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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم صورﺕ گيرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ایراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ایراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار صدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ایراني پيشــرفت ،آثاري را به صورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاصﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن یافتههاي پﮋوهشي
جدید خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ایراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاصﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابي ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار صاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر ميشود .اميد است این محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوین و
33
تحقق الگوي اسالمي ایراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
ی ترسیم ماهیت مطلوب پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی،
شرط تحقیق آن است که ما برا 
ابتدا ماهیت موجود پیش��رفت در جهان را ،در عمر سیصد سالهاش شناسایی نماییم .در
اینجا ،به همین دلیل و دالیلی دیگر ،نخس��ت ماهیت پیش��رفت در الگوی غربیترسیم
میگردد .در آغاز باید پرسید که آیا پیشرفتباوری در الگوی غربی دارای منطق و الزامی
فلس��فی و یا دینی و زمینهای فکری بوده اس��ت؟ چنانکه خواهیم دید ،این ایده تحت
تاثیر الگوی(پارادایم) علم تجربی و البته شرایط پیچیده اجتماعی ،و در نتیجه ،با گذری
ن ترقی در غرب با همین گذر روانشناختی
روانشناختی شکل گرفته است .اعتقاد به قانو 
ی با س��طوحی شش��گانه شکل گرفت .البت ه اندیش��ه دکارتی نیز به ویژه در یکی
در هرم 
از س��طوح ششگانه پیش��رفت یعنی فناوری و صنعت ،زمینهس��ازی فراوانی کرده است.
ن ترقی موثر افتادهاند .از آنجا که
اندیش��ههای دیگری نیز از قرن هفدهم در بالیدن قانو 
این اعتقاد به پیشرفت با گذر یاد شده طلوع کرده بود در برهههایی مانند فاصله دو جنگ
جهانی ،دستخوش افول و باالخره در عصر فرامدرن جای خود را به یأس از پیشرفت و به
پوچگرایی داده اس��ت .مطالعه ماهیت این الگوی پیشرفت ،آرام آرام ،پرسشهای الزم را
برای طراحی وترسیم ماهیت الگویی مطلوب و رقیب ،یعنی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت،
ش ِ روی این نگارنده گذارده اس��ت .بهطور مثال ،منطق و الزامات پیش��رفت در الگوی
پی 
اسالمیایرانی چیست؟ پیشرفت در این الگو از منطقها و الزامات متعددی بهرهمند است.
منطق عقل معاش ،منطق فلسفی و منطق دینی و الزامات ایرانیت .از لحاظ دینی ،الزامات
و منطق پیش��رفت برمبنای جهانبینی اسالمی مورد نظر قرار میگیرد .همچنین ،بهطور
خاص ،منطق و الزامات قرآنی و روایی پیشرفت نیز مورد توجه خواهد بود .از منظر فلسفی
نیز امکانات فلس��فه اس�لامی برای حمایت از پیش��رفت و منطق و الزام فلسفی آن مورد 5
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پرسش قرار گرفته است .ایرانیت نیز بهاشاره در وجوهی چهارگانه الزامات خاصی را برای
پیش��رفت ارائه نموده است .پرسشهای دیگر :منطق الگوی اسالمیایرانی برای پیشرفت
فن��اوری و صنع��ت با منطق الگوی غربی در این زمینه چ��ه تفاوتی دارد؟ و بهطور کلی
منطق آن در زمینه پیش��رفت در سطح فناوری و صنعت چیست؟ سطوح دیگر پیشرفت
در الگوی اسالمیایرانی چیست؟ فرجام پیشرفت در این الگو چگونه است؟ آیا پیشرفت
در الگوی ما نیز ،همانند الگوی غربی ،چونان قانونی حاکم بر تاریخ تلقی میشود؟ البته در
دل این پرسشها ،در هر دو الگو ،مسایلی فرعی نیز مطرح شدهاند .اما چنانکه گفته شد
هم ه این پرس��شها برای نگارنده بهطور پسینی ظهور کردهاند ،یعنی پس از یا در خالل
نظرورزی به ماهیت پیش��رفت موجود در الگوی غرب .و آنچه در اینجا مکتوب میگردد
در واقع روایت س��یر گامبهگام اندیش��ة نگارنده است که تقریبا با همان حرکت گامبهگام
ذهن نگارنده ،در شناس��ایی ماهیت پیش��رفت موجود در غرب وترس��یم ماهیت مطلوبِ
پیش��رفت در الگوی اسالمیایرانی را به قلم سپرده است تا خواننده نیز همان سیر ذهنی
او را تعقیب و تماش��ا نموده و قضاوت نماید ،و دیگران بتوانند این مس��یر را آن گونه که
خود میتوانند تعقیب نمایند .الزم به توجه و تاکید است که ما در اینجا طراحی ماهیت
غربی پیشرفت عاریت نمیگیریم ،،بلکه صرفا
الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت را از الگوی
ِ
پرسشهای الزم برای این طراحی را با مطالعه در ماهیت الگوی غربی به دست میآوریم.
در فصل دوم این تحقیق ،که برخالف فصل نخست کوتاه خواهد بود ،گام دوم ازچهارگام
الزم برای تولد الگوی اسالمیایرانی برداشته میشود .درحالیکه خواننده محترم با مطالعه
فصل نخست به نتایجی متعدد ،از جمله ضرورت تأملی در مبانی اسالمیایرانی پیشرفت
بهطور ملموس ،دس��ت یافته اس��ت ،فصل دوم در راستای تقویت این یک نتیجه خاص،
ج��دای از منظر ماهیت ،از چند منظری دیگر ،ضرورت تأملی در مبانی الگو را آش��کارتر
میس��ازد :منظر جهانیش��دن ،منظر خلوص الگو از التقاط ،منظر الگو بودن الگو ،منظر
اسالمیت و منظر ایرانیت .در این فصل گاه به مناسبتی مهم ،راهکارهایی عملی نیز ارائه
مهم دیگ ِر فصل نخس��ت آن است که ،بهطور قهری ،در
ش��ده است .ضمنا ازجمله نتایج ِ
اثر شفافیت یافتن ماهیت پیشرفت در الگوی مطلوب ،راه برای تشخیص وترسیم مبانی،
مولفهه��ا و اهداف الگو هموار و درمعرضدید قرار میگیرد .هرچند این نتیجه قهری در
 6زمره اهداف این تحقیق نبوده است.
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مقدمه
«وقتی میگوئیم الگوی ایرانی-اس�لامی پیش��رفت یعنی یک نقش��ه جامع .بدون نقشه
ی خواهیم ش��د ،همچنانکه در طول این سی سال به حرکتهای
جامع دچار س��ردرگم 
وهشتی بیهدف و زیگزاگ مبتال بودیم و ب ه این در آن در زدیم گاهی یک حرکتی
هفت
ِ
را انجام دادیم بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را هم در زمینه فرهنگ هم در
زمینه اقتصاد و در زمینههای گوناگون انجام دادیم این ب ه این خاطر است که یک نقشه
جامع وجود نداشته است این الگو ،نقشه جامع است که به ما میگوید که به کدام طرف
به کدام سمت برای کدام هدف حرکت میکنیم( ».قسمتی ازبیانات مقام معظم رهبری
در نخستین نشست اندیشههای راهبردی.)10 :
این شاید بهترین بیانی است که نیاز ما رابه تدوین الگوی جامع پیشرفت نشان میدهد.
اما اگر الگوی اس�لامیایرانی مسیر(ریل) پیشرفت کشور ما خواهد شد ،به نظر میرسد،
خود این الگو هم نیازمند مبانی(ریلی دگر) است .ولی از سوی دیگر ،طراحی مبانی دقیق
آن بدون ش��ناخت هرچه دقیقتر ماهیت پیشرفت ممکن نیست .بنابراین ،پایه (یا ریل)
اصلی الگوترس��یم روشنکردن ماهیت پیش��رفت در این الگوست .اگر این قدم برداشته
نش��ود و یا سرس��ری و با مسامحه ،یا در تاریکی و یا در س��ایه روشن و به اجمال و ابهام
طی ش��ود و یا کار و بار آن بر دوش وضوح و روش��نی گذارده ش��ود ،بیم آن میرود که
«دیوار» الگو نیز تا «ثریا» مانند حرکتهای دیگر دچار حرکت «هفت و هش��تی» ش��ده
و فرجامی«یأس»آلود یابد .به نظر میرس��د چهار مرحله یا گام پیدرپی ،برای تولد سالم
الگوی اس�لامیایرانی ،الزم و ضروری اس��ت .در گام نخس��ت باید ماهیت پیشرفت را در
الگوی اس�لامیایرانی تبیین نمود .در گام دوم با توجه کامل به بصیرتهایی که در گام
نفس ضرورتِ 7
نخست به دست میآید و با توجه به چند منظر دیگر ،از جمله جهانیشدنِ ،
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تأملی در مبانی الگو را بیشازپیش ملموس ساخت .آنگاه در گام سوم براساس بصیرتهای
ملموس شده ،باید اقدام بهترسیم مبانی و اهداف الگو نمود و در گام چهارم به تدوین الگو
بر اساس سه گام قبلی پرداخت .تاکید میکنیم که اگر الگوی پیشرفت مسیر(ریل)
حرکت کش�ور را مشخص میس�ازد گام اول و سوم نیز مسیر(ریل) تدوین الگو
را مش�خص میسازد .بیشک کوچکترین غفلت و سستی در اینجا مانع تولد الگویی
بدیع و ممتاز و مستقل میگردد .و اینجای بسی دریغ خواهد بود ک ه اینک که بعد از سه
گوناگون ما را به ضرورت تدوین الگو رسانده است ،تمام تالش ما بر تدوین
دهه ،تجارب
ْ
خود الگو قرار گیرد و از س��نجش و دقت کافی در ماهیت و بنیادهای آن بازمانیم و یا از
رصد جنبهای از جنبههای مورد نیاز آن غفلت ورزیم .و در گام نخس��ت نس��بت ماهیت
مطلوب آن را با ماهیت الگوی موجود غربی به دقت روشن نسازیم ،آن هم الگویی که به
دنبال قهر و غلبه و تحمیل خود بر هر فرهنگ و تمدنی در دهکده جهانی است و ابزارهای
الزم برای این کار را نیز در اعماق ملل دیگر داراست .در این میان ،اهمیت گام نخست
بیتردید از هر سه گام دیگر بیشتر است ،زیرا مادام که ماهیت پیشرفت بهطور دقیق مورد
شناسایی قرار نگرفته است ،تدوین کنندگان آن چگونه بدانند که دقیقا به دنبال تدوین
چه چیزی هس��تند؟! بهاینس��ان ،این تحقیق دو هدف اصلی و فرعی دارد .هدف اصلی
همان گام نخس��ت و هدف فرعی همان گام دوم است .مسایل این تحقیق نیز دو مساله
اصل��ی و فرعی اس��ت که به همین دو هدف بر میگردد .البت�� ه این تحقیق بدون آنکه
ضمن تأمالت خود در
تعهدی نسبت به گام سوم یعنی تبیین مبانی و اهداف بسپارد ،در
ِ
دو گام مورد تعهدش ،گا ه و بیگاه پرتوهای غیرعمدی بس��یاری به منطقه مربوط به گام
سوم میافکند .این پرتوها که مربوط به گام سوم هستند ،بهطور قهری و طبیعی پیشآمد
میکنند ،و نویس��نده هم آنها را برجسته نمینماید و از کنار آنها میگذرد .گویی این
اقتضای پرداختن به ماهیت پیشرفت است که گاه و بیگاه بهطورقهری منطقه مربوط به
گام سوم ،یعنی مبانی و اهداف پیشرفت ،نیز در سایه روشن ،اندکی ،خودنمایی کنند .اما
مخاطب باید بداند که آنچه در این باب که مربوط به گام سوم است ،خودنمایی کند به
صرافت طبع پیش آمده اس��ت و از تعهد و تعمد نویس��نده خارج بوده و نویسنده از کنار
آنها میگذرد .البته نگارنده از این نتایج غیرعامدانه ،که چون جرقهای میدرخش��ند،
 8خش��نود است زیرا چنین نتایجی مسلما برای کسانی که میخواهند سومین گام الگو را
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طی کنند راه را هموارتر و در معرض دید بهتر قرار خواهد داد و حرکت در آن مرحله به
اصلی مورد تعهد ما این است که
س��رعت و سهولت بیشتر خواهد بود .بههرحال ،مساله
ِ
ماهیت پیش��رفت در این الگو چیست؟ و مس��اله فرعی ما این است که چگونه میتوان
ضرورت تأملی در مبانی الگو را در حدی فراتر از اعتقاد متعارف ملموس س��اخت؟ مساله
اصلی در فصل طوالنیتر نخس��ت و مساله فرعی در فصل کوتاه دوم مطرح میگردند .اما
این مس��اله اصلی ،ما را به تأملی در ماهیت پیشرفت غربی ،که عمری سیصد ساله دارد،
فرا میخواند ،زیرا از جمله فواید مهمش این اس��ت که مس��ایل جزیی و عینی فراوانی
را که همه در دل مس��اله اصلی قرار دارند ،بر ما میگش��اید و ما را از پژوهش��ی در خال و
عینی دیرپا و مستمر ملل دیگر و بیبهره از تجارب و
عالم انتزاع رهانیده و فارغ از تجربه
ِ
عبرتهای آنان نمیس��ازد .البته چیزی که همواره در طول نگارش سبب نگرانی نگارنده
بوده است ،افزایش حجم این نوشتار از مقدار معین شده بوده است ،اما ذات این موضوع
و تعهد نگارنده به مسایل مندرج در آن ،امکان پایبندی دقیق به محدودیت تعیین شده
را سلب کرده است .درعینحال ،نگارنده بسیاری از مناطق بحث را به رغم خواست خود،
به اجمال و یا بهاشاره طی کرده است .اما مناطقی که در آنها درنگ نموده است در این
مبحث ضروریتر به نظر رسیدهاند و هربار که نگارنده خواسته است چیزی از آنها بکاهد
برای وی عملی نبوده است .امید است بتوان در مجالی بیشتر موارد یاد شده را نیز اندکی
به روشنی تبیین نمود.
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ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فصل اول:
ماهیت پیشرفت
در این فصل اولین و زیربناییترین گام از چهار گام الزم برای تدوین الگوی اسالمیایرانی
پیش��رفت برداش��ته میش��ود .این فصل بخش عمد ه این نوش��تار را به خود اختصاص
آن همین فصل است .در این فصل ،نخست ،ماهیت الگوی
میدهد ،زیرا مساله اصلی از ِ
موجود پیش��رفت در جهان م��درن مورد نظر قرار میگیرد و س��پس به ماهیت مطلوب
الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفتخواهیم پرداخت .البته تاکید میکنی��م که ما در اینجا
طراحی ماهیت الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت را از ماهیت الگوی غربی پیشرفت عاریت
نمیگیریم ،،بلکه با مطالعه در ماهیت پیش��رفتباوری غربی به پرس��شهای الزم برای
طراحی الگوی مطلوب دست مییابیم.
ماهیت پیشرفت در الگوی پیشرفتباوری غرب
اولین نکته بنیادین در کار تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت این است که بپرسیم
ماهیت پیشرفت در اینجا چیست؟ دقیقا آنچه در ذهن طراحان این اصطالح وجود داشته
است چه بوده است؟ آیا پیشرفت در اینجا معنایی مطابق یا متاثر و یا نزدیک به پیشرفت
در اندیش��ه پیشرفت یا ایده پیشرفت که یکی از مولفههای مدرنیته است دارد؟ و یا کامال
بدون ارتباط و قرابت با آن است؟ هرچه در ماهیت پیشرفت بیشتر تأمل بورزیم ،گام دوم را
بهتر خواهیم برداشت ،یعنی ضرورت تأملی در مبانی آن را بیشتر لمس خواهیم نمود و در
نتیجه گام سوم یعنی تأملی در مبانی و اهداف را با جدیت و استواری و موشکافی بیشتری
طی خواهیم کرد .مادام که چیستی و ماهیت پیشرفت روشن نباشد مبانی و اهداف و در
11
نتیجه ،خو ِد الگوی پیشرفت نیز هرچه بیشتر در غباری از ابهام فرو میماند.
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ماهیت پیشرفت چیست؟ امروزه ممکن است طرح چنین پرسشی پرسش از واضحات به
ش��مار آید .لکن باید مراقب بود که در اثر این وضوح دو نکته مغفول نماند .یکی آنکه
ماهیت پیشرفت در دوره مدرن غرب تحت عنوان ایده پیشرفت 1یا اندیشه پیشرفت و یا
پیش��رفتباوری 2مطرح بوده است .و این اندیشه دارای ماهیتی خاص است که نمیتوان
آنرا واضح به معنای بینیاز از توضیح دانست .و نکته دوم اینکه پیشرفت ،برای اهل نظر
وضوح کلمة پیشرفت واگذار
با پرسشهایی همراه است ،این پرسشها را نیز نمیتوان به
ِ
کالن
نمود .وضوح بیش از حد اما ظاهری واژهها همانقدر در استعمالشان در طرحهای
ِ
تمدنس��از لغزندهاندکه واژههای دشوا ِر سرشار از ابهام ،گمراهکنندهاند .برخی ازپرسشها
در اینجا از این قرارند :ماهیت پیش��رفت چیس��ت؟ و مقصود از آن کدام اس��ت؟ متعلَّق
پیش��رفت دقیقا چیس��ت؟ آیا پیشرفت دارای سطوح مختلف اس��ت؟ آیا اساسا پیشرفت
ممکن است؟ آیا پیشرفت به لحاظ تجربه محقق گردیده است؟ پیشرفت دارای چه الزام
یا منطقی است؟ آیا به دلیل عقلی قائل به پیشرفتیم؟ یا علمی؟ یا روانی؟ یا دینی؟ یا ...؟
ی اخیر در ایران ما را به فکر تنظیم الگو انداخته است یا پیشرفتهای
آیا پیشرفتهای علم 
ی غرب؟ یا اندیشه پیشرفت به عنوان یک مولفه دوره مدرن در غرب؟ و اگر هیچکدام،
علم 
پس چه چیزی پیشرفت را موجه میسازد و چه چیزی ما را به آن الزام میکند و الگوی
ما چه تفاوت جوهری با اندیشه پیشرفت غربی به عنوان رقیب الگوی اسالمیایرانی دارد؟
این پرس��شها نشان میدهد که ماهیت پیش��رفت نیازمند توضیح است .بهعالوه به نظر
میرس��د بسیاری از قیل و قالها ،بر سر پیشرفت در کشور ما از سوی جریانهای فکری
متف��اوت ،به دلیل عدم توجه عمیق ب ه این پرسشهاس��ت .یعنی ب��ا اتخاذ موضع دقیق
در اینگونه پرس��شها بس��یاری از این اختالف آراء منحل خواهد ش��د و اساسا زمینه و
ن اشارهای به
مسالهای برای اختالف باقی نخواهد ماند .ما البته در این نوشتار کوچکتری 
این جریانهای فکری و دیدگاههای آنها نخواهیم داشت ،زیرا این خود موضوع دیگری
اس��ت که پژوهشی جداگانه میطلبد .بگذریم ،به نظر میرسد برای تأملی در بسیاری از
این پرس��شها یک راه عینی ،که به دور از ذهنیبافی محض باشد ،این است که نخست
ماهیت پیشرفت مح َقق در جهان را ،که همان پیشرفت غربی است ،مورد تأمل قرار دهیم.
البته در همین آغاز باید توجه و تاکید کرد که ما در اینجا در صدد س��یاه نمایی و نقد
1. The Idea of Progress
2. progressism
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منفی پیش��رفت غربی نیستیم .یعنی هدف این تحقیق نقد و رد پیشرفت غربی نیست.
گو آنکه نتیجه تحقیق ما نقد و ارزیابی پیشرفتباوری غربی خواهد بود .اما در اینجا ما
هرگ��ز برای این هدف قلم نزدهای��م .نگارنده در اینجا صرفا به ماهیت این الگوی غربی
نظ��ر خواه��د کرد و در این کار از آنچه معموال برای خود متفکران غربی پذیرفته ش��ده
تاریخ انکارناپذی ِر ایدة
است ،بهره خواهد برد .بهعالوه ،بسیاری از این نظرورزیها به لحاظ
ِ
پیشرفت صورت میگیرد .ما نگاه خود را به اعماق دوره پیش از مدرن میافکنیم تا بنگریم
درآن دوردستها چه اثری از ایده پیشرفت میتوان دید .و بعد به سرآغاز دوره مدرن نظر
میافکنیم؛ یعنی آنجا که نطف ه ایدة پیشرفت شکل میگیرد .و دقیق مینگریم تا بدانیم
ای��ن ایده چگون��ه تولد مییابد و چگونه نزار میگردد و چگون��ه میمیرد .تولد و نزاری و
مرگ آن چیزی نیس��ت که ما یا دیگری حکم براند ،بلکه امری است که در تاریخ فلسفه
مدرن و پست مدرن ثبت شده است .بهعبارتی ،بدون آنکه در بحث عنوانگذاری نماییم
نگاه ما به سه دوره پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن خواهد بود .و به ایده پیشرفت پیش از
تولد آن و از تولد تا نمو و از نمو تا نزاری و مرگش در پس��ت مدرن -فقط -نظر خواهیم
کرد .و البته در این نظرورزی به حدیث متفکران غربی مراجعه خواهیم نمود .اما باز تکرار
میکنیم ک ه این کار به منظور نقد و ارزیابی ایده پیشرفت غربی صورت نمیگیرد ،،بلکه
فقط برای تشریح ماهیت آن انجام میپذیرد ،آن هم ب ه این هدف که ذهن خود را برای
طراحی ماهیت الگوی اسالمیایرانی پیشرفت پرسشمندترسازیم .آنگاه برای پاسخ به آن
پرس��شها دیگر هیچ نظری به الگوی پیش��رفت غربی نخواهیم داشت ،و از آن چیزی به
عاریت نخواهیم گرفت.
نکته دقیق درباره این تولد و نزاری و مرگ این است ک ه این سه مربوط ب ه ایده و اعتقاد
به پیش��رفتاند .بنابراین ،اگر کس��ی از این نکته غفلت کند به نظر میرسد دچار حیرت
گردد که چگونه در اینجا س��خن از نزاری و مرگ رانده میش��ود درحالیکه ما هر روز با
پیشرفت جدیدی در علوم و صنایع مواجهیم.
اعتقاد ب ه ترقی ،اندیشه پیشرفت ،پیشرفتباوری یا ایده پیشرفت یکی از مولفههای تفکر
مدرن غرب است .این اعتقاد در غرب مدرن ،ماهیت فلسفی یا دینی ندارد یعنی خواستگاه
ی دارد ،ب ه این معنا
آن تعقل و استدالل فلسفی و مذهبی نیست ،بلکه ماهیتی کامال علم 
که خاستگاه آن علم تجربی و موفقیتهای پیدرپی آن است .یعنی موفقیتهای پیدرپی 13
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علم تجربی منشا این اعتقاد و یا باور شده است که در تاریخ بشر یک الگوی دگرگونی
قطعی و اجتنابناپذیر وجود دارد که تنها در یک جهت کلی صورت میگیرد و به طرف
مطلوبتر ش��دن اوضاع و احوال نس��بت به وضعیت قبلی پیش میرود .اندیش�� ه ترقی
1
فرضیهای حاویترکیبی از گذش��ته و پیشبینی آینده است و مستلزم نوعی جبرگرایی
اس��ت( ،ر.ک .نک ،فرانکل .)209-۲25 :1375 ،س��یدنی پوالرد در کتاب اندیش ه ترقی
تصریح میکند که امروز ه اندیش ه ترقی را مذهب جدید ،یا جانشین جدید مذهب ،مینامند
و در قس��متی دیگر میافزاید :علم ،اتکاء به انتظام س��رمدی عالم را برانداخت ،و خود به
مهمترین جنبه زندگی انس��ان تبدیل ش��د .و از اینجا بود که انس��ان توانس��ت به اصل
پیشرفت وقوف حاصل کند(پوالرد14 :1354،و .)21باری پیشرفتهای علمیگویا سبب
ن ترقی یا پیشرفت دست بیابد .این قانون البته به
شد تا بشر غربی به قانونی به نام قانو 
سطح علوم تجربی اطالق نمیشد و به سطوح دیگری نیز که به آن ،در هرم پیشرفت،اشاره
خواهیم کرد کاربس��ت یافت .اما چنانک ه اش��اره گردید ،این قانون برمبنای فلس��فه و یا
مذهب پدید نیامد .بهعبارتی ،گذر ب ه این قانون یک گذر منطقی نبوده است ،بلک ه این
گذر یک گذر روانشناختی است .در آنجا که ما از مقدماتی منطقا بتوانیم به یک نتیجه
دس��ت بیابیم این گذر منطقی نام میگیرد اما در جایی که منطقا از مقدماتی نتوان به
نتایجی دست یافت ،بلکه صرفا به جهت احساس و تمایل درونی بخواهیم به نتیجهای باور
پیدا کنیم این گذر ،منطقی نیس��ت و روانشناختی است .برخی در اینجا مثال جالبی
زدهاند :مانند اینکه شما وقتی از معلم خود چند پرسش را میپرسید و او به درستی پاسخ
میدهد ،احساسی در شما ایجاد میشود که بقیه پرسشهایی که هنوز نپرسیدهاید را نیز
میداند .این گذرها در انس��ان مهارپذیرند ،اما به نظر نمیرس��د که تعطیل کردنشان به
س��ادگی ممکن باشد .به بیان دیگر ،درمیان علوم فقط علوم تجربی هستند که میتوانند
جه��ان را تغییر دهند .زیرا اوال ب��ه ما قدرت تبیین میدهند ،یعنی به کمک علم تجربی
پدیدههای مشاهدهش��ده را تبیین میکنیم؛ ثانیا به ما قدرت پیشبینی نس��بت به امور
مشاهدهناشده میبخشند؛ و ثالثا توانایی ضبط و مهار پدیدهها را ایجاد میکنند و رابعا ما
میتوانیم برای تغییر طبیعت برنامهریزی کنیم .از طرفی با ظهور فلس��فه دکارتی انسان
مبنا و تکیهگاه عالم ش��ده اس��ت و میخواهد بر جهانی که خود را قوامبخش آن میداند
1. determinism
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غلبه یابد و در آن به دلخواه خود تصرف و تغییر ایجاد نماید -این مطلب توضیح خود را
میطلبد که فعال از آن میگذریم -اینک برای کسی که خواهان تغییر جهان است علوم
طالب
انسان
تجربی با توجه به آن چهار ویژگی بس��یار مطلوبند .از س��وی دیگر وقتی که
ِ
ِ
تغیی�� ِر جهان ،این مطلوبیت مهم خود را در علم تجربی مییابد کمکم علم تجربی برای
ی هالهای از قداست مییابد و تبدیل به الگو( پارادایم) میشود .اما این جنبة الگو شدن
و
علم تجربی ،یعنی اینکه انس��ان بخواهد در س��طوح دیگر غیراز سطح علم تجربی نیز از
الگوی علم تجربی پیروی کند ،یک گذر منطقی نبوده اس��ت ،بلکه گذری روانشناختی
است .اندیشه پیش��رفت در اینجاست که کمکم شکل گرفته است .یعنی پیشرفتهای
علم تجربی انس��ان را به فکر الگوی دگرگونی قطعی و اجتناب ناپذیر س��طوح دیگری از
زندگی بشر و تاریخ میاندازد که بسی فراتر از سطح علوم تجربی است .پس منطق این
ن ترقی
پیشرفت مذهب و یا فلسفه نیست ،بلکه صرفا الگوی (پارادایم) علم تجربی و یا قانو 
است که حاصل همان گذر روانشناختی است .اینجاست که اگر به ما بگویند یکی از آثار
مهم علمزدگی اندیش��ه پیشرفت است ،با توضیحات گذشته مقصود کامال روشن خواهد
بود(ملکیان .)50-49 :1386 ،پوالرد مینویسد« :درعینحال علم و روشهای علمیچنان
اعتباری کسب کرد که در دیگر زمینههای اندیشه نیز مورد تقلید قرار گرفت .در تحقیقات
اجتماع��ی و حتی در بررس��ی مفهوم خو ِد تاریخ ،کوش��شهای بس��یار در جهت یافتن
ی به عمل آمد و مورخین که در جستجوی قواعد تعیینکنندهای بودند تا
تکیهگاهی علم 
ن ترقی انس��ان که
بتوانن��د آنها را به عنوان قان��ون ارائه دهند ،دیری نپایید که به قانو 
نخس��تین پرتو خود را از علم گرفته بود ،دست یافتند (».پوالرد .) 21 :1354،تذکر این
نکته در اینجا الزم و مفید است که دو مولفه از مولفههای مدرنیته یا دو جزء از علل قوام
ماهیت آن عبارتند از پیشرفتباوری(پروگرسیس��م) و علمزدگی(سیانتیس��م) .بر اساس
آنچ��ه گفته ش��د ،معلوم گردید ک ه این دو مولفه را بای��د در ارتباط با هم درک نمود .به
عبارت دیگر ،درک دقیق هریک معنای دقیق دیگری را نیز روش��نتر میسازد .بنابراین،،
بعد از مطالب گذش��ته درباره پیش��رفت بهطور خاص مفهوم علمزدگی را نیز بهاشارهای
کوتاه ،مورد نظر قرار میدهیم .علمگرایی یا علمزدگی یک مکتب فکری نیست ،بلکه یک
روحیه و رویه ،یا به عبارتی یک رویکرد است ،گرچه از دل این رویکرد یک مکتب یعنی
پوزیتیویسم نیز متولد شده است .البته علمگرایی را با علم و علمیبودن نباید خلط نمود15 .
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علمگرایی یا علمزدگی یعن��ی الگو(پارادیم) کردن روش علوم تجربی در همه عرصههای
معارف بشری و در تمامیشئون زندگی .در واقع کارآمدی و قابلیتهای خیرهکنندهای که
انس��ان در دوره جدید از روش علوم تجربی در مورد ش��ناخت و سیطره بر طبیعت مادی
مش��اهده کرد ،وی را با یک گذر احساس��ی و روانش��ناختی ،و نه با یک گذر منطقی و
استداللی ب ه این نتیجه رسانید که همه معارف و همه ساحتهای زندگی را تحت مالک
و چارچوب این روشهای علمیدر آورده و رد و قبول و اثبات و انکار هر حکم و گزارهای
را با س��نجه مش��اهده ،آزمون و تجربه بسنجد .به عبارتی ،اندیشه مدرنیستی بر این باور
شده است که یگانه راه وصول به معرفت حقیقی نه تنها در حوزه طبیعت ،بلکه در همه
حوزههای معرفتی راه تجربه حسی ظاهری است .بهاینترتیب ،کوشش تمدن مدرن بر آن
ی بنا کند .پس
بوده اس��ت که جهاننگری و فلس��فه خود را ب��ر روش (متدلوژی) علم�� 
جهانبینی مدرنیس��تی را میتوان ی��ک جهانبینی علمی ،به معنای یاد ش��ده ،قلمداد
کرد(مش��کات .)531 :1381 ،اینک که منطق پیش��رفت در الگوی غربی اجماال روشن
گردید ،جای آن است که بپرسیم چرا ایده پیشرفت پیش از این ،یعنی پیش از قرن 17
در غرب پدید نیامد؟ خالصهای از پاس��خ چارلز فرانکل و س��یدنی پوالرد ب ه این پرسش
ی به
چنین اس��ت :علت عمد ه این است که سرعت تحوالت و دستآوردهای جدید علم 
قدری کند و آهسته بود که برای مردم روزگاران قدیم قابل مشاهده نبود و اگر هم گهگاه
ظاهر میشد در کالف اسطورهها و افسانهها پیچیده بود .هرگونه تغییری ،انتظار میرفت
در اثر دخالت نیروهای فوق طبیعی رخ دهد .آنچه در قدیم به عنوان تاریخ میشناختند
عبارت بود از شرح فتوحات و مبارزات و توصیف روش امپراطوران خوب یا بد .تاریخ هیچ
جهتی نداشت و فقط تکرار وضعیتهای مشابه گذشته بود .در جهان باستان اعتقاد بر آن
بود که کوشش انسان باید فردی و درونی باشد ،او باید مسایل حیات و ممات را برای خود
کمال بشری .در
فقط به عنوان یک فرد حل کند و نه به عنوان عضوی از یک جامعة روبه ِ
جهان مسیحی-یهودی ،هرچند تاریخوارهتر از جهانی بود که یونانیمآبان یهودی مسلک
تصور میکردند ،اما چیزی برای حمایت از تکامل و ترقی انسان وجود نداشت و اسطورهها
هم بر سقوط انسان از عصر طالیی پهلوانان صحه مینهادند .از نظر متفکران مسیحی ،خدا
جهان را آفریده و اهداف آن را تعیین کرده است و فعاالنه در کار آن دخالت میکند؛ هدف
 16انسان و تاریخ او نیز این است که در این چند روزه اوامر خدا را اجرا نماید .البت ه اندیشه
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قرون وس��طایی ،در حد اندیشههای افرادی مانند آگوستین ،شرایط یا زمینههای اولیهای
ا ز ترق��ی را در خود داش��ت ،زیرا وی در مقابل حرک��ت دوری تاریخ ،امید به آینده را القا
میکند .اما درعینحال وی هرگز آغازگ ر ترقی نبود ،زیرا نظریه وی بر مبنای مشیت الهی
اس��توار بود .فک ر ترقی تا قرن هفده برای انس��ان ناشناخته بود و فقط با آغاز دوره جدید،
علم اتکا به نظام سرمدی عالم را برانداخت و خود به مهمترین جنبه زندگی انسان تبدیل
شد .یعنی در این دوره ،پیشرفتباوری جانشین مشیت الهی گردید .ریشههای اعتقاد به
پیش��رفت را میتوان در آثار دو س��خنگوی بزرگ علم جدید ،بیکن و دکارت  ،بازیافت.
دکارت برطب��ق اصول ریاضی یک جهان نو و اطمینانبخش بنا کرد و نیوتن جهان را در
چند قانون عمومیگنجانید .فالس��فه قرن هفد ه این مزیت را بر فرانسیس بیکن داشتند
ی جدید را در اختیار خود داشته باشند .این قرن
که میتوانستند بخش اعظم فلسفه علم 
زیر سلطه دکارت بود ،و چونکه همه علمای دو قرن بعد مانند او از افکار کهنه بیزار بودند
و مانند او به تصویری کلی از جهان که جنبه اجتماعی داشته باشد میاندیشیدند لذا همه
آنان را میتوان دکارتی نامید .درک دکارت از اندیش ه ترقی به کمال امروزی خود رسیده
ب��ود .پاس��کال نیز که در جوانی ش��دیدا متاثر از دکارت بود خوشبین��ی خود را به خط
پیش��رفت از دکارت دریافت نمود و خطسیر نس��لهای متوالی را در طی دوران و اعصار
مانند خطس��یر زندگی یک فرد انس��انی دانس��ت که همیشه زنده اس��ت .الیبنیتس در
خوشبینی از پاس��کال نیز فراتر رفت؛ جهان او بهترین جهان ممکن بود ،ولی میکوشید
اثبات کند که امکان تحقق جهانی بهتر از این نیز کامال وجود دارد ،زیرا عقیده داشت که
انس��ان هنوز راه بس��یار دور و درازی تا کمال دارد که بهمرور به آن دس��ت خواهد یافت.
نیوت��ن نیز چون معتقد به خداوند بود لذا به قوانین فیزیک بیش از هر مش��اهده تجربی
مس��تقل اعتماد داش��ت ،زیرا خدای نیوتن همان کمال س��رمدی قوانی��ن فیزیکی بود.
