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  چكيده

 طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مدتي است كه محافلِ دانشگاهي و  انديشه
در اين مقاله سعي بر آن است تا . مشغول داشته استهاي فكر كشورمان را به خود تاقا

 ضمن مرور الگوهاي رايج در فضاي مديريت توسعه، به استعداد حكمت صدرايي و نظريه
) ايولو به صورت استعاره(نظري سودمند  آوري عقبهحركت جوهري در جهت فراهم

تفكيك سودمند سپس بر مبناي . براي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بپردازيم
  مكتب صدرايي بين جوهر و عرَض و با عاريت گرفتن نهادها، دانش و تا حدي فناوري

 جوهره از جريان غيراصلي اقتصاد به مثابه) به خصوص دانش ضمني مستتر در فناوري(
مان در چند دانشي كشور اسالمي  جوامع تالش شد تا بصيرت سودمندي درباره مسير توسعه

در نهايت مشخص شده كه شرط پيشرفت متوازن و اصطالحاً . ه دست آيداخير ب سده
 باشد و ساير انواع رشد صرفاً متضمن توسعهتكامل، رشد هم جهت جوهره و عرَض مي

  .است يغرب يالگوها ينامتوازن و نه تكامل بر مبنا
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  مقدمه
پژوهانه است تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اصوالً شقّي از شقوق مطالعات آينده

چنان غيرمتعارف، فاقد ساختار  تر و باورپذير تاريخ، آينده هم و بدون درك الگوهاي عميق
اين الگوها بيشتر در كالن تاريخ و به تبع آن در  )49 :1388 اهللا، تيعنا(. و خيالي خواهد ماند

گيرد؛ لذا الگوي اسالمي ايراني پيشرفت نيازمند مبنايي از تاريخ مورد بحث قرار مي فلسفه
انديشانه در جهت تببينِ حركت و تحولِ پژوهانه و آيندهاسالمي با طعم تاريخ جنس فلسفه
و فلسفه است  كشور ما مهدبر معظم انقالب، از ديگر سو، بنابر تحذير ره. باشدجوامع مي

  .شودمراجعه  گرانيفهم فلسفه به د يبرا پسنديده نيست
(http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?q=%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1&p=s

earch&page=) 
در اين مقاله سعي . آگاهانه از دستاوردهاي ديگران نيست البته اين موضوع نافي استفاده

بر آن است كه ضمن مرور الگوهاي رايج در فضاي مديريت توسعه، به استعداد حكمت 
آوري متافيزيكي سودمند براي تدوين حركت جوهري در جهت فراهم صدرايي و نظريه

 يدر فضا جيمكاتب را به اين ترتيب ابتدا. پردازيم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مي
يي خواهيم حكمت صدرامفاهيمِ بر  يمرورگذارانيم؛ سپس را از نظر مي توسعه تيريمد

در گام بعدي به صورت گذرا به منطق هگلي در جهت توجيه تكامل اجتماعي و . داشت
 زمينهكنيم به كمك حكمت صدرايي، پسدر نهايت تالش مي. اقتصادي خواهيم پرداخت

  .بپروريم توسعه تيريمدتحليلي مناسبي را براي 

  مكاتب رايج در فضاي مديريت توسعه
 و غيراصلي (Mainstream economics) گذشته، دو جريان اقتصاديِ اصلي ظرف سه دهه

(Non Mainstream economics)  به عنوان دو بديل يكديگر در سطوح آكادميك و
اقتصاد هيچ كشور صرفاً نماد يكي از اين مكاتب گرچه . اندكاربردي به رقابت پرداخته

 )41: 1390مطلق، حميدي(. نيست
ها تعلق دارد و جريان  ها و نئوكالسيكجريان اصلي اقتصاد عمدتاً به كالسيك

باشد؛ ولي در گرا و نهادگرا مياكنون عمدتاً شامل اقتصاددانان اصطالحاً تكاملغيراصلي هم
  اختارگرايي نيز طرفداراني داشت، در اين گروه جايگذشته كه مكاتب وابستگي و س

ارائه  توسعه تيريمد يدر فضا جيمكاتب رادر اينجا توضيحي اجمالي درباره . گرفتندمي
   .كنيم مي
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  )1379الدين، سيف(اقتصاددانان كالسيك و نگرش مكانيكي به توسعه 
به پيروي از آنها  انقالب صنعتي و بعد از آن رشد كشورهاي پيشرو، ساير كشورها را

پدر علم اقتصاد و  (Adam Smith) آدام اسميت. براي ايجاد ثروت و رفاه اقتصادي واداشت
كننده مكتب اقتصادي كالسيك براي رشد اقتصادي در سطح يك كشور نظرات و  ابداع

او معتقد بود كه گسترش بازار، عامل اصلي افزايش توليد ملي و . پيشنهادهايي را ارائه نمود
سازد و هم در عين  وري نيروي كار است و همين عامل است كه هم رشد را ممكن مي هرهب

كند كه  اي اثر مي كند، بلكه به گونه حال نه تنها محرك الزم براي توسعه توليد را فراهم مي
 . دهد وري نيروي كار را نيز افزايش مي بهره

  ترين هزينه و صدورروابط تجاري هر كشور يا منطقه براساس توليد كاال با كم
  اين امر به تخصيص بهينه منابع اقتصادي. آن به ديگر كشورها يا مناطق بنا شده است

بين كشورها انجاميده و از طرف ديگر باعث باال رفتن رفاه كلي بين مناطق يا كشورهايي 
  »تئوري مزيت مطلق«ريه را ـايشان اين نظ. رددـگ اند، مي ارت را انجام دادهـكه تج

Theory of Absolute Advantage) (مزيت مطلق، مكانيزمي مكانيكي است و سعي . ناميد
داروين در . كنند در انتخاب كشورهايي دارد كه كاالهايي با كمترين هزينه را توليد مي

  . را با الهام از مزيت مطلق بيان داشت» انتخاب طبيعي«قرن بعد 
ا باعث تحقق تقسيم كار شده و آدام اسميت معتقد بود كه تجارت آزاد بين كشوره

عوامل توليد كشورها بر توليد كاالهايي متمركز خواهند شد كه در آنها، آن كاال در 
  . تر توليد شود مقايسه با ساير كشورها ارزان

بيان داشت كه (David Ricardo) چندي بعد اقتصاددان ديگري به نام ديويد ريكاردو 
نتيجه اين بازنگري . طلق منابع توليدي وجود نداردبراي مبادله كاال احتياج به مزيت م

اين تئوري بر اين اساس . بود (Theory of Comparative Advantage)» تئوري مزيت نسبي«
يابد و به صدور كاال  استوار است كه هر كشور يا منطقه در كاال يا خدمتي تخصص مي

اقتصاددانان . ر باشدورزد كه در توليد آن از يك برتري نسبي برخوردا مبادرت مي
كالسيك بر اهميت تجارت و تخصص يافتن كشورها در توليد محصوالت خاص براساس 

االهاي ـود كه در اين صورت قيمت كـايشان معتقد ب. معتقد بودند» مزيت نسبي«اصل 
 هانت،(. گيرد يابد و استفاده از منابع به نحو كارآمدتري صورت مي دستمزدي كاهش مي

1376 :13(   
  تب نئوكالسيكمك

ها، مسئله توسعه، اهميت  با ظهور مكتب نئوكالسيك و رويكرد نظريه مارژيناليست
قبلي خود را در تحليل اقتصادي از دست داد و موضوع توزيع بهينه منابع نادر جاي آن را 
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وجود آمدند، هدف تعيين بهترين شكل به   هاي اصلي كه در اين راستا به مدل. گرفت
كارگيري مقداري مشخص از منابع را با روش ايستا براي به دست آوردن شرايط تعادل 

بدين ترتيب  )1378مجيدي، (. ايستا در يك اقتصاد رقابتي، اصطالحاً اپتيمم آن مدنظر داشتند
ر نبود، بلكه به شكل در تئوري جديد، پديده توسعه به خودي خود و به طور مستقيم در نظ

  . اي ايستا مورد توجه بود هاي مقايسه طفيلي و با روش
هاي رشد كلي  ، به عنوان يك تئوري جانب عرضه، بر تئوري هاي نئوكالسيكي مدل

