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چکیده
پیشرفت چیست و چگونه محقق میشود؟ پرسش اساسی که اذهان اندیشمندان را بـرای رسـیدن
به جامعه آرمانی به خود مشغول کرده است .هرچند این مسالهای بنیادین است و هرگونـه تـالش
برای پاسخ به آن در خور توجه ،لکن پرسشی اساسیتر نیز وجود دارد؛ «پیشرفت مطلوب» کـدام
است؟ در این تحقیق که یک مطالعه توصیفی تحلیلی است پژوهشگر تالش کرده است تـا پاسـخ
پرسش مذکور را در اندیشههای عالمه جوادی آملی جستجو کند .آیت هلال جوادی آملی با الهام از
قرآن کریم در پاسخ به این پرسش ،مفهوم «پیشرفت کوثری» را مطر کرده و آن را بدیل «توسـعه
تکاثری» قرار داده است .یافتههای پژوهش که در قالب مبانی پیشرفت کوثری صورتبندی شده،
حاکی از آن است که مفهوم «پیشرفت کـوثری» ظرفیـت بسـیار بـاالیی بـرای پاسـخ بـه چیسـتی
پیشرفت مطلوب دارد .بهویژه از این لحاظ که پیشرفت را جایگزین واژه توسـعه قـرار میدهـد و
تمایزات الگوی اسالمی پیشرفت را از توسعه غربی نمایان میسازد.
کلیدواژهها :پیشرفت ،الگوی پیشرفت ،پیشرفت کوثری ،توسعه تکاثری ،جوادی آملی.
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درآمد

گاسبر بهعنوان یکی از دانشمندان غربی که رویکرد انتقـادی بـه اخـالق توسـعه دارد،
معتقد است تنها تفکرات و تأمالت فلسفی در باب انسانشناسی هستند کـه میتواننـد
روشن کنند «پیشرفت واقعی» و «توسعۀ خوب» و وفادار به همۀ ابعاد وجـودی انسـان
چیست و در بستر چگونه شرایطی بهلحاظ فردی و جمعی رخ میدهد .همهنین ایـن
مالحظات مبنایی در سطح تفکرات فلسفی و زیربنایی است که میتواند از موقفهـا،
ارزشها و هنجارهای مبنایی مطلوب ،در برابر جایگزینهای ناقص و ناکافی ،توسـط
تفکرات انتقادی و عقالنی دفاع نمایند .همهنین با تأمالت فلسفی و مبنایی اسـت کـه
میتوان از پیهیدگیها ،تضادها و تزاحمهای پدیدآمده در مسیر انتخاب عقالنی ابزارها
و اهداف میانی و نهایی ،تحلیلی روشن بهدست داد و زمینۀ الزم برای انتخاب درسـت
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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و مناسب را فراهم کرد (.)Gasper, 2011: 17
پیشرفت از مفاهیمی است که درباره چیستی آن اختالفنظر بسیاری وجود دارد .به
اعتقاد عالمه جوادی آملی ،اختالف در تبیین مفهوم پیشرفت به تفاوت در جهانبینیها
برمیگردد .نگرش مادی تفسیری و دیدگاه الهی ،تفسیری دیگری ارائه میدهند؛ زیـرا
کسی که عالَم و آدم را در ماده و طبیعت خالصه میکند ،پیشرفت و انحطاط جامعه هم
برای او محدود به همین حیطه است؛ لاما نزد آن کـه جهـان و انسـان را فراتـر از مـاده
میداند ،پیشرفت و انحطاط هم فراتر از دنیای مادی است .لذا ایشان معتقد اسـت کـه
ارائه تفسیر درست از فرایند پیشرفت بهعنوان یکی از موضوعات بنیادین علوم انسانی
وقتی ممکن میشود که این علوم قبل از هر چیز به شناخت درستی از انسان و جهان و
پیوند عمیق این دو رسیده باشد .بهنظر ایشان علوم انسانی کـه در بسـتر تفکـر مـادی
صورتبندی شده ،بهدلیل نگرش تکساحتی ،نمیتواند تبیین درستی از انسان و جهان
ارائه دهد؛ در نتیجه ،هر تفسیری که از پدیدههای انسانی نظیر پیشـرفت و غیـره ارائـه

میدهد ناصواب خواهد بود .در نگاه قـرآن کـریم ،اصـالت از آن رو و جـان انسـان
است؛ کالبَد و جسم آدمی فناپذیر و مادی است .تفسیر قرآن از جهان مـادی و طبیعـی
این است که جهان طبیعی و نظام مادی ،پستترین عالم از عوالم هستی است و پر از
آن ،عوالم مثالی و مجردی نیز وجود دارد .انسان برای این جهان خلق نشـده و غایـت
آفرینش او محدود به عالم مادی نیست .دنیای مادی بهسان پل و گذرگاهی است که او
را به منزل اصلی وی میرساند ،بنابراین پیشرفت و انحطاط برای وی و جامعه انسـانی
با نگاه به غایت او سنجیده و تفسیر میشود .با داشتن چنین نگاهی به عالم و آدم است
که رستگاری و پیشرفت در فرهنگ اسـالمی ،معنـای واقعـی خـود را پیـدا مـیکنـد.
رستگاری در اسالم با ارزشهای متعالی چون ایمان ،عدالت صداقت ،پاکیزگی پیونـد
خورده است و قرآن در عبارتی کوتاه و گویا ،تفسیر صحیح و درست آن را ارائه داده و
َـح َمـن تَ َزک لـی
رستگاری را ابتدا از درون خود انسان و تزکیه نفر میداند قَـد أفل َ
اقتصادی خالصه کرده و بر مبنای همین اندیشه معتقد است که برتـری جـویی مـادی
وم َمن استَعلی (طه .)۱۰ ،اما قرآن کـریم ،تـالش
باعث رستگاری است قَد أفل ََح الیَ َ
برای استعال و دنیاجویی را که منطـق توسـعه و پیشـرفت در تفکـر مـادی محسـوب
میشود ،عامل اصلی انحطاط بشر میداند« :چه بسیار گروههایی را پیش از آنان نـابود
فر و شکوه ،نیرومنـدتر بودنـد» (مـریم .)۵۰ ،از نگـاه قـرآن
کردیم که در سازوبرگ و ل
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(اعلی ،آیه )۱۰در مقابل ،تفکر مادی ،رستگاری و پیشرفت را در رفاه مـادی و ثـروت