اندیشههای نیوتن که اوج آن در دو دهه آخر قرن هفدهم بود ،به نوع خاصی در اندیشه
ترقی تاثیر گذاشت .اعتبار عظیمیکه وی به علم فیزیک داد ،آنقدر در اندیشه و تصورات
دیگر رشتهها ،به ویژه تاریخ ،بر آن شدند برای
متفکران قرن بعد اثرگذار بود که محققین
ْ
کارهای خود یک مبنای علمیکه مش��تمل بر تعداد قوانین ساده و اساسی مانند فیزیک
شناسی احساسی جان الک ،معاصر نیوتن،
باشد ،پیدا کنند .این قوانین همان قوانین روان
ِ
بود .این قوانین مبنای بسیاری از تئوریهای مربوط به مفهو م ترقی را که روشنگران قرن 17
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هجدهم ارائه کردند تشکیل میداد .به عبارت دیگر شالود ه اندیشه پیشرفت و هر اندیشهای
که میکوشد از آینده سخن بگوید ،اعتقاد به چند قانون تاریخی است که از یکسو وقایع
گذشته را وحدت بخشیده و ارتباط میدهد ،و از سوی دیگر پیشبینی از آینده را میسر
میس��ازد .و این یعنی اعتقاد ب ه اینکه تاریخ نیز مشابه علوم دیگر است ،و ب ه این بیان،
تاثیر نیوتن در اینجا معلوم میگردد .نکته مهمیکه در تحلیلهای بعدی خود در ماهیت
الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت به آن نیازمند هستیم یک جمعبندی است که پوالرد در
تاریخ
ماقبل
انتهای پژوهش خود در زمینه قرن هفدهم نگاشته است« :ب ه اینسان ،دوران
ِ
ِ
اندیشة ترقی در حدود اواخر قرن هفدهم به کلی پایان پذیرفت .موانع و مشکالتی که بر
س��ر راه آن وجود داش��ت قدم به قدم مرتفع شد ،شرایط مقدماتی نضج آن فراهم آمد و
بذر اندیش ه ترقی بارور گشت .در میان این موانع میتوان جهانبینی غیرعقالنی مسیحی
و نظریه (دکترین) آن را درباره مقصد زندگی انسانی ذکر کرد .پس از بر طرف شدن این
مانع ،ش��رایط اولیه فراهم شد و س��پس اعتقاد به خردپذیر بودن هستی فزونی گرفت ،و
ی قدرت انسان و تسلط او بر محیط و در نتیجه بر سرنوشت
عاقبت اعتماد به رش��د دایم 
خ��و ِد وی اوج گرفت( ».فرانکل 209-210 :1375 ،؛ پوالرد .)22-26 :1354 ،پوالرد به
همین منوال تکتک متفکران و فالسفه موثر در اندیش ه ترقی را در قرون بعد ،با توجه به
اوضاع اجتماعی آنان ،ازقبیل ،متفکران عصر روش��نگری ،منتسکیو ،ولتر ،و دیگران مورد
ی موثر در اندیش ه ترقی از قبیل یافتههای جدید
بحث قرار میدهد و نیز به تحوالت علم 
زمینشناسی و نیز تحوالت اجتماعی از قبیل مسافرتهای بازرگانی و پیشرفتهای فنی
و کارگاهی ،گس��ترش شهرنشینی و منافع طبقه س��وداگر شهرنشین که سود خود را در
پیشرفت علوم جدید میدیدند و به حامالن اصلی اید ه ترقی بدل شدند ،میپردازد (همان:
.)160 - 27
هرم پیشرفت در الگوی غربی
اینک وقت آن اس��ت که به مطلب اساس��یتری که در خالل گذش��ته به آناشارتی شد،
بپردازیم .مطلب اساسیتر در مساله پیشرفتباوری این است که بر اساس گذر روانشناختی
یاد شده ،بشر غربی خواهان آن گردید که الگوی علم را به عرصههای دیگر زندگی بشر نیز
 18حاکم نماید .اینک پرسش آن است که آن عرصهها کدامند .سیدنی پوالرد در اینجا این
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اتفاق نظر را به خود
عرصهها را به یک هرم تشبیه کرده است .قاعد ه این هرم ،که بیشترین ِ
اختصاص داده و از رنس��انس به بعد کمتر کسی در آنتردید کرده است ،پیشرفت در علوم
ی ترقی اعتقاد دارند ،در همین سطح جای
تجربی یا طبیعی اس��ت .همه کسانی که به نوع 
میگیرند(همان .)11 :ش��اید بتوان گفت این نوع پیش��رفت یکی از بهترین بیانهای خود
را در همان اوان رنس��انس توسط فرانس��یس بیکن دریافت کرده است .وی خود را منادی
عصر جدید میدانس��ت و در واقع هم چنین بود(کاپلس��تن .)366 :1388 ،بیکن در کتاب
پیشرفت دانش از مدینههای فاضله با عنوان جمهوریهای خیالی صریحا انتقاد کرده بود،
اما در اواخر عمر خود مدینه فاضلهایترسیم کرد که در آن ماهیت اجتماعی پژوهشهای
علمی ،مطرح ،همیاری و همکاری پژوهشگران ،پیشبینی ،روشهای تحقیق ،ارائه و تقسیم
کار در تحقیقات علمی ،مورد توجه قرار گرفته اس��ت(جهانگیری .)180 :1385 ،آتالنتیس
نو رس��اله ناتمام وی است که دو س��ال پیش از مرگش به نگارش آن دست یازید و پس از
مرگش به س��ال  1627انتش��ار یافت(همان .)31 :بیکن جزیرهای را به تصویر میکشد که
خانه س��لیمان(همنام سلیمان معروف که نبی اس��ت) در آن جزیره جای دارد و این خانه
موسسهای است که وقف مطالعه و تحقیق در آثار و مخلوقات خداست .بیکن آگاه است که
هدف موسس��ه ما ش��ناخت علتها و حرکتها و رموز درونی طبیعت و تا آنجا که ممکن
ی اس��ت .او از پژوهشها و تحقیقات آنها
اس��ت توسعه بیشتر حدود سلطه و سیادت آدم 
از جمله از زیر دریاییها و هواپیماهاها سخن میگوید .همهاینها آشکار میکند که بیکن
معتقد بوده که علم نقش عملی دارد(کاپلس��تن .)366 :1388 ،او طرح خود را درباره این
مدینه در قالب یک داستان فلسفی زیبا و فریبا نوشته است(جهانگیری.)190-180 :1385 ،
اما س��طح دوم پیش��رفت ،که بعد از قاعده هرم است ،چیست؟ در آغاز خاطرنشان کنیم
بحث ما در دومین س��طح پیشرفت نسبت به س��طوح پنجگانه دیگر ،اندکی تفصیلیتر،
بنیادیتر و ،تقریبا بعد از نیمههای بحث(حدود س��ه صفحه) نسبتا عمیق خواهد بود .از
خواننده محترم درخواست داریم مطالب آن را به دقت و صبورانه از نظر بگذراند؛ زیرا یکی
از جوهرههای اصلی در فهم ماهیت هر دو الگوی پیش��رفت ،یعنی غربی و اسالمیایرانی
اس��ت .فهم ماهیت دو الگو بدون مطالبی که بهویژه از نیمه به بعد(در حد سه صفحه یاد
شده) در تحلیلی فلسفی میآید ،ممکن نیست .در سطح دو ِم پیشرفت کسانی قرار دارند
که با گذر روانش��ناختی یادش��ده ،معتقد شدهاند این پیشرفت در علوم تجربی لزوما به 19
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پیشرفت در فناوری و صنعت(تکنولوژی) میانجامد .پوالرد میگوید کمتر کسی در اینکه
پیش��رفت در دان��ش تجرب��ی به پیش��رفت تکنول��وژی میانجامد ،تردید ورزیده اس��ت
هرمی تقدم علم بر تکنولوژی
ترتب
ن
(پوالرد .)11 :1354،چنانکه پیداس��ت ،الزم ه ای�� 
ِ
ْ
است ،هرچند در میان فالسفه معاصر غربی کسانی یافت میشوند که در اینجا دیدگاهی
ن هایدگر بر آن است که تکنولوژی بر علم تقدم دارد.
دیگر دارند .بهطور مش��خص ،مارتی 
ی خاص و جدا میطلبد ،از آن میگذریم .در اینجا
از آنجا که تعقیب این مطلب مقام 
ن ترتب یاد ش��ده ،ممکن است پرسش شود که مگر پیشرفت تکنولوژیکی
بر مبنای هما 
نتیجه قهری و طبیعی پیشرفت علوم تجربی محض نیست؟ از نظر بسیاری پاسخ منفی
اس��ت .از نظر آنها ممکن اس��ت علوم تجربی پیشرفت کنند ،ولی تکنولوژی ،علوم فنی،
فناوری و صنعت همپای آن پیشرفت ننماید .اتفاقا برخی از متفکران در باب جهان اسالم،
چنین ادعایی داشتهاند ،از جمله سیدحسین نصر در پارهای از آثارش بر این نکته تاکید
میکند که علوم تجربی در جهان اس�لام پیش��رفت کردند ،اما همزمان و متناظر با آنها
فناوری و صنعت پیشرفتی نکرد .از نظر آنها در واقع هیچ مالزمهای بین این دو وجود
ی به پیشرفت در فناوری و صنعت میانجامد
ندارد ،زیرا پیش��رفت در علوم تجربی هنگام 
انسان طالب تغیی ِر شیوه زندگی در اطراف خودش ،و حتی میتوان گفت طالب تغییر
که
ْ
جهان و طبیعت هم باشد .انسان در سه حالت فرضی به پیشرفت فناوری و صنعت کمکی
نمیکند؛ اول ،هنگامیکه علم تجربی الزم برای ساخت آن را نداشته باشد؛ دوم ،هنگامیکه
بهرغم برخورداری از علم تجربی ،خواست و اراده آن را نداشته باشد؛ سوم ،هنگامیکه نه
علم و نه اراده ساخت آن را داشته باشد .تنها در یک مورد است که انسان خواهد توانست
به پیش��رفت فناوری و صنعت کمک کند و آن وقتی است که هم علم تجربی الزم و هم
اراده تغییر جهان و زندگیاش را داش��ته باش��د .بر اساس آرای افرادی مانند سیدحسین
نصر ،علوم تجربی در جهان اسالم در طی چند قرن پیشرفت کردند ولی فناوری و صنعت
متناظر با آن بهپیش نرفتند .نصر در تحلیل این مساله ادعا میکند مسلمانانی که علوم
تجربی به دست آنها رشد کرد ،تحت تاثیر تفکر دینی معتقد بودند انسان پیش از تغییر
اطراف باید خودش را تغییر دهد؛ آنان خواست و اراده تغییر جهان را نداشتند و به همین
دلیل همپای پیش��رفت علوم تجربی ،فناوری را به پیش نبردند (.ملکیان .)51 :1386،در
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فناوری و صنعت ،زیرا علم تجربی به شرط طالب تغییر جهان بودن به پیشرفت فناوری و
صنعت میانجامد -2 .یک مدعای تاریخی ،که به لحاظ تاریخی مسلمین در علوم تجربی
پیش��رفت داش��تند اما در فناوری و صنعت همپای آن پیش نرفتند -3 .باز یک مدعای
تاریخ��ی دیگر که مس��لمین به لحاظ تاریخی طالب تغییر اطراف خ��ود نبودند -4 .یک
مدعای دینی ،که دین اسالم از مسلمین تغییر در خود را میخواست و نه تغییر در جهان
را .نگارنده با مطلب نخست موافق است و تعلیل آن را نیز درست ،اما ناقص میداند ،زیرا
طالب تغییر بودن
تعلیل آن را محتاج تحلیلی جامعتر میبیند؛ ضمن آنکه خود همین
ِ
هم میتواند تحلیلی عمیق و فلسفی داشته باشد .به عبارت بهتر ،طالب تغییر بودن بهطور
طالب تغییر بودن غرب جدید بر
کلی میتواند علل متعدد و مختلفی داش��ته باشد ،ولی
ِ
اساس یک تحلیل عمیق فلسفی علت یا دلیل خاص خود را دارد .ه م اینک به توضیح این
مطلب باز خواهیم گشت .اما داوری در مدعای دوم و سوم را به اهل تاریخ ،بهویژه به اهل
تاریخ علم ،واگذار میکنیم ،افزون بر آنکه بررس��ی آن در بحث حاضر چندان ضروری و
موث��ر نیس��ت .اما مدعای چهارم را در تعارض قطعی ب��ا نصوص دینی و حتی در تعارض
قطع��ی و آش��کار با نص��وص قرآنکریم میدانیم .م��ا در ضمن بح��ث در ماهیت الگوی
اس�لامیایرانی پیشرفت ،در قس��مت منطق اسالمی پیشرفت ،ب ه این مطلب باز خواهیم
گشت و پارهای از نصوصی را که خالف مدعای چهارم را نشان میدهد ذکر خواهیم کرد.
این��ک به تحلیل خود درباره نفی مالزمه یاد ش��ده (بین پیش��رفت علم تجربی محض و
پیشرفت فناوری و صنعت) میپردازیم .تحلیل ما در اینجا چنین است :ما هم میپذیریم
که علوم تجربی برای آنکه به فناوری و صنعت منتهی ش��وند ،دارای ش��رطی هستند و
میپذیریم که آن شرط این است که انسان باید طالب تغییر در اطراف خود باشد .باوجود
این ،اوال این طالب تغییر بودن میتواند علل مختلفی داش��ته باش��د ،چنانکه در منطق
اسالمی پیشرفت ،طالب تغییر بودن اهدافی متعدد دارد که خود سزاوار پژوهشی مستقل
ِ
ت اشارهای از باب نمونه خواهیم داشت .ثانیا،
اسالمی پیشرف 
است و ما نیز در بحث منطق
ِ
غربی جدید یک علت یا دلیل مخصوص به خود دارد که در
بودن بش�� ِر
این طالب تغییر
ِ
ِ
یک تحلیل عمیق فلس��فی میتوان به آن پی برد .اینک به مطلب نخس��ت میپردازیم.
مطلب نخس��ت این اس��ت که -چنانکه گفتیم -این طالب تغیی��ر بودن میتواند علل
مختلف داشته باشد و این علل مختلف میتوانند و باید مورد تاملورزی و سنجش قرار 21
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گیرند .در این سنجش و تاملورزی که میتواند بر مبانی گوناگونی از قبیل عقل ،شرع،
اخالق ،قوانین بینالمللی ،قوانین مدنی ،علوم انسانی و علوم تجربی صورت گیرد ،ممکن
است برخی از این علل تصویب و برخی دیگر تخطئه گردند؛ در نتیجه ما متقاعد گردیم
که در دایره تغییرات ممکن برای جهان لزوما باید دست به انتخاب بزنیم .همچنین ممکن
است متقاعد گردیم که پارهای از تغییرات که در جهان امروز با علم تجربی دنبال میشود
خطا بوده اس��ت ،یا پارهای دیگر از تغییرات الزم بوده اس��ت که در دنیای جدید کسی به
دنبال آن نرفته اس��ت و یا در صد کمتری از حد الزم مورد توجه بش��ر قرار گرفته است،
درحالیکه الزم اس��ت بش��ر آن را در درصد باالتری دنبال نماید .بنابراین ،،ضرورت دارد
برخی از پژوهشگرانی که در زمینه الگوی اسالمیایرانی پیشرفت کار میکنند ،در پژوهشی
مستقل تبیین نمایند که الگوی اسالمیایرانی پیشرفت دقیقا باید به دنبال چه تغییراتی
سطح کشوری ،منطقهای و جهانی باشد و البت ه این سه سطح هریک خود اقسامی
در سه
ِ
خواهد داشت و این تقسیمات هم البته بهاشکال گوناگون ممکن است انجام پذیرد .مثال
تقسیم
در یک تقسیم کلی ممکن است محیطزیست ،انسان و جامعه منظور گردد و یا در
ِ
ی تفصیلیتر ،ممکن اس��ت مواردی تفصیلی در ذیل آن سه و یا تقسیماتی به انحایی
کم 
ّ
دیگ��ر مورد نظر قرار گیرد .ممکن اس��ت در اینجا بپرس��ید ک�� ه این علل مختلف چه
چیزهایی را ش��امل میشود؟ یعنی ممکن است پرسیده شود اینکه شما در این قسمت
از تحلیل خود میگویید طالب تغییر بودن میتواند علل مختلفی داش��ته باشد و یکی از
زمینههای ضروری برای تأملی در ماهیت الگوی پیشرفت این است که در یک پژوهش
مستقل دایره انتخاب ما از این علل ممکنه محدود و معین گردد ،برای این علل مختلف
مثال بزنید تا ما بدانیم این دایره به صورت تاملناشده و به صورت اولیه خود چگونه است،
و م��ا باید در دل کدام دایره مفروض دس��ت به س��نجش و تعیی��ن و انتخاب یک دایره
کوچکتر بزنیم .پاس��خ ما این است که اوال خود همین دایره مفروض نیز نیازمند تأملی
مستقل و جدی است ،یعنی باید در تأملی مستقل صرفا همه علل متصور و ممکن برای
تغییر را ،صرفنظر از درستی و نادرستی ،جمع آوری کرد و آنگاه در تأملی دیگر پژوهش
برمبانی 1مورد نظر ما به تعیین درست از نادرست متوجه گردد .اما در یک ارائه ارتجالی
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و ابتدایی ،به نظر میرسد که پارهای از علل متصور برای تغییر ،صرف نظر از درستی و یا
نادرستی ،میتوانند از این دست باشند :تغییر جهان و اطراف به دلیل آسایش ،هرچند به
بهای از دس��ت رفتن رفاه؛ تغییر جهان و اطراف به دلیل رفاه ،هرچند به بهای از دس��ت
رفتن آسایش؛ تغییر صرفا برای قدرت مادی بدون هیچ مرزی ،ولو موجودیت بشر در خطر
قرار گیرد؛ تغییر برای قدرت مادی تا مرز حفظ موجودیت بشر؛ تغییر صرفا برای سرمایه
و موجودی داش��تن بهگونهای که طبیعت و حتی خود بش��ر نیز برای بش��ر یک دارایی و
سرمایه مادی نگریسته گردد؛ تغییر بهمنظور سیطره بر طبیعت ،هرچند بهبهای تخریب
طبیع��ت؛ تغییر در طبیعت به منظور نوازش و عمران طبیعت و تکامل آن و نه تخریبش
به عنوان بس��تر تکامل همه جانبه انسان؛ و ...این فهرست یا دایره مفرض ،که صرفا طی
چند لحظه تمرکز و تأمل به صورت ارتجالی و ابتدایی ارائه ش��د ،میتواند طی پژوهش��ی
چند ماهه توسط یک گروه ،تصویر و تکمیل گردد و در پژوهشی دیگر توسط گروهی دیگر
یا همان گروه درس��تی یا نادرستی آن بر مبانی ما معین گردد؛ سپس به عنوان عوامل یا
اهداف تغییر ،به دس��ت کس��انی س��پرده ش��ود که به دنبال تحقیق در گام سوم الگوی
پیشرفت ،تدوین مبانی و اهداف هستند .بیشک در این صورت ما میتوانیم شرط الزم
برای فناوری و صنعت را برای علوم تجربی فراهم آوریم .مسیر (ریل) فناوری و صنعت و
اهداف آن توس��ط این عوامل تغییر ،که در دایره کوچکتر معین گش��ته است ،مشخص
میشود .بدیهی است در غیر اینصورت ،یعنی در صورتیکه ما دست به تأملی در این دو
دایره نزده باشیم ،حرکت فناوری و صنعت در جامعه ما یکی از این فروض را خواهد یافت:
یا اصال حرکتی نخواهیم داش��ت ،یا حرکتی خواهد ب��ود اما درهم و احیانا متناقض ،و یا
حرکتی غیردرهم و غیرمتناقض اما کام ً
ال طبق الگوی غرب جدید و معاصر که هم اینک
در مطلب دوم به ماهیت آن خواهیم پرداخت.
بودن غرب
اینک وارد مطلب دوم میش��ویم .مطل��ب دوم این بود ک ه این طالب تغییر
ِ
جدید یک علت یا دلیل مخصوص به خود دارد که در یک تحلیل عمیق فلسفی میتوان
ب��ه آن پی ب��رد .دلیل یا علت مخصوص طالب تغییر بودن بش��ر جدی��د و معاصر غربی
ی اشارهش��ده در اینباره چه چیز اس��ت؟ چنانکه پیش از این
چیس��ت؟ تحلیل فلسف 
خاطرنش��ان کردیم ،س��طح این قس��مت از بحث اندکی متفاوت خواهد شد و از اینرو،
کس��انی که به فلسف ه اشتغال ندارند ،ش��اید در این قسمت نیازمند صبوری و دقت نظر 23
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بیش��تری باش��ند .اما در مرحلهای از تحقیق قرار گرفتهایم که نمیتوانیم از این تحلیل
چش��م بپوشیم .اصلیترین ویژگی بشر جدید غربی ،آزادی و استقالل وی از ایمان قرون
ی یا
غربی قرون وسطایی دارای یقین ناشی از آموزههای جزم 
وسطایی خود است .انسان
ِ
ایمان بود .اما در دنیای مدرن ،بشر جای خدا را گرفته و انسان خود را آزاد پنداشته است.
اما اکنون که بش��ر متجدد استقالل را با نام آزادی برگزیده است ،چه چیزی را جایگزین
یقین از دست رفته میسازد؟ ناگزیر باید هر جایگزینی را از خود او و در خود وی جستجو
کرد .به عبارت دیگر ،در دوره جدید ،دلیل یقین در خود-یقینی اس��ت .تکلیف دکارت
این است که برای آزادی به معنای جدید مبنایی متافیزیکی فراهم آورد .دکارت همچنین
بای دبرای همه یقینهای بش��ر متجدد یقینی بنیادی��ن و نهایی تدارک کند؛ یقینی که
زیر ایس��تای هر یقین دیگر اس��ت .اینک باید پرسید دکارت این تکلیف خود را چگونه
انجام داد و اصل بنیادین وتردیدناپذیر وی چیس��ت؟ دکارت کار خود را با «میاندیش��م
پس هستم» به انجام میرساند .به عبارت دیگر ،کوجیتو همان اصل بنیادین وتردیدناپذیر
اوست .این کوجیتو نه تنها بنیاد هر یقین است ،بلکه مقوم هستی موجودات نیز هست،
یعنی کوجیتو و یا آگاهی ،قلمروی است که موجودات در آن قلمرو وجود خود را مییابند
و دارای وجود میگردند .در این تفسیر ،ک ه اینک درباره دکارت تقریر میکنیم ،وجود به
عنوان حاضرنمایی تلقی ش��ده است و به همین دلیل چون حاضرنمایی موجودات متکی
ِ
آگاهی
موجودیت موجودات ،متکی بر
بر کوجیتو و یا آگاهی س��وژه اس��ت ،پس در واقع
ِ
س��وژه و یا کوجیتو اس��ت و موجودات تا آنجا معنا و حاضرنمایی دارند که درون گسترة
حاضرنمایی یعنی رابطه سوژه -ابژه دارای جایگاهی باشند .بنابراین ،آنچه «در این حلقه
نیست» از اساس «فارغ از» معنای وجود به معنای تفسیرشده دکارتی ،یعنی حاضرنمایی،
اس��ت .پس میتوان اندیش��ه دکارت را اصالت موضوعیت نفسانی(سوبژکتیویسم) نامید.
اصالت س��وژه از آغاز مابعدالطبیعه وجود داش��ته اس��ت .برای مثال ،افالطون وجود را به
عنوان چیزی که به وسیله بیننده دیده میشود تصور میکند .این معنای سوژهمحوری
با دکارت نه تنها صراحت بیشتری یافته است ،بلکه به بشر منزلتی جدید نیز اعطا کرده
است ،که در این منزلت جدید بشر خود را به چشم مخلوق نمینگرد ،بلکه او دیگر یک
سوژه یا یک بنیاد( )sub-jectاست .چنانکه مارتین هایدگر اعتقاد دارد ،میتوان گفت
 24اصالت سوژه خصلت قطعی همه فلسفه مدرن است که با نیچه به اوج خود میرسد .توجه
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ما در اینجا به هایدگر هرگز ب ه این دلیل نیس��ت که ما در گرایشها و دس��تهبندیهای
جامعه فلس��فی ایران دست به انتخابی زدهایم و یا در این زمینه دارای موضعی هستیم،
بلکه صرفا از این جهت اس��ت که هایدگر یا هر فیلس��وف دیگری را در مغرب زمین در
نقد و تحلیل فلسفة آن دیار دارای امکانات مناسب برای فهم بهتر و دستیابی به تحلیلی
مستقل میدانیم .نگارنده خود را در نقل قولی از هایدگر همان قدر محق میداند که در
نقل قولی از پوپر و یا فیلسوفی از حوزه تحلیلی و مانند آن .در این انتخاب ،گفتهها مورد
نظرند و نه گویندهها ،تا چه رسد به صفآراییهای پیرامونی .هایدگر پارهای از پیامدهای
اصالت سوژه را از این قرار میداند:
 -1اصالت بشر :در قرون وسطی گرچه انسان در بین موجودات دارای جایگاه ممتازی بود،
ی مبتنی بر این عبارت کتاب مقدس بود که
چرا که در کل دوره قرون وسطی نگرش به آدم 
«خداوند آدم را به صورت خویش آفرید»(تورات سفر تکوین) ،اما همه موجودات بر حسب
رابطه انس��ان-خدا تفسیر میش��دند .با ظهور اصالت موضوعیت نفسانی(سوبژکتیویسم)
انس��ان گرچه خود را خدای نمیداند ،اما خویش را نقطه عطفی میشمرد که موجودات
دیگر بر مبنای آن دارای مفهوم و معنا میگردند .بنابراین ،ظهور اصالت بش��ر در جریان
سوبژکتیویسم یک حادثه اتفاقی نبوده است.
 -2انسانشناسی فلسفی :مقصود هایدگر از کلمه  ontroplogyیا انسانشناسی فلسفی،
آن تحلیل فلسفی است که تبیین و ارزیابی کل موجودات را بر مبنای سوژه صورت دهد،
یعنی بشر را به عنوان نقطه عطف قرار دهد .با فرا رسیدن قرن نوزدهم و پیدایش فلسفههای
حیات نیز الگوی اساسی همان است .در این فلسفهها نیز موجودات صرفا در آن گسترهایی
که به طرز خاصی در زندگی بشر مجذوب و مستحیل گردند ،یعنی آنجا که به عنوان یک
تجربه زیسته 1در بطن خو ِد زندگی بهوجود میآیند ،دارای منزلت هستند.
 -3جهان به مثابه یک تصویر :پیامد دیگر س��وژهمحوری دوره جدید این است که جهان
به عنوان کل موجوداتی که بهوسیله سوژه برابر-نهاد 2خود اوست ،تلقی میگردد ،یعنی
در برابر بشر و وضع-شده یا پیش نهاده اوست ،بهسان تصویری که میتواند آن را بنگرد.
جهان معنای خود را در نس��بت با انسان مییابد .گویا جهان «فارغ از ماجرا»ی سوژه در
«حلقه» عدم است .البته به نظر میرسد عدم را هم باید در مقابل وجود به معنای گفته
1. Living-experience
2 pro-posing
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ش��ده-حاضرنمایی-درک نمود .نکته مهم و کلیدی،که هم��ه مطالب این تحلیل زمینه
رسیدن ما به آن است و یا نکتهای که نقطه اوج آن است ،این است که بشر موظف است
تا بر جهان ابژهها غلبه کرده ،آن را فرمانبردار خویش��تن سازد .بنابراین ،میتوان سرآغاز
فناوری و علم جدید را تفکر دکارتی دانست.
 -4جهانبینی :در چنین ش��رایطی ،جهانبینی خاص دوره جدید ضرورت یافته است،
چرا که جهان به مثابه یک تصویر پنداشته شده است .پس باید روشی برای درنگریستن
به آن دست و پا نمود .از نظر هایدگر متاسفانه بشر با همه تالش خود به منظور سیطره
بر جهان و یافتن منزلت در آن ،خش��ت بر دریا زده و به انجامیجز بیخانمانی نرس��یده
اس��ت ،زیرا او در واقع به جای جهان ،خود را در دایرهای که خو د ترسیم کرده و میکند،
زندانی ساخته است.
 -5ارزشه��ا و ناقوس مرگ :برمبنای س��وژهمحوری ،ارزشها نیز به س��طح ابژههای صرف
جهان همچون تصویر پایین
فروکاهیده شدهاند و تا سطح اهدافی برای فعالیتهای انسان در
ِ
نشستهاند .در این نقطه ،ارزشها به مثابه واقعیتهای محضی که رخ در نقاب بردهاند ،سست
و بیاساس شدهاند تا آنکه ناقوس مرگی را به صدا در آورند که نیچه صدای آن را بنیوشد(
 Richardson 1974 : 321-8؛ مش��کات  .)169-179 :1385اینک برمبنای این تحلیل
فلسفی دانستیم که طالب تغییر بودن بشر غربی چه دلیل یا علتی دارد .دلیل یا علت آن این
غربی جدید به اقتضای آن جهانبینی که از تفکر فلسفی دوره جدید دریافت
اس��ت که بشر ِ
کرده اس��ت ،تکلیف خود را قهر و غلبه و س��یطره بر طبیعت میداند ،زیرا شأن خدایی یافته
است .او این شأن را از آن رو دارد که جهان برایش بهمثابه تصویری است که قوام و اتکاء آن
بر آگاهی خود اوس��ت .از س��وی دیگر ،در این دوره ارزشها مردهاند پس هیچ چیزی در کار
نیست که طالب تغییر بودن او را مرزکشی و مهار کند .تغییر فقط و فقط برای سیطره و قدرت
اس��ت و هیچ مرزی هم وجود ندارد .در این وضعیت بیمرزی ،به نظر میرس��د شاید بتوان
بر بس��یاری از واژهها ،وصف جنون را ملحق ساخت ،مانند جنون قدرت ،جنون ثروت ،جنون
تکنول��وژی و ...از قضا برخی از متفکران ،از قبیل گابریل مارس��ل ،ب ه این مطلب این چنین
اذعان کردهاند« :خطر واقعی برای روح انس��ان این اس��ت که نگرش فناورانه را به مرتبه یک
اصل برکشند .از جانب فن پرستی 1یا جنون فناوری 2است که زندگی اصیل تهدید میشود»،
1. technolatry
2. technomania
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(کین .)28 :1375 ،فناوری در دید این فیلسوف اگزیستانسیالیست ،با تعبیر جنون و مورد
پرستش واقع شدن همراه گشته است .البته دکارت یک شخص نیست ،اهمیت دکارت و هر
فیلس��وفی که ماندگار میشود این است که توانسته است زبان دوره خود باشد ،مساله دوره
خود را بیابد و پاس��خی در راستای آن مساله تدارک نماید .دکارت صدای دوره جدید غرب
اس��ت ،صدایی که بعد از او نیز تداوم یافت و حتی اندکی پیش از وی نیز با ش��روع رنسانس
شنیده میشد .بهطور مثال ،رگههایی از آنچه در دکارت و تحلیل فوق درباره او دیدیم ،بهطور
نمونه ،در فرانس��یس بیکن قبال شنیده شده بود .راسل میگوید معموال بیکن را اولین کسی
میدانند که گفته اس��ت علم قدرت است .بیکن علم منتهی به عمل را باعث برتری انسانها
بریکدیگر میشناخت ،تا آنجاکه انسان عال ِم را خدای انسانهای دیگر انگاشت .به عقیده وی،
علم آن قدرت و س��یطره بر طبیعت را که انس��ان هنگام هبوط از دست داده بود ،به وی پس
ْ
میدهد(جهانگیری .)36-7 :1385،اما با این وصف ،این دکارت است که توانست ذات دوره
جدید را به بهترین ش��کل برزبان فلس��فی خود بر مال کند .بعد از او نیز آنچه وی برمال کرد
با قدرت هرچه بیش��تر جریان یافت .حاصل آنکه با تحلیل یاد ش��ده بهطور عمیق دانستیم
غربی جدید چه بوده است؛ قدرت و سیطره برجهان
که دلیل یا علت طالب تغییر بودن بشر ِ
بهمثابه تصویر که قوامش برآگاهی بشر است و به همین دلیل بشر شأن خدایی یافته است و
باید بهمنزله خدا بر طبیعت غلبه یابد و این تغییر که به دلیل سیطره و قدرت انجام میشود
هیچ سقف و کف و محدودیتی نیز ندارد چون ارزشها مردهاند (و منشا بحرانهای گوناگون
اعم از محیطزیست و بحران در زندگی بشر در ابعاد گوناگون نیز همین جاست).
س��خن را در این قس��مت متوقف میکنیم و در جای مناسب در تأمالت بعدی از نتایج و
فواید این تحلیل بهرهگیری خواهیم کرد.
اینک به ادامه بحث در سطح سوم هرم پیشرفت میپردازیم .از نظر پوالرد ،سطح سوم
پیش��رفت به لحاظ اینکه نسبت به س��طح دوم طرفداران کمتری دارد دایره کوچکتری
را به خود اختصاص میدهد .مقصود از پیش��رفت در این س��طح این است که پیشرفت
فناوری و صنعت در آینده به ثروت بیش��تر و بهبود شرایط مادی و رفاهی زندگی خواهد
انجامید(پوالرد .)11 :1354،یادآور میش��ود ک ه این اعتقاد نیز ،به توضیح گذشته ،از یک
گذر روانشناختی بهدست آمده است ،نه با یک گذر منطقی .منظور از جنبههای رفاهی،
یا به تعبیر روانشناس��ان ،نیازهای اولیه ،این هش��ت امر است :خوردن ،آشامیدن ،خواب27 ،

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

استراحت ،پوشاک ،مسکن ،غریزه جنسی و تفرج .اینان معتقدند بشر در طول تاریخ دایما
جنبههای رفاهی زندگی خود را ارتقا داده است(ملکیان.)52 :1386 ،
س��طح چهارم پیشرفت ،معتقدان کمتری دارد زیرا عده کمتری با گذر روانشناختی یاد
شده به سطح باالتری از پیشرفتباوری رسیدهاند .این سطح حوزه آرمانهای اجتماعی،
ی و اجتماعی است .منظور از آرمانهای اجتماعی ،نظم ،امنیت ،عدالت،
سازمانهای سیاس 
آزادی و برابری و مقصود از س��ازمانهای سیاس��ی و اجتماعی مورد نظر ،در این سطح،
حکومتی است که زیست عادالنه و آزادانه را تجهیز و مستحکم میسازد .پوالرد در این
زمینه مینویس��د« :ولی عده بسیار کمتری ،و شاید اقلیتی ،نیز وجود دارند که معتقدند
س��ازمانهای سیاسی و اجتماعی نیز همراه با ترقی علم و صنعت تحول خواهند یافت .و
جوامع انسانی از حکومت بهتری برخوردار خواهند شد ،و عادالنه ،آزادانه ،و برابر خواهند
زیست ،مجهزتر و مستحکمتر خواهند شد و در نتیجه تکامل بیشتر شخصیت انسانی را
میس��ر خواهند ساخت .در قرون گذشت ه اینگونه عقاید رواج زیادی داشته است و برخی
از بهترین نظریات اقتصادی و سیاس��ی نیز که تا کنون ارائه ش��ده حاوی نکاتی در دفاع
س اشاره میکند که عده
از اندیش��ههای فوق هستند» (پوالرد .)11-12 :1354 ،وی سپ 
زیادی نیز وجود دارند که در این مطلب که در قرن بیس��تم نس��بت به قرون هجدهم و
نوزدهم و یا در دهههای اخیر نس��بت به پیش از آن پیش��رفتی در این سطح پدید آمده
باشد ،تردید دارند.
س��طح پنجم پیشرفت چیست؟ گذر روانشناختی یاد شده عده باز هم کمتری را نسبت
به معتقدان سطح قبلی به سطح باالتری از پیشرفت در شخصیت اخالقی و در آرمانهای
اخالقی معتقد ساخته است و آن سطح پنجم در هرم پیشرفت است .در این سطح آنچه
مورد نظر اس��ت صرفا آرمانهای اخالقی بشر است .این تعداد بسیار اندکتر در نزدیکی
راس هرم پیشرفت قرار دارند .اینان بر این باورند که بشر نهتنها خواهد توانست نهادهای
اجتماعی را به زیر سلطه خود درآورد ،بلکه در آرمانها و شخصیت اخالقی نیز پیشرفت
میکند ،و سرانجا ِم این پیشرفت این است که در اثر آن عالم بشریت اخالقیتر ،مهربانتر
و یا ریدهندهتر خواهد ش��د(همان .)12 :این دس��ته با همان گذر روانشناختی بر این
باور ش��دهاند که بشر در طول تاریخ پیوس��ته از لحاظ آرمانهای اخالقی که هیچ جنبه
 28حقوقی ندارند ،پیشرفت کرده و همچنان نیز پیشرفت خواهد کرد؛ انسان قرون آینده در

ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

مقایسه با انسان امروز بیشتر به آرمانهای اخالقی پایبند خواهد بود( ملکیان.)52 :1386،
سطح ششم پیشرفت چیست؟ گذر روانشناختی مذکور عده بسیار کمتری را تا به راس
هرم ،یعنی سطح ششم پیشرفتباوری باال برده است .این سطح ،پیشرفت در ظرفیتهای
روانی و هوش��ی اس��ت .انسانها پیوسته باهوشتر از گذش��ته میشوند و در احساسات و
عواطف نیز بهتر از گذش��تگان خود میش��وند .بشر در غایت امر در ظرفیتهای جسمی،
روحی و روانی خود به چنان تکاملی زیستی میرسد که از حد بشر امروز درخواهدگذشت.