اند كه به دليل باز بودن اقتصاد و تجارت، مشكل تقاضا  آنها بر اين عقيده. اند تسلط يافته
براساس رقابت كامل بنا نهاده شده است و به موازنه  تئوري نئوكالسيك .شود برطرف مي

دو مجموعه الگوريتم ثابت بيروني . شود ترين مراحل ممكن رفاه منتهي مي عمومي و عالي
  . هاي مشتري و فناوري توليد پيشران اصلي هستند  هاي يعني رجحان و اولويت

اقتصاد (توسعه  گراي هاي دولت مكتب نئوكالسيك توسعه با انتقاد شديد از نظريه
هاي اقتصادي در چارچوب دولت حداقل و  ايده سازماندهي فعاليت) كنيزي و ساختارگرايي

ها بر ايجاد فضاي  نئوكالسيك). ديپك الل  كروگر،(اقتصاد بازار را مورد تأكيد قراردادند 
ات موجب  هاي اقتصادي تأكيد زيادي داشته و معتقدند رقابت، مناسب براي رقابت بين بنگاه

  . آورد منابع و افزايش كارآيي را فراهم مي  تخصيص بهينه
به عقيده . ها معتقدند تجارت خارجي به مثابه موتور رشد اقتصاد است نئوكالسيك

بيش از هرچيز ديگر،   شدن يك كشور در حال توسعه، در جريان صنعتي  ها، نئوكالسيك
اليي توليد شود كه در سطح بايست كا كارآيي توليد از نظر هزينه اهميت دارد و مي

   (Turchin V. 1977: P 54).المللي داراي برتري نسبي در هزينه توليد باشد بين
  )1371، تكنولوژي و توسعه صنعتي در سومين انقالب صنعتي ترجمه جمشيد زنگنه(مكتب وابستگي 

هاد، او مكتب وابستگي را بنياد ن. فرردريخ ليست، اولين منتقد نظرات آدام اسميت بود
انديشه اصلي و . كنند امروزه ليست را عمدتاً به نام مدافع حمايت از صنايع نوپا قلمداد مي

بخش كانوني آموزه ليست تأكيد وي بر نقش تكنولوژي در پيشرفت اقتصادي و در 
در واقع ليست به بازرگاني آزاد اعتقاد داشته، ولي بر اين باور بود . المللي است بازرگاني بين

آل تنها زماني عملي است كه شماري از كشورها تقريباً از نظر ثروت و  ايدهكه اين 
پردازانه  هاي ليست از تحليلگري نظريه گيري به طور خالصه نتيجه. تكنولوژي برابر باشند

خود به پيوند نزديك سياست تكنولوژي ملي در درازمدت با سياست صنعتي و آموزشي 
هاي ملي به  بخش ليست در زمينه دفاع از تكنولوژيالهامهاي اساسي و  نكته. شوند مربوط مي
  :شرح زيرند
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ه ـاشي از انباشت همـورها نـكنوني كش وضعيت: »اي سرمايه انديشه«اهميت  - 
تر از  هايي است كه پيش هاي همه نسل ها و كوشش ها، تالش ها، بهسازي ها، اختراع اكتشاف
  .اند ما زيسته

ليست آشكارا : »سرمايه مادي«و » اي سرمايه انديشه«ميان ورزي  شناسايي اهميت هم - 
به اهميت سرمايه جديد در قالب تكنولوژي روز و اهميت آموزش از راه تجربه توليدي با 

 .اين ابزار پي برده بود
گذاري و مهاجرت افراد ماهر، به  اهميت واردات تكنولوژي از خارج و جلب سرمايه - 

 .به تكنولوژي روز قلمداد شده استيابي  صورت ابزاري براي دست
گويد كه اسميت ديدگاه خود را متوجه اهميت  وي مي: اهميت مهارت نيروي كار - 

، مهارت، دانش و آموزش نكرده و تنها بر نقش تقسيم كار در »هاي سازندگي قدرت«
 . ها تمركز كرده است انگيزش توسعه اين قدرت

  ساختارگرايي
و كاهش ارزش سهام در  1930اي بعد از شكست بازاره يكي از نظرياتي كه در دهه

آمريكا به وجود آمد و مباحث مهمي در زمينه چگونگي توسعه صنعتي كشورهاي درحال 
نقطه آغاز الگوي ساختارگرا . باشد مي(Structuralism) نظريه ساختارگرايي توسعه ارائه نمود، 

دهاي توسعه نيافته است كه در الملل و ساختار دروني اقتصا بررسي ساختار اقتصاد بين
بر  مباحث ساختارگرايان عمدتا ً. شود الگوي اقتصاد نئوكالسيك به هيچ كدام توجهي نمي
به عقيده . گذاري شده است پايه المللي،  اساس مفاهيم وابستگي و روابط نابرابر مبادله بين

وابستگي اين   ه،نيافت ماندگي كشورهاي توسعه ترين علل عقب ساختارگرايان يكي از مهم
   )1375 اسدي،(. باشد كشورها به كشورهاي پيشرفته مي

دهد كه  نشان مي) پربيش، سينگر، امين(نظران اين نظريه  مطالعات برخي از صاحب
  كند،  المللي در بلندمدت به زيان كشورهاي در حال توسعه تغيير مي رابطه مبادله بين

اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت وجود از نظر ساختارگرايان ميان دو مفهوم رشد 
در نظريه ساختارگرايي، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاري در اقتصادهاي . دارد

نيافته، به نحوي كه امكان تحقق رشد پايدار اقتصادي همسو با توسعه كشورهاي  توسعه
  . پيشرفتة صنعتي ميسر گردد

گيري آگاهانه استراتژي تحوالت  شود و پي در اين مكتب، نظريه مزيت نسبي رد مي
اي ضروري براي  مقدمه - از طريق توسعه صنايع متنوع مدرن - ساختاري توسط دولت 

  . تحقق توسعه است
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هاي توسعه صنعتي اكثر كشورهاي آمريكاي التين و برخي ديگر از  عملكرد برنامه
  )1375 گريفين،(. باشد دهنده تأثيرات اين تئوري مي انكشورهاي درحال توسعه نش

  )شومپيترين و نئوشومپيترين(اقتصاد تكاملي 
هاي مختلف در محدوده تئوري  شومپيتر، اقتصاددان اتريشي، با اينكه از جنبه

كرد، با ابراز اين مطلب كه فرآيند توسعه، چيزي جدا و متفاوت  ها حركت مي نئوكالسيك
هاي بيروني است، بار ديگر توسعه را  ه سيستم اقتصادي با تغييرات در دادهاز يك تطبيق ساد

 :نويسد مي» تئوري رشد اقتصادي«او در كتاب . در كانون نظريات اقتصادي قرار داد
توسعه در نظر من، آن نوع تغييرات در زندگي اقتصادي است كه از «

 .»...حاصل شوندبيرون تحميل نشده باشد، بلكه به شكل خودجوش و از درون 
(J.A. Schumpeter, 1942, p 63) 

مبناي تئوري شومپيتر نيز همانند اقتصاد دانان نئوكالسيك، برپايه فرض تعادل اقتصاد 
او معتقد بود اين تعادل توسط افراد كارآفرين كه نوآوري جديدي را معرفي . كالن بود

موجود، جريان سيكلي را به كارآفريني نوآور با شكستن تعادل . شود كنند، تخريب مي مي
  .فرآيند توسعه زاييده مديران كارآفرين است. كند توسعه تبديل مي

هاي بلند نوآوري  هاي نوآوري كندايف يا موج الگوي موج 1930شومپيتر در دهة 
  .ا بوده استـه دادن تناوب دوره روي اصلي شتابـنوآوري تكنولوژيكي ني. رفي كردـمع

(M. Salimi and A. A. Seifoddin, Necessity Of Creating And Developing Islamic High 

Technology Network) شخصاو از كارآفرين به عنوان  تعريف بر نيتاو مب نوآوري  نظرية 
 محصوالت معرفي به كه بودخاطر تصميمات كسب و كاري  به مسئول) افراد گروه يا(

