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 چكيده

سمت پيشرفت و تعالي هستند.  اي به افراد و آحاد جامعه، موتور اصلي حركت هر جامعه
تواند موجب تسريع يا كندشدن حركت  اگرچه جامعه نيز از طريق نهادهاي اجتماعي مي

گيري نهادهاي اجتماعي نيز نهايتاً به حركت افراد مرتبط  شود، اما اثرگذاري و جهت» فرد«
كه نوع تعريف از  جايي يابد. از آن آحاد جامعه تحقق مي» عمل«و  »اراده«است و از طريق 

ها در تعريف  انسان در دو نظام معنايي غربي و اسالمي، عامل اصلي تفاوت جدي آن
گيري كلي و مسيريابي و همچنين تعيين محتواي پيشرفت و توسعه است، نوشتار  جهت

ي اسالم  ي انديشه شناسانه هاي انسان سازي تفاوت پيش رو بر آن است تا با تأكيد و برجسته
دو نسبت به هدف و محتواي  ي ليبرال دموكراسي، نشان دهد كه چرا رويكرد اين و نظريه

آمده حاكي از آن است كه تفاوت و  دست ديگر متفاوت است. يافته به پيشرفت، با يك
تفاوت در ترين و تاثيرگذارترين عوامل  تضاد جدي در نوع تعريف انسان، يكي از مهم

 دموكرات) است. -ترسيم نوع پيشرفت در نگرش اسالمي و غرب (ليبرال
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 مقدمه
ي منطقي و معناداري ميان تفاوت نگاه  پرسش اساسي اين مقاله آن است كه چه رابطه

ي پيشرفت وجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي،  ألهاسالمي و غربي به انسان و مس
ترين و يا  ي اسالم و غرب اصلي شناسانه ي اصلي آن است كه تفاوت مباني انسان فرضيه
 ترين عوامل تفاوت در نگاه به موضوع پيشرفت و توسعه است. كم يكي از اصلي دست

راواني بر پيشرفت هاي انسان كه سبب شناخت صحيح او بوده و اثر ف برخي ويژگي
. يكي ديگر )166-149: 1380(رجبي، بودن و جاودانگي  وي دارد، عبارتند از: اختيار، دو ساحتي

سازد،  از نكات قابل توجه كه شكاف ديدگاه اسالم با ديدگاه ليبراليستي غرب را برمال مي
سي عنوان شاخص اسا اصالت تربيت و تعالي معنوي انسان در بعد فردي و اجتماعي به

ي مادي و  هاي پيشرفت را به دو دسته ها و شاخص پيشرفت است. به نظر ذوعلم، اگر مؤلفه
هاي معنوي داراي ارزش و اصالت ذاتي و غايي  معنوي تقسيم كنيم، قطعاً در اسالم شاخص

محور  بنيان و تربيت هستند. اين بدين معناست كه پيشرفت مورد نظر اسالم، پيشرفتي اخالق
 )190-189: 1391(ذوعلم، است 

شناختي گفتمان اسالمي  كوشد تا تفاوت انسان پارسانيا نيز با اتخاذ رويكرد گفتماني مي
. در اين گفتمان، )67: 1390(پارسانيا، توضيح دهد » فطرت«ي  و غربي را با كليدواژه و نظريه

اهميت جهاني، ارزش و  كوشد در كنار توجه به امور مادي و اين انسان چندبعدي است و مي
از جمله  -امور متعالي و قدسي را نيز پاس داشته و از آن غافل نشود. در گفتمان اسالمي 

صورت  هاي انساني را به عنوان جوهر انسان، اصول ارزش فطرت به -رويكرد استاد مطهري 
ي  اش دغدغه و مخاطره جانبه كند و با وسعت همه ثابت و پايدار در طول زمان حفظ مي

شده و ناشناخته، دنيوي و اخروي، محدود و نامحدود حياتش  ه جوانب شناختهانسان نسبت ب
 دارد. را همواره زنده نگاه مي

بر تجربه و داراي وجه ماترياليستي  شده از انسان مبتني در گفتمان مدرن، تعريف ارائه
ي بعدي بودن انسان، توجه بر اصولي از جمله: تك است. ماهيت انسان در اين گفتمان مبتني

گرايي  جويي، طلب نفع مادي و اين جهاني و مصرف افراطي به برآيند قواي جسماني، لذت
هاي نظري اومانيسم و  . راهبرد غرب براي توسعه، بر اساس بنيان)73: 1375(نبوي، است 

ترتيب انسان در حد يك حيوان اقتصادي،  بندي شده است؛ بدين سكوالريسم صورت
شد. لذا  نزل يافته و به موتور حركت جامعه تبديل ميطلب ت طلب و قدرت سودجو، لذت

هاي آسماني  مصرف، رقابت، لذت، ثروت، نوگرايي، سرعت، رفاه و آزادي به ارزش
عنوان اهرم  شوند. البته اخالق دنيوي، ابزاري و سكوالر به ي غربي تبديل مي توسعه
حيواني مورد اهتمام قرار  هاي يابي به ارزش ي رفتارهاي آحاد جامعه براي دست كننده تنظيم
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محور و  هاي زندگي جايگزين اخالق سعادت اي و مهارت گيرند و در قالب اخالق حرفه مي
 شوند. بخش مي تعالي

 چارچوب نظري
اي دانست كه در  شناسي فرانظريه بر انسان چارچوب نظري اين نوشتار را بايد مبتني

كوشند تا  ها مي از نظريه گيرد. اين سطح قرار مي 72F1»سطح دو«هاي  رديف نظريه
كنندگي  هاي فكري الزم براي سنجش عيار يك نظريه را از حيث قدرت تبيين چارچوب

ي فهم محقق از مسائل اجتماعي و سياسي را  دهند و زمينه مورد بحث و بررسي قرار 
ي شناخت شناختي و انسان شناختي، معرفت تر و با تمركز بر مسائل هستي اي غيرمستقيم گونه به

شناختي يك  . بر اين اساس، اين نوشتار در چارچوب انسان)7-6: 1386(مشيرزاده، فراهم آورند 
سازي اثر و اهميت  كوشد با برجسته ي الگوي توسعه و پيشرفت، مي فرانظريه درباره

شناسي، تأثير آن را بر تفاوت رويكرد اسالمي و ليبرال دموكراسي در ترسيم پيشرفت  انسان
 بررسي قرار دهد. و توسعه مورد

 شناسي مفهوم
هاي معنادار و  ميان مفاهيم اصلي و كليدي اسالم و ليبرال دموكراسي، تفاوت

اي وجود دارد. براي مثال؛ با وجود نزديكي معنايي ظاهري ميان پنج مفهوم  كننده تعيين
مفاهيم توان مدعي شد كه كاربرد اين  اساسي: توسعه، پيشرفت، رشد، تعالي و تكامل، مي

شناختي در غرب و اسالم است كه ذيالً به  ي تفاوت مباني انسان دهنده خودي خود نشان به
 پردازيم: ها مي اين تفاوت

 توسعه

داند كه مستلزم تغييرات اساسي در  توسعه را جرياني چندبعدي مي "مايكل تودارو"
اقتصادي، كاهش ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم، نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد 

ي نظام  كن كردن فقر مطلق است. توسعه بايد نشان دهد كه مجموعه نابرابري و ريشه
هاي اجتماعي در  هاي افراد و گروه اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته

سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق  داخل نظام، به
 )135: 1387ودارو، (تيابد  مي

ناپذير  هاي انساني جزء جدايي در تعاريف جديد از توسعه، توجه به اخالقيات و ارزش
ي اقتصادي، سياسي و  تواند بر جنبه اند كه اخالقيات مي و تصريح كرده  توسعه معرفي شده

                                                      
1. second order theorizing. 
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ني ي انسا سزايي بگذارد و درصورت عدم توجه به اخالقيات، توسعه اجتماعي توسعه تأثير به
دنيس گولت  (Marangos & Astroulakis: 18)با مشكالت و انحرافات جدي مواجه خواهد شد 

شناسي،  ي اخالقي، مباحثي از قبيل آداب و سنن، جمعيت گذار توسعه عنوان پايه به
داند. او پاسخ به اين  ها را در الگوهاي توسعه دخيل مي هاي بومي، اخالقيات و ارزش فرهنگ

است: زندگي خوب به چه معناست؟ مبناي  لگوهاي توسعه الزامي دانسته سه سوال را در ا
هاي  اجراي عدالت در جامعه چيست؟ بشر براي هماهنگي با طبيعت و حفظ آن براي نسل

بر  پاسخ به اين سواالت تا حد زيادي مبتني  (Goulet, 1997: 1165-1168)بعد چه بايد بكند؟
هاي  تواند پاسخ ت و در هر كشور و ملتي مياي اس سيستم ارزشي حاكم بر هر جامعه

طور خالصه، در تعريف توسعه نكاتي را بايد مد نظر داشت كه  متفاوتي داشته باشد. به
ي ارزشي تلقي كنيم؛ ثانياً، آن را جرياني  اند از: اوالً، توسعه را مقوله ها عبارت ترين آن مهم

نزديكي آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشيم چند بعدي و پيچيده بدانيم و ثالثاً، به ارتباط و 
 .)8: 1387(ازكيا و غفاري، 

 نسبت مفهوم پيشرفت و توسعه

معناي ترقّي، پيشروي داشتن در خصوص كار يا مقصدي، حركت به 73F1»پيشرفت«
 تا] ، ذيل پيشرفت، پيشرفت كردن و... ) (دهخدا، [بيكردن، سرانجام خوب يافتن و خوب انجام دادن 

است كه هم معناي كمي و عرضي و هم معناي كيفي و طولي در آن تعبيه شده است. اگر 
معنا كنيم، اين مفهوم، معناي » تكامل«و » رشد«مفهوم پيشرفت را با دو مفهوم ديگر، يعني 

در اين قرائت » پيشرفت«ايراني خواهد يافت. ـ  تري در الگوي اسالمي دقيق و عميق
سمت  صورت كيفي به جانبه (مادي و معنوي) سطوح زندگي به همهمعناي رشد تدريجي و  به

هاي مضيق و محدودي مانند  تر از واژه ي اين واژه گسترده وضعيت مطلوب است. گستره
سازي نظام سياسي يك كشور براي نيل به  است كه تنها معطوف به ظرفيت 74F2»توسعه«

و فرهنگي (توسعه يافتگي فكري) شرايط استاندارد اقتصادي (رفاه)، امنيتي (ثبات سياسي) 
 است.

