر زندگی را خواهد داشـت. هاينظامدیگرتربیت نقشِ مدار و هسته مرکزي و رهبر 

نهایـت مطلـق   سـمت بـی  شدن بـه نسان در حالتعلیم و تربیت ااساس نظام اقتصادي عرصه
داري بـه انسـان مـورد نظـر فرهنـگ و      که افراد در نظام زندگی اقتصادي سرمایهچنان؛ است

کـه بـا   شناسـیم خویش افـراد فراوانـی را مـی   شود. همه ما در تجربهفلسفه غرب تبدیل می
شـود. بـدیل مـی  خـود ت پیشبا هویت متفاوت از يزندگی در نظام اقتصادي جاري به فرد

مدرسه نظام اقتصـادي براسـاس   شاگردي درمانند کارگزار اقتصادي ،براساس مبانی اسالمی
بنابراین براساس نظریه اسالمی پیشرفت نظـام اقتصـادي   ؛شودفلسفه مفروض آن تربیت می

آیـد اگـر   نظر میعنوان مدرسه تعلیم و تربیت انسانِ مورد نظر اسالم طراحی شود. بهباید به
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...توزیـع نرمـال درآمـد (نـه توزیـع برابـر درآمـد) و       ،ل اخالقیئفضا،القیت و نوآوريخ
نظام اقتصادي اسالم باید عرصـه تعلـیم   شود،هاي اسالمی پیشرفت قلمداد عنوان شاخصبه

براساس همین تفسـیر  . باشد....داراي فضایل انسانی و،جومشارکت،و تربیت انسان خالق
طور مثال، کند؛ بهاي تعلیم و تربیت انسان ایفاء میاقتصاد نقش مکمل براز زندگی است که 

عنوان دریافـت ثابـت بهـاي زمـانی پـول بـدون مشـارکت در        در نظام اقتصاد اسالمی ربا به
دریافت دستمزد ثابت و غیرمرتبط با کمیت و کیفیـت کـار،  ممنوع است.،فعالیت اقتصادي

تنظیم روابط اقتصادي هايتمام عقدمذموم است.کسب سود بیش از متعارف.ناپسند است
ش و کوشـ اي اسـت کـه همگـان بـه نسـبت      گونـه بـه شرکت و ...،مساقاتمضاربه،مانند

بـه روشـنی   .وندشـ منـد مـی  خالقیت و مشارکت خویش از بازدهی فعالیت اقتصادي بهـره 
قانـه و  ن مسـتمر و رشـد خال  بـود اي در خـدمت پیداست که نظام اقتصادي چونان مدرسـه 

پیشرفت انسان است.
هـاي  هـا و انتخـاب  گیـري نظام سیاسی، عرصه تعلیم و تربیت انسان سیاسی بـا تصـمیم  

.ریزي در قلمرو بخـش عمـومی اسـت   گذاري و مدیریت و برنامهپیچیده در عرصه سیاست
هاي بخش عمومی بـاالترین  گیريآثار چندجانبه و گسترده در تصمیمنااطمینانی،،پیچیدگی

طلبانـه را بـراي انسـان سیاسـی فـراهم      خالقیت و نوآوري و شـدن و تغییـر کمـال   ظرفیت
انتخاب و عمل به مثابـه آجـري اسـت کـه سـاختمان      این چارچوب نظري هرسازد. درمی

سازد.  وجود انسان را می

هاي ذاتی انسانداشته.2
فطـري امکانـات   هـاي بـر گـرایش  افـزون نهایت مطلق سمت بیانسان براي تغییر مستمر به

ذیل را دارد:هاي ذاتی فطري و داشته
؛(فردي و اجتماعی)قواي انسانی.1
؛قواي حیوانی.2
قواي نباتی..3

هاي ذاتی انسـان اساسـاً   و نیز داشتههاگرایشتمام ذاتیات انسان بر آن نیستیم که بارهدر
انسانی آن در آن مرتبه وجودي ا حتی گیاهان وجود ندارد بلکه کیفیت و کمیت یدر حیوان 