بشر آینده قدرت خالقه عظیمیکسب میکند ،ظرفیت باالتری برای تولید کارهای هنری
و کس��ب لذت از آنها مییابد و در هوش��مندی به چنان اوجی میرسد که بسی فراتر از
اندیشه انسان امروز است(پوالرد .)12 :1354،باز هم برای آنکه از خاطر دور نماند بر دو
نکته تاکید میکنیم ،یکی آنکه بیشترین طرفداران پیشرفت در سطح نخست جای دارند
و هرچه به س��طوح باالتر تا به سطح شش��م حرکت کنیم ،سطحبهسطح ،تعداد معتقدان
به پیشرفت کمتر میشود .نکته دوم اینکه همه معتقدان به پیشرفت در هر سطحی که
باشند اعتقاد خود را از یک گذر منطقی به دست نیاوردهاند ،بلکه تحت تاثیر الگوی علم
تجربی و با شیفتگی حاصل از موفقیتهای آن به لحاظ روانی به پیشرفتباوری در سطوح
ی نیز در اینجا الزم به توجه است که درجه خوشبینی
ششگانه گذر کردهاند .نکته سوم 
شایع در غرب ،در دورهای که اعتقاد به پیشرفت بالنده میشده است ،همواره دستخوش
نوس��ان بسیار بوده اس��ت .گاه ،بهطور مثال ،در اواس��ط قرن هجدهم یا در دهههای بعد
از داروینیس��م ،اف��راد زی��ادی در راس هرم جای گرفتند ،درصورتی ک��ه در اوقاتی دیگر
انبوه فراوانی به پایینترین س��طوح هرم اعتقاد مییافتند .درعینحال موضوع پیش��رفت
مورد مطالعه بس��یاری از افراد قرار گرفت و سالبهس��ال نیز بر حجم آن افزوده میش��ود
(پوالرد.)12-13 :1354،
در اینجا بحث هرم پیشرفتباوری را به پایان میبریم.
فرجام پیشرفتباوری الگوی غربی
بنابر آنچه در مورد پیش��رفتباوری گفته ش��د ،دانستیم که پش��توان ه اندیشه پیشرفت،
اعتقادی ناش��ی از یک گذر روانش��ناختی اس��ت ،و به موجب این اندیشة خوشبینانه،
دست کم چند قانون تاریخی یا چند قانون دیرپای عمومیوجود دارند که به وقایع گذشته 29
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وحدت و ارتباط میبخشند و پیشبینی آینده را ممکن میسازند .معنای این سخن این
ی است مشابه با علوم دیگر .اما دوره بعد از جنگ
است که علم تاریخ از پارهای جهات علم 
جهانی اول تا آغاز جنگ جهانی دوم را در تاریخ اندیش��ه ،دوره رسوایی اندیشه پیشرفت
میدانند ،بدبینی به مقیأس وس��یع آنگاه در غرب ظاهر ش��د که ق��رن نوزدهم به پایان
رس��ید بیآنکه از لحاظ مس��ایل اجتماعی فرجی حاصل آید و گشایشی در کارها دیده
ش��ود .برخوردها ،منازعات ،ویرانی و شکستهای این کشورها طی سالهای 1914-45
که دوران جنگ و رکود پیاپی بود ،بر پیکر امید غرب جراحت س��ختی وارد کرد و بش��ر
دچار چنان سرخوردگی و یأسی گردید که اعتقاد خود را به پیشرفت از دست داد .ممکن
اس��ت این پرس��ش پیش آید که در این دوره هر نابس��امانی ،تلفات ،ویرانی و شکستی
که پیش آمده باش��د منطقا نباید اندیش��ه پیشرفت را مخدوش س��ازد .پاسخ این است
کهاندیشه پیشرفت منطقا حاصل نشده بود ک ه اینک با امری غیرمنطقی متزلزل نگردد،
بلک��ه با گذری روانش��ناختی پدید آمده بود و در آن بره��ه نیز ،به همان منوال ،با گذر
روانشناختی دیگری نتیجهگیری معکوسی پدید آمد .پوالرد در این مورد میگوید ظهور
اندیشههای نیهیلیستی و یأسآلود پر بیدلیل نیست .زیرا وقتی اندیشههای مزبور از جانب
عده زیادی از مردم ابراز میشوند ،باید بپذیریم که از تجربه اجتماعی این مردم سرچشمه
میگی��رد ،همچنان ک ه اندیش��ه خوشبینان ه ترقی نیز چنین بوده اس��ت (پوالرد:1354،
160-1؛ ملکی��ان .)52 :1386،البت��ه بعد از جنگ جهانی دوم عدهای به رش��د نیروهای
تولید و تش��دید جریان کاالی مصرفی امید بس��تند و به تعبیر پوالرد – که البته ما این
نحوه تعبیر او را نمیپس��ندیم و صرفا به جهت رسایی مقصود از قول وی نقل میکنیم-
پیشبینی کردند که هنوز سگ پیر جانی در بدن دارد و آینده جامعه سرمایهداری لیبرال
بهکلی مسدود نشده است(پوالرد .)161 :1354،ناگفته نماند که خود پوالرد نیز از جمله
کسانی است که تالش میکند تا برای بسیاری از بدبینیها پاسخی دست و پا نماید .اما
ب��ا ای��ن حال جریان یأس و بدبینی هرگز از بین نرفت و کمکم به یک مولفة اصلی برای
دوره ف��را م��درن تبدیل گردید .قبل از آنکه تصویری اجمالی و بس��یار کوتاه از وضعیت
پیشرفتباوری در دوره فرامدرن ارائه دهیم تا در کنار تصویری که از اندیشه پیشرفت در
دوره مدرن ارائه ش��د ،قرار گیرد ،اش��ارهای به برخی از آرائی که در این دوره بدبینی در
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ن ترقی و سنتهای تاریخ ،واقع گردد .پوزیتیویستها در سالهای
پیشرفت ،در مورد قانو 
تحققی صرف در آورند .روشن است که
 1890میخواس��تند تاریخ را به صورت یک علم
ِ
در صورت موفقیت آنان ،حتمیت پیشرفت موجه میگردید .اما ریکرت در برابر آنان موضع
گرفت .به عقیده او بین علوم طبیعی ،که قانونپذیر هستند و علوم فرهنگی از جمله تاریخ
که پندارانگارانهاند و به وقایع خاص نامکرر ارتباط دارند خط فاصل بسیار واضحی وجود
دارد .برخ��ی دیگر مانند مانهایم ،هایک ،فونمیس��س ،کالینگوود و دیگرانی بر این نکته
تاکید کردند که علوم طبیعی عینیت دارند اما به علم تاریخ علم عینی نمیتوان داشت و به
همین دلیل از حتمیت قوانین اجتماعی ،از جمله قانون پیشرفت و نتیجتاً پیشرفتباوری،
نمیتوان سخن گفت .دسته دیگری از بدبینان بیشتر در حقانیت حقایق تاریخی چون و
چرا میکردند .به نظر آنها اگر برتاریخ ،قوانینی از جمله قانون پیشرفت حاکم باشد ،در
این صورت کلیه اعمال و کردار هر فرد جامعه نیز تابع همان قوانین میش��ود و در این
حال اراده آزاد ،اخذ تصمیم ،و مسئولیتهای اخالقی مطرح نخواهد بود و انسان نمیتواند
در تاریخ خود موثر واقع گردد و یا آن را بسازد .این دسته برای آنکه مقصود خود را در
مورد اهمیت اراده آزاد در برابر هر قانون حاکم بر تاریخ ،از جمله قانون پیش��رفت ،نش��ان
دهند ،میگویند حتی اگر فرض کنیم که رویدادهای اجتماعی تابع قوانین حاکم بر تاریخ،
از جمله قانون پیشرفت ،است باز در اکثر موارد اراده آزاد حرف اول را میزند .زیرا بهطور
مثال اگر ناپلئون در ایام صباوت بر اثر مرضی جان میسپرد ،یا اینکه لنین پیش از اکتبر
 1917در س��انحهای میمرد ،س��یمای دوران آنها بهطور اساسی چیز دیگری از آب در
میآمد و لذا زنده ماندن تصادفی آنها و یا شاید مرگ رهبران نیرومند دیگری که برای
ما ناش��ناس ماندهاند در دایره فرضیهای که از نظر تاریخ روشنگر باشد ،نمیگنجد .اینان
مس��اله اراده آزاد را در برابر جبرگرایی که الزم ه اندیش��ه پیشرفت است پررنگ کردهاند.
دسته دیگری از بدبینان نیز گفتهاند اکثر یا کلیه پیشبینیهایی که بر مبنای تعمیمات
تاریخی صورت گرفتهاند ،نادرست بودهاند .به نظر میرسد آنچه در فاصله دو جنگ جهانی
از یأس و ناامیدی به پیشرفت حاصل گردید یک داوری در طیف وسیع در راستای سخن
ن اشکاالت در صدد بر میآید خود را به طرح حداقل
این دسته است .پوالرد با توجه بهای 
ش��رایطی که الزمه اعتماد به پیشرفت است محدود کند .بهطور مثال ،میگوید بهتازگی
این تمایل پیدا شده است که باید از اعتماد مطلق به قوانین نیوتنی پرهیز کرد و لذا باید 31
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فقط به تعریف دقیق محدودههایی که قوانین ،تمایالت و پیشبینیها در حیطه آن عمل
میکند اکتفا نمود .حتی تورگو در دترمینیس��م خود چندان جامع نیس��ت ،او میگوید
«تاریخ در چشم یک فیلسوف درجه اول باید روشنگر علل ضروری و کلی باشد ،لیکن پی
بردن به اثرات علل خاص و عمل آزاد مردان بزرگ نیز اهمیت وافر دارد .امروزه حتی در
یقین مطلق ،و سخن از قراین تاریخی
علوم فیزیکی بیشتر به احتماالت میپردازند نه به
ِ
است و نه علل مطلق ».فرمولهای مورخین جدید نیز انعطافپذیر شده است .همپل این
فرمولها را تحت عنوان توضیح طرحگونه و یا قوانین پراگماتیک و نه پیشگویانه توصیف
قائلین به انعطاف ،همگی به توافق رسیدهاند که بایستی قانون و اصول
کرده است .باالخره
ِ
کلی وجود داش��ته باشد و رویدادهای خاص و منحصربهفرد قابلتوصیف نیستند .به نظر
میرسد بتوان مقایسه نزدیکی از برخی جهات (متشابه و متفاوت) بین این اقوال اخیر با
امر بین االمرین در بحث جبر و اختیار در کالم شیعی نمود .البته جای چنین مقایسهای
در یک��ی از دو مبحث آینده ،یعنی الزام قرآنی پیش��رفت با توجه به غایتمندی تاریخ و
یا پیش��رفت چونان قانونی حاکم بر تاریخ ،خواهد بود .هرچند به دلیل پرهیز از بسط ،در
آن دو موضع بهرغم میل خود ،با اش��اره خواهیم گذش��ت .در فرصتی بیش��تر میتوان با
توضیح این دیدگاه ،موضع الگوی اس�لامیایرانی را در برابر این دش��واریها و اختالفات
موجود در الگوی غربی پیشرفت برجستهتر بیان نمود .در مقابل ،برخی در غرب فقط در
ی تردید نکردهاند ،بلکه حتی تالش کردهاند که نظریهای به عنوان انحطاط
پیش��رفتباور 
تاریخی ارائه کنند .اینان س��عی کردهاند بر مبنای تجربه تاریخی و علم االجتماع بهطور
قطع و یقین نشان دهند که آن حرکت صعودی که-از نظر آنها -از قرون وسطی بر آمده
و تا این روزگار ادامه یافته بود  ،دچار انحطاط و تنزل ش��ده اس��ت .اینگونه نظریهها در
ِ
پیشرفت خطی تاریخ قرار دارد و حرکت ادواری را مبنای خود قرار میدهند .یک
مقابل
آن اسوال د اشپنگلر( )1880-1936در کتاب «انحطاط غرب» است.
نمونه از این دیدگاه از ِ
این کتاب در واقعترکیبی از افکار یأس آلود و انتقادی زمانه اوست .این اثر در سال 1918
در هنگام شکست کش��ورش ،آلمان ،در جنگ جهانی اول انتشار یافت .نتیجهگیریهای
مایوس��انه کتاب چنان با جو و روحیه مسلط زمانه تناسب داشت که نویسندهاش را فورا
به شهرت رساند ،منتها شهرتی زودگذر .افرادی که بر او تاثیر گذاشتهاند گوته و نیچهاند
 32و عالوه بر بخش��ی از جامعه اروپا افرادی که از وی متاثرند افرادی از قبیل فروید ،پاریتو،
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برگس��ون و سورل 1هس��تند .البته برخی گفتهاند وی بر افکار هایدگر در مورد تکنولوژی
نیز تاثیرگذار بوده اس��ت 2.او هفت نوع تمدن را شناسایی میکند :مصری ،بابلی ،عربی،
کالسیک ،هندی ،چینی و غربی یا تمدن فاوستی .عالوه بر این هفت تمدن ،از دو تمدن
ناق��ص هم یاد میکند :تمدن مکزیکی و روس��ی .از نظر او ،ای��ن تمدنها دارای منطقی
متناظرند ،اما هیچ تاثیری بر هم ندارند و از همدیگر چیزی نمیگیرند و واژههای مشترکی
که دارند باید در چارچوب هرکدام بهطور خاص ش��عور و ش��هود گردد .همه تمدنها از
جمله تمدن غرب از نظر او دارای دوره رشد و سپس تنزل و افولند و داری مراحل و فصول
چهارگانه بهار ،تابس��تان ،پاییز و زمستاناند .وی میگوید کسی که نمیتواند درک نماید
که پایان تمدن غرب گریزناپذیر و اصالحناپذیر است ،بایستی از آرزوی درک تاریخ ،زندگی
کردن در آن و س��اختن آن در گذرد .اش��پنگلر هیچ اس��تداللی نمیکند که چرا در یک
تمدن باید مراحل و فصول چهارگانه به دنبال هم بیاید .البته فراموش نکنیم که معتقدان
به پیش��رفت هم هیچ استدالل منطقی بر لزوم آن نداشتند .او برای درک این مراحل بر
شهود و شعور غریزی تکیه میکند(دری 283-294 :1375 ،؛ پوالرد.)177-182 :1354،
ی اس��ت .وی
نمون��ه دیگ��ر از این دیدگاه ،هرچند ب��ا تفاوتهایی ،آرنولد جوزف توینب 
سرش��ناسترین نماینده معاصر آنچه فلسفه نظری تاریخ نامیده میشود به شمار میرود.
او کوش��یده اس��ت به کشف قوانین حاکم بر رش��د تمدنها بپردازد و این کار را در متن
نوعی بررس��ی تطبیق��ی جوامع مختلف تاریخی انج��ام میدهد .در هم��ه آثار توینبی،
خصوصا کتابهای اخیر وی ،گونهای صبغه عرفانی و آرمانگرایی دینی به وضوح به چشم
میخورد .اثر اصلی او مطالعه تاریخ اس��ت که ده جلد آن بین س��الهای  1936و 1954
منتش��ر گردید؛ و دو جلد دیگر به عنوان تجدید نظرها بعد از آن منتشر شد .او در روش
اس��تقرایی خود بیس��ت و یک مورد تمدن گذشته و حال را شناسایی نموده است ،گرچه
اذعان کرده است ک ه این مقدار هم برای ارائه و توضیح قوانین کافی است ،لکن او استدالل
کرده اس��ت که میزان قابل مالحظهای از ش��باهت میان سرگذش��تهای این جوامع به
چشم میخورد ،که بر اساس آنها میتوان الگوئی از رشد ،اضمحالل و فساد و فروپاشی
نهایی را مش��اهده کرد .در درون این الگو میتوان برخی ضربآهنگهای تکرار ش��ونده
1. sorel
 -2نک :مشکات محمد( ،)1391فلسفه تکنولوژی ،بر مبنای صدرالمتالهین ،و از منظر هایدگر ،مجموعه مقاالت همایش بینالمللی مکتب فلسفی اصفهان
ج  ،1تهران ،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفهایران373 :
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ی بر آن است که رشد و فروپاشی ضرورتاً مستمر و بیوقفه نیست.
را کش��ف نمود .توینب 
بهطور مثال ،در هنگام فروپاشی اغلب نوعی تجدید قوای موقت جانشین مرحله شکست
ی هردو مدعیاند که
و انه��زام میگردد(.کاردینر .)313-321 :1375 ،اش��پنگلر و توینب 
ی پیدا کردهاند که ظهور ،رشد و پیشرفت ،انحطاط و تجربه هر تمدن را نشان
الگوی منظم 
میدهد و هردو بر آنند که تمدن غرب دیری است که از بهار خود دور شده و بر طبق این
الگو زوال آن بس��یار نزدیک اس��ت .اما سبک توینبی ا ز اشپنگلر کمتر حماسی و به عقل
نزدیکتر است و از آنجا که مذهبی است به ارزشهای اخالقی نیز توجه دارد .همچنین
س اش��پنگلر که برقراری ارتباط بین تمدنهای مختلف را در هیچ سطحی میسر
او برعک 
نمیدانس��ت ،به امتزاج تمدنهای مختلف اعتقاد دارد .البته او اظهار میدارد که اگر اروپا
دست به دامان مذهبی بشود که گلچینی از بهترین مذاهب موجود باشد ،میتوان امید
داش��ت که الگو درهم شکس��ته ش��ود و فاجعه به تعویق افتاده و یا بهطور کلی دور شود.
توینبیکه از لیبرالیسم آزرده است ،آخرین ملجا خود را در اروپای مسیحی قرون وسطی
جستجو میکند؛ با این توضیح که مقصود او قرون وسطای واقعی نیست ،بلکه یک قرون
وس��طای آرمانی مد نظر اوس��ت .او شکوه میکند که در آن ایام در اروپا وحدت و اطاعت
برقرار بود ،فقط یک مذهب وجود داشت که بر همه ارکان شخص مستولی بود .از آن به
بعد همه چیز رو به اضمحالل رفته اس��ت اما وضع ب�� ه اینگونه نخواهد ماند و بر مبنای
تمدنهای سپری شده ،در مرحله بعدی سیطره جهانی مذهبی واالتر برقرار خواهد شد.
البته او در برخی دیگر از آثار خو د اش��اره دارد که جهان لیبرال و تعقلگرای غرب هنوز
شکس��ت نخورده است و در س��الهای  1940و  1950نیروی سازندگی و زندگی از خود
نش��ان داده اس��ت .سرمایهداری باالخره خود را حفظ کرده و قدرت بنیانی زیادی از خود
نشان داده که بسیاری از درگیریها را به حد نامحسوس رسانده است .وی همچنین اذعان
دارد که تمدنهای دیگر که باقی ماندهاند در جهت کسب مظاهر مادی به تقلید از غرب
پرداختهاند و این تقلید س��بب شده اس��ت ک ه این تمدنها خود را با تمدن غرب محک
بزنند و در الگوی آن جایگیر ش��وند؛ همچنین ،بیش از آنچه تصور میرود ،ارزشهای
غ��رب را پذیرا میش��وند .در همه جای دنیا ،طبقات متوس��ط در حال نضج گرفتناند و
س��نتهای خود را فرو میریزند و به راهی که غرب نش��ان داده است میروند .توینبی،
 34بهاینجا میرس��د که تکنولوژی و س��ازمانهای اجتماعی که زمین��ه تعیینکنندهای در
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کاربرد آن است تمدنها را وادار میکند که با هم در آمیزند.
نمونه س��وم کارل مانهایم( )1893-1947اس��ت .نظام فکری مانهایم ،آنطور که در اثر
اصلی وی «ایدئولوژی و اتوپیا» ارائه شده است ،جامعهشناسی شناخت نامیده شده است.
به نظر مانهایم ش��ناخت حاصل کوشش یک ذهن کامال نظری نیست ،زیرا ذهن انسان
محصول ش��ماری از عناصر غیرنظری است که از مشارکت انسان در زندگی اجتماعی و
جریانها و تمایالت مختلفی که همزمان شکل میگیرد ،پدیدار میشود .به همین دلیل
معرفت شناسیهایی مانند کانت از نظر وی به کار نمیآید و باید جامعهشناسی معرفت را
جایگزین آن کرد .به نظر وی جامعهشناسی معرفت فاش خواهد کرد که همه معرفتهای
بش��ری به مجموعه معینی از ش��رایط اجتماع��ی -تاریخی وابس��تهاند(مانهایم:1380،
شناس��ی
 .)208-9مانهایم در فصلی که تحت عنوان گذار از نظری ه ایدئولوژی به جامعه
ِ
ش��ناخت گش��وده اس��ت میگوید« :با پیدایش فرمولبندی عام مفهوم کلی ایدئولوژی،
نظریه ساد ه ایدئولوژی به جامعهشناسی شناخت تحول مییابد .آنچه روزی اسلحه فکری
ی��ک حزب به ش��مار میرفت ،به ی��ک روش تحقیق در تاریخ فک��ری و اجتماعی بدل
میشود .حتی خدا هم گزارهای درباره موضوعات تاریخی مانند  2+2=4تنظیم نمیکند،
زیرا آنچه را که در تاریخ قابل فهم است فقط با توجه به مسایل و ساختمانهای عقلی
میتوان تنظیم نمود و خود این مس��ایل و ساختمانها نیز در جریان حرکت همیشگی
تجربه تاریخی سربرمیآورند .نه تنها محتوای اندیشه ،بلکه ساختار مطلق آن نیز قابلیت
تغیی��ر دارد .هرگاه ش��الوده اجتماعی گروهی که دارای اندیش��ههای مخصوص به خود
اس��ت فرو پاش��د ،یا بر اثر برخورد با دگرگونی اجتماعی تغییر شکل دهد ،وجوه مسلط
اندیش��ه ،جای خود را به مقولههای جدید میدهد(.همان .)122-130 :بر اس��اس این
تفکر اس��ت که مانهایم نمیتواند پیشرفتباوری را بپذیرد ،و معتقد شده است که یقین
ی دست یافتهاند و به وسیله آن کلید پیشرفت را پیدا
روشنگران بر اینکه به تاریخ علم 
کردهاند ،خواب و خیالی بیش نبوده و از ایدئولوژی متعصبانه آنها که به زعم خودشان
ی تلقی میشد ،ولی در واقع یک حقیقت نسبی بوده ،سرچشمه گرفته است
نگرشی علم 
(پوالرد.)188-197 :1354،
اینک نگاه خود را از آراء بدبینان به پیشرفتباوری با همه تنوعاش بر میگیریم و بهطور
بس��یار اجمالی ،به گونه دیگری به فرجام پیش��رفتباوری مینگریم تا بتوانیم به شی وهای 35
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متفاوت ،این ش��جره را برانداز نماییم .در این قس��مت ،نگاه ما به افراد نیس��ت ،بلکه بر
حس��ب دوره بهطور کلی اس��ت؛ یعنی ب��ا نگاهی کلی دریابیم در براب��ر دوره مدرن ،چه
تصویری از پیشرفت در دوره فرا مدرن پدید آمده است .ما پیش از این اندیشه پیشرفت را
در دوره مدرن مورد تحلیل فلسفی قرار دادیم .دیدیم کهاندیشه دکارت مهمترین زیربنای
فلس��فه جدید اس��ت .همچنین ،دیدیم که محور تفکر دکارتی و فلسفه مدرن ،معرفت و
شناختشناس��ی است و وجودشناس��ی در آن محوریت ندارد .بشر چونان ذهنی مستقل
بر فراز جهان س��یطره یافته اس��ت و جهان در برابر وی منفعل است .انسان مهارکننده و
تغییردهنده طبیعت اس��ت؛ موجودی است فراتر از جهان ،زیرا قوام جهان به اوست؛ بشر
نه در جهان است و نه در برابر آن مسئولیتی دارد
 .ام��ا در دوره پس��ت مدرن این س��وژهمحوری محلی از اعراب ندارد زی��را در این دوره
مرگ س��وژه فرا رس��یده اس��ت و یکی از اصلیترین مولفههای پستمدرن مرگ سوژه و
سوژهمحوری اعالم میگردد .لیوتار ،دریدا ،لکان و دلوز تصریح میکنند که «من میاندیشم
پس هس��تم» دیگر اعتباری ندارد ،و ب ه اینسان موضع شناخت شناختی سوبژکتیویسم
مرده اعالم میش��ود .در این دوره به تبع مرگ س��وژه ،عقل نیز مورد س��تیز قرار گرفته
و برانداخته میش��ود .پستمدرنها ،همانند رمانتیستها و اگزیستانسیالیستها ،بر آن
عقل بیطرف و پالوده از احساسات ،عواطف و غرایز نمیتوان به جهان
شدهاند که از منظر ِ
نگریس��ت و حقیقت را دریافت .و چون عقل نمیتواند داوریِ غیرجانبدارانه داشته باشد،
لذا مفاهیمیچون غایت و هدف به عنوان مفاهیمیجهانی و س��رمدی انکار میشوند و با
فرض انکا ِر هدف ،محلی از اعراب برای قانون یا ایده پیشرفت و باور به آن باقی نمیماند.
و اینجاست که پوچانگاریی که چندی قبل در زمان نیچه در کوفته بود ،اینک به عنوان
جایگزین پیش��رفتباوری برکرس��ی نشسته اس��ت .برخی از پوچ گرایان به راه نامیدی و
کرسی پوچ انگاری ،به جشن و شادمانی روی کردهاند.
نگرانی رفتهاند و برخی بر گرد آن
ِ
به عقیده برخی ،کارناوالس��ازی و خصوصیاتی که در کارناوالها دیده میش��ود ،یاد آور
بسیاری از روحیات پستمدرنیستی اس��ت :مضحکهآمیزی ،بیخودی ،تجزیه و انشقاق،
ابتذال ،سرو صدا یا چند صدایی ،بیمحوری و بیمرکزی ،مشارکت در هرج و مرج حیات
و کنار آمدن با آن و مانند آن( مشکات.)117-122 :1381 ،
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ماهیت پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
نخستین نیازمندی ما در هر مرحله از مراحل تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،طرح
مسئله و یا مسایل اس��ت ،زیرا پژوهش بدون مساله هرگز پژوهش نیست ،بلکه مفهومی
ی از پاسخ اس��ت .موفقیت پژوهش و
خود -متناقض اس��ت .گفتهاند پرس��ش خوب نیم 
ارزش آن به موفقیت و ارزش پرسش وابسته است .اگر مسایل تحقیق درباره یک موضوع
اجتماعی و عینی از تجربه واقعی و عینی ناش��ی ش��ده باش��د ،یک ارزش دارد و اگر از
نظرورزی فردی صِ رف و بدون توجه به تاریخ و پیش��ینه آن موضوع و فارغ دالنه از افت
و خیزهای تجربه ش��ده ،ارزش دیگری دارد ،که بر اهل نظر پوش��یده نیس��ت .البت ه این
س��خن به معنای ایجاد تقابل بین تجربه و تعقل نیس��ت ،تا چه رس��د که مقصود تقدیم
تجربه بر تعقل باشد؛ زیرا این دو هریک در جای خود برای تحقیق ارزشمند و بایستهاند.
مقصود این اس��ت در تحقیق از هر موضوع باید به پیش��ینه آن توجه نمود ،و با توجه به
آن مش��خص س��اخت که مسایل مهم پدید آمده در آن تاریخچه -اعم از حل شده و حل
ناش��ده -کدامند .موضوع ما در این مرحله ،ماهیت پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی
پیش��رفت است .و مس��اله تحقیق ما ،مس��اله اصلی و فرعی ،نیز از همان آغاز به روشنی
اعالم گردیده اس��ت ،لکن برای تحقیق در این موضوع و مس��اله ،ما نیازمند شناس��ایی
مس��ایل متعددی که همه مرتبط و یا مندرج در آن مس��الهاند نیز هستیم .یک راه برای
شناسایی این پرسشها ،چنان کهاشاره شد ،این است که هر کس در عالم ذهنیت خود
بنشیند و به طرح پرسش درذیل موضوع و مساله تحقیق ،یعنی ماهیت پیشرفت بپردازد.
مسلما این پرسشها از دنیای ذهنیت آن فرد بر میآید .اما راه مهمتری نیز وجود دارد،
از آنجا که پیش��رفت در الگوی پیش��رفتباوری عمری سیصد ساله داشته است ،برای ما
که امروز ،پس از س��ه دهه در اندیشه تدوین الگوی پیشرفت شدهایم ،میتواند یک منبع
عظیم و حاضری برای توانمندی هرچه بیشتر در تأمالت الزم برای تدوین الگویی رقیب
و مس��تقل باشد .خوشبختانه تأمالت گذشته ما در بحث انجام شده ،اینک ذهن ما را بر
اساس حرکت سیصد ساله پیشرفت در آن الگو ،پرسشمند ساخته است .راه رفته سیصد
س��اله مغربزمین در زمینه پیشرفت ،چه در بعد تحقیقات و آثار متفکران آن دیار و چه
در بع��د عینی��ت جامعه و تاریخاش ،ک��ه قطعا اولی هم ناظر و در ارتباط با دومیاس��ت،
ی را بر جا گذاش��ته اس��ت ،که احیانا در حل آنها نیز ممکن است 37
از خود ،مس��ایل مهم 

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

کامیاب و یا ناکام مانده باش��د .بیش��ک الگوی در حال تولد ما میتواند بر سر این سفره
آماده از پرس��شها بنشیند و با یافتن پاسخهای مناسب ،حرکت خود را در جهت تدوین
و تکاملاش س��رعت و س�لامتی با ضریب چند صد ساله بخشد .البته بیشک با تأمالتی
در ماهیت پیشرفت در الگوی غربی میتوان دارای پرسشهای بسیار زیاد در زمینههای
متف��رق و متنوع گردید ،ولی ما در اینجا صرفا به طرح پرس��شهایی میپردازیم که در
طی تأمالت خود در ماهیت پیشرفت در الگوی پیشرفتباوری به آنها آرام آرام برخورد
میکردیم .ممکن اس��ت کس��ی بگوید که چرا میخواهید مسایل تحقیق خود را با توجه
به الگوی بیگانگان و راه رفته آنان شناسایی کنید؟! چرا این مسایل را با توجه به کشور
خودمان ،نیازها ،عالیق ،اهداف و پیش فرضهای خودمان معین نمیسازید؟! پاسخ این
اس��ت که اوال آن ،منافات با این ندارد؛ ثانی��ا چنانکه پیشتر هم گفتهایم ،ما با مطالعه
ماهیت الگوی پیشرفت غربی و ایده پیشرفت غربی صرفا پرسشهایی را عاریت میگیریم
تا ذهن خود را برای طراحی الگوی اس�لامیایرانی پرسش��مندت ر سازیم ،اما در مرحله راه
حل و پاس��خ ب ه این پرس��شها ،به امکانات خود روی میآوریم و طراحی ماهیت الگوی
مطلوب را بر مبنای داشتههای خود انجام میدهیم .ثالثا موضوع تحقیق ما در این مرحله
ماهیت پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی اس��ت ،و در تعریف یا ترسیم ماهیت هرچیز
نیازمند شناس��ایی حدود و مرزهای آن هس��تیم؛ بدون حدود و مرزها نمیتوان شناخت
دقیقی از ماهیت چیزی داش��ت .همچنین ،بدون تعریف یا ترس��یم دقیق ماهیت ،قطعا
الگوی اسالمیایرانی نمیتواند موضع دقیق خود را از رقیب غربیاش معین سازد و در همه
مراحل تدوین الگو ممکن اس��ت ،در همان زمینه و زمانه حرکت نماید .ش��ناخت ماهیت
الگ��وی رقیب میتواند ژرف نگری و دقت ما را درترس��یم حد ومرزها و ترس��یم ماهیت
الگوی مقصود یاری دهد .از این گذشته ،چنان کهاشاره شد ،اثبات چیزی لزوما به معنای
نفی غیر آن نیس��ت ،یعنی اینکه ما در شناس��ایی مسایل تحقیق به مسایلی که تأمالت
پیش روی ما نهاد توجه کنیم ،لزوما
گذشته در زمینه الگوی پیشرفت در پیشرفتباوریِ ،
ب ه این معنا نیس��ت که از حاجات ،آرمانها و امکانات دیگر خود برای تعیین پرسشهای
تحقیق و ترسیم ماهیت مقصود بهره نبریم .حداقل این است ک ه این مسایل برای تعریف
وترس��یم اولیه ماهیت الگو الزم و حیاتیاند .محققان در گامهای بعد میتوانند بر مبنای
 38امکانات مختلف باز هم در تعیین ماهیت الگو بیشتر تأمل ورزیده و به طرح پرسشهای
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دیگر تحقیق درباره موضوع ماهیت الگو اقدام کنند .البته مباحث گذشته ظرفیت زیادی
برای طرح مباحث یا مباحثات ایجاد کرده است ،که نگارنده را شایق میسازد که در مورد
تکتک آنها به بحث نشس��ته و موضع خود را مبین س��ازد و از هر یک نقبی به الگوی
پیشرفت اسالمیایرانی زده و نتیجه آن مباحث را در این الگو مشخص سازد ،اما به دلیل
ضیق مجال ،این کار را به فرصت دیگری موکول میسازد.
برخی از مسایل اصلی و فرعی مهمیکه تأمالت گذشته ما در ماهیت پیشرفت در الگوی
پیشرفتباوری ،پیش روی ما مینهد از این قرارند :منطق پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی
چیس��ت؟ آیا طراحان اولی ه این الگو همانند طراحان الگوی پیش��رفتباوری با یک گذر
روانش��ناختی به لزوم پیشرفت در این الگو رس��یدهاند؟ یا با گذری عقالنی و فلسفی و
ی��ا دینی؟ ص��رف نظر از طراحان ،بهطور کلی یک ایرانی بر اس��اس چه منطقی به لزوم
پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی پی میبرد؟ پرسشهای فرعی مرتبط با این پرسش
نیز ،با توجه به تأمالت گذشته ،چنین است :پیشرفتباوری در ارتباط با جهانبینی مادی
و علمزدگی قرار گرفت ،پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی در برابر علمزدگی و جهانبینی
مادی چه موضعی دارد؟ مس��اله فرعی دوم این اس��ت ک ه اندیش��ه پیش��رفت در الگوی
پیشرفتباوری از قرن هفدهم طرح گردید ،پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی و خو ِد این
الگو چرا اینک در این برهه از زمان مطرح میگردد؟ آیا دقیقا به همان دلیلی است که در
الگوی غربی صادق است ،که در این صورت باید اعتراف کنیم که ما به لحاظ رشد و بلوغ
اجتماعی در حد و در جایگاه قرن هفدهم غرب قرار داریم و یا دقیقا دلیلی معکوس دارد؟
مس��الههای اصلی دیگر این اس��ت که طالب تغییر بودن در طبیعت و محیط در الگوی
اس�لامیایرانی نیز پذیرفته شده است یا نه؟ در صورت اول آیا این تغییر دارای شرایط،
حدود و مرزهاس��ت؟ مبنای تعیین حدود و مرزگذاریها چیس��ت؟ مساله فرعی مرتبط
با این مسال ه این است که موضع الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در برابر تغییر به منظور
سیطره بر جهان و طبیعت چیست؟ پرسش اصلی دیگر ،در ذیل موضوع ماهیت پیشرفت،
این اس��ت که ،با توجه به هرم پیش��رفت که در الگوی پیش��رفتباوری مطرح گردید ،در
الگوی اس�لامیایرانی آیا پیش��رفت دارای سطوح است یا خیر؟ و اگر دارای سطوح است،
س��طوح این پیشرفت کدامند؟ و آیا آن سطوح پشتوانه منطقی دارند؟ منطق پیشرفت
در این سطوح چیست؟ به عبارت دیگر ایرانیان در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت خود39 ،
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چگونه لزوم پیشرفت در این سطوح را پذیرفتهاند؟ آیا با گذاری روانشناختی و متاثر از
الگوی(پاردایم) علم تجربی یا با گذری منطقی یا به گونهای دیگر؟ پرس��ش اصلی دیگر
اینکه آیا پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی ،در اصل خود و نیز در همه سطوحش یک
ن ترقی چیست؟ اگر
قانون تاریخی و حاکم برجامعه اس��ت؟ موضع این الگو در برابر قانو 
این الگو برخالف الگوی پیشرفتباوری ،ترقی را به عنوان یک قانون حاکم بر تاریخ قبول
ندارد پس دقیقا نس��بت آن را با تاریخ و جامع ه ایرانی و هر جامعه دیگر چگونه میداند؟
پرسش اصلی دیگری که تأمالت گذشته در الگوی غربی پیش روی ما مینهد این است
که فرجام الگوی اسالمیایرانی در مقایسه با فرجام الگوی غربی چگونه خواهد بود؟ اینها
بخش��ی از پرسشهایی است که به نظر میرس��د تحقیق در مورد آنها میتواند ماهیت
پیشرفت را در الگوی اسالمیایرانی در برابر الگوی پیشرفتباوری مغربزمین تبیین سازد.
همچنین ،چون این پرسشها را نگارنده از رهگذر تأمالتی در ماهیت پیشرفت غربی به
دس��ت آورده اس��ت ،به همین دلیل به نظر میرسد تأمالتی که در پاسخها میآید بتواند
بیش از هرچیز الگوی اسالمی پیشرفت را در برابر الگوی شناخته شده غربی مطرح سازد.