اي كه استعدادهاي فردي و جمعي از  گونه منظور از پيشرفت، تحول متكامل است؛ به
توان گفت  بالقوه به بالفعل تبديل شده و به تعبير ديگر، فعال گردد. بر اين اساس مي

ي ي فردي و اجتماعي از وضعيت پيشرفت عبارت است از حركت آگاهانه و با اراده

                                                      
1. Progress. 
2. Development. 
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سمت حالت و وضعيتي بهتر كه رسيدن به آن وضعيت از اهداف و  نادرست يا نامطلوب به
ي اسالمي، پيشرفت عبارت است از  . بر اساس انديشه)249: 1390(زيبايي، آمال مردم است 

تحول اساسي و بنيادي در كميت و كيفيت زندگي فردي و اجتماعي. در رويكرد اسالم، 
هاي معنوي رشد و تعالي انساني  گيرد، بلكه جنبه دي را دربر نميهاي ما پيشرفت تنها جنبه

ي مادي و معنوي است  داراي دو جنبه» سعادت«شود. در واقع، در اين نگاه،  را نيز شامل مي
. در نگاهي اجمالي، پيشرفت، افزايش )186: 1390(اميدي، گردد  حاصل مي» پيشرفت«كه طي 

ست؛ نه ِصرف افزايش رفاه مردم. آن تعريف از ظرفيت وجودي و رشد و تعالي معنوي ا
پيشرفت كه در اين تحقيق مبناي كار قرار گرفته و توسط محقق از جمع تعاريف پيشين 

 شود عبارت است از: تبيين مي
پيشرفت، فرايندي است كه تحولي مداوم در ابزار، قوانين و روابط مادي، معنوي و «

مل جامعه و ايجاد زمينه براي بروز استعدادهاي منظور دستيابي به تكا اجتماعي حيات به
هاي اصيل انساني در چارچوب احكام اسالم و در جهت  انساني ايجاد كند تا خواسته

هاي اسالمي تأمين شود. در اين تعريف، مفاهيمي اعم از: پويايي، تحول، كمي و  هدف
هاي  جنبه ي كيفي بودن، حركت از يك نظام سنتي به يك نظام مدرن، توجه به همه

هاي انساني نهفته است تا بتوان ثروت، قدرت، همبستگي و معرفت  وجودي بشر و ارزش
 .)45: 1389؛ جهانيان، 6: 1364؛ ميسرا، 21: 1381؛ خليليان اشكذري، 108: 1378(اكبري، » توليد كرد

 مفهوم تكامل و تعالي

است كه اين نيل بيني اسالمي، رسيدن انسان به كمال و سعادت اخروي هدف در جهان
يكي  "معنويت"ي  يابي به مقوله گذرد. دست ي عملكرد مادي مي به اين سعادت نيز از نحوه

ي  ي توسعه ايراني پيشرفت است كه تفاوت دو نسخه-هاي بنيادين الگوي اسالمي از شاخص
ها و  ي زمينه كند؛ زيرا معنويت، روح پيشرفت واقعي در همه اسالمي و غربي را مشخص مي

چون مرتضي مطهري بر اين باورند  . برخي انديشمندان هم)6: 1390(امين مقدسي، ائل است مس
نيز عبور كنيم و خود را به مفهوم » پيشرفت«هاي مفهوم  بايست از محدوديت كه حتي مي

تر،  ديگر سخن، تكامل در اين منظر و منظور، مفهومي كامل نزديك نماييم. به» تكامل«
ر از مفهوم پيشرفت دارد. وي ضمن تبيين تفكيك ميان گسترش افقي و ت تر و متعالي انساني

ي بشري را حركتي  عمودي انسان، ايمان را حركت رو به باال و عمودي، و علم و توسعه
كند كه تكامل، حركت از سطحي  و تصريح مي )75: 1372(مطهري، افقي و رو به جلو ارزيابي 

 : 1374(مطهري، باشد  ح افقي هم درست ميبه سطح باالتر است ولي پيشرفت در يك سط

هرتكاملي پيشرفت هست؛ اما هر پيشرفتي تكامل نيست. براي «. از نظر مطهري )12-13
كه در مفهوم تكامل، تعالي خوابيده است. برخالف مفهوم پيشرفت كه در مورد يك  اين
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ممكن است «؛ لذا )378-377: 10، ج1385(مطهري، » سطح هم صادق است گسترش افقي و هم
كه در  نتيجه آن )401(همان: » اي پيشرفت كرده باشد، ولي تكامل نيافته باشد جامعه
ي عام و  رابطه -از حيث منطقي  -شناسي ميان مفهوم تكامل با پيشرفت و توسعه  نسبت

 خاص مطلق وجود دارد. 
سوي ايراني، از  -در تركيب الگوي اسالمي» پيشرفت«ي  رسد انتخاب واژه نظر مي به

توحيدي همراه  -ي الهي معرفتي و انگيزه -ي فلسفي مقام معظم رهبري نيز با چنين انديشه
عقالنيت، معنويت، عدالت، حريت » تمدن نوين اسالمي«رو، در گفتمان  بوده است؛ از اين

عنوان الگوي  دار، معيارمند و معنامند به جانبه تحقق خواهد يافت و تمدني هدف و رشد همه
 مي فراروي بشريت قرار خواهد گرفت.زيست اسال

مفهوم ديگري كه نزديك به مفهوم تكامل است و طراز آن سطح باالتري از پيشرفت 
است. اين تعبير در هفت آيه از آيات قرآن مجيد مطرح  "تعالي"گيرد، مفهوم  را دربر مي

ه ياد مائد 104سباء،  61عمران،  آل 64شده است كه براي نمونه، به ترتيب: از آيات 
صرف آمدن نيست؛ » تعالوا«شود. عالمه طباطبايي معتقد است در اين آيات مراد از  مي

با » تعالي«ي  ي تفاوت مفهومي واژه واسطه است. اين برداشت به» باال آمدن«بلكه مراد 
ي كوه  مطرح شده است. در ادبيات فصيح عرب، اگر كسي مثال در دامنه» اطلعوا«ِي  واژه

؛ يعني »اطلع«ِگويد:  ي كوه باال برود، به او مي ديگري را امر كند كه به قلهاست و بخواهد 
ي كوه و بخواهد او را امر  ي كوه است و ديگري در دامنه كس در قله و اگر آن». باال برو«

است » علو«كه مشتق از » باال بيا«؛ يعني »تعال«گويد:  ي كوه بيا، به او مي كند به قله
 .)96: 1383(سفري، 

 "توسعه"و نسبت آن با  "رشد"مفهوم 

گيرند، در  در قرآن مترادف مي» رشد«را با معناي » توسعه«برخي نويسندگان لفظ 
در برخي از وجوه به » رشد«ي غربي متفاوت است. اگرچه  »توسعه«با » رشد«كه  حالي

ديگر  بههايي هستند.  شباهت دارد، اما از لحاظ مباني و اهداف باهم داراي تفاوت» توسعه«
ي  از واژه» توسعه«ي  جاي واژه تر است كه به سخن، در فرهنگ و معارف اسالمي مناسب

بار در قرآن مجيد آمده  19استفاده شود. لفظ رشد و تركيبات مختلف آن مجموعاً » رشد«
 256ي  تر از ديگر آيات در اين زمينه كاربرد دارد، آيه اي كه بيش ي مباركه است. آيه

ال اكراه في الدين قد تبين الرشد «قرار دارد: » غي«در مقابل » رشد«ت كه سوره بقره اس
 نويسد: . عالمه طباطبايي در الميزان مي)256(بقره: » من الغي

اي است؛ خالف آن،  معناي رسيدن به واقعِ هر نظريه به "رشد"ي  كلمه«
د، همان سوي رش گويند. و هدايت به مي "غي"خطا رفتن از واقع را نيز  يعني به
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سعادت واقعي  سوي عقايد حق و اعمالي كه عاملش را به دعوت اوست به
 .)59: 2، ج1377(طباطبايي،  »رساند مي

اخالقي و رشد اجتماعي، آن هم در ابعاد  -مرتضي مطهري رشد را به رشد فردي
الهي و اجتماعي  -گوناگون تقسيم كرده و بحث رهبري جامعه و امت را نيز در ابعاد معنوي

: 3، ج1378(مطهري، زند  هاي قرآني و تعاليم وحياني پيوند مي بر اساس آموزه» رشد«ي  با مقوله

 كند: . وي تصريح مي)315-326
رشد انسان، رشد اكتسابي است. رشد انسان اوالً غريزي نيست؛ حتي در 
حدود زندگي حيواني. ثانياً محدود به زندگي حيواني و طبيعي نيست؛ شامل 

ي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي، ديني هست و قهراً محدود به زندگي اخالق
: 4، ج1378(مطهري، » زمان حال نيست؛ شامل گذشته و مخصوصاً آينده نيز هست

499(. 

