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 چكيده

توان آن را بدون  همين رو نمي ها؛ به سوي مطلوبيت توسعه يعني حركت اجتماعي به
هاي مطرح در  ها دنبال كرد. يكي از مفاهيم و قالب ورود به بحث غايات و آرمان

تر بدان  بوده كه در علوم اجتماعي جديد كم» ي آرماني جامعه«هاي اجتماعي سلَف،  انديشه
 ي رسيدن به الگوهاي  هم با انگيزه آن -به موضوع توسعه پرداخته شده است. پرداختنِ 

شكني به سراغ آن برويم و منظور و فحواي آن  دهد تا با سنت اين اجازه را به ما مي -بومي 
هاي اسالمي بيش از آن كه مبين هدف  ي آرماني حسب آموزه را وارسي نماييم. جامعه

دست  دين، كمال انساني است و شدنِ به رو كه غايت ي راه است؛ بدان كننده باشد، ترسيم
ي آرماني قلمداد كنيم، دو معنا از آن مستفاد  خويش. پس اگر هدف توسعه را نيل به جامعه

آوري بستر مساعد و همراه براي آن.  شود: ارتقاي سطح آرماني آحاد اجتماعي و فراهم مي
كارگيري  ن دارد و ورود و بهشد ي آرماني استعداد بااليي براي عملياتي اين معنا از جامعه
و   گذاري سازد؛ البته بدين شرط كه در هدف هاي توسعه ميسر مي ريزي آن را در برنامه

 هاي آن تجديدنظر شود و سطح انتظارات از آن ارتقا پيدا كند. شاخص
 

 كليدي: هايواژه
 ي اجتماعي، نظام ارزشي. ي آرماني، كمال انساني، فلسفه توسعه، جامعه
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 مسأله بيان
سازد، اشارات  بخشد و از نظاير خود متمايز مي چه يك الگوي توسعه را تشخص مي آن

» يِ ها شيوه«شده و  انتخاب» مسيرِ«توسعه، » تعريف«و تصريحاتي است كه ذيل آن به 
عنوان جزء چهارم به آن بيفزايند  را هم به» هدف«شود. برخي ممكن است  پيمودنِ آن مي

و در عين حال بايد توجه داشت كه هدف توسعه، خود، از تعريف ما از  كه قابل قبول است
 آيد و در آن مستتر است. مي  دست توسعه به

ترين اهداف مشترك در تمامي الگوهاي  را از بلند» زندگي مطلوب«شايد بتوان نيل به 
» كاملبسترِ اجتماعي سالم و «آوريِ يك  توسعه معرفي كرد؛ هدفي كه خود نيازمند فراهم

تعابير  -دهي به زندگي مطلوب  عنوان بستر شكل به -است. از اين زيستگاه آرزوشده 
و » طبقه ي بي جامعه«اند و برخي  خوانده» اجتماع مؤمنان«برخي آن را    مختلفي شده است؛

» مطلوب«چه  شان در تعريف آن اين تفاوت تعابير از اختالف». ي آزاد جامعه«برخي ديگر 
ي خود به تعريف و انتظارشان از توسعه نظر دارد. با وجود  نوبه ته، و آن نيز بهاست برخاس

68Fآرماني  ي جامعه«مطرح، يعني  توان جملگي را ذيل همان اصطالح از پيش اين مي

قرار  »1
دارد كه  ي آرماني نيز يك قالبِ تهي است و صورتي نامتعين را عرضه مي داد؛ زيرا جامعه

شود و ماده و فحواي آن   دهد، پر  هايي كه هر مرامي از توسعه ارائه مي الجرم بايد با شاخص
گردد. اين مقاله در صدد است اوالً اين مفهوم را با نظر به الگوي خاصي كه از اسالم  كامل 

سراغ دارد، باردار كرده و معنا ببخشد؛ در ثاني با استفاده از همين ادبيات نشان دهد كه 
آوري بسترِ مساعد نيست و كارِ  منظور فراهم ك تحول ساختاري بهتوسعه چيزي بيش از ي

ي امروز جوامعِ انساني  ترين دغدغه رسد. يعني با وجودي كه مهم پايان نمي انسان با آن به
 نوعي يك آغاز است براي تسهيلِ شدنِ انسان. است، اما خود به

 شود:  سه معنا مستفاد مي ي آرماني قبل از ارجاع به هر مرام و مكتبي، حداقل از جامعه
اند و بدان اهتمام دارند و  اي كه مردمان آن اهل آرمان آرماني يعني جامعه ي  . جامعه1

 كنند؛ تالش مي براي تحقق آن 
وسوي  ي داراي ساختار مناسب، مناسبات سالم و سمت ي آرماني يعني جامعه . جامعه2

 درست؛
اي كه به غايت  ها؛ جامعه واصل به آرماننائل و   ي ي آرماني يعني جامعه . جامعه3

 1مطلوب خويش رسيده است.