هرچه آیندگان و محققان بعدی در تقویت این پاس��خها بکوشند موجب خواهند شد در
این دوره یأس و نامیدیِ فرامدرن از پیشرفت ،زمینه توجه جهانی به الگوی اسالمیایرانی
پیش��رفت توسعه و تقویت یابد .بهعالوه ،نکته بسیار مهم دیگر این است که چونترسیم
الگوی اسالمیایرانی پیش��رفت بر مبنای پرسشهایی صورت میگیرد که از حاق تجربه
دوران مدرن غرب برخاسته است ،به نظر میرسد الگوی اسالمیایرانی همزبانی و مفاهمه
جهانی بس��یار زیادی با ملل دیگر داشته باشد؛ برعکس هرگونه پژوهشی که فارغدالنه از
واقعیتها و تجارب چند قرن گذشته جهان مدرن صورت گرفته باشد.
منطق پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی
چنانکه دیدیم پیش��رفت در الگوی پیش��رفتباوری غرب ،دارای منطق عقالنی یا دینی
نبود ،بلکه صرفا با گذری روانش��ناختی تحت تاثیر الگ��وی علم تجربی ،یا حال و هوای
ناشی از وضعیت و تجربه اجتماعی ،این باور شکل گرفته بود .به همین جهت بدون هیچ
گذر منطقی و عقالنی ،به صِ رف تغییر اوضاع و تجربه اجتماعی ،یأس و پوچگرایی جایگزین
 40ایده پیشرفت در دوره فرامدرن شده است .اینک پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی چگونه
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مطرح گردیده اس��ت؟ آی��ا در ایران هم مانند غ��ربِ دوره مدرن ،الگ��وی علم تجربی و
موفقیتهای آن با گذری روانشناختی ،و یا به عبارت دیگر حال و هوای ناشی از وضعیت
و تجربه اجتماعی در بعد علمی ،این احس��اس پیشرفت را بر انگیخته است؟ آیا بیداری
حس کار و تالش و معادالت مربوط به آن در دهکده جهانی س��بب ش��ده است؟ آیا لزوم
ایران امروز پش��توانه عقلی و استداللی دارد؟ آیا پش��توانهای در فرهنگ و
پیش��رفت در ِ
پیشین ه ایرانی دارد؟ آیا پشتوانهای دینی و مذهبی دارد؟ به نظر میرسد هیچ یک از این
عوامل را نمیتوان بهطورکلی و مطلق از جامعهایران نفی نمود .زیرا ممکن اس��ت عدهای
در ایران در همان حال و هوای دوره مدرن قرار داش��ته باش��ند و یا حتی ممکن اس��ت
برخی از این دس��ته معتقد باش��ند که ما باید از «فرق تا قدم» همه آنچه را غرب ،اعم
از درس��ت و نادرس��ت ،سازگار با سنت اسالمیایرانی یا ناسازگار ،تجربه کرده است از سر
بگذرانیم .چنین کس��انی لزوم پیشرفت را به همان توضیحی که در مورد پیشرفتباوری
داده ش��د دریافت میکنند .بیش��ک اگر تمام ماجرای پیش��رفتخواهی در ایران ب ه این
ایده وارداتی خالصه گردد ،دیگر س��خن از الگوی اس�لامیایرانی بیمعنا خواهد بود ،زیرا
جریان پیشرفتخواهی در ایران امروز شعبهای خواهد بود از همان جریان پیشرفتخواهی
غربی ک ه اینک با تاخیری س��یصد س��اله در ایران برآمده اس��ت و قصد بالیدن دارد.پس
فرجام پیش��رفت در ایران نیز همان خواهد بود که در بحث گذش��ته مشاهده کردیم .اما
اگر در الیههایی از موج پیش��رفتخواهی چنین گرایش��ی موجود باشد ،اما موج نیرومند
پیش��رفتخواهی در ایران از عوامل نیرومندتری برخاسته باش��د ،در آن صورت میتوان
ِ
پیشرفت مستقلی که مسمای الگوی اسالمیایرانی باشد،
امیدوار بود که در ایران ،الگوی
در برابر الگوی پیشرفتباوری غربی ،شکل گیرد .ما در این نوشتار نشان خواهیم داد که
پیشرفتخواهی در ایران از پشتوانهها و منطقها و الزامات متعددی از جمله منطق و الزام
عقالنی بهرهمند است .ما سخن را درباره وجه عقالنی ،در دو قسمت پی میگیریم :عقل
معاش و عقل استداللگر.
منطق عقل معاش در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
عقل معاش اصطالحی است که در روایات اسالمی بکار رفته است .در دوره جدید غرب
نیز واژه خرد ابزاری یک اصطالح آشناس��ت .خ��رد ابزاری اهداف خود را از هیچ چیز جز 41
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مناف��ع م��ادی نمیگیرد 1.عقل معاش از جهتی به عقل اب��زاری نزدیک و از جهتی از آن
متفاوت است .وجهاشتراک هردو در این است که هردو معطوف به منافع مادی و دنیوی
کار میکنند و وجه جدایی آن دو این است که اهداف خرد ابزاری را صرفا منافع دنیوی
و مادی و هواهای نفسانی معین میسازند ،اما عقل معاش لزوما چنین نیست و میتواند
در هماهنگی با اهداف معین از س��وی عقل معاد فعالیت نماید .ما تأمل خود را از عقل
ایران امروز پشتوانه
معاش آغاز میکنیم .پس پرس��ش یادش��ده که آیا لزوم پیشرفت در ِ
عقل��ی دارد ،ب ه این صورت طرح میگردد که منطق پیش��رفت آیا از س��وی عقل معاش
تدارک ش��ده اس��ت؟ آیا قانون پیشرفت و الزام به آن از س��وی عقل معاش به ما متوجه
گردیده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد ،که هست ،معنایش چنین است که طراحان الگوی
اس�لامیایرانی پیش��رفت و هم ه ایرانیانی ک ه این ایده را دنبال میکنند بعد از سه دهه از
انقالب خود پی بردهاند که منافع مادی و دنیوی کشور در این سه دهه به درستی تامین
نش��ده و احیانا به دلیل عدم برخورداری از عقالنیتی دس��تگاهمند صدمات خرد وکالن
دیده اس��ت .اینک عقل معاش هم ه ایرانیان را به خود فرا میخواند تا بر اساس عقالنیتی
دس��تگاهمند الگوی جامعی فراه��م کنند تا منافع دنیوی و مادی آن��ان تامین گردد .از
اینرو ،ایرانیان نه با گذری احساس��ی و روانشناختی متاثر از الگوی علم تجربی ،بلکه با
گذری کامال منطقی و عقلی ،که از س��وی عقل معاش متوجه آنان گردیده است به لزوم
پیشرفت رسیدهاند .بنابراین ،منطق انسان ایرانی امروزین با منطق بشر غربی قرن هفدهم
کامال متفاوت است .بشر غربی با پیروزیهای پیدرپی علم تجربی به لحاظ روانی و بدون
سطوح هرم
هیچ اس��تداللی دچار علمزدگی ش��د و گمان برد که برای پیشرفت در همه
ِ
یاد شده با شیوه تجربی و حسی لزوما و حتما  -به عنوان یک قانون اجتنابناپذیر -به
پیشرفت نایل میشود .هرچند قطعا در این میان خرد ابزاری او را هم برای پیشرفت به
روش علمیفراخوانده اس��ت ،اما از آنجا که خرد ابزاری اهداف خود را از عقل قدس��ی و
عقل استداللگر نمیگیرد ،بلکه معطوف به منافع مادی تکاپو میکند ،تشخیص و الزامش
مبنایی غیر از همان گذر روانشناختی یاد شده ندارد .اما ایرانیان امروز ،بیش از آنکه از
پیش��رفت علوم تجربی دچار ذوقزدگی ش��ده و از آن با گذری روانشناختی به پیشرفت
در همه س��طوح دیگر معتقد ش��وند ،بعد از تجارب تلخ و ش��یرین خود در سه دهه اخیر
 -1به عنوان نک :خداوندان اندیشه سیاسی ج 2ص .1075-1096
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پس از انقالب شکوهمند خویش ،در دنیایی که جنون قدرت و ثروت همه معادالت آن را
تنظیم میکند ،به حکم عقل معاش ب ه این الزام رسیدهاند که برای زنده ماندن و زندگی
به عنوان یک قانون اجتناب ناپذیر ،لزوما و حتما باید دس��ت کم همپای ملل پیش��رفته،
پیش��رفت مادی و دنیوی کنند .این الزام و این حتمیت ،لزوما با گذری روانش��ناختی
حاصل نش��ده اس��ت ،بلک ه این عقل معاش اس��ت که زندگی و زنده ماندن را در جنگلی
پررقابت منوط به قانون پیش��رفت مادی و دنیوی مینماید؛ آن هم پیش��رفتی دست کم
هم وزن ملل پیشرفته و در صورت امکان فراتر از آن .البته غلظت این قانون از یک نظر
ن ترقی غرب نیس��ت زیرا آن قانون مدعی پیشبینی آینده و تنظیم و
در حد غلظت قانو 
وحدت بخش��یدن به رویدادهای گذشته نیز بود ،اما این قانون ادعای متواضعانهای دارد،
زی��را صرفا به عنوان یک قانون عقل معاش ما را به پیش��رفت صال میدهد ،ولی در مقام
پیشبینی آینده و یا وحدت بخشی به رویدادهای گذشته نیست .البته منطق پیشرفت در
الگوی اسالمیایرانی ،فقط به عقل معاش خالصه نمیشود؛ این الگو میتواند به پشتوانه
منطق دینی خود بر مبنای بحث سنتهای جامعه و تاریخ ،سخنان دیگر و فراتری درباره
قامت این قانون داشته باشد ،که اگر مجال کافی میداشتیم در آن بحث میکردیم ،منتها
ن ترقی در اندیش��ه
ع بازهم اش��ارتی گذرا خواهیم کرد .البته قانو 
به آن در یکی دو موض 
ایرانیان از نظردیگری نیز فربهی بیش��تری دارد که در همین س��طور به آناشاره خواهد
رف��ت .همچنی��ن ،در عرصه عقل معاش میتوان گفت که قانون پیش��رفت در غرب قرن
هفدهم به بعد و در ایران امروز یک وجه مش��ترکی نیز دارند ،زیرا در هردو مورد منش��ا
گرایش به قانون پیش��رفت ،اوضاع و احوال اجتماعی و واقعیتهای عصر بوده اس��ت .در
غرب چنانکه پیشت ر اشاره شد ،گذشته از تاثیر علم تجربی و نیز در کنار تحوالت علمی
موثر در اندیش�� ه ترقی از قبیل یافتههای جدید زمینشناسی ،تحوالت اجتماعی از قبیل
مس��افرتهای بازرگانی و پیش��رفتهای فنی و کارگاهی ،گسترش شهرنشینی و منافع
طبقه سوداگر شهرنشین که سود خود را در پیشرفت علوم جدید میدیدند و به حامالن
اصلی اید ه ترقی بدل ش��ده بودند اهم واقعیتهای عصر آن دیار بوده اس��ت ،و در ایران
امروز هم واقعیتهای موجود این دیار ایرانیان را به پیشرفت بر اساس یک الگوی جامع
ی فراروی آنها مینهد .اگر در آن دیار
ملزم میسازد و پیشرفت را به مثابه قانونی حتم 
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ن ترقی میش��د ،در این دی��ار نیز دهکده جهانی و جهانی ک��ه روز به روز درهم
از قان��و 
تنیدهتر و کوچکتر میشود و روابط گریز ناپذیر با چنین جهانی افزون بر شرایط داخلی،
بقای حیات و تامین منافع را متوقف بر پیشرفت میسازد .این واقعیتها نیز به نوبه خود
همهایرانیان را به پیش��رفت ،تکلیف و الزام میکنند .به هر درجهای که روابط پیچیدهتر
میگردد عقل معاش بر پیشرفتهای الزم برای توفیق در این روابط بیشتر پای میفشارد
و به هر اندازه که دنیای مدرن بر شیئواره ساختن انسان و طبیعت و نظر کردن با انسان
و طبیعت بهمثابه ذخیره و موجودی و سرمایه ،خشنتر و بیرحمانهتر عمل نماید و به هر
اندازه که مناسبات خود را با ایران صرفا برپایه قدرت و سود خویش پی گیری کند ،عقل
معاش هم بر قانون بودن پیشرفت در دنیای فعلی مصممتر و حریصتر میگردد .پس هم
ما و هم غرب مدرن هر دو به دلیل وضعیتها و واقعیتهای متفاوت و مخصوص به عصر
خود پیش��رفت را یک الزام و ،بلکه یک قانون گریزناپذیر دانس��تهایم .البته در این میان
تفاوتهای جوهرین که پارهای از آنها مورداشاره قرار گرفت نباید مغفول افتد .چنانکه
دیدیم ،هم وضعیتهای عصر و دیار ما با یکدیگر متفاوت است و هم منشا گذار ما ب ه این
الزام یگانه نیست و هم قانون بودن پیشرفت در این دو نگاه تفاوت اساسی دارد .از سوی
دیگر ،تفاوتی مهم که به آن چندان نپرداختیم این است که در اینجا لزوما عقل منفعت
ِ
پشت پا به عقل استداللی و عقل معاد نمیزند و به همین دلیل امکان اینکه قانون
نگر
پیش��رفت از آبشخورهای دیگر فربهی و غلظت بیشتری یافته و الزامهای دیگری دریافت
کند وجود دارد.
گفتیم که پیش��رفت در ایران از پش��توانه عقلی و یا منطق عقالنی نیز بیبهره نیس��ت .و
به دنبال آن در صدد بر آمدیم که بحث را در دو قس��مت پی گیریم :عقل معاش و عقل
استداللگر .سخن را در باب عقل معاش کوتاه میکنیم و اینک به عقل استداللگر روی
میآوریم.
منطق فلسفی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
یکی از محصوالت عقل اس��تداللگر ،فلس��فه اس��ت و به عبارتی فلس��فه حاصل عقل
اس��تداللگر است .ما از واژه فلسفه آن معنایی را اراده میکنیم که با حکمت قابل جمع
 44باش��د بدون آنکه لزوما در همه موارد معنای اعم مقصود بوده باش��د .آیا فلسفه اسالمی،

ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در ارتباط با پیش��رفت ،منطق یا دس��تمایهای دارد که بتواند به نوبه خود از پیشرفت در
جامع ه ایرانی حمایت فلسفی به عمل آورد؟ به نظر میرسد خوشبختانه در فلسفه اسالمی
امکاناتی وجود دارد که میتواند در عرصه فلس��فی به قویترین وجه از پیشرفت حمایت
کند و حتی آن را در حد یک قانون مورد تاکید قرار دهد .هرچند باز هم تکرار میکنیم
که نحوه قانونیت این قانون با نحوه آن در غرب تفاوتی بزرگ دارد؛ تفاوتی که بر آن آثار
ی نیز مترتب است .ما اینک در اینجا به برخی از مهمترین این امکانات که مناسب
مهم 
ی دیگر که مناسب خود آن
این مقام است ،میپردازیم و به برخی از امکانات دیگر در مقام 
است صرفا اشاره خواهیم داشت.
ِ
درس��ت مقصود خود ،این بح��ث را از زاویهای خاص و
در اینج��ا ناگزیریم برای تفهیم
مناس��ب برای درک مقصود آغاز کنیم .چنانکه میدانیم افالطون يكي از فالسفة بزرگ
يونان باس��تان است .از جمله آثار مهم وي در زمينه فلسفة سياست« ،جمهوري»« ،مرد
سياس��ي» و« قوانين» اس��ت .اما در ميان این آثار «،جمهوري» جايگاه بزرگ و اهميت
ويژهاي دارد .جوليا اناس 1اهميت «جمهوري» افالطون را ح ّتي در قرن نوزدهم و بيستم
نيز محفوظ ميداند .از نظر وي «جمهوري» افالطون که يك اثر مهيج از فلس��فه باستان
است ميتواند براي تفكر فلسفي معاصر جذاب باشد .وي اظهار ميدارد اين اثر در عمدة
قرن بيستم و بخشي از قرن نوزدهم بهترين اثر شناخته شدة عهد باستان بوده است و در
دانشگاهها ،كالجها و مدارس در مباحث مقدمهاي فلسفه و فلسفة سياسی اثر شاخصی به
حساب میآمده است« .جمهوري» نقطه مركزي و اوج انديشه افالطون است و جنبههاي
مهم انديشه وي را بهتر نشان ميدهد( .)Annas, 2000: 24-5اینک پرسش این است
افالطون عهد باس��تان ،در عصر ما ،که ظهور فوجی از فالس��فه را پشت
که چرا این اث ِر
ِ
سر گذاشته است ،باید دارای چنین اهمیتی باشد؟ در کنار این پرسش ،مساله دگر این
اس��ت که آیا اساس��ا مدینه فاضله افالطون تحقق یافته است؟ اساسا آیا افالطون ،مدینه
فاضله خویش را ممکن دانسته است؟ پاسخ را در بیان خود افالطون جستجو میکنیم...«:
تا آنجا که میدانم چنان کشوری در روی زمین نمیتوان یافت(»...افالطون ،1357 ،بند
 .)591اینک با این پاسخ به پرسش دوم ،مساله اول شگفت آورتر گردید .این شگفتی
زمانی بیش��تر میش��ود که به معنای اتوپیا توجه یابیم .اتوپي��ا در لغت يوناني به معناي
1- Julia Annas
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المكان ،يعني«هيچ جا نيست» و يا «نيست در مكان» است .البته اين واژه را كه از زمان
ل ماركس در معناي مذموم و منفي استعمال يافته است نبايد با معناي «ناكجا آباد»
كار 
كه شيخ شهابالدين س��هروردي در رساله آواز پرجبرئيل به كار ميبرد يكسان گرفت،1
ميتوان گفت اوتوپي مدينة رويايي است و مقصود از رؤيا معناي فرويدي آن يعني گريز
از واقعيت اس��ت .فرويد و جامعهشناس��ان ،اوتوپي را يك مدينه خيالي و مظهر انحطاط
ميدانند .بسياري از جامعهشناسان برآنند كه اوتوپي در سازمانهاي سياسي و اجتماعي
هيچ تأثيري نداش��ته اس��ت (داوري اردكانی .)15-16 :1379 ،این شگفتی احتمالی از
آنرو ب��رای مخاط��ب پیش میآید که ما در مطلب اول درس��خنان جولیا اناس آن همه
تمجی��د از جمهوری افالط��ون در باب اهمیت آن برای فلس��فه معاصر غرب میبینیم و
بالطبع در اینجا خواننده انتظار دارد که ادامه سخن ما چیزی در راستای همان اهمیت
جمهوری باش��د .اما با نقل عبارت یاد ش��ده از افالطون واشاره به معنای اتوپیا به عنوان
یک مدینه خیالی و مظهر انحطاط ،خواننده احتماال دچار حیرت میشود که پس مقصود
چیس��ت و م��ا در اینجا میخواهیم چه کنیم؟! در اینجا اگ��ر بخواهیم واقعا به امکانات
موجود در فارابی برای تقویت قانون پیشرفت به لحاظ فلسفی ،یعنی به امکانات آن برای
حمایت فلسفی از پیشرفت ،پی ببریم باید اندکی صبوری ورزیده و این تحلیل را تا ظهور
مقصود دنبال نماییم .بههرحال در این پژوهش ما باید ابعاد گوناکون بحث را تا آنجا به
اختصار و گذرا مطرحسازیم که گوهر مقصود در پرده ابهام نماند .حسن برمالسازی این
امکانات آن است که آیندگان نیز میدانند راه بر جای مانده از فارابی را در راستای حمایت
فلسفی از پیشرفت از کجا باید پیگیری نمایند.
اينك بايد ديد آيا آرمان شهر افالطون ،فارابی و مانند آن اوتوپيايي هستند؟ و اگر بر فرض
اتوپيايي هستند آيا هيچگونه تأثير خارجي و عيني در تاريخ و جوامع بشري نداشتهاند؟
به نظر ميرسد آرمان شهرهاي مورد بحث نميتوانند اوتوپيايي باشند ،زيرا رؤيايي نبوده
و نيستند و به منظور فرار از واقعيت و تاريخ نوشته نشدهاند ،بلكه هر يك درصدر تاريخي
بزرگ قرار گرفت ه و منشأ تحوالتي در آن تاريخ بودهاند و حتی در مواردي تحقق خارجي
يافتهاند .اتوپيا رؤيانامهاي است كه نويسنده آن براي گريز از واقعيتهاي تاريخی و موجود
مينويسد ،اتوپينويس چون نميتواند واقعيتهاي موجود را تحمل كرده و تغيير دهد به
 -1زيرا مراد وي از «ناكجا آباد» عالم عقول و مجردات و عالم خيال منفصل است در حاليكه اوتوپي مدينه زميني و بشري صرف است.
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آغوش خيال و رؤياي خود ميرود تا در آنجا كه در اختيار اوست آنچه ميخواهد بنويسد
و تصوير نمايد و به آن دل خوش دارد .حال اگر اين آرمان ش��هرها هر يك در گذش��ته
با واقعيتهاي تاريخي نس��بتي برقرار كرده باشند و يا بر مبناي استداللی معقول و نه بر
آن اس��تداللها قرار باشد كه در آينده نسبتي
مبناي خيالبافي اس��توار بوده و بر مبناي ْ
با جوامع انس��اني برقرار س��ازند ،آيا ميتوان آنها را رؤيايي و غير واقعي خواند؟ هر چند
برخي از آنها بهطور مثال مدينه افالطوني در قسمتهاي زيادي نامتحقق باشد و حتي
خود افالطون هم از تحقق آن نااميد باش��د؟ مؤلف کتاب «اوتوپی و عصر تجدد» در این
زمینه اظهار نظر جالبی دارد« :نكته شايان توجه اينكه ادوار تاريخي الاقل از لحاظ ظاهر
با اوتوپي آغاز ميش��ود .به شرط آنكه مسامحتاً «سياس��ت» افالطون و «مدينه خدا»ی
سنت آگوستين و «مدينة فاضله» فارابي را هم اوتوپي بناميم .در صدر تاريخ تفكر غربي،
افالطون كتب «كريتياس» و «سياس��ت» و «نواميس» را مي نويس��د و قرون وس��طاي
مس��يحي با «مدينة خدا»ي س��نت آگوستين آغاز مي ش��ود و معلم ثاني ابونصر فارابي
در صدر تاريخ فلس��فه اس�لامي «آراء اهل مدينه الفاضله» و «السياس��هالمدنيه» را مي
نويسد»(همان .)14-15 :هم او در جاي ديگر مي نويسد « :پس اگر اتوپي كه در مراحل
ِ
گش��ت تازهاي در تاريخ بوده اس��ت ،چگونه
بحراني تمدن غربي ظاهر ش��ده گاهي آغا ِز
ميتوان قبول كرد كه اتوپي گريز از آينده است»(همان )18 :و نيز در موضع ديگري مي
نويسد « :اتوپي صرفاً يك اثر ادبي يا فلسفي نيست هرچند كه نويسندگان آن كم و بيش
اهل فلسفه بودهاند .شايد تمام آنها نظري هم به «جمهوري» افالطون داشتهاند ،اما اين
همه اتوپي كه از قرن پانزدهم تا زمان ما نوشته شده است بايد جهت ديگري غير از تفنن
ادبي و فلسفي و محاكات از «جمهوري» افالطون داشته باشد .اص ً
ال اتوپي از شئون الزم
تمدن غربي است و چنان با فكر و عمل مردم زمانه آميخته شده است كه هرچه مي بينند
و هرچه مي گويند در حدود چيزها و عقول مناسب با مدينه اتوپي است» (همان .)34 :
در اينجا يك مثال ميتواند روشنايي بيشتري به مقصود ببخشد .چنانکه پیشت ر اشاره
داش��تیم ،فرانسيس بيكن كه درصدر دوره مدرن( )1561-1626قرار گرفته است اتوپي
علم را نگاشته است .وي بر آن بود كه هر گاه علم از قيد و بند روشهاي سنتي رهايي يابد
پيشرفت بزرگي حاصل خواهد شد و انسان بر طبيعت حاكم ميشود و زندگي بشر بهبود
پيدا ميكند .ميتوان گفت بشر دوره جديد و تاريخ او كام ً
ال از بيكن اثر پذيرفته است .بشر 47
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جديد هر چه را ميبيند و ميگويد در پرتو اين تفكر جديد نسبت به علم درك ميكند.
اما آيا علم تجربي كه رفاه را به ارمغان آورده اس��ت آسايش را نيز تأمين كرده است؟ اگر
پاسخ منفي است ،وعده بيكن در تحقق بهبود زندگي بشر از بسياري از جنبههاي مهم ،و
بهطور مثال از لحاظ آسايش ،تحقق نيافته است .حال اگر توجه يابيم علمي كه قرار بوده
است زندگي بشر را بهبود بخشد ،با همه كاميابي خود در رفاه زندگي و عالوه بر ناكامي
خود در تأمين آس��ايش ،امروزه ابزاري قدرتمند در دس��ت سوداگران سياسي و اقتصادي
ش��ده اس��ت  -و در خدمت اميال و خواس��تههاي اقليتي محدود از سرمايهداران بزرگ و
بيرحم و بيمهر به خانواده و صلح جهاني و  ....در آمده است -عدم تحقق اوتوپي علمي
بيكن را جديتر خواهیم يافت .اما عليرغم همه اين حقايق ،آيا ميتوان گفت اوتوپي علم
بيكن هيچ نس��بتي با تاريخ و واقعيت نداش��ته است؟ بيشك پاسخ منفي است .بنابراين
به نظر ميرس��د يا بايد براي مدينههاي افالطون ،آگوس��تين ،بیکن و فارابی واژه اتوپيا را
بكار نبرد و يا بايد آنها را با مسامحه اتوپيا ناميد ،زيرا اين مدينهها هرگز اتوپيا به معناي
واقعي كلمه يعني رؤيائي نيستند زیرا حتي اگر تحقق نيابند با تاريخ بدون نسبت و تأثير
نماندهاند .برخي از آموزههاي «جمهوري» افالطون كه براي ما محال به نظر ميرسد در
شهر اس��پارت عم ً
ال تحقق يافته بود«.فيثاغورس به تشكيل حكومت فالسفه اقدام كرده
بود .هنگام مس��افرت افالطون به سيس��يل و جنوب ايتاليا ،ارخيتاس فيثاغورس در شهر
تاراس داراي قدرت سياس��ي بود و استخدام دانش��مندان براي وضع قوانين در آن زمان
امري متداول بود .قوانين آتن را س��ولون ،و قوانين شهر توريي را پروتاگوراس وضع كرده
بودند .در آن روزگار مس��تعمرات به كلي خارج از دامنة قدرت ش��هرهاي اصلي بودند ،و
كام ً
ال ميسر بود كه گروهي از افالطونيان در سواحل اسپانيا جمهوري افالطون را تشكيل
دهند»(راس��ل .)187 :1365 ،ه��ر چند افالطون در فصل آخر كت��اب نهم جمهوري از
تشكيل حكومتي كه تصوير كرده است در دنياي ما اظهار نااميدي ميكند ،اما در واقع او
دو هدف را تعقيب كرده است ،نخست آنكه جامعه ايدهآلي را كه از تحقق كامل آن نااميد
استترسيم نموده؛ ديگر آنكه ،با نصب اين برنامه آرمان و مطلوبهاي مهمي را سرلوحه
كار دولتها قرار داده اس��ت تا دولتها هر يك درحدي كه بتوانند دس��ت كم بخشي از
آن را محقق س��ازند .جوليا اناس با توجه به همين حقيقت ،حكومت ايدهآل افالطون را
 48يك ياريرس��ان جدي براي انديشه سياسي شمرده است .از نظر وي جمهوري افالطون
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توانس��ت در مباحث سياس��ي قرن نوزدهم تأثير مثبت و منفي بگذارد .همچنين از نظر
وي ايده پاسداران به عنوان شايسته ساالري نگريسته شده است و نيز ايدههاي افالطون
دربارة پاس��داران زن ايده برابري سياسي زنان و مردان را در دورة جديد الهام ميكرد .از
نظر وي ،اصرار افالطون بر يك نظام مش��ترك تعليم و تربيت عمومي براي ش��هروندان،
الهام بخش رش��د جنبش مردمس��االری و گسترش تعليم و تربيت نگريسته شد و تحقق
اين امر وظيفه دولت به شمار آمد .شكايت افالطون از دموكراسي و اينكه حكومت نيازمند
دانش تخصصي است به مباحث در حال پيشرفت دربارة دموكراسي كمك و ياريرساني
نمود( .)Annas, 2000: 29-30برخي ديگر از مفس��ران ديدگاههاي سياسي افالطون نيز
به اظهار نظر مشابه در اينباره پرداختهاند .و نيز اظهار داشتهاند ك ه مکاتب دموكراسي و
ماركسيسم هر يك جزئي از آموزههاي افالطون را پذيرفتهاند (فاستر.)128-131 :1377 ،
همچنین انديش��ههاي آگوس��تين ،همانند دس��تمایههایی از مس��یحیت ،ب ه انديش��ه
دموكراسي ،بسيار وامدهنده بوده است ،هرچند خود انديشه دموكراسي اعتراف كمتري به
اين وامداری مينمايد ،زيرا در انديش��ه دموكراسي نيز دولت محدود به امور دنيوي است.
مافوق امور دنيوي چگونه پر ميشود؟ كدام مقام مافوق
اينك در عصر دموكراسي قلمر ِو
ِ
بايد درباره مقاصد و عملكرد دولت قضاوت كند؟ بهطور مثال وقتي دول غربي به كشتار
مردم در س��ایر کشورها ميپردازند و ميخواهند آن را با ادعاي مبارزه باتروريست موجه
سازند ،كدام مقام يا جايگاه است كه اين دعاوي را مردود يا مقبول اعالم نمايد؟ بيشك
در دنياي دموكراس��ي هيچ مقامي غير از وجدان ش��خصي افراد بش��ر وجود ندارد .بدون
وجدان فرديِ مرد ِم غرب ناخودآگاه هنوز از متروكههاي
آنكه دموكراس��ي اعتراف نمايد،
ِ
1
باقيمانده مذهب متأثر و الهام يافته است و به قول دكتر اينگه كه گفته است قرن نوزدهم
«قرن زندگي كردن اروپاييان بر روي پسانداز مس��يحيت بود» به نظر ميرسد هنوز اين
ذخيره ارزي در اعماق وجدانهاي فردي وجود دارد .بيشك روزي كه جدايي و بيمهری
به مذهب بيش از پيش مزمن گردد و اين ذخيره به پايان رسد ،دموكراسي پشتوانه بزرگي
را از دس��ت خواهد داد كه هيچ چيز ديگر آن را پر نميتواند كرد ،زيرا قلمرو مافوق امور
دنيوي دولت را هيچچيز ديگر كه جانش��ين مذهب باشد پر نميتواند كرد(راسل:1365 ،
.)448-9
1- Inge
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بنابراين ،چنانكه ميبينیم نميتوان ديوار حائلي بين مدينههاي فاضله افالطون و آگوستين
و واقعيت كشيد و آنها را كام ً
ال مربوط به عالم رؤيا و خيال پنداشت ،زيرا آنها در صدر
دورههاي بعد از خود ايس��تاده و در آن تأثيرگ��ذار بودهاند ،هرچند بهطور کامل یا عمده
محقق نشدهاند .اینک که بر اساس این تحلیل ،زمینه برای تبیین مقصود فراهم گردید،
در م��ورد فارابي نيز ميتوان تحليلي تقريباً مش��ابه و از جهتي متفاوت ارائه نمود .فارابي
نيز ،چنانكه پيشتر از برخي پژوهشگران ايراني در فارابي نقل نموديم ،همچون افالطون
و آگوس��تين درصدر دوره فلسفه اسالمي ايس��تاده و در آن تأثير خود را گذارده است .به
نظر ميرسد تفاوت فارابي ،بهويژه با افالطون ،اين است كه او بيش از آنكه درصددترسيم
مدينه فاضله باشد درصدد حل مسئله رابطه سعادت با مدينه و بهدنبال آن متوجه كانون
مدينه و رئيس آن بر مبناي فلس��فه نبوت بوده اس��ت .مدينه فاضله اجتماعي اس��ت كه
امكانات س��عادت انس��انها را فراهم ميكند .افراد اين جامعه سعادت (و وسایط و وسائل
آن) را ميشناس��ند و در همه كارهايي كه آنها را به هدف س��عادت ميرساند با يكديگر
همكاري و تعاون دارند .سعادت از نظر فارابي خير مطلق است و اموري كه براي رسيدن به
سعادت سودمند ميافتند از نظر وي خير شمرده ميشوند ،اما خيريت آنها ذاتي نيست
بلكه از جهت س��ودمندي آن براي رسيدن به س��عادت است .همچنين از نظر فارابي هر
چيزي كه عايق و مانع سعادت شود شر مطلق است (الفارابی.)72 :1946 ،
اما نكته مهم در مورد فارابي اين اس��ت كه او متعلق به يك تفكر ريش��هدار و گسترده در
زمان پيش و بعد از خود اس��ت و صداي او در گذش��ته و آينده نيز طنينهاي مش��ابهي
داش��ته اس��ت و صداي او نيز به موازات همان طنينها به حركت در آمده است .پيش از
فارابي مدينه فاضلهاي به رهبري خاتمانبياء(ص) تشكيل شده است .مدینهای که در آن
جستجوی دانش ز گهواره تا گور ،بر هر مرد و زن ،از هر معلمی ،هرچند منافق یا ملحد،
در هر مکانی هرچند شاق و دشوار مانند چین یا ثریا واجب شمرده شده بود .این یعنی
الغاء ش��رط سنی  ،جنس��یت ،عقیده ،مکان و هرچیز دیگری از این قبیل .همین صالها
ت ترجمه و خلق تمدن بزرگ اس�لامی انجامیده بود و اين امتياز به هيچ
بود که به نهض 
وجه درباره افالطون و آگوس��تين مشاهده نميش��ود .همچنين بعد از نبياكرم(ص) امام
علي (ع) نيز با شعار ادامه سيره نبياكرم(ص) مدينه فاضلهاي تشكيل داد كه با وجود آن
 50تاريخ بش��ر نميتواند ضربالمثلي از عدالت مجسم ،بهتر از او سراغ يابد .عدالت ،دغدغه
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مهم و اصلي افالطون بود اما اين آرزو براي هميشه با افالطون مدفون شد .ملكه عدالت در
تاريخ بش��ر بعد از نبياكرم(ص) فقط در حكومت امام علي(ع) خود را كامياب يافت .امام
حسين(ع) نيز با هدف تشكيل مدينه جد و پدر خود نهضت تاريخي و ماندگار خود را به
حركت در آورد و در پيش روي ساكنان تاريخ نهاد .انقالب شکوهمند اسالمی ایران نیز
متاثر از مدینه النبی و حرکت امام حس��ین(ع) پدید آمد .حتی گاندي نيز با الهام از اين
حركت هند را نجات داد .هيچكس نميتواند اين واقعيتهاي تاريخي و یا حداقل تاثیرات
تاریخی را انكار كند.
تفاوت ديگر ديدگاه فارابي با افالطون در اين است كه افالطون صرفاً افكار شخصي خويش
راترس��يم كردهاس��ت؛ اما آراء فارابي دربارة رئيس مدينه از پش��توانه و حمايت يك آئين
بزرگ يعني اسالم برخوردار است .البته در متون ديني ،تفصيل طرح فارابي مطرح نيست،
بلكه اصل ديدگاه او درباره نبي و امام بدون توجيهات فلس��في خاص فارابي مطرح است.
بهاینسان ،دست كم براي مؤمنان به اسالم ،بسیاری از سخنان فارابي-فی الجمله -ارزشي
بسيار فراتر و غيرقابلقياس با آراء افالطون و حتی آگوستين در سنت غربي دارد.
نكته بس��يار مهم اين است كه چنانكه دانستيم مدينههاي فاضله حتي آنچه با مسامحه
و يا حتي بهطور جدي اتوپي خوانده ميش��ود در تاريخ بعد از خود تأثيرگذار است .طرح
فارابي نيز صرفنظر از امتيازهاي ياد شده (تحقق در دو جامعه ياد شده و نيز برخورداري
از پشتوانه ديني) ميتواند تأثيري مشابه در همه ادوار تاريخ مسلمين و حتي غيرمسلمانان
داشته باشد.