 شناختي اسالم درهم تنيدگي عدالت و پيشرفت در رويكرد انسان
د هاي پيشرفت جامعه شمرده شود، بدون وجو ترين مؤلفه يكي از مهم» عدالت«اگر 

پذير، محقق نخواهد شد. بايد در جامعه كساني باشند كه  خواه و عدالت هاي عدالت انسان
ي اساسي پيشرفت تلقي شود و سپس آنان با خودسازي و  براي آنان يك مؤلفه» عدالت«

طلبي رسيده باشند و ديگران  اندازي به حقوق ديگران و زياده ي قوي به پرهيز از دست اراده
قيام مردم به «ترتيب  خواه را شكل دهند؛ بدين ي عدالت خوانند و جامعهرا به عدالت فرا

جانبه و  گردد. اين همان فرايندي است كه انبياي الهي براي پيشرفت همه محقق مي» قسط
هايي كه بتوانند اين مسير را  سازي و تربيت انسان ؛ آماده)25(حديد: اند  كرده پايدار دنبال مي

 هموار سازند.
بر قانون و ضابطه و با كمك داغ و  صرف تكيه تواند تنها به يگر، عدالت نمياز طرف د

ي آحاد جامعه و نهادهاي  درفش تحقق يابد؛ عدالت پايدار و فراگير بايد در عمل و اراده
هاي تربيتي  ي عناصر و مؤلفه پشتوانه اي به ديگر سخن، چنين مؤلفه اجتماعي متبلور شود. به

و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن «: ها نياز دارد انسان
هاي اساسي پيشرفت  سو با مؤلفه . بدون تربيت صحيح و عميق و هم)104عمران:  (آل »المنكر

تنها عدالت، بلكه  ي پيشرفت جامعه را به حركت درآورد. نه توان چرخه مطلوب، نمي
اي پيشرفت در زندگي عيني جامعه نيز بدون تكيه ه استقالل و آزادي و رفاه و ساير مؤلفه

ايراني پيشرفت، الگويي است ـ  محقق نخواهد شد. بنابراين، الگوي اسالمي» تربيت«بر 
يابي اقشار و آحاد جامعه  را از مسير رشد تربيتي جامعه و دست» پيشرفت«محور كه  تربيت
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محور  . در اين مسير، اخالق سعادتكند هاي معنوي دنبال مي به بلوغ عقالني و ارتقاي انگيزه
شوند و  هاي پيشرفت تلقي مي ي اصلي مؤلفه الذكر، هسته هاي بنيادين فوق و متعالي و ارزش

(ذوعلم، يابد  ها جهت مي ي زندگي اجتماعي و فردي تحت تأثير و هدايت اين ارزش عرصه

1391 :197(. 

 ي اسالمي شناسي رشد و پيشرفت در انديشه مباني انسان
 شناسي در متن وحي: اختيار، فطرت و سعادت نسانا

بر سه اصل: اختيار، فطرت و  هاي قرآن كريم، حقيقت انسان مبتني بر اساس آموزه
توجهي  گيرد؛ بي هاي زندگي آدمي را دربر مي ي ابعاد وجودي و برنامه سعادت است و همه

به اين اصول  -اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي  -هاي زندگي  الگوها و برنامه
شود. بر اساس  ها مي ها و مدل هاي پرناشدني در تئوري شناسانه موجب ايجاد رخنه انسان

هاي حيات،  ي دوره انسان ذاتاً در همه )10-8؛ شمس: 30؛ روم:3(انسان: آيات مختلف قرآن كريم 
معناي رها و  مختار و آزاد است تا مسير زندگي خود را انتخاب كند. اين اختيار و آزادي به

ها و  ماهيت بودن وي نيست، بلكه در اعماق دروني خويش به سمت خوبي سرگردان و بي
ود آدمي، محرك ها گرايش دارد. اين گرايش دروني و فطرت ناب نهفته در وج زيبايي

سوي سعادت حقيقي و مقصد نهايي  اصلي و سرآغاز رشد و پيشرفت اوست و انسان را به
خواند. بنابراين، عنصر اصلي در دكترين اسالمي و قرآني، تأكيد بر اين سرمايه و  فرا مي

شناسي انسان، رساندن  سعادت حقيقي است؛ اين امر ناشي از آن است كه در مباني و غايت
 جو و زيباپسند او، بيش ي انسان به سعادت حقيقي از طريق بيداري فطرت كمالاختيار

يابد  از هر امر ديگري اهميت دارد. بر اين اساس، مفهوم توسعه و نوسازي معنايي فطري مي
 كه به جسم انسان بپردازد، به فطرت و روح الهي و سعادت حقيقي او نظر و پيش از آن

 دارد.
اند از: مركب بودن از  هاي انسان عبارت ترين ويژگي اسالم مهمطور خالصه، از نظر  به

مندي  ؛ غايت)11(سجده: مثابه حقيقت و كمال و بقاي انسان  ؛ روح به)14(مومنون: جسم و روح 
زمان از  ؛ برخورداري هم)56(ذاريات: مندي هستي  آفرينش انسان در هماهنگي با غايت

پذيري انسان در  محوري و مسئوليت ؛ تكليف)13ات: ؛ حجر70(اسراء: كرامت ذاتي و اكتسابي 
 .)36(اسراء: برابر خداوند، خويشتن و ديگران 

 ي تغييرات و پيشرفت مثابه مبنا و پايه انسان به
بحث از محرك تغيير و تحول در تاريخ و اجتماع، در ميان انديشمندان، بحث جنجالي 

داري بوده است. فيلسوفان تاريخ و سياست و برخي انديشمندان علوم اجتماعي  و دامنه
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اند. هر  هاي مختلفي عرضه داشته ي چگونگي و عوامل تغييرات اجتماعي، فرضيه درباره
بيني خودش، به تبيين ماهيت  ل و مباني فلسفي و جهانپردازي با توجه به اصو نظريه

(ر.ك: تغييرات اجتماعي و علل و عوامل ايجاد تغيير و تحول در فرد و جامعه پرداخته است 

 بندي . در يك تقسيم)92: 1377پور،  ؛ رفيع1، ج1384؛ مطهري، 32: 1384؛ ملكوتيان، 78: 1383روشه، 
 توان تقسيم ت سياسي و اجتماعي را به دو دسته ميي تحوال هاي مطرح درباره كلي، نظريه

 كرد:
داليل ساختاري  هايي كه معتقدند تغيير و تحوالت سياسي و اجتماعي به اول؛ ديدگاه

افتد. اين نظر از اكثريت برخوردار است. دوم؛ ديدگاه بعضي از انديشمندان علوم  اتفاق مي
. )227: 1382زايي،  (لكدانند.  به انسان مي اجتماعي است كه تغيير و تحوالت را ارادي و مربوط

هانتينگتون از جمله كساني است كه ايجاد تغيير و دگرگوني در جامعه را به نهاد و 
كه  -هاي آلكسي دوتوكويل  گيري از تعاليم و آموزه كاهد. وي با بهره نهادسازي فرو مي

معتقد است يك  )94: 1383، (بديعديد  ي ضروري توسعه و مساوات مي ها را نتيجه ظهور انجمن
ي باالي نهادينگي برخوردار باشد؛  نظام سياسي زماني كارآمد و معتبر است كه از درجه

ي كافي ثابت، و از نظر مردم،  هاي زيربنايي آن متعدد و به اندازه ها و آيين يعني سازمان
ناي مصلحت گويد نهادها، تجلي رفتاري يك توافق اخالقي و برمب مند باشد. او مي ارزش
شوند، نهادهاي سياسي نيز بايستي  تر مي اند. در جوامع، هرچه نيروهاي اجتماعي، منتزع  متقابل
ي بيستم  تر و مقتدرتر شوند. اين تحول در بسياري از كشورهاي رو به رشد سده پيچيده

 تحقق نيافته است. در اين كشورها، نيروهاي اجتماعي نيرومند هستند، ولي نهادهاي سياسي
سستي وجود دارند. در اين كشورها، قواي مقننه و اجراييه، مراجع عمومي و احزاب سياسي 

 .)22-18: 1375(هانتينگتون، اند  سازمان برجاي مانده چنان شكننده و بي هم
كه  ها پيش از آن بر اساس نگرش متفكران اسالمي، عامل اصلي تغيير و دگرگوني

ي خود انسان است.  امل فرهنگي و خواست و ارادهساختارها و نهادهاي حكومتي باشد، عو
ان اهللا «ي:  هاى الهى در قرآن كريم، با استفاده از آيه در بحث سنت "سيد محمدباقر صدر"

؛ همانا خداوند حال هيچ قومي را تغيير نخواهد داد تا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم
اين نظريه را مطرح كرده است  )11(رعد: » دشان را تغيير دهن زماني كه خود آن قوم، حال

است. اين خواست و » ي خود انسان خواست و اراده«العلل تمامى تغيير و تحوالت  كه علت
كند.  ي جديد قرار گرفت، سمت و سويش تغيير مي اراده هنگامى كه در كنار يك انديشه

ي ضمير  دهنده تشكيلشهيد صدر، فكر و اراده، » محتواى باطنى انسان«ي  بر اساس نظريه
كه  يابد. بنابراين، پس از آن هاي انسان تحقق مي انسان است كه با آميزش اين دو، هدف



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

64 

انديشه و باور انسان تغيير كرد، كردار او نيز تغيير خواهد كرد. به اين ترتيب، تغيير در 
 نويسد: آيد. وي مي شمار مي ساز به ها، عاملى سرنوشت محتواى باطنى انسان

 -ي او يعني فكر و اراده -ي حركت تاريخ، محتواي باطني انسان  ندهساز«
ها و  ها، انديشه ي پيوندها، سازمان است. ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه

خصوصياتش روي زيربناي محتواي باطني انسان قرار دارد و هرگونه تغيير و 
بناست؛ با تغيير آن، تكاملي نسبت به رو بناي آن، تابع تغيير و تكامل اين زير 

هم آميختن فكر و اراده، قدرت سازندگي و  كند. با به روبناي جامعه تغيير مي
(صدر، يابد  ي اجتماعي تحقق مي آفريني فعاليت تاريخي بر صحنه نيروي حركت

1381 :146(. 