بـا کمیـت و   انسـان د. به همین ترتیب قواي حیوانی و قواي نبـاتی در وجـود   شومیدیده ن
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هاي خودش در اختیـار دارد.  کیفیت ویژه انسان ابزاري هستند که انسان براي تحقق خواسته
د.کنمیآفرینی گونه نقشینه ابر این اساس در الگوي اسالمی پیشرفت ب

خـواهی،  تـا فضـیلت  کوشـد مـی ط تاریخی و اجتمـاعی  یراین انسان همیشه و در هر شرابناب
میل بـه  ،میل به پرستش،دوستیزیبایی،طلبی، میل به جاودانگیلذت،طلبیقدرت،طلبیحقیقت
قـوه  ، وسـیله قـوه عقـل   سمت کمال مطلق بهطلبی و میل به محبت و دوستی را بهمنفعت،آزادي
قواي حیـوانی و قـواي نبـاتی تـا حـداکثر      ،قدرت زندگی اجتماعی، آورينوعقوه ابداع و، خیال

بر این اساس عقل و زندگی اجتماعی و قدرت نوآوري مانند قواي حیـوانی  .ق سازدممکن محقّ
ند.  گیرمیوي قرار هايند که در خدمت تحقق گرایشهستو نباتی انسان ابزاري 

طلبـی انسـان در   فرهنگ و تمـدن محصـول کمـال   بنابراین تمام مکاسب بشر در قلمرو 
اند. بر این هاي ذاتی انسان تولید شدهوسیله داشتههفطري است که بهايگرایشتمامقلمرو 

فطري خویش هايمنتهاي خویش با تحقق عینی تمایلطلبی بیاساس انسان در فرایند کمال
این آفرینش در متن تاریخ زند و محصول هاي گوناگون در طول تاریخ دست میبه آفرینش

افزایـی نیـز پیـدا    هـم شدن در متن جامعـه خاصـیت بـر   د و با جاريشومیو جامعه ذخیره 
... بنابراین ذخیره و انباره ثروت، قدرت، دانش، فضائل اخالقی، ایمـان و باورهـا و  ؛ دکنمی

اسـت کـه بـر هـم     انسـان ذاتـی  هـاي محصول تحقق حداکثري این گرایش،در متن جامعه
د. هـر انـدازه   دارند. براساس این دیدگاه فرد و جامعه هر دو حیثیت وجودي شومیانباشته 

فطـري  هـاي توانـد گـرایش  تر مـی باشد، فرد بیشتر و کاملشتهدايبیشترهايهریجامعه ذخ
؛افزایـد جامعه بیش از پیش مـی هايهریبر ذخوضعیتیق سازد و فرد در چنین خود را محقّ

ایم هم بر فردیـت فـرد افـزوده    رسد در طول تاریخ هر چه به جلوتر آمدهمینظر بنابراین به
به معناي پیشرفت است.  و موجودیت جامعه و این دقیقاًهاهرید هم بر ذخشومی

، یطیفـردي در شـرا  هـاي طلبانـه تمایـل  بر این اساس هر گاه که به حداکثرسازي کمـال 
د پیشرفت افقی مد نظر ماست و هـر گـاه   فراین،ظرف و ظرفیت ثابت اجتماعی توجه داریم

ذاتی انسان بـیش از ظرفیـت نهادهـاي اجتمـاعی     هايهاي تمایلوردهاانباشت فرعلتکه به
نظر داریم ـ که در این صورت باید ظرف و ظرفیت نهادهاي اجتماعی موجود جاي خود را  

وي دیگـر از آن سـو   ایم. از سهاي باالتر اجتماعی بدهند ـ به پیشرفت توجه کرده به ظرفیت
ذاتی دارنـد هـر انـدازه کـه بتواننـد      هايتمایلاز اي ذات ترکیب ویژهدر گوناگونکه افراد 
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یعنی هر فـرد بیشـتر و   سازندق فطري خود را محقّهايتر ترکیب ویژه تمایلبیشتر و کامل
دو عنـوان  بنابراین پیشـرفت و عـدالت بـه   است؛تر به حق ویژه خویش دسترسی یافتهکامل

عنوان اند و هر اندازه که ظرفیت نهادهاي اجتماعی بهاسم براي یک واقعیت تحقق پیدا کرده
یعنـی بـیش از گذشـته    ؛دشـو مـی تر فطري کاملهايمحصول انباره و انباشت تحقق تمایل