                                                      
1. Utopia. 
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» مردمان«بودنِ  گرا ي آرماني چنان كه مشهود است، بر آرمان معناي نخست جامعه
تكيه دارد؛ معناي دوم بر مساعد و همراه بودنِ ساختار، و معناي سوم بر تحقَّق يافتنِ 

ي آرماني را با بحث  گر اين مضامين از جامعهها در دو سطح فردي و اجتماعي. حال ا آرمان
 آيد: دست مي به  توسعه پيوند بزنيم، اين معاني از توسعه و غايت آن

 ها؛ ها و در تكاپوبودن مردمان براي نيل بدان بودنِ آرمان يافتگي يعني زنده . توسعه1
سير و آمدنِ بسترِ مناسب و قرار گرفتن جامعه در م يافتگي يعني فراهم . توسعه2

»درست؛» صراط 
 ».واصل«ها؛ يعني جامعه و انسان  يافتگي يعني نائل آمده به آرمان . توسعه3

پردازان توسعه، البته دومي است؛ در  معنايِ مطمح نظر اين مقاله و شايد غالب نظريه
پذيرد و ملحوظ نظر  ي آن مي شرط و نتيجه عنوان پيش حال كه معناي نخست را هم به عين

جهانيِ زندگي كه عنصر اصليِ آن، حركت و پويايي  هاي اين ن معنا با واقعيتدارد. اي
تر است و امكان   و قابل حصول  و در دسترس  تري دارد و هم ملموس است، هم تطابق بيش

 دهد. تري را به ما مي مداخله و تأثيرگذاري بيش
تر مشخص  است پيشقبل از پرداختنِ به اين بحث و تفصيل و دفاع از اين مدعا، الزم 

ي علميِ مناسب براي طرح و وارسي اين موضوع چيست؟ آيا  كنيم كه مدخل و رشته
شناسيِ رايج و مصطلح، كفايت و اهتمام الزم براي پرداختنِ به آن را دارد؟ و اگر نه؛  جامعه

 آن را از كجا بايد جست و دنبال كرد؟
چه با عنوان  ن ذيل آناز جمله موضوعاتي است كه تا كنو» ي آرماني جامعه«
شده و جرياني از متفكرين اجتماعي را در  مي شود، دنبال  اجتماعي شناخته مي ي  انديشه

  ي انديشه«شوند).  اطراف خود پديد آورده است (كه با عنوان يوتوپينيست شناخته مي
شناسي و اصرارش بر رهانيدن دامان  معارفي است كه با ظهور جامعه  همان» اجتماعي

پژوهان  اعتنايي از سوي دانش يش از فلسفه و الهيات، از سكه افتاد و با نوعي تحقير و بيخو
 علوم اجتماعي مواجه شد.

اجتماعي، حاوي دانشي است كه بهترين عنوان براي  ي  ذخاير و ادبيات موسوم به انديشه
ايج بدان نياز شناسيِ ر هاي بنياديني كه هم جامعه باشد. معرفت» ي اجتماعي فلسفه«آن شايد 

هاي فراواني كه در سنت  رغم ظرفيت  دارد و هم موضوعاتي نظير توسعه. با وجود آن و به
ايم و موفق به معرفي و جاانداختنِ  منظور وجود دارد، هنوز به سراغ آن نرفته فكري ما بدين

 ـشناسي  طور خاص براي جامعه و به ـنياز الزم براي علوم اجتماعي  عنوان پيش آن به
هاي سختي از سوي گفتمان   هاي ما، با مقاومت و ممانعت بر كوتاهي ايم؛ زيرا عالوه نشده

كه  شناسي هميشه و حتي امروزه هم از اين االجتماع مدرن مواجه است. جامعه غالب در علم
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هاي اجتماعيِ قبل از خود بداند، امتناع دارد و مدعي است كه در  ورزي خود را فرزند انديشه
 2ي وجود گذارده است. نيازي از آن پا به عرصه كامل و بيانقطاع 

شناسي با اعالم انقطاع از اين عقبه، در واقع خود را از يك مجموعه مباحث بنيادي  جامعه
كه استواري اين بناي  و مقدماتيِ مؤثر در محتواي خويش محروم كرده است؛ در حالي

دست  هايي است كه تنها از آن مسير به ها و پايه عظيم بيش از هر جاي ديگر، متكي بر پي
شناسانه و  شناسانه، انسان هاي هستي شناسي از ورود به بحث آيند. با اين كه جامعه مي

ها درگير  شناسانه امتناع دارد، اما به تبعِ منظر و موضوعاتش، به انحاي مختلف با آن معرفت
هاي  هايش دارد. از بحث ييني تمامي نظريات و تب زمينه است و مفروضاتي از آن را در پس

ي آرماني كه  الطبعي انسان؛ و تا بحث از جامعه فرد و جمع گرفته، تا مدني ي  وجودي درباره
از موضوعات مورد توجه انديشمندان اجتماعيِ سلف، حتي قبل از مطرح شدن بحث توسعه 

اي نظريِ مقوالت ه شناسان به بنيان بوده است. اشتباه نشود؛ اصرار ما براي جلب توجه جامعه
المعارفي؛ بلكه به  هاي دائرة ي سلَف و معرفت مورد اهتمام، نه به معنيِ بازگشت به دوره

 هاي ديگر به  است و لزوم استمداد از دانش» موضوعي«تبعيت از ضرورت و اقتضائات
 هاي معرفتي است. منظور پركردن خأل

نقاط از آن روست كه معطوف در موضوعاتي نظير توسعه تا بدين   كشيده شدنِ بحث
متوقف » توصيف«خوديِ خود در سطح  به مداخله و عمل هستند. ضمن اين كه علم نيز به

» تعميم«كند و در آن نيز باقي نمانده و به  ميل پيدا مي» تبيين«سمت  ماند؛ بلكه به نمي
و نح حاصل از آن نيز اقتناع نكرده و به» قانونِ«زند و حتي به تعميم و  دست مي