عمران و آبادکردن زمانی به سعادت و شادکامی واقعی انسان ختم میشود که از سـنخ
کوثر یعنی همراه با تعالی معنوی و اخالقی باشند نه از جنر تکاثر یعنی فزونطلبی و
برتریجویی در اموری دنیوی محض (جوادی آملی.)۰۵۵-۰۵۱ :۱۵۹۷ ،
هدف از ارائه این پژوهش ،بررسی ظرفیتهای «پیشرفت کوثری» ،بـهعنوان مفهـوم
کانونی در اندیشه عالمه جوادی آملی در حوزه پیشرفت و پیشرفتورزی است .ایشـان
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مفهوم حیات کوثری را در مقابل حیات تکاثری مطر کرده است .این مفهوم برگرفته از
قرآن کریم ،ظرفیت بسیار باالیی برای نشاندادن تمایز ماهوی پیشرفت با توسـعه دارد و
هدف این مقاله واکاوی ابعادی از این مفهوم بهویژه از منظـر مبـانی آن اسـت .بنـابراین
میتوان پرسشی اساسی مطر کرد مبنی بر اینکه پیشرفت کـوثری چیسـت؟ بـهمنظور
سهولت در پاسخ به این پرسش ،طر چند پرسش فرعی نیز مفید خواهد بود؛ پیشـرفت
کوثری چه تفاوتی با پیشرفت تکاثری دارد؟ اهم مبانی پیشرفت کوثری کدامند؟
در موضوع جامعه آرمانی و حیات مطلوب آثار زیادی به رشته تحریر در آمده است
و هر کدام در جای خود قابلاعتنا و شایان توجه است .با تسامح میتوان همه مقاالتی
که در مجموعه مقاالت کنفرانرهای ساالنه الگوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت منتشـر
شده ،بهویژه مقاالت ناظر به مبانی الگوی پیشرفت و ویژگیهای بنیادی آن را در زمره
پیشنه این تحقیق تلقی کرد 1.لکن قلمرو موضوعی این پژوهش اوالً به مبـانی حیـات
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کوثری و ثانیاً به اندیشه عالمه جوادی آملی محدود میشود .به همین دلیل بایستی بـه
پژوهش هایی توجه کرد که این دو ویژگی را داشته باشند .تنها دومقاله نزدیک به ایـن
موضوعات ،مقالهای با عنوان «توسعه کـوثری در چـارچوب اخـالق الهـی از دیـدگاه
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1به عنوان نمونه برای مطالعه بیشتر میتوان به مقاالتی همهون« :مبانی انسان شناختی پیشرفت اقتصادی الحادی از
دیدگاه قرآن کریم» و «مبانی مبدأشناختی پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم» هر دو به قلم انسیه
کاشانی و محمدنقی نظرپور مندرج در مجموعه مقاالت همایش پنجم الگوی پیشرفت ج ،۵صص  ۹۷۱- ۹۵۷و
عبدال فتحی ()1931
۱۵۷۱-۱۵۵۵؛ مقاله «تحلیل فلسفی پیشرفت و ارکان آن بر اساس آیات قرآن کریم» نگاشته
هل
معرفت اقتصاد اسالمی سال هشتم بهار و تابستان ،شماره ( ۱پیاپی ۱۵۱-۹۵ ، .( ۱۱؛ مقاله «الگوی پیشرفت
توأمان مادی و معنوی جامعه؛ چالش جهان امروز یا تمنای دیرین انسان» منادی نوری ،صابر ،)۱۵۷۰( ،تهران:
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چهارمین کنفرانر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۷۷۱۹-۷۹۹۵ ، ،؛ مقاله «تبیین مبانی الگوی پیشرفت
نورال صالحی
اقتصادی کوثری جهت پیاده سازی در قالب اقتصادمقاومتی» نگاشته مشترک سعید ایران منش،
هل
آسفیجی و سید عبدالمجید جالیی اسفندآبادی ( ،)۱۵۷۵فصلنامه اقتصاد مقاومتی ،سال سوم ،ش  ،۱صص -۵۱
 ۷۰اشاره کرد.

آیت هلال جوادی آملی» سیدرضـا حسـینی ( )1931و مقالـه دیگـر بـا عنـوان «الگـوی
پیشرفت ا قتصادی کوثری و مدل اجرایی آن» احمدعلی یوسـفی ()1931را مـیتـوان
برشمرد؛ مقاله اول که محدود به بیان ویژگیهای اقتصادی توسـعه کـوثری اسـت ،بـا
استفاده از آثار عالمه جوادی آملی برخی از مبانی و شاخصـههای توسـعه کـوثری در
عرصه تولید ،توزیع و مصرف را بررسی کرده است .مقاله دوم نیز صرفا بـه برخـی از
الزامات پیشرفت کوثری در عرصه اقتصاد پرداخته است .از این جهت برغم همخوانی
جزئی ،تفاوت جدی با پژوهش حاضر دارند؛ پژوهشی که تالش میکند با اسـتفاده از
آثار و اندیشههای عالمه جوادی آملـی «پیشـرفت کـوثری» را در قامـت یـک مفهـوم
تمامعیار حوزه پیشرفت ،موردنظر قرار دهد.
 .1چارچوب مفهومی
 .1 .1پیشرفت