اسـت. از سـوي دیگـر هـر انـدازه      تـر اند که بـه معنـاي آن اسـت کـه پیشـرفته     تحقق یافته
بـه  ،قـرار گیـرد  انسـان اجتماعی در خدمت تعالی و کمال فطري ترکاملهاي بیشتر و ظرفیت

ـ   معناي آن است که نهادهاي اجتماعی بیش از گذشته می د؛توانند کار ویژه خـود را انجـام دهن
ـ   بنابراین عدالت اجتماعی به ق عنوان جایگزینی هر چیز بر سر جاي شایسته خـود بیشـتر محقّ

تـرین وجـه ممکـن    هـر فـرد بـه کامـل    ،جامعه مهـدوي د. بر همین اساس است که درشومی
که جامعه نیز بیشترین حـد مسـاعدت خـود را    چنان؛سازدق میفطري خود را محقّهايتمایل

براي این تعالی به افراد خواهد داشت. فرد و جامعه در باالترین حد نقطه کمال و پیشـرفت و  
و وضع هر چیـز بـر موضـعش    فرددالت به معناي احقاق حقوق هرنیز باالترین حد تحقق ع

گیرد. از سوي دیگر این تعالی حداکثري به معناي تعالی معنـوي حـداکثري اسـت. از    قرار می
سازد فردیـت وي  ق میسو که هر فرد در حداکثر ممکن ویژگی هاي فردي خودش را محقّآن

ـ یعنی آزادي فردي نیز در نقطـه کمـال خـ   ؛دشومیق ترین نقطه ممکن محقّدر کامل ق ود محقّ
ند.گیرمیهاي فطري در نقطه کمال خود قرار داشتهفطري وهايبنابراین تمایل؛دشومی

قدرت زندگی اجتماعی و قدرت نـوآوري در طـول   ، عقل، خیالمانندهاي فطري داشته
ند.  شومینوآوري و زندگی اجتماعی توانمندتر ،زمان با تغذیه از انباره و تجربه علمی

طور مستقل و در عرض یکدیگر در وجـود  فطري بههايهر یک از تمایلگونه کههمان
بنابراین براي هـم  ؛انسان نهاده شده است بر کیفیت و کمیت تحقق یکدیگر اثر متقابل دارند

؛صـورت کامـل نیسـت   بودن بهند. هر چند این مکملشومیشمردهصورت متقابل مکمل به
ر یک وابسته به دیگري اسـت امـا ایـن وابسـتگی     طلبانه هیعنی روند تحقق حداکثري کمال

باشد. بر این اسـاس  نداشتهاي نیست که در صورت عدم رشد دیگري ارزش مستقلگونهبه
در صـورتی کـه در کنـار تحقـق     انجامدمیبه تولید هنر طور مثالبهدوستی که ییتحقق زیبا

متفاوت از حالتی است که داراي کمیت و کیفیتانجامد،میطلبی که به تولید دانش حقیقت
باشـد امـا هـیچ فـرد     داشـته دوسـتی  ییي به موازات زیباترطلبی ضعیففرد انگیزه حقیقت
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صـورت  بنابراین تابع هدف هـر فـرد بـه   ؛باشدنداشتهانسانی وجود ندارد که گرایش فطري 
.  استحاصل ضرب 
رنـد بلکـه بـین آنهـا     فطري با یکدیگر سر جنگ نداهايیک از تمایلتنها هیچبنابراین نه

اگـر سـهم و   .اى دارنـد ی و بهرهتضاد و تناقض واقعى نیست. هر کدام از آنها سهمى و حظّ
شـود.  هماهنگى کامل میان آنها برقـرار مـى  ،حظ و بهره هر یک از آنها به عدالت داده شود

از آنهـا را بـه   رخـی خیزد که انسان بخواهـد سـهم ب  گاه بر مىجنگ و ستیز آن،ناهماهنگى
بلکه حتـی  کند؛دیگرى بدهد، یکى را گرسنه نگه دارد و دیگرى را بیش از حد الزم اشباع 