كند. اين  در امور سوق پيدا مي» ي مداخله«رخدادها و » بينيِ پيش«سمت  ناپذيري به اجتناب
ها  ناخواه با مقاصد و مطلوبيت شناس را خواه گام اخير كه نسبتي هم با توسعه دارد، جامعه

ي در امور به جز دانش علمي، به انگيزه و اهدافي نياز دارد كه  كند؛ زيرا مداخله درگير مي
ها را در اين  هايي كه قادر است آن شوند؛ از جمله دانش ها عرضه مي ز جانبِ فلسفه و مراما

سو با اعتقادات و  است؛ زيرا از يك» ي اجتماعي فلسفه«هم پيوند زند، همين  فرازها به
هاي ديني و مرامي ارتباط دارد؛ و در سوي ديگر با تعقل و تفكر و انديشه  ها و ارزش آموزه

 امور. و منطق  در ماهيت
ترين هدف توسعه و  مثابه اصلي آرماني، به  ي تمركز ما در اين مقاله بر روي جامعه

ي  ترين شرط تحقق زندگيِ مطلوب است و درصدد هستيم آن را از ادبيات مهجورمانده مهم
شدت انتزاعي و هنجاري خارج كرده و در ذيل  هاي به چنين از قالب اجتماعي و هم  ي انديشه
دنبال كنيم.  ـيعني توسعه  ـشناسي  ي مطرح در اوساط جامعه موضوعِ عيني و مسالهيك 

پيش از آن الزم است چند مفهوم مرتبط را به اجمال معرفي و معنا نماييم. وارسي دقيق 
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  ي ، بخشي از مدعاي ما را درباره»كمال«و » دين«، »جامعه«، »انسان«مفاهيمي چون: 
توان  نمايد؛ پس از آن است كه مي مثابه غايت توسعه روشن مي آرماني به  ي معناي جامعه

 تري از تلقي صراطي توسعه دفاع كرد. نحو روشن به

 انسان
آرمان و آرزو تنها براي موجودي با مشخصات وجودي انسان موضوعيت دارد؛ زيرا 

پيشي » هايش ها و داشته يافته«از » ها و مطالباتش خواسته«انسان موجودي است كه همواره 
سبب گفته شده كه انسان يك ذات بالقوه است؛ يعني طبيعت و ماهيتي  همين گيرد. به مي

كند كه  سوي وضع و موقعيت و حالتي تمايل پيدا مي نايافته دارد. اين ذات، هماره به تحقق
حال از استعداد بسيار بااليي براي تخيل آن و از توان مؤثري  اكنون در آن نيست و در عين

 ل بدان برخوردار است.براي ني
كردن، هم عامل بقاي انسان در  تر را طلب تر و باالتر و متعالي ميل به فرارفتن و بيش

چنين اسبابي بوده است براي  ها؛ و هم عالَم بوده است و هم موجب تنازع ميان انسان
شناسي  هاي انسان كه وجودگرايان در بحث پيشرفت و كسب كماالت وجودي. دليل اين

ي الحادي آن،  اند نيز همين بوده است. شاخه ي ماهيت متعين و پيشينيِ انسان جلو رفتهتا نف
ي غير الحادي، رساندن انسان  حل شاخه گيرد كه راه نيازي از خداوند را نتيجه مي در حالي بي

 طور خاص. مند ساختنِ انسان از صفت خالقيت خداوند به اللهي است و بهره به مقام خليفه
چنين ميان  گرايان و وجودگرايان و هم نظر از مجادالت ميان ماهيتصرف 
توان چنين نتيجه گرفت و بر آن نيز اجماع و ابرام كرد  الحادي و الهي، مي وجودگرايان

بيان ديگر، وارد  سازد. به كه انسانيت انسان در اين است كه خود وجود خويش را محقَّق 
كند.  كه سهم هر موجودي را از هستي تعيين ميشدن در تجربه و تكاپوي وجودي است 

ي  و تالش براي نيل بدان (كه شايد هيچ پاياني هم بر آن متصور نباشد) زاييده» آرمان«
تواند فهم معناي مورد نظرِ ما  اي از انسان مي چنين دركي از انسان است. چنين درك و تلقي

آوري بستر اجتماعي مساعد و  ماز توسعه را تسهيل كند. بنابراين، غايات توسعه، فراه
گرا كمك كند و ثانياً  هاي آرمان اي است كه اوالً به ترويج آرماني و تكثير انسان همراهي

 تري را براي وارد شدن به تجربه و تكاپوي وجودي مهيا سازد. هاي هر چه بيش انسان

 جامعه و دين
هاي  صاله مرهون تالشي وجودي خويش، اوالً و باال چنان كه آمد، انسان در تجربه هم

از پيش معين و مقدري ندارد؛ بلكه وجودي است كه بايد » بود«خويش است؛ زيرا او 
ي اول، مرهون خود اوست و در درجات ثاني، مرهون دو  و اين شدن در درجه» بشود«
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شايد در نگاه ». هدايت و دستگيري از باال«و » بستر همراه و همراهيِ شرايط«عامل ديگر: 
ميان اين دو  شود  نظر آيند. چگونه مي ي انسان به اول، اين دو نافي مدعاي نخست ما درباره