و غیر ارزشی و یک مفهوم فرهنگی و ارزشی که تابع نظریه کالن است .پیشـرفت را
اگر خروج از قوه به فعل-که نوعی تکامـل پنهـان در هـر حرکـت اسـت -در نظـر
بگیریم ،ی ک مفهوم مطلق است .هر جا که حرکتی محقق بشود و قوهای به فعل مبدل
شود آنجا پی شرفتی اتفاق افتاده است؛ اما این پیشرفت به مفهوم ارزشی نیست بلکه به
مفهوم فلسفی و تکوینی است .اینکه امروزه پیشرفت بهشکل سریع و تنهـا در یـک
حوزه اتفاق میافتد بهمعنای اول پی شـرفت اسـت؛ امـا وقتـی مشـاهده می شـود کـه
پیشرفت مذکور آسیب های متعدد به طبیعت و محـیط زیسـت وارد کـرده یـا نظـام
خانواده را مختل کرده ،معنای دیگری پدیدار میشود .حتی خود بههم ریختن نظـام
خانواده ی ا نظام جامعه نیز معنای دقیقی دارد که شاید نتوان با دانش امروز پیامدش را
سنجید و حل کرد؛ تئوریها و دکترینهـای پی شـرفت در غـرب ،صـرفا درون یـک
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پیشرفت مانند بسیاری از مفاهیم دیگر مثل آزادی ،دو مفهوم دارد؛ یک مفهوم مطلق
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دستگاه فلسفی قرار گرفته است؛ این درحالی است کـه مـا بـه دو دسـتگاه معرفتـی
معتقدیم ،دستگاه عقلی و دستگاه وحیانی.
پیشرفت در مفهوم دوم ،دارای معنای فرهنگی و ارزشی است .بدین معنا که ،گرچه
هر وجودی در عالم ،خیر است و هر خروجی از قوه به فعل یـک پیشـرفت و تکامـل
است؛ اما از آنجا که این عالم ،عالم تضاد و تزاحمهـا اسـت ،بـین وجـودات متـزاحم
تضادهایی پدید میآید .در چنین شرایطی ،انتخاب اولویتها و گزینههای برتر نیازمند
دقت جدید مبتنی بر نگاههای فلسفی و اخالقی است .ازاینرو در پیشرفت بـه مفهـوم
اول هر تغییری که در عالم رخ داده و هر تسخیری که در طبیعت ،زمین ،زمان و آسمان
ایجاد شده ،همه اینها پیشرفت است؛ اما در مفهوم دوم هر دگرگونی نمیتوانـد لزومـاً
پیشرفت باشد بلکه ممکن است پررفت باشد؛ چون دگرگونی باید در منظومه کـالن
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آن که عالم تزاحمات و تضادهاست ،ارزیابی شود .پیشرفت از ایننظـر هماننـد آزادی
است ،خواه آزادی زن باشد یا آزادی دیگر اعضای خانواده .درون هر آزادی ،آسایشـی
هست ولی وقتی که این آزادی در منظومه کالن قرار میگیرد و تزاحمات در آن لحاظ
میشود قضیه فرق میکنـد و محـدودیتهایی را بـهدنبال دارد .ارزیـابی پیشـرفت در
توجه به دیدگاههای بنیـادی و شـناخت اولویتهـا در تزاحمـات
مفهوم دوم ،مستلزم ل
است .چنانچه تزاحمی بین پیشرفتها پیدا شود باید اولویتها را سـنجید؛ امـا علـم
قادر نیست اولویتها را تشخیص دهد 1.و باید دسـت بـه دامـان تـامالت فلسـفی و
دینشناسی شد.
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :علیرضا اعرافی (« ،)۱۵۷۵جایگاه فقه در ترسیم الگوی اسالمی پیشرفت»؛ پژوهشنامه علوم انسانی اسالمی،
سال دوم ،شماره  ،۱صص .۱۵-۷

 .1 .2توسعه تکاثری

توسعه تکاثری دارای ویژگیهایی است که به شکل ریشهای آن را از توسـعه کـوثری
متفاوت میسازد .نخستین ویژگی که قرآن برای توسـعه تکـاثری بیـان میکنـد ،رفـاه
زدگی ،اسراف و اتراف است؛ نگاه محدود به توسعه و صرفا شادکامی دنیـوی و بهـره
مندی مادی است و ضایعکردن نعمتها و مواهب الهی به نحو بارزی در آن به چشـم
میخورد .دومین ویژگی توسعه تکاثری را میتوان فردگرایی لجامگیسخته نامید؛ بدین
معنی که در توسعه تکاثری افراد فقط در صدد بیشینهکردن سود و منافع شخصیشـان
هستند و توجه به رفاه عمـومی و مصـالح دیگـران در آن جایگـاهی نـدارد 1.سـومین
ویژگی توسعه تکاثری مربوط بـه اهـداف نـامطلوبی اسـت کـه بـرای خـود در نظـر
میگیرند؛ مثال در این الگو ،لذتجویی هدف غایی توسعه بهشمار مـیرود 2.چهـارم،
حب مال بهنحو غریزی در هر انسانی وجود دارد ،اما در توسعه تکاثری حـب مـال بـه
حدی شدید است که بهتعبیر قرآن اگر افراد تمام خزاین الهی را در اختیار داشته باشند،
باز هم چنانتنگنظر و تنگدست هسـتند کـه ذرهای از دارایاش را در جهـت تـأمین
مصالح و رفع نیازهای دیگران انفاق نمیکند .5بخل و تنگنظری اصل غالب در توسعه
تکاثری است و در همهجا حضور دارد 1.ششم ،کـارگزاران توسـعه تکـاثری بـر ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــ

َ .1وطَ ائفَة ق َْد َأ َه َّمتْ ُه ْم َأنْف ُُس ُه ْم (آلعمران.)۱۷۰ ،
ام (محمد)۱۱ ،
َ .2ویَ ْأکُلُونَ ک ََما تَ ْأکُ ُل ْاألَن َْع ُ

ب َوالْف َّض َة َوالَ ینفقُون ََها فی سبیل هلال فَب ِّشر ُهم ب َعذَ ٍ
اب َألیمٍ (توبه.)۱۰ ،
 .9یَکْن ُزونَ الذَّ َه َ
َ
ُ
َ ْ

َ .1وتُحبُّونَ ال َْمالَ ُحبًّا َج ًّما (فجر.)۱۵ ،
َ
ورا (اسرا)۱۵۵ ،
ُ .5ق ْ
ل ل َْو َأنْتُ ْم تَ ْملکُونَ َخ َزائ َن َر ْح َمة َربِّی إذًا َأل ْم َسکْتُ ْم َخشْ یَ َة ْاإلنْفَاق َوکَانَ ْاإلن َْسانُ قَتُ ً
ُ
 .1و أحضرت األنفر الشل لح (حشر.)۷ ،
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انباشت و تراکم ثروت است 9.پنجم ،حب ثروت و مال ،از حد طبیعی بیـرون اسـت.
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باورند که جمع مال و ثروت ،زمینه شادکامی و سعادت ابدی آنها را فراهم میسازد.

1

با توجه با آنهه بیان شد میتوان گفت الگوی توسـعه تکـاثری فراینـدی را نشـان
می دهد که تالش برای انباشت و تـراکم ثـروت مـادی درونمایـه اصـلی آن را شـکل
میدهد .هدف غایی در این الگو بیشینهکردن رفاه و شادکامی دنیوی انسـان اسـت .بـا
توجه به چنین هدفی ،توسعه تکاثری عمـدتا در قالـب الگوهـای رفتـاری مبتنـی بـر
اسراف ،اتراف ،ضایع کردن نعمتها و تخریب طبیعت نمود پیـدا مـیکنـد (جـوادی
آملی.)۱۱۵ :۱۵۹۱ ،
 .331پیشرفت کوثری

در مقابل توسعه تکاثری ،که «هم در تولید و هم در مصرف توسعه دارد» (جوادی آملـی،
 ،)۱۹ :۱۵۷۵توسعه کوثری قرار دارد« .قرآن کریم جلوی توسعه در مصرف را میگیـرد»
(همانجا) .توسعه کوثری تالش مستمری است بـرای افـزایش ثـروت کـه هـدف از آن
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16