توانـد بـر   ر متقابل آنها میاثثیر متقابل نیز دارند. أفطري بر یکدیگر تهايویژگیباالتراز این
گاري و افزایی داشته باشد. انسان حداکثر کننده قـدرت و حقیقـت هـر انـدازه کـه مانـد      هم

د. بالطبع از لذت شومیافزوده يباشد بر انباره قدرت و حقایق وداشتهي ترزیست طوالنی
بخشی لذتهايفایدهکه قدرت و حقیقت (دانایی) گاه به مند خواهد بود. چنانبیشتري بهره

فطـرى انسـان را در   هـاي تمایلتماممختصات دین اسالم این است که ند. یکى ازانجاممی
کدام سهم بیشترى از حـق طبیعـى آنهـا    کدام را از قلم نینداخته و براى هیچرفته، هیچنظر گ

نداده است.  

سخت نظریه اسالمی پیشرفت  مالزمات نظري هسته
تواند به صفر بسیار نزدیک شـوند امـا   میهاتحقق هر کدام از تمایل،در وجود هر فردي. 1

بنابراین هیچ فـرد  ؛درجه صفر انسانیت استمندي از صفرشدن هر یک، خود به معناي بهره
کـه حضـرت   چنان؛محروم باشدهاکدام از این گرایشهیچداشتنانسانی وجود ندارد که از 

گوید:میخمینیامام 
عشق به علـم مطلـق و قـدرت    ،باید دانست که عشق به کمال مطلق که از آن منشعب شود

در فطرت تمـام  ،از اوصاف جمال و جاللو حیات مطلقه و اراده مطلقه و غیر ذلکمطلقه
در گرچـه  ،اى از طایفه دیگر در اصل این فطرت ممتار نیستندبشر است و هیچ طایفهه عائل

).80ص، 1385، خمینیموسوي(و مراتب فرق داشته باشندمدارج
این ترکیب خاص بـه معنـاي   .ها داردترکیب خاصی از این تمایل،هر فردي در عمل.2

ماننـد ها ها و گرایشبودن این احساسبنابراین فطرى؛هر فرد استو آمادگی ویژهاستعداد
هاى بالقوه در نهاد انسان است ها به معناى استعداد و توانایىبودن ادراکات و شناختفطرى
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کـردن زمینـه،   تواند با فراهماستعدادهاى متعالى دارد که مىیعنى انسان در نهاد خود سلسله
مطهـري آنها را نابود کند. شـهید  ،بردن زمینهادها را به فعلیت برساند یا با از بینآن استعد

نویسد:باره مىدر این
هاى فطرى و فطرت مانند هر استعداد دیگرى قابل رشددادن است و باز ماننـد هـر   گرایش

دنمنزلـه خشـکان  بـه حقیقتبردن است که این در استعداد دیگرى قابل محوکردن و از بین
ش بر آن تحمیل شود که در نتیجه صورت روح انسـان  است و حتى قابل این است که ضد

هـر  ،ستي اهاى انسانى وشود) چون شخصیت انسانى انسان به همان فطرت(دگرگون مى
ها را رشد بدهد آن صورت ملکوتى انسانى خودش را رشد داده یعنـى  چه انسان آن فطرت

ممکن است درسـت  اماروحاً هم انسان خواهد بود ،استطور که جسماً و بدناً انسان همان
هاى خودش رفتار کند و هر عمل ضدى نیز یک ضد فطرتدر جهت عکس باشد یعنى بر

تکـرار شـود و   فـراوان سازد و اگـر ایـن صـورت ضـد     ى در انسان منقش مىصورت ضد
دشوصورت دیگرى مىشود و تبدیل بهصورت یک ملکه درآید، صورت باطن عوض مىبه

).162ص، )الف(1372،(مطهري
استعداد و تمایل ذاتی و آمادگی ویژه هر فرد بالفعـل خواهـد   ،بنابراین در بهترین حالت

و هـا در این صورت هر فرد به استحقاق خود که تحقق حداکثري ترکیب ویـژه تمایـل  .شد
مـل بـه   این خود یعنی تحقـق عـدالت کا  .کنددسترسی پیدا می،ستي اذاتی وهايگرایش