شناسد و ديگري او را  درحالي كه يكي انسان را مرهون تالش خويش مي  را جمع كرد،
 نوع و ديگريِ برتر؟ گيري ديگرانِ هم مستمند همراهيِ شرايط و دست

گر ما با ذاتي ناهشيار و بالاراده مواجه بوديم، نه اين ايراد، وارد و سخن درستي است؛ ا
ي تحول وجودي همين  خوش تحول و نه تحوالتي از سنخ وجودي. مميزه موجود دست

شدن عوامل دروني است و در غير  هم منوط به فعال است كه اثربخشي عوامل بيرونيِ آن
وجوديِ مختص اين صورت، يا از اساس تحولي رخ نداده است و يا از جنس تحوالت 

توان پاسخ داد و تناقض ظاهر در آن  انسان نبوده است. به اين ايراد از مسير ديگري نيز مي
هاي رفع محدوديت و مضايق بشري است. اين احساسِ  را مرتفع كرد؛ و آن بررسي راه

ها و  ي دائمي ميان داشته اي كه هر فردي از آحاد بشر به دليل فاصله و مضيقه  محدوديت
 نحوي مرتفع شود و آن خارج از طرق زير نيست: هايش دارد، باالخره بايد به هخواست
 ؛3»انسان«. از طريق تالش و اهتمام خود او؛ يعني اعتماد محض به 1
 ؛»جامعه«. از طريق همراهي و اخذ مساعدت از ديگران؛ يعني اتكاي به 2
؛ يعني 4كرده است . از طريق هدايت و دستگيري از جايي كه او را و هستي را خلق3

 دين«اذعان به ضرورت.« 
بايد توجه داشت كه دو تاي آخر لزوماً نه نافيِ اولي هستند و نه جايگزين آن؛ و در 

شدن از  مند كننده است. بهره هر سه طريق، اين اهتمام و تالش فردي است كه تعيين
سويه   ونه و يكمؤ هاي آسماني، چندان سهل و بي همراهي و مساعدت ديگران و از هدايت

مندي از شرايط مساعد و همراهيِ  نيست كه لزوم سعي و تالش فردي را منتفي سازد. بهره
چنان  هايي است كه از سوي فرد بايد مبذول شود. هم ديگران، خود مستلزم آمادگي و تالش

هاي نوعي و شخصي انسان است و مسبوق به تالش و  كه اثربخشي هدايت، تابع ظرفيت
شان،  ، با تمام اهميت»هدايت«و حتي » بستر«وجوديِ متعاقب آن. پس  اكتسابات

دست  به» قالب«هاي مفهوميِ بستر با  توان از تفاوت نهايي نيستند. اين را مي ي  كننده تعيين
هايي  ي فيزيك و مهندسي به علوم انساني آمده و نوعاً در معرفي موقعيت آورد كه از حوزه

هاي خود رسيده باشد. با  گري در آن به حداقل رود كه كنش ميكار  از زندگي اجتماعي به
پاي خويش و شدنِ  رو نافيِ رفتن به به هيچ» هدايت«و » بستر«شود كه  اين تلقي روشن مي

سو كه نه مانع باشند و نه  با تالش و اكتساب فردي نيست؛ البته با اين دو شرط به ظاهر ناهم
 قالب بسازند.
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مثابه  ي آرماني به آيد كه جامعه دست مي نيز از اين تأمل مفهومي بهي ضمني  اين نتيجه
هدف توسعه، وارد شدن به بهشت زميني و افتادن در سراشيب كمال نيست؛ بلكه تنها 

معني قرار گرفتن در راستاي كمال است. فرض هميشگيِ موانع و شياطين در زندگي اين  به
همين دليل است و مؤيد همان معناي  شايد به 6ييچنين تعبير از كمال به سرباال و هم 5دنيا

ترين حالت، تنها  صراطي از بستر اجتماعي و هدايت الهي است. پس جامعه و دين در همراه
نوعي در خدمت  كنند تا وجود خويش را محقَّق سازد؛ لذا هر دو به به انسان كمك مي

تالش خويش آن را اند كه بايد انسان خود به  همان تحقق وجودي و كسب كماالتي
 كسب كند.

 كمال
، 7است» مفطور به كمال«عنوان موجودي كه  متفكرين مسلمان پس از معرفي انسان به

 اند: از دو نوع كمال براي او سخن گفته
ي ثاني. اين  داري در مرتبه ي اول و تسهيل دين . كمال اول براي بقاست، در درجه1

سازي  تر هم استفاده كرديم، آماده عبيري كه پيشاست؛ يا به ت» سازي جامعه«كمالْ ناظر به 
 ؛»بستر«

و » سازي انسان«. كمال ثاني اما براي شكوفايي و تحقق وجودي است كه به 2
اشارت دارد. با همان سياقي كه نقش اولي و اصلي را در خود انسان ايفا » خودسازي«

 كند. مي
شود كه دومي  ان چنين استنباط ميش اند و از ترتيب هم مربوط كه اين دو كمال به با اين

سويه و مطلق  به نوعي به تحققِ اولي منوط شده است، اما چنان نيست كه نسبتشان يك
ها، موضوعيت دارد و ممكن  باشد. كمال ثاني در بود و نبود كمال اول و در تمام موقعيت

از اين  كند. تري پيدا مي است؛ در عين حال با وجود آن مساعدتر است و عموميت بيش
آرماني   ي جا از جامعه هايي كه تا بدين  شود كه با برداشت معناي كمال، دو نتيجه حاصل مي