. شود مي منتهيو منابع جديد عرضه  جديد هايبازار شگشاي  يا هاسيستم و يندهاآفر جديد،
( J.A. Schumpeter, 1942, pp.21-45) 
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  پرز تكميل شد - هاي بلندمدت كندايف كه بعداً توسط فريمن موج: 1جدول

 يافته بهبودنهفته در تجهيزات  جديد فناوري معرفيآفرينش و  شامل يندآفر  توسعة
 ها كمپاني. برد را باال مي اقتصادكل  و صنايع ،هابنگاهوري  بهره فناوريهر . است اي سرمايه

 گذاري سرمايه محصوالت انحصار قبيل از رقابتي هايمزيت حفظ براي محصول بهبود در
 مباحث علم، نوآوري و فناوري كه از دهه (P. Hanel and J. Niosi, 1998, P 84) .كنند مي

اي مواجه شد، اغلب از يك چنين نگاه اقتصادي براي بيان مسائل با اقبال گسترده 1960
گرفت و به طور كلي محققاني كه از آن زمان بر روي فناوري و خود بهره مياقتصادي 

اند و اين نگرش را تأييد اند، اغلب خود را پيرو شومپيتر دانستهنوآوري كار كرده
گاه از عنوان تكاملي براي اقتصاد  ولي شومپيتر هيچ )26: 1390 سوزنچي كاشاني،( .كردند مي

   (P. Hanel and J. Niosi, 1998, P 63)  .استفاده نكرد
دو مدخل در جهت  1980در واكنش به اشكاالت مكتب نئوكالسيك، در دهه 
  و (Nelson) اول نلسون. پيشرفت درونزاي فناوري در نظام اقتصادي ايجاد گرديد

  روع كردندـه تغييرات اقتصادي را شـرد بـرويكرد تكاملي اقتصاد خ (Winter) رـوين

هاي  سيستم دوره
 تكنولوژي

صنايع كليدي با تحوالت سريع 
 تكنولوژيكي

كشورهاي پيشرو مواد اوليه

  اول
)1830- 1770( 

مكانيزاسيون 
 اوليه

آالت نساجي، مواد  نساجي، ماشين
 فورجينگريزي آهني وشيميايي، قالب

سنگ  كتان، 
 آهن

  انگليس، فرانسه،
  بلژيك

  دوم
)1880-1830( 

قوه بخار و 
 آهن

ماشين   هاي بخار، كشتي بخار، ماشين
آهن و  ابزارف تجهيزات مختلف راه
 تحول در حمل ونقل

آلمان،   انگليس،ذغال سنگ
 آمريكا، فرانسه

  سوم
)1930-1880( 

صنايع برق 
و مهندسي 
 سنگين

، )توليد، انتقال وتوزيع( صنايع برق
سازي، صنايع كشتي(مهندسي سنگين 

شيميايي و  ، صنايع سنگين)مدرن نظامي
 سازي سنتتيكرنگ

آمريكا،   آلمان، فوالد
انگليس، فرانسه، 

 سوئيس

  چهارم
)1980-930( 

توليد انبوه 
 فورديستي

  كاميون، تجهيزات كشاورزي،  اتومبيل،
عمومي پتروشيمي، مواد   هواپيماسازي،

 سنتتيك

انرژي 
 )نفت(

  امريكا، آلمان،
انگليس، فرانسه، 
سوئيس، سوئد، 

شوروي، كانادا و 
 استراليا

  پنجم
 )به بعد1980(

صنايع 
اطالعاتي و 
  ارتباطي

اي،  كامپيوتر، كاالهاي سرمايه
تجهيزات مخابراتي   افزار، الكترونيك، نرم

 روبوتيك و سراميك

تراشه
(Chip) 

امريكا، ژاپن، 
، فرانسه، آلمان

سوئد، تايوان، 
 كره جنوبي
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(R. Nelson, S. Winter, An evolutionary theory of economic change, Harvard University 

Press)  هاي كارآفريني شومپيتريني بنا نهادند و بنيادي به نام مدل .  
انتشار دادند كه طبق  يمقاالت 1980و ديگران در اواسط دهه  (Paul Romer)  پال رومر
؛ يعني فعاليت فرعي اقتصادي است كه داد كه تغييرات تكنولوژي درونزا است آن نشان مي

همچنين مارتين نشان داد . )Paul M. Romer, 1994,PP.19-22( .رشد است  يكي از منابع پايه
  . كه پارادايم نئوكالسيك رقابت كامل از ديدگاه سيستمي ناقص است

 نلسون و وينر و مكتب. كند هاي اهداف انتخابي را ثابت فرض نمي اقتصاد تكاملي ويژگي
هاي انطباق ژنتيك در  اقتصادي تكاملي براي توصيف رفتار نوآورانه توليدكننده، از مدل

آنها روي نوآوري به عنوان نيروي پيشران رشد اقتصادي تمركز . بيولوژي الهام گرفتند
كند كه در آن توليدكننده  مندي همانند يك مسئله تكاملي رفتار مي از ديد آنها، رقابت. كردند
هاي تكاملي متنوعي حول اين بينش ساخته شده است؛  مدل. انطباق يابد و يا از بين بروديا بايد 

  ،(.G. Dosi and R. Nelson, 1994 , nr 3) هاي دوزي توان به مدل ها مي از جمله اين مدل
  نـاگـرگ و ورسپـوربـ، سيل(.G. Dosi and R. Nelson, 1994 , nr 3) ولف و اوونـي

(Silverberg & Verspagen) اگيون. و غيره اشاره كرد (Aghion) و هوويت (Howitt)  نيز
كالني را توسعه دادند كه در آن رشد اقتصادي شامل چرخه كسب و كار با - مدل خرد
 Aghion, P. and Howitt, P.,1993, "A model).شد هاي نوآوري و خالق پيشرانده مي تخريب

of growth through creative destruction", in "Technology and the wealth of nations", D. 

Foray and Ch. Freeman, editors, OECD, London)  
هاي تدريجي،  به عقيده اقتصاددانان تكاملي، تغييرات تكنيكي به چهار دسته نوآوري

هايي كه به تغيير  هاي تكنولوژيكي جديد و نوآوري اي، نوآوري سيستم هاي ريشه نوآوري
هاي  ها بواسطه دو ويژگي پاراديم اين فرصت. گردند اقتصادي منجر مي - م تكنودر پاراداي

: اين دو ويژگي عبارتند از. گردد اقتصادي جديد در مراحل اوليه پيدايش، ناشي مي- تكنو
   اول، متداول نبودن پيشرفت تكنيكي و دوم، طوالني بودن دوره انطباق براي رهبران پيشين

ويژگي اول به اين معناست كه از اين ). د را به پارادايم قبلي دارندآنهايي كه بيشترين تعه(
ويژگي دوم به اين معناست كه براي يادگيري . پس مسابقه در مسير جديدي ادامه دارد

ً براي كشورهاي پيشرو و  دويدن در مسير جديد، تا حدودي زمان وجود دارد كه بعضاً
 ايرهـه اين ترتيب پنجـو ب )123: 1993  خوزه كازيوالتو،و   اشميت، هوبر،( .ان استـرو يكس دنباله

(window of opportunity) شودتوسعه فراهم مي براي كشورهاي ديرتر آغازيده جهت.  
C Perez, 2001, p.109)(  
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هاي بلند توسعه  سيلكل«هاي  مباحث اقتصاد تكاملي عمدتاً از دو نظريه شومپيتر به نام
  .بسيار منتفع شده است» هتخريب سازند«و » اقتصادي

توان به موارد  روند كه از جمله آنها مي ابزارهاي مختلفي در اقتصاد تكاملي به كار مي
هاي تكاملي، اكولوژي  سازي تصادفي، الگوريتم مدلتئوري بازي تكاملي، : زير اشاره كرد

ري هاي خودسازماندهي، تئوري هم تكاملي، تئو سازي چند عاملي، تئوري مدلجمعيت، 
  .گذاري شدهانتخاب گروهي و تئوري تعادل عالمت

(van den Bergh j., 2000, “Evolutionary Economics and Management“ Located in: 
http://www.econ.vu.nl/re/eem/Englishversion.htm.) 

