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   جامعة آرماني توسعه و

 1/5/95تاریخ پذیرش:                       16/11/94تاریخ دریافت: 

 1رضا شجاعي زند علي

 چکيده 
توان آن را بدون ورود به  ها؛ به همين رو نمي توسعه يعني حرکت اجتماعي به سوي مطلوبيت

هاي اجتماعي  يشههاي مطرح در اند ها دنبال کرد. يکي از مفاهيم و قالب بحث اهداف و آرمان

سَلَف، جامعة آرماني بوده که در علوم اجتماعي جديد کمتر بدان پرداخته شده است. 

پرداختنِ به موضوع توسعه، آن هم با انگيزة رسيدن به الگوهاي بومي، اين اجازه و فرصت را 

ا شکني به سراغ آن سنت فکري برويم و منظور و فحواي آن ر دهد تا با  نوعي سنت به ما مي

 براي نيل به ديدگاه جديدي دربارة توسعه وارسي نماييم.  

شکني در اين موضوع وادار  عطف توجه مقاله به مقولة غايات در توسعه، ما را به شش سنت

تلقي »در بحث از اهداف توسعه، دفاع از « جامعة آرماني»ساخته است: باز کردن پاي مفهومِ 

، جداسازي طراحي الگو از «يافتگي ي توسعهها شاخص»از آن، تکميل و ارتقاي « صراطي

براي طراحي و ارائة الگو و باالخره، آشکار « مدخل ورود»سازي توسعه، تغيير  مرحلة پياده

 باره. هايي در اين براي اخذ ايده« انديشة متفکرين مسلمان»هاي موجود در  نمودن ظرفيت

ال انساني، تلقي صراطي، يافتگي، کم هاي توسعه جامعة آرماني، شاخص واژگان کليدي:

 فلسفة اجتماعي.

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
 Shojaeez@modares.ac.ir استاديار دانشگاه تربيت مدرس  .1
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 مقدمه و بيان مسئله
سازد اشارات و تصريحاتي  بخشد و از نظاير خود متمايز مي آنچه  الگوي توسعه را تشخص مي

شود.  پيمودنِ آن مي« يِ ها شيوه»شده و  انتخاب« مسيرِ»توسعه، « تعريفِ»است که ذيل آن به 

اند که  اند با اين ايراد مواجه شده جز چهارم الگو بدان افزودهرا هم به عنوان « هدف»کساني که 

آنْ چيزي جز واگوييِ مجدد همان جز اول، يعني تعريف توسعه نيست؛ زيرا هدفْ خود از 

 آيد و به نحوي در آن مستتر است.  مي  دست تعريف و تلقيِ ما از توسعه به

نگاه سطحي اوليه شايد غير مهم و  پيامدهايِ مغفول گذاردن جز چهارم الگوي توسعه که در

انگاري  تر از آن است که بتوان به حساب سهو و خطا و سهل بالاشکال هم به نظر آيد، مهم

پردازان توسعه گذارد و از آن درگذشت. اجتناب از تصريح و بيان اهداف غالباً ناشي از  نظريه

دي براي نيل به اهداف واالترِ داند، نه تدبير و تمهي رهيافتي است که خودِ توسعه را هدف مي

هاي حاضر « شاخص»توسعه را هم به « هدفِ»و « تعريف»انساني. اين نگرش در نهايت، 

ها و اهتمامات در  دهد و همه بحث اند، تقليل مي اي، که گاه کمّي و گاه کيفي معرفي شده آماده

شدة جهاني، که  هايي به اصطالح پذيرفته اطراف آن را به تعيين و تشريح مجموعه شاخص

 . 1کند است، خالصه مي  هاي دولتي و فعاليت  ها سرلوحة تمامي برنامه

هاي معتاد است و بازبيني و  اصلي اين مقاله اوالً تجديدنظري اساسي در سنت مسئلة 

هايي که به  سازي جنبه برجسته هاي بديهي شمرده شده و در ثاني،  بازنگري در همين چارچوب

داشتن ظرفيت بااليي براي تمايزبخشي به الگوهاي توسعه، چندان مورد  رغم رسد به نظر مي

 گيرد.  نظران آن قرار نگرفته است و نمي امعان نظرِ صاحب

الزمة پرداختن به اين جنبة مغفول، استمداد جستن از مفاهيم و نظرياتي است که شايد سابقة 

ه سراغ آنها نوعي انحراف از مسير هاي رايج توسعه نداشته باشند و رفتنِ ب چنداني هم در بحث

شود. جواز ما در اين کارْ خودِ توسعه است که بدعت و  شکني در اين حوزه قلمداد  و سنت

شکنيِ توسعه نه در نفْسِ تغيير و  شود. سنت شکني بزرگي در تاريخ بشر محسوب مي سنت

تمامي طاقات و  ريزي براي آن بوده است و متمرکز ساختنِ تحول و نوشدن، بلکه در برنامه

 امکانات يک جامعه بر روي آن.  

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
را به عنوان رکن پنجم الگوي توسعه نشناختيم و معرفي نکرديم، همين « هاي توسعه شاخص»علت اينکه ما   1.

شود، يا به عکس. لذا لزومي  و يا هدف توسعه است و بر اساس آنها ساخته مي است که آن خودْ مأخوذ از تعريف

 به طرح مستقل آن وجود نداشت.
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مراحل و »جاي تمرکزِ صِرف بر  توسعه به« اهداف و غاياتِ»شکنيِ پرداختن به  اگر از سنت

در بررسي و  1شکني سازيِ آن درگذريم، اين مقاله حاوي شش سنت پياده« هايِ شيوه

 هاي رايج از توسعه است:  برداشت

مقولة جديد است با استفاده از مفهومي دنبال خواهد کرد که بحث توسعه را که خود يک  .1

 ؛«جامعة آرماني»هاي اجتماعي کهن تعلق دارد:  بيشتر به انديشه

از آن که کمتر محل توجه بوده است، « تلقي صراطيِ»در مسير پرداختن به اهداف توسعه، به  .2

ن خواهد آورد که توسعه تأکيد خواهد کرد. يعني در اين بحث پاي اهداف بلندتري را به ميا

 شوند؛ براي آنها حُکم راه را دارند و سرآغاز کار محسوب مي

هاي  شاخص»هدف و طرح اهدافي فراتر از خودِ توسعه براي آن،   با عطف توجه به مقولة .3

هاي معروف  نيز الجرم دستخوش تحول خواهند شد و به سطحي فراتر از شاخص« توسعه

 هند يافت؛ ارتقا خوا« توسعة انساني»به 

که به « اجراي آن»و « طراحي الگو»ميان دو مسئله يا دو مرحلة کامالً متمايزِ توسعه، يعني  .4

 جدايي خواهد افکند؛  دانش و ملزومات کامالً متفاوتي نياز دارند، 

با تمرکزي که مقاله بر طراحي الگوي توسعه و نه اجراي آن دارد و از آن ميان بر رکن هدفْ  .5

فلسفة »ت، مسير و مدخل بررسي خويش را دانش بديع و متفاوتي به نام متمرکز شده اس

 قرار خواهد داد؛« اجتماعي

سنت فکري »توان از  مقاله در فراز پايانيِ خويش نشان خواهد داد که اين همه را مي .6

 اي وارداتي.     جديدي است و پديده دست آورد؛ با وجودي که توسعه مفهوم  به« مسلمانان

تواند مسئله و مسير و مدخل  هاي مذکور، مي شکني حات تکميلي دربارة سنتبرخي توضي

 تر نمايد:   اين بررسي را روشن

ترين اهداف مشترکِ تمامي الگوهاي توسعه  را شايد بتوان از بلند« زندگي مطلوب»نيل به 

ز اين است. ا« بسترِ اجتماعي سالم و کامل»آوريِ  معرفي کرد؛ هدفي که خودْ نيازمند فراهم

  دهي به زندگي مطلوب، تعابير بس متفاوتي شده است؛ زيستگاهِ آرزوشده به عنوان بستر شکل

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
هاي  ها و انديشه در اينجا بدان روست که نشان داده شود ايده« نوآوري»جاي  به« شکني سنت»استفاده از اصطالح   .1

داد تبديل شدن به يک عادت و سنت متصلب را دارند. نو نظير توسعه و مدرنيته نيز مثل هر پديدة ديگري، استع

شکني نه نوآورانه، بلکه با مراجعة به يک سنت فکري بر زمين  عالوه مبينِ اين حقيقت نيز هست که اين سنت به

 نشده صورت گرفته است.    مانده و دنبال
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«. 1جامعة آزاد»و برخي ديگر « طبقه جامعة بي»اند و برخي  خوانده« اجتماع مؤمنان»برخي آن را  