صاحب حق به وي است.  حق هريمعناي اعطا
هـاي ثیر تمایـل أتحت تـ هايتحقق هر کدام از تمایلهاير تغییراثبراساس این الگو .3

دوستی با میل بسیار پایین یـا بسـیار   طلبی و زیباییبنابراین لذت؛دیگر نیز مورد توجه است
دوسـتی را در فـرد پدیـدار    زیبـایی طلبـی و  ل اخالقـی دو نـوع متفـاوت لـذت    ئباال به فضا

خواهد شد.ترو در صورت دیگر آسمانیترسازند. فرد در صورت نخست زمینیمی
پیشرفت عمودي به معناي انتقال از یک ظرفیـت اجتمـاعی   ،در این چارچوب نظري.4

هاافتد که ظرفیتزمانی اتفاق میالف):دهددر دو حالت رخ می،به ظرفیت باالتر اجتماعی
فطـري بـا نـاتوانی و    هايننده محصوالت ناشی از تحقق تمایلکو نهادهاي اجتماعی ذخیره

ها و نهادهاي اجتماعی باید جاي خود رو شوند. در این صورت این ظرفیتهمحدودیت روب
ها و ظرفیت بـاالتري بـراي ایـن    ییها و نهادهاي اجتماعی دیگر بدهد که توانابه ظرفیترا

سازي دانش، فضائل اخالقی، ثروت، ی باالتر براي ذخیرهی. ظرفیت و توانادارندسازي ذخیره
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شدن زندگی اجتماعی است یا پیشرفت عمودي زمانی تر... به معناي پیشرفتهقدرت، هنر و
ویـژه  آفرینـی  تبع آن نقـش داراي یک ظرفیت و بهعلتافتد که قواي انسانی به هر اتفاق می

اهد شد.که در محل خود تبیین خوشوند
ن ذاتـی در یـک ظـرف معـی    هـاي پیشرفت افقی به معنـاي تحقـق حـداکثري تمایـل    .5

فطري بشـر را  هاياجتماعی است. بر این اساس اگر فلسفه زندگی در غرب انحصار تمایل
و نهادهـاي  هـا ویژگیرسد که نظر میبه،درستی فهمیده بودطلبی بهطلبی و لذتدر منفعت

زمین زمینه تحقق حداکثري این گـرایش ذاتـی را فـراهم    اجتماعی و فرهنگی معاصر مغرب
مرسوم در این چارچوب نظري نیز جـاي خـود   هايبنابراین توسعه با تعریف؛ساخته است

و ظرفیـت  هـا ویژگـی روشن است که دانـش مرسـوم توسـعه    دیدرا خواهد داشت. از این 
کند که غیر و ظرفیت جهانی و ابدي تلقی میهاویژگیر غرب را اجتماعی و فرهنگی معاص

قابل تغییر است. بنابراین براساس مبانی غربـی پیشـرفت عمـودي بـا تعریفـی کـه آوردیـم        
فطـري پیشـرفت   هـاي گـرایش دیگرکه با حذف نقش کند. ضمن آنمعنا پیدا نمیموضوعاً

تـر از  تـر و البتـه کامـل   فهوم و مصداق جامعم،دکنمیافقی نیز با تعریفی که این مقاله ارائه 
غربی است.مفهوم توسعه

ن و ثابت اجتماعی در بستر یک ظرف و ظرفیت معیهاتحوالت اجتماعی و نیز تغییر.6
زیـرا  ندهسـت پـذیر بنابراین پیشرفت و انحطاط هـر دو امکـان  ؛مثبت نیستهمیشه و لزوماً

واي انسانی بر قواي حیوانی قواي انسانی را ممکن است افراد یک جامعه به جاي مدیریت ق
کار گیرند، قواي انسانی را زیرسلطه قواي حیوانی قـرار دهنـد و   با مدیریت قواي حیوانی به

اي هسـتند  گونـه وسیله قواي حیوانی محقق سازند. قواي حیوانی بـه هخویش را بهايتمایل
صـورت طبیعـی در خـدمت    شناسـند و بـه  را نمـی انسـان فطـري  هايکه بسیاري از تمایل