  نهادگرايي
 كند،بيان ميگونه كه اقتصاددانِ نهادگراي مشهور و نوبليست  آن (Institutions) نهادها
آنها  .كنند يرا ساختارمند م يمتقابل انسان يها هستند كه كنش  يانسان  ابداع شده يقراردادها
 :مثال يبرا(ي رسمريغ نيقوان ،)ياساس قانون ن،يقوان قواعد، :مثال  يبرا(ي رسم نياز قوان
آنها  يياجرا اتيو خصوص رفتار  شده ليبرخورد تحم نيقوان عرف، ،يرفتار يها ارزش
قدمتي بسيار طوالني دارد و حداقل  استفاده از كلمه نهاد، )45: 1387 ،يمتوسل(. اند دهش ليتشك

هرچند  .پنجاه سال قبل از طرح نظريات آدام اسميت به كار رفته استبار  نخستينبراي 
 - آدام اسميت نيز به تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي واقف بود تصور عمومي،  برخالف

 ،يمتوسل( .بار از واژه نهاد استفاده كردهشتاد بيش از  »ثروت ملل«اي كه در كتاب  نهگو به
مختلف توجه به نهادها كم شد و به تدريج اقتصاددانان   به داليل باوجود اين، )143: 1389

اين وضعيت ادامه داشت تا . ترجيح دادند نهادها را مفروض و داده شده در نظر بگيرند
 كامونز  ،(veblen) هاي افرادي مانند وبلن با نوشته  قديم  اقتصاد نهاديگيري  اينكه شكل
(commons) ،ميچل (mitchell)  ، و با ا انتقاد شيدي از اقتصاددانان آيرس و ساير پيروان آنها
 اقتصاد نهادي به تدريج به يكي از مكاتب مهم اقتصادي تبديل شد، .آغاز شدكالسيك 

  كيدرصدد كنار گذاشتن اقتصاد نئوكالس ديجد انينهادگرا، ميقد ينهاد يبرخالف اقتصاد
   .كنند يبه منظور اصالح آن عمل م شتريو ب ستندين

اند با آنكه نهادگرايي و اقتصاد تكاملي در طول تاريخ با يكديگر همبستگي بااليي داشته
هاي تكاملي هبراي تشريح گذارِ نهادي از استعار) همچو وبلن(و اصوالً برخي از نهادگرايان 

هاي اخير مطرح شده است، اند، ولي مفهومي به نام فناوري نرم كه در دههبهره جسته
خلق و نوآوري با ، فناوريِ فكريِ فناوري نرم. كندهمبستگي اين دو را دوچندان مي

 رفتار فردي، رفتار بيني،جهان ها،محوريت انسان و از طريق ايدئولوژي، احساس، ارزش
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 نهادهاي در واقع با اين وصف، .(Zhouying J., 2005, p.114) استي انسان يامعهج و سازماني
  .گيرندها قرار ميفناوري و در زمره شوند ابزار شمرده مينوعي اجتماعي نيز 

  ها رويكردي نوين به استعاره
 )1549 :1383شميسا، (. است ديگر لغت جاي به لغتي خواستن عاريه معناي به لغت در استعاره
 ديگر شيء به شيء يك از هايي جنبه آن، كه در است فرآيندي استعاره گويدمي هاوكس

 شيء گويي كه رود مي سخن اي  گون به دوم از شيء كه نحوي به شود؛ مي منتقل يا فرابرده

تواند  كند و مي وقتي زبان، زبان استعاري باشد، الفاظ معاني را حبس و محدود نمي. است اول
  )11: 1380هاوكس، (. بيان نشدني را بيان كند

 ادبي آثار و شعر به مختص همچون استعاره صرفاً بالغي فنون كارگيري امروزه به

 در بنيادي سازوكار به و است كرده پيدا ارتقا تر گسترده سطحي بسيار به نيست، بلكه

  )60: 1387سجودي، (. است شده تبديل جهان از ما شناخت در و همچنين گفتمان گيري شكل
 نكته اين بر است، زبان متعارف از بخشي استعاره معتقدند اينكه بر عالوه گرايان شناخت

 مبناي و نيست زبان به محدود كند،عمل مي زبان سطح از فراتر استعاره كه كنندمي تأكيد نيز

: گويد گرا، مي ليكاف، از زبان شناسان شناخت. است انسان سازيمفهوم يا فكري نظام
 سازي مفهوم چگونگي در بايد را آن خاستگاه جايگاه استعاري به كلي در زبان نيست، بلكه«

به عبارت ديگر،  )63: 1387سجودي، (. »برحسب قلمرو ذهني ديگر يافت ذهني قلمرو يك
 شوند، بلكه به تعبير ليكاف، استعاره از شباهت ها از يك واژه يا عبارت ساخته نمي استعاره
شود؛ از اين رو استعاره  شناختي ميان دو حوزه مبدأ و مقصد پيدا مي شناختي و معرفت هستي

  براي مثال )34: 1391اردكاني، ( .شود به زبان بستگي ندارد، بلكه به انديشه بشر مربوط مي
) برگرفته از نظرات داروين و متعاقب آن هگل(هاي تكاملي توان به استفاده از استعارهمي

 ها را به مثابه در اين فضاي استعاري كاالها يا شركت. تصاد و مديريت اشاره كرددر اق
ها، در بازار ها، يا به عبارت بهتر محصوالت بنگاه بنگاه. گيرندهاي جانوري در نظر ميگونه

هاي مختلف جانواران رقيب يكديگرند؛ چنان كه گونه كنند، آنبا يكديگر رقابت مي
بتوانند خود را با محيط پيرامون تطبيق دهند يا به زبان ديگر بهتر بتوانند آنهايي كه بهتر 

. شوندكنند و بقيه حذف ميهاي مشتري را برآورده كنند امكان رشد و بقا پيدا ميخواسته
ها در ژن هاي برتر به مثابه هاي اجرايي و توليدي بنگاهها و رويهبديهي است كه روش

ها توانستند  سازمان پس جامعه. نگاهي به اخالفش به ارث برسدتوانند از ببيولوژي مي
پيرامون اين موضوع در آينده بيشتر . استعارتاً همان رفتار جوامع جانوري را بازنمايي كنند

 (Businaro, Ugo, 1983, pp. 463-477 ). سخن خواهيم گفت
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  كالن تاريخ 
كالن . احتمالي چگونه است  آيندهپردازد و اينكه  تاريخِ كالن به متافيزيك زمان مي

پژوهي، كمتر بر جزييات و بيشتر بر مراحل و الگوهاي كلي متمركز  آينده  تاريخ در حوزه
بين سازمان، ساختار و   هاي تاريخي به دنبال درك رابطه است و با ارزيابي تاريخ و نظريه

رپيچي يا داراي ما(اي يا خطي يا تركيبي از اين دو  شهود است و اينكه تاريخ چرخه
شوند كه  به ما يادآور مينگر  دانان كالن تاريخ )49: 1388اهللا، عنايت( .است) هايي از هر دو جنبه

  )64: همان(. تواند تغيير كند كند و چه چيزي نمي چه چيزي تغيير مي

  مروري بر حكمت صدرايي 
ار جريان در يك نگاه تاريخي به سير حكمت در تمدن اسالمي، در عالم اسالم چه

. هاي ماهوي يا بخشي داشت حكمي گوناگون وجود داشت كه هر يك با ديگري تفاوت
به سردمداري ابن سينا و فارابي، بر عقل تكيه داشت؛  (Peripatetic)مكتب فلسفي مشاء 
 (Intuition)منبعث از تعليمات سهروردي بود و شهود  (Illumination)انديشه فلسفي اشراق 
دانست؛ علم كالم به دنبال اثبات عقلي امور شرعي بود و عرفان  يرا مالك حقيقت م

(Mysticism) الدين عربي و صدرالدين قونوي هر چند كه به اشراق  بر پايه تعليمات محي
نزديك بود، اما در بعضي موارد همچون توجه به سير و سلوك و امور عملي با آن 

حكمي قبل از قرن دهم هجري بودند  مكاتب ياد شده، مكاتب فلسفي و. هايي داشت تفاوت
و تا قبل از قرن دهم هجري فيلسوفان اسالمي معتقد بودند كه جوهر دستخوش تغيير 