نوبة   يز بهاست برخاسته و آن ن« مطلوب»اين تفاوتِ تعابير، از اختالفشان در آن چه براي انسان 

توان جملگي را ذيل  کند. با وجود اين مي خود به تعريف و انتظارشان از توسعه رجعت پيدا مي

قرار داد؛ زيرا جامعة آرماني با وجود  «2آرماني  جامعة»همان اصطالح از پيش مطرح، يعني 

امتعيَّني و درک مورد اجماعي که از آن وجود دارد، قالبي تهي است و صورت ن  ِ معنايي صراحت

شود و ماده و فحواي آن کامل   هاي مطلوب هر مرام پُر  دارد که بايد با شاخص را عرضه مي

دهد  هاي توسعه نشان مي گردد. همين تلقي از جامعة آرماني به مثابه هدفِ مشترک تمامي طرح 

عناصر  سازي توسعه از سوي گفتمان غالب تا چه حد مغاير با بيني و يکسان که اصرار بر همسان

 دهندة آن است.  و ارکان تشکيل

آرماني چيزي بيش از مجموعه تحوالتي ساختاري به منظور   دهد که جامعة عالوه نشان مي به

تواند به تنهايي پاسخگوي تمامي مطالبات و مبادرات  آوري بسترِ مساعد نيست و نمي فراهم

ن دغدغة امروز جوامعِ انساني است تري انسان تا انتهاي کار باشد. يعني با وجودي که توسعه مهم

و نيل به وضعيت مطلوب و جامعة آرماني، غايت آن؛ در عين حال، چيزي جز آغازي براي 

شکني  باشد. تصريح به تلقي صراطي از توسعه به مثابه نوعي سنت جويي اهدافي واالتر نمي پي

 هاي غالب، مبين همين جنبه از مسئله است.  در برداشت

گيري  هاي ماديِ رايج در دورة اول شکل هاي توسعه در ادوار اخير، از کميّت با اينکه شاخص

هاي انساني رسيده است؛ اما هنوز باز هم  تري از متغير خويش عبور کرده و به سطوح کيفي

آوريِ بستري مساعد براي تسهيل  قابليتِ اصالح و تکميل  بيشتري را دارد. توسعه را اگر فراهم

هاي  تواند تنها به ويژگي يافتگي نمي هاي توسعه کنيم، شاخص ان تعريف در تحول وجودي انس

هاي فکري و خُلقي و روحي  الجرم بايد عطف توجهي نيز به آمادگي  ناظر به بستر اکتفا نمايد و

 کنشگران آن جامعه داشته باشد.

هاي توسعه، انتخاب مدخل ورود و رشتة علمي  يکي از منازعات فکري موجود در بحث

ناسب براي پرداختن به اين موضوع است؛ تا جايي که عدم توافق بر سرِ آن را به حساب م

اند. اين در حالي است که منشأ اصليِ  گرايشات مرامي و ايدئولوژيکِ پنهان در پسِ آنها گذارده

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
هاي خاصي از  در بخش و برهه هاي بشري مرامي حاکم بر انديشه -اين سه تعبير، منتسب به سه جريان فکري  .1

هاي مسلمانان و مکاتب شرقي البته در اين  جهان بوده و هست: مسيحيت؛ سوسياليسم و ليبراليسم. جاي ايده
 اند. گيري اين ادبيات نداشته فهرست خالي است و علت آن هم همين است که سهم چنداني در شکل

2. Utopia 
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سازي توسعه است.  الگو و اجرا و پياده  اختالف، عدم تفکيک دقيق ميان مراحل طراحي و ارائة

ول اين تفکيک و رعايت مقدورات هر شاخه از معرفت، بخشي از اختالفات موجود در با قب

 باره نيز مرتفع خواهد شد.  اين

سازي الگوي توسعه  که علم و فن و مديريت نقش اصلي را در مرحلة اجرا و پياده در حالي

د و جز در ارائة رس ترين ميزانِ خود مي دارند؛ اين نقش براي آنها در مرحلة طراحي الگو، به کم

تصويري از اوضاع اجتماعي و منابع موجود و گزارشاتي از تجربياتِ پيش از اين، و احياناً تبيين 

دهندة الگو، که مبتني بر  و تحليل و مقايسة آنها، نقش ديگري در تعيين و تشريح ارکان تشکيل

ارد. مسير و هاي عقلي و تصميمات ايدئولوژيک است، ند هاي فلسفي و ارزيابي فرض پيش

« فلسفة اجتماعي»مدخل مناسبي که بتواند نيازهاي فکري مذکور را تأمين نمايد، به اعتقاد ما، 

است. دانشي که به دليل نوپابودن هنوز از قوام الزم برخوردار نيست و چندان مورد اعتناي 

هاي  معرفتمحافل علمي قرار نگرفته است. درعين حال، به دليل قرار داشتن در حد فاصل ميان 

 سزايي است که قدري جلوتر بدان اشاره خواهيم کرد. هاي به مختلف، واجد قابليت

اي آن، سابقة باز هم  با اينکه توسعه مفهوم و پديدة متأخري است و نوع هدفمند و برنامه

. 1هاي بشر پس از دغدغة بقا بوده است  ترين دلمشغولي کمتري دارد، در عين حال، از قديمي

جز مشارکت فعال و مستمر در اقدامات منجر به بهبود و ارتقاي سطح  ي گذشته بهها انسان

هاي  گرايانه و پيام زندگي و گذران روزمرة آن، همواره گوشة چشمي نيز به افکار آرمان

يافت و آنان را  هايي که هر از چندگاه، در اطرافشان انتشار مي اند. انديشه بخش داشته رهايي

هاي کهن  ت. اينکه کمتر کسي تاکنون بدين ادبياتِ بازمانده از آن دغدغهساخ متوجه خويش مي

هاي معرفتي توسعه مراجعه کرده، بدان روست که در آنها کمتر رهنمود و  به مثابه پشتوانه

کارگيري ابزار و ادوات مناسبِ  راهکاري براي رفع موانع توسعه و تجميع و تجهيز امکانات و به

هاي بلند در باب تعريف   در عين حال، هيچ کس هم وجود ايده و انديشه. 2آن وجود داشته است

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
دانند که از دل  مي« انديشة ترقي»نام توسعه را برخي مرتبط با  ي بهدرگيرشدن ذهني بشر با مقوله و مفهوم  .1

تحوالت و توفيقات علوم جديد در قرن هفدة اروپا و جريانات فکري متعاقب آن نظير روشنگري سر برآورد و در 

دِ ترقي و رو ناظر به خو (. اين انتساب حتي اگر صائب هم باشد، به هيچ1354جهان انتشار پيدا کرد. نک: )پوالرد 

 باشد. که همواره با زندگي بشر عجين بوده است، نمي ،پيشرفت

مرامي حاکم بر  -گيري نظري اعتنايي نسبت به ذخاير معرفتي گذشته، جهت يک علت اساسي ديگر براي بي .2

 رويکرد غالب توسعه است که تفارقات مبنايي مهمي با آن ذخاير دارد.  
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و تعيين اهداف توسعه را در اين ادبيات انکار نکرده است. از آنجا که اين مقاله بر همين جنبة 

هاي  مانده در الگوي توسعه متمرکز شده است، به سراغ اين ادبيات خواهد رفت و انديشه مغفول

ترين متفکرين مسلمان در اين حوزه را مورد بازخواني قرار خواهد داد تا  يکي از شاخص  آرماني

 هاي توسعه تابيده شود. بدين طريق پرتوي بر آن وجه مغفول در بحث

 هدف و پرسش تحقيق
هاي غالبي و قالبي از توسعه و تغيير  مقاله در پرتو اين مجموعه تعريضات به برداشت

تا به اين سؤال مهم و مشخص پاسخ دهد که: اگر نيل به رويکردهاي ملهم از آن در صدد است 

هاي توسعه محسوب کنيم، آرماني بودنِ آن  را به مثابه هدف مشترک تمامي طرح« جامعة آرماني»

 دارد؟  هايي  از نظر اسالمي به چه معناست و چه مشخصه و معرِّف

 پيشينه

اين مقاله صائب باشد، بديهي است هاي ادعاشده در مسئله و رويکرد  شکني اگر تلقي ما از سنت

هايي براي آن در همين چارچوب دشوار خواهد بود. جستجوي محدود و ميسر  که يافتن پيشينه

کرد. خالف آن اما، عقبه و ذخاير نظري توليدشده دربارة جامعة  ما نيز همين را نشان داد و تأييد 