فراهمشدن شرایط برای تعالی معنوی همگانی است و در عرصه مصرف ،قناعـت اصـل
بنیادی آن را شکل میدهد« .نکته آغاز در پیشرفت اقتصادی کوثری آن اسـت کـه نبایـد
سرمایه را فروخت و خورد؛ بلکه باید از سرمایه درآمد کسب کرد و از درآمد آن مصرف
نمود» (یوسفی .)۵۱۵۵ :۱۵۷۰ ،بهعبارت دیگر توسعه کوثری یا ممدو  ،فرایندی اسـت
که در طی آن تولید و ثروت جامعه افزایش مییابد اما مصرف منابع و امکانات بـا توجـه
به اصل قناعت صورت میگیرد .انسان مسلمان در تولید ثروت حریص اما در مصرف آن
قانع است .به بیان ایشان «حـر ،در تولیـد ممـدو اسـت؛ ولـی حـر ،در مصـرف
نکوهیده؛ بلکه راه قناعت مورد ستایش است( ».جوادی آملی.)۱۱۵ :۱۵۹۱ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
ب اَنَّ مالَ ُه اَخل ََده (همزه.)۵-۱ ،
حس ُ
 .1اَلَّذی َج َم َع ماالً َ
وع َّد َده .یَ َ

الگوی پیشرفت کوثری دارای اهداف ،مؤلفهها و ویژگیهـایی اسـت کـه بـهنحو
اجمالی مورد اشاره قرار میگیرد.
 ..31پیشرفت حقیقی ،پیشرفت کوثری

عالمه جوادی آملی در یک سنخشناسی کـالن الگوهـای پیشـرفت را بـه دو نـوع
توسعه تکاثری یا مذموم و توسعه کوثری ممدو تقسیم میکند .به اعتقاد ایشان اسالم
نه تنها نسبت به امر توسعه بیتفاوت نیست بلکه نوع کوثری آن را با جدیت تمام مورد
ال
ترغیب و تشویق قرار داده است .وی در این خصو ،میگوید« :اسالم توسعه را کام ً
ترغیب و تشویق کرده است؛ منتهی توسعه در اسالم دارای دو نوع متفاوت است .یک
نوع ،توسعهی تکاثری است که اسالم در همهجا آن را مذمت کرده است؛ و یـک نـوع
دیگر ،توسعهی کوثری است که اسالم در همهجا از آن حمایت کرده است( ».جـوادی
آملی)۱۵ :۱۵۷۵ ،
کوثری نه دنیا به خاطر آخرت رها میشود و نه سعادت اخروی به پای لذتجوییهای
دنیوی قربانی میگردد ؛ یعنی «بهترین شما کسی است که بین تمام مقاطع سلوك الهی،
جمع سالم نماید و رهتوشه هـیچ مرحلـهای را فـدای مرحلـه دیگـر نکنـد .نیـز همـه
ال تحصـیل کنـد تـا متکدیانـه بـه دیگـری ننگـرد و
احتیاجهای آخرت خود را مسـتق ً
نیازمندانه به لماظه دیگری چشم ندوزد»( .پاینده )۵۰۱ /۱ :۱۵۹۱ ،معلوم است ملتی که
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ویژگی اساسی توسعه کوثری نگاه جامع آن بـه دنیـا و آخـرت اسـت .در توسـعه

بخواهد جامع دنیا و آخـرت باشـد ،راهـی جـز کـالننگـری ،توسـعه و تـامین تمـام
هزینههای استقالل و آزادی ندارد؛ وگرنه به خیال خام زهد محمـود ،دنیـا را از دسـت
میدهد و کَ ِّل بر دیگران خواهد شد .از اینجا به طور اجمال ،معنای دنیـای ممـدو و
دنیای مذموم معلوم میشود؛ یعنی تأمین نیازمندیهای اقتصادی فرد و جامعه ،دولت و
ملت ،منافی زهد و آخرتطلبی و عافیتخواهی نخواهد بود» (جـوادی آملـی:۱۵۹۱ ،
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 .)۱۱۷-۱۱۹پیشرفت در چارچوب اندیشه اسالمی عالوه بر این که نگاه جامع نسـبت
به دنیا و آخرت را مبنا قرار میدهد ،در بعد دنیوی نیز نگاه جـامع و همـه جانبـه دارد.
حق هر ملت و جامعه این است که زندگی صـالح داشـته باشـد و مقصـود از اصـال
معیشت ،خصو ،اصال اخالقی نیست؛ بلکه مراد ،تمام آن چیزهـایی اسـت کـه در
بهتر زیستن و خوبتر زندگی کردن و سالمتر به سر بردن دخیل اسـت؛ البتـه اصـال
معیشت ،نه تنها مستلزم اسراف ،اتراف و مانند آن نیست ،بلکه معیشـت دنیـا بـا آنهـا
فاسد و آلـوده مـیشـود .دنیـایی کـه دوسـتی آن رأس هـر خطیئـه اسـت ،هرگـز در
جستوجوی مال حالل و کسب هزینههای الزم زنـدگی ،اعـم از مسـائل بهداشـت و
درمان ،آموزش و پرورش ،تجهیز نیروی نظامی و انتظامی و نظایر آن ظاهر نمیشـود؛
زیرا همه این امور ،جزء وظایف محمود و ممدو عقلی و نقلی است (همان.)۱۱۷ :
 .2مبانی پیشرفت کوثری
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 .132مبانی هستیشناسی

از منظر هستیشناسی دینی ،عالم طبیعت برای خدمت به انسان و انسان برای عبـادت
آفریده شده است .عالمه جوادی آملی با توجه به آیات قـرآن دو هـدف عمـده بـرای
آفرینش نظام کیهانی و عالم طبیعت بیان میکند.
 -۱خدمت به رشد عقالنی بشر :براساس آیـه  ۱۱سـوره طـالق ،هـدف آفـرینش
مجموعه کیهانی ،دانا شدن و پرورش عقالنی انسانهـا اسـت .طبـق مفـاد آیـه هـدف
خلقت وقتی محقق میشود که بشر به خوبی از قوه اندیشه خـود اسـتفاده نمایـد و بـا
بهرهمندی از عقل به شناخت حقایق و کشف مجهوالت عالم نایل شود (جوادی آملی،
۱۵۹۹ج .)۱۱۷ :با توجه به این آیه میتوان گفت که رشد توان عقالنی انسـان یکـی از
اهداف اساسی پیشرفت اسالمی محسوب میشود ،چرا که خداوند کل عـالم خلـق را
برای آن آفریده تا انسان با تعمق و کندوکاو در آن معرفت خود بـه خداونـد و حقـایق