  مالصدرا با حكمت متعاليه. گردد شود و تنها عرَض است كه دستخوش تغيير مي نمي
(The Transcendent Philosophy) ود خويش، چهار جريان حكمت اسالمي را با هم تلفيق نم

پذيرفت و  مي كامالًعقل را  اي بنيان نهاد كهو با ديدي بلندنظرانه دستگاه فلسفي حكيمانه
 با فقط  نه كه دانست تر كامل اي سپس وحي را مرتبهقائل بود و  باالتر اي براي شهود مرتبه

 هم طول در منبع سه اين كه كرد ثابت و است همگام و سازگار نيز عقل با حتي كه شهود
قد اندمجت فيه العلوم التألهيه في الحكمه البحثيه و تدرعت «: گويد كه خود مي هستند؛ چنان

علوم الهي حكمت بحثيه با  )9: 1410صدرالدين شيرازي، (؛ فيه الحقائق الكشفيه بالبيانات التعليميه
بدين . »آن آميخته شده و حقايق شهودي در آن با پوشش توضيحات آموزشي آمده است

ترتيب هم اختالفات موجود ميان اين چهار مكتب را حل نمود و هم برخي از مسائل دشوار 
ح نمودند از جمله مباحثي را كه ايشان مطر )18: 1374مطهري، (. حل نشده فلسفه را نيز پاسخ داد

ترين مباحث مطرح در فلسفه  اين بحث از مهم. بحث وجود و حركت جوهري است
 صدرالمتألهين، بيني  جهان در جهان. اسالمي است كه در مورد تكامل مطرح شده است
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فالموجود كلّه متحرك علي الدوام، «: كه مي فرمايد مستمر؛ چنان پويايي در و زنده است جهاني
موجود همواره در حركت است، چه در دنيا و  )230: 2، ج1410، رالدين شيرازيصد(؛ ...دنياً وآخرةً

  .»...چه در آخرت
  وجود و ماهيت

كه  هنگامي ،اين واقعيات خارجي. بديهي و غيرقابل انكار است ،صل واقعيت خارجيا
كه يكي از آنها اند  حداقل از دو مفهوم مستقل تشكيل شده، گيرند در ظرف ذهن قرار مي

گيرد و قالب  معموالً مفهومي كه موضوع قرار مي. گيرد و ديگري محمول قرار مي موضوع
گويند و مفهومي كه محمول  به آن ماهيت مي ،باشد مفهومي براي آن واقعيت خارجي مي

رو دو مفهوم مختلف از يك واقعيت  از اين ؛گيرد مفهوم موجود و هستي است قرار مي
و هستي  (being) و ديگري را وجود (essence) هيتآيد كه يكي را ما دست ميه خارجي ب

  .نامند مي
شود و  مي  از خارج ارائه عنوان قالب ذهني كلي، به »ماهو« آنچه هنگام پرسش از اشيا به

ماهيت به واسطه  .شود مي ماهيت ناميده فهماند، چيستي يك چيز را در برابر هستي مي
ماهيت هر . پذيرد ود و هم عدم را ميماهيت هم وجاست؛ از اين رو  وجود داراي وجود

. است تعيين دقيق چيستي خود آن امري به غايت مشكلاما چند بيان چيستي اشياست، 
  داند كه در افق ادراك ماهيت را خيال وجود و نمودي از آن مي مالصدرا در جاي ديگر،

الذي يظهر ن الماهيه نفس خيال الوجود و عكسه إف«: گردد عقلي و حسي انسان پديدار مي
ماهيت همان خيالِ وجود و  )198 :1ج ، 1419صدرالدين شيرازي، (؛ منه في المدارك العقليه

 . »بنددتصويري از آن است كه در ادراكات عقلي انسان نقش مي
  تقسيم (accident) و عرض (substance) در نظر مالصدرا، ماهيت به دو سنخ جوهر

جوهر يا اصل، ماهيتي است كه وجود آن در خارج  )259: تا بيصدرالدين شيرازي، (. شودمي
شايسته اين باشد كه در موضوع قرار نگيرد و قائم به خود است و نيازي به وجود ديگري 

همه حاالت و كيفيات، قائم به جوهر بوده و هيچ كدام  )28- 29: 1360صدرالدين شيرازي، (. ندارد
واص ماهيتي است كه وجودش نيازمند عرَض يا خ. از آن حاالت، وجودي مستقل ندارد

عرَض در برگيرنده حاالت، كيفيت، و خاصيت است كه وجودش . وجود ديگري است
  . وابسته به جوهر است

  
  وجود و مراتب آن: 1شكل 
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اثبات  كند وي تالش مي. معتقد است (primacy of existence)مالصدرا به اصالت وجود 
داراي يك ، )هستي( و اسم مصدري )بودن( صدريم  وجود عالوه بر مفهوم ذهني كند،

حقيقت هر شيئي : گويد او مي .عين خارج و واقعيت عيني است  بلكه خارجي، واقعيت عيني،
چيزي همان وجود آن  كه آثار بر آن مترتب شود و حقيقت هر  عبارت است از آن چيزي

تحقق و وجود پيدا همه اشيا به واسطه وجود  .بخشي است چيزي است كه منشأ اثر تحقق
صدرالدين (. اگر چنين است پس وجود صالحيت بيشتري دارد تا حقيقت باشد كنند؛ مي

  )134: 1360شيرازي، 
و وجود  دانست ميو زادة وجود وجود را امري عيني و ماهيت را امري ذهني مالصدار 

است و دهنده خارج  بودن و تشكيل وجود است كه عين واقعي. دانست را اساس حقيقت مي
ماهيت، يك قالب ذهني است براي وجود، كه ذهن آن را از حد و حدود وجودهاي 

بنابر نظريه اصالت وجود از هر  ،به بيان ديگر )382 :1368 طباطبائي،(. كند خارجي انتزاع مي
 ي،شود و ماهيت حد وجود است و به تعبير انتزاع مي  اي از مراتب وجود يك ماهيت مرتبه

  )173 :1362مطهري، ( .است )دوجو(= يقالب شئيي خارج
  حركت و حركت جوهري
در اين . يك بحث وجودشناسانه است (Substantial Movement) نظريه حركت جوهرى

كه  فالسفه معتقد بودندگروهى از  ؛ال درباره بودن يا نبودن حركت استؤبحث نخستين س
  . حركت وجود ندارد و يا اگر وجود دارد توهمى بيش نيست

نظر مالصدرا حركت و سكون شبيه به قوه و فعل است و هر دو از عوارض موجود از 
  . باشند ـ بما هو موجود ـ مي

حدوث تدريجي، يا حصول و يا خروج از قوه به : حقيقت حركت، عبارت است از
كم، كه از نظر مالصدرا تمام اين عبارات براي محدود كردن سوي فعل به تدريج و كم

البته مالصدرا براي حركت تعاريف  )22 :3ج  ،1410صدرالدين شيرازي، (. تعريف حركت است
ديگري نيز نقل كرده است، اما تعريفي كه در باال ذكر شد، به دليل كمتر بودن كلمات و 

ذكر اين نكته ضروري است كه مفهوم . هاست تر بودن مفهوم، بهتر از بقيه تعريف واضح
شود و در خارج عرَض يا  د واحدي انتزاع ميحركت از نحوه وجود حركت و امتداد وجو

بودن وجود جوهر يا عرَض يا  جوهري به نام حركت وجود ندارد، بلكه حركت تدريجي
  )288 – 287: 2، ج1374مصباح يزدي، (. سيالن آن در امتداد زمان است

نه  .ستيو تجدد مدام عالم در هر لحظه ن ديجز تجد يزيحركت چ مالصدرا، در فلسفه
و  رييتغ نيا .است رورتيبلكه خود جوهر عالم هم همواره در حركت و ص، اعراض تنها
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مدام حركت  ريرا در س يهر موجود تيو تداوم و هو ديآ يچشم و حس نم به ينوشدگ
  )79 :3ج ، 1410 صدرالدين شيرازي،( .كند يخود حفظ م يجوهر

 قتيوحدت حق .2 ؛اصالت وجود رفتنيپذ .1: مترتب است بر هياثبات حركت جوهر
 يليدر كتب خود، به خصوص اسفار، دال نيصدرالمتأله. وجود قتيحق كيتشك .3 ؛وجود