له روشـن اسـت در   ئنـد. مسـ  گیرمیکه براي آنها قابل فهم است قرار هاییدسته از تمایلآن
طلبـی قـرار   قوه شهوت در خدمت تحقق تمایل ذاتی لـذت مانند این صورت قواي حیوانی 

تعطیل خواهند شد و ممکن است فرد داراي فطـرت  هاتمایلدیگردر نتیجه ؛خواهد گرفت
؛متعالی در وي خواهـد مـرد  هاي. فطرت ثانویه حالتی است که برخی از گرایششودیه ثانو

طلبی، فضـائل اخالقـی و  رو خواهم بود که تمایل چندانی به حقیقتهبنابراین با افرادي روب
کـارگیري مفـرط   طلبی ناشـی از بـه  طلبی و لذتآورد قدرت... نخواهد داشت، چرا؟ زیرا ره
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د و جامعه و نهادهـاي بـا ایـن    شومیدر نهادهاي اجتماعی ذخیره قوه غضب و قوه شهوت
د و بـالطبع ایـن   گیـر میقواي حیوانی در خدمت تحقق این امیال قرار دیگردر کنار ویژگی

حالت به هم فزاینده ادامه خواهد یافت.  
نهادهاي اجتماعی موجود با نهادهـاي اجتمـاعی کـه ظـرف و ظرفیـت      ،در این صورت

شـد و ایـن   جا و متحول خواهندهبه این فطرت ثانوي را خواهند داشت جابرسانیخدمات
ن اجتمـاعی نیـز   هـر انـدازه کـه در هـر ظرفیـت معـی      .تحول به معناي پسرفت خواهد بود

خواهد بود. بـر  ترنیافتهجامعه توسعه،طلبی بیشتر محقق شودطلبی و منفعتلذتهايتمایل
کنـونی زنـدگانی   وضعیتماعی و نیز قواي حیوانی در سو که نهادهاي اجتاین اساس از آن

طلبـی  زمین در حال گسترش و توسعه حکمرانی قواي حیوانی براي تحقق امیال لذتمغرب
در حقیقت به جاي توسعه به سوي پسرفت در حال گسـترش  ،هستندانسانطلبی و منفعت

،طلبی اسـت طلبی و منفعتانسان منحصر در لذتهاياست البته اگر بر آن باشیم که تمایل
عقـل و قـواي حیـوانی نظیـر شـهوت و غضـب در       مانندقواي انسانی تمامدر این صورت 

تـر خدمت تحقق این امیال قرار خواهند گرفت که در این صورت زندگی هر اندازه حیوانی
که یک قرائت ایرانی از تمـدن، توسـعه و  چنان؛خواهد بودتریافتهبه معناي زندگانی توسعه

باور بود.زمین بر همین عقالنیت در مغرب
تعـالی  در مرتبـه مثابه عـدالت  دقیق بهطور بهپیشرفت ،براساس این چارچوب نظري.7

خواهـد  پدیـد این سه مفهوم و مطلوب اساسی هايقامعنوي است. نوعی عینیت بین مصد
یرا توضیح داده زدارندآمد حتی ممکن است بر آن باشیم که الفاظی هستند که معناي واحد 

هايتر بتواند ترکیب ویژه تمایلشد که پیشرفت و توسعه یعنی آنکه هر فرد هر اندازه کامل
... و ایـن  طلبی، فضـائل اخالقـی و  طلبی، لذتفطري خود را محقق سازد. تمایل به حقیقت

ابـد  تر بتواند به حق خـود دسـت ی  دقیق به معناي آن است که هر فرد هر اندازه کاملطور به
حق افراد به آنها، منطبق است و از سوي دیگر هر اندازه يمثابه اعطاکه با تعریف عدالت به

رسانی جامعه بـه تحقـق   هاي اجتماعی خدماتمستمر نهادها و ظرفیتهايکه در پی تحول
ماننـد به معناي این خواهد بود که نهادهاي اجتمـاعی  ،افزایش یابدانسانفطري هايتمایل