 همساني دارد: ـمثابه هدف توسعه ارائه شد  به ـ
ي آرماني در بهترين حالت، تنها كمال نخست محقَّق شده است و در  . با نيل به جامعه1

 هنوز در آغاز راه است؛ -ي باشد كه كمال انسان -قياس با هدف واالترِ آن 
نحوي ديده  ي آرماني (كمال اول) بايد به سوي جامعه . مسير و سازوكار حركت به2

يك از مراحل آن متوقف نشود و به تعويق  شود كه كمال انساني (كمال ثاني) در هيچ
اتب ي آرماني از عمق و گستره و سهولت به مر نيفتد؛ هرچند كه تحقق آن در بسترِ جامعه

 تري برخوردار است. بيش



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

48 

عملي يا بدعملي  ي بي كس حق ندارد فقدان چنين ساختاري را بهانه عبارت ديگر، هيچ به
توان انديشه،  ي غير آرماني نيز مي ي عمر قرار دهد. در جامعه خويش و هدر دادن سرمايه

 -تر همراه يعني بس -اراده و اهتمام و عملِ آرماني داشت؛ و حتي قبل از درك كمال اول 
. پس چنين نيست كه كمال وجودي و كمال ثاني تنها براي 8به كمال ثاني نائل آمد

ي آرماني يا  هاي آينده ممكن بوده و موضوعيت داشته باشد. در عين حال، جامعه انسان
كه سطح تعالي و كمال را ارتقا  تر دو فضل بر مادون خود دارند: اول آن جوامع آرماني

 افزايند. ثاني، به كميت اهل آرمان و پويندگان راه كمال ميبخشند؛ و در  مي

 ي آرماني جامعه
است كه معنا و مقصود اسالم آمدهاكنون اين امكان فراهم طرح مقدمات مفهومي فوق، با

آرماني   ي كند تا جامعه را به اجمال بيان كنيم؛ اين مبادره كمك مي» آرماني  ي جامعه«از 
زاعِ محض فرود آيد و از البالي اوراق متروك سلف، پاي به بيرون از آسمانِ تخيل و انت

 هاي عمليِ آن قرار گيرد. هاي عيني توسعه وارد شود و در متن برنامه ميدان بحث نهد و به
ترين انديشمندي كه به بحث از  در ميان متفكرين مسلمان اولين كس و شايد شاخص

الصفا و خواجه نصير هم كه وارد  ني نظير اخواني آرماني پرداخته، فارابي است. ديگرا جامعه
الصفا،  (اخواناند  هاي اوليه، بدان نيفزوده اند، به تبع او بوده و چيزي جز تكرار همان ايده شده

اند،  . در دنياي مسيحيت هم كه پيش از اسالم بدان پرداخته)256-300: 1360؛ طوسي، 256: 2: ج1364
نوعي  آغاز شده است. بديهي است كه هر دو به )1391(ي آگوستين "شهر خدا"اين بحث با 

هايي بسيار كه جز اصل  اند؛ اما با دخل و تصرف شهر افالطوني بوده متأثر از آرمان
هم قرين نساخته است.  ها را به ي ديگري آن ي آرماني، مشخصه وجوي جامعه جست
هم كمابيش مطرح بوده  مثابه مطلوب مشترك در بين متفكرين غير ديني آرماني به ي  جامعه

اند كه آن  ي او، كساني مثل پوپر و فوكوياما هم بوده جز ماركس و كمون ثانويه است و به
 اند. وجو كرده ي بازِ ليبرال دموكراسي جست را در جامعه

ي او در باب مدن فاضله و غيرفاضله، اين بود كه  سراغ فارابي و نظريه غرض از رفتن به
ي امروزي مردم مسلمان و جوامع  توان از آن براي ايده هاماتي ميبررسي نماييم چه ال

از كفايت » ي فاضله مدينه«توسعه گرفت. بديهي است كه تأمالت او ذيل  ي  اسالمي درباره
ي مهمي است كه  حال، واجد جنبه و جامعيت مورد انتظار ما برخوردار نيست و در عين

مثابه هدف  ي آرماني را به اگر جامعه«ث كه: تواند پاسخي باشد به پرسش اصلي اين بح مي
بودنِ آن از نظر اسالمي به چه  هاي توسعه محسوب كنيم، آرماني مشترك تمامي طرح

 »دارد؟ معناست و چه مشخصاتي 
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بندي  شناسي از جوامع ارائه داده است. دسته دو نوع گونه  فارابي با دو معيار متفاوت،
ي  است و بر اساس آن جوامع به دو دسته» ودبسندگيخ«و » وسعت«بر معيار  نخست مبتني

 شرح زير دارند: شوند و همان دو دسته نيز انواعي به كامله و ناقصه تقسيم مي
 

 
 

كند و ما نيز از آن در  هاي توسعه پيدا نمي شناسي چندان ارتباطي با بحث اين گونه
شناسي دوم خويش، مدن  گونه. فارابي در 9رويم شناسي دوم او مي گذريم و به سراغ گونه مي

ي  است، به دو دسته» ي صغري مدن كامله«را كه منظور او همان مدن كامله و احتماالً 
ي فاضله وجود دارد؛ در حالي  كند. از نظر او تنها يك مدينه فاضله و غير فاضله تقسيم مي

» هدف و غايتي«م، شناسي دو كه مدن غير فاضله متعددند. معيار و مالك فارابي در گونه
را » سعادت«اي خود برگزيده است. او ابتدا جوامع را برحسب اين كه  است كه هر جامعه

چنين برحسبِ داشتن شناخت درست از آن  اند يا خير؛ و هم عنوان هدف خويش برگزيده به
سراغ تفصيل  كند و پس از آن به و اهتمام بدان، در پنج دسته از هم تفكيك و شناسايي مي

  غير از سعادت را برگزيده رود كه هدفي به شناسي خويش در آن دسته از جوامعي مي نهگو
 و بدان اهتمام دارند.