حاصل آنكه بر مبناي تفكر فارابي ،بهترين مصداق مدينه فاضله كه در واقعيت عيني شكل
گرفته اس��ت مدينههایی اس��ت كه به رهبري نبياكرم (ص) و امام علي(ع) تشكيل شد،
هرچند «دولت مستعجل بودهاند» و مصداق پايدار و «غيرمستعجل» آن جامعه موعودي
اس��ت که در متون اسالمي -اعم از سني و شيعه -و حتي در اديان ديگر وعده داده شده
است .تفاوت جامعه ايدهآل اسالمي با مدينههاي افالطون و آگوستين آن است كه هم بر
تحقق آن در حجم عظيمي از متون دینی وعده داده شده است و هم رئيس آن موجودي
زنده و ذخيره در دنیای معاصر معرفي ش��ده اس��ت .بر اس��اس آنچه گفته شد ،میتوان
نتیجه گرفت کهاندیش��ههای فارابی ،بهویژه با توجه به ظرفی که در آن پدید آمده است،
یعنی دنیای اس�لامی ،و باز هم تاکید میکنیم که بهویژه در ظرف مخاطبان مس��لمان و 51
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به ویژه مخاطبان ایرانیاش ،قدرت نهفته عظیمیاس��ت که میتواند در سطح فلسفی به
شکلی بسیار قدرتمند از پیشرفت ،حمایت فلسفی نماید .البته اگر فارابی و امکانات دیگر
را در فلس��فه اسالمی بر ایس��تگاههای تاریخیای که در آن متولد شدهاند ،تنها بگذاریم
و انتظار داش��ته باش��یم با گذر زمانه آنها به دنبال ما حرکت کرده و دائم با ما حدیثی
ب��ه روز کنند و خود هیچ تالش��ی برای تداوم آن حرکت فلس��فی نکنیمَ ،مثَل ما چونان
کس��انی اس��ت که به موسی گفتند تو و خدایت به جنگ بروید و ما در اینجا نشستهایم.
در چنین حالتی ،س��رانجا ِم کا ِر فلسفه اس�لامی آن خواهد بود که راحتطلبان حکم به
ی مانند آن نمایند ،درحالیکه غربیان ،چنانکه دیدیم ،با اس�لاف
کهنگی آن و یا حکم 
خود چنین نکردهاند و «جمهوری» عهد باستان و «شهر خدا»ی قرون وسطی را آنگونه
قرائت میکنند که در عبارات گذشته مواردی از آن را دیدیم .اگر افالطون و آگوستین و
بیکن هریک بر صدر دورههای خود ایس��تادهاند و نس��لهای بعد را به دموکراسی ،حقوق
زنان و بس��یاری نیازمندیهای سیاسی و اجتماعی قرن بیستم فرا خواندهاند ،فارابی نیز
در صدر دوره فلسفه اسالمی ایستاده است و نسلهای بعد از خود را به تشکیل مدینهای
که غایتش س��عادت باشد فرا میخواند .سعادت نیز بیشک دست کم بسیاری از سطوح
ش��شگانه هرم پیش��رفت را مطالبه میکند .هر مفهومیدر هر عصری از اعصار برجسته
شود ،درصورتیکه مصداقی از سعادت باشد یا -به تعبیر مطابق با فارابی -درصورتیکه از
کارها یا اموری باش��د که به سعادت منتهی میشوند ،فلسفه فارابی آن را تصویب و الزام
میکند .او کلیه کارها و اموری را که به س��عادت منتهی میشوند الزم و ضروری دانسته
است .بهاینسان ،این پرسش که آیا پیشرفت برمبنای فلسفه فارابی الزامیفلسفی دارد،
این است که همه الزاماتی که در فلسفه فارابی برای سعادت هست ،پیشرفت را نیز در همه
سطوحی که منتهی به سعادت گردد الزام میکند .پوالرد در کتاب خود« ،اندیش ه ترقی»،
در تاریخ غربِ پیش از قرن هفده بسیار کاوش میکند ،اما از اینکه در عقبه فلسفی و یا
دینی غرب ،بذری و شرایطی برای اندیش ه ترقی بیابد ناامید میگردد ،به جز آگوستین که
ی ترقی بیابد و باالخره با
اندیشههای او را نیز در حدی نمیبیند که وی را از حامیان جد 
ناامیدی اظهار میدارد« :بهاینسان میبینیم که میراث باستانی ما چیزی برای حمایت
از تکامل و ترقی ندارد»(پوالرد .)19 :1354 ،بحث گذش��ته ما نش��ان داد که غرب مدرن
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ی الگوی عل��م تجربی در همان دوره
آورد و ب��ه همین دلیل با ظه��ور نامالیمات و ناکام 
مدرن و اینک در دوره فرا مدرن دچار یأس و اندیشه ضدپیشرفت گردید؛ زیرا با منطقی
ی منطقی از آن بهدر شود .اما یک
فلسفی به رویای پیشرفت گام نگذاشته بود که با گام 
امتیاز الگوی اسالمیایرانی پیشرفت این است که نامالیمات هرچند سخت و جهانسوز
نمیتوانند ایرانی را از اندیشه پیشرفت مایوس سازند و وی را دچار یأس فلسفی نمایند؛
فلسفی حداقل هزارساله خود ریشههای این الزام را دارند .ایرانیان
زیرا ایرانیان در عقبه
ِ
اندیش��ه پیش��رفت را به لحاظ فلسفی از اندیشه س��عادت بر میگیرند و الزامات فلسفی
اندیش��ه س��عادت برای آنها الزام به پیش��رفت را ارمغان آورده است .شاید کسی چنین
بیندیشد که چند درصد از ایرانیان فارابی را میشناسند؟ و چند درصد از آنها با جوهره
فلسفه وی آشنایی دارند تا ما بتوانیم نگا ه ایرانیان را به پیشرفت اینگونه توجیه نماییم؟
یک پاسخ نقضی این است که در دوره جدید چند درصد از غربیان ،دکارت را که موسس
دوره جدید غرب است میشناختند و چند درصد از آنها با آنچه در تحلیل یاد شده از
طالب تغییربودن چنان شود که
دکارت گذش��ت آشنایی داشتهاند تا نگاه آنها به مساله
ِ
پیش از این توصیف گردید؟ اما حقیقت در یک پاس��خ حلی این اس��ت که رویکردهای
ی به اعم��اق فرهنگ عصرها و
فالس��فه بزرگ و جوهره آموزهه��ای آنها همواره به آرام 
نسلها رسوخ میکرده است ،هرچند مردمان از تبیین آنها ناتوان و یا حتی بیخبر بوده
باشند .این حقیقت آن زمانی تشدید میگردیده است که صدای آن فیلسوف با وضعیت و
واقعیتهای عصر همراهی بیشتری داشته است .اساسا راز ماندگاری فالسف ه این است که
صدای اوضاع و احوال عصر خویش و واکنشی در برابر آن بودهاند ،هرچند این واکنشها
خود متقابال در اوضاع و احوال بعدی تاثیرگذار میشده است.
اینک آیا س��هم و ظرفیت فارابی در حمایت فلس��فی از پیشرفت به همین مقدار خالصه
میشود؟ یعنی به همین مقدار که او بر صدر تاریخ فلسفه اسالمی ایستاده است و جامعه
اس�لامی و همه جوامع و نس��لهای بعد از خود را به س��عادت و امور منتهی به آن صال
میدهد؟ همین مقدار که همه آحاد جامعه را به تعاون در رس��یدن به آن فرا میخواند؟
همین مقدار که الزاماتی که وی در فلس��فه خود برای س��عادت و امور منتهی به آن دارد
همگی در واقع الزاماتی برای پیش��رفت هستند؟ شاید بر خواننده محترم پوشیده نیست
که هرگز سهم و ظرفیت فارابی ب ه این مقدار خالصه نمیشود .در فارابی باز هم ظرفیت 53
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بسیار بیشتر و باالتری برای حمایت و تقویت فلسفی پیشرفت وجود دارد .برای درک این
ظرفیت باالتر الزم است ابتدا به یک نکته ،توجه نماییم .پیشتر در تأمالت خود در ماهیت
پیشرفت غربِ مدرن دیدیم که درگیریها ،منازعات و جنگ ،آن هم در مقیاسی جهانی،
یک دلیل و عامل مهم برای شکس��ت اندیش�� ه ترقی ،و تبدیل آن به یأس و ناامیدی در
مقطعی از همان دوره مدرن و تبدیل آن به یأس و پوچگرایی بهعنوان یکی از مولفههای
ی راز انحطاط غرب را وحدت ازدسترفته
مهم دوره فرا مدرن بود .چنانکه دیدیم ،توینب 
میدانس��ت و برای رهایی از انحطاط و بازگش��ت به پیش��رفت ،چاره را آن میدانست که
گلچین��ی از مذاهب را به عنوان عامل وحدتبخش بیابد .بنابراین ،یکی از ش��رایط مهم
پیش��رفت وجود وحدت در جامعه است .شرط مهم دیگر پیشرفت نیز ،عقالنیت
ترقی یا
ْ
حاکم بر جوامع اس��ت .غرب مدرن درس��ت از همان زمانی که زمزمه پیش��رفتباوری را
س��رداد ،زمزمه خردگرایی را نیز به ویژه در قرن هجدهم س��ر داده بود .به عبارت دیگر،
دو مولفه مهم از مولفههای مدرنیته یکی پیشرفتباوری است و دیگری خردگرایی.جالب
است که افول این دو در دوره فرا مدرن نیز دقیقا با یکدیگر رخ میدهد و هردو جای به
اضدادشان سپردند :پوچگرایی به جای پیشرفتباوری و عقلستیزی به جای خردگرایی.
اندیش ه ترقی در غرب هرگاه جان داشته و یا جان گرفته است بیتردید با شرایطی بوده
اس��ت ک ه این دو ،از اهم آن ش��رایطند .برعکس ،هرگاه مور د تردید و یا انکار قرار گرفته
است در جایی است ک ه این دو شرط مخدوش و یا غایب گشتهاند .اگر در عصر فرا مدرن
دو مولفه یادشده ،خردستیزی و نفی اندیشه پیشرفت ،همکنار میگردند ،این همکناری،
یک پدیده تصادفی نیست ،بلکه به دلیل یاد شده است ،یعنی از آنرو که خردگرایی شرط
پیشرفت است.
حاصل آنکه ما برای پیش��رفت به دو عامل مهم وحدت و عقالنیت نیازمندیم .و تجربه
غرب در یأس از اندیش��ه پیش��رفت کامال این دو شرط را تایید میکند .اینک بزرگترین
ظرفیت و س��هم فارابی در حمایت از اندیش��ه پیشرفت چیست؟ برای دریافت پاسخ باید
دریابیم که مرکز ثقل توجه فارابی در مدینهاش چیست؟ مركز ثقل توجه فارابي به رئيس
مدينه اس��ت .گويا وجود رئيس مورد نظر فارابي براي تحقق مدينه فاضله كافي اس��ت.
فاراب��ي اهل مدينه فاضل��ه را همانند اعضاي بدن و رئيس آن را ،كه رئيس فيلس��وف يا
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حكمت فيلسوفان و وحي پيامبران از جانب عقل فعال افاضه ميگردد .از نظر فارابي اتصال
عقل فيلسوف به عقل فعال حكمت فيلسوف را به بار مینشاند و اتصال قوة متخيله نبي به
عقل فعال وحي را پدید ميآورد .البته باید توجه داشت که خیال در نزد فارابی به معنای
مبتذل عامیانه نیس��ت و یک اصطالح خاص فلس��فی است که باید در جای خود
منفی و
ِ
مورد بحث قرار گیرد .همچنین باید توجه داشت که چنانک ه اشاره خواهیم کرد ،ابنسینا
اتص��ال نب��ی را به عقل فعال ،بر خالف فارابی ،هم از طری��ق عقل میداند و هم از طریق
متخیله .بهاینسان ،از نظر فارابی هر عضوي از اعضاي مدينه فاضله نميتواند رئيس شود،
زيرا رياست مشروط به دو امر است :نخست آنكه شخص از حيث سرشت و طبيعت ،آماده
آن مقام باشد ،و دوم آنكه واجد ملكه و هيئت ارادي اين كار باشد .چنين انساني ،انسان
آن كساني است كه
كاملي است كه بالفعل هم عقل است و هم معقول و چنين مرتبهاي از ِ
ل فعال متصل شده باشد .سپس فارابی دوازده شرط برای رئیس مدینه
نفس آنها به عق 
بر میشمارد که ما عالقمندان را به مطالعه آن موارد ارجاع میدهیم (همان.)271-277 :
يك پرس��ش مهم در اينجا كه ممكن است با ش��گفتي نيز همراه باشد اين است كه چرا
فارابي به عنوان اولين فيلس��وف سياس��ي بيشتر مباحث خود را بر رئيس مدينه متمركز
ساخته است؟ به نظر ميرسد پاسخ اين مسئله چنين باشد كه دليل اين مطلب را بايد در
نگاه وي به جامعه جس��تجو نمود .چنانك ه اشاره كرديم ،فارابي جامعه را هدف نميداند،
بلكه هدف از نظر وي سعادت است و جامعه وسيلهاي است كه انسانها با تعاون جمعي به
سعادت دست يابند .از طرف دیگر ،هر تعاوني نميتواند سبب تشكيل جامعهاي شود كه
مددكار سعادت است .مدينة فاضله تنها جامعهاي است كه آدميان را به سعادت ميرساند
و تنها تعاوني است كه بين اجزاء اين جامعة تحت فرمان قلب آن ( نبي ،امام يا فيلسوف)
ميتواند شرايط سعادت را فراهم نمايد .حاصل مهم این شد که بر مبنای فارابی میتوان
چنین اندیش��ید که برای س��عادت بهطورکلی و برای پیشرفت به عنوان یکی از وسایل و
وسائط مهم آن در همه سطوحی که به سعادت واقعی منتهی میگردد ،نیازمند مدینهای
فاضله هستیم ،و مرکز ثقل این مدینه عقل یا عقالنیت است؛ و آن انسانی است که در اثر
تربیتیافتگی خاص به نحوی از انحاء به عقل فعال اتصال یافته است .چنانکه میبینیم
در مدینه فارابی وحدت به عالیترین ش��کلی امکان تحقق مییابد زیرا در این مدینه به
عالیترین شکل عقل یا عقالنیت ،محکم ،استوار و حاکم گشته است .و به همین دلیل نیز 55
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در اینجامعه وحدت و تعاون واقعی ممکن میگردد .در اینجا ،اگر پرسش شود که تحقق
چنین جامعهای آیا دور از امکان و به دور از واقعیت نیست ،یادآور میشویم که پاسخ این
پرسش پیشاز این تقریبا به تفصیل داده شد .آنچه در اینجا مهم است این است که از
نظر فارابی پیامبر و فیلسوف هردو با عقل فعال در اصطالح فلسفه و یا با روح القدس در
زبان دینی اتصال یافتهاند .ما در اینجا در صدد تایید یا رد کامل همه اجزاء اندیشه فارابی
و حتی داوری در مورد آن و یا بیتوجه به تفسیرهای گوناگون از برخی از لوازم سخنان
وی نیستیم و فارابی را نیز تنها امکان در فلسفه اسالمی نمیدانیم و یا تنها امکانات در
اندیشه وی را به آنچه ما به آناشاره کردیم محدود نمیکنیم .مقصود ما تنها این بود که
امتیاز الگوی اسالمیایرانی پیشرفت را بر اندیشه پیشرفت غربی نشان دهیم ،که بر خالف
اسالمی حمایت و الزام قوی فلسفی دریافت نماید .درنتیجه ،نهال
آن ،میتواند از فلسفه
ْ
غربی پیش��رفت ،میتواند در برابر تندبادهای شرایط متغیر
امید این الگو ،برخالف الگوی
ِ
اجتماعی همچنان سرپا باشد.
آنچه در فارابی برای الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت اهمیت دارد این اس��ت که وی به
عنوان کسی که در صدر تاریخ فلسفه اسالمی ایستاده است ،الگوی پیشرفت امروز ایرانیان
ی ترقی ،از فلسفه اسالمی دریافت
را از اینکه بتواند مایحتاج فلسفی مورد نیاز خود را برا 
نماید ،امیدوار میسازد؛ زیرا هم عنصر عقالنیت را در مرکز مدینه مینشاند ،هم اسالمیت
را در پیوند با عقالنیت قرار میدهد ،هم وحدت جامعه را برمبنای عقالنیت در حد اعلی
تدارک مینماید و هم از س��عادت و اموری که در هر عصر از وس��ایل و وس��ایط سعادت
هستند و نیز از تعاون اجتماعی برای رسیدن به آنها سخن میگوید.بهعالوه ،چون این
همه در قالبی فلسفی به الگوی پیشرفت ،به عنوان یکی از امور منتهی به سعادت ،تقدیم
میشود میتواند در جهت حل مساله منطق پیشرفت قرار گیرد .البته قصد نگارنده هرگز
این نبوده اس��ت که فارابی در اینجا با همه محتوای فلس��فهاش بدون نقد و بدون آنچه
سایر فالسفه از قبیل ابنسینا ،خواجه ،مالصدرا ناظر به مطالب فارابی آوردهاند ،مورد نظر
باشد .بهطور مثال ابنس��ینا با توجه بهاینکه نظریه فارابی(البته در یک تفسیر) مستلزم
تنزل مرتبه نبوت است ،وحی را به عقل قدسی نسبت میدهد و آن را به عنوان عالیترین
درجهای که برای عقل بشری قابل دستیابی است توصیف میکند(ابنسینا-121 :1363 ،
ل اشراق میشود ،بلکه قدرت
 .)116 56از نظر ابنسینا عقل پیامبر نه تنها به وسیله عقل فعا 
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تخی��ل وی نیز چنان میش��ود ک��ه آنچه به صورت مجرد و کل��ی در عقل خویش تصور
میکند ،در متخیله وی نیز صورت مجسم و جزیی و محسوس و ملفوظ مییابد .مالصدرا
نی��ز در اینجا دیدگاهی متفاوت دارد که به دلیل ضیق مجال ،از آن میگذریم .چنانکه
پیداست تعقیب و تحقیق در این آراء مقام مستقل دیگری را میطلبد.
آنچه برای ما در اینجا مهم اس��ت این اس��ت که دریابیم الگوی پیشرفت اسالمیایرانی
نیازمند آن اس��ت که در تقویت پایه فلس��فی خود ،که ما آن را منطق فلس��فی پیشرفت
نامیدیم ،جد وجهد نماید .بهعالوه ،مهم دیگر آن اس��ت که در فلس��فه اسالمی امکانات و
ظرفیت امیدوارکننده برای آن جد و جهد وجود داشته باشد؛ زیرا چنانکه دانستیم این
درس عبرتی اس��ت که از الگوی پیشرفت غربی آموخته است.درنتیجه ،پیشنهاد نگارنده
این است که برای غنیسازی این منطقه بنیادی از الگوی پیشرفت ،پژوهشی مفصل تحت
عنوان منطق فلسفی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت انجام گیرد .هدف چنین پژوهشی این
خواهد بود که در آن امکانات فالسفه اسالمی از فارابی ،ابنسینا ،خواجه ،مالصدرا ،عالمه
طباطبایی ،امام خمینی و دیگر فالس��فه از قدما و متاخرین و تا معاصرین در باب منطق
پیش��رفت رصد و جمعآوری گردد .س��پس ،از این امکانات فلس��فی ناگفتههای ممکن
برمال گردد .مراد از ناگفتهها ،تفسیر به رای نیست ،بلکه مقصود آن است که راه ناتمام و
ظرفیتهای بالقوه هر یک با توجه به حاجات عصر ما ش��کفته و آشکار گردد .این کاری
اس��ت که ما در این تحقیق در مورد فاراب��ی در حد مجال انجام دادیم .در اینصورت به
یک کرشمه دو هدف تامین میگردد ،اول آنکه در موضوع پیشنهادی ما ،منطق فلسفی
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،کاری نوین خلق میگردد که نیاز امروزین کشور است؛ دوم
اینکه طعم شیرین کشاندن فلسفه از حوزه انتزاع محض به حوزه حاجات و اهداف زندگی
ی باشد که شعله زیر خاکستر فلسفههای مضاف را از
نیز ذوق میگردد و این شاید نسیم 
فلسفه اسالمی برافروزد.
منطق اسالمی پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی
این منطق را با دو نگاه اجمالی و معین میتوان پی گرفت .در یک نگاه اجمالی ،چنانکه
بر کسی پوشیده نیست ،در دنیای اسالم ،بر خالف دوره قرون وسطی در غرب که بین علم
و دین تخاصم افتاده بود ،در اثر نظر موافق ،تحریکها و تحریصهای اولیاء دین ،نهضت 57
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ی راه افتاده و به دنبال آن تمدن اس�لامی و پیش��رفت علوم تجربی
ترجمه و نهضت علم 
ِ
پیشرفت مسلم در علوم تجربی از
برای قرنها پدید آمد .همچنین بدیهی اس��ت که این
ی دینی آن را به را ه انداخته
پش��توانه عظیم اسالمی سرچشمه میگرفت و منطق و الزام 
وترغیب میکرد .اما در نگاهی مش��خص و موردی جم��عآوری همه متون قرآنی ،نبوی،
مجال باقی مانده برای ما و
متون برجای مانده از اهل بیت(ع) و نمونههای تاریخی واقعا از
ِ
حتی از وسعت یک تحقیق مستقل خارج است .ما در اینجا فقط بهاندکی از موارد اکتفا
میکنیم .ضمنا این موارد پاسخی است به کسانی که در مباحث گذشته مدعی بودند که
اسالم فقط طالب تغییر در درون است و تغییر در جهان و اطراف را نمیطلبد.
الزام قرآنی پیشرفت با توجه به غایتمندی تاریخ :از بذرهای اولیه و از شرایط مهمی
که با وجود آنها پیشرفت دارای منطق و الزام میگردد ،خوشبینی به آینده ،هدفمندی
تاریخ و وحدت در تاریخ و جامعه اس��ت .وحدت ب ه این معنا که جامعه و تاریخ به س��وی
غایتی معین در حرکت باشد .چنانکه دیدیم ،از نظر پوالرد الگوی پیشرفت غربی از چنین
ش��رایطی بیبهره بود .هرچند در مقطعی از دوره قرون وس��طی آگوستین امید به آینده
را ،در برابر حرکت دوری تاریخ ،تقویت میکرد .اما غربِ پس از دوره مدرن نیز ش��رایط
یادشدة الزم را با گذری احساسی و روانی متاثر از الگوی علم تجربی به دست آورده بود،
که آن هم به همین دلیل بیاصالتی در مقاطعی از دوره مدرن و عصر فرامدرن از دس��ت
رفت .اما الگوی پیشرفت اسالمیایرانی ،این شرایط الزم را از نگاه قرآنکریم و سایر متون
اس�لامی به آینده تاریخ اخذ مینماید .قرآنکریم بهطور قاطع ،آینده تاریخ و زمین را از
آن صالحان میداند .یعنی تاریخ به سوی غایتی انسانی و سعادت بخش در حرکت است.
«و لق��د کتبا ف��ی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عب��ادی الصالحون»(انبیاء.)105 :
ایرانی منطق و الزام خود را از قرآنکریم نیز در باب
بنابراین ،پیش��رفت در الگوی اسالمی ْ
آین��ده جامع��ه و تاریخ اخذ میکند .از همین رو ،این الگو در برابر نامالیماتِ اجتماعی و
رویدادهای ناگوار و سخت ،از الگوی پیشرفت غربی مقاومتر است زیرا منطق و الزام خود
را از گذری احساسی و روانی نگرفته است ،بلکه آن را از نگاه قرآنی نیز دریافت کرده است.
این الگو سرس��ختانه بر اس��اس منطقی اسالمی و قرآنی ،به آینده بشر امیدوار است .پس
هیچ حادثهای او را دچار یأس نس��اخته و به ورطه پوچگرایی فرو نمیغلطاند .این قانون
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در زمره عللی اس��ت که در مجموع ،آفرینندة آن تقدی ِر محتومند .براساس همین مطلب
ن ترقی در الگوی غربی میتوان
اس��ت که در الگوی اسالمیایرانی از یک سو همانند قانو 
ترقی غربی در صورت بروز هرگونه
به آینده خوش��بین بود و از سوی دیگر برخالف قانون ِ
نامالیمات��ی از قبیل جنگ ومانند آن ،روح یأس و بدبینی برجامعه حاکم نمیگردد ،زیرا
عامل انس��انی یکی از بازیگرانی اس��ت که در هر شرایط میتواند صحنه را در راستای آن
قانون تغییر دهد .تبیین کامل این بحث از یکس��و متوقف بربحث س��نتهای تاریخ از
ی با تقدیر و به ویژه شرح
نظر قرآنکریم است و از سوی دیگر بر مبحث رابطه اختیار آدم 
اختیار برمبنای قاعدة امر بین االمرین توقف دارد .یکی از نقاط مبنایی بسیار مهمیکه دو
الگوی غرب و اسالمیایرانی در برابر هم قرار میگیرند و در این مقایسه برتری الگوی ما
برغرب آش��کار میگردد ،همینجاست که به دلیل پرهیز از بسط ،شرح آن را به فرصتی
دیگر موکول مینماییم.
الزام قرآنی پیشرفت با توجه به مسئولیت انسان درباره زمین :در تأمالت گذشته
در الگوی پیش��رفت غربی دیدیم که -طبق گفته پوالرد -به مدد تحوالت قرن هفدهم،
ی قدرت انسان و تسلط او بر محیط و در نتیجه بر سرنوشت
عاقبت اعتماد به رش��د دایم 
ط ترقی و بذرهای اولیه آن فراهم گشت ،و جز این
خود وی اوج گرفت .بهاینترتیب ،شرای 
چیز دیگری در فرهنگ فلسفی و دینی غرب وجود نداشته است که وی را ب ه این اعتماد
نایل سازد (پوالرد .)22-26 :1354 ،اما جامعه اسالمی برای دستیابی به چنین شرایطی
هرگز مانند غرب دچار تهی دستی فکری و اعتقادی نبوده است؛ زیرا قرآنکریم عمران و
آبادانی زمین را به انس��ان تفویض کرده اس��ت و حتی انسان را به آن ملزم ساخته و این
مسئولیت را به وی سپرده است .قرآنکریم انسان را به عمران زمین امر فرموده و چنانکه
علمای علم اصول گفتهاند ،امر بر وجوب داللت دارد ،پس امر به عمران ،داللت بر وجوب
و لزوم آن دارد .بنابراین ،،منطق پیش��رفت و لزوم آن در الگوی اس�لامیایرانی ،از ناحیه
قرآنکریم نیز در قویترین سطح ،یعنی سطح فرمان یا امر که دال بر لزوم و وجوب است،
حمایت و تقویت میشود .در سوره هود آیه  61آمده است« :و الی ثمود اخاهم صالحا قال
یقوم اعبدواهلل ما لکم من اله غیره هو انشاکم من االرض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم
توبوا الیه ان ربی قریب مجیب» .راغب در مفردات میگوید عمارت نقیض خراب اس��ت و
اعمرتُه االرض و استعمرتُه در جایی گفته میشود که عمارت را به کسی تفویض نمایند 59
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(المفردات .)347 :در المیزان ذیل این آیه با اش��اره به قول راغب در معنای انش��اء که به
معنای ایجاد شئ و رشد و پرورش دادن است ،آمده است که مقصود از عمارت این است
که زمین را به صورتی تغییر دهد که بتواند از فواید آن بهره ببرد .و سپس میافزاید کالم
در اینجا بیانگر حصر است یعنی این فقط خداوند است که موجودی به نام انسان را از
مواد زمینی ایجاد کرده و او را گامبهگام رش��د داده و به مرحلهای رس��انده است که قادر
باش��د در زمین تصرف نماید و آن را عمران بخش��د؛ یعنی آن را به صورتی در آورد که
برای زندگی وی س��ودمند باش��د (طباطبایی ،ج .)309-310 :10در تفسیر نمونه نیز ،با
توجه به رای ارباب لغت و بسیاری از مفسران ،بیان شده است که واژه استعمار و اعمار در
لغت عرب در اصل به معنی تفویض آبادی زمین به کس��ی اس��ت و الزمه چنین واگذاری
و تفویضی این است که وسایل الزم را در اختیار او بگذارد ،بنابراین کلمه «واستعمرکم»
هم عمران و آبادی را دربر دارد ،هم تفویض اختیارات و هم اینکه خداوند وسایل و ابزار
الزم را نیز برای این کار در اختیار انس��ان نهاده اس��ت (مکارم ،ج .) 150-1 :9بنابراین،
به نظر میرس��د که با توجه به مضمون آیه و تفاس��یر یاد ش��ده از این آیه بتوان ب ه این
نکات دست یافت که اوال خدواند از خاک و مواد زمینی ،با علم و قدرت خویش موجودی
پدید آورده است که توانایی تصرف و تغییر جهان و عمران آن را دارد؛ ثانیا خداوند این
ی الهی و
آبادانی و عمران را به او تفویض نموده اس��ت؛ ثالثا این عمران و آبادانی با الزام 
قرآنی همراه است؛ رابعا این عمران برای آن است که زمین برای انسان سودمندتر گردد؛
ابزار ممکن نیست ،خداوند وسایل و ابزار ،از قبیل
خامسا چون این عمران بدون وسایل و ْ
توانمندیهای هوشی و بدنی و امکانات الزم در طبیعت را برای این کار در اختیار او نهاده
اس��ت؛ سادسا الزام قرآنی دیگری نیز متوجه انسان است که وی ابزار مورد نیاز دیگری را
که بشر خود توانایی تحصیل آنها را دارد ،از قبیل فناوری و صنایع مورد نیاز برای عمران
و س��ودمندتر ساختن زمین لزوما باید به دست آورد ،زیرا چنانکه علمای اصول گفتهاند
مقدمه واجب نیز واجب اس��ت؛ س��ابعا دایر ه این عمران ،تصرف ،تغییر و سودمندس��ازی
زمین باید با روحیه عبودیت و بندگی و بازگشت انسان به خدا انجام پذیرد و این درست
برخالف ش��أن خدایی دادن به انس��ان ،مرگ ارزشها و اصالت یافتن قدرت و سودمندی
مادی در دوره مدرن اس��ت؛ ثامنا تعبیر عمران و آبادانی در فرهنگ قرآنی در برابر تعبیر
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پرورش طبیعت نهفته است و تخریب و افساد با آن در تنافی قرار دارد ،درحالیکه منطق
قدرت و سیطره غرب و نگاه آن به زمین و انسان چونان ذخیره و سرمایه لزوما با تخریب
و افساد انسان و زمین در تنافی قرار ندارد.
نکت��ه جالب در اینجا این اس��ت که قرآنکریم در س��وره دیگری در م��ورد قوم صالح
میفرمای��د«:و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین»(حجر .)82:این آیه داللت دارد که
آنها از دانش و توانی بهرهمند بودهاند که در دل کوهها خانههای امن و امان میساختهاند.
میتوان گفت این آیه به نوعی مکمل آیه  61هود اس��ت و یک نمونه از عمران و تصرف
آنها در طبیعت را نشان میدهد .نکته جالب دیگر در این آی ه این است که به سطحی از
پیشرفت که همان پیشرفت در آسایش و رفاه و امنیت است داللت دارد .حال اگر مضمون
دو آیه را با همترکیب کنیم نتیج ه این میشود که الزام و منطق قرآنی پیشرفت(در این
دو آیه) ،عالوه بر س��طوحی از پیش��رفت که در ضمن هشت نکته اخیر گفته شد ،سطح
دیگری از پیشرفت ،یعنی امنیت ،آسایش و رفاه الزم برای زندگی ،را نیز دربرمیگیرد.
ن که به نوعی دیگر
الزام قرآنی پیش�رفت با توجه به مفهوم قوه :آیه دیگری از قرآ 
الزام پیشرفت را میرساند ،آیه  61سوره انفال است« :و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و
من رباط الخیلترهبون به عدو اهلل و عدوکم و آخرین من دونهم التعلمونهم اهلل یعلمهم و
ماتنفقوا من شی فی سبیل اهلل یوف الیکم و انتم التظلمون» .امروزه کمتر کسی است که
با این آیه آشنا نباشد ولی دقایقی هست که باید در ذیل آن مورد توجه قرار گیرد .نکته
اول در مورد لفظ قوه است .قوه هر آن چیزی است که با وجود آن عملی از اعمال ممکن
میگ��ردد (طباطبایی ،ج .)114 :9نکته ظریف اینک��ه از طرفی لفظ قوه به صورت نکره
آمده است تا عمومیتی نامحدود داشته باشد و هرگونه نیرو یا قدرتی را شامل گردد و از
طرفی تعبیر «ما استطعتم» نیز دارای مفادی بیمرز است ،ب ه این معنا که هرچه بتوانید
باید قدرت خود را افزایش دهید و این افزایش باید پیوسته با سعی و تالش شما افزایش
یابد ،بهگونهایکه هیچ قدرتی در جهان حتی تصور دستاندازی به شما را نداشته باشد.
قوه ،کلمهای کوچک اما پر معناست که نهتنها وسایل جنگی و آخرین و بهترین سالحهای
پیش��رفته و امکانات جنگی نوین هر عصری را در بر میگیرد ،بلکه تمام نیروها را که به
نوعی در پیروزی بر دش��من موثر اس��ت -اعم از امکانات مادی و معنوی -شامل میشود.
پیشرفتها ،امکانات و ابزارهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی نیز در مفهوم قوه مندرجاند 61
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و نقش بس��یار موثری برای پیروزی بر دشمن دارد .جالب آنکه در روایات اسالمی برای
کلمه «قوه» تفس��یرهای گوناگونی ش��ده است که از وس��عت مفهوم این کلمه حکایت
میکند ،مثال گاه قوه به تیر و گاه به هر گونه اسلحه و گاه به شمشیر و سپر تفسیر شده
اس��ت ،که روشن است اینها قوههای آن روزگار بودهاند .نکته جالب دیگر اینکه در بیان
مصادیق قوه «منه الخضاب الس��واد» ،خضاب یا موهای س��فید را رنگ سیاه کردن ،آمده
است .و این نشان میدهد که تا چهاندازه مفهوم قوه در آیه فوق وسیع است .نکته بسیار
آموزنده در اینجا این است که در ایام جنگ حنین به پیامبر(ص) خبر دادند که به تازگی
در یمن س�لاح نوینی اختراع شده اس��ت ،پیامبر(ص) بالدرنگ کسانی را گسیل داشتند
تا آن س�لاح را برای ارتش اسالم تهیه کنند .بنابراین ،امروزه که اقتصاد ،هنر ،شعر ،فیلم
ِ
پیشرفت ناشی از آی ْه آن موارد را
و رس��انه و جنگ روانی نیز از ابزار قوه ش��ده است ،الزا ِم
نیز فرا میگیرد .در جنگ احد در مقابل شعار بتپرستان «اعل هبل ،اعل هبل» ،رسول
خدا(ص) بالدرنگ ش��عاری نافذتری را به مس��لمین یاد داد دادند که بگویند «اهلل اعلی و
اجل» .آنگاه آنان ش��عار دیگری س��ر دادند که «ان لنا العزی و ال عزی لکم» و پیامبر نیز
فورا دستور دادند مسلمین بگویند «اهلل موالنا و ال موال لکم» .این نشان میدهد که پیامبر
اسالم(ص) حتی از تاثیر یک شعار قوی و موثر نیز غافل نبودند .نکته جالب دیگر اینکه
چنانکه میدانیم در اسالم شرطبندی و برد و باخت مالی جایز نیست ،اما همین کار در
زمینه مسابقه تیراندازی و اسبسواری که در آن روزگار از مهمترین عوامل قدرت بودهاند،
جایز شمرده شده است و حتی بر آن تشویق نیز شده است(مکارم ،ج .)226 : 7بهاینسان،
ی به پیشرفت در دایرهای آنچنان وسیع است که شاید هیچ واژهای
این آیه حاکی از الزام 
مانند «قوه» بر آن داللت نکند .قوه چیزی است که با آن عمل و اقدام ممکن میگردد.
یعنی جامعه اس�لامی در هر امر خرد و کالنی که س��بب قوه اوست ،بهگونهایکه او را بر
هر اقدام موثری در هر عرصه از عرصههای زندگی و حیات اجتماعی توانا میسازد ،لزوما
باید پیش��رفت کند و این پیش��رفت باید به آن پایه برسد که دشمنان را از هر اقدامیدر
هر عرصهای از عرصهها منصرف سازد؛ عرصه اقتصاد ،فرهنگ ،هنر ،رسانه ،نظامیو مانند
آن .دایره قوه آنچنان وسیع است که حتی از رنگ مو و یا از تولید کوچکترین اثر هنری
در جایگاه الزم خود چشم نمیپوشد و از اخبار ملل دیگر در پیشرفتهایشان نیز بیخبر
 62و بدون اقدام نمیماند .نکته بس��یار مهم دیگر این است که دایره مخاطبان این الزام به

ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

چنین پیشرفتی چه کسانی را دربرمیگیرد؟ جالبترین و مهمترین نکته از نظر ما همین
پرسش و پاسخ آن است .المیزان در اینجا ما را توجه میدهد که خطاب در آیاتِ پیشتر
متوجه ش��خص پیامبر(ص) بوده است« :فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم»
و نیز «فانبذ الیهم علی سواء» و نیز «والتحسبن الذین کفروا سبقوا» و نیز «و ان جنحوا
للسلم فاجنح لها» و مانند این موارد ،اما در آیه مورد بحث خداوند خطاب خود را متوجه
همه مس��لمانان ساخته اس��ت (طباطبایی ،ج .)115 :9زیرا منافعی که از ناحیه دشمنان
مورد تهدید قرار میگیرد ،منافع تکتک آنان است .پس به همین دلیل الزام به پیشرفت
در قوه ،باتوجه به توضیحات یادش��ده ،متوجه تکتک افراد جامعه اس�لامی اس��ت .این
ی و اقتصادی و
آحاد جامعه اسالمی هستند که هریک در خرد و کالن امور شخصی ،علم 
فرهنگی و سایر توانمندیها ،مخاطب این تکلیف قرآنی و الزام االهی هستند .پس این
تکلیف ،چنانکه در المیزان بیان شده است (همان ،)115 :یک تکلیف همگانی است.