و آن را   متعددي بدان اهتمّام نموده هاي علميِ بس مديد دارد و رشته  اي آرماني است که سابقه

 اند. ما نيز به مرور کوتاه آن به مثابه پيشينه اکتفا خواهيم کرد.  غني و پُربار کرده

ترين کسي که به بحث از جامعة  در ميان متفکرين مسلمان، اولين کس، و شايد شاخص

( هم که 1360اجه نصير )( و خو1364الصفا ) آرماني پرداخته، فارابي است. ديگراني نظير اخوان

. 1اند هاي اوليه بدان نيفزوده اند به تبع او بوده و چيزي جز تکرار همان ايده بدين بحث وارد شده

آگوستين  شهر خداياند، اين بحث با  در دنياي مسيحيت هم، که پيش از اسالم بدان پرداخته

کند و  انزده ادامه پيدا مي( در اوايل قرن ش1373توماس مور ) اتوپياي( آغاز شده و با 1391)

شهر  آورد. ايدة آرمان هاي ديني و غير ديني را در غرب پديد مي داري از پوتوپينيست سلسلة دنباله

که هيچگاه از ذهن و خيال بشر محو نشده، ريشه در مِيلِ انسان به فرارَوي دارد و با 

تأثيراتي را که در تداوم آن شده است. با اين وصف، نبايد  هايش از اوضاع تقويت مي  نارضايتي

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
الدين سهروردي را در اين زمره قرار داد؛ زيرا واجد مضامين  شيخ شهاب« جاآبادِناک»دشوار است که بتوان ايدة  .1

 (.  1380استعاري و  سير و سلوک عرفاني است. نک: )سهروردي 
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هاي شهرخدا و مدينة فاضله، با تمام تمايزاتشان، به  اند، ناديده گرفت. ايده بر يکديگر داشته

شهرگرايانِ دينيِ بعد  شهرها و آرمان ( بودند و بر آرمان1379شهر افالطوني ) نوعي متأثر از آرمان

مطلوب مشترک بشري، در بين متفکرين غير ديني آرماني به مثابه  اند. جامعة   از خود تأثير گذارده

گرايشان و  هاي تخيلي و جامعة تعاون هم کمابيش مطرح بوده است و به جز سوسياليست

اند که آن را در جامعة بازِ ليبرال  و فوکوياما هم بوده اش، کساني مثل پوپر مارکس و کمون ثانويه

 .1اند دموکراسي جستجو کرده

فارابي و بازخواني نظرية او در باب مُدُن فاضله و غيرفاضله اين غرض از رفتن به سراغ 

توان از آن براي ايدة امروزي مردم مسلمان و جوامع  است که بررسي نماييم چه الهاماتي مي

از کفايت و « مدينة فاضله»توسعه گرفت. بديهي است که تأمالت او ذيل  اسالمي دربارة 

هاي اين بحث برخوردار  شش دادن به تمامي ابعاد و جنبهجامعيت الزم و مورد انتظار براي پو

 تواند به پرسش اصلي اين مقاله پاسخ دهد. نيست؛ در عين حال، واجد جنبة مهمي است که مي

مسير »پيش از تالش براي يافتنِ پاسخ سؤال مذکور الزم است دو گام مقدماتي براي تعيين 

ده در اين مطالعه برداشته شود تا شرايط الزم مورد استفا« تشريح مفاهيمِ»و « و مدخل بررسي

سازي هدف است و دفاع از تلقي صراطي از  براي دنبال کردن غرض اصلي مقاله که برجسته

هاي مورد  شکني توسعه فراهم آيد. از خالل اين مرورِ مفهومي است که نتايج حاصل از سنت

 شود. هاي توسعه نيز آشکار مي اشاره در بحث

 ررسيمسير و مدخل ب
هاي فلسفي تا  فرض اي است و از پيش رشته اي ميان که مقوله« توسعه»با توجه به موضوع 

هاي علمي و راهکارهاي فني و مديريتي در آن    هاي ايدئولوژيک و راهنمايي  گذاري هدف

اند، مسير و مدخل مناسب براي طرح و بررسيِ اين جنبه از بحث چيست؟ آيا  دخيل

انسانيِ رايج، کفايت و اهتمام الزم براي پرداختنِ به اين موضوع، يعني شناسي و علوم  جامعه

 هدف توسعه، را دارند؟ اگر نه، آن را بايد در کجا جُست و دنبال کرد؟ 

« اجتماعي انديشة »از جمله موضوعاتي است که تا کنون ذيل آنچه با عنوان « جامعة آرماني»

متفکران اجتماعي را در اطراف خود گِرد آورده است  شده و جرياني از مي شود، دنبال  شناخته مي

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
؛ 1387؛ محمدي منفرد 1377شهري در ايران و اسالم و غرب، نک: )مکارم  هاي آرمان براي مرور و تحليل انديشه .1

 (.1390؛ راسخي لنگرودي 1385؛ روويون 1384؛ احمدي 1383؛ کريستيان 1381اصيل ؛ 1381؛ ريکور 1379داوري 
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معارفي است که   هاي ايشان برخاسته از همان شوند. انديشه که با عنوان يوتوپينيست شناخته مي

شناسي و اصرارش بر رهانيدن دامان خويش از فلسفه و الهيات از سکه افتاد و با  با ظهور جامعه

پژوهان علوم اجتماعي مواجه شد. ذخاير و ادبيات  شاعتنايي از سوي دان نوعي تحقير و بي

اجتماعي، حاوي برخي از نظرياتي است که بهترين عنوان براي آن شايد  موسوم به انديشة 

شناسيِ مصطلح بدان نياز دارد و هم  بنياديني که هم جامعه  باشد. معارف« فلسفة اجتماعي»

هاي فراواني که در سنت فکري اسالمي  يترغم ظرف  موضوعاتي نظير توسعه. با وجود اين و به

طور جدي، بدان پرداخته نشده و توافق و توفيقي بر سرِ معرفي و  براي آن وجود دارد، هنوز به

دست نيامده است. اين عالوه بر  نياز الزم براي علوم اجتماعي به ساختنِ آن به عنوان پيش مطرح

سلمان در دفاع و ارائة روزآمدِ آن، ناشي از شناسان م کاريِ جامعه قصور و کوتاهي ناشي از کم

هاي سختي است که از سوي گفتمانِ پوزيتيويستي حاکم صورت گرفته است   مقاومت و ممانعت

هاي اجتماعيِ قبلِ خود  ورزي شناسي همچنان از اينکه خود را فرزند انديشه گيرد. جامعه و مي

نيازي از آن پا به عرصة وجود گذارده  و بيبداند، امتناع دارد و مدعي است که در انقطاع کامل 

گيري را شايد بتوان توجيه کرد و  شناسي بر تحصيل انقطاع در برهة شکل . اصرار جامعه1است

دوران تثبيت و غلبه و در وضعيت چندگفتماني  ناپذير دانست؛ اما ابرام بر آن در  حتي اجتناب

  دايي از الهيات و فلسفه را با خود به دوششناسي در حالي عَلَمِ ج توان. جامعه کنوني را نمي

کشيد که در عمل حتي براي يک لحظه هم از آن دو، خصوصاً از فلسفه، انفکاک حاصل  مي

شناختي، همواره ردّي از آن را در  بندي نظرياتِ جامعه جز نياز بدان در صورت نکرد. زيرا به

شناختي با خود داشت. اين  هاي روش ماية تمامي مسائل و مقوالت و مفاهيم اجتماعي و بحث بن

هاي خويش است که مشحون از  گرفتة علوم در مبناشناسي جز نياز اخيراً شکل ها به معاضدت

هاي اخير مورد  ، که در دهه«فلسفة اجتماعي»هاي مضاف و  اند. برخي از فلسفه الهيات و فلسفه

 شوند.  است، از اين زمره محسوب مي اقبال محافل آکادميک قرار گرفته 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
ترين حالت، خود را فرزند علتي و نه  شناسي از مدرنيته به ارث برده است که در متواضعانه اين خصلت را جامعه. 1

ايراني وجود دارد شناسان  (. اين مقاومت بيش از غرب در بين جامعه73-74: 1377شمرد )سروش  دليلي سنت مي

شناسي کالسيک دارند. بخشي از آن شايد واکنشي است به  که تعهد و تصلبي بيش از اَخالف غربيِ آن به جامعه

هاي متقابلي که براي صيانت از گرايشات سکوالر حاکم  سازي علوم در ايران و تالش فشارهاي مربوط به اسالمي

 گيرد.    شناسي صورت مي بر جامعه
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ها، بايد حوزة معرفتي متأخر دانست؛ زيرا  را از حيث مسائل و پرسش« فلسفة اجتماعي»