 شناسي فارابي است براساس اهداف مطمح نظر و مورد تعقيب جامعه: دو جدول زير، گونه
 ن برحسب هدفدسعادت«انواع م« 

 
 انواع مدن

 سعادت

 اهتمام به آن شناخت درست آن ضرورت آن

 + + + فاضله
 - + + فاسقه
 -  ⇐  + -  ⇐+   + مبدله
 - - + ضاله
 - - - جاهله
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 انواع مدن جاهله بر حسب اهداف آنها

 استعداد فاضله شدن هدف جامعه مدن جاهله

 ++ قُوت ضروري ضروريه

 + ثروت و مكنت نذاله (بذاله)
 + نهايت خور و خوش به خست و شقوت

 + شهرت و افتخار كرامت
 - تصرف و غلبه تغلبيه

 ++ آزادي و تنوع و تكثر حريه يا جماعيه

داند و غايت سياست را كسب سعادت.  فارابي، غايت تمام شعب فلسفه را سياست مي
دست   نفسه است كه از مسير كسب فضائل نُطقي و خُلقي به سعادت نيز از نظر او، خير في

اي  اش، چيزي جز وسيله آيد. بنابراين، از نظر او سياست و جامعه، حتي از نوع فاضله مي
ي اجتماعي  عنوان يك هدف و مطالبه ند. سعادت هم اگرچه بهبراي تحصيل سعادت نيست

غايت يك صفت فردي است؛ يعني محل ظهور و بروز آن فرد است و  معرفي شده، اما به
ي مورد نظر فارابي را مصداق  ي فاضله ها و اكتسابات او. پس اگر جامعه وابسته به تالش

هاي توسعه بدانيم،  آرماني را هدف برنامه  ي ي آرماني بگيريم و نيل به جامعه اسالميِ جامعه
رسيم كه در آغاز مقال بدان اشاره شد. مدعاي ما در  مي» معناي صراطيِ توسعه«همان  به

واصل گرفت و براي   ي معناي جامعه ي آرماني را نبايد به جا اين بود كه جامعه آن
ر بستري همراه و با يافتگي نيز نبايد معنايي بيش از داشتنِ تكاپوي آرماني د توسعه
هاي توسعه، در  رسيدنِ كامل برنامه نتيجه سازي و به وسوي درست قائل شد. با پياده سمت

نحو  تري به هاي هرچه بيش آيد تا انسان واقع زمينه و بستر اجتماعي مساعدي فراهم مي
قي بگيرند و بر مكتسبات وجودي خويش بيفزايند. اين تل  تر، مسير سعادت را در پيش سهل

دهد كه توسعه، چيزي بيش از يك وسيله و يا  ي آرماني نشان مي از توسعه و از جامعه
نيست و با تحقق آن،  -سازي است  كه انسان -ي اسالم  برد براي اهداف عاليه هدف ميان

سازي تا نيل به چنين  شود. اين البته بدان معني نيست كه انسان تازه كارِ اصلي دين آغاز مي
يطي متوقف خواهد ماند؛ خير! اين كار در تمامي مراحل، يعني در قبل و حين و بستر و شرا

اي نيز در حال اجراست؛ با اين تفاوت كه پس از  بعد تالش براي برپاساختنِ چنين جامعه
ي  شود و از دايره تري برخوردار مي مراتب بيش نيل بدان، از سرعت و عمق و گستردگي به

 كند. تماعي نيز تسري پيدا ميي اج خواص آمده و به بدنه
ي آن با  آيد كه مميزه دست مي ي فاضله اين نتيجه نيز به ي فارابي در باب مدينه از نظريه

، در 10»ساختار اجتماعي«و » قوانين حاكم«و » رهبري«جز تمايزاتش در  مدنِ غيرفاضله، به
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عنوان معرِّف  سعادت بهآن است كه سعادت باشد. با كنكاش در معناي » هدف و مطالبات«
ي آرماني  ي مطلوب فارابي، يك جامعه شود كه جامعه ي فاضله نيز مشخص مي اصلي مدينه

اي كه مردمان آن اهل  همان معنايي كه در آغاز مقال بدان اشاره شد: جامعه است، به
اي كه هم  كنند. جامعه تالش مي اند و بدان اهتمام دارند و در مسير تحقق آن  آرمان

 شناسد و هم بدان اهتمام دارد. درستي مي ضرورت سعادت قائل است، و هم آن را به به
جستن به   توان تأسي ي آرماني را مي از معناي جامعه» ايصال«پس كنار گذاردنِ فرضِ 

واصل   ي عنوان يك جامعه گاه به ي فاضله را هيچ فارابي محسوب كرد؛ زيرا او هم مدينه
ي سعادت را براي اطالق چنين وصفي بدان  اشتن دغدغه و مطالبهمعرفي نكرده و صرف د