كه  )67- 61 :3ج  ،1360صدرالدين شيرازي، (است  اقامه نموده يربر اثبات و تحقق حركت جوه
 رفتنيو تحول پذ افتنيحركت   مقدمه استوار است كه نيبر اتقرير ساده يكي از اين داليل 

  يزيچ نيچن رايز؛ منتقل شود گريد زيبه چ يزيكه از چ ستين يتيعار يصفت ء يش كي
 در ر،يغبه  يمتك ياست كه امر نيا مستلزم شود، يم ريكه از آن به انتقال عرَض تعب

از اتكا دست بكشد و  است، ريبه غ ياتكا نيكه ع تشيبه خود شود و هو يمتك يا لحظه
 ء يرابطهء ش و متحرك،  پس رابطه حركت .تناقض در فرض است نيمستقل گردد و ا

 يدر جسم يتحول يوقت رو، نيو ازا رديگ ينشأت م ء يكه از خود آن ش يزياست با چ
 .شود يم زيخ تحول د،يآ يم شيپ شيكه برا يطيشرا ليبه دل ء يخود آن ش گردد،  حادث
و از آن پس آن جوهر است كه  كنند يرا آماده حركت م ء يفقط جوهر ش يرونيعوامل ب
  )101 :26فصل  ،2ج  ،1360صدرالدين شيرازي، ( .زاست حركت

خودش  ديبا ريناگز كه موجد حركت است، ء ياست كه جوهر ش نيمقدمه دوم ا 
 كيبدان خاطر است كه مطابق  نيا .تحول و حركت باشد  نيمتحرك و ناآرام و بلكه ع

حال كه  .ثابت يعلت ثابت،  دارد و هر معلول ريمتغ يعلت ر،يمعلول متغ هر ،ياصل فلسف
 ديپس چرا نبا د متحرك باشد؛يخود با علت حركت عرَض است و علت حركت، جوهر،

  متحرك است؟ ذاتاً باور كرد كه جوهر،
صرفا بر  ديكه تأك شود يم دهيد يحركت جوهر هينظر ريرد تقرگاه براي ه اي ككتهن

استكمال ندارد و  يسمت و سو لزوماً يحركت جوهر كه ياست، درحال هيحركت استكمال
بر تكامل و  يو داللت كند يجوهر اثبات م  يرا برا ياتصال يجيتدر رييتغ صرفاً زيادله آن ن

  :قابل تصور است ينوع حركت جوهر ن،سهيبنابرا .اشتداد آن ندارد
فروض تر از جزء م از آن كامل يا كه هر جزء مفروض بالقوه يحركت اشتداد. 1 

  .است نيشيپ
تر از  و ناقص تر فيضع يا كه هر جزء مفروض بالقوه يتنقص اي يحركت تضعف. 2 

  .مورد قبل است
با جزء مفروض سابق  يمساو يا كه هر جزء مفروض بالقوه كنواختيحركت . 3 

 )713 :2، ج1374مصباح يزدي، ( .موجود است
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چون نسبت اعراض به يكديگر نسبت تباين است، چه هيچ يك در حد آن ديگري 
موجود نيست؛ پس اگر حالت يا صفتي در بيش از يكي از اعراض يا اجناس عاليه موجود 
باشد، ناچار آن عرَض عارض وجود است مانند كثرت و وحدت و امكان و وجوب و قوه 

از يك مقوله موجود است ناچار عارض  كه چون در بيش» حركت«و فعل، و از آن جمله 
باشد، و از وجود  باشد؛ يعني حركت و متحرك يكي است و حركت عين شئ مي وجود مي

نهايت حركت جوهري تجرد از ماده . »بل هم في لبس من خلق جديد« و در وجود است 
  . است

  
  حركت در جوهر و در نتيجه تغيير در عرض: 2شكل

يندي پويا و متحرك در حركت به آوجود را فر نظريه حركت جوهري كه در آن
حركت متصل و را بر آن داشت كه اعالم كند مالصدرا  ،داند تعالي و رشد مي سوي

بلكه به نوعي ادامه بودن آن يعني عدم، وجود ندارد،  تدريجي است و امكان كون يا فسادي
  .رشد آن ذات در حال تعالي است حركت رو به ةدهند

اي از  هري و ذاتي عالم اين است كه هيچ چيز و هيچ مرتبهپس الزمه حركت جو
اي در وجود ندارد و طبيعت حدوث دائم و فناي دائم است و هيچ مرتبه» آن«طبيعت در 

مرتبه بعد نيست؛ ولي در عين حال متكامل هست، زيرا معناي تكامل اين است كه طبيعت، 
. ر مرحله بعد استعداد كمال بيشتر رادر هر مرتبه استعداد يك مرتبه از كمال را دارد و د

  )418: 1، ج1371مطهري، (
رشد و  و با قول به اتحاد عالم و معلوم، يبا استفاده از حركت جوهر نيصدرالمتأله

   .داند ياو م يو ذات يو رشد درون يرا در گرو اشتداد و استكمال وجود يعلم انسان يتعال
به يك ماوراء   عالم از نظر غايت هم اگر قائل به حركت جوهريه شويم، ناچار بايد

دارد، در مجموع  يتدريج  طبيعت در عين اينكه حركت جوهريه و كمال ييعن. برسد
 ييعن؛ از سنخ حركت نيست  جو كند كه آن كمالو را جست يبايد كمال خودش حتماً

  )245: 2، ج1371مطهري، ( .غير ماده است  نهايت حركت طبيعت هميشه
به حركات ستارگان  يقع نوشدن دمادم وجود جوهر است و ربطدر وا يحركت جوهر

ها و حركات ذرات  ها و مولكول حركات اتم نيهمچن .ندارد ها يها و سحاب و كهكشان
به حركت  يربط فرض شود  در درون هسته هم ياگر حركت يدرون اتم به دور هسته و حت
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  حركت حركت در مكان و اعراض است و اساساً نهايا همه رايز؛ نخواهد داشت يجوهر
كي يجهان ماد همه نيابرابن .يو تجرب يعلم نه ،يو عقل ياست فلسف يا لهئمس يجوهر
در آن  يموجود ثابت و ساكن چيآمدن و نو شدن است و ه ديدر حال نابود شدن و پد سره
ود نخواهد وج ياست و سكون مطلق يوجود سكون نسب سخن، گريو به د شود ينم افتي

  )395 :2، ج1374مصباح يزدي، ( .داشت

عنوان مبدع نظريات تكاملي در  نگاهي گذرا به مفهوم تكامل نزد هگل به 
  انديشه غرب

 نظامي سويي از نظام اين كه روست آن از بسا چه هگلي نظام گسترده تأثير و گيرايي
 همه و دارد تكيه تحول بر سنتي، متافيزيك برخالف ديگر سوي از و برگيرنده در است
 را واقعيتي هر تنها نه هگل. نگرد مي تاريخي تحول پرتو در نيز را »بودن« خود حتي چيز،
هاي فرهنگ و از آن ميان فلسفه و فلسفه  بلكه همه جنبه ،داند مي تكامل سير يك نتيجه

اند  شدهش از پيش براي تضاد اهميت قائل پي جديد فيلسوفان. نگرد خود را از همين ديد مي
 .اند تا آنجا كه تضاد را عامل اصلي و اساسي حركت و تكامل دانسته

ديالكتيك همانا گذر پيوسته از  وداند  هگل ديالكتيك را قانون خرد و هستي مي
مدام است؛ شدني كه هم در ذات واقعيت است و هم  »شدن«اي به مرحله ديگر يعني  مرحله

 . در ذات انديشيدن خردمندانه
رى بحث صيرورت در بخش اول علم منطق هگل درباره وجود و با سه مفهوم مبانى نظ

عبارت هگل در اين . آنتى تز و صيرورت به عنوان سنتز مطرح شده است - تز، عدم - وجود
 ،نه عدم نه وجود است و ،حقيقت ؛وجود محض و عدم محض يكى است: باب اين است

براى هگل عالم واقع با صيرورت و  )63: 1384حسيني بهشتي، ( .بلكه حقيقت حركت است
پديدارشناسى هگل كشف تطورات تاريخى يك پديده است و . شود حركت شناخته مى