عالم هستی را به کمال برساند (همو۱۵۹۹ ،ی.)۰۵۰ /۵ ،
 -۱فراهم کردن وسایل رفاه و آسایش انسان :عالوه بر رشد عقالنـی انسـان کـه از
طریق مشاهده ،مطالعه و کندوکاو در آیات تکوینی خداوند حاصل میشود ،بهرهمندی
مادی و آسایش دنیوی دیگر مقصود نهفته در آفرینش عـالم طبیعـت اسـت .بـرخالف
تصور غلطی که اسالم را دین ناسازگار با توسعه و رفاه مادی میداند ،به بـاور عالمـه
قرآن کـریم در آیـات متعـددی غایـت آفـرینش عـالم طبیعـت را بهـرهوری مـادی و
خوشگوارایی زندگی دنیوی انسان بیان میکند .بر اساس آیه  ۱۵سـوره لقمـان ،تمـام
نعمت های ظاهری و باطنی موجود در طبیعت برای خدمت به انسان خلـق شـدهانـد.
عالمه در تفسیر این آیه مینویسد« :خلقت مجموع موجودات عالم برای آن است کـه
تقـرب بـه خـدای
در خدمت انسان باشد و در پیمودن مسیر سعادت حقیقـی ،یعنـی ل
سبحان به او کمك کند( ».همو۱۵۹۹ ،الف )۱۷۰ :همهنین در جای دیگر بیان میدارد:
پرستش خداست» (همو.)۱۵۷ /۱ :۱۵۹۵ ،
نکته مهم عبارت است از این کـه ،گرچـه قـرآن کـریم مجمـوع آنهـه را در نظـام
آفرینش وجود دارد در جهت خدمت به انسان و برای خوشگورایی زندگی بشر معرفی
میکند ،اما مواهب و نعمتهای مادی ،وقتی زمینه را برای سعادت و کمـال و آرامـش
بشر فراهم میکند که در راستای عبودیت و تقرب به خداوند مورد استفاده قرار گیرند،
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«کمال زمین و آسمان به این است که در خدمت انسان قـرار گیـرد و کمـال انسـان در

نه لذتپرستی محض و کامجویی دنیوی .افراد و جوامع انسانی اگر نعمتهای الهی را
در مسیر تعالی معنوی و رشد اخالقی به کارگیرند ،زندگی برای آنها گوارا و همراه با
آرامش و آسایش خواهد شد ،اما اگـر ایـن مواهـب صـرفا در مسـیر کـامرواییهـای
اینجهانی به کار گرفته شوند ،نهتنها به بهروزی بشر کمک نمیکند ،بلکه اسباب انواع
رنجها و عذابها را برای او فراهم میسازد (همان .)۱۷۰ :لذا قرآن کریم ،در عین حال
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که خلقت آسمانها و زمین را برای بهرهوری انسان طر میکند ،هدف از آن را نیز که
تعالی معنوی ،توحید و تهذیب نفر انسان است ،مکرر بازگو میکند .بر اسـاس مفـاد
آیه  ۱۱طالق ،نظام امکانی برای آن آفریده شده ،تا بشر با مبدأ هستی آشـنا شـود و بـه
بینش توحیدی دست یابد (جوادی آملی.)۱۵۷ /۱ :۱۵۹۵ ،
انسان در هستی ،تافته جدا بافتهای از نظام کیهـانی نیسـت ،بلکـه یکـی از اضـالع
سهگانه مثلثی است که یك ضلع آن جهان ،ضلع دیگر آن انسان و ضلع سوم آن تـرابط
جهان و انسان است .اصل پیوند انسان و جهان به این حقیقت بنیادین اشـاره دارد کـه
بین جهان و انسان رابطه و داد و ستد متقابل وجود دارد؛ انسان بـا اعمـال ،کـنشهـا و
تصرفات خود بر نظم هستی تأثیر میگذارد و خود نیز از فرایندهای حـاکم بـر جهـان
تأثیر میپذیرد .بنابراین ،اینگونه نیست که انسان کاری را بیـرون از حـوزه جهـان یـا
منقطع از عالم انجام دهد ،بلکه همه ذرات هستی او در عالم اثر میگذارد چنانکه عالم
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11