علمي   شناسي و به قوام رسيدن آن به مثابه يک رشتة هاي نظري در جامعه مسبوق به پيشرفت

 . کند ها، به ذخاير معرفتي قبلِ آن تعلق دارد و از آنجا تغذيه مي است. در عين حال از حيث پاسخ

شناسي بر انقطاع از اين عقبه، همچنان که آمد، هيچ توجيه قابل فهم و هيچ  اصرار جامعه

گيري بوده است که  دليل روشن عقلي ندارد و بيش از هر چيز، ناشي از اقتضائات اوانِ شکل

به افراط کشيده شده و تا به امروز تداوم يافته است.   متأثر از اسطورة انقطاع مدرنيته،

ناسي با اين انقطاعِ غيرقابل توجيه در واقع خود را از مجموعه مباحث بنيادي و مقدماتيِ ش جامعه

که استواري اين بناي عظيم، بيش از هر  مؤثر در محتواي خويش محروم کرده است؛ در حالي

 شوند.  هايي است که تنها در آن حوزه برساخته مي ها و پايه جاي ديگر، متکي بر پي

شناسانه و  شناسانه، انسان هاي هستي حالي از ورود به اين قبيل بحثشناسان در  جامعه

شناسانه امتناع دارند که به تبعِ منظر و موضوعات مورد اهتمام، به انحاي مختلف با آنها  معرفت

اند. از  هايشان تن داده زمينة تمامي نظريات و تبيين درگيرند و به مفروضاتي از آنها در پس

الطبعي انسان و تا بحث از جامعة  فرد و جامعه گرفته تا مدني دربارة  هاي وجودشناختي بحث

آرماني که از موضوعات مورد توجه انديشمندان اجتماعيِ سلف، حتي قبل از مطرح شدن بحث 

 توسعه بوده است. 

مراميِ مقوالت مورد  -شناسان به مباني فلسفي اشتباه نشود؛ اصرار ما براي جلب توجه جامعه

المعارفي است؛ بلکه به  هاي دائره ه به معنيِ بازگشت به دورة سَلَف و تمسک به معرفتاهتمام، ن

مورد بررسي ما در اينجاست و لزوم استمداد جستن از « موضوعِ»تبعيت از ضرورت و اقتضائاتِ 

 هاي معرفتي دربارة آن. هاي ديگر به منظور پُرکردن خأل دانش

، بدان 1بر داليل فوق سعه تا بدين نقاط، عالوهدر موضوعاتي نظير تو  کشيده شدنِ بحث

هاي   فکري روست که معطوف به مداخله و عمل هستند و بيش از هر موضوع ديگري به هم

موضوع، از جانب   فلسفي و الهياتي نياز دارند. پيوند ناگزير ميان علم و عمل به جز از ناحية

ماند؛ بلکه  محض متوقف نمي« توصيفِ»شود. زيرا که علم هيچگاه در  خودِ علم نيز حمايت مي

زند و حتي به تعميم  دست مي« تعميم»کند و در آن نيز باقي نمانده و به  ميل مي« تبيين»به سمت 

رخدادها « بينيِ پيش»ناپذيري به سمت  حاصل از آن نيز اقتناع نکرده و به نحو اجتناب« قانونِ»و 

در امور، به نحوي که « مداخله»لِم را در آستانة سوق پيدا خواهد کرد. کامل شدنِ اين زنجيره عا

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Ontologic 
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شناس را  دهد. اين گام اخير، که تالئم خاصي هم با توسعه دارد، جامعه مطلوب اوست، قرار مي

کند؛ زيرا مداخلة در امور به جز دانش علمي، به  ها درگير مي خواه ناخواه با مقاصد و مطلوبيت

هايي که  شوند و از جمله دانش ها عرضه مي فلسفه و مرام انگيزه و اهدافي نياز دارد که از جانبِ

سو با  است. زيرا از يک« فلسفة اجتماعي»قادر است آنها را در اين فرازها به هم پيوند زند همين 

هاي ديني و مرامي ارتباط دارد و در سوي ديگر با تعقل و تفکر و  ها و ارزش اعتقادات و آموزه

 ور.ام انديشه در ماهيت و منطق 

توان گفت که مسير و منظر مناسب براي پرداختن به توسعه و طراحي  بر اين اساس مي

اش فلسفة اجتماعي است؛ در عين  گرايانه دار و مداخله الگوي آن به دليل ذات هدفمند و جهت

 ها احتياج وافر دارد.   سازي به ديگر علوم و معرفت حال که در مرحلة اجرا و پياده

 چارچوب مفهومي
ترين  ترين هدف توسعه و مهم آرماني است؛ به مثابه اصلي  مرکز ما در اين مقاله، بر روي جامعةت

  شرط تحقق زندگيِ مطلوب و درصدد هستيم که آن را از ادبيات مهجورماندة موسوم به انديشة

 شدت انتزاعي و هنجاري آن خارج کرده و در پيوند با مقولة هاي به اجتماعي و همچنين از قالب

شناسي، يعني توسعه قرار دهيم. اما پيش از آن، الزم است که  عيني و مورد توجه اوساط جامعه

، «انسان»چند مفهوم مرتبط با آن، به اجمال، معرفي و معنا شوند. وارسي دقيق مفاهيمي چون 

آرماني به مثابه غايت   معناي جامعة  بخشي از مدعاي ما را دربارة« کمال»و « دين»، «جامعه»

تري از تلقي صراطيِ توسعه  توان به نحو روشن نمايند. پس از آن است که مي توسعه روشن مي

 سخن گفت و دفاع کرد.

از جامعة آرماني قبل از ارجاع و تخصيص به هر مرام و مکتبي، حداقل سه جامعة آرماني: 

 شود:  معنا مستفاد مي

اند و بدانها اهتمام دارند و براي  اي که مردمانِ آن اهل آرمان آرمانيْ يعني جامعه جامعة  .1

 کنند؛ تالش مي تحققشان 

 اي با ساختارِ مناسب، مناسبات سالم و سمت و سوي درست؛ جامعة آرمانيْ يعني جامعه .2
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اي که به غايت مطلوب خويش  ها؛ جامعه نائل و واصل به آرمان  جامعة آرمانيْ يعني جامعة .3

 .1رسيده است

تأکيد دارد و « مردمان»بودنِ  گرا نان که مشهود است، بر آرمانمعناي نخستِ جامعة آرماني، چ

ها در  معناي دوم بر سالم و کامل بودنِ بسترِ زيست. اما تمرکز معناي سوم بر محقَّق بودنِ آرمان

دو سطح فردي و اجتماعي است. حال اگر اين مضامين از جامعة آرماني را با بحث توسعه پيوند 

 آيد:  دست مي به  سعه و غايتِ آنبزنيم، اين معاني از تو

 ها؛ ها و در تکاپو بودن مردمان براي نيل بدان بودنِ آرمان يافتگي يعني زنده توسعه .1

 درست؛ « صراطِ»يافتگي يعني فراهم آمدنِ بسترِ مناسب و  قرار گرفتن جامعه در مسير و  توسعه .2

 «. واصل»نِ ها؛ يعني جامعه و انسا يافتگي يعني نائل آمدن به آرمان توسعه .3

پردازان توسعه البته دومي است و ما نيز ضمن قبول و تأييد  معنايِ مطموح نظر غالب نظريه

افزاييم. اين معنا با  شرط و هم به مثابه نتيجه بدان مي عنوان پيش آن، معناي نخست را هم به

باق دارد. اش حرکت و پويايي است، کامالً انط جهانيِ زندگيف که عنصر اصلي هاي اين واقعيت

است و قابل وارسي و امکان مداخله و تأثيرگذاري   و در دسترس  عالوه به اندازة کافي ملموس به

 دهد.  بر آن را هم به ما، به مثابه فاعالن اجتماعي، مي

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

پيشي « هايش ها و داشته يافته»، از «ها و مطالباتش خواسته»انسان موجودي است که همواره 

تحقق نايافته  2گيرد. به همين سبب گفته شده که انسان يک ذات بالقوه است؛ يعني ماهيتي مي

دارد. اين ذات هماره به سوي وضع و موقعيت و حالتي تمايل دارد که اکنون در آن نيست و در 

 براي تخيل آن و از توان مؤثري براي نيل بدان برخوردار است.عين حال از استعداد بسيار بااليي 

کردن هم عامل بقاي انسان در عالَم بوده  تر را طلب ميل به فرارفتن و بيشتر و باالتر و متعالي

هاي اجتماعي و کسب  ؛ همچنين اسبابي بوده براي پيشرفت3است و هم موجب تنازع ميان ايشان

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
متناظر دانست. فيلسوف به معني « سوفيست»و « فيلسوف»شايد بتوان اين دو را با مقداري تسامح با دو مفهوم  .1

 دوستدار و طالب معرفت و سوفيست به معني واجدِ آن. 