  .روح در نظام فلسفى او، تجليات مختلف فرهنگ بشر است
اصل نظريه داروين در مورد تكامل نيز مي تواند بر اساس نظريات هگل باشد؛ در 

ديالكتيك   اساس پس: گويد شهيد مطهري مي. استكه اشكاالتي نيز بر آن مترتب  حالي
ها از طرف ديگر  بله، داروين از يك طرف و نئوداروينيست ....هگل بر اصل تكامل است

هم به قول خودشان نظريه ) ها ماركسيست(البته اينها . هگل آوردند  دو نظريه يبرا يييدـأت
  خود داروين فقط اصل. دادند] سوق[ يو ماد يبه جنبه عين يآليست هگل را از جنبه ايده

 »كميت به كيفيت  تبديل«از  يدر فلسفه داروين اسم. ييد كردتأتكامل را در جانداران 
يا انواع است، چون آن اصول چهارگانه  يل تدريجنيست، بلكه فلسفه داروين بر اساس تبد 
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و اصل انطباق با اصل وراثت، اصل تنازع بقا، اصل انتخاب اصلح : كه داروين گفته است
داروين فلسفه نياورده، . دام از اينها اصل تبديل كميت به كيفيت نيست محيط، در هيچك
با اصل تكامل  يتمام هست گويد يهگل م. هگل فلسفه آورده است؛ آورده  ييك نظريه علم

  )94: 2، ج1368مطهري، (. شود يم  توجيه
 است به حوزه )Ecology(شناسي بوم اصوالً تسري دادن نظرات داروين كه در حوزه 
  !گونه دارد و نه حقيقياالجتماع، ماهيتي استعارهعلم

نظر   به. وجود است  اصالت  به  توجه  منظر عدم  از اين  هگل  فلسفه  اشكال  ترين عمده
  از مشكالت  و بسياري  است  ماهيت  بر اصالت  مبتني  اي هگل، فلسفه  مطهري، فلسفهشهيد 
   نظريه  ديگر ايرادهاي )467- 469  :7  ج 1373مطهري، ( .گيرد مي  تأجا نش فه، از همينفلس  اين

را   عين  عالم  داند و منطق مي  را يكي  و عين  ذهن  وي  اند از اينكه عبارت  اساس  بر اين  هگل
   دهنده يحرا توض  عليت  وي  و ديگر اينكه )183  :همان(. كند مي  فرض  يكي  ذهن  عالم  با منطق
ي  در فلسفه  كه  جويد، در حالي مي  تمسك  دليل  به  آن  جاي  داند و به نمي  هستي  جهان

  )238 : 8  ، ج1374، مطهري( .است  دليل  همان  و علت  نيست  تفاوتي  و دليل  علت  ميان  صدرايي

  بنديبحث و جمع
 اقتصادياسالمي در جهت تبيين و ايضاح تكاملِ  ارمغاني از فلسفه

حركت در و فلسفه تاريخ وي  ميان حركت و ديالكتيك در فلسفه هگل و خصوصاً
پويايي و حالت ديناميكي طبيعت، اساس بحث ؛ توان يافت هايي مي حكمت صدرا شباهت

هر دو متفكر است در حركت نگاه متفكرانه به حركت و قوه و فعل و كمال از اهم نتايج 
طرح مراتب تشكيكي وجود و بحث  جانب ديگرشد و از تواند با تلقي مشترك هر دو مي

باشند كه اين مباحث در فلسفه هگل و فلسفه  حركت جوهري از اهم نظرات صدرا مي
  .نحوي ديگر بيان شده است هتاريخ وي ب

باشند براي اصل تكامل پايه و  در فلسفه اسالمي كساني كه قائل به حركت جوهري مي
تكامل پذيرفتن و به خود گرفتن كمال است و كمال همان  .باشند مرتبه عالي قائل مي

 ،كمال ،تر شود و به عبارتي ساده خود به آن نائل مي  فعليتي است كه جسم در محيط فعاليت
  .رسد افزايش و زيادتي است كه موجودي در محيط هستي و وحدت خود به آن مي

در مقابل تمام و گاهي نقص گاهي . دانستل از نقص به كمال تحوتوان  را ميتكامل 
يا (بدين معناست كه يك شيء نقص در مقابل تمام  .شود در مقابل كمال آورده مي

  . فاقد بعضي از اجزاء خود است) سيستم
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توان تكامل  هر توسعه و افزايشي را نميدارند بر همين مبنا استاد شهيد مطهري بيان مي
هايش افزوده  انه و كوچه و خيابانبر عدد خ مثال اگر شهري بزرگ شود و صرفاً ؛ناميد

ها  ولي اگر همان شهر را از نظر اجتماع انسان ؛اما تكامل نيافته است ،شود توسعه يافته است
تري پيدا  يك واحد در نظر بگيريم و نظامات زندگي مردم آن شهر حالت بهتر و مناسب

توان  اين صورت مي در ،كرده باشد و به اصطالح درجه تمدن مردم آن شهر باال رفته باشد
بلكه شهر به  ،اند ها متكامل نشده گفت متكامل شده است و در واقع شهر يعني ساختمان

هر تكاملى پيشرفت همچنين . ها است كه متكامل شده است مدينه يعني اجتماع انسان ايمعن
مثالً پيشرفت سربازان در جبهه جنگ تكامل ناميده  ؛هست ولى هر پيشرفتى تكامل نيست

 هشود، همچنان كه پيشرفت بيمارى از قبيل سل و سرطان تكامل بيمارى شمرد نمى
در مفهوم پيشرفت، همسطحى مأخوذ است، پس پيشرفت يا مطلق حركت است . شود نمى

مطهرى، (. است يتكامل، حركت عمود ياست، ول يخصوص افق يا و يعمود و يافق اعم از
  )250 – 249 :1 ، ج1368

توسعه نيز حكمت عمليه و اعتباري است و در باب  جزء به آن جامعه و امور مربوط
  .را براي آن در نظر گرفت امر اعتباري توان مي

مثالً (با اين تفاسير اگر الگوهاي توسعه را مبتني بر تحول و تكامل در باطنِ جوامع 
ه توان مدعي شد كگاه مي بدانيم، آن) ها، انديشه، فرهنگ، معرفت و دانشتحول در ارزش

گونه كه از مرور الگوهاي رايج در فضاي مديريت توسعه دريافتيم، هر دو  اوالً، همان
ها كه از آنان به عنوان  جريان اقتصادي رايج كنوني ديد تكاملي دارند، ولي نئوكالسيك

شود بيشتر تكامل را در سطح عرَض مي بينند و جريان دوم به جريان اصلي اقتصاد ياد مي
هايي در بعد عرَض ارزشمند است كه دهد و ثانياً، توسعه وهره اهميت ميتكامل در سطح ج

لذا اگر . ارز آن در بعد جوهر باشد وگرنه ناپايدار و فاقد ارزش است برخاسته از تحول هم
كشوري را برعهده بگيرند و بدون انتقال دانش صريح و ضمني و  مستشاران خارجي اداره

كوهمندي نيز در آن كشور ساخته شود، از آنجا كه شهروندان بسترسازي نهادي، بناهاي ش
از بازخلق چنين دستاوردهايي عاجزند، پيشرفت حقيقي يا به اصطالح تكامل اتفاق نيفتاده 

شاخصي در  به مثابه(است و متعاقب آن اگر كشوري در پيشرفت علمي و توليد مقاالت 
ياتي همچنان وابستگي شديد به فناوري و هاي حپيشتاز باشد، ليكن در حوزه) جوهره توسعه
هاي پيمانكار خارجي داشته باشد، به دليل گسست در خلق عرَض از جوهرة  شركت

توان تحوالت هفتصد سال اخيركشورمان را با اين وصف مي. استمربوطه، متكامل نگرديده
  :به شرح جدول ذيل بازخواني كرد
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  )استمحور طول بيانگر زمان بر حسب قرن ( )9 :1ج ،1386واليتي، ( سير تاريخي فرهنگ و تمدن اسالمي: 3شكل