 شناختي پيشرفت در رويكرد اسالمي هاي مختلف انسان جنبه

 شناسي انسان اسالمي جنبه شناخت
گيري از منابع و ابزار شناخت متناسب با  هاي مختلف، بهره ي آگاهي از پديده زمهال

است. خداوند متعال چهار نوع ابزار شناخت: عقل، حس، شهود عرفاني و وحي   يك پديده
. عقل، مفاهيم كلي را درك )43: 1380زاده،  (حسينو الهام را در اختيار انسان قرار داده است 

تشخيص جزئيات نيست. قلمرو حس، تنها امور مادي و محسوس است و كند و قادر به  مي
ي ماوراء طبيعت داشته باشد. وحي نيز مختص انبياي الهي  تواند هيچ قضاوتي درباره قهراً نمي

شود. كشف و شهود عرفاني در صورت تحقق  است و از اين راه به ديگران منتقل مي
 .شود شرايط معين و براي افرادي خاص ميسر مي

ي الگوي پيشرفت  كننده عنوان يك مبناي تعيين سان، شناخت صحيح انسان به بدين
ي ابزارهاي شناخت است. اين درحالي است كه  كارگيري متناسب همه انساني، مستلزم به

هاي حسي شناخت را  ي متعارف، از ميان اين ابزارها، تنها دريافت مباني فلسفي توسعه
ي ابزار عقل با محدوديت برخورد كرده و  ديگر، علم دربارهبيان  شناسد. به رسميت مي به

 كند. ابزار وحي و الهام را غيرعلمي (بلكه ضدعلمي) تلقي مي

 شناسي انسان اسالمي جنبه هستي
هر انساني كه هستي خود، اشخاص و اشياي ديگر را در نظر بگيرد، با چند پرسش 

ها، رشد و تعالي حقيقي  پاسخ صحيح به آن كه )572: 1، ج1383(شيرازي، شود  رو مي اصلي روبه
تواند او را از مسير سعادت منحرف نمايد. اين  هاي نادرست، مي انسان را در پي دارد و پاسخ

ي  هاي حاكم بر نظام هستي، و در زمره طور عمده مربوط به مبدأ، معاد و سنت ها به پرسش
هاي گوناگون علمي  يش نظريهها، سبب پيدا اند؛ كيفيت جواب به آن شاختي مباني هستي
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شناختي مرتبط با پيشرفت انساني اشاره  ترين مباني هستي شود. در اين قسمت به مهم مي
 شود. مي

 اول. جنبه خدامحوري انسان اسالمي

بر پذيرش اصل  نخستين اصل، خدامحوري است؛ اين اصل در بخش اعتقادات، متفرع
ي توحيد است. از نظر اسالم، خداوند برترين جايگاه را در عالم هستي  وجود خدا و مسأله

ترين صفات را مخصوص خداوند  . اسالم در مقايسه با اديان ديگر، عالي)27؛ روم: 1(اعلي: دارد 
هاي  ي انديشه . همه)110و  38(كهف: ها يگانگي خداست  ترين ويژگي مداند؛ يكي از مه مي

گيرد؛ چون خداوند خالق است،  اسالمي و رفتارهاي مسلمانان براساس توحيد شكل مي
ها و عوامل تكامل  اش، نيازمندي ي اوصاف مخلوقات ترين علم و آگاهي را نيز درباره كامل

 ها داراست. و پيشرفت آن
كند. خداوند حكيم،  يژگي ديگري است كه بر خدامحوري تأكيد ميحكمت خداوند، و

بلكه هدف از آفرينش انسان، پيمودن راه  )115(مؤمنون: جهان و انسان را بيهوده نيافريده است 
. از سوي ديگر، تدبير جهان با خداوند است )56(ذاريات: قرب الهي با اظهار بندگي است 

ي صحيح  مندانه داشته باشند، برنامه ها زندگي سعادت سانكه ان (ربوبيت تكويني) و براي اين
رو،  زندگي را با فرستادن پيامبران در اختيار آنان قرار داده است (ربوبيت تشريعي). از اين

دست  مندانه و مطابق با فطرت به ي زندگي سعادت مثابه برنامه خداي حكيم، قرآن را به
. نگرش خدامحوري در اسالم با ديدگاه ها فرستاد است آخرين پيامبرش براي انسان

ها، هدف اصلي از توسعه  محوري در تلقي مفهوم غربي توسعه، عوامل توسعه، شاخص انسان
 .و پيشرفت و نماگرهاي آن متفاوت است

 ي انسان اسالمي شناسانه دوم. جنبه سنت

و خداوند  )250ق: 1408(قلعجي، هاي الهي، ضوابطي است كه در افعال الهي وجود دارد  سنت
. در بررسي قوانين )425: 1، ج1378(مصباح، كند  ها تدبير و اداره مي ي آن امور عالم را بر پايه

هاي الهي نقش اساسي  ها، توجه به جريان سنت بر نظام هستي و ظهور و افول تمدن حاكم
ي بر ي اله توان بيان كرد كه حكمت و اراده گونه مي دارد. نگرش اسالمي به پيشرفت را اين

ها و پيشرفت جوامع در گرو اعمال شايسته  اين تعلق گرفته است كه ترقي و كمال انسان
گردد؛ عواملي  ها برمي ها به عملكرد ناشايست آن ها و انحطاط تمدن است؛ و سقوط انسان

سزا  چو تقوي، تحول دروني، انفاق و استغفار بر سير تحول و پيشرفت جوامع انساني اثري به
هاي الهي  . توجه به اين عوامل، با نگرش جريان سنت)52؛ هود: 39؛ نساء: 11؛ رعد: 96ف: (اعرادارد 

و پيامدهاي آن بر پيشرفت تمدن و زندگي بشر، در استنباط صحيح معيارهاي پيشرفت 
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ي اين نگرش با نگرش قهر و خشم طبيعت،  انسان در سطح خرد و كالن مفيد است. مقايسه
بيان ديگر، تبيين مكانيكي و  بيعت و مكانيسم بازار و بهلطف طبيعت، دست نامرئي ط

 .)64: 1384(كرمي و ديرباز، شود  خواننده واگذار مي انحصار علت فاعلي در علل مادي به

 سوم. جنبه جاودانگي انسان اسالمي

در درك و تبيين مسائل مربوط به پيشرفت انسان، مسير » حيات جاودانه«باور به 
هاي مهم  يافتگي جوامع نقش اساسي دارد. يكي از آموزه ارزيابي توسعهپيشرفت و معيارهاي 

سوي خداست. اسالم اصالت و جاودانگي  ها به بيني اسالمي، معاد و بازگشت انسان در جهان
: 14ق، ج1403(مجلسي، داند  را از آنِ زندگي اخروي دانسته و دنيا را پلي براي رسيدن به آن مي

و  )267: 1ق، ج1403جمهور،  (ابن ابيدنيا مكاني براي تكامل شخصيت انسان . از ديدگاه اسالم، )319
اوست. فرد معتقد به معاد، سود و لذت را منحصراً  )19: 1ق، ج1412(ديلمي، آخرت محل استقرار 

بيند و به سود و لذت اخروي و فراتر از آن به رضوان الهي نيز اعتقاد  در امور مادي نمي
رو براي رسيدن به سود و منفعت اخروي با  داند. از اين سود مادي مي دارد و آن را برتر از

؛ نوري، 72(توبه: ، ويژه )35(فاطر: ، خالص )96؛ نحل:17و  16(اعلي: : پايدار  هايي از جمله ويژگي

پوشي  هاي دنيوي چشم از بسياري از لذت )133عمران:  ؛ آل71(زخرف: و فراوان  )63: 6ق، ج1408
گرايي، انسان پيشرفته  بر آخرت ين، براساس معيارهاي پيشرفت انساني مبتنيكند. بنابرا مي

هاي دنيا در جهت تأمين نيازهاي  ي صحيح از امكانات و نعمت كسي است كه با استفاده
 .كوشد مادي خود، براي سعادت زندگي اخروي نيز مي

 معيارهاي پيشرفت و تعالي از ديدگاه اسالم
 داري دين

داري، نخستين معيار و شاخص پيشرفت انساني اسالم است. انسان با توجه به بينش  دين
شدني  هاي وحياني، از موجودي مادي به وجودي ملكوتي تبديل الهي و پايبندي به آموزه

ي ماديات فراتر برده، در جايگاه  . دين ارزش انسان را از محدوده)4: 1، ج1385(ابن بابويه، است 
 يابي به مقام خالفت الهي را دارد. كند كه شايستگي دست ي ميموجودي معرف

دين بر شخصيت انسان اعم از: رفتار، نوع زندگي، ساليق و ترجيحات، چگونگي 
هاي ديگر، منابع و محيط زيست اثر دارد. انسان پيشرفته طبق موازين و  برخورد با انسان

بر دو بعد  داري مبتني . دين)22(مجادله: د تواند به مقام رضوان الهي نايل شو معيارهاي ديني مي
هاي اسالمي، ايمان و عمل صالح دو ركن اصلي  بينشي و رفتاري است. بر اساس آموزه