 دانسته است. كافي 
بر تعاريفي كه فارابي از  را عالوه» آرمان«به » سعادت«متناظر و نزديك شمردن معناي 

دست آورد.  اش با اهداف مطرح در مدنِ جاهله نيز به نشاني توان از مقابل ، مي11آن كرده
درگيرِ ثروت و شهرت و غلبه،  درگيرِ رفاهيات، يا   ضروريات يا جوامعجوامع درگيرِ 

تبع  اند. به حال، طريق سعادت را نيز گم كرده اند كه در عين مصاديق بارزِ جوامع فاقد آرمان
هاي توسعه كه به چنين سطحي از نيازها و  توان گفت آن دسته از الگوها و برنامه مي

ي دين بيرون  نمايند نيز از چارچوب مورد نظر و توصيه مي قتناع هاي انساني اكتفا و ا خواسته
هاي توسعه در  چه ذيل الگو و برنامه يابي آن اند و اين شاخص مهمي است براي ارزش افتاده

توان به دو شاخص ديگر براي رصد و تحليل  جز اين مي شود. به جوامع اسالمي مطرح مي
 داشت. ي ايران از اين حيث اشاره وضعيت جامعه

 ي آرماني هاي جامعه شاخص
  ي بلكه جامعه» واصل«ي  ي آرماني، نه جامعه چنان كه آمد، تعريف ما از جامعه هم

تعبير كرديم. حال اگر » ي صراطي توسعه«رو هم از آن به  همين هاست و به آرمان» راه در«
بودن  راه نان از درهايي براي كسب اطمي ي اين تعريف، نشانه و شاخصه قرار باشد كه بر پايه

 دست داد، روي چه عناصري بايد تأكيد كرد؟ به
 ها جا فعالً به دو مورد از آن هاي فراواني وجود دارد و ما در اين براي اين سوال، پاسخ

ي قابل  كنيم و دو شاخصه اكتفا مي -تري برخوردارند  كه به اعتقاد ما از اولويت بيش -
 نماييم: ه اجمال ارائه ميسنجش را براي كنترل تغييرات آن ب

 . رصد و سنجش دائمي نظام ارزشي حاكم و رايج در جامعه؛1
 ي شيوع آن در بين مردم. . بررسي عمق و گستره2

هاي برتر  ترتيب از ارزش كه به» نظام ارزشي جامع«زير، تصويري است از يك جدول 
 ت:بندي شده اس تر، مرتب و سطح هاي نازل تر به ارزش كننده و تعيين
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 نظام ارزشي جامع
 ي توافق دايره معيار مبنا ترتيب

 ي دراكه هاي واجد قوه بشريت، شامل تمام انسان درست / غلط شناختي حقيقت اول

 ها اجماع كثيري از انسان خوب / بد شناختي نيكويي دوم

 عقيده هاي هم اجماعي از انسان مقدس/ نامقدس معناشناختي سوم

 ذوق و سليقه هاي هم اجماعي از انسان زيبا / زشت شناختي زيبايي چهارم

 منفعت، منتهي به فرد انساني اجماع افراد هم سود / زيان طلبي منفعت پنجم

 فرد انساني خوشي / ناخوشي جويي  لذت ششم

هاي حاكم و مورد  اي است كه ارزش يافته از نظر ما جامعه ي آرماني و توسعه جامعه
اط و پيوند دروني و ثانياً از ترتيب و ترتب فوق برخوردار باشند تبادل آن، اوالً از ارتب

ها از باال به پايين باشد. صورت  كنندگي و اولويت آن ؛ يعني تعيين)419-420: 1394زند،  (شجاعي
مطلوبِ آن نيز وقتي است كه هيچ تغايري از اين حيث ميان بخش رسمي و غير رسميِ 

 سو باشند. اسبات اجتماعي نيز با آن همجامعه وجود نداشته، و ساختار و من
ي شيوع اين  ي دوم براي رصد وضع آرماني جامعه، بررسي عمق و پهنه شاخص و نشانه

ترتيب از طريق  نظام ارزشي در مناسبات اجتماعي و در بين آحاد مردم است. عمق آن را به
ي عرف و هنجارها«و » فرهنگ«شدن در  ، جاري»قوانين و مقررات«تسري در 

و باالخره رسوخ و ركون يافتن در » رفتارها و عملكردها«، ظهور و بروز در »اجتماعي
ي آن  توان مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. گستره افراد مي» خُلقيات و ملكات وجوديِ«

 نيز ناظر به فراواني هر يك از سطوح مذكور در جمعيت كشور است.
ميان آوردن پاي هاي رايج، اوالً به برداشتهاي مهم اين تلقي از توسعه با  تفاوت

كه جايگاه مرسوم اين مقوالت در الگوهاي رايج توسعه، همان  هاست؛ در حالي آرمان
هاي  ي شاخص كردن آن است از طريق ارائههاست. ثانياً، عملياتي مقدمات شعاري برنامه

به سطح » الِ نيكافع«هاست از سطح  قابل سنجش؛ و باالخره، ارتقاي انتظارات و شاخص
ي  هاي توسعه تفصيل اين بحث را بايد ذيل نقد و بررسي كفايت شاخص». فاعالن نيكو«

 هاي مادي رشد بوده است. انساني دنبال كرد كه خود محصول تجديدنظر در شاخص

 گيري بندي و نتيجه جمع
ي به گيرد، اعتنا هاي قالبي و رايج توسعه نوعاً مورد غفلت قرار مي چه در بحثآن