توانند منکر تشخُّص و ثبات در طبيعت  ؛ زيرا حتي وجودگرايان نيز نمي«طبيعت»و نگفتيم « ماهيت»گفتيم   .2

کند؛ حتي اگر به هيچ تالشي براي تحققِ وجودي  ي باشند. همان که او را از ديگر موجودات عالَم متمايز ميانسان

 خويش و کسب مميزات انساني مبادرت نکرده و به يک زيست جانوري اکتفا نموده باشد.  

ا در اموري که اند و لذ هايي است که به نحو ذاتي دستخوش تزاحم بروز تنازعْ مختص موضوعات و عرصه .3

 موضوعيتي هم ندارد.    معروض هيچ تزاحمي ميان جَهدکنندگان در آن نيست؛ مثل معنويات و اخالقيات،
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شناختيِ خويش، تا نفي ماهيتِ متعيَّن  دگرايان در مباحث انسانکماالت وجودي. دليل اينکه وجو

اند نيز همين بوده است. جريان الحادي اين کار را با حذف و انکار  و پيشينيِ انسان جلو رفته

اللهي و  دهد و شاخة غير الحاديِ آن با رساندن انسان به مقام خليفه خداوند از هستي انجام مي

 طور خاص. صفتِ خالقيت خداوند بهسرشار ساختنِ انسان از 

گرايان و وجودگرايان و همچنين ميان وجودگرايان  صَرف نظر از مجادالت ميان ماهيت

توان چنين نتيجه گرفت و بر آن نيز اجماع و ابرام کرد که انسانيتِ انسان در  الحادي و الهي مي

د شدن در تجربه و تکاپوي سازد. به بيان ديگر، وار اين است که خودْ وجود خويش را محقَّق 

و تالش براي نيل بدان « آرمان»کند.  وجودي است که سهم هر موجودي را از هستي تعيين مي

 که شايد هيچ پاياني هم بر آن متصور نباشد، زاييدة چنين درکي از انسان است. 

ستفاده کرد. توان به نفعِ معناي مورد نظر مقاله از توسعه نيز ا از اين درک و تلقي از انسان مي

آوري بستر اجتماعي مساعد و همراهي است که اوالً به ترويج  غايات توسعه بنابراين، فراهم

هاي هر چه بيشتري را مهياي وارد  گرا کمک کند و ثانياً انسان هاي آرمان ها و تکثير انسان آرمان

 شدن به تجربه و تکاپوي وجودي نمايد. 

ر تجربة وجودي خويش، اوالً و باالصاله مرهون انسان د همچنان که آمدجامعه و دین: 

از پيش معيَّن و مقدَّري ندارد؛ بلکه وجودي است که بايد « بودِ»هاي خويش است؛ زيرا او  تالش

 و اين شدن در درجة اول، مرهون خودِ اوست و در درجات ثاني، مرهون دو عامل ديگر: « بشود»

 بستر همراه و همراهيِ شرايط .1

 ي از باال.هدايت و دستگير .2

شود  شايد در نگاه اول، اين دو نافيِ مدعاي نخست ما دربارة انسان به نظر آيند. چگونه مي

شناسد و ديگري  که يکي انسان را مرهون تالش خويش مي ميان اين دو را به هم آورد، درحالي 

 نوع و ديگريِ برتر؟ گيري ديگرانِ هم او را مستمند همراهيِ شرايط و دست

رد و سخن درستي است اگر ما با ذاتي ناهشيار و بالاراده مواجه بوديم، نه موجودِ ايرادِ وا

دستخوش تحول و نه تحوالتي از سنخ وجودي. مميزة تحول وجودي همين است که اثربخشي 

شدن عوامل دروني است و در غير اين صورت، يا از اساس  عوامل بيروني هم منوط به فعال

جنس تحوالت وجوديِ مختص انسان نيست. به اين ايراد از مسير تحولي رخ نداده است يا از 

هاي رفع  توان پاسخ داد و تناقض ظاهر در آن را مرتفع کرد و آن بررسي راه ديگري نيز مي

و نقصاني که هر فردي از آحاد بشر به   محدوديت و مضايق بشري است. اين احساسِ ناتمامي
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هايش دارد باالخره بايد به نحوي مرتفع شود و آن  تهها و خواس دليل فاصلة دائمي ميان داشته

 خارج از طرق زير نيست:

 ؛1«انسان»از طريق تالش و اهتمام خود او؛ يعني اعتمادِ محض به  .1

 ؛«جامعه»از طريق همراهي و اخذ مساعدت از ديگران؛ يعني اتکاي به  .2

و در آن دخالت  از طريق هدايت و دستگيري از جايي که او را و هستي را خلق کرده است .3

 «.دين»؛ يعني اذعان به وجود خدا و ضرورتِ 2دارد

بايد توجه داشت که دوتاي آخر لزوماً نه نافيِ اولي هستند و نه جايگزين آن و در هر سه، 

شدن از همراهي و مساعدت  مند کننده است. بهره اين اهتمام و تالش فردي است که تعيين

سويه نيست که لزوم سعي و تالش فردي را   ان سهل و يکهاي آسماني، چند ديگران و از هدايت

هايي  مندي از شرايطِ مساعد و همراهيِ ديگران، خودْ مستلزم آمادگي و تالش منتفي سازد. بهره

هاي نوعي و  است که از سوي فرد بايد مبذول شود. همچنان که اثربخشي هدايت تابع ظرفيت

و حتي « بستر»ت وجوديِ متعاقب آن. پس شخصي انسان است و منوط به تالش و اکتسابا

هاي مفهوميِ بستر  توان از تفاوت نهايي نيستند. اين را مي کنندة  ، با تمام اهميتشان، تعيين«هدايت»

دست آورد که از حوزة فيزيک و مهندسي به علوم انساني آمده و نوعاً در معرفي  به« قالب»با 

هاي خود رسيده  ود که کنشگري در آن به حداقلر کار مي هايي از زندگي اجتماعي به موقعيت

رو نافيِ  هاي الهي به هيچ شود که نياز به بسترِ همراه و هدايت باشد. با اين تلقيْ روشن مي

پيمودنِ به پاي خويش و شدنِ با تالش و اکتسابات فردي نيست؛ البته با اين دو شرط به ظاهر 

بسازد. از اين بيان ضرورتِ تالئم ساختاري جامعة سو که آن بستر نه مانع باشد و نه قالب  ناهم

هاي دينِ مورد پيروي که نقش  هاي وجودي انسان و همچنين با آموزه آرماني با نيازها و ظرفيت

 گردد.   هدايت و راهنمايي ايشان در پيمودنِ اين راه را دارد هم احراز مي

جامعة آرماني به مثابه هدفِ  آيد که دست مي از اين تأمل مفهومي اين نتيجة ضمني نيز به

توسعه، وارد شدن به بهشت زميني و افتادن در سراشيب کمال نيست؛ بلکه تنها به معنيِ قرار 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
هاي انسان در رفع اين فاصله، متنوع و متعدد است؛ از رفتن به سراغ علم و فناوري گرفته تا جادو و هنر  راه حل  .1

 (.479-480: 1394زند  ک: )شجاعيها. براي تفصيل اين بحث، ن و دين و ايدئولوژي

قرار باشد انسان از جايي کمک بگيرد، چه جايي بهتر از ذاتي که هم « اگر»ترين گزارة مشروط است.  اين موجه .2

 او را و هم جهان و اقتضائات حاکم بر آن را خلق کرده است.
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و  1گرفتن در راستاي کمال است. فرض هميشگيِ وجود موانع و شياطين در زندگي اين دنيا

ه و مؤيدِ همان معناي شده، شايد به همين سبب بود 2«سربااليي»همچنين تعبيري که از کمال به 

ترين حالت، تنها  صراطي از بستر اجتماعي و از هدايت الهي است. پس جامعه و دين در همراه

کنند تا وجود خويش را محقَّق سازد؛ لذا هر دو به نوعي در خدمت همان  به انسان کمک مي

 مايد. اند که انسان بايد به تالش خويش آنها را احراز ن تحقق وجودي و کسب کماالتي

« مفطور به کمال»متفکرين مسلمان، پس از معرفي انسان به عنوان موجودي که کمال: 