ي صحيح (اصول  توان دو شاخص بينش و عقيده رو، مي تدين به دين الهي هستند؛ از اين
ن دو شاخص امكان مداري) را طرح كرد. اي اعتقادات) و پايبندي به تكاليف الهي (تكليف
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كند. گفتني است معيار  هاي آماري فراهم مي سنجش كمي ميزان تدين را با استفاده از نمونه
داري با دو شاخص: داشتن عقيده و بينش صحيح (ايمان به اصول اعتقادي) و پايبندي  دين

ما را از معيار كرامت و  -معناي انجام واجبات و ترك محرمات  به -به تكاليف الهي 
سازد؛ زيرا روشن نيست  نياز نمي شود) بي هايي كه براي آن مطرح مي زادگي (با شاخصآ

خاطر مورد  داري، به آرامش و اطمينان شده براي دين كه انسان با داشتن دو شاخص مطرح
نظر خود در معيار كرامت و آزادگي برسد و از شئون و مكارم اخالقي چون: مناعت طبع، 

بر  مند گردد. عالوه پذيري و تواضع بهره دباري، مسئوليتسخاوت، شجاعت، صبر و بر
كه دين براي عملي شدن احكام و دستورهاي خود از ظرفيت شئون اخالقي استفاده  اين
كند؛ از سوي ديگر، اصل كرامت و آزادگي امري فطري بوده و هر انساني با عقل سليم  مي

سياري از موضوعات ديگر درصدد ها و احكام ديني، مانند ب خود در پي آن است و آموزه
 .باشند دهي به آن مي تصحيح، تقويت و جهت

 علم و معرفت
كند. كسب  علم و معرفت، معياري است كه نياز به عقل و عقالنيت انسان را تأمين مي

(مؤسسه االعلمي للمطبوعات، و طلب علم از شعائر اساسى اسالم است كه به آن سفارش شده است 

اند و  خدا كسانى را كه ايمان آورده«فرمايد:  تعال در قرآن كريم مي. خداي م)13: 1400
. اين )11(مجادله: » دهد كسانى را كه علم به آنان داده شده [است] به درجاتي ارتقاء مقام مي

عنوان يك معيار  آيه، عالمان با ايمان را بر ديگر مؤمنان برتري داده است. در اهميت علم به
(مريم: اهيم آن را علت لزوم متابعت پدر از خود بيان نموده است همين بس كه حضرت ابر

معناي واقعي، توجه به اين نكته الزم است كه غايت  . در تعريف انسان پيشرفته به)43
تمام معناي كلمه) رسيدن به معرفت است. اين مطلب را به شرح اصول  داري (عبادت به دين

به  )56(ذاريات: » قت الجن و االنس اال ليعبدونو ما خل«ي  را در آيه» ليعبدون«كافي كه 
كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف «ي حديث قدسي  تفسير كرده؛ و در ادامه» ليعرفون«

 .)119: 3، ج1383(شيرازي، توان مستند ساخت  را آورده، مي »فخلقت الخلق العرف
ت همراه باشد و آفرين و موجب رستگاري است كه با معرف از نظر اسالم، علمي سعادت

هاي شناختي و معرفتي انسان را افزايش دهد. همراه با تحول و اصالح انسان، فضايل  جنبه
ي  بر علوم متعارف در زمينه آيد. اين علم مشتمل اخالقي و معنوي براي او به ارمغان مي

، شناخت )89ق: 1410(تميمي آمدي، كشف رازهاي طبيعت و معرفت به خالق، خودشناسي 
بيان  برداري از امكانات دنياست. به ي بهره سعادت، خوشبختي دنيا و آخرت و شيوه اسباب

ي انساني متعارف، متغير آموزش و سطح  ديگر، منظور از علم و سطح تحصيالت در توسعه
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يابي مردم به سطوح دانش طراحي شده است؛ اما در  دادن ميزان دست سواد افراد جهت نشان
اسالم، دانش تنها شرط الزم (نه كافي) براي وصول به علم و پيشرفت انساني مطمح نظر 

معرفت است. قرآن براي ارتقاي سطح معرفت افراد آنان را به تدبر و تفكر و تعقل در 
 .)32: 2ق، ج1403؛ مجلسي، 25-20(روم: كند  آيات الهي دعوت مي

 تأمين معاش
انسان نيز مؤثر است. پيامبر داري بر رفع نيازهاي جسمي، در دين تأمين معاش، عالوه

  -كه نمود بارز معيشت انسان است  -وجود نان  انجام دستورهاي ديني را به (ص)اسالم
 كَاد الفقر ان يكون«فرمايد:  . ايشان در حديثي ديگر مي)73: 5ق، ج1407(كليني، منوط كردند 

فرد اثرگذار بوده و  داري؛ يعني فقر معيشتي بر امور معنوي و دين)307: 2(همان، ج »كفراً
ي اهميت تأمين معاش  ممكن است انسان را تا مرز كفر پيش ببرد. امام صادق(ع) درباره

 فرمودند:
ها را از دست دهد، براي  پنج ويژگي است كه هركس حتي يكي از آن«

شود: سالمت  رو مي هميشه با معيشت ناقص، زوال عقل و قلبي مشغول روبه
(درآمد مكفي)، انيس موافق (همسر، فرزند و  ي معاش جسم، امنيت، توسعه

 .)164: 25، ج 1386(بروجردي، دوست صالح) و آرامش روحي 
ي  اسالم با درك ضرورت تأمين معاش، فقط به قدرت خريد با شاخص درآمد سرانه

هاي  بودن درآمد و رعايت حدود الهي و ارزش كند؛ بلكه حالل و طيب واقعي بسنده نمي
چه شاخص پيشرفت انساني را از  داند. آن مسير تأمين معاش الزم مي انساني را نيز در

ي پيشرفت انساني  كند اين است كه در برنامه ي انساني متعارف متمايز مي شاخص توسعه
بودن مدت زندگي و صرف  اسالمي، كيفيت گذران عمر و نوع تأمين معيشت از طوالني

هاي  شده در آموزه ردها و راهكارهاي مطرحشود و اغلب راهب تر قلمداد مي تأمين معاش مهم
 دنبال ارتقاي معنوي زندگي انسان هستند. ديني، به

 كرامت و آزادگي
كرامت و آزادگي، چهارمين معيار براي ارزيابي پيشرفت و تعالي انسان است. كرامت، 

دي كه . افرا)70(اسراء: ها بخشيده است  ي انسان مقامي تكويني است كه خداوند متعال به همه
رسانند و با رعايت تقوا،  شان را به فعليت مي در اين دنيا با ايمان و عمل صالح، كرامت ذاتي

ها در پيشگاه خدا قرار  ترين انسان ي گرامي آورند، در زمره دست مي مقام قرب الهي را به
و در نتيجه، با كرامت اكتسابي از اسارت هواهاي نفساني آزاد  )13(حجرات: گيرند  مي
 يابند. شوند و به حريت و آزادگي دست مي مي
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 پذيري توان سه شاخص: رعايت مكارم اخالقي، واليت براي كرامت و آزادگي مي
 و اطمينان خاطر و آرامش روحي را مورد توجه قرار داد. بايد توجه داشت كه كرامت

 ي روحي آن در رواني و عملي است كه جنبه-و آزادگي داراي دو بعد روحي
شود.  گر مي خاطر و برخي اوصاف مكارم اخالقي جلوه مش روحي و اطمينانشاخص آرا

 پذيري و برخي شئون و مكارم اخالقي چون صبر ي عملي آن نيز در واليت جنبه
پذيري، سخاوت، اغتنام فرصت، وفاي به عهد، عفو و گذشت نمود  و بردباري، مسئوليت

 يابد. مي

 

 نظريه ليبرال دموكراسي شناختي توسعه و پيشرفت در مباني انسان
 فهم و درك مفهوم و كاركرد توسعه و پيشرفت در چارچوب پارادايم غرب، منوط

 ي ليبرال دموكراسي است. بر ي نظريه شناسانه به فهم اصول و مباني فلسفي و انسان
ي ليبرال دموكراسي را يك چهارضلعي يا چهاروجهي در نظر  توان نظريه اين اساس مي

وجه يا ضلعي، تاثير خاص خود را بر تلقيات از توسعه و پيشرفت  گرفت كه در هر
 گذاشته است:

 گرايي گرايي در مقابل وحي عقل
ي ليبرال دموكراسي،  ترين اصل از اصول نظريه يكي از اصول جدي و شايد ابتدايي

جاي اعتقاد به وحي براي تمشيت امور اجتماعي و سياسي است؛ در واقع  بر عقل بشر به تكيه
ي امور خصوصي و فردي متمركز  اگر باوري هم به خداوند باشد، اين باور عمدتاً در حوزه

رو تعريف هرگونه مدل  نشيند. از اين جاي وحي مي عقل انسان به شده است. بر اين اساس،
بايست مستقل و متمايز از مالحظات وحياني و ديني،  ي انسان، مي و الگو براي توسعه

ي  پردازان توسعه از جمله توسعه ي نظريه خود بگيرد. در واقع، نگرش عمده صورت عملي به
نسان و جامعه، نگرشي تاريخي است كه سعادت به ا -همانند هانتينگتون  -سياسي در غرب 

شود. در اين ديدگاه،  اصلي آدمي در همين دنيا و در پرتو رفع نيازهاي مادي برآورده مي
 :1375(هانتينگتون، شود  نياز از خدا و شريعت الهي تصور مي انسان موجودي خودبنياد و بي

147-148(. 
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 انسان مداري (اومانيسم)
ي  ي ادبيات و هنر و سپس در عرصه اين مفهوم كه در قرن چهاردهم، ابتدا در حوزه

بر اين فرض استوار  )53: 1389(حاتمي و لعل عليزاده، علوم طبيعي و انساني رواج و گسترش يافت 
 تواند خود، مالك و معيار تشخيص نياز و مستقل از وحي و دين مي است كه انسان بي

 -نياز از دين  و بدون توجه به خداوند و بي -ا كمك عقل خود حق از باطل باشد و ب
اش (از جمله مقوالت مربوط به پيشرفت و توسعه) فائق  ي موانع و مشكالت زندگي بر همه

 آيد.