الزام روایی پیش�رفت با توجه ب�ه مفهوم علو و تمامت یافتگ�ی :همین الزام در
روایات اس�لامی نیز ب ه اش��کال گوناگون دیگر بیان شده اس��ت که تحقیق در همه آنها
مس��تلزم پژوهشی مستقل اس��ت .ما در اینجا به دو نمونه اکتفا میکنیم ،نمونه نخست
الزام پیشرفت با توجه به مفهوم علو و تمامت یافتگی است.
رس��ول خدا(ص) همه آنچه را در ذیل آیه فوق گذش��ت به بیان دیگری اظهار داشتهاند:
«االسالم یعلو و الیعلی علیه»( ،محمدی ریشهری .)518 :1362 ،اسالم غالب میگردد
و مغلوب نمیشود .یعلو مضارع عال و از مصدر علو به معنای غلبه یافتن و یا برتری یافتن
و بلندمرتبه گش��تن است .هریک از معادلها را که برگزینیم ،نتیجه یک چیز است :لزوم
سطوح متصو ِر پیشرفت .الزمه غلبه یا برتری اسالم و یا بلند
پیش��رفت مسلمین در همه
ِ
مرتبهتر ش��دن ،تحقق هم ه این معانی در تکتک مسلمانان و جامعه اسالمی نیز هست،
زیرا اسالم یک واقعیت انتزاعی و بیارتباط با انسانها نیست ،بلکه آمده است تا در عینیت
انس��انی تبل��ور یابد .لذا الزمه غالب ب��ودن یا برتری و بلند مرتبهتر ب��ودن فرد و جامعه،
پیش��رفت در همه س��طوح الزم برای این غلبه و برتری یافتگی است .در روایت مشابهی
نیز از همان حضرت آمده است« :االسالم یزید و الینقص :اسالم زیادت مییابد و کاستی
نه» (همان) .که به نظر میرس��د به قرین��ه واژه نقصان مقصود از زیادت ،کمال و تمامت
اس��ت .یعنی اس�لام و به دنبال آن فرد و جامعه اسالمی باید از همه افراد و جوامع دیگر 63
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کاملتر و تمامت یافتهتر باش��د ،زیرا خود اس�لام دینی کامل و تمامت یافته است .به نظر
میرس��د این احادیث در واقع بیان دیگری اس��ت از آیه «هو الذی ارسل رسوله بالهدی
و دین الحق لیظهره علی الدین کله» که در س��ه موضع قرآنکریم (توبه ، 33:فتح،28 :
صف )9:آمده است.
الزام روایی پیشرفت با توجه به رقابت با دنیاداران :روایت انتخابی دوم از امام علی
(ع) اس��ت«:و اعلموا عباداهلل ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل االخره ،فشارکوا اهل
الدنیا فی دنیاهم و لم یش��ارکهم اهل الدنیا فی آخرتهم .س��کنوا الدنیا بافضل ماسکنت و
اکلوه��ا بافضل ما اکل��ت ،فحظوا من الدنیا بما َحظِ َی به المترف��ون و اخذوا منها ما اخذه
الجبابره المتکبرون...اصابوا زهد الدنیا فی دنیاهم و تیقنو انهم جیران اهلل غدا فی آخرتهم
الت��رد لهم دعوه و ل اینقص لهم نصیب من لذه :و بندگان خدا بدانید که متقیان مردند
و بهره دنیای زودگذر و آخرت دیرپا را بردند .با اهل دنیا در دنیاش��ان ش��ریک گشتند و
اهل دنیا در آخرت آنان ش��رکت نداش��تند .در دنیا در بهترین خانهها زیستند و بهترین
خوراکهای دنیا را خوردند ،از دنیا همانند دنیاداران نصیب برند و آنگونه که سرکش��ان
و متکبران از دنیا بهرهمند بودند از آن بهره گرفتند...در دنیا طعم لذت زهد چش��یدند و
یقین کردند که فردا در آخرت همس��ایه خدا گردند و در آن [جایگاه] دعایشان پذیرفته
گردد و هر لذتی در اختیارش��ان قرار دارد» (نهج البالغه ،نامه  27؛ شهیدی .)289 :این
حدیث نیز متقیان را به رقابت در همه سطوح زندگی ،لذتها و نعمتها ،آسایش و رفاه
و نیازهای اولیه هش��تگانه ،که پیشتر در س��طح سوم هرم پیش��رفت به آناشاره شد ،با
دنیاداران فرا میخواند؛ رقابتی که در آن برتری خود را به ثبوت برسانند .البته متقیان در
این بیان مکلفاند که درعینحال از لذت زهد نیز بهرهمند باش��ند .بیشک کسانی که از
زهد برداشت منفی به معنای تارک دنیا بودن دارند در فهم این حدیث دچار سرگشتگی
میشوند .ما در اینجا مجال پرداختن به معنای زهد را نداریم ،ولی اجما ال اشاره میکنیم
که زهد در اسالم نوعی قدرت روحی است و فلسفههای متعدد معنوی ،اجتماعی وتربیتی
دارد ،که از آن میگذریم .زاهد حقیقی از نظر قرآنکریم (حدید )23 :کسی است که هرگاه
واجد باالترین قدرت یا ثروت یا شهرت و مانند آنها گردد تغییری در روح و روحیات وی
ایجاد نمیشود و اگر هم ه اینها را نیز از دست دهد ،خود را نمیبازد .اسالم طرفداران خود
 64را در کنار دعوت ب ه این قدرت روحی به قدرت و برتری اقتصادی نیز دعوت کرده اس��ت.
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در واقع اسالم خواهان زهد در کار ،تولید و مالکیت و برخورداری از مواهب الهی نیست،
هرچند زهد را به معنای قدرت روحی توصیه میکند .البته چنین قدرت روحیای خود را
به صورت زهد درمصرف در چارچوب و منظور فلسفههایی که برای آن مطرح است و به
منظور اهدافی معین نشان میدهد .متقیان از لذت نعمتها بهرهمندند اما باکسب قدرت
روح��ی زه��د و تحصیل اهدافِ آن ،از لذت زهد نیز بهره میبرند .زهد منفی ،یعنی تارک
دنیا بودن ،که در اسالم وجود ندارد اما در مسلمین به صورت یک بیماری وارداتی یافت
میش��ود ،هرگز لذتبخش نیست ،اما زهد قرآنی ،که یک قدرت روحی با اهداف سازنده
برای فرد و جامعه است ،لذتی است در کنار سایر لذایذ .به هرحال زهد حقیقی مانع رقابت
ی دینی را متوجه متقیان
با دنیاداران نیست ،و به همین دلیل در اینجا امام علی(ع) الزام 
ساخته است که اوال با دنیاداران در کسب مواهب مادی رقابت نمایند و ثانیا در این رقابت
باید تفوق و برتری داشته باشند .تاکیدمیکنیم که در اینجا فهم دقیقتر مطلب بر درک
1
دقیق معنای زهد از نظر اسالم توقف دارد ،که شرح آن مقام دیگری را میطلبد.
روش��ن است که ادام ه این بحث یعنی تبیین منطق و الزامات اسالمی پیشرفت ،در این
نوش��تار امکان ندارد ،و همین مقدار کوتاه نیز صرفا به منظور آن بود کهاش��ارهای کوتاه
ب ه این جنبه از منطق و الزام پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت داشته باشیم.
شایسته است این موضوع در پژوهشی مستقل برای جامعهایرانی و جهانی تولید گردد.
منطق پیش�رفت و جهانبینی اسالمی :میتوان در نگاهی کالن و بدون تفحص جزء
به جزء آیات و روایات اسالمی ،منطق پیشرفت را بر مبنای جهانبینی اسالمی نیز مورد
توجه قرار داد .چنانکه دانستیم عقالنیت و وحدت از شرایط مهم یا علل معده پیشرفت
کامل خود ،جهان ،تاریخ و جامعه را نیز بر
اس��ت .جهانبینی اس�لامی عالوه بر عقالنیت
ِ
مبنای عقالنیت مینگرد .این جهانبینی عالوه بر هدفمندی و وحدت در تاریخ که بحث
آن گذش��ت ،میتواند وحدت اجتماعی را نیز به قدرتمندترین شکل ایجاد نماید .میشل
فوکو عامل حضور ایرانیان را با وجود همه تمایزات طبقاتی و با وجود تفاوت س��طوح در
انقالب علیه شاه ،وجود اراده مطلقا جمعی میداند که ناشی از اسال ِم شیعی بهعنوان تجربه
زیس��ته آنان است .او میگوید اسالم در آن سال روح یک جهان بیروح بوده است(فوکو،
 .)51-68 :1389و درس��ت به همین دالیل اس��ت که با مراجع��ه به تاریخ نیز میبینیم
 -1برای آگاهی بیشتر در معنای زهد نک :مطهری ،احیای تفکر اسالمی ،مبحث زهد 124:تا .175
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هرگا ه این جهانبینی حاکمیت یافته اس��ت ،مسلمین در عرصه جامعه به پیشرفت نایل
ی از ناحیه جهانبینی
شدهاند .اما پیشرفت در الگوی غربی هرگز از چنین موهبت و الزام 
ع ترقی شمرده
مس��یحی برخوردار نبوده اس��ت و به همین دلیل جهانبینی مسیحی مان 
شده است .چنانکه دانستیم ،پوالرد ازجمله موانع اندیش ه ترقی را جهانبینی غیرعقالنی
مس��یحی و آموزه (دکترین) آن درباره مقصد زندگی انسانی ذکر کرد که پس از بر طرف
ش��دن این مانع شرایط اولیه فراهم شد ،س��پس اعتقاد به خردپذیر بودن هستی فزونی
ی قدرت انس��ان و تسلط او بر محیط و در نتیجه بر
گرفت و عاقبت اعتماد به رش��د دایم 
سرنوشت خود وی اوج گرفت(پوالرد .)26 :1354 ،به نظر میرسد مقصود پوالرد از آموزه
غیرعقالنی مسیحیت در خصوص مقصد زندگی ،علی القاعده همان آموزه معروف نجات
اس��ت .چنانک��ه دیدیم ،پوالرد خوشبینی به آینده را در بیک��ن و دکارت یافت .دکارت
برطب��ق اصول ریاضی یک جه��ان نو و اطمینان بخش بنا ک��رد و این خط خوشبینی
ب��ه آینده در کارتزینها تداوم یافت .پاس��کال نیز متاثر از دکارت چنین میاندیش��ید و
الیبنیتس در خوشبینی از پاسکال فراتر رفت .الیبنیتس نیز ضمن نظریه خود ،بهترین
جهان ممکن ،میکوشید اثبات کند که امکان تحقق جهانی بهتر از این نیز کامال وجود
دارد ،زیرا عقیده داشت که انسان هنوز راه بسیار دور و درازی تا کمال دارد که بهمرور به
آن دست خواهد یافت .نیوتن نیز چون معتقد به خداوند بود ،لذا به قوانین فیزیک سخت
اعتماد داشت ،و چنانکه دیدیم به نوع خاصی در اندیش ه ترقی تاثیر گذارد .در اثر اعتباری
دیگر رشتهها ،به ویژه تاریخ ،بر آن شدند برای کارهای
که وی به علم فیزیک داد،
ِ
محققین ْ
خود یک مبنای علمیکه مشتمل بر تعداد قوانین ساده و اساسی مانند فیزیک باشد ،پیدا
کنند .این قوانین همان قوانین روانشناس��ی احساسی جان الک معاصر نیوتن بود .این
قوانین مبنای بس��یاری از نظریهها (تئوریها)ی مربوط به مفهو م ترقی را که روشنگران
قرن هجدهم ارائه کردند تش��کیل میداد .همچنین ،چنانکه دانس��تیم ،شالود ه اندیشه
پیشرفت و هر اندیشهای که میکوشد از آینده سخن بگوید ،اعتقاد به چند قانون تاریخی
اس��ت که از یکس��و وقایع گذشته را وحدت بخش��یده و ارتباط میدهد و از سوی دیگر
پیشبینی از آینده را میس��ر میس��ازد .و این یعنی اعتقاد بهاینکه تاریخ نیز مشابه علوم
دیگر است و ب ه این بیان تاثیر نیوتن در اینجا معلوم میگردد.
 66جالب آن اس��ت که حاصل اصلی این موارد را جهانبینی اس�لامی با ویژگیهای خاص
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خود ،در حد اعلی به جامعه اسالمی تزریق میکند .عقالنی بودن جهان در این جهانبینی
یک اصل مس��لم است زیرا جهان ،مصنوع خدایی حکیم وعلیم است که بهطور هدفمند
کار میکند .در جهانبینی اس�لام ،خداوند که فعال است «فعال لما یرید» (هود 107:و
بروج )16:هر دم در کاری دگر اس��ت«کل یوم هو فی شان» (الرحمن )29:و درعینحال
کاری بیهدف نمیکند «و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما لعبین ما خلقنهما اال
بالحق»(دخ��ان37:و .) 38بنابراین ،اگر اندیش�� ه ترقی در غ��رب باید تا قرن هفده منتظر
میمان��د تا دکارت ،الیبنیتس و نیوتن از راه برس��ند و مواد یادش��ده (عقالنیت جهان و
قانونمن��دی آن) را در افکار متفکران قرن هفده و هجده تزریق نمایند تا موانع اندیش��ه
ترقی مرتفع گردیده و ش��رایط آن فراهم شود ،اس�لام از قرنها پیش این فضای فکری
مس��اعد را ایجاد کرده بود و به همین دلیل نیز مس��لمین طی قرون بیداری نسبی خود
قرآنی پیشرفت
صاحب علم وتمدن و پیشرفت گردیدند .همچنین چنانکه در بحث الزام
ِ
ن اش��اره کردیم ،اگر غرب برای مسئولیت انسان
با توجه به مس��ئولیت انسان درباره زمی 
درب��اره عمران و آبادان��ی زمین میباید تا قرن هفدهم منتظر میمان��د تا به قول پوالرد
ی قدرت انسان و تسلط او بر محیط و در نتیجه بر سرنوشت
«عاقبت اعتماد به رشد دائم 
خود وی اوج گیرد» (پوالرد ،)26 :1354 ،مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت خویش«و
ان لیس لالنسان اال ما سعی» (نجم )39:و جهان (هود )61:یکی از اصول انسانشناسی
و جهانبینی اسالمی است که ما در بحث یاد شده تنها به موردی از موارد مسئولیت وی
در برابر جهان ،در تعالیم اسالمی(هود )61:اشاره نمودیم.
در اینجا ممکن اس��ت پرس��ش ش��ود که با وجود چنین جهانبینی ،منطق و الزامیکه
مسلمین از دین خود دریافت کردهاند ،گذشته از سابقه طوالنی خود در تمدن و پیشرفت
علمی ،چرا اینک قرنهاست که دچار انحطاط هستند؟ چرا از ملل پیشرفته عقب ماندهاند؟
مس��لم اس��ت که کاویدن علل این انحطاط ،خارج از حیطه موضوع و اهداف این نوشتار
ی اشاره میکنیم که ضمن
و نیازمند تحقیق گستردهای است .ما در اینجا فقط به مطلب 
آنکه پاس��خی به پرسش حاضر اس��ت به نوعی جایگاه و سهم این جهانبینی را نیز در
پیشرفت مشخص میسازد .پیدایش علم جدید و پیشرفت آن و پیشرفت بهطورکلی یک
پدیده پیچیده اجتماعی اس��ت که از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد .نیروهای اقتصادی،
نظی��ر تجارت و س��وداگری ،افزونی ث��روت و رفاه ،حاجاتی ک��ه در دریانوردی ،تجارت و 67
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تس��لیحات نظامیپیش میآمده اس��ت از جمله عواملی هستند که عالقه به پیشرفت در
علم و فناوری را برمیانگیخته اس��ت .البته زمینههای فکری ،فرهنگی ،دینی ،فلسفی و
مانند آن نیز میتوانند در پیدایش پیشرفت و یا توقف آن و یا در سرعت و کندیاش موثر
باش��ند .آنچه ما در زمینه تاثیر و نقش جهانبینی اسالمی در پیشرفت بیان کردیم همه
مربوط به زمینههای فکری آن میش��ود .برای تحقق پیش��رفت و تسریع آن باید عوامل
پیچیده اجتماعی آن را نیز فراهم ساخت .پوالرد در تحلیل خود از راز پیشرفت و اندیشه
آن در غرب ،همین مطلب را ب ه این صورت بیان میکند که اگر چه فالسفهای بودند که
دارای افکار عجیب و غریبی بودند و فرضیههای گوناگون و کامال تازهای در اثبات فلسفه
طبیعی ارائه میدادند ،اگر چه حتی پادشاهان برای سرگرمیخود یا در بیشتر موارد برای
واقع امر،
پیدا کردن روش به دست آوردن طال ،این فلسفه را زیر و رو میکردند ،ولی در ِ
مردان زندگی و عملی نیز بودند که در خالل کوش��شهای خود برای کس��ب نان روزانه
به اهمیت نتایج عینی و فایده خدمت به خلق و اجتناب از افس��انههای دس��توپاگیر پی
بردند و با اتخاذ طریق علمیو نگرش تعقلی دانش��مندان را مطمئن ساختند که تفکرات
اهل دانش در جهت منافع جامعه است و ب ه این وسیله با حمایت مادی خود ،آنها را در
ادامه کارشان تشویق کردند .هنوز در بین فضال عده جویندگان اکسیر و کیمیا کم نبود،
ولی این مهندسان و یا زمینشناسان بودند که با اتکاء به اصول جدید دست به استخراج
مع��ادن و حفر کانالها میزدند و موتورها را به ید تس��لط خود در میآوردند و راهنمای
مردم قرار میگرفتند .بنابراین ،درست نیست که کشف قارهای را به علما و جهانشناسی
جدید آنها منتسب کنیم؛ برعکس ،این بازرگانان و ماجراجویان و کشتیرانان بودند که به
جغرافیدانان این حقیقت را قبوالندند که زمین کروی است .در تکامل علم بیش از علما
و اهل دانش به کریس��تف کلمب مدیونیم .از کشفیات بزرگ که بگذریم میبینیم بخش
عمده علوم دوران رنس��انس نه در البراتوارهای دربس��ته ،بلکه در کارگاههای پیش��هوران
ی مانن د ترقی علمی
و صنعتگران نضج گرفته اس��ت .در همی��ن کارگاهها بود که مفاهیم 
ی به خاطر شکوه و عظمت کشور ،بهویژ ه اندیشه همکاری
بهخاطر خو ِد علم یا ترقی علم 
علمی ،مطرح شد و رشد و نمو پیدا کرد(پوالرد.)28-9 :1354 ،
یک نتیجه بس��یار مهم که از پرسش و پاس��خ اخیر میگیریم این است که برای شتاب
 68گرفتن موج پیش��رفت در ایران بای��د از ظرفیت فوقالعاده معارف اس�لامی در خصوص

ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فرهنگ کار نیز بهره برد؛ کار چونان جهاد ،کار چونان عبادت ،کار بهمثابه نه قس��م از ده
قس��م عبادت ،نگاه تنفرآمیز پیامبر اس�لام(ص) به فرد نیکونام اما بیکار ،تشویق ائمه به
شروع کار از نخستین ساعات بامداد ،پرهیز از گداپروری و سرزنش از َک ِّل بر دیگران بودن،
نفی رهبانیت ،نفی توکل منفی ،زهد منفی ،تقدیر منفی و مانند آن .بس��یاری از مفاهیم
دینی مسخ ش��دهاند و به جای شور زندگی ،مردگی و واپسماندگی میآفرینند .حامیان
پیش��رفت در ایران باید جبههای مس��تقل تحت عنوان احیای فکر دینی بگشایند و این
مفاهیم را از مس��لخ مسخ و تحریف برهانند ،تا ظرفیت اسالم در خلق قدرت و حیات را
جایگزین مفاهیم مردهای کنند که در طول تاریخ یا از رهبانیت مس��یحی و یا از افکاری
از آن دست مش��روب شدهاند .بیشک ،اگر فرهنگ کار اسالمی بر مبنای جهانبینی آن
در ارتباط با پیشرفت به اعماق جامعه اسالمی تزریق و تثبیت گردد ،پیشرفت در جامعه
ایرانی امروز ش��تاب و حیاتی دیگر خواهد گرفت .در غیر این صورت ممکن اس��ت روزی
همانند غربِ قرن هفده ،رهایی از این مفاهیم راز پیش��رفت تلقی گردد .بهطور مثال ،تا
وقتیکه در ایران با عدم رعایت قوانین رانندگی ساالنه هزاران نفر به کام مرگ میروند ،و
مرگ این افراد دهانبهدهان به حساب تقدیر الهی گذارده میشود ،کمتر کسی از نقض
حقوق مدنی متاثر و اندوهگین میگردد ،و پیش��رفت در حاکمیت حقوق مدنی در این
عرصه به کندی صورت میگیرد.
درپایان این قسمت ذکر مطلبی بهاشاره برای اهل تحقیق الزم است .ممکن است اعتراض
ِ
شود که چنانک ه ایان باربور و دیگران در بحث یاریهای دین به علم (باربور)54 :1374 ،
نشان دادهاند ،علم پیشفرضهای مهم و بنیادین خود و همچنین روش تجربی خود را از
ادیان ابراهیمی ،ازجمله مسیحیت ،گرفته است و این با آنچه پوالرد و ما در اینجا تحلیل
کردیم ،منافات دارد .پاسخ در حداشار ه این است که باربور و دیگران نظر به جوهره اصلی
ی از جمله مسیحیت دارند ،یعنی در اینجا تکیه بر تفاسیر نادرست کلیسا
ادیان ابراهیم 
از آموزههای مس��یحیت نیس��ت ،اما پوالرد به آنچه بر فرهنگ قرون وسطی و جوامع آن
دوره ،توسط کلیسا با تفاسیر نادرستش سیطره داشت ،نظر دارد .پس تعارضی بین این
دو دیدگاه نیست.
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منطق ایرانی پیشرفت
ایرانیت نیز از وجوهی ایرانیان را به پیش��رفت الزام میکند .نخس��ت سابقه هزاران ساله
تمدنی .بر کس��ی پوش��یده نیست ک ه ایرانیان -چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم -طی
قرون متمادی پیشرو علوم و فنون و تمدن بودهاند .ذکر یک نمونه در اینجا خالی از لطف
نیست .مدرسه طب جندی شاپور از شهرت عظیمیبرخوردار بود .این موسسه عظیم را
اردش��یر بنیانگذاری کرد و در دوره ش��اپور اول پایان یافت .وی بههنگام افتتاح آن گفت:
«شمشیرهای ما مرزها را میگشاید ،و دانش و فرهنگ ما دلها و مغزها را به زیر درفش
ما فرو خواند»( حجتی .)9-10 :1355 ،دوم ،س��ابقه کهن فلس��فی .این مطلب پیش از
این ضمن منطق فلسفی تا حدودی توضیح داده شد .سوم ،جریان و تشکیالت فتوت که
در طی قرنها در این کشور ساری و جاری بوده است .چهارم ،با عطف نظر به آنچه در
زمان معاصر جامعه شناس��ان معرفت در باب رابطه ش��ناخت و جامعه میگویند ،البته با
اصالحات و اضافاتی بر دیدگاه آنان .برای توضیح مطلب سوم و چهارم مجالی باقی نیست.
در انتهاء این نوشتار ،تحت عنوان ضرورت تأملی معطوف بهایرانیت ،باز هماشارتی گذرا
به مطلبهای اول ،دوم و سوم خواهیم داشت.
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و این برهه زمانی
پیش روی ما
یکی از مس��ایل فرعی که در پرتو تأمالت خود در الگوی غربی پیش��رفت ِ
نهاده ش��د این بود که با توجه ب ه اینک ه اندیشه پیشرفت در الگوی پیشرفتباوری غرب
از قرن هفدهم طرح گردید ،پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی و خو ِد این الگو چرا اینک
در این برهه از زمان مطرح میگردد؟ آیا دقیقا به همان دلیل اس��ت که در الگوی غربی
صادق اس��ت ،که در این صورت باید اعتراف کنیم ،ما به لحاظ رش��د و بلوغ اجتماعی در
ح��د و در جایگاه قرن هفدهم غرب قرار داریم و یا دلیلی دقیقا معکوس دارد؟ براس��اس
آنچه تا کنون گذشت کامال معلوم گشت که دین در غرب به دلیل تفاسیر نادرست کلیسا
از مسیحیت ،نهتنها شرایط و امکان پیشرفت را مهیا نمیساخت ،بلکه سد راه برآمدن و
بالیدن آن نیز بوده است .و این درحالی است که در مورد اسالم هم با توجه به جهانبینی
و آموزههای آن و هم به ش��هادت تاریخ ،امر برعکس بوده اس��ت .اگر در غرب با دس��ت
وسطایی مشروب از آن و علل دیگری
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یو
ب اشاره شد ،در قرن هفدهم علم و عمل و نشاط علم 
که در بحث پیشرفتباوری غر 
عملی همهجا باال گرفت ،اکنون ،برعکس در ایران پس از انقالب اسالمی ،به دلیل بازگشت
به جهانبینی توحیدی اس�لامی و بازگش��ت به الزامات و اقتضائات اسالمی و منطق آن،
ی و عملی ،اوج گرفته است .البته چنانکه در غرب عالوهبر فراهم
علم و عمل و نشاط علم 
آمدن فضای فکری مناسب ،واقعیتهای عملی و اجتماعی یاد شده نیز در امید ب ه ترقی و
ایران امروز نیز بهنوعی دیگر اوضاع
شکلگیری اندیشه پیشرفت نقشآفرین بوده است ،در ِ
عوامل
و اح��وال جهانی ب��ه همراهی عقل معاش ،با توضیحاتی که در ذیل آن گذش��ت،
ِ
دیگری برای برآمدن پیشرفتخواهی و اندیشه تنظیم الگوی اسالمیایرانی آن هستند.
ممکن اس��ت اعتراض شود که پیشرفتخواهی در ایران به هیچوجه منتظر ظهور انقالب
اسالمی نبوده است زیرا از زمان رضاخان و با اقدامات وی و پسرش در ایران آغاز گردیده
بود .میش��ل فوکو ،فیلس��وفِ بهنا ِم دوره فرامدرن ،با این سخن خود گوشهای از پاسخ را
روش��ن میسازد « :ایران[قبل از انقالب] گویا پنجمین ارتش جهان را داشته باشد از هر
س��ه دالر در آمد کش��ور یک دالرش خرج این بازیچه گرانقیمت میشود اما اصل قضیه
این است :تنها با بودجه ،با تجهیزات ،با هواپیماهای شکاری و با هاورکرافت ارتش ساخته
نمیشود...توان خارج از اندازه ارتش ایران را نمیتوان با نیازهای ملی توجیه کرد ،اگر روزی
شوروی حمله کند در مدت هشت دقیق ه این ارتش از روی زمین محو خواهد شد...ارتشی
چنین بیتناسب جز برای تامین امنیت در داخل کشور یا برای اجرای نقش ژاندارم منطقه
معنایی ندارد ...این ارتش مجموعهای است از واحدها با تجهیزات آمریکایی و نه ارتشی
از نوع آمریکایی( فوکو .)11-16 :1386 ،این یک نمونه از پیش��رفتی است که در الگوی
مناسب موطن خود برنیامده است .پیشرفت قبل از انقالب پیشرفت بود اما اوال در سایهای
از الگوی غربی و نه در الگوی اسالمیایرانی؛ ثانیا حتی یک پیشرفت اصیل غربی که در
موطن خود روییده و بالیده باش��د نیز نبود ،بلکه در امتداد تامین منافع قدرتهای غالب
جهان اجازه برآمدن و بالیدن داش��ت .ازسوی دیگر ،هرگز برای آن الگویی اسالمیایرانی
تعریف نمیشد تا در قوالب(ریل) آن حرکت نماید؛ ثالثا حتی اگر یک پیشرفت تمام عیار
ی مبتال میگش��ت که پیشرفتباوری امروزه غرب
غربی اصیل نیز میبود به همان فرجام 
به آن مبتال گشته است(نگاه کنید به بحث فرجام پیشرفتباوری الگوی غربی) .فوکو در
اینجا به نکته دوم از این سه نکت ه اشاره کرده است و اظهار داشته است ک ه این ارتش با 71
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همه تجهیزات خود که در حد پنجمین ارتش جهان است بیش از هشت دقیقه در برابر
تجاوز احتمالی شوروی دوام نمیآورد و از زمین محو میگردد .البته ما در اینجا ارتش را
ِ
پیشرفت پیش از انقالب ذکر کردیم.
تنها به عنوان یکی از مظاهر
یک هشدار مهم در اینجا این است که حتی پیشرفت در عصر جمهوری اسالمی نیز اگر
خارج از قوالب(ریل) الگوی اسالمیایرانی پیشرفت صورت پذیرد ،هیچ تفاوتی با پیشرفت
عصر پهلوی نخواهد داش��ت و ماهیت و فرجام آن همان چیزی اس��ت که در بیان میشل
فوکو در خصوص ارتش زمان شاه و در ضمن سه نکته یاد شده برای پیشرفت عصر پهلوی
بیان داشتیم.
طالب تغییر بودن در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
مس��الههای اصلی دیگر این اس��ت که طالب تغییر بودن در طبیعت و اطراف در الگوی
اسالمیایرانی نیز پذیرفته شده است یا نه؟ در صورت اول آیا این تغییر ،دارای شرایط،
حدود و مرزهاس��ت؟ مبنای تعیین حدود و مرزگذاریها چیس��ت؟ مساله فرعی مرتبط
با این مسال ه این است که موضع الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در برابر تغییر به منظور
س��یطره بر جهان و طبیعت چیس��ت؟ پیشتر دیدیم که عدهای ادعا کردهاند که اس�لام
طالب تغییر در اطراف نیس��ت و فقط تغییر در درون را خواسته است .از آنجا که مجال
مقدر و مجاز برای این نگارنده رو به پایان اس��ت برخالف میل خود ،ناگزیر اس��ت که در
نهایت اختصار و بهاش��اره ب ه این پرس��شها و پرس��شهای بعدی بپردازد .این مسایل را
میتوان بر س��ه مبنای جداگانه بررس��ی کرد :مبنای دینی و مبنای عقل معاش و مبنای
فلس��فی .از نظر دینی با توجه به آنچه در منطق دینی پیش��رفت گفته شد ،طالب تغییر
ی قرآنی و روایی است ،اما بیشک
بودن برای جهان و اطراف نه تنها جایز ،بلکه دارای الزام 
این تغییر نمیتواند بدون شرایط و حدود باشد ،زیرا این تغییر معطوف به اهدافی معین
است .شرایط و مرزهای این تغییر را باید با سرجمع اهداف و غایات آن سنجید.چنانکه
دانس��تهایم ،بحث اهداف مربوط به گام س��وم و خارج از مساله و تعهد ما در این تحقیق
اس��ت .اما بهطور مثال پارهای از این اهداف را با توجه به آنچه در منطق دینی پیش��رفت
بیان کردیم میتوان اس��تخراج کرد :هدف ص�لاح و کمال ،با توجه به غایت تاریخ ،یعنی
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به توضیحات گذش��ته در مورد آن ،که البته نس��بت به معادالت عصری و نسلی متغیر و
دارای مصادیق نوش��ونده اس��ت؛ رقابت با دنیاداران در عین زهد به معنای مثبت و زنده،
به توضیح مذکور در ذیل آن؛ و اهدافی که از نوع جهانشناس��ی و انسانشناسی اسالمی
قابل اس��تخراج اس��ت .این اهداف نیز باید در تحقیقی جداگانه اس��تخراج گردد تا بتوان
شرایط و مرزهای تغییر را با توجه به آنها نیز دقیقت ر ترسیم نمود .اما از نظر عقل معاش
نیز گریزی از پذیرفتن لزوم تغییر نیس��ت و ش��رایط و مرزهای آن نیز با توجه به منافع
ترس��یم میگردد .البته از آنجا که منافع براس��اس معادالت جهانی متغیرند ،این مرزها
نیز تغییرپذیر خواهند بود ،اما از آنجا که عقل معاش برخالف خرد ابزاری غربی ملزم به
پیروی از امیال مادی نیست ،میتواند در مرزگذاریها و تعیین شرایط خود برمبنای خرد
اس��تداللی و دین حکم براند .با وجود این ،از نظر خرد استداللی نیز ،با توجه به آنچه در
منطق فلس��فی پیشرفت گفته شد ،بسته به آنکه مبنای کار ،فارابی و یا فیلسوفی دیگر
از فالس��فه اسالمی قرار گیرد ،بحث با آهنگ آن فیلس��وف طرح میگردد؛ بهطور مثال،
اگر همان مطالبی که از باب نمونه از فارابی آوردیم مالک قرار گیرد ،از آنجا که سعادت
غایت اصلی اس��ت و مدینه به دس��ت وحی(نبی) یاخرد (فیلسوف) سپرده میشود ،اصل
تغییر تا آنجا که مصداقی از سعادت باشد جایز و بلکه الزم است و حدود و مرزهای آن
نیز براساس تامین سعادت و رعایت حدود دینی و عقلی جایز و الزم خواهد بود.
دینی پیشرفت
چنانکه دیدیم ،از هر یک از مسیرهای فارابی و یا عقل معاش و یا منطق
ِ
که حرکت کنیم ،قدر مشترک هرسه در مرزگذاری و تعیین حدود ،این است که معیارهای
شرعی منظور قرار گیرد .یکی از محورهای مهم تحقیق برای تدوین الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت ،که بسیار مهم و قابل توجه است ،همین نقطه است .یعنی برمبنای اسالم ،حد
و مرز و شرایط تغییر در طبیعت و اطراف ،چیست؟ و پرسش فرعی یاد شده نیز دقیقا در
ضمن همین پژوهش اس��ت که پاس��خ خود را مطالبه میکند .آن پرسش فرعی این بود
که الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت در برابر تغییر به منظور سیطره برطبیعت بهنوعی که
از نگاه دکارتی در دوره مدرن غربی برآمده و بالیده است چیست؟اشتیاق نگارنده از آغاز
آن بودکه زمانی که ب ه این پرس��ش میرسد ،آن را در برابر فلسفه دکارتی برمبنای دینی
و نیز برمبنای فلس��فه صدرایی پاس��خ گوید ،یعنی از حکمت صدرایی در اینجا استفهام
نموده و از آن اس��تنطاق جوید و امکانات آن را در پاسخ ب ه این پرسش برمال سازد ،تا در 73
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این مس��اله مهم که به لحاظ دکارتی بحث نمودیم ،ار منظر تا حدودی همس��نگ آن نیز
بحثی برمبنای حکمت ایرانی و مکتب اصفهان انجام داده باشیم ،تا اینک که در ماهیت
پیشرفت در الگوی منظور بحث میکنیم این جنبه مهم نیز به تحقیق در آید .اما متاسفانه
مجال مجاز ،تحقق ایناش��تیاق را ناممکن ساخت و علیرغم خواست نگارند ه این
اتمام
ِ
نقصان در اینجا باقی ماند .فقط از باب نمونه و بهاشاره بگوییم که در منطق اسالم سیطره
بر طبیعت مجاز و الزم است ،اما قهر و غلبه و تخریب آن مصداق« اسراف» و «فسا ِد ب َ ّر و
بحر» است .انسان در سیطرهجویی خود بر طبیعت ،از یکسو ،باید آن را چونان امانت و
نعمت پاس دارد و به عمران آن همت گمارد نه تخریب و فساد آن؛ و از سوی دیگر انسان
از موضع خلیفه باید در آن تصرف کند و نه با شأن خدایی .برمبنای حکمت صدرایی نیز
انس��ان برخالف دوره مدرن نباید خود را چونان سوژه و جهان را بهمثابه تصویر بینگارد،
بلکه باید خود را در جهان و در نسبت با وجود حقیقی و نه در برابر آن بیابد .و این دقیقا
یکی دیگر از امکانات مهم فلسفه اسالمی است که نیازمند تبیین و توضیح است و در برابر
الگوی پیشرفت غربی ،میتواند مبنای فلسفی مهمیارائه دهد .شرح این مطلب و مطالب
1
مرتبط دیگر در اینجا حتی به اختصار نیز ممکن نیست.