 اند:  ، از دو نوع کمال براي او سخن گفته3است

داري است در مرتبة ثاني. اين کمالْ  کمال اول که براي بقاست در درجة اول و تسهيل دين .1

و « بستر»سازي  هم استفاده کرديم، آمادهتر  است يا به تعبيري، که پيش« سازي جامعه»ناظر به 

 قرار گرفتن در مسير هدايت؛ 

« خودسازي»و « سازي انسان»کمال ثاني اما براي شکوفايي و تحقق وجودي است که به  .2

 کند.  اشارت دارد. با همان سياقي که نقش اولي و اصلي را در آن خودِ انسان ايفا مي

شود که دومي به  و از عنوانشان چنين استنباط مياند  با اينکه اين دو کمال به هم مربوط

سويه و مطلق  نوعي به تحققِ اولي منوط شده است؛ اما چنان نيست که نسبت و ترتيبشان، يک

ها، براي هر  باشد. جستجو و نيل به کمال ثانيْ در بود و نبودِ کمال اول و در تمام موقعيت

ا وجود آن، مساعدتر است و عموميت انساني موضوعيت دارد و ممکن است؛ در عين حال ب

هايي که تا   شود که با برداشت کند. از اين معنايِ کمال دو نتيجه حاصل مي بيشتري پيدا مي

آرماني به مثابه هدف توسعه و توسعه به معناي صراطي آن ارائه شد بسيار   بدينجا از جامعة

 نزديک است:

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
زار. نوابت که او نُه  هرزند در کشت هاي فاضله ياد کرده است که همچون علف فارابي از وجود نوابت در جامعة  .1

زيند؛ درعين حال به خصوصيات مُدنِ غير فاضله  اند که در مُدُن فاضله مي دسته از آنان را معرفي کرده است کساني

 (.300: 1360و طوسي  198-204:  1358اند. نک: )فارابي  متشبث

 (.6کَدْحًا فَمُلَاقِيهِ )انشقاق يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ   .2

اين تعبير و تلقي از انسان، بسيار به تلقي وجودگرايان نزديک است؛ با اين تفاوت که آنان هيچ سمت و سو و  .3

کنند و  خصلتِ کمالي براي دگرگوني و شدنِ انسان قائل نيستند. متفکرين مسلمان اما از شدنِ انسان به کمال ياد مي

 (.  240-242: 1358دانند. نک: )فارابي  يافتن به صفات الهي ميجهت آن را تخلق 
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کمال اول است که محقَّق شده است و در با نيل به جامعة آرماني در بهترين حالت، تنها  .1

 قياس با هدف واالترِ آن، که کمال ثاني و انساني باشد، هنوز در آغاز راهيم. 

مسير و سازوکار حرکت به سوي جامعة آرماني )کمال اول( بايد به نحوي ديده شود که  .2

تد؛ کمال انساني )کمال ثاني( در هيچ يک از مراحل آن متوقف نشود و به تعويق نيف

هرچند که تحقق آن در بسترِ جامعة آرماني از عمق و گستره و سهولت به مراتب بيشتري 

 برخوردار است.

عملي يا بدعملي خويش  به عبارت ديگر، هيچ کس حق ندارد فقدان چنين ساختاري را بهانة بي

و اهتمام و عملِ توان انديشه، اراده  و هدر دادن سرماية عمر قرار دهد. در جامعة غير آرماني نيز مي

. پس چنين 1آرماني داشت و حتي قبل از درک کمال اول، يعني بستر همراه، به کمال ثاني نائل آمد

هاي آينده ممکن باشد و موضوعيت داشته  نيست که کمال وجودي و کمال ثاني تنها براي انسان

 د دارند: تر، دو فضل بر مادون خو باشد. با وصف اين، جامعة آرماني يا جوامع آرماني

 بخشند؛ سطح تعالي و کمال را ارتقا مي .1

 افزايند.     به کميتِ اهل آرمان و پويندگان راه کمال مي .2

 اسالم، جامعة آرماني و توسعه

با ترسيم مسير و منظر بررسي و تشريح مقدمات مفهومي آن، اينک اين امکان فراهم آمده است 

ثابه هدف توسعه به اجمال بيان شود. اين مبادره به م« آرماني  جامعة»تا معناي مقصود اسالم از 

آرماني از آسمانِ تخيل و آمال فرود آيد و از البالي اوراق متروک سلف،   کند تا جامعة کمک مي

هاي  هاي عيني و مصداقي توسعه وارد شود و راهي به متن برنامه پا بيرون نهد و به ميدان بحث

 ها پيدا کند.  عمليِ دولت

بندي نخست  شناسي از جوامع ارائه داده است. دسته دو گونه  معيار متفاوت، فارابي با دو

آنهاست و بر آن اساس، به دو دستة کامله و ناقصه « خودبسندگيِ»و « وسعت»مبتني بر معيار 

 رسيده است. همان دو دسته انواعي به شرح زير دارند:

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
گذارد دنبال کنيد. نک:  اين را در تمايزي که ارسطو ميان فضيلت شهروند خوب با فضيلت انسان خوب مي .1

 (.108-109: 1363)ارسطو 
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 1شکل شمارۀ 

 

دهد  کند جز اينکه نشان مي توسعه پيدا نمي هاي شناسي چندان ارتباطي با بحث اين گونه

بحث مداخلة اجتماعي براي فارابي، تنها در سطح مُدُنِ کاملة صغري موضوعيت داشته است و 

مورد نظر او را به شهرِ امروزي، که از   نه در سطوح مافوق و مادون آن. در عين حال، نبايد مدينة

مشخصات اجتماعي مدينه   هايي که دربارة ا بحثاست، معنا کرد؛ زيرا ب  گاهي انقسامات سکونت

 . 1کند، به هيچ رو، مطابقت ندارد  و امام حاکم بر آن مي

شناسي دوم خويش، همين دسته از مُدُن کامله را که بيشترين قرابت را با  فارابي در گونه

نظر او و  کشور به مفهوم امروزي آن دارد، به دو دستة فاضله و غير فاضله تقسيم کرده است. به

که مُدُن غير حسب مشخصات و مواصفاتي که آورده؛ تنها يک مدينة فاضله وجود دارد؛ در حالي

است که هر جامعه « هدف و غايتي»شناسيِ دوم،  فاضله  متعددند. معيار و مالک فارابي در گونه

خويش را به عنوان هدف « سعادت»گزيند. او ابتدا جوامع را بر حسب اينکه  براي خود برمي

اند يا خير و همچنين برحسبِ داشتنِ شناختِ درست از آن و اهتمام بدان در پنج دسته  برگزيده

شناسي خويش در آن دسته از  کند و سپس به سراغ تفصيل گونه از هم تفکيک و شناسايي مي

 و بدان اهتمام دارند.   رود که هدفي به غير از سعادت را برگزيده جوامعي مي

هاي فارابي است بر حسب اهدافِ مطمح نظر و مورد  شناسي اوي گونهدو جدول زير، ح

 تعقيب هر جامعه:

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
مدني که اخيراً درگرفته هاي ت شناسي بيش از توسعه، شايد واجد ايده و کاربردهايي باشد براي بحث اين گونه .1

 است. 
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«سعادت»انواع مُدُن برحسب هدفِ .  1جدول شمارۀ   

 به آن اهتمامِ درستِ آن شناختِ به مثابه هدف سعادت انواع مُدُن
 + + + فاضله
 - + + فاسقه
 -            + -       +      + مبدله
 - - + ضاله
 - - - جاهله

 انواع مُدُن جاهله بر حسب اهداف آنها. 2جدول شمارۀ 

 هدف جامعه مُدُن جاهله
 تأمين قُوتِ ضروري ضروریه

 دست آوردنِ ثروت و مکنت به نذاله )بذاله(
 نهايت خور و خوش به خست و شقوت

 کسب شهرت و افتخار کرامت
 تسخير و غلبه تغلبيه

 دي و تنوع و تکثرآزا حریه یا جماعيه

 

داند و غايتِ سياست را کسب سعادت.  فارابي، غايتِ تمام شعب فلسفه را سياست مي

نفسه است که از  سياست از نظر او مداخلة در امور اجتماعي است و سعادت هم، خيري في

آيد. بنابراين، سياست و  دست مي  مسير کسب فضائل نُطقي و خُلقي توسط آحاد اجتماعي به

و راهي براي تحصيل سعادت نيستند. سعادت هم اگرچه   ة حتي فاضله چيزي جز وسيلهجامع

به مثابه هدف و مطالبة اجتماعي معرفي شده، اما صفتي فردي است؛ يعني محل ظهور و بروز آنْ 