 آزادي
ي ليبرال دموكراسي است. انساني  بر دو وجه يا دو ضلع قبلي در نظريه اين مفهوم، مبتني

طور  تواند قهراً و به هاي وحياني است، مي فرامين و هدايت نياز از كه واجد عقل تام و بي
درستي تأمين  طبيعي، صالح و فساد خود را تشخيص داده و مصالح و منافع خويش را به

چنيني بايد از موهبت و امتياز آزادي فردي و اجتماعي برخوردار باشد و  نمايد. انساني اين
ي دولت يا  عملي چنين رويكردي، نفي مداخله ي بتواند به اهداف و آمال خود برسد. نتيجه

هر مركزيت قدرت و اقتداري در اقتصاد، سياست، عقايد و فرهنگ است و لذا از دل چنين 
ي جامعه مدني و لزوم  ي دولت در حوزه نفي و طردي سه نوع: ليبراليسم سياسي (نفي مداخله

ي دولت در  (نفي مداخلهي حداكثري و دولت حداقلي)؛ ليبراليسم اقتصادي  تحقق جامعه
ي اقتصادي و لزوم تقويت بازار و بخش خصوصي در مقابل دولت و حكومت)  حوزه

هدف نيل به توسعه و پيشرفت اقتصادي به اصطالح خالقانه؛ و ليبراليسم فرهنگي (نفي  به
ي دين و مذهب و لزوم تقويت آزادي عقيده و بيان و آزادي  ي حكومت در عرصه مداخله
 بي) متولد و ترويج شده است.مذه -ديني

 محوري) محوري (در مقابل دين علم
كه مستحق اعطا  -نياز از وحي  ي ليبرال دموكراسي، انسان عاقل، بي در چارچوب نظريه

تنها  تواند علمي را توليد و ترويج كند كه نه مي –هاي مختلف نيز هست  و دريافت آزادي
، بلكه حتي در تقابل با دين، نهادهاي ديني و هاي ديني است ها و آموزه مستقل از انگاره

عبارتي علم و كليسا،  گيرد. الزم به ذكر است كه علم و دين و به عالمان ديني قرار مي
هاي جديدي را در  هنگامي در مقابل هم قرار گرفتند كه گاليله و كپلر و كوپرنيك، نظريه

و خصوصاً با ظواهر انجيل در هاي كليسا و كشيشان  فضاشناسي و هيأت كه عمدتاً با جزم
كرد، ولي در  شدت مقاومت مي تعارض بود، مطرح كردند. هر چند در بدو امر، كليسا به

نهايت قبول شكست كرد و جدايي دين از علم، تفكر غالب در عصر نوزايي گرديد 
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وست هاي اگ گرايي و خصوصاً با تالش سان با ظهور موج اثبات . بدين)22-20: 1383زاده،  (نقيب
ي غربي رواج يافت. طرفداران اين تز عقيده دارند كه انسان با  كنت، اين نگرش در جامعه

75Fويژه علمي كه مبتني بر مشاهده به -كمك عقل و علم 

76Fگيري ، اندازه1

77Fو شمارش 2

و تكرار  3
ي امور اجتماعي و توسعه و پيشرفت مادي بپردازد و چنين  تواند به اداره مي -نتايج باشد
نايي حل مسائل و معضالت فكري، اجتماعي و سياسي را دارد. بر اساس اين علمي، توا

تجربه تاريخي، هرگونه علمي با هدف توسعه و پيشرفت انساني و جوامع بشري، راه خود را 
حتي در مقام  -هاي ديني  مايه تهي از درون» علم توسعه«از دين و مذهب جدا كرد و 

 كوالريستي، قوام و دوام يافت.بر اساس رويكردهاي س -ضديت با ديني 

 شناختي در اسالم و ليبرال دموكراسي مقايسه مباني انسان

 مقايسه در چارچوب مكتب اصالت لذت (اپيكوريسم)
بر اصالت لذت و  متكي 78F4»زندگي خوب«شده از  در ديدگاه ليبرال، تعريف ارائه

شدن  برآورده سودمحوري است. در اين نگرش كه تمايالت نفساني و ارضاي آن مبناي
شرطي كه با  تواند حق انتخاب خود را گسترش دهد، به نيازهاي انساني است، فرد مي

عبارت ديگر،  يافته سازگار شده باشد. به عنوان شهروند نو در كشور توسعه تعاريف جامعه به
هاي انساني بايد چنان رشد كنند تا براي كسب منابع فردي و حفظ منافع، انعطاف  مهارت
جا كه تأمين زندگي دنيا و برآوردن معاش فارغ از  وجود داشته باشد. از آنالزم 

تر، حد  ها جهت جلب سود بيش ساختن خواسته هاي ديني مدنظر است، لذا برآورده چارچوب
آيد،  ميان مي گاه كه از معنويت سخن به شناسد. در اين نگرش، حتي آن و مرزي نمي

وري  خاطر افزايش امنيت فكري، جهت بهره هم به گيرد كه آن ي فردي را دربر مي حوزه
طور خالصه، اساس تفكر مكتب ايپكوريستي بر اين  ي اقتصادي است. به تر در چرخه بيش

فرض استوار گرديده، كه بشر اساساً موجودي است از جنس طبيعت؛ درست مانند ديگر 
ز: اصالت اند ا ترين اصول فكري اين مكتب عبارت حيوانات. بنابراين فرض، مهم

                                                      
1. Observation. 
2. Measurment. 
3. Count. 
4. Good Life. 
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79Fگرايي (مادي) منفعت/فايده

80F، اصالت فرد1

آزادي  و اصالت آزادي (شامل آزادي مالكيت، 2
 .)68-59تا:  (صدر، بيي مصرف)  برداري از مالكيت و سرمايه و آزادي در نحوه ي بهره در نحوه

توان مشاهده كرد. دانشمندان  تجلي آشكار اين تفكر را در تمدن عصر حاضر مي
ي اين انديشمندان  اند. از جمله تبيين و پردازش اين نظريه قدم برداشته متعددي در جهت

 توان به: جرمي بنتام، آدام اسميت، هنري سيج ويك و ديويد ريكاردو اشاره كرد. مي
پيروان ديويد هيوم در انگلستان، برآن شدند تا با مبنا قراردادن مفروضات وي، نوعي 

نسان كشف كرده و عرضه نمايند. يكي از اين مندي را در حيات ا مداري و غايت هدف
ها را متعدد  هايي را كه هيوم آن افراد، جرمي بنتام است كه سعي كرد تا تمايالت يا خواسته

. گرايش به 2. تمايل به اجتناب از رنج؛ 1دانست، به دو مورد اساسي كاهش دهد:  مي
اقدامات و  كسب لذت مادي (مادي). در واقع وي كوشيد تا روشن كند كه چه

آورد.  دنبال مي ترين رنج را به ها و اقداماتي، كم ترين لذت؛ و چه سياست هايي بيش سياست
گرايي ناميده شد.  گرايي يا مطلوبيت وي اصول دانش جديدي را پي ريخت كه مكتب لذت

 توانست به لحاظ تئوريك به حداكثر برسد. در اين دانش جديد، لذت هر فرد مي
گرفت و توسعه  تدريج شكل مي گرايي به ري لذت يا مطلوبيتطور كه تئو همان

شد. ديگر  تر مي خوش تغيير و تحول گرديده و دقيق هاي هيوم نيز دست يافت، فرضيه مي
تري  ي هيوم را برطرف كرده، مدل منظم متفكران كوشيدند تا سردرگمي موجود در نظريه

ي خود را  يد كه آدام اسميت نظريهاز جامعه ارائه نمايند. اوج اين گرايش زماني فرارس
ترين نيازهاي انسان را كامالً برآورده  تواند عميق وجوي ثروت مي كه جست بر اين مبني

سازد، اعالن كرد. اين تحديد و تقليل نيازهاي انسان به نيازي واحد، پيامدهاي بسياري را 
كه در اين ديدگاه  -ساندنبال داشت. از جمله پيامدهاي اين اقدام اين بود كه شخصيت ان به

مند، كامل و  شخصيتي پايدار، قانون -آيد شمار مي ي اساسي حرص به گرفته از عاطفه نشات
ي چنين تصويري از انسان اين بود كه  بيني تصوير گرديد. مزيت ارائه قابل پيش

ن پردازان را قادر ساخت تا زندگي انسان را نيز مانند ساير اجزاي بازار، تابع هما نظريه
 گرايي يا برخورداري تلقي نمايند. هاي رياضي مطلوبيت فرمول

مثابه جزاير مستقل يا امپراتورهاي كوچكي تلقي  در چنين تصويري از انسان، افراد به
خود هستند. در  ها و تمايالت مخصوص به شوند كه هر يك داراي نيازها، خواسته مي

                                                      
1. Pragmatism. 
2. Individualism. 
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ادر خواهد بود تا در برابر هر چيز، حال، فرض بر اين است كه هر امپراتوري فردي ق عين
 .)Lindholm, 1990:34(ولو روابط شخصي، سود و زيان خويش را محاسبه نمايد 

نيز » شر«شود.  مساوي با برخورداري و لذت مادي تعريف مي» خير«در ديدگاه فوق، 
يابي  معناي تالش فرد براي دست به» سعادت«مساوي است با عدم برخورداري و رنج و الم. 

