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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم صورت گيرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋات ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســيﺲ
اندیشــكدههاي مركز ،انتشار صدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبيات موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت ،آثاري را به صورت تﻚنگاشتهاي علمی فاخر منتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاصﻞ مقاله و كتاﺏ است و نویسنده
با پرداﺯﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼی پيشين و افزودن یافتههاي پﮋوهشی جدید خود
و تحليﻞ جامﻊ و منسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمينه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلف منتشر میشوند،
حاصﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلف نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار صاحﺐنﻈران ﻗرار میگيرد .در پایان اﺯ مساعدتها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلف علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشكر میشود .اميد است این محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشنی را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃی مسير تدوین
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و تحقق الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت گامهاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
بدون ش��ک آزادی فردی مهمترین و اساس��ی ترین اصلی اس��ت که نظام های سياسي و
1
اقتصادي دنياي جديد مبتنی بر آن بنا نهاده شده است .در اين زمينه متفکرانی نظیر الک
ادعا کردند حقوقی که در گذش��ته از س��مت حاکمان به مردم عطا می شد ،باید به صورت
برعکس از س��مت مردم به حاکمان عطا ش��ود .همچنين ،ح��ق آزادی مردم و حق ثانویه
مالکیت که به مانند برادر دوقلوی حق آزادی تلقی می ش��د ،مبنای ش��کل گیری سيستم
اقتصاديجدید گردید .سرمایه داری به عنوان بستر تحقق این حقوق در بعد اقتصادی ،موضوع
اصلی این نوشتار است .هدف از اين نوشته اين است که بررسي کنيم آيا در الگوي اسالمي
– ايراني پيشرفت مي توانيم به سرمايه داري به عنوان الگوي موفق رشد اقتصادي و فناوري
رجوع کنيم؟ يا اينکه نيازمند شکل دهي الگوي جديدي براي مباحث پيشرفت هستيم؟
این تکنگاشت در ابتدا با ارجاع به آراي جان الك به عنوان تاثيرگذارترين فرد در انقالبهاي
فكري به س��مت آزادي ،نگاه وي را در اين حوزه مورد بررس��ي ق��رار ميدهد .با نگاهي به
نظريات وي مشخص مي شود كه حق آزادي در نگاه جان الك به عنوان يك حق طبيعي
كه خدا در طبيعت و انسان به وديعه نهاده است نگريسته م 
يشده است .به عبارت ديگر ،دفاع
الك از مقوله آزادي كامال مبتني بر يك نگاه مذهبي به خدا و طبيعت و انس��ان بوده و در
نظر جان الك حق حاكميت به هيچ روي مانند حق واليت از پدر به فرزند ارشد به ارث نمي
رسد .بدين ترتيب وي مخالف هرگونه سيستم پادشاهي و حق الهي حاكميت براي طبقه
خاصي بوده اس��ت .بالعكس ،وي بر حق آزادي انس��ان پاي مي فشرد و بدين ترتيب آزادي
حيات را اصلي مي داند كه باعث شكل گيري قراردادي ميان مردم مي شود تا به سبب آن
حكومتهايي شكل دهند و وظيفه اين حكومتها صيانت از همين حق آزادي مردم است.
.1John Locke
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حق آزادي را جان الك به سمت آزادي تملك بر ماحصل دسترنج خود انسان يا همان حق
مالكيت توسعه مي دهد و آن را برادر دوقلوي حق آزادي طبيعي انسانها برمي شمرد .چنين
حقي در بستر نظام اقتصاد آزاد امروزه كه از آن به نظام بازار يا سرمايه داري ياد مي شود به
صورت نه تنها آزاد دانستن ،بلكه تاييد و اخالقي دانستن دنبال كردن منفعت فردي تبلور
یافته است.