تـر  خـویش را کامـل  هـاي هفـ ی... وظدولت و،نهادهاي اقتصادي، سیاسی، سالمت، خانواده
تـر و  سـر جـاي شایسـته خـویش نزدیـک     در این صورت است کـه بـر  .دادانجام خواهند 
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گاه که نهادهاي اجتماعی هر انـدازه  خواهد شد. آنترند یعنی جامعه عادالنهشومیتر نزدیک
دهند یعنی فرد را براي حرکت به سـوي کمـال   ت خود ادامه میبه سوي روند رو به پیشرف

در حقیقت فرد به سوي تعالی معنوي در حرکت است. ؛ندکنمیمطلق مساعدت بیشتري 
بر مساعدت زندگی اجتمـاعی بـا   ،فطريهايترین نقطه تمایلتحقق کاملافزون بر این

باید ایـن قـوا   ،دشومیپذیر مکاناانسانمساعدت قواي انسانی، قواي حیوانی و قواي نباتی 
کارگیري قرار داشته باشند. هترین حد توان و بنیز در باالترین و کامل

،رسد در جامعه مهدوي که پیشرفت و عدالت در باالترین حد خود قرار دارندنظر میبه
. جالـب  داشـت خواهنـد  گفتـه را هاي پـیش ویژگیقواي انسانی، حیوانی و نباتی نیز همین 

عدالت تحقـق  ،مربوط به عصر ظهور به همان سیاقی که آمدههايت که بدانیم در روایتاس
کـه از حـداکثر   چنـان ؛نیز کامـل خواهـد شـد   انسانآمده که عقل ها در روایت.خواهد شد

و طبیعت و زمین نیز بهره برده خواهد شد.  انسانظرفیت 

گیريبندي و نتیجهجمع
تغییـر در زنـدگی   ماهیت پیشرفت بر تغییر در زندگی فردي و اجتمـاعی اسـتوار اسـت.   .1

انسـانی کـه   دهـد. صورت توسعه وجودي انسـان نشـان مـی   سمت کمال خود را بهفردي به
کنـد. گیـري مـی  صورت حداکثري پیهاي فطري بهفطري خود را به کمک داشتههايتمایل

، فرهنگی، اخالقی،هاي انسانی در قلمرو زندگی علمیهپدیده انسانی خود را در فراورداین
دادهـاي انسـانی در طـول تـاریخ در     صورت طبیعی برونبهدهد.هنري و اقتصادي نشان می

...ثـروت و ،صورت علـم انسانی بههايهریاین ذخد.شومیظرف نهادهاي اجتماعی ذخیره 
انباشـت تـدریجی   .گیـرد مـی هـاي آینـده قـرار    فطـري انسـان  هايدر خدمت تحقق تمایل

شود که ظرفیت ثابت ایـن نهادهـا   در نهادهاي اجتماعی باعث میانسانهاي فطرت فراورده
رو شوند. تغییر ظرفیت نهادهاي اجتمـاعی  هبا لزوم تغییر براي افزایش ظرفیت و قابلیت روب

معنـاي تکامـل   بـه  آیـد، پدید مـی طلبانه فطري هاي کمالوسیله انباشت فرآوردهگاه که بهآن
صورتی اسـت کـه قـواي حیـوانی تحـت      (پیشرفت عمودي). این دراجتماعی خواهد بود

اما اگـر قـواي انسـانی    دباشانسانفطري هايمدیریت قواي انسانی در خدمت تحقق تمایل
فطري انسان قرار گیرنـد انباشـت   هايخدمت تحقق تمایلتحت مدیریت قواي حیوانی در
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مانـدگی دچـار تحـول و    سمت عقـب زندگی نهادهاي اجتماعی را بههراهاي آن در وردهآفر
درهـا هریـ هـاي آینـده از انباشـت ذخ   بـرداري انسـان  در این حالت بهـره .دکرتغییر خواهد 

گردد. فطرتی که انسـان را  گیري فطرت ثانوي براي انسان میهاي اجتماعی باعث شکلنهاد
اي را درنتیجـه سد الگوهاي غربی توسعه چنینرنظر میخواهد برد. بهتربه زندگی حیوانی

طلبی مادي قرار گرفته اسـت  قواي حیوانی در خدمت تحقق حداکثري لذتپی داشته است.
عهده گرفته زندگی را برهاير نظامدیگمدار و رهبر زندگی اقتصادي نقشعلتو به همین 