گردد. انسان كامل در اين مكتب، مساوي با انسان برخوردار  به حداكثر لذت مادي معني مي
ي مرفهي است كه فرد در آن قادر باشد در  آل، جامعه ي ايده و جامعه )53: 1368(مطهري، است 

 يابي پيدا كند. نهايت آزادي به حداكثر لذت مادي دست

 مقايسه در چارچوب مفهوم اومانيسم

 ها بندي انسان رتبه

» انسان را بما هو انسان«ديدگاه اومانيستي كه اصل را بر فردگرايي گذاشته است و 
، در چالش بين اصالت  د، مورد تأييد اسالم نيست؛ زيرا در تفكر اسالميدان داراي حق مي

كدام تقدم  ديگر، تقدم مليتي برمليتي ديگر، و.... هيچ فرد و اجتماع، تقدم مرد و زن بر هم
ها و حقايق را توسط وحي  ي ارزش است و انسان مجموعه» حق«ندارند؛ بلكه تقدم از آنِ 

علت دو بعدي و دوساحتي  آورد؛ زيرا در تفكر اسالمي، به يدست م از طريق پيامبران به
چيز باشد، بلكه ممكن است تقسيم به انسان  توانند معيار و محور همه تنها نمي بودن انسان، نه

اند  ي ظهور رسانيده هاي منفي خود را به منصه هايي كه صفات و جنبه و ضدانسان شود. آن
لَهم «ي  كند، مصداق آيه و اضالل استفاده ميو از استعدادهاي خويش در جهت عصيان 

قُلوب اليفقهون بها و لَهماَ عينُ اليبصرون بِها و لَهم اذان اليسمعونَ ِبها اولئك كَاالَنعام بل هم 
ي  هايي كه استعدادهاي مثبت را به منصه هستند؛ و آن )179(اعراف:  »اَضلّ اولئك هم الغافلون

گيرند،  كار مي ي خلقت به شده در فلسفه جهت درست و اهداف معينظهور رسانيده و در 
ي  توان همه دشواري مي . به)56(الذاريات:  »و ما خَلَقْت الجِنَّ و الْانس إِلَّا ليعبدون«ي  مصداق آيه

 اين دو طيف را تحت اسم و عنوان واحدي به نام انسان جمع كرد. استاد مطهري در
 ها فقط در علم بيولوژي با هم تساوي دارند، و از نظر حرمت و انسان اين باب معتقدند

باره  ارزش و فضيلت و كمال ممكن است تقسيم به انسان و ضدانسان شوند. ايشان در اين
 نويسند: مي

قدركه انسان بيولوژيكي شد، ديگر  اين اشتباه است كه ما خيال كنيم همين«
بما هو انسان، در هر شرايطي بود، بود. جان و مالش محترم است؛ از نظر انسان 

ها يعني: نوع انسان، انسان  گويند انسان هاست كه مي اين طرزفكر فرنگي
داند. از نظر بيولوژي،  شناسي، انساني كه علم بيولوژي او را انسان مي زيست
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طور نيست كه  معاويه يك انسان است و ابوذر هم يك انسان است؛ يعني اين
خون ابوذر برگروه خون معاويه از نظر بيولوژي ترجيح دارد.  مثال بگوييم گروه

هاي انسانيت؛ و لهذا يك  ولي در باب انسان، سخن از انساني است با معيار
آيد. معاويه انسان ضدانسان است؛ يعني  انسان، ضدانسان از آب درمي

ضدانسانيت. انسان يعني شرافت، فضيلت، تقوي، عدالت. اگرانساني بر ضد 
كه  يت قيام كرد، او از ابتدا احترام ندارد؛ خون و مالش احترام ندارد؛ نه اينانسان

بردن خون و مالش كار زشتي است؛ ولي ما  خون و مالش احترام دارد و از بين
(مطهري، » دهيم. اصالً زشت نيست مي كار زشت را انجام  براي هدف مقدسي اين

1368 :164(. 

 دوساحتي بودن انسان

ناديده گرفتن بعد روحاني بشر، ظلمي فاحش و ستمي ناروا براي انسان است. اومانيسم 
گرفتن ساحت معنوي و روحي انسان، فضائل و كراماتي كه مربوط به روح  غرب باناديده

ويژه كرامت  بهـ روكراماتي كه در اسالم  نمايد. از اين شود را نيز انكار مي انسان مي
رسميت  ها را به تنها فرهنگ غرب آن رنظرگرفته شده است، نهبراي انسان د ـ اكتسابي

شود. در فرهنگي  خردي و ارتجاعي تفسير مي ها بي شناسد، بلكه تمسك و اعتقاد به آن نمي
ارزش و «قول عالمه جعفري(ره)  سر داده شود، به» من هدف و ديگران وسيله«كه شعار 

 .)93: 1385(جعفري، » خواهدبودحيثيت و كرامت ذاتي انسان، خواب و خيالي بيش ن
اي مستقل از وجود انسان و  عنوان جنبه ، متواضعانه روح را به ها در اين ميان، غربي

جهت فرقي قايل  شناسند و ميان خود و گياه و حيوان، از اين عنوان حقيقتي قابل بقا نمي به
از لحاظ هيأت و سنگ  شوند. انسان غربي ميان فكر و اعمال روحي، ميان گرماي زغال نمي

شناسند. از نظر غرب اصل  جوهر، تفاوتي قايل نيستند. همه را مظاهر ماده و انرژي مي
جمله انسان، اصل تنازع بقاست. انسان همواره  ، و از آن اساسي حاكم بر وجود جانداران

كوشد خود را در اين نبرد نجات دهد. عدالت و نيكي وتعاون و خيرخواهي و ساير  مي
باشد. و بشر اين مفاهيم را  خالقي و انساني، همه مولود اصل اساسي تنازع بقا ميمفاهيم ا

هاي نيرومند غربي،  خاطر حفظ موقعيت خود، ساخته و پرداخته است. از نظر برخي فلسفه به
و اخالق و فلسفه و علم و  انسان شيئي است كه محرك او جز منافع اقتصادي نيست؛ دين 

اهايي هستند كه زيربناي آن طرز توليد و پخش و تقسيم ثروت ادبيات و هنر، همه روبن
 .)26(مطهري، پيشين: است 



 

 

75 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  شانزدهمشماره 
  96بهار 

 مقايسه مباني
 شناختي پيشرفتانسان

 يو توسعه در انديشه
 ياسالم و نظريه

 ليبرال دموكراسي
 )82تا  55( 

 نياز يا عدم نياز انسان به منبع وحي

مندي خود را بدون نياز به  بديل سعادت در فرهنگ اومانيستي، بشرقادراست نسخه بي
ز نظر اسالم، هاي وحياني بپيچد؛ خوب و بد و خير و شر را خود تشخيص دهد. ولي ا آموزه

ماذا تَكسب غَدا ًو ما تَدري «ي:  آدمي هرچقدر به علم و دانش خود بيفزايد، مصداق آيه
تَموت خَبير نَفس باي ارض ليماست و از سرنوشت فرداي خويش  )34(لقمان: »انَّ اللَه ع

وي ، تا فراس ، بدون محدويت زماني و مكاني خواهد براي بشر آگاهي ندارد. كسي كه مي
ي بشر را بداند؛ خود بشر را  حكمي صادر كند، يا حقي براي او قائل شود، بايد گذشته  تاريخ

ي اين  واسطه  به -بشناسد و بر نيازهاي او اشراف داشته باشد. بديهي است فقط خداوند متعال 
بديل سعادت وي را در قالب دين و وحي بنويسد.  ي بي تواند نسخه مي -كه خالق بشر است

كه عقل،  شود؛ تاجايي اندازه بهاء داده مي مجموع، در ديدگاه اومانيستي، به عقل و خرد بيدر 
گردد و انساني عزيز است كه انديشه كند. نتيجه  محور حقيقت و درك شخصي هر فرد مي

ي عقل حالجي شد و خروجي  خانه ، معاد، وحي و امور متافيزيك در نهان كه اگر خدا اين
، قلمرو  در تفكراسالمي .ني رسيد، وجوددارد؛ وگرنه وجود نداردآن به يك باور عقال

. اسالم در كنار عقل به وحي و مكاشفات  طور اختصار، عقل نيست حقانيت صرفاً و به
 عرفاني هم توجه دارد.

 هدف نهايي از خلقت

در فرهنگ اومانيستي، هدف نهايي بشر در اين دنيا رسيدن به لذت است؛ زيرا اگر 
بردن از  گمان هدف نيز لذّت داوري خود شخص و ابزار داوري، حواس وي باشد، بيمبناي 

هاي غربي، دولتي خوب است كه در پي  مواهب دنيوي خواهد بود. از منظر تئورسين
تر براي مردم خويش باشد. در آن قاموس، امور ماورائي  تر و لذّت بيش برآوردن سود بيش

چه  ي بشر است. دنيا و هر آن متحجرانه و ساخته و پرداخته، مسائلي   ي متافيزيكي و انديشه
. كمال هرفردي در ميزان  در آن است، جز ماده و تفاسيري ماترياليستي چيزي نيست

 .رسي به امور دنيوي و لذت بردن از مواهب دنيوي است دست
، دنيا محل آزمايش و مزرعه آخرت است و استفاده از دنيا در حد  در تفكر اسالمي

كار در اين دنيا پيمودن مسير تكامل و رسيدن به مقام  شود. اساس شده ومي تعارف توصيهم
قرب الهي و سعادت مطلق است. انسان موجودي مكلف است كه دين براي هدايت او آمده 
و تكليف انسان را در برابر خالق كاينات روشن نموده است. در اين قاموس، دين نسخه 

يت و نجات بشر توسط انبياي الهي آورده شده و چراغ راه او بديلي است كه براي هدا بي
 ها گشته است. براي گذر از تاريكي
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 آزادي