از اين روي ،نوش��تار پس از بحث درباب ريشه هاي فكري آزادي اقتصادي در دیدگاه جان
الک ،به س��راغ اين مس��اله مي رود كه آيا اصوال نظام بازار آزاد يا س��رمايه داري كه مبتني
ب��ر اصل آزادي دنبال كردن منفعت فردي ،يا همان ليبرتارين يا ماكزيمم كردن مطلوبيت
فردي ،بنا شده است در ديد پدران فكري آن يك نظام اخالقي به شمار مي رود يا نه؟
بدين منظور ابتدائا به تفكرات اخالقي فلس��في آدام اسميت 1به عنوان اولين طرفدار نظام
اقتصاد آزاد ارجاع مي ش��ود و نش��ان داده مي شود كه اگرچه اسميت در كتاب ثروت ملل
خود مدافع نظم خود تنظيم بازار مبتني بر آزادي منفعت فردي بوده است ،اما وي كمتر از
دو دهه قبل از نگارش اين كتاب ،در كتاب اخالقي خود به نام تئوري همزادپنداري اخالقي،
به ش��دت بر تمامي اصول اخالقي كه نفع فردي را توجيه مي كند تاخته است .وي عنوان
مي كند كه فعل اخالقي فعلي است كه همزاد پنداري يك ناظر بي طرف را به همراه داشته
باشد و بدين ترتيب اسمیت هرگونه دفاع از منفعت فردي را رد مي كند .وي هرگونه تقليل
فعل اخالقي به رفتار انسان محاسبه گر اقتصادي را مذموم مي داند.
به طور مشابه ،اگرچه جرمي بنتهام 2به عنوان پايه گذار تفكر فايده گرايي به دنبال توجيه
فايده گرايي فيزيكي و اندازه گيري آن بود ،اما جان استيوارت ميل 3با تغيير نگرش به فايده
گرايي و بس��ط اين مفهوم به وضوح نشان داده كه فعل اخالقي از منظر فايده گرايي فعلي
اس��ت كه نفع براي بيش��ترين آحاد را به همراه داشته باشد و اين مساله مستلزم نيت خير
آفريني براي اكثريت است .بنابراين در نگاه جان استيوارت ميل نيز هيچ گونه انديشه فايده
گرايي نمي تواند همراه با تاييد دنبال كردن منفعت فردي باشد كه منشا و ريشه تفكرات
ليبرتاريني در نظام سرمايه داري است.
با روشن شدن اين بحث كه از نظر اخالقي و فلسفي نمي توان دفاع و يا حتي جانبداري از
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1 .Adam Smith
.2 Jeremy Bentham
3 .John Stewart Mill
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اصول آزادي دنبال كردن منفعت فردي در نظام س��رمايه داري ،حداقل در ديدگاه دو پدر
فكري جريان فلسفه اقتصاد ،يعني آدام اسميت و جان استيوارت ميل ،پيدا نمود؛ نوشتار به
سراغ اين بحث مي رود كه آيا اكنون در عمل در نظام سرمايه داري چنين آزادي كه خيلي
ها س��نگ آن را به سينه مي زنند محقق شده اس��ت يا نه .بدين منظور ،با ارجاع به آراء و
نظرات بزرگان این حوزه و گذر از یک نگاه انتزاعی و کاریکاتوری به سرمایه داری به سمت
یک نگاه دقیق ،عمیق و پیچیده ،نشان داده می شود که چگونه سرمایه داری حداقل از سه
بعد نه تنها آزادی موعود را برآورده نکرده است ،بلکه به صورت بالعکس مردم را اسیر دست
بنگاه های بزرگ گردانیده و حتی زندگی و عالیق فردی آنها نیز به دست اینان شکل می
گیرد .بدین ترتیب دو پارادوکس اساسی میان فکر و عمل نظام سرمایه داری متجلی است
که اولی پارادوکس میان نظرات پیشگامان فکری و وعده های سرمایه داری و دوم پارادوکس
میان وعده های سرمایه داری و تحقق آن است .طبعا استدالالت فوق به معنای تایید نگاه
پدران فکری تمدن غرب نیست ،بلکه بحث در باب درستی یا عدم درستی آن نظریات در
جای خود مقرر است .از اين روي ،نمي توان به سرمايه داري به عنوان يک الگوي مطلوب
پيشرفت نگريست و بايد به دنبال الگوهاي بومي جايگزين بود.
کلمات کلیدی :آزادی ،سرمایه داری ،منفعت گرايي ،سمپاتي ،فايده گرايي.
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