نیز در او اثر میگذارد .بنابراین ،تدوین الگوی پیشرفت و مشخص کردن مسیر ترقی و
تکامل انسان بدون جهانشناسی و آگاهی عمیق از ترابط انسـان و جهـان امکـانپـذیر
نخواهد بود (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف)۵۹ :؛ برای بهرهوری و استفاده صحیح از اشیاء،
چارهای جز شناخت جهان وجود ندارد (همو.)۱۵۷ /۱ :۱۵۷۷ ،
قرآن کریم همواره به بشر هشدار میدهد که برای دستیابی به یک زندگی توأم بـا
آرامش ،امنیت و پیشرفت باید به رابطه عمیقـی کـه بـین انسـان و جهـان وجـود دارد
هوشیارانه عنایت ورزیم .در نگاه الهی ،جهان به مثابه سیستمی است که میـان اجـزا و
عناصر آن هماهنگی و ارتباط ناگسستنی وجود دارد و بـا درک ایـن پیونـد اسـت کـه
میتوان برنامهای برای هدایت حیات در مسیر تعالی و پیشرفت تدوین کـرد (جـوادی
آملی۱۵۵۷ ،ب .)۱۱۰ :هر نوع عملی که از انسان صادر میشـود ،تـأثیری مسـتقیم در
طبیعت داشته و در صحت یا مرض فضای پیرامون مؤثر است (همو۱۵۹۹ ،ج.)۱۷ :
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نظامهای اجتماعی در خالء شکل نمیگیرند ،بلکه هر نظم و سامان اجتماعی همانگونه
که نتیجه و محصول مبانی هستیشناختی خاصی است از اصول و بینشهـای معرفـت
شناختی متناسب با خود نیز بهره میبرند .بنابراین ،مباحث معرفتشـناختی ،بـرخالف
تصور ابتدایی ،صرفا دانش انتزاعی و بیارتباط با زندگی واقعی نیست ،بلکه هـر نـوع
رویکردی که در قبال پرسشهای معرفتشناسانه اتخاذ میشود ،تأثیرات و نمودهـایی
خا ،در متن زندگی واقعی خواهند داشت و شیوههای زندگی عملـی بـر پایـههـای
معرفتشناسی معینی استوارند .در حقیقت ،پیدایش جامعه سکوالر مالزم و بلکه نتیجه
پیدایش مفهومی از علم و معرفت است که با آن هماهنگ میباشد؛ کما این که جامعـه
توحیدی و الهی نیز در دامنهی برداشت خاصی از علم امکان تحقق مـییابـد .جامعـه
توحیدی با رویکردی پوزیتویستی به معرفت که تنها بر تجربه حسـی بـهعنوان معیـار
نمیداند؛ زاده نمیشود؛ چنانکه سکوالریسم اجتماعی با معرفتشناسی توحیدی هیچ
نسبتی ندارد و نمیتواند با آن همخانه باشد .به نظر عالمه جـوادی «انسـان بـر محـور
معرفتشناسی خا ،خود حرکت میکند .اگر معرفتشناسی او فقط حـر و تجربـه
حسی باشد ،هستیشناسی او در مدار ماده محصور بوده ،زندگی او برابر پندار باطل او،
در تنگنای طبیعت محبوس میشود و اگر معرفـتشناسـی او اعـم از عقـل تجربـی و
تجریدی باشد ،هستیشناسی وی در ساحت فسـیح و میـدان وسـیع مجـرد و مـادی،
آزادانه اداره میشود و برابر درایت حق ،او در فسحت طبیعت و فرا طبیعت حری لت تام
دارد( ».جوادی آملی)۹۱ /۰ :۱۵۷۱ ،
از نگاه قرآن کریم ،تقابل و جنگ تاریخی حق و باطل ،انبیاء و دشمنان آنها که در
جای جای قرآن مورد اشاره قرار گرفته پایههای معرفتی دارد (غافر ،)۹۵ ،یعنی عدهای
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شناخت معتبر تأکید میکنـد و شـناخت سـاحتهـای غیـب عـالم را قابـل شـناخت
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به علوم بشری مغرور بودند و آن را کافی میدانستند و آنگاه که رسوالن الهی به منظور
هدایت آنان فرستاده میشدند ،به همان علوم و یافتههای خود فرحناك بودند و سـخن
انبیا را نمیپذیرفتند؛ آنها میگفتند با داشتن علم تجربی و دانش بشری نیازی به وحـی
الهی نداریم (همو۱۵۹۹ ،ب.)۵۱۱ :
بنابراین ،هر گونه برنامهریزی عملی در شؤون حیـات بشـر مرهـون ایـدئولوژی و
ایمان به مکتب خا ،و هر نظام ایدئولوژی تابع جهانبینی مخصو ،و جهان بینیها
مدیون شناخت شناسی ویژه اسـت .بـرای مثـال ،هـر شناختشناسـی خـود در پرتـو
خودشناسی خا ،شکل میگیرد و شناخت نفر ،مقدم بر هر شـناخت دیگـر ،حتـی
«شناختشناسی» است (همو .)۵۷۰ /۵ :۱۵۹۱،رو آدمی عصاره جهان آفرینش است
و گذشته از آن که عوالم سهگانه طبع و مثال و عقـل را در خـود دارد و تـوان طـی آن
مراحل میسور اوست ،ارتباط حصولی با جهان خارج را نیز دارد ،برخی از موجودهای
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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خارجی را از مجرای حر ادراك میکند و بعضی را با کمـك فکـر مـیفهمـد (همـو،
۱۵۵۹ب )۵۷ :بر همین اساس ،در «حکمت متعالیه» ،شناخت نفر ،اصل هر معرفـت
دانسته شده است ،زیرا عالم اگر حقیقت خود را نشناخت نمیتواند بـه وصـف او کـه
علم است و به متعلق آن که معلوم است پیببرد ،لذا صدرالمتألهین معرفت نفر را هم
در شناخت مبدأ و اوصاف و افعال او نردبان ترقلی میداند که بدون پیمودن مـدارج آن
نیل به معارف الهی میسـور نیسـت و هـم آن را در شـناخت معـاد و شـؤون آن کلیـد
گشایش میشمارد که بدون استمداد از آن ،آشـنائی بـه درون گنجینـه قیامـتشناسـی
مقدور نخواهد بود (همو .)۵۱-۵۷ /۱ :۱۵۷۷ ،اگر انسان خویشتن خویش را بشناسـد،
هم مبدأ جهان امکان را میشناسد و هم به معاد ایمان میآورد و حیات ابدی را پیش از
هر چیزی میبیند و به آن دلمیبندد ،و هم مسیر بین آغاز و انجام را میشناسد (همـو،
۱۵۵۹الف .)۹۰ :معنای حیات در عرصه انسانی چیزی جز عمل بر مبنای علم و اندیشه

نیست و به همین دلیل میتوان گفت که حیات و ممات ،پیشرفت و پسـرفت جوامـع
بشری تابع میزان هماهنگی علم و عمل در آن جوامع میباشد .علمی که در عمل ظهور
پیدا نکند و هندسه عمل را تنظیم ننماید و عملی کـه دسـتوراتش را از علـم نگیـرد و
رهبری اندیشه را نبذیرفته باشد ،انسجامی بین آنها نبوده ،هـر یـك جـدای از دیگـری
است (همو )۷۱ /۰ :۱۵۹۱،قرآن همواره جزم نظر را ،با عزم عمل ،هماهنـگ مـیکنـد،
زیرا از مجموعه علم و عمل ،و علم و قدرت ،حیات نشأت میگیرد .آن کسی که فقط
میداند ،قرآن او را زنده نمیداند و آن که فقط کار میکند اما نه بر اساس اندیشه ،او نیز
از حیات طیب برخوردار نیسـت (همـو۱۵۹۹ ،د .)۱۵۵ :بخشـی از کمـال و پیشـرفت
انسانی از مسیر حکمت نظری عبور میکند بدین معنی که از نگاه قرآنی هر چـه بشـر
بیشتر پرده از اسرار و حقایق هستی بردارد ،گامی در مسیر تکامل برداشته است .لذا در
برخی آیات یکی از اهداف اصلی خلقت توسعه شناخت انسان بیان شده است (همـو،
جداسازی انسان از آموزههای ادیان االهی ،نگاه انسانها و لذایذ او را به جهان دنیوی و
طبیعی محدود کنند و او را در ظلمتکده طبیعت سرگردان کنند (حسینی.)۱۷ :۱۵۷۱ ،
 .332مبانی ارزششناختی

حسن و قبح عقلی از جمله مبادی و پایههـای اساسـی احکـام ارزشـی و بایـدهای و
نبایدهای اخالقی محسوب میشود .از منظر اسالمی ،هر عمل ،ساختار و ترتیباتی کـه
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 .)۵۱ :۱۵۹۵این دقیقا بر خالف نگاههای دانشمندان غربی است کـه تـالش دارنـد بـا