کـه  چنانخواهد بودترشبیهماندگی حقیقی توسعه غربی به عقب،براساس این تحلیلاست.
طاط کشیده شد به اسپانیاي غربی تبدیل شده است.گاه که به انحاندلس اسالمی آن

که استعداد فرد را دارداي از گرایشات فطري هر فردي از جامعه انسانی ترکیب ویژه.2
ي فطـر هـاي تا ترکیـب تمایـل  شدفرد تا حداکثر ممکن موفق گاه که هرآنکند.تعریف می

وي بـاره حـق در ذيعدالت به معناي اعطـاي حـق هـر   ،عمل محقق سازدخود را درویژه
هـاي که نهادهاي اجتماعی هر اندازه بیشتر در خدمت تحقـق تمایـل  تحقق یافته است. چنان

تري در موضع خویش قرار گرفتـه کـه بـه مـوازات     شایستهصورتفطري افراد قرار گیرد به
عـدالت بـه معنـاي وضـع هـر چیـزي در       ،یت شایسته خویشقرار گرفتن هر فرد در وضع

تـر معلـوم شـد ایـن حقـایق توضـیح ماهیـت        که پـیش چنانموضع خود اتفاق افتاده است.
است.پیشرفت نیز 

چنانکه منطبق با نظریه دارداصالت و هستی ،فردمانند براساس این نظریه جامعه نیز .3
از نظـر کنـد. خویش استخدام میهايتحقق هدفجهتفرد جامعه را در طباطباییعالمه

به همین معناست.انسانبودن بالطبعمدنیطباطباییعالمه 
انسـان هـاي فطـري   عوامل پیشرفت را باید در سعه وجودي و افزایش ظرفیت داشته.4

عقل و زندگی اجتماعی و نیز افـزایش روزافـزون مـدیریت قـواي     مانندیعنی قواي انسانی 
ریـزي بـراي پیشـرفت بـه     بنابراین برنامـه کرد؛جو وقواي حیوانی و نباتی جستانسانی بر 

ی و نیز تسلط قواي انسـانی بـر قـواي حیـوانی و     نریزي براي تعالی قواي انسامعناي برنامه
مـدار و رهبـر   ،تعلیم و تربیت هسته مرکـزي بر این اساس است که نظام نباتی خواهد بود.

بنابراین براساس الگـوي غربـی توسـعه، نظـام آموزشـی      زندگی خواهد بود.هاينظامدیگر
کـه در نظریـه   شـود. در حـالی  سـنجی مـی  هاي اقتصادي توفیـق نظام سیاسی با مالكمانند
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تربیـت انسـان کـه    هاي اقتصادي و سیاسی با معیارهاي نظام تعلـیم و  اسالمی پیشرفت نظام
توزیـع نرمـال   ،آزادي مسـئوالنه ، مشـارکت ، فضائل اخالقی، خود را در خالقیت و نوآوري

ایـن اسـاس راهبـرد اسـالمی پیشـرفت      شود. بـر میسنجی توفیق،دهدنشان می...درآمد و
هاي زندگی است. این رویکرد را نبابد با نظامتمامکارگیري ههاي انسانی با بتوسعه ظریفت

ستراتژي توسعه انسانی برابر دانست زیرا اسـتراتژي توسـعه انسـانی در چـارچوب نظریـه      ا
هاي اقتصادي و تولیـدي  غربی توسعه مطرح شده که توسعه انسانی به معناي توسعه ظرفیت

نظام تعلیم و تربیت باید در خدمت نظام اقتصادي قرار گیرد. جالب دیداز این .انسان است
توسعه غربی نیـز  گوناگونهاي شان داده است که از میان راهبردينهاهتوجه است که مطالع

رشد و توزیع برابر درآمد از راهبردهاي دیگـر  زمانهماستراتژي توسعه انسانی براي تحقق 
ا قرابـت بیشـتر راهبـرد توسـعه انسـانی بـه ماهیـت پیشـرفت واقعـی         یگواست.ترمناسب

ا نیز در پی داشته است.نتایج نزدیکتري به آن ر(پیشرفت اسالمی)

و مآخذمنابع
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