ها و اکتسابات او. پس اگر جامعة فاضلة مورد نظر فارابي را مصداق  فرد است و وابسته به تالش

معناي »هاي توسعه، به همان  آرماني را هدفِ برنامه  معة آرماني بگيريم و نيل به جامعةاسالميِ جا

خواهيم رسيد که در آغازِ مقاله بدان اشاره شد. مدعاي ما در آنجا اين بود که « صراطيِ توسعه

ش يافتگي نيز نبايد معنايي بي واصل گرفت و براي توسعه  جامعة آرماني را نبايد به معناي جامعة

وسوي درست قائل شد. با  از داشتنِ دغدغه و تکاپوهاي آرماني در بستري همراه و با سمت

هاي توسعه در واقع، زمينه و بستر اجتماعي مساعدي  سازي و به نتيجه رسيدنِ کامل برنامه پياده

بر بگيرند و   تري، مسير سعادت را در پيش هايِ هرچه بيشتري به نحو سهل آيد تا انسان فراهم مي

دهد که  مکتسبات وجودي خويش بيفزايند. اين تلقي از توسعه و از جامعة آرماني نشان مي

سازي  بُرد براي اهداف عالية اسالم، که انسان توسعه چيزي بيش از يک وسيله و يا هدف ميان

هاي کمّي و کيفي و انساني، تازه کارِ اصلي دين  باشد و با تحقق آن در سطح شاخص است، نمي
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سازي تا نيل به چنين بستر و شرايطي متوقف  شود. اين البته بدان معنا نيست که انسان ميآغاز 

خواهد ماند؛ خير، اين کار در تمامي مراحل، يعني در قبل و حين و بعدِ تالش براي برپاساختنِ 

اي نيز در حال اجراست؛ با اين تفاوت که پس از نيل بدان، از سرعت و عمق و  چنين جامعه

شود و از دايرة خواصْ فراتر رفته و به بدنة اجتماعي  ي به مراتب بيشتري برخوردار ميگستردگ

 کند. نيز تسري پيدا مي

آيد که مميزة آن با مُدُنِ  دست مي از نظرية فارابي در باب مدينة فاضله اين نتيجة بسيار مهم به

هدف و »، در «1تماعيساختار اج»و « قوانين حاکم»و « رهبري»غيرفاضله به جز تمايزاتش در 

آن است که سعادت باشد. با کنکاش در معناي سعادت به عنوان معرِّفِ اصلي مدينة « مطالبات

شود که جامعة مطلوب فارابي، يک جامعة آرماني است به همان معنايي  فاضله نيز مشخص مي

اهتمام دارند و در  اند و بدان اي که مردمان آن اهل آرمان که در آغاز مقاله بدان اشاره شد: جامعه

هاي تعقيب سعادت قائل است و هم  اي که هم به ضرورت کنند. جامعه تالش مي مسير تحقق آن 

شناسد و هم بدان اهتمام دارد. اثر اين مايز در فرايند توسعه چندان قوي و  درستي مي آن را به

از  هد گرديد؛ موجب بروز تنوعات شگرف و تمايزات عميقي ميان جوامع خوا کارساز است که 

خالف رَوية  تر آن اشاره نموده است. اين به هاي بسيط همان انواعي که فارابي به برخي از نمونه

سازِ رايجي است که از طريق الگوگيري از توسعة غربي حاصل آمده و هرگونه تشخصي  يکسان

 ها و حتي آحاد انساني زدوده است.  را از جوامع و فرهنگ

توان همچنين از نظرية  از معناي جامعة آرماني را مي« ها يصال به آرمانا»کنار گذاردنِ فرضِ 

واصل معرفي   اش را هيچگاه به عنوان يک جامعة دست آورد؛ زيرا او هم مدينة فاضله فارابي به

 دانست.    مي نکرد و صِرفِ داشتن دغدغه و مطالبة سعادت را براي اتالق چنين وصفي بدان کافي 

بر تعاريفي که فارابي از آن  را عالوه« آرمان»به « سعادت»شمردن معناي متناظر و نزديک 

دست آورد. جوامع درگيرِ  اش با اهداف مطرح در مُدُنِ جاهله نيز به نشاني توان از مقابل ، مي2کرده

درگيرِ ثروت و شهرت و غلبه، مصاديق بارزِ جوامع فاقد  درگيرِ رفاهيات، يا   ضروريات يا جوامع

توان گفت  اند. به تبعْ مي اند که در عين حال طريق سعادت را نيز گم کرده اي بلند انسانيه آرمان

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
هاي  فارابي به دليل تمرکزش بر بحث رهبري و غايت در مدينة فاضله، متهم است که اهتمام الزم را به جنبه .1

اي  ساختاري جامعه نداشته است. به اعتقا ما اين برداشت صائبي از نظرية فارابي نيست و از مرور سطحي و کليشه
 ه است. تفصيل اين بحث نياز به مجال ديگري دارد.و تيتروار مطالب او برخاست

مفارقت از ماده )فارابي   مندي از فضيلتْ يعني رسيدنِ نفس به اعال مرتبة سعادت يعني کسب فضيلت و بهره .2
(. سعادت در واقع محصول کسب فضائل است و آن نيز ناشي از کسب کماالت خُلقي و نُطقي است 78: 1361

 (. 151-152: 1917)فارابي، 
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اي  هاي نازله اي که به چنين سطحي از نيازها و خواسته هاي توسعه که آن دسته از الگوها و برنامه

ن خودْ مالک اند و اي نمايند، از چارچوبة مورد نظر و توصية دين، بيرون افتاده مي اکتفا و اقتناع 

شود  هاي توسعه در جوامع اسالمي مطرح مي مهمي است براي ارزشيابي آنچه ذيل الگو و برنامه

توان به دو شاخص ديگر که به رصد  گردد. به جز اينها مي هايي نيز براي آن معرفي مي و شاخص

 کند اشاره داشت. و تحليل وضعيت جامعة ايران از اين حيث کمک مي

 «بودن درراه»هاي  شاخص

هاست  آرمان« راهِ در«  ، بلکه جامعة«واصل»همچنان که آمد، تعريف ما از جامعة آرماني، نه جامعة 

تعبير کرديم. حال اگر قرار باشد که بر پاية اين « توسعة صراطي»و به همين رو هم از آن به 

روي چه دست داد،  به« بودن راه در»هايي براي کسب اطمينانِ از  تعريف، نشانه و شاخصه

 عناصري  بايد انگشت گذارد؟

هاي فراواني وجود دارد و ما در اينجا فعالً به دوتاي آنها، که به اعتقاد  براي اين سؤال، پاسخ

کنيم و دو شاخصة قابل سنجش را براي کنترل  ما از اولويت بيشتري برخوردارند، اکتفا مي

 نماييم: تغييرات آن به اجمال ارائه مي

 ي نظام ارزشي حاکم و رايج در جامعه؛رصد و سنجش دائم .1

 بررسي عمق و گسترة شيوع آن در بين مردم. .2

هاي برتر و  که به ترتيب از ارزش« نظام ارزشي جامع»جدول زير، تصويري است از يک 

 بندي شده است:  تر مرتب و سطح هاي نازل تر به ارزش کننده تعيين

نظام ارزشي جامع 3جدول شمارۀ   

 حوزۀ مرتبط دایرۀ توافق معيار مبنا ترتيب

 درست/ غلط شناختي حقيقت اول
 هاي واجد بشريت، شامل تمامي انسان

 قوة درّاکه
 علم و فلسفه

 اخالق ها اجماع کثيري از انسان خوب/ بد شناختي نيکويي دوم

 دين و ايدئولوژي عقيده هاي هم اجماعي از انسان مقدس/ نامقدس معناشناختي سوم

 هنر و ادبيات ذوق و سليقه هاي هم اجماعي از انسان زيبا/ زشت ختيشنا زيبايي چهارم

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

 انساني
 اقتصاد

 غرايز فرد انساني خوشي/ ناخوشي جويي  لذت ششم
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رد تبادل آن هاي حاکم و مو است که ارزش  اي يافته از نظر ما جامعه جامعة آرماني و توسعه

کنندگي  ؛ يعني تعيين1اوالً از ارتباط و پيوند دروني و ثانياً از ترتيب و ترتب فوق برخوردار باشند

و اولويت آنها از باال به پايين باشد. صورت مطلوبِ آن نيز وقتي است که هيچ تغايري از اين 