از مصادیق عدل باشد ،حسن ،بایسته و مطلوب و هر آنهه که ذیـل عنـوان ظلـم قـرار
گیرد ،قبیح ،نابایسته و نامطلوب است .اما نکته اساسی از نگاه اسالمی آن است که عقل
انسانی همانگونه که در حوزه حکمت نظری از درک بسیاری از واقعیتها عاجز است
و بدون بهرهگیری از عقل قدسی از شناخت بخش مهمی از حقـایق هسـتی بـیبهـره
می ماند ،در حوزه حکمت عملی نیز این توان را نـدارد کـه تمـام بایـدها و نبایـدها را
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ادارک نماید و بههمیندلیل بشر در تنظیم حیات عملی شدیدا نیازمند استمداد از وحی
و عقالنیت قدسی است .بشر عادی ،نه ظرفیت آن را دارد که به علوم بیکـران احاطـه
پیدا کند و نه فرصت آن برای او فراهم است تـا همـه حقـایق را تـدریجاً بشناسـد .از
اینرو ،بسیاری از خیرات هست که انسان چون خیر بودن آن را نمیداند ،از آن گریزان
است و بسیاری از شرور است که چون شر بودن آنها را نمیداند ،به سمت آن گرایش
پیدا میکند و این گرایش و گریز کاذبانه است (بقره .)۱۱۱ ،انسان ،بسیاری از حقـایق
موجود عالم هستی را که به بود و نبود برمیگردد و نیز بسیاری از بایدها و نبایدها را با
دلیل عقلی درك میکند؛ ولی همیشه وسوسههایی در این درك عقلی نهفته است .از این
رو ،لطف خدا ایجاب میکند که پیامبرانی را مبعوث کند تا ضـمن دعـوت انسـان بـه
سوی خدا ،بر ادراکات عقلی او صحه بگذارند و یافتههای واقعی خرد انسانی را با بیان
خود که از وحی آسمانی سرچشمه میگیرد ،تأیید و تأکید و احیاناً به اصال و تعدیل
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آن اقدام کنند (جوادی آملی .)۷۰ :۱۵۹۱ ،بنابراین ،انسان چون با انبـوهی از نقـصهـا
همراه است و خودش توان برطرف نمـودن آنهـا را نـدارد ،بایـد بـرای تکمیـل ایـن
کاستیها به معلم غیبی که به نقص و نیاز انسان آگاهی دارد ،ایمان و اعتماد داشته باشد
و بداند که آن معلم غیبی ،نیاز او را به علم و معرفت تأمین و نقایص اخالقی و عملـی
او را تکمیل میکند (همان .)۱۰ :معارف الهی از سنخ علوم بشـری نیسـت ،از ایـنرو
پیشرفتهـای شـگرف علمـی و صـنعتی نیـز انسـانها را از وحـی و نبـوت و رهآورد
پیامبران :بینیاز نخواهد کردزیرا پیامبران ،علوم و اموری را برای جوامع انسـانی بـه
ارمغان میآورند که تحصیل آن جز از راه وحی ،مقدور بشر نیست (بقـره .)۱۷۱ ،نیـاز
حد تأییدی نسبی نیست ،بلکه وحی و نبوت برای
جامعه بشری به پیامبر ،مقطعی یا در ل
همه جوامع بشری ،ضروری و دائمی است (جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب ،ج .)۷۵۹ /۹
خالصه مبانی ارزششناختی این است که :مفاهیم الزامـی ماننـد «بایـد» و «نبایـد»

ضرورتی ادعایی (اعتباری) بین فعل و فاعل هستند که (بـر اسـاس قاعـدۀ ضـرورت
بالقیاس و بالغیر) از ضرورت واقعی و تکوینی ناشی شدهاند .اصول ارزشها ،عقلـی و
ذاتی هستند؛ و همهنین اصول ارزشهای اخالقی ثابت و مطلق هسـتند؛ بـرای مثـال،
عدالت همیشه و همهجا خوب و ظلم همیشه و همهجا بد است؛ و اختالفات در ناحیۀ
ارزشها ناشی از تشخیص یا تطبیق است .عملی اخالقی است که دارای ُحسن فعلـی
(مفید در کمال و تقرب انسان به خداوند) و حسن فاعلی (نیلت قرب و نیـل بـه خیـر)
باشد .ازآنرو که فطرت انسان نفخۀ الهی است ،رفتار بر مبنای گرایشهای فطری ،عین
فضیلت و موجب کمال و ارزشی اخالقی است .ارزشها دارای انواع متنوعی هسـتند؛
همهون ارزشهای دینی ،اجتمـاعی ،اخالقـی ،فرهنگـی ،زیباییشـناختی ،حقـوقی و
اقتصادی .از منظر دستگاه ارزشی حکمت و معرفت دینی ،همـۀ ارزشهـا در راسـتای
تحقق نیل انسان به «خالفتاللهی» جهتدهی میشوند.
دین ،دستگاه جامع معرفتی-معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال
و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است .دین کامل ،جهانشـمول و نهـایی،
اسالم است که بر نبی خاتم 6نازل و توسط آن حضرت ابـال و تفصـیالت آن در
سنت پیامبر و اهل بیت :بیان شده است .و لذا اسالم با نظام هستی و سرشت انسان،
هماهنگی دارد و نقـش بدیلناپـذیری در تـأمین نیازهـای نظـری و عملـی ،فـردی و
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اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا میکند .مهمترین منبع دین ،قـرآن کـریم اسـت .هـر
وصف کمالی که خدای سبحان برای قرآن کریم یاد فرمود ،بهمنزلـۀ شـر رسـالت آن
است؛ چون توصیف رسول در حکم تبیین قلمرو رسالت و محـدودۀ پیامرسـانی آن و
ال اگر قرآن بـه صـفتهـایی از قبیـل
کیفیت ابال پیام و ثمرۀ عمل به ندای اوست؛ مث ً
کریم ،مجید و هادی موصوف شد؛ یعنی پیام کرامـت و مجـد و رهبـری دارد .از ایـن
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رهگذر ،میتوان از توصیف قرآن به نور ،چنین استفاده نمود کـه پیـامش نـوربخش و
تدبلر در آن روشنگر و عمل به آن جامعۀ انسانی را نورانی مینماید 1.یعنی اگر والیـت
مؤمنان به عهدۀ خداست و ثمرۀ این والیت ،اخراج آنان از هرگونه تیرگـی و تـاریکی
است ،خواه به صورت دفع نسبت به پاکان و معصومان و خواه به صورت رفع نسـبت
به تبهکاران از اهل ایمان ،2بهترین وسیلۀ نورانی نمودن مردان با ایمان ،همانا فرستادن
قرآن است و کاملترین مظهر این نام شریف ،همانا وجود مبارك انسـان کامـل ،یعنـی
نبیاکرم 6است.
عالمه جوادیآملی فیلسوف و متفکری است که معتقد به نظریه «دیـن حـداکثری»
است .خالصه این نظریه عبارت است از باور به این که اوال ،بشر در تمام وجوه فردی
و جمعی زندگی خود نیاز ذاتی به دین و هدایت دینی دارد؛ ثانیا ،دین اسالم به عنـوان
کاملترین دین الهی ،کلیت جامعی است که به تمام نیازمندیهای انسان پاسخ گفتـه و
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برای آنها راهبرد و راهحل ارائه کرده است (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف .)۱۱۷-۱۱۹ :دین
حداکثری ،دین برنامهی جامع و کامل برای زندگی بشر است و هـدف آن آبـاد کـردن
زندگی دنیوی و اخروی انسان به نحو توأمان میباشد .عالوه براین ،دین تنها به تشویق
و ترغیب پیشرفت و عمران در حیات دنیوی بسنده نکرده بلکه ،شیوهها و راهبردهـای
آن نیز در دین تبیین شده است (همان .)۱۱۵ :بر اسـاس نظریـه حـداکثری ،ابزارهـای
اساسی که برای اکتشاف نظریهی دینی در اختیار انسان قرار داده شده عبارتند از «عقل»