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سطوح پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی
پرس��ش اصلی دیگر ،در ذیل موضوع ماهیت پیش��رفت ،این اس��ت که ،با توجه به هرم
پیشرفت که در الگوی پیشرفتباوری مطرح گردید ،در الگوی اسالمیایرانی آیا پیشرفت
دارای س��طوح اس��ت یا خیر؟ و اگر دارای سطوح است ،سطوح این پیشرفت کدامند؟ و
آیا آن سطوح پشتوانه منطقی دارند؟ منطق پیشرفت در این سطوح چیست؟ به عبارت
دیگر ،ایرانیان در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت خود ،چگونه لزوم پیشرفت در این سطوح
را پذیرفتهاند؟ آیا با گذری روانشناختی و متاثر از الگوی(پاردایم) علم تجربی یا با گذری
منطقی یا به گونهای دیگر؟ نظر به اتمام مجال ،پاس��خ این پرس��شها را نیز بهاشارهای
بسیار کوتاهتر برگزار میکنیم .بیتردید ،سطوح پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی به علم
و فناوری خالصه نمیشود و دستکم همه سطوحی که در هرم پیشرفت پوالرد دیدیم در
این الگو نیز مطرح اس��ت .منطق و الزامات یاد شده برای اصل پیشرفت ،منطق و الزامات
 -1نک :مشکات محمد ،فلسفه تکنولوژی بر مبنای صدرالمتالهین و از منظر هایدگر .،پارهای از این مطالب در آنجا طرح شده است.
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سطوح آن نیز هست .با اینوجود ،دو مساله در این ارتباط میماند که فرصت بحث در آن
ِ
دو نیست .آیا سطوح دیگری غیر از آنچه در هرم پوالرد مطرح شده است برای پیشرفت
میتوان تصور نمود؟ آیا پیش��رفت در همان س��طوح یاد شده در هرم پیشرفت پوالرد با
همان س��طوح در الگوی اسالمیایرانی تفاوتهایی دارد؟ پاسخ این پرسشها در مجالی
دیگر جای بررسی دارد.
نسبت الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و علمزدگی
پیشرفتباوری در ارتباط با جهانبینی مادی و علمزدگی قرار گرفت .حاال باید این سؤال
را پرس��ید که پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی در برابر علمزدگی و جهانبینی مادی
چه موضعی دارد؟ از مجموع آنچه درباره دو الگوی غرب و ایرانی پیش��رفت گفته ش��د،
پاسخ این پرسش نیز روشن میگردد .توضیح مختصر این نسبت چنین است :از آنجا
که پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی لزوما منطق خود را از الگوی علم تجربی نمیگیرد
و لزوما از گذری احساس��ی و روانی حاصل نمیگردد ،منطقهای متعدد یاد شده ،منطق
عقل معاش ،منطق فلس��فی و منطق اس�لامی آن را حمایت و تقویت کرده و آن را الزام
مینماید ،بنابراین ،با علمزدگی وحدت و بستگی ندارد و همچنین بر روش حسی و تجربی
محض تکیه نداشته و لزوما به جهانبینی مادی منتهی نمیگردد ،بلکه ضمن بهرهگیری
از ش��یوه حس��ی و تجربی در جایگاه خود ،از روشهای دیگر نیز متناس��ب با موضوعات
تحقیق بهره میبرد و جهانبینی آن نیز لزوما مادی نیست ،بلکه با توجه به مبانی خود در
ارتباط با جهانبینی اس�لامی قرار دارد .نکته مهم دیگر در اینجا این است که چون در
غربِ دوره قرون وسطی بین علم و دین تخاصم افتاده بود ،طبعا پیروزیهای علم تجربی
در دوره مدرن به گذر احساس��ی و روانی یاد ش��ده دامن میزده و آن را تشدید مینموده
وضعیت درست عکس دوره
است .این در حالی است که در تاریخ اسالم از بدو پیدایش،
ْ
قرون وس��طای غرب و در جهت تشویق و تحریک حرکتهای علمیبوده است .چنانکه
میدانیم ،پیدایش تمدن اس�لامی و پیشرفت علوم تجربی نیز در ارتباط مستقیم با نظر
مس��اعد و موافق اسالم با علم ،و تش��ویق ،تحریک و تحریص اولیاء دین به کسب علوم و
پیروی حاکمان در برخی از برههها از آن بوده است .بهاینسان ،از این نظر نیز در دنیای
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ی زمینهای برای علمزدگی و جهانبینی مادی نمییابد.
پیشرفت علم 
اسالمی،
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پیشرفت چونان قانونی حاکم بر تاریخ
پرسش اصلی دیگر اینکه آیا در الگوی اسالمیایرانی ،پیشرفت در اصل خود و نیز در همه
س��طوحش ،همانگونه که پیشرفتباوری غربی گفته میشد ،یک قانون جبری تاریخی و
ن ترقی چیست؟ اگر این الگو برخالف
حاکم برجامعه است؟ موضع این الگو در برابر قانو 
الگوی پیشرفتباوری ،ترقی را به عنوان یک قانون حاکم بر تاریخ قبول ندارد ،پس دقیقا
نسبت آن را با تاریخ و جامعهایرانی و هر جامعه دیگر چگونه میداند؟ یکی از مناطق مهم
بحث که میتواند تفاوت ماهیت پیشرفت را در دو الگو نشان دهد ،همینجاست .بررسی
این بحث حتی به اختصار حجم این نوش��تار را افزایش میدهد و مس��کوت گذاردن آن
نیز بحث ماهیت پیش��رفت را در الگوی اسالمیایرانی ناقص میگذارد .همچنین پاسخی
بهاش��اره نیز برای این قس��مت از بحث ناممکن اس��ت .از این رو ،برخالف میل خود از
آن عبور میکنیم ،ولی حداقل مدعای خود را در این باب مطرح میس��ازیم .البته پیش
از این ،ضمن بحث منطق اس�لامی پیشرفت ذیل عنوان الزام قرآنی پیشرفت با توجه به
خ اشارتی در این خصوص آوردیم .با توجه به آناشاره ،به نظر میرسد در
غایتمندی تاری 
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بتوان چنین گفت که ماهیت پیشرفت به مثابه ماهیت به
تاریخ بشر چونان اصلی مقدر حاکم است،
ت دیگر ،پیشرفت بر
ش��رط شئ است .به عبار 
ِ
ولی این اصل «ال بش��رط» نیس��ت ،بلکه به شرط خواست و اراده کافی از جانب انسانها
صورت میگیرد .بنابراین ،،یک امتیاز دیگ ِر الگوی اسالمیایرانی پیشرفت برخالف رقیب
غربیاش این اس��ت که در صورتی که رویدادهای��ی از قبیل جنگ و مانند آن پیشآمد
ن ترقی نمیشود و یأس
ش تردید به قانو 
کند ،انسان مسلمان برخالف بشر غربی دستخو 
و پوچانگاری را جایگزین آن نمیکند .از اثبات فلسفی و دینی این مدعا در این نوشتار
میگذریم .چنانکه در آناشاره گفته شد ،شرح پاسخ در اینجا بر بحث سنتهای تاریخ
از منظر اسالم و فلسفه تاریخ و نیز بر بحث اختیار و به ویژه تحلیل قاعده امر بین االمرین
توقف دارد .با تبیین این مطلب ،در اینجا میتوان در برابر جبرانگاریِ (دترمینیسم) قانون
ترقی درالگوی پیشرفت غربی به گفتگو پرداخت .چنانکه پیداست چنین بحثی ،در واقع
در مرکز ثقل دو الگو جای دارد.
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فرجام پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی
پرسش اصلی دیگری که تأمالت گذشته در الگوی غربی پیش روی ما مینهد این است
که فرجام الگوی اس�لامیایرانی در مقایس��ه با فرجام الگوی غربی چگونه خواهد بود؟ آیا
پیش��رفت در ایران نیز فرجامیچونان پیش��رفت در غرب خواهد یافت؟ آیا ایرانیان نیز به
همان راه غرب میروند و بعد از دورهای پیشرفت دچار یأس و پوچگرایی میشوند .برای
این پرس��ش نیز مجالی نمانده است ،و پاسخ آن را باید در فرصتی دیگر پی گرفت .صرفا
مخاطب محترم را توجه میدهیم که برای بحث در این پرس��ش میتوان به دو صورت
پیش��ینی و پسینی بحث نمود .یک نمونه از پاسخ پیشینی ،یا پیش از تجربه ،همان بود
که در ذیل عنوان قبلی بهاشاره بیان داشتیم .و مقصود از پسینی ،یا پس از تجربه ،بررسی
پاس��خ با توجه به تجربه محقق پیشرفت در غرب است .البت ه این روش پسینی کامال هم
پسینی نخواهد بود ،چون مبدا مقایسه ،ماهیت الگوی در حال تدوین با تجربه محقق غرب
خواهد بود .در اینجا ممکن اس��ت بحث تا اندازهای از مس��ایل مربوط به بحث معناداری
زندگی را نیز بهنسبت مورداشاره قرار دهد.
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ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فصل دوم:
ضرورت تأملی در مبانی پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی
تأمالت گذشته در ماهیت پیشرفت در دو الگو ،طراحان و تدوینکنندگان الگوی پیشرفت
را عمیقا متوجه میسازد که پیش از تدوین خو ِد الگوی پیشرفت ،ضروری است که مبانی
این الگو در همه ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره باتأمالتی کافی تعیین و تدوین
گردند .به عبارت دیگر تأمالتی که در بحث ماهیت پیش��رفت در دو الگو صورت گرفت،
ما را عمیقا به ضرورت تأملی در مبانی الگو متوجه میسازد .به عبارت دیگر ،ما را متذکر
میس��ازد که بعد از این تأمالت در ماهیت پیش��رفت ،و قبل از شروع تدوین اهداف الگو
و پیش از آغاز تدوین خو ِد الگوی پیش��رفت ضرورت دارد که پژوهش��ی دقیق و جامع در
مبانی این الگو صورت گیرد .زیرا مادام که پیش��رفت با دو ماهیت یادش��ده ،در برابر دید
ما قرار دارد ،ضرورت تاملورزی درترس��یم مبانی الگو را کامال احساس میکنیم و کامال
درک میکنیم که کوچکترین غفلت یا سستی د ر ترسیم دقیق مبانی الگو ،ما را از ماهیت
پیش��رفت در الگوی اس�لامیایرانی دور س��اخته و به ماهیت غربی آن نزدیک میسازد.
بنابراین ،مباحث گذش��ته عمیقاً ما را به ضرورت تأملی در مبانی واقف میس��ازد .درواقع
آنچه گذشت ،غیر از آنکه تبیین ماهیت پیشرفت در دو الگو است ،درعینحال ضرورت
تأملی در مبانی پیشرفت را از منظر ماهیت پیشرفت نیز روشن ساخته است .به بیان دیگر،
مباحث گذش��ته تا بهاینجا ضمن آنکه گام نخست از چهار گا ِم یاد شده است ،به نوعی
در جهت گام دوم نیز واقع ش��ده اس��ت .بنابراین ،کار در این گام دوم در واقع در ادامه و
تکمیل یکی از نتایج مهم گام اول آغاز میگردد.
پس اینک در صدد هس��تیم تا ضرورت تأملی در مبانی پیش��رفت ،یعنی گام دوم را ،با
توجه به چند منظر دیگر نیز ملموسسازیم ،تا کسانی که گام سوم ،تعیین دقیق مبانی و 79
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اهداف الگو ،را برخواهند داشت  ،گام خود را با درک کامل این ضرورتها بردارند.
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ضرورت تأملی در مبانی پیشرفت از منظر جهانیشدن
جهانیش��دن 1فرآیندی اس��ت که از یک س��و مورد توجه پژوهش��گران امور بینالملل و
سیاست است ،و از سوی دیگر ،نظر ب ه اینکه ماهیت اقتصادی نیز دارد از جنبه اقتصادی
نیز مورد مطالعه قرار میگیرد .بر این اساس ،مقصود از آن فراگیر شدن نظام اقتصاد بازار،
یا به عبارت دیگر ،کیفیت اصلی س��رمایهداری لیبرال است .بهاینسان ،این واژه همانند
معادل فرانسویاش 2مفهومیسیاسی-اقتصادی دارد.
الگوی اقتصاد بازار از دهه  80م از مرزهای کش��ورهای صنعتی گذش��ته و به کشورهای
اروپای شرقی ،آسیایی ،افریقا و آمریکای التین رسیده و تقریبا الگوی اصلی اکثر کشورهای
جهان ش��ده اس��ت .این الگوی اقتصادی دارای مولفههائی اس��ت که هرچند درمواردی
(مانند کاهش نقش دولت در اقتصاد وتشویق رقابت فردی)میتواند با الگوی اسالمیایرانی
پیش��رفت سازگار باشد ،اما بیش��ک درمواردی(مانندترجیح بازار بر منافع فرد و جامعه و
خلق حاجات مصنوعی وآسایشزدا) به شدت ناسازگار و چالشبرانگیز است.
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت اگر درپژوهشی جامع ومانع ،به لحاظ فلسفه اقتصا ِد مستنبط
ِ
نسبت خود را با الگویی که به عمد یا به
و مبتنی بر فلسفه اسالمی و نیز مبانی اسالمی،
اقتضای طبع (علی قولین) ،خواهان جهانیشدن است ،تدوین و تعریف نکند ،باید منتظر
باش��د ت��ا خود را عنقریب در دامان آن الگو ببیند .در چن��ان وضعیتی ،دچار دو بحران و
مش��کل بزرگ میشود :نخست ،بحرانهای ناشی از ذات سرمایهداری افراطی غرب یعنی
لیبرالیس��م اقتصادی؛ دوم ،بحرانهای ناشی از ناسازگاریهای ساختارهای خاص جامعه
ِ
ایرانی که به لحاظ اسالمیت و ایرانیت خود همراهی و همخوانی الزم را با مبانی آن اقتصاد
ندارد.
اما جهانیشدن عالوه بر اقتصاد اضالع دیگری نیز دارد ،زیرا سرمایهداری لیبرال غرب فقط
یک الگوی اقتصادی نیست ،بلکه در ذات خود پدیدهای چندوجهی است که درکوتاهترین
تعبیر شاید بتوان آن را یک نظام سیاسی-اجتماعی چندجانبه خواند .بنابراین ،پدیدهای
جهانی درکار اس��ت که میخواه��د در عرصه اجتماعی از جمله سیاس��ت ،ملل دیگر را
1. Globalization
2. Mondialisation
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بهعمد یا به اقتضای طبع خود فروبلعد .فرانسیس فوکویاما جهانیشدن دموکراسی لیبرال
را آخرین صورت حکومت بشری میشمارد ( .)fukuyama, 1989: 4وی همچنین سخن
از فرآیندی بنیادی به نام لیبرال دموکراس��ی میراند که خود را بر همه جوامع بش��ری
تحمیل میکند (.)Fukuyama, 1992 :48
همچنین الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت باید بر مبنای پژوهشی دقیق در زمینه فلسفه
ِ
سیاست مستنبط و مبتنی بر مبنای اسالم ،نسبت دموکراسی را با اسالم روشن سازد .در
این الگو باید مفهوم آزادی و نسبت آن با عدالت و نیز نسبت مردم و خدا و کلیه مولفههای
دموکراس��ی به دقت تعریف گردد .همچنین ،نشان داده شود که دشواریهای موجود بر
س��ر راه دموکراسی در سنت لیبرال ،در سنت اسالمی چه راه حلی مییابد 1،وگرنه خالء
پاسخ در این الگو را اندیشه لیبرال پر خواهد کرد ،چنانکه در مقطعی نسبتا طوالنی از
ن تراوید ،درحالیکه تاریخ لیبرال
س��اختارهای جمهوریاسالمیایران دولتی لیبرال بیرو 
دموکراسی غرب نشان نمیدهد که از ساختارهای لیبرال ،دولتی اسالمی برآمده باشد.
ام��ا پدیده جهانیش��دن ،هم به موجب سرش��ت لیبرال خویش و ه��م بهاقتضای جنبه
اقتصادیاش ،نمیتواند از ضلع دیگری که همانا فرهنگ اس��ت عاری باشد .آنتونی گیدنز
بعد ازترس��یم چهار ضلع جهانیشدن( سامان نظامیجهانی ،اقتصاد سرمایهداری جهانی،
تقس��یم کار بینالمللی و نظام دولت ملی) میگوید  « :این تفس��یر ما را به جنبه بعدی
و کامال بنیا دیتر جهانیش��دن میکش��اند ،این جنبه را که در پشت هر یک از بعدهای
گوناگون نهادیِ یادش��ده قرار دارد ،میتوان جهانیشدن فرهنگی نامید»(گیدنز:1388 ،
 .) 85-93امروز کسی نمیتواند انکار کند ک ه این فرهنگ لیبرال با ارزشهای خود چون
ی جهانی به س��رعت فرهنگها و ارزشهای ملل توسعهنیافته را تبدیل و استحاله
مهاجم 
میکند و به عبارتی در آن جوامع دوگانگی ارزشی وبحران پدید میآورد.
اگر قرار اس��ت الگوی اسالمیایرانی پیش��رفت ماندگار باشد ،باید در ضلع فرهنگ نیز به
موازات سایر اضالع آنچنان الگوئیترسیم و تعریف کرده باشد که نهتنها در بطن فرهنگ
لیبرال هضم نش��ود ،بلکه به موجب الگو بودن خود رقیبی جهانگس��تر بهشمار آید .در
اینجاس��ت که به نظر میرسد بایستی در جامعه ما کس��انی به نام مدیران یا مهندسان
گ تربیت شوند تا همواره در این زمین ه ایفاء نقش نمایند .البته مقصود از این واژه
فرهن 
 -1نک :به مقالههای آسیبشناسی دموکراسی و نیز منابع  ،مبانی ومولفههای مردمساالری دینی ،و نیز سنجش لیبرال دموکراسی ،نوشته محمد مشکات.
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چیزی جدای از مهندسی فرهنگی یا مدیریت فرهنگی است که آنهم در این پیشنهاد
الزم ،ول��ی در مرتبه عملیات��ی قرار دارد .همچنین ،به نظر میرس��د به لحاظ رکن دین
در فرهن��گ ما وجود کس��انی به نام مهندس��ان یا مدیران و برنامهری��زان فکر دینی نیز
ی تربیت آنها کاری
ضروری است .تعریف تفصیلی این سه واژه به همراه دروس الزم برا 
اس��ت که در مقام 
ی مستقل هرچند بسیار اس��تعجالی انجام گرفته است 1.البته تا پیش
ا ز تربیت چنین افرادی ،ضرورت مورد بحث ،یعنی ضلع فرهنگ در پدیده جهانیش��دن،
دینی ضلع فرهنگ
ایج��اب میکند تا افرادی بهط��ور جامع و مانع در مبانی فلس��فی و
ِ
در الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت تأمل نموده وآن را تدوین نمایند .زیرا آنچه راه نفوذ
پدیده جهانیش��دن را در ضلع فرهنگ ،همچنانکه در سایر اضالع ،میبندد ظهور رقیب
قدرتمند اس��ت .آنچه میتواند تفکر را چاره کند صرفا تفکر است ،واگر تفکر ،قابلدفاع و
قدرتمند نباشد ،اندیشه باطل جوالنگاه مییابد ،و از هیچ راهی نمیتوان آن را از جامعه
دور ساخت.
جهانیش��دن را ،همچنین ،میتوان و باید از منظر تش��دید روابط اجتماعی جهانی نظر
ک��رد؛ همان روابطی ک��ه موقعیتهای مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند میدهد که
هر رویداد محلی ،تحتتاثیر رویدادهای دیگری که فرس��نگها با آن فاصله دارند ش��کل
میگیرد و برعکس .آنچه در یک محله از یک شهر رخ میدهد ،میتواند تحتتأثیر عواملی
مانند عملکرد بازارهای پولی وکاالیی جهانی شکل گرفته باشد ،عواملی که از فاصله بسیار
دور از آن محله شهری عمل میکنند.
بر اساس آنچه گفته شد ،یقین حاصل میشود که اگر فرضا پدیدهای به نام جهانیشدن
وجود نمیداش��ت ،عدم الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت و یا وجود چنین الگوئی بدون
پیری��زی نیکوی مبان��ی آن ،احتماالً با تنها زیانی که مواجه میش��د این بود که چیزی
بیش��تر از حرکتهای تناقضآمیز و هفتوهش��تی در کش��ور نمیبود .اما با وجود پدیده
جهانیشدن ،این ضایعه کوچکترین زیان متصور است و خسارت بزرگتر ،زوال و استحاله
درفرآیند و دیالکتیک جهانی اس��ت ،جهانی که به س��رعت کوچک میش��ود و بههمان
ن شدت میگیرد ،سرعت چنان استحالهای نیز بیشتر و
میزان که سرعت کوچک شدن آ 
ناباورانهتر خواهد بود.
 -1جزوهای که تحت عنوان پردیس الهیات ،معارف وعلوم اجتماعی دانشگاه اصفهان ،به صورت داخلی در سطح دانشکده تکثیر شده است.
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ضرورت تأملی در مبانی از منظر خلوص الگو از التقاط
اینک که از رهگذر تجارب گذشته ضرورت تدوین الگوی پیشرفت ملموس شده است و
حاال که از سوی دیگر ما در شناسایی ماهیت پیشرفت در دو الگوی غربی و اسالمیایرانی
تالش��ی چند نمودیم ،همچنین اکنون که از س��وی سوم به واقعیت جهانیشدن توجه
یافتهایم ،در نگاهی آس��یب شناس��انه ،میتوان بزرگترین آسیب و خطر را عبارت از این
دانست که در مسیر تدوین این الگو ،بیشترین تاکید و همت بر تدوین خو ِد الگو مستقر
گردد تا بر تأمل در مبانی آن .بیشک به هر نسبت که از تأملی در مبانی دینی و فلسفی
این الگوکاس��ته شود ،الگو به همان نس��بت از مبانی همان ماهیت یا پدیدهای مشروب
میشود که بیقراریاش را در جهانی ساختن خود در بحث فوق از وجوه مختلف دانستیم.
ضرورت تأملی در مبانی از منظر الگو بودن الگو
تأمالتی از آن دست که در بحث جهانیشدن گذشت ،ضرورت تأملی در مبانی پیشرفت
را با عطف توجه به الگو بودن الگو آش��کار میس��ازد .زیرا وقت��ی در برابر الگوی اقتصاد،
سیاس��ت ،فرهنگ و جامعه لیبرال سخن از الگوی جدیدی گفته میشود ،انتظار میرود
که با پدیدهای«دیگر» مواجه شویم و «دیگر» بودن یک پدیده در گام نخست ب ر ترسیم
روشن ماهیت دو الگو و تعیین نسبت دقیق دو پدیده متوقف است؛ و در گام دوم ضروری
مینماید که مبانی الگو نیز بهطور جامع و مانع و شفاف تعیین گردند ،در غیر این صورت،
«دیگر» بودن آن پدیده مشخص نخواهد شد.
ضرورت تأملی از منظر اسالمیت الگو (و راهکار تأمل)
در بح��ث ماهیت الگو ،پی بردیم که برایترس��یم ماهیت الگوی پیش��رفت ،جهانبینی
اسالمی پیشرفت ،نقش مهمیدر ماهیت این الگو دارد .توجه به
اسالمی ،منطق و الزامات
ِ
نقش اسالمیت در ماهیت الگو  ،تأملی در مبانی الگو را ضروری میسازد .زیرا ماهیت
این ِ
اس�لامی پیش��رفت ،که تا اندازهای در این نوشتار با آن آش��نا شدیم ،ما را ضرورتا بر آن
میدارد که مبانی الگو را نیز با توجه به همین ماهیت اسالمی یاد شده ،در بحث ماهیت
الگو ،تعیین نماییم .قید اسالمیت در نام الگو نیز عالوه بر تأمالت گذشته در ماهیت الگو،
ضرورتا ما را به تأملی در مبانی نیز میخواند .از س��وی س��وم ،هشدارهای برآمده از بحث 83
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جهانیشدن نیز در اینجا ضرورت تأملی در مبانی را مضاعف میکند.
با گذشت سه دهه از عمر انقالبی که با ظرفیت اسالم حدوث و استمرار یافته است ،هنوز
انقالبی جامع در س��اختارها صورت نپذیرفته است .الگوی پیشرفت میخواهد اولین گام
اساس��ی را بردارد ،اما چگونه؟ آیا بدون اس��تمداد از عالمان اقتصاد ،علوم اجتماعی ،علوم
سیاسی و مانند آن چنین چیزی ممکن است؟ اما آیا این علوم بر مبانی معینی استوارند یا
فاقد هرگونه مبنا هستند؟ بیشک این علوم واجد مبانی خاصی هستند و مبانی آنها نیز
برای موافق و مخالف شناخته شده است .در اینجاست که باز هم به مبحث علوم انسانی
انسانی
و لزوم تحول در مبانی آن برمیخوریم .چه باید کرد؟ آیا باید تا زمان ظهور علوم
ِ
مورد نظر کار و بار تدوین الگوی اس�لامیایرانی را ب��ر زمین نهاد؟ در این صورت ممکن
رنگین سیاسی و آشفتگی فرهنگی
دسائس
ی از راه برسد ،تلفات،
است تا قافله چنان علوم 
ِ
ِ
آنچنان نفسگیر ش��ود که زمین و زمانی برای چنی��ن مطالبهای بر جای نماند .به نظر
میرس��د چاره در راهی است میانه؛ میانة تثبیت و تعطیل .توضیح پیشنهاد در خصوص
تدوین الگوی پیشرفت و تأمل در مبانی آن این است که اوال گروهی فعال با روحیه تتبع
و گردآوری ،متصدی شناس��ائی و گردآوری و ساماندهی قطره قطره پژوهشهایی شوند
که تاکنون در زمینه تولید علوم انسانی مورد نظر انجام شده است ،چه در دوره انقالب و
چه در دوره پیش از آن ،و خواه در ایران یا خواه در سایرکشورهای اسالمی .چنین حرکتی
نه پژوهش��گرانی مولد میطلبد ،و نه زمانی نامعلوم را مصروف میسازد ،تنها سازماندهی
و صرف بودجه الزم دارد .آنچه از این نقطه به بعد اهمیت دارد چگونگی انجام کار است.
یک پیش��نهاد میتواند این باش��د که یک گروه پژوهش��گر در کنار آن گرو ِه گردآورنده،
محصوالت تتبع آنان را در قالب مقالههای کوتاه به دبیرخانه نشس��ت ارائه کند .اما آنچه
در اینجا اهمیت دارد این اس��ت ک ه این کار برای این دو گروه به هیچوجه کار جنبی
نباشد ،بلک ه این دو گروه بهطور تمام وقت و شبانهروزی در خدمت این کار باشند .حاصل
کار این دو گروه جمع آوری(جذب) و مصرف (هضم) قطره قطره آثاری است که در گوشه
و کن��ار عرصه تحقیق بر جای مانده ،یا تدریجاً بهعرصه میآید .بهترین نیروها برای این
دو کار آن دسته از دانشآموختگان حوزه و دانشگاه در حد دکترا هستند که برای یکی
از این دو کا ِر یادشده مناسب تشخیص داده شوند .ثانیا ،گروهی دیگر با روحیه تجسس
 84و اکتشاف ،صرفا به دنبال شناسائی افرادی باشند که توانائی بالفعل و بالقوه برای تدوین
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الگو ،و بهویژه ،تحقیق و تثبیت مبانی و اهداف مورد نیاز درالگو را دارا باشند  .حاصل این
تجس��س و اکتشاف ،استادان وصاحبنظرانی هستند که در طی مقاالت کوتاه راه تدوین
الگو را هموار میسازند .به نظرمیرسد این همین کاری است ک ه اینک در این نشستها
دنبال میشود .ثالثا ،پیشنهاد میش��ود«کارگروهی» ویژه در دبیرخانه تشکیل گردد که
ی بر
از یکس��و چشم بر خروجیهای دو بند گذشته داش��ته باشد ،از سوی دیگر ،چشم 
زمینههای پژوهش مورد نیاز داش��ته باشدو پیوسته برای تامین آن زمینهها وارد قرارداد
پژوهشی با موسسات ،پژوهشکدهها و یا حتی افراد متخصص گردد.
نکته مهم دیگر این اس��ت که تمام این تالشها توس��ط جمعی از دانشمندان و تحت
مدیریت واحدی رهبری و سازماندهی شود؛ مدیریتی ک ه این امر خطیر ،کار دوم و فرعی
او نباشد ،بلکه موکدا ً تمام وقت ،وقف آن باشد.
انس��انی اس�لامی به راه افتد باید
اما هرگونه دس��تاوردی تا آنگاه که کاروان فراگیر علوم
ِ
انسانی بومیشده،
اس��تعجالی واستعالجی بهشمار آید .بدیهی است به موازات رشد علوم
ِ
سند الگو نیز جرح و تعدیل خواهد یافت.
چنانکه میبینیم ،این اولین بار نیس��ت که در نظام اس�لامی در گردش کارها نیاز ما به
علوم انس��انی وتحول آنها گره میخورد ،همچنانکه اگر از بانکداری اس�لامی ،اسالمی
ش��دن دانشگاهها ،اقتصاد اسالمی ،دموکراسی مبتنی بر اسالم ،حقوق زنان ،سینما و هن ِر
مبتنی بر اسالم و مانند آن سخن میرود ،چنین احساسی پدید میآید .پس به تناسب
بحث جاری ( هر چند به نیتی فراگیر) چند نکته در باب این علوم اظهار میشود:
الف – ممکن اس��ت عدهای از متعاطیان فلس��فه غرب و دانش آموختگان علوم انس��انی
متداول ،نس��بت به افزایش قید «اس�لامی» به علوم انسانی شگفتزده شوند ،و درمفهوم
این واژه و یا در امکان آن (تا چه رسد به ضرورتاش)تردید کنند .بهطور مثال میگویند:
آگوس��ت کنت پدر پوزیتیویسم و بنیانگذار جامعهشناسی است ،شما چگونه میخواهید
ی را که از پدری ضد االهیات به وجود آمده است بر االهیات بنا کنید؟ بهترین راه برای
علم 
رفع شگفتی این افراد این است که دانش و تأمل خود را در همان تخصص مورد ادعای
خویش ،یعنی در فلسفه و علوم انسانی غرب ،افزایش دهند .ب ه این نمونهها توجه کنید:
پوزیتیویس��تهای حلقه وین ،از ویتگنشتاین متقدم  ،و البته به صورت گزینشی ،تغذیه 85
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میکردند( استرول ) 90-102 :1383،اما ویتگنشتاین متاخر مطلقاً هیچ نسبتی با آنها
ندارد و بلکه به گفته کارناپ وی از سال  1929ارتباط خویش را با کارناپ و سایر اعضای
حلقه وین در مخالفت با آنها قطع کرده است( همان) 122 :؛ همچنانکه حلقه وین و همه
پوزیتیویس��تهای دیگر نیز خود را با ویتگنشتاین متاخر سازگار نمیدانند؛ زیرا آنها در
ی بهعنوان زبانی خنثی بودند ،اما ویتگنشتاین در اندیشه بازیهای زبانی،
اندیشه زبان علم 
که کام ً
ویتگنشتاین متاخر در دو
ال زبان را غیرخنثی میدید ،بود .بنابراین ،پوزیتیویسم و
ِ
قطب کام ً
ال متعارض قرار میگیرند .اینک چگونه است که برخی از فیلسوفان اجتماعی
در غ��رب مانند پیت��ر وینچ در کتاب «ایده علم اجتماع��ی»( )winch, 1958در صدد بر
میآیند که علوم اجتماعی و از جمله جامعهشناس��ی را از آغوش پدر پوزیتیویس��تاش
ویتگنشتاین متاخر در افکنند؟
بیرون کشیده و در آغوش ضدپوزیتیویستی جدی به نام
ِ
چرا آنان که چند دفتری از تفکر غربی از بر کردهاند ،در اینجا لبخند عالمانه و استهزا بر
لب نمیآورند؟!
نمونه دیگر انسانش��ناس نامدار آمریکایی ،کلیفورد گیرتز ،اس��ت که بحثهایش هم در
زمینه مباحث روشش��ناختی در علوم اجتماعی و مش��خصاً انسانشناس��ی و نیز فلسفه
علوم اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده است .وی با تاثیری که از آثار هایدگر ،گادامر ،ریکور
گرفته است پیوندی عمیق و پویا بین انسانشناسی و فلسفه بهوجود آورده است .بهراستی
آنانکه از امکان (تا چه رسد ضرورتِ ) تحول و جابهجایی علوم از مبنایی به مبنای دیگر
در اعجابند ،در برابر این حرکتها چه سخنی دارند؟ اینک ،اگر در دیار ما هم فیلسوفانی
اجتماعی پدیدار ش��وند که بخواهند علوم اجتماعی و انس��انی را بر مبانی اسالمی و یا بر
مبنای فلس��فه و حکمت اس�لامی بازخوانی کنند ،ایراد آن چست؟ نمونه دیگر ،مباحث
شناسان معرفت است ،که اساساً نه مبانی ثابتی برای علوم انسانی قائلند و نه
جدید جامعه
ِ
حتی برای علوم تجربی .اینها مبانی علوم را در جامعه و فرهنگ موجود در آن جستجو
میکنند .این نظریه جدید که از ماکس شلر و کارل مانهایم در قرن  20آغاز شده است
و اینک گروهی به نام جامعهشناس��ان معرفت را به خود اختصاص داده اس��ت ،دیدگاه
نس��خ شناختشناس��ی
ما نیس��ت اما اگر فرضاً این جدیدترین دیدگاه را -که در مقام
ِ
پوزیتیویستی ،کانتی ،و بسیاری از دیدگاههای فیلسوفان علم ظاهر شده است -بپذیریم
 86چه میش��ود؟ جالب که نتیج ْه آن اس��ت که به جواز تدوین علوم انس��انی اسالمی قائل
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حتمیت و وجوب وضرورت آن قائل باش��یم .زیرا فرض این اس��ت که
نش��ویم ،بلکه به
ّ
م��ا جدیدترین نظریه غربی را در باب توجیه ش��ناخت پذیرفتهای��م و به موجب آن قائل
گش��تهایم که علوم آنگاه علم محسوب میشوند که دارای مبانی باشند و مبانی هم صرفاً
ِ
فرهنگ موجود معنا یافته و قابلجستجو هستند.
در جامعه و
ب – در تاریخ انقالب اسالمی نمونههای درسآموزی هست ،که هرچند این نمونهها مربوط
به موضوعات دیگری است ،اما میتواند برای توفیق در تدوین این علو ْم الهامبخش باشد؛
مانند دفاع مقدس ،انرژی هستهای ،سلولهای بنیادین و ...که بسیاری از این پیشرفتها
انس��انی اسالمی
غیرقابل باور بودهاند .نکته مهم در اینجا این اس��ت که جهش در علوم
ِ
امکانپذیر است مشروط به آنکه قواعد پیشرفت در آن نمونههای درسآموز کشف و در
مورد علوم انسانی عملی شود .بهطور مثال ،یکی از عوامل پیروزی در دفاع مقدس این بود
که به ساختارهای موروث از نظام گذشته بسنده نشد ،همچنانکه ساختارهای موروث و
ارتش مورد اصالح قرار گرفت و درعینحال سپاه نیز تشکیل
موجود ریشهکن نیز نگردیدْ .
شد و حتی به آن نیز اکتفا نگردید و بسیج نیز با پایگاههایی که در هر مسجد و مدرسه و
1
خلق معجزه دفاع مقدس بود .ساختار اجتماعی
محله نقشآفرین بود ،پدید آمد .نتیجهِ ،
اجتماعی
به روابط و مناسبات تقریباً ثابت و پایداری میگویند که میان افراد یا گروههای
ِ
یک جامعه ،که تحت مجموعه مش��ترکی از هنجارها و ارزشهای فرهنگی گرد آمدهاند،
بر قرار باش��د .یکی از عناصر مهم در س��اختارهای اجتماعی نهادهای اجتماعی هستند.