تعريف توسعه و به تبع آن، اهداف و غايات آن است و اين ناشي از اوالً مفروض و مسلم 
ي غربي است كه در اين راه پيشتاز بوده و تلقي و رويكرد خويش را در اين  گرفتن تجربه
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 توسعه و
 ي آرمانيجامعه

 )54تا  41( 

هايي است كه نوعاً  نظري گزيني و كوته باب بر آن حاكم ساخته است؛ ثانياً مربوط به ساده
  ي ران اجرايي توسعه وجود دارد و باالخره قرار داشتن اكثر جوامع در مرحلهدر كارگزا

ها دليل كافي و يك از آنمشكالت و نيازهاي اوليه. اين در حالي است كه هيچ
گرفتنِ اهداف بلند انساني در الگوهاي توسعه نيست؛ خصوصاً وقتي  اي براي ناديده كننده قانع

هاي جديد  هاي نويني را براي گشودن راه انگيزه و انرژيآيد و  ميان مي كه پاي دين به
هاي  گفتماني و اصالح و ترميم آورد. آرمان و افكاري كه ديگر با نقدهاي درون ميدان مي به

هم » فرهنگي توسعه هاي  شاخص«و » ي انساني توسعه«سطحي در قالب عناوين پرطمطراق 
 هايي اساساً جديد است. گذاري شالوده دنبال بنيان شود و به قانع نمي

كه محصور و متعلق  هاي سلَف كه بيش از آن در همين راستا بازخواني برخي از انديشه
هاي محكم عقلي ريشه  هاي استوار ديني و بنيان به اوضاع و شرايط ماضيه باشند، در آموزه

سرزمين واقعيات ها را از آسمان انتزاع به  گشا باشد؛ البته اگر بتوان آن تواند راه دارند، مي
ترِ توجهات به هدف  تالش ما در اين مقال اوالً منعطف ساختنِ بيش امروزي وارد ساخت.

و غايت توسعه بود؛ و ثانياً دنبال كردنِ آن در سطحي فراتر از نيازهاي رفاهي و حتي 
هاي  آورند كه با ارزش دست مي شان را از نسبتي به ها نيز اهميت و وزن فرهنگي؛ زيرا آن

تر  ها. هدف سوم، واقعي و عيني شان به آن سويي و نزديكي تر دارند و ميزان هم تعاليم
هاي مطرح  هاي عملياتي كه بهانه ي برخي شاخص ي آرماني بود و ارائه كردنِ مفهوم جامعه

در غيرقابل رصد و سنجش بودنِ آن را تا حدي برطرف سازد. در همين راستا و در مسير 
ي آرماني  نظر اسالمي، اين حقيقت نيز آشكار گرديد كه جامعهتشريح فحواي آن از م

مثابه هدف توسعه، غايت كار نيست؛ بلكه به يك معنا آغاز راه است؛ زيرا تنها ساختاري  به
مساعد و گفتماني همراه را براي غايتي باالتر فراهم آورده است كه همان تجربه و تكاپوي 

است كه در اين مقال » ي صراطي توسعه«مفهوم وجودي است. اين همان معناي مستتر در 
 به دفعات بدان اشاره شد.
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 و طالب معرفت و سوفيست به معني واجد آن. معني دوستدار
شناسان ايراني وجود دارد كه تعهد و تصلبي بيش از اَخالف غربيِ  اين مقاومت بيش از غرب در بين جامعه .2

سازي  شناسي كالسيك دارند. بخشي از آن شايد واكنشي است به فشارهاي مربوط به اسالمي آن به جامعه
 شناسي. ايشان براي صيانت از گرايشات سكوالر حاكم بر جامعههاي  علوم در ايران و تالش

هاي انسان در رفع اين فاصله، متنوع و متعدد است؛ از رفتن به سراغ علم و فناوري گرفته تا جادو و  حل راه .3
 ).479-480 :1394زند،  ها. براي تفصيل اين بحث، نك: (شجاعي هنر و دين و ايدئولوژي

قرار باشد انسان از جايي كمك بگيرد، چه جايي بهتر از ذاتي » اگر«ترين گزا اين موجه .4
 كه هم او را و هم جهان و اقتضائات حاكم بر آن را خلق كرده است.

زار. نوابت كه  هاي هرزند در كشت فاضله ياد كرده است كه همچون علف  .5
زيند، درعين حال به خصوصيات  اند كه در مدن فاضله مي معرفي كرده است كساني او نُه دسته از آنان را

 ).300: 1360؛ طوسي، 198-204: 1358اند. نك: (فارابي،  مدنِ غير فاضله متشبث
 ).6يا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقيه (انشقاق،  .6
قي از انسان، بسيار به تلقي وجودگرايان نزديك است؛ با اين تفاوت كه آنان هيچ سمت و سو اين تعبير و تل .7

كنند و  و خصلت كمالي براي شدن انسان قائل نيستند و متفكرين مسلمان اما از شدنِ انسان به كمال ياد مي
 ).240-242: 1358دانند. نك: (فارابي،  جهت آن را تخلق يافتن به صفات الهي مي

اين را در تمايزي كه ارسطو ميان فضيلت شهروند خوب با فضيلت انسان خوب مي گذارد، دنبال كنيد. نك:  .8
 ).108-109: 1363(ارسطو، 
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