  )تنظيم از محققين(حركت در جوهر و در نتيجه تغيير در عرَض : 1جدول

هاي هاي اقتصاددانان مسلمان، استعاره به اين ترتيب قدر متيقن آن است كه در تحليل
هاي  جايگزين استعارهتواند تا حدي مي) حركت جوهري(برآمده از حكمت صدرايي 

البته متذكر هستيم كه در اين به . گردد) رقابت و تنازع بقا(برآمده از منطق دارويني 
عاريت گرفتن، شايد مفهوم جوهر و عرَض با آن حدود و ثغوري كه مدنظر مالصدرا بوده، 

  تغيير در جوهره تغيير در عرَض نتيجه تغيير تفسير

گسست دانشي توقف رشد 
دانشي به مدت 

 سه قرن

به آتش كشيدن 
 مزارع و شهرها

رفتن دانش مكتوب، ازبين
منزوي و پراكنده شدن 

 اهل دانش

حمله مغوالن و 
ايران تركان به 

در قرن هفتم و 
از بين بردن 
 دانش مكتوب

توسعه تكاملي 
 كشور

تغيير همسو و 
هم جهت در 

عرَض و 
 جوهره

ايجاد بناها و 
ساختارهاي عظيم و
تجهيز ارتش به 
 سالح گرم

ورود صنعت گر و 
دانشمند به ايران و رشد 

 مدارس

دوران حكومت 
و شاه  صفويه

 عباس كبير

ركود همسو در زوال
وهرهجعرَض و

 دوران قاجار ركود در جوهره بومي ركود در عرَض

رشد اقتصادي 
 فناپذير

رشد در عرَض 
غير همسو با 

 جوهره

تغييرات بزرگ در 
ساخت (عرَض 

بزرگراه، 
هاي بلند  ساختمان

 ...)مرتبه و

شروع به توسعه جوهره 
تأسيس دانشگاه (غير بومي 

تصويب  به تقليد از غرب،
برگرفته از غرب، قوانين 

)تقليد عادات و افكار غربيان

 دوران پهلوي
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عيني  هايو از جنبه) جوهر(هاي ذهني تعبير به گوهر در نظر گرفته نشود و مثالً از جنبه
  .تعبير به عرَض شود) قابل مشاهده(

  پيشنهادهايي براي آينده
هاي گيري از تأثيرات عميق استعارهنگارندگان در اين نوشتار تالش كردند با الهام

تكاملي در مكاتب اقتصاديِ برآمده از مغرب زمين، توانمندي مكاتب فلسفي بومي را در 
همچون اقتصاد و جامعه (م انسانيِ كاربردي هاي سودمند براي ابتناي علوخلق استعاره

هاي فراواني  خارج از اثبات وجود توانمنديِ مذكور، همچنان ظرفيت. نشان دهند) شناسي
هاي آينده باشند؛ از جمله توانند موضوع پژوهشدر مكتب صدرايي وجود دارد كه مي

ي هستند يا اعتباري و بررسي اينكه آيا اصوالً جامعه و نمودهاي اقتصاديِ آن اموري حقيق
  تواند موضوعِ حركت جوهري قرار گيرد؟اگر حقيقي است، آيا مي

هاي فلسفيِ وطني كه اغلب با اوالً، نبايد از توجه به بنيان: در هرحال بايد متذكر بود كه
اند تدوين گشته) ع(متافيزيك اسالمي و تحت تأثير آيات كتابِ خدا و روايات معصومين

يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بيشتر است؛ و  از اين مسير احتمال دستغافل بود و 
هاي جانبيِ سودمندي كه از  ثانياً، نبايستي در مالصدرا متوقف ماند و چه بسا بتوان با بصيرت

هاي فيزيك در توجيه تحوالت  االجتماعِ مدرن و حتي پيشرفتتاريخِ نوين، علم فلسفه
آمده، مكتبِ فلسفي مالصدرا را در جهت توليد علومِ اجتماعي،  ذرات بنيادين به دست

  . رونق بيشتري داد
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، تصدير ابراهيم مدكور، قاهره، نشر وزاره المعارف)المنطق(، الشفا )ق 1371(سينا، ابن .1
مؤسسه تحقيقات اقتصادي  تهران، ،، تجارت و توسعه)1375( باغيان و مرتضي قره اسدي، مرتضي .2

 .دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول
درسهايي از تجارب : عتين، تكنولوژي برتر براي توسعه ص)1993( و خوزه كازيوالتو اشميت، هوبر .3

 .ترجمه محمد رضا رضوي و محمد علي جمالي  ، برزيل در زمينه الكترونيك و اتوماسيون
ي، ترجمه محمود متوسلي و همكاران، تهران، انتشارات ، اقتصاد نهاد)1390(چاونس، برنارد  .4

 .دانشگاه تهران، چاپ اول
  .سال چهاردهم، ش يك، معرفت ،»وجود از منظر هگل«، )1384( حسيني بهشتي، سيد محمد .5
 انيمعلمان و دانشجو ديجوانان اسات داريد در  ،)رهبر معظم انقالب(اي، سيدعلي خامنه .6

 : استان همدان يها دانشگاه
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http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?q=%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1&

p=search&page=1 
  .هاي مفهومي، تهران، هرمس و استعاره ، زبان استعاري)1391(داوري اردكاني ، رضا و ديگران .7
  .، تهران، نشر علم2 كاربردي، ج شناسي نشانه ،)1387( فرزان سجودي، .8
 .تهران، فردوس ،2 بيان، ج و ، معاني)1383( سيروس شميسا، .9

دار  ،بيروتالحكمه المتعاليه في االسفار العقليه،  ،)ق1410(  صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم .10
  .احياء التراث العربي

 نيالدجالل ديس :و مقدمه حيالمبدأ و المعاد، تصح، )ق1354(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .11
  .رانيفلسفه و حكمت ا انجمن، تهران ،يانيآشت

، المشاعر، با ترجمه فارسي بديع الملك ميرزا )ق1363(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .12
كتابخانه طهوري، چاپ  ،و مقدمه و تعليقات فرانسوي از هنري كربن، تهران عمادالدوله و ترجمه

  .دوم
في المناهج السلوكيه، تصحيح،  يةبشواهد الربو، ال)ق1360(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .13

  .الدين آشتياني، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ دومسيدجالل: تعليق و مقدمه
افست از  ،)اثير الدين ابهري( شرح الهدايه االثيريه، )تا بي(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .14

  .آقا ميرزا محمد علي كتابفروش چاپ سنگي،
: اصول فلسفه و روش رئاليسم، تعليقه، توضيح و تصحيح ،)1368( طباطبايي، سيد محمد حسين .15

  .انتشارات صدرا، چاپ ششم تهران،مرتضي مطهري، 
و  يموسسه آموزش ،تهران، مسعود منزوي، ترجمه پرسش از آينده ،)1388( سهيل، ايت اهللاعن .16

 .وري دفاعياپژوهي علوم و فن مركز آينده ،يدفاع عيصنا يقاتيتحق
  .كريمقرآن .17
گفتارهاي : هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه اصالح سياست  ،)1374( آن او  گروگر، .18

ريزي و  مؤسسه عالي پژوهش در برنامهتهران،  ،محمدو  نادر حبيبيترجمه   ،...يادبود كوزنتس
 .هتوسع

 ترجمه حسين راغفر و محمد حسين هاشمي، ،راهبردهاي توسعه اقتصادي، )1375(   گيت  گريفين، .19
  .چاپ اول ،نشرني تهران، 

 .انتشارات سمت تهران، پيشگامان توسعه،  ،)1374( و دادلي سيرز  ماير، جرالد .20
، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، چاپ 2، آموزش فلسفه، ج)1374(ي، محمدتقي مصباح يزد .21

  .هفتم
  .رات حكمتاانتشتهران،  ،1ج شرح مبسوط منظومه سبزواري، ،)1362( مرتضي مطهري، .22
 .، تهران، صدرا2فلسفه تاريخ، ج ،)1368( ـــــــــــــ .23
  .تهران، انتشارات حكمت، 2ج ي،حركت و زمان در فلسفه اسالم، )1371( ـــــــــــــ .24
 .، تهران، صدرا7مجموعه آثار، ج ،)1373( ـــــــــــــ .25
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