مناسبات اجتماعي حيث ميان بخش رسمي و غير رسميِ جامعه وجود نداشته باشد و ساختار و 

 سو باشد؛ يعني متابعت از آن را براي آحاد اجتماعي تسهيل نمايد.  نيز با آن هم

شاخص و نشانة دوم براي رصدِ وضع آرماني جامعه بررسيِ عمق و پهنة شيوع اين نظام 

ارزشي است در مناسبات اجتماعي و در بين آحاد مردم. عمق آن را به ترتيب از طريق تسري در 

، ظهور و بروز «عرف و هنجارهاي اجتماعي»و در « فرهنگ»، جاري شدن در «ين و مقرراتقوان»

افراد « خُلقيات و ملکات وجوديِ»و باالخره رسوخ و رکون يافتن در « رفتارها و عملکردها»در 

توان مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. گسترة آن نيز ناظر به فراواني هريک از سطوح مذکور  مي

 جمعيت کشور. است در 

هاي رايج اوالً به ميان آوردن پاي  هاي مهم اين تلقي از توسعه با برداشت تفاوت

که جايگاه مرسومِ اين مقوالت در الگوهاي رايج توسعه، همان مقدمات  هاست؛ در حالي آرمان

يق هاست که هيچ سرياني در مفاد آنها ندارد. درثاني، عملياتي کردن آن است از طر شعاري برنامه

هاي توسعه است از  هاي قابل سنجش و باالخره، ارتقاي سطح انتظارات و شاخص ارائة شاخص

 «.فاعالن نيکو»به « افعالِ نيک»و از « زندگيِ خوب»، به «زندگيِ راحت»مطالبة 

دنبال کرد « توسعة انساني»هاي  تفصيل بحث اخير را بايد ذيل نقد و بررسي کفايتِ شاخص

 هاي مادي و کمّيِ رشد بوده است.  نظر در شاخصکه خود محصول تجديد 

 گيري بندي و نتيجه جمع

گيرد اعتناي به تعريف توسعه  هاي قالبي و رايج توسعه نوعاً مورد غفلت قرار مي آنچه در بحث

و به تبع آن، اهداف و غايات آن است و اين ناشي از اوالً مفروض و مسلم گرفتن تجربة غربي 

شتاز بوده و تلقي و رويکرد خويش را در اين باب بر آن حاکم ساخته است که در اين راه پي

هايي است که نوعاً در کارگزاران اجرايي توسعه در  نظري گزيني و کوته است؛ ثانياً مربوط به ساده

مشکالت و   تر از آنها قرار داشتن اکثر جوامع در مرحلة کشورهاي تابع وجود دارد و مهم

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
 (.  419-420: 1394زند  براي تفصيل در باب اين نظام ارزشي و توجيهات آن، نک: )شجاعي .1
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ها. اين در حالي  هايي براي رفع همين سطح از نگراني و تعقيب برنامهنيازهاي اوليه و طراحي 

گرفتنِ دورنماي کار و اهداف بلند  است که هيچ يک از آنها دليل کافي و مقنعي براي ناديده

آيد و انگيزه و  انساني در الگوهاي توسعه نيست؛ خصوصاً وقتي که پاي دين به ميان مي

آورد. آرمان و افکاري  هاي جديد به ميدان مي را براي گشودن راهتري  هاي به مراتب افزون انرژي

هاي سطحي در قالب عناوين پُرطمطراق  گفتماني و اصالح و ترميم که ديگر با نقدهاي درون

گذاري  شود و به دنبال بنيان هم قانع نمي« فرهنگي توسعه هاي  شاخص»و « توسعة انساني»

 تر است. اي جديد و به مراتب کيفيه هايي اساساً متفاوت و شاخص شالوده

گشا باشد.  تواند راه هاي سَلَف مي در همين راستا، به نظر رسيد که بازخواني برخي از انديشه

آن دسته از مواريثي که بيش از آنکه محصور و متعلق به اوضاع و شرايط ماضيه باشند، در 

اگر البته بتوان آنها را از آسمان هاي محکم عقلي ريشه دارند؛  هاي استوار ديني و بنيان آموزه

 انتزاع به سرزمين واقعيات و شرايط و نيازهاي امروزي وارد ساخت.

تالش ما در اين مقاله اوالً منعطف ساختنِ بيشترِ توجهات به هدف و غايت توسعه بود و 

ز اهميت ثانياً دنبال کردنِ آن در سطحي فراتر از نيازهاي رفاهي و حتي فرهنگي. زيرا که آنها ني

سويي و  تر دارند و ميزان هم هاي متعالي آورند که با ارزش دست مي و اعتبارشان را از نسبتي به

تر کردنِ مفهوم جامعة آرماني بود و ارائة برخي  شان به آنها. هدف سوم، واقعي و عيني نزديکي

حدي  هاي مطرح در غير قابل رصد و سنجش بودنِ آن را تا هاي عملياتي که بهانه شاخص

برطرف سازد. در همين راستا و در مسير تشريح فحواي آن از منظر اسالمي، اين حقيقت نيز 

آشکار گرديد که جامعة آرماني به مثابه هدف توسعه، غايت کار نيست؛ بلکه به يک معنا آغاز 

که راه است؛ زيرا تنها ساختاري مساعد و گفتماني همراه را فراهم آورده است براي غايتي باالتر 

است « توسعة صراطي»همان تجربه و تکاپوي وجودي است. اين همان معناي مستتر در مفهوم 

 که در اين مقال به دفعات بدان اشاره شد.  

 منابع
 ( شهر خدا، ترجمة حسين توفيقي، قم: دانشگاه اديان و مذاهب.1391آگوستين قديس ،) 

 ( آرمانشهر ديني در پهنة شعر فارسي1384احمدي، احمد ،).تهران: دانشگاه تهران ، 

 مجلد(، قم: مکتب االعالم االسالمي. 4الوفا )  الصفا و خالن  (، رسائل اخوان1364الصفا ) اخوان 

 ( سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران: خوارزمي.1364ارسطو ،) 
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 فرهنگي علمي: تهران ،اد روحانيؤف ةترجم ،جمهور ،(1379) افالطون. 

 ( اند1354پوالرد، سيدني ،).يشة ترقي: تاريخ و جامعه، ترجمة حسين اسدپور پيرانفر، تهران: اميرکبير 

 ساقي. جديد، تهران: نشر عصر و (، اتوپي1379رضا ) اردکاني، داوري 

 ( افق1390راسخي لنگرودي، احمد ،) هاي فاضله، تهران:  هاي ناکجاآباد: سيري انتقادي در مدينه

 اطالعات.

 ( آرمان1385روويون، فردريک ،) .شهر در تاريخ انديشة غرب، ترجمة عباس باقري، تهران: نشرني 

 ( 1381ريکور، پل)،  104 -89: 32ايدئولوژي و اتوپيا، ترجمة احمد بستاني، مجلة نامة مفيد، شمارة . 

 ( رازداني و روشنفکري و دين1377سروش، عبدالکريم ،) .داري، تهران: مؤسسة فرهنگي صراط 

  ،و و تحشيه ، تصحيح : آواز پر جبرئيلمجموعه مصنفات شيخ اشراق(، 1380الدين ) شهابسهروردي

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران: کربن هانري ةمقدم

 مدرن، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و   (، دين در زمانه و زمينة1394رضا ) زند، علي شجاعي

 مطالعات فرهنگي. 

 و عليرضا   مينوي  مجتبي  و تنقيح  تصحيح ؛،ناصري  اخالق، (1360)  نصيرالدين ، خواجه طوسي

 . خوارزمي :تهران ، حيدري

 المنتزعه، تحقيق فوزي متري نجار، بيروت: دارالمشرق.   (، فصول1917) محمد محمد ابن،  فارابي 

 جاديسيد جعفر س  و تحشية  ترجمه ؛،فاضله  مدينة  اهل  هاي انديشه(، 1361)، ابونصر محمد  فارابي ، 

 .  طهوري :تهران

 انجمن : تهران ، سيد جعفر سجادي  و تحشية  ترجمه ؛،مدنيه  سياست( 1358) ،، ابونصر محمد فارابي  

 .  ايران  فلسفة

 ،شريعتي، تهران: قصيده سوسن کرد؟ ترجمه حيثيت اعاده اتوپيا از بايد (، آيا1383کريستيان ) گودن 

 سرا.

 ،تبليغات اسالمي. دفتر انتشارات اسالمي، قم: مرکز متون در فاضله(، مدينة 1377محمدحسن ) مکارم 

  46 -35: 5شمارة کالم و عرفان،  يةا، نشريستي اتوپيچ(، 1387)محمدي منفرد، بهروز  . 

 ( آرمان1373مور، تامس ،) .شهر )يوتوپيا(، ترجمة داريوش آشوري و نادر افشاري، تهران: خوارزمي 