نهاده��ای اجتماعی 2مجموعه ثابتی از ارزشه��ا ،هنجارها ،پایگاهها ،نقشها و گروههایی
اجتماعی حیاتی بوجود میآیند .اینجاست که اهمیت
هس��تند که حول محور یک نیاز
ِ
نهادهای اجتماعی به عنوان مهمترین عامل س��اختارهای اجتماعی رخ مینماید .چرا که
جامع��ه نی��ز مانند موجودات انداموار م��رگ و زندگی دارد و جوامع��ی که طالب زندگی
هستند باید نیازهای حیاتی خاص خود را تامین کنند .آنچه نیازهای حیاتی اجتماعی را
بر آورده میسازد نهادهای اجتماعی است ،پس ضرورت و اهمیت اصالحات در نهادهای
اجتماعی اوالً ،و تاسیس نهادهای اجتماعی مورد نیاز ثانیاً ،اهمیتی درحد مرگ وزندگی
دارد .در دوران دفاع مقدس نیاز جامعه حفظ تمامیت کشور و نظام اسالمی بود .نهادهای
1. social structure
2. social institution

87

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

اجتماعی موجود ،یعنی ارتش ،دس��تخوش اصالحات ش��دند و نهادهای الزم دیگر ،یعنی
ِ
سپاه و بسیج ،نیز پدید آمدند؛ و البته هم ه اینها نیز تحت فرماندهی واحد عمل کردند.
اما اینک که نیازهای حیاتی جامعه ما کامال وابسته به علوم انسانی بومیشده است ،چه؟
اجتماعی مربوط تحول مناسب یافتهاند؟ یعنی آیا روابط و مناسباتِ تقریباً
آیا ساختارهای
ِ
پایداری میان افراد و گروههای اجتماعی مرتبط با علوم انس��انی (حوزه ،دانشگاه و مراکز
پژوهشی) .حت مجموعه ارزشها ،هنجارها و اهداف اسالمی برقرار شده است؟ و پرسش
مهمتر اینکه آیا نهادهای مرتبط با علوم انس��انی ،بهعنوان مهمترین عنص ِر ساختارهای
انس��انی اس�لامی خلق ش��ده است؟ آیا نهادهای
اجتماعی الزم برای تامین و تولی ِد علوم
ِ
ِ
موروث و موجود خود را برای تامین نیازهای حیاتی جامعه در زمینه علوم انسانی بازسازی
و اصالح کردهاند؟ آیا مدیریت و رهبری واحدی برای این فرآیندها وجود دارد؟ اگر پاسخ
مثبت است باید این بار نیز منتظر خلق معجزهای دیگر در تاریخ این انقالب بود و معنای
ِ
حرکت گرهخورده با علوم
منفی بودن پاس��خ این اس��ت که جامعه ما در عرصه هرگونه
انس��انی ،نیازهای اساس��ی خود را برآورده نمیبیند ،ک ه این به معنای مرگ و اضمحالل
است .حاصل آنکه همان قواعد و رموز دفاع مقدس ،که همانا خلق ساختارهای مناسب
در کنار بازسازی ساختارهای موجود برای تامین نیازهای حیاتی جامعه است ،اکنون مورد
نیازعلوم انسانی است.
نمونههای دیگر که چنین درس��ی را میآموزد در موضوع انرژی هس��تهای و س��لولهای
بنیادین و مانند آن یافت میشود .در هم ه این موارد ،اگر جامعه ما به انتظار ساختارهای
موجود میمان ْد و نیز ساختارهای موجود را در جهت تامین نیازهای حیاتی خاص بازسازی
نمیکرد ،هیچ جهش یا حرکتی خلق نمیشد.
نکت��ه اساس��ی در اینجا این اس��ت که چنین روی��دادی هرگز پدی��د نمیآید مگر آنکه
رس��تاخیزی سراس��ری در کش��ور برای دو امر خطی ِرخلق و اصالح ساختارها پدید آید؛ و
چنین رستاخیزی پدید نمیآید مگر آنکه نفخه احیاء و ابقای آن از رفیعترین مقام و البته
ی گیرد ،زیرا هر انقالبی رهبریِ واحد و متمرکز
با س��ازوکار مناسب خود سرچش��مه دائم 
میطلبد .چنین انقالبی ،یک انقالب خاص و الزم در طول انقالب اسالمی ایران خواهد بود.
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لحاظ نمود ،ازجملة تفاوتها ،تفاوت در س��رعت اس��ت که از تفاوت در موضوع و روش
ناش��ی میش��ود .پیچیده بودن انس��ان و ناکافی بودن روشهای معمول در علوم تجربی
برای علوم انسانی از سرعت رشد این علوم میکاهد .علوم انسانی در غرب تدریجاً در طی
دو یا س��ه سده شکل گرفته است ،هر چند ممکن است وفور نظریهها و راههای طیشده
در غرب(صرفنظر از درس��تی و نادرس��تی آنها) باعث شود که س��رعت نوآوری و تولید
نظریههای جدید در جامعه ما بسی بیشتر باشد .اما حتی در چنین فرضی ،سرعت رشد
در علوم انس��انی بعید است همانند جهشها درعلوم تجربی باشد .بنابراین ،دراینجا ،هم
ن کار آفت است .به عبارت
کار مضاعف الزم است وهم صبر و بردباری .شتابزدگی در ای 
دیگر ،توجه به تفاوتها از یکسو دامنة وظایف و از سوی دیگر سطح انتظارات را در قبال
هزینههای زمانی و مالی تغییر میدهد.
ضرورت تأملی معطوف ب ه ایرانیت
چنانکه میدانیم ،ایرانیت نیز در عنوان الگوی اسالمیایرانی پیشرفت سهمیدارد .سهم
ایرانیت در اینجا چیس��ت؟ ما در اینجا به چهار وجه متعد د اش��اره میکنیم و چنانکه
ایرانیت ما را ضرورتا ب��ه تأملی در مبانی الگو فرا
خواهی��م دید ،این چه��ار وجه در باب
ْ
میخوانند .یعنی این چهار وجه در باب ایرانیت ما را ضرورتا بر آن میدارند که در تدوین
مبانی ،تأمالت الزم را بهکار بندیم که مبانی الگو با توجه ب ه این چهار وجه معین گردند.
وجه نخس��ت این اس��ت که چنانکه در طی مباحث مربوط به ماهیت الگ و اش��اره شد،
تمدن مستقل ،و در جهان
جهان پیشتاز علم و
ایرانیان از زمانهای بس��یار دوردست ،در
ِ
ْ
ی بسیار پیشرفته بودهاند .ملتی که در اعماق و اعقاب خود دارای چنین کارنامه
خود قوم 
غرور آمیزی بوده اس��ت ،اکنون که به یمن انقالب اس�لامی از خواب طوالنی خود بیدار
گش��ته است ،میخواهد به شرافت و استقالل الیق خود دست یابد .بیشک چنین ملتی
هرگاه به ماهیت پیشرفت غربی ،چنانکه گذشت ،واقف گردد ،و از سوی دیگر ،به پدیده
جهانیش��دن نیز هش��یاری یابد ،به همان وزن و شدتی که به استقالل خویش متمایل
گشته ،ضرورت تأملی در مبانی الگوی پیشرفت خود را لمس مینماید.
فلسفی پیشرفت آوردیم ،میتوان درک نمود .الگوی
وجه دوم را با توجه به آنچه در منطق
ِ
پیشرفت نیازمند پشتوانة فلسفی است .فلسفهای که بتواند منطق پیشرفت و الزامات آن 89
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را در اختیارش قرار دهد؛ زیرا در غیر این صورت ،مانند الگوی غربی ،پیشرفت بر پایهای
لرزان بنا خواهد ش��د ،و آنگاه در اثر لرزههای اجتماعی ،ازقبیل جنگ و نابس��امانی ،فرو
ریخته و به یأس و پوچی میانجامد .از طرفی در همان قسمت از بحث ماهیت پیشرفت،
به نمونهای از ظرفیت باالی فلسف ه ایرانی توجه یافتیم .گذشته از آنچه در آنجا گفته شد،
ظرفیت فلسفی ایرانی به فلس��فه فارابی خالصه نمیشود ،زیرا ایرانیان همواره چه پیش
از فارابی و از زمانهای بسیار دوردست ،یعنی دوره فهلویون ،و چه بعد از فارابی تا ظهور
مکتب اصفهان که منتهی به مکاتب متعدد تهران ،قم ،سبزوار و نجف شده است ،همواره
متوغل در فلسفه بودهاند .بنابراین ،ملتی که از صدها سال پیش از فارابی تا کنون همواره
تفلسف داشته است ،امروزه که در صدد تدوین الگوی پیشرفت است ،الگویی که برای تولد
خود دست نیاز به حمایت فلسفی دراز کرده است ،چنین ملتی ضرورت تأملی در مبانی
الگوی خود را بر مبنای فلس��فة بومی خود لمس مینماید .در اینجا از مخاطب محترم
میخواهیم آنچه را در منطق فلسفی پیشرفت گذشته است ،بار دیگر از نظر بگذراند.
وج��ه س��وم را با توجه به جریان و تش��کیالت جوانمردی و فت��وت در تاریخ کهن ایرانی
میتوان دریافت .بیشک رسوبات آن جریان ،که در طول قرنها در این سرزمین ساری
بوده است ،هنوز در ارتکاز قوم ایرانی موجود است .این رسوبات نیز عالوهبر آنک ه ایرانیان
را به س��طوحی از سطوح ش��شگانه پیش��رفت فرا میخواند ،طراحان الگو را نیز دعوت
میکند که در طراحی خود میراثهای موجود فتوت را در ارتکاز و س��ابق ه ایرانی منظور
ن اشاره از این
دارند .شرح این ماجرا نیز خود در خور تحقیقی مستقل است .ما به همی 
خرمن بزرگ عبور میکنیم.
وجه چهارم را با توجه به آنچه جامعهشناس��ان معرفت در باب نقش جامعه در معرفت و
ش��ناخت میگویند ،میتوان درک نمود .البته با این قید ک ه این نقش را دوسویه بدانیم.
شرح این وجه نیز مجالی دیگر میطلبد ،که جدا ً در اختیار نگارنده نیست.
نتیجه
کالن
وض��وح بی��ش از حد اما ظاهری واژهه��ا همانقدر در استعمالش��ان در طرحهای
ِ
تمدنساز لغزند ه است که واژههای دشوا ِر سرشار از ابهام ،گمراهکنندهاند .به همین دلیل،
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ماهیت مطلوب پیش��رفت ،کار پژوهش و تأمل را از ماهیت موجود در جهان مدرن آغاز
کردیم ،البته با این توجه و تاکید که ما در اینجا طراحی ماهیت پیش��رفت را در الگوی
اسالمیایرانی از الگوی غربی عاریت نمیگیریم ،بلکه پرسشهای الزم برای این طراحی
را از رهگ��ذر مطالعه در ماهیت الگوی غربی تحصیل میکنیم .اعتقاد ب ه ترقی ،اندیش��ه
پیشرفت ،پیشرفتباوری یا ایده پیشرفت یکی از مولفههای تفکر مدرن غرب است .این
اعتقاد در غرب مدرن ،ماهیت فلسفی یا دینی ندارد ،یعنی خاستگاه آن تعقل و استدالل
ی دارد ،ب ه این معنا که خواستگاه آن علم
فلسفی و مذهبی نیست ،بلکه ماهیتی کامال علم 
تجربی و موفقیتهای پیدرپی آن اس��ت .یعنی موفقیتهای پیدرپی علم تجربی منشا
این اعتقاد و یا باور شده است که در تاریخ بشر یک الگوی دگرگونی قطعی و اجتنابناپذیر
وجود دارد که تنها در یک جهت کلی صورت میگیرد و به طرف مطلوبتر شدن اوضاع
و احوال نس��بت به وضعیت قبلی پیش میرود .اندیش�� ه ترقی فرضیهای حاویترکیبی از
گذش��ته و پیشبینی آینده اس��ت و مس��تلزم نوعی جبرگرایی 1اس��ت .حال منطق این
پیش��رفت چیست؟ چنانکه گفته شد نه مذهب و نه فلسف ،بلکه صرفا الگو (یا پارادایم)
ن ترقی که حاصل همان گذر روانشناختی است .اینک باید بپرسیم
علم تجربی و یا قانو 
چ��را ایده پیش��رفت پیش از این یعنی پیش از قرن هف��ده در غرب پدید نیامد؟ زیرا در
ی بر پیشرفت وجود نداشت .غرب باید
فرهنگ ،دین و فلس��فه مغربزمین منطق و الزام 
منتظ��ر قرن هفده��م میماند تا در اث��ر موفقیته��ای پیدرپی علم تجرب��ی با گذری
ی روانشناختی به پیشرفت اعتقاد یابد و البته در فلسفه مدرن و علم
روانشناختی به الزام 
فیزی��ک نیوتنی نیز زمینههای این اعتقاد را پیدا کند .درک دکارت از اندیش�� ه ترقی به
کمال امروزی خود رسیده بود .افکار خوشبینانه دکارت و کارتزینها زمینههای اعتقاد به
پیشرفت را تقویت کرد و اعتبار عظیمیکه نیوتن به علت اعتقادش به خداوند به قوانین
علم فیزیک داد ،آنقدر در اندیش��ه و تصورات متفکران قرن بعد اثرگذار بود که محققین
دیگررشتهها ،به ویژه تاریخ ،بر آن شدند برای کارهای خود یک مبنای علمیکه مشتمل
بر تعداد قوانین س��اده و اساسی مانند فیزیک باشد ،پیدا کنند .این قوانین همان قوانین
روانشناسی احساسی جان الک معاصر نیوتن بود .این قوانین مبنای بسیاری از تئوریهای
مربوط به مفهو م ترقی را که روشنگران قرن هجدهم ارائه کردند تشکیل میداد .به عبارت
1. determinism
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دیگر شالود ه اندیشه پیشرفت و هر اندیشهای که میکوشد از آینده سخن بگوید ،اعتقاد
قانون تاریخی اس��ت که از یکس��و ،وقایع گذش��ته را وحدت بخشیده و ارتباط
به چند
ِ
میدهد و از سوی دیگر ،پیشبینی از آینده را میسر میسازد .این یعنی اعتقاد ب ه اینکه
تاریخ نیز مشابه علوم دیگر است .به همین منوال ،در قرون بعد ،متفکران و فالسفه دیگر
دوره جدی��د با توجه به اوضاع اجتماعی خود ،در اندیش�� ه ترق��ی موثر افتادند .همچنین
ی خاصی از قبیل یافتههای جدید زمینشناس��ی و نیز تحوالت اجتماعی از
تحوالت علم 
قبیل مس��افرتهای بازرگانی و پیش��رفتهای فنی و کارگاهی و گسترش شهرنشینی و
منافع طبقه س��وداگ ِر شهرنشین ،که سود خود را در پیشرفت علوم جدید میدیدند و به
حامالن اصلی اید ه ترقی بدل شدند ،در اندیشه پیشرفت موثر بود .اعتقاد ب ه ترقی در غرب
ی یادشده مطرح گردید و طرفدارانی یافت .دومین سطح آن ،که اعتقاد
در شش سطح هرم 
به پیش��رفت فناوری و صنعت بود ،بیش��ترین بحث را نس��بت به س��ایر سطوح به خود
اختصاص داد .آنچه سبب پیدایش این سطح پیشرفت شده است علم تجربی به تنهایی
نبوده اس��ت ،بلکه علم تجربی به انضمام طالب تغییر بودن بش��ر غربی در جهان و اطراف
ب��وده اس��ت .اما در تحلیلی دقی��ق ،اوالً ،خو ِد طالب تغییر ب��ودن میتواند علل متعدد و
مختلفی داش��ته باش��د ،که کش��ف این علل در پژوهشی مس��تقل قابل پیگیری است.
پیشنهاد نگارنده ضمن بیان چند نمونه ،آن بود که با انجام این پژوهش توسط پژوهشگران
طالب
در واقع میتوان فهرس��ت اهداف الگوی پیش��رفت را دقیقتر و کاملتر نمود .ثانیا،
ِ
بودن غربِ جدید بر اس��اس یک تحلیل عمیق فلسفی علت یا دلیل خاص خود را
تغییر
ِ
دارد .بر مبنای این تحلیل فلسفی دانستیم که طالب تغییر بودن بشر غربی به آن علت
است که او به اقتضای آن جهانبینی که از تفکر فلسفی دوره جدید دریافت کرده است،
تکلیف خود را قهر و غلبه و س��یطره بر طبیعت میداند ،زیرا ش��أن خدایی یافته است .او
این ش��أن را از آن رو دارد که جهان برایش بهمثابه تصویری اس��ت که قوام و اتکاء آن بر
آگاهی خود اوست .از سوی دیگر ،در این دوره ارزشها مردهاند پس هیچ چیزی در کار
نیست که طالب تغییر بودن او را مرزکشی و مهار کند .تغییر فقط و فقط برای سیطره و
قدرت است و هیچ مرزی هم وجود ندارد .برای اختصار نتیجه ،پنج سطح دیگر پیشرفت
را باید در متن مالحظه نمود .اما از آنجا که اعتقاد ب ه ترقی با گذری روانش��ناختی و بر
ی ِ همس��و با این دو
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حاصل ش��ده بود ،و ریش��ه عمیق فلسفی ،فرهنگی و دینی نداش��ت ،کافی بود شرایطی
برعکس این ش��رایط پدید آید تا پیش��رفتباوری نیز جای خود را به یأس از پیشرفت و
بدبینی به آینده بشر دهد .این تأمالت در ماهیت پیشرفت موج ِود سیصد ساله غربی ،ما
ر ابر طرح این پرس��شها درباره ماهیت مطلوب پیش��رفت در الگوی اسالمیایرانی توانا
س��اخت :منطق پیشرفت در الگوی اس�لامیایرانی چیس��ت؟ آیا طراحان اولی ه این الگو
همانند طراحان الگوی پیشرفتباوری با یک گذر روانشناختی به لزوم پیشرفت در این
الگ��و رس��یدهاند؟ یا ب��ا گذری عقالنی و فلس��فی و یا دینی؟ و یا صرفنظ��ر از طراحان،
بهطورکلی ،یک ایرانی بر اساس چه منطقی به لزوم پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی پی
فرعی مرتبط با این پرسش نیز ،با توجه به تأمالت گذشته ،چنین
میبرد؟ پرس��شهای
ِ
اس��ت :پیش��رفتباوری در ارتباط با جهانبینی مادی و علمزدگی(و نه علمیبودن) قرار
گرفت ،پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی در برابر علمزدگی و جهانبینی مادی چه موضعی
دارد؟ مس��اله فرعی دوم این اس��ت ک ه اندیشه پیشرفت در الگوی پیشرفتباوری از قرن
هفدهم طرح گردید ،پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی و خو ِد این الگو چرا اینک در این
برهه از زمان مطرح میگردد؟ آیا دقیقا به همان دلیلی اس��ت که در الگوی غربی صادق
است ،که در این صورت باید اعتراف کنیم که ما به لحاظ رشد و بلوغ اجتماعی در حد و
در جایگاه قرن هفدهم غرب قرار داریم و یا دقیقا دلیلی معکوس دارد؟ مسالههای اصلی
دیگر این اس��ت که طالب تغییر بودن در طبیعت و محیط در الگوی اس�لامیایرانی نیز
پذیرفته شده است یا نه؟ در صورت اول آیا این طالب تغییر بودن ،چه دالیلی دارد؟ آیا
این تغییر دارای شرایط ،حدود و مرزهاست؟ مبنای تعیین حدود و مرزگذاریها چیست؟
مس��اله فرعی مرتبط با این مسال ه این است که موضع الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در
برابر تغییر به منظور س��یطره بر جهان و طبیعت چیس��ت؟ پرسش اصلی دیگر ،در ذیل
موضوع ماهیت پیشرفت ،این است که با توجه به هرم پیشرفت که در الگوی پیشرفتباوری
مطرح گردید ،در الگوی اس�لامیایرانی آیا پیش��رفت دارای سطوحی است یا خیر؟ و اگر
دارای س��طوحی است ،سطوح این پیش��رفت کدامند؟ و آیا آن سطوح پشتوانه منطقی
دارند؟ منطق پیش��رفت در این س��طوح چیس��ت؟ به عبارت دیگر ایرانی��ان در الگوی
اس�لامیایرانی پیشرفت خود ،چگونه لزوم پیش��رفت در این سطوح را پذیرفتهاند؟ آیا با
گذری روانشناختی و متاثر از الگوی (پاردایم) علم تجربی یا با گذری منطقی یا بهگونهای 93
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دیگر؟ پرسش اصلی دیگر اینکه آیا پیشرفت در الگوی اسالمیایرانی ،در اصل خود و نیز
در همه س��طوحش یک قانون تاریخی و حاکم بر جامعه اس��ت؟ موضع این الگو در برابر
ن ترقی چیس��ت؟ اگر این الگو برخالف الگوی پیشرفتباوری ،ترقی را به عنوان یک
قانو 
قانون حاکم بر تاریخ نمیپذیرد پس دقیقا نسبت آن را با تاریخ و جامع ه ایرانی و هر جامعه
دیگر چگونه میداند؟ پرسش اصلی دیگری که تأمالت گذشته در الگوی غربی پیش روی
ما مینهد این اس��ت که فرجام الگوی اس�لامیایرانی در مقایس��ه با فرجام الگوی غربی
چگونه خواهد بود؟ اینها بخشی از پرسشهایی است که به نظر میرسد تحقیق در مورد
آنها میتواند ماهیت پیش��رفت را در الگوی اسالمیایرانی در برابر الگوی پیشرفتباوری
مغربزمین تبیین سازد .همچنین ،از آنجا که این پرسشها را نگارنده از رهگذر تأمالتی
در ماهیت پیش��رفت غربی به دس��ت آورده است ،به نظر میرسد تأمالتی که در پاسخها
میآید بتواند بیش از هرچیز الگوی اسالمی پیشرفت را در برابر الگوی شناخته شده غربی
مطرح س��ازد .هرچه آیندگان و محققان بعدی در تقویت این پاس��خها بکوشند موجب
خواهند ش��د در این دوره یأس و ناامیدیِ فرامدرن از پیش��رفت ،زمینه توجه جهانی به
ایرانی پیشرفت ،توسعه و تقویت یابد .بهعالوه نکته بسیار مهم دیگر این
الگوی اس�لامی ِ
است که چونترسیم الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بر مبنای پرسشهایی صورت میگیرد
که از حاق تجربه دوران مدرن غرب برخاسته است به نظر میرسد ،الگوی اسالمیایرانی،
برعکس هرگونه پژوهشی
همزبانی و مفاهمه جهانی بسیار زیادی با ملل دیگر داشته باشد،
ِ
که فارغدالنه از واقعیتها و تجارب چند قرن گذش��ته جهان مدرن صورت گرفته باش��د.
فرآورد ه این پژوهش تا این نقطه ،دستیابی ب ه این مسایل و نهادن آنها در برابر الگوی
اسالمیایرانی مطلوب است .این پژوهش در حد مجال کوتاه خود برخی از این پرسشها
را به تفصیل بیشتر و -به ناچار -برخی دیگر را بهاشاره بررسی کرده است .منطق و الزام
پیشرفت در الگوی مطلوب برمبنای عقل معاش ،فلسفه و جهانبینی و متون اسالمی -اعم
از قرآنکریم و روایت -مورد نظر قرار گرفت .نظر به ضیق مجال در فلسفه ،فقط به امکانات
فلسفه فارابی توجه و به ابنسینا اشارتی گذرا نمودیم .همچنین ،در بخش منطق دینی
به موارد بسیار معدود و اندکی پرداختیم .نشان دادیم که فلسفه اسالمی چگونه میتواند
ی را که پیش��رفت برای تحقق خود به آنها نیازمند است ،که از جمله آنها
حاجات مهم 
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مساله سعادت بود .همه الزاماتی که در فلسفه فارابی برای سعادت هست ،پیشرفت را نیز
فلس��فی
در همه س��طوحی که منتهی به س��عادت گردد الزام میکند .ایرانیان ،در عقبه
ِ
حداقل هزارس��اله خود ،ریش��ههای این الزام را دارند .ایرانیان اندیشه پیشرفت را بهلحاظ
فلسفی از اندیشه سعادت برمیگیرند و الزامات فلسفی اندیشه سعادت برای آنها الزام به
پیش��رفت را ارمغان آورده اس��ت .آنچه برای ما در اینجا مهم است این است که دریابیم
الگوی پیشرفت اسالمیایرانی نیازمند آن است که در تقویت پایه فلسفی خود که ما آن
را منطق فلسفی پیشرفت نامیدیم کوشش نماید .همچنین ،نکته مهم دیگر آن است که
در فلسفه اس�لامی امکانات و ظرفیت امیدوارکننده برای آن کوشش وجود داشته باشد؛
زیرا چنانکه دانستیم این درس عبرتی است که از الگوی پیشرفت غربی آموخته است.
همچنین اگر در دیار غرب گسترش شهرنشینی و سود سوداگران و مسافرتهای بازرگانی
ن ترقی میشد ،در این دیار ،دهکده جهانی و رابطه گریزناپذیر با این
سبب حمایت از قانو 
جهانی که روزبهروز درهمتنیدهتر و کوچکتر میش��ود ،افزون بر ش��رایط داخلی ،بقای
حیات و تامین منافع را متوقف بر پیش��رفت میس��ازد .این واقعیتها به نوبه خود همه
ایرانیان را به پیشرفت ،تکلیف و الزام میکنند .به هر درجهای که روابط پیچیدهتر میگردد،
عقل معاش بر پیشرفتهای الزم برای توفیق در این روابط بیشتر پای میفشارد؛ به هر
اندازه که دنیای مدرن بر ش��یئواره س��اختن انس��ان و طبیعت و نظر کردن به انسان و
طبیعت بهمثابه ذخیره و موجودی و س��رمایه ،خشنتر و بیرحمانهتر عمل نماید ،به هر
اندازه که مناسبات خود را با ایران صرفا برپایه قدرت و سود خویش پی گیری کند ،عقل
معاش هم بر قانون بودن پیشرفت در دنیای فعلی مصممتر و حریصتر میگردد .پس هم
ما و هم غرب مدرن هر دو به دلیل وضعیتها و واقعیتهای متفاوت و مخصوص به عصر
خود پیش��رفت را یک الزام و بلکه یک قانون گریزناپذیر دانس��تهایم .از بذرهای اولیه و از
ی که با وجود آنها پیش��رفت دارای منطق و الزام میگردد ،خوشبینی به
ش��رایط مهم 
آینده ،هدفمندی تاریخ و وحدت در تاریخ و جامعه است .وحدت ب ه این معنا که جامعه و
تاریخ به سوی غایتی معین در حرکت باشد .چنانکه دیدیم از نظر پوالرد الگوی پیشرفت
غربی در دوره قرون وس��طی ،چه در فلس��فه و چه در آیینی که از طریق کلیس��ا عرضه
میشد ،از چنین شرایطی بیبهره بود و باید منتظر قرن هفده و گذر روانشناختی یاد
ش��ده میماند ،اما الگوی پیشرفت اس�لامیایرانی این شرایط الزم را از نگاه قرآنکریم و 95
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سایر متون اسالمی به آینده تاریخ اخذ مینماید .از نگاه قرآنکریم ،با توجه به تفاسیر آن،
اول ،خداوند با علم و قدرت خویش از خاک موجودی پدید آورده است که توانایی تصرف
و تغییر جهان و عمران آن را دارد؛ دوم ،خداوند این آبادانی و عمران را به او تفویض نموده
ی الهی و قرآنی همراه است؛ چهارم ،این عمران
اس��ت؛ سوم ،این عمران و آبادانی با الزام 
برای آن است که زمین برای انسان سودمندتر گردد؛ پنجم ،چون این عمران بدون ابزار
و و س��ایل ممکن نیست ،خداوند وس��ایل و ابزار ،از قبیل توانمندیهای هوشی و بدنی و
امکانات الزم در طبیعت ،را نیز برای این کار در اختیار او نهاده است؛ ششم ،الزام قرآنی
دیگری نیز متوجه انس��ان اس��ت که وی ابزار مورد نیاز دیگری را که بش��ر خود توانایی
تحصیل آنها را دارد ،از قبیل فناوری و صنایع مورد نیاز برای عمران و سودمندتر ساختن
زمی��ن ،لزوما باید به دس��ت آورد ،زیرا چنانکه علمای اص��ول گفتهاند مقدمه واجب نیز
واجب اس��ت؛ هفتم ،دایر ه این عمران ،تصرف ،تغییر و سودمندسازی زمین باید با روحیه
عبودیت و بندگی و بازگشت انسان به خدا انجام پذیرد و این درست برخالف شأن خدایی
دادن به انس��ان ،مرگ ارزشها و اصالت یافتن قدرت و س��ودمندی مادی در دوره مدرن
است؛ هشتم ،تعبیر عمران و آبادانی در فرهنگ قرآنی در برابر تعبیر سیطره و قهر و غلبه
در فرهنگ مدرن غربی خالی از لطف نیست ،زیرا در اولی نوازش و پرورش طبیعت نهفته
است و تخریب و افساد با آن در تنافی قرار دارد ،درحالیکه منطق قدرت و سیطره غرب
و نگاه آن به زمین و انس��ان چونان ذخیره و موجودی و سرمایه ،لزوما با تخریب و افساد
انس��ان و زمین در تنافی قرار ندارد؛ ن ُ ُهم ،الزام و منطق قرآنی پیشرفت عالوه بر سطوحی
از پیش��رفت که در ضمن هش��ت نکته اخیر گفته شد ،س��طح دیگری از پیشرفت ،یعنی
امنیت ،آسایش و رفاه الزم برای زندگی ،را نیز در بر میگیرد؛ و دهم ،جامعه اسالمی در
هر امر خرد و کالنی که س��بب قوه اوس��ت ،به گونهای که او را بر هر اقدام موثری در هر
عرصه از عرصههای زندگی و حیات اجتماعی توانا میس��ازد ،باید پیش��رفت کند و این
ی در هر عرصهای از عرصهها
پیش��رفت باید به آن پایه برسد که دش��منان را از هر اقدام 
منصرف س��ازد؛ عرصه هنر ،رس��انه ،اقتصاد ،فرهنگ ،نظامیو مانند آن .دایره قوه آنچنان
وس��یع اس��ت که حتی از رنگ مو و یا از تولید کوچکترین اثر هنری در جایگاه الزم خود
چشم نمیپوشد و از اخبار ملل دیگر در پیشرفتهایشان نیز بیخبر و بدون اقدام نمیماند.
دینی پیشرفت ،کالم را طوالنیتر میسازد .خواننده
 96ذکر خالصه موارد دیگر در باب منطق
ِ
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محترم برای آن موارد به متن مراجعه نماید .ایرانیت نیز از وجوهی ایرانیان را به پیشرفت
الزام میکند .نخس��ت سابقه هزاران ساله تمدنی .دوم سابقه کهن فلسفی ،سوم جریان و
تشکیالت فتوت و جوانمردی با سابقه چندقرنی و فراز و نشیبهای آن و چهارم با عطف
نظ��ر به آنچه در زمان معاصر جامعه شناس��ان معرفت در باب رابطه ش��ناخت و جامعه
میگویند ،البته با اصالحات و اضافاتی بر دیدگاه آنان .مسایل فرعی دیگری نیز در اینجا
به اختصار مورداش��اره قرار گرفتند که خواننده محترم را به هماناش��ارات در متن ارجاع
میدهیم .در فصل دوم نیز ضرورت تأملی در مبانی الگوی پیش��رفت را از چند منظر پی
گرفتیم .ضرورت تأملی از منظر جهانیش��دن از آن جهت آشکار میگردد که ما در خال،
دس��ت به کار تدوین الگوی پیشرفت نمیزنیم ،بلکه ما در محاصره و هجوم اندیشههای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگیای قرار داریم که خواهان یکدستسازی جهان و غلبه مطلق
بر تفکر ملل دیگرند .در چنین شرایطی تنها ضامن خالصی از چنین ارادهای تأمل جدی
و مس��تمر در مبانی دو الگو (ی غرب واس�لام) و تعیین دقیق نسبت آن دو با هم ،جهت
مرزبندی ش��فاف است .اگر پدیده جهانیشدن وجود نمیداشت ،ضرورت تأمل در مبانی
الگوی پیش��رفت صرفاً از آن جهت بود که بدون تأم��ل در مبانی ،تدوین الگو و درنتیجه
حرکتهای جاری در کشور احیاناً تناقض آمیز و هفتوهشتی میشد؛ اما با وجود پدیده
جهانیش��دن ،عدم تأملی در مبانی ،اس��تحاله در فرآیند جهانیش��دن را نیز در پی دارد.
بودن الگو نیز از همین منظر اهمیت
ضرورت تأمل در مبانی به منظور خلوص الگو و الگو
ِ
یافت .ضرورت تأمل در مبانی از حیث تضمین اسالمیت الگو ،ما را به بحث علوم انسانی
و راهکاری در این باب کش��انید .راهکاری اس��تعجالی و استعالجی جدای از بحث علوم
انسانی نیز برای تضمین بعد اسالمیت الگو پیشنهاد گردید.
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رجایی ،فرهنگ ،)1382( .پدیده جهانی شدن ،ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،انتشارات آگاه ،تهران.
طباطبایی ،س��ید محمد حس��ین( .بی تا) ،المیزان فی تفس��یر القرآن ج 5و  9و  ،10قم المقدس��ه ،جماعه
المدرسین فی الحوزه العلمیه.
فاستر ،مایکل ،)1377( .خداوندان انديشة سياسي ،ج 1ترجمة جواد شیخ االسالمی ،شرکت انتشارات علمی
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فرهنگی ،تهران ،چاپ دوم.
فرانکل ،چارلز ،)1375( .اندیشه پیشرفت( .فلسفه تاریخ ،مجموعه مقاالت از دایره المعارف فلسفه پل ادواردز)،
بهزاد سالکی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فوکو ،میش��ل ،)1386( .ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟ حس��ین معصومی همدانی ،تهران ،هرمس ،چاپ
چهارم.
فوکو ،میشل ،)1389( .ایران :روح یک جهان بی روح ،نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ،تهران ،نشر نی.
کاپلستون ،فردریک چارلز ،)1388( .تاریخ فلسفه ج ،3ابراهیم دادجو ،تهران ،علمی فرهنگی.
کاردینر ،پتریک .توین ،بی ،)1375( .فلسفه تاریخ ،مجموعه مقاالت از دایره المعارف فلسفه پل ادواردز ،بهزاد
سالکی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کین ،سم ،)1375( .گابریل مارسل ،مصطفی ملکیان ،تهران ،گروس.
گیدنز ،آنتونی ،)1388( .پیامدهای مدرنیت ،ترجمه محسن ثالثی ،نشر مرکز ،تهران.
مانهایم ،کارل ،)1380( .ایدئولوژی و اتوپیا مقدمهای بر جامعه شناسی شناخت ،فریبرز مجیدی ،تهران ،سمت.
محمدی ،الری شهری ،)1362( .میزان الحکمه ج ،4مرکز-مکتب االعالم االسالمی ،قم.
مشکات ،عبدالرسول ،)1381( .درآمدی بر مکاتب و اندیشه های سیاسی فرهنگ واژه ها ،قم ،موسسه اندیشه
و فرهنگ دینی ،چاپ دوم.
مشکات ،محمد ،)1382( .منابع ،مبانی و مولفه های مردم ساالری دینی ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،دانشگاه
اصفهان.
 ،)1384( . ----------آسیب شناسی دموکراسی ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،دانشگاه اصفهان. ،)1385( . ----------دکارت ب��ه قرائت هیدگر ،مجله مطالعات و پژوهش های دانش��کده ادبیات و علومانسانی ،شماره  ،46صص.169-179
 ،)1387( . ----------مدین��ه فاضل��ه از آرم��ان ت��ا واقعی��ت( ،)1مجموعه مقاالت همایش آرمان ش��هراسالمی،اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،صص .405-431
 ،)1387( . ----------مدین��ه فاضل��ه از آرم��ان ت��ا واقعی��ت( ،)2مجموعه مقاالت همایش آرمان ش��هراسالمی،اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،صص .433-447
 ،)1391( . ----------فلس��فه تکنول��وژی ،بر مبنای صدرالمتالهی��ن ،و از منظر هیدگر ،مجموعه مقاالتهمایش بین المللی مکتب فلسفی اصفهان ج  ،1تهران ،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،صص-397
.371
 ،)1385( . ----------سنجش لیبرال دموکراسی ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،دانشگاه اصفهان. ،)1386( . ----------پردیس الهیات،معارف اسالمی وعلوم اجتماعی( .مجموعه یادداشت هایی تایپی کهویژه کمیته ای داخلی در دانشگاه اصفهان تهیه شده است).
مطهری ،مرتضی ،)1367( .حق و باطل به ضمیمه احیای فکر دینی ،تهران ،صدرا ،چاپ هشتم.
مکارم شیرازی ،ناصر( .بی تا) ،تفسیر نمونه ج ،9تهران ،دارالکتب االسالمیه.
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.48-52صص،11  ش، آیین، انسان مدرن و اندیشه پیشرفت،)1386( . مصطفی،ملکیان
. تهران، انتشارات چاپخش، جهانی شدن و ایران، مدرنیته،)1381( . عطا،هودشتیان
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