طور مطلق آزاد بوده و مجري اميال و تمنيات دروني  ، فرد به در ديدگاه اومانيستي
ديگران بوده و  خويش است. قلمرو اين آزادي فحش و ناسزاگويي وعدم ضرررساندن به

اقتصاد وغيره  شود؛ در عرصه مي هاي اخالقي حتي ازنوع رذل آن هم باريبندو مشمول بي
قانون آزادي فردي را  و دولت از طريق دين تام دارد. اگر خداوند از طريق آزادي هم

افراد تعبير  ي شخصي در حوزه و دخالت است شهروندي حق خالف محدودنمايند، اين
 شود. مي

 تواند باادعاي نمي و هركسي است شده تعيين وبيچارچ آزادي براي ي اسالمي در انديشه

را  جامعه عمومي باشد و با رفتار و سلوك خاص خود، فضاي عمومي نظم مخّل آزادبودن
 اجتماعي مسئوليت در جامعه دهد. انسان فسق سوق اجتماعي و ترويج بندباري بي سوي به

بسيار  اسالم جهت از اينتاثيرگذار است.  جمعي، رفتار هر فردي سرنوشت دارد و در تعيين
 آزادي دونوع به قايل اسالم دين». يد اهللا مع الجماعه«افراد:  دارد، تا فرديت جمع تأكيد به

از  آزادبودن همان دروني دروني (آزادي معنوي) و آزادي بروني. آزادي : آزادي است
و  حد وحصر بي اسالم، آزادي هوسراني. در منطق سوي به آزادي است، نه بازي هوس

 بعثت و فلسفه خود شد، ديگر آزاد نيست اسير نفس كه انسان است. يعني ولنگاري اسارت

بخشد. اما  مي و عرفان عقالنيت انسان به آزادگي اين راستاست. بديهي است در اين انبيا هم
است  خويش حاكم برسرنوشت تعيين مسئول هركس اسالمي ي در جامعه يعني بروني آزادي

 .باشد سرنوشت جمع جدا نميو سرنوشت فرد از 

 مقايسه از حيث توسعه اقتصادي
دهد كه  ليبراليستي نشان مي -ي اقتصادي در ادبيات غربي نگاهي به مباحث توسعه

اند  انديشمندان اقتصادي همواره در مورد تعريف پيشرفت و راهبردهاي آن اختالف داشته
. در )72: 1375؛ گريفمن، 60: 1375؛ همبرگ، 88: 1376؛ لومفرت، 95: 1376؛ هانت، 48: 1377(ولفگانگ، 

عنوان رشد سطح محصوالت تفسير شده  تعاريف اوليه اقتصاددانان، پيشرفت جوامع انساني به
انداز و مصرف تلقي گرديده است. در اين ميان،  و راهبرد رسيدن به آن نيز تشويق پس

و پيشرفت قلمداد كرد.  بايست رويكردي متفاوت به توسعه نگرش اسالمي به توسعه را مي
هاي آگاه، سالم و پر درآمد، الزاماً پيشرفته  متشكل از انسان  بر اساس اين رويكرد، جامعه

توانند موجب غفلت انسان و در  نيست؛ بلكه عناصر دانش، سالمت، و ثروت حتي مي
بعد  . در نگرش اسالمي،)57-46: 1382(رجايي و همكاران، هاي بشري شوند  نهايت سقوط تمدن

شدن انسان است. بر اين اساس، در جامعه اسالمي، پيشرفت  چهارم پيشرفت، خداگونه
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عبارت است از: تربيت افرادي آگاه، سالم، پردرآمد و خداگونه. عنصر اخير ابزاري براي 
حفظ دانش، سالمت و ثروت از مسير انحراف و انحطاط است. در اين تفسير از توسعه كه 

ها الزامات خاصي بر دانش،  شدن انسان ناميد، خداگونه» ت متعاليپيشرف«توان آن را  مي
منظور نيل به  به -مندان جمله، توان كند؛ از آن سالمت و ثروت افراد جامعه وضع مي

بايد زكات دانش، سالمت و ثروت خود را بپردازند تا در پي اين عمل  -شدن خداگونه
 ائل شوند.ي عبادي، به مراتب باالي قرب الهي ن داوطلبانه

شناسي متعالي در  رسميت شناختن يك انسان تعريف پيشرفت متعالي مستلزم به
حيات «شدن او و رسيدنش به  خواه يعني خداگونه جو و ترقي چارچوب اهداف انسان تعالي

ايراني پيشرفت، چندان اقتصادگرا نيست؛  -رو، مبناي الگوي اسالمي است. از اين» طيبه
ناپذير آن، رعايت عدالت و معنويت  ن مهم است. اما جزء جداييهرچند اقتصاد نيز در آ

كه هر برنامه و شاخصي منافاتي با اين اصول داشته باشند، مقبول نيست.  است و در صورتي
هاي آماري جديدي تدوين و مالك عمل قرار  بنابراين، الزم است در هر حوزه، شاخص

كش  ايراني را با خط -پيشرفت اسالمي هاي توسعه در الگوي توان شاخص گيرند؛ زيرا نمي
توان تمدن و پيشرفت ناميد.  كشورهاي غربي اندازه گرفت و صرف تقليد از غرب را نمي

شود كه احساس ملي و همراه با آن، نهادهاي حكومتي  بنياد تمدن جديد موقعي گذاشته مي
ا را به راهي و اجتماعي، از اساس دگرگون شده باشند. تقليد از ظواهر پيشرفت غربي م

نافرجام خواهد كشاند. بايد در اخذ دستاوردهاي ساير كشورها، رويكردي گزينشي داشت 
و معارف بيگانه را مطابق با نيازهاي فرهنگي خود اصالح كرد و با نوسازي كلّي، به كار 

ي توسعه نيز ضروري  . استفاده از تجارب غرب در زمينه)261-260: 1385(علوي و محجوب، بست 
رسد. البته استفاده از اين تجارب، نهايتاً بايد در راستاي تدوين الگوي توسعه باشد،  نظر مي به

 نه الگوي پيشرفت. 

 گيري بندي و نتيجه جمع
هاي آن مستلزم داشتن الگويي مناسب است. الگويي كه با  ي عرصه پيشرفت در همه

شناسي) نظام  و روش شناسي شناسي، انسان شناسي، معرفت مباني فكري و فلسفي (هستي
ي ابعاد  تناسب داشته و سازگار باشد. الگويي كه برآمده از نيازهاي موجود كشور در همه

اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده و در عين توجه به شرايط محيطي كشور (توجه 
. ها) نيز باشد هاي اسالمي (توجه به آرمان ها و آموزه به واقعيات)، برگرفته از ارزش

ي ابعاد آن، خود تابعي از دانش در آن  استخراج و طراحي چنين الگويي، در همه
كننده در طراحي  هاي بسيار اساسي و تعيين شرط هاست. با چنين فرضي، يكي از پيش حوزه
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بر آن الگوي  شناسي صحيح و روشن است كه مبتني الگوي مزبور، ترسيم يك انسان
 بندي شود. در چنين فضايي ي و سياسي صورتي اجتماعي، اقتصاد پيشرفت و توسعه

هاي ساير مكاتب نسبت  است كه نوع نگاه به هستي و انسان در اسالم در مقايسه با برداشت
پردازي الگوي توسعه و  ي تئوري ي انسان با طبيعت در حوزه به جهان، انسان و رابطه

هاي  متفاوتي با تئوريهاي كامالً  پيشرفت كه موضوع اصلي آن نيز انسان است، به تئوري
ي موجودات و از جمله انسان در  غربي موجود منجر خواهد شد. از نظر مكتب اسالم، همه

خلقت خود هيچ نقشي نداشته و همواره در جهت كمال وجودي خويش در حركت و 
ايستد،  باشند. در اين حركت، هيچ موجودي و از جمله انسان از حركت باز نمي تغيير مي
 ه كمال برسند. بر اين اساس، اوج ترقي و پيشرفت انسان در قالبكه ب مگر آن

و در » عبوديت الهي«يابد و خود كمال نيز در  معنا مي» كمال«و » تكامل مستمر«مفهوم 
 واقع فراهم شدن شرايط عيني و واقعي (مادي) براي نيل به معنويات و كسب فضايل

كند. بر اين اساس،  تر مي بوديت نزديكالهي است؛ كه نهايتاً انسان را به قرب الهي و ع
پردازي در  توان مدعي شد كه طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، مستلزم نظريه مي

 -شناسانه  خصوصا مبناي انسان -هاي گوناگون الگو، بر اساس مباني فلسفي اسالمي  حوزه
 است. آن

الگوي اسالمي  توان مدعي شد كه طراحي، توليد و تدوين در يك تحليل كالن مي
شناختي پارادايم اسالمي  هاي فلسفي و انسان كه پاسخي به تفاوت ايراني پيشرفت، ضمن اين

شود، يك گام جهشي در مسير تعالي ايران اسالمي  و ليبرال دموكراسي غرب محسوب مي
بوده و طراحي الگويي متفاوت با الگوهاي رايج پيشرفت توسعه بر اساس مباني و 

بومي كه با ابتكار و  -مي و متناسب با شرايط، امكانات و نيازهاي اسالمي هاي اسال ارزش
اي باشد كه  ترين ايده ترين و بزرگ تواند زيربنايي اسالمي رقم زده شود، مي -تفكر ايراني

طور خالصه، طراحي الگوي ايراني اسالمي پيشرفت، بدون در نظر  مطرح گرديده است. به
ي و بنيادين آن غيرممكن است و در اين ميان، بررسي مباني گرفتن مباني و الزامات اساس

شناسانه) اهميتي كليدي دارد؛ چراكه انسان هم موضوع پيشرفت و هم  شناختي (انسان انسان
 رود. شمار مي طراح پيشرفت به
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