ُورا ُمبینًا (نساء)۱۵۰ /
اءک ُْم بُ ْر َهان م ْن َربِّک ُْم َو َأن َْزلْنَا إلَیْک ُْم ن ً
اس ق َْد َج َ
 .1یَا َأیُّ َها النَّ ُ
ین َآمنُوا یُ ْخر ُج ُه ْم م َن ُّ
وت یُ ْخر ُجون َُه ْم م َن النُّور إلَی
ین کَف َُروا َأ ْولیَاؤُ ُه ُم الطَّ ا ُغ ُ
الظل َُمات إلَی النُّور َوالَّذ َ
ال َول ُّی الَّذ َ
 .2ه ل ُ
َ
ُ
ُّ
یها َخال ُدونَ (بقره)۱۷۵ /
الظل َُمات أولَئ َ
اب النَّار ُه ْم ف َ
ك أ ْص َح ُ

دیگری ناقص است .به بیان ایشان« :عقل و نقل معتبـر بـا هـم شـالوده دینشناسـی را
شکل میدهنـد و انسـانهـای متعبلـد بـه تکـالیف دینـی نـه تنهـا خردورزنـد ،بلکـه
خردمندترین افراد جامعه هستند( ».همو۱۵۹۹ ،ج)۱۰۷ :
 ..32مبانی انسانشناختی

چگونگی ارتباط انسانشناسی با پیشرفت را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
الف؛ پیشرفت برای انسان صورت میگیرد و طبیعی است که چنین چیزی بـدون
شناخت ماهیت انسان و ظرفیتهای او امکانپذیر نیست.
ب؛ درمیان تعابیر گوناگونی که برای توصیف انسان ارائه شده است ،بهنظر عالمـه
جوادی «انسان متأله» گویاترین و مناسبترین تعبیری است که میتوانـد انسـان را بـا
همه ابعاد ملکی و ملکوتی آن در بربگیرد.
؛ شناخت انسان محدود به خود او نیست زیرا انسان بخشی از هستی و جزئی از
انسان و جایگاه او در منظومه هستی را باید به دقت مورد مطالعه قرار داد؛ انسانشناسی
بدون خداشناسی ،هستیشناسی و جهانشناسی اساساً نه میسر و نه کامل است .انسان
بخشی از جهان و جهان ،بخشی از کل هستی است .قوانین حاکم بر هستی بر انسان نیز
حاکم است .بنابراین انسانشناسی حتی نیازمند فهم سنتهای الهی است .البته میتوان
انسانشناسی را نقطـه عزیمـت قـرار داد و از آن بـه جهانشناسـی و هستیشناسـی و
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توجه به آنها نمیتوان شناخت کاملی از انسان بـهدسـت آورد.
مخلوقات است که بی ل

خداشناسی نایل آمد .آنچه مهـم اسـت جایگـاه انسـان در هسـتی و الزامـات آن بـر
الگوست؛ همچنان که جامعهشناسی و فرهنگشناسی هم بـدون انسانشناسـی میسـر
نیست .بدینتربیت انسـان ،حلقـه وصـل هستیشناسـی و جهانشناسـی از سـویی و
جامعهشناسی و فرهنگشناسی از سوی دیگر است .انسان نه تنها خود ،بلکه رابطهاش
با خدا (هستی) ،خلقت (جهـان) و خلـق (جامعـه) را نیـز بایـد بفهمـد .از اینجهـت
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دینشناسی نیز به انسانشناسی کمک میکند« .انسان در آینۀ وحی ،قابلیـت شــناخت
سـاختار وجـودی خویشـتن را داشته ،از فطرت معادلنابردار و جانشینناپـذیری کـه
تبدیلشونده نیست و کُفو و همتـایی نیـز ندارد بهرهمند است و با چنین سـرمایههـای
فراطبیعی و استثنایی که مختص آدمی است ،انســان را خلیفـۀ خـدا و امانتـدار الهـی
معرفی میکند تا موقعیت وجودی و هویت اصیل آدمـی را دقیق و عمیق بشناساند که
قرآن ،کتاب انسانشناسی و انسـانسـازی تمـامعیـار اسـت و این «احسن الحـدیث»
(زمر )۱۵ ،از سوی «احسن الخالقین»(مومنـون )۱۰ ،بـرای تفسـیر و تربیـت و تعلـیم
«احسن مخلوقین» نازل شده اسـت .کـه هـدایت «اقـوم» (اسـرا )۷ ،بــرای موجــود
««احسن تقویم» (تین )۰ ،ظهور یافـت و البتـه متشـابهات وجـودی انسـان در حـوزۀ
طبیعت و غریـزه بـه محکمــات وجـودی او در سـاحت فطـرت نیـز تفسـیربردار و
تأویلپذیر است تا نقطۀ ابهام و خأل و کاسـتی در حوزۀ انسانشناسـی وحیـانی بـاقی
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393

نماند و انسان ،خویشتن را در پرتو قرآن چنانکه بایسـته و شایسـته اسـت بشناسـد و
هندسۀ هستیاش را در مکتب وحی بجوید و تفسیر آفاقی (بیرونی) و انفسی (درونی)
انسان در سایهسار قرآن عینیت یابد» (جوادی آملی.)۱۰-۱۱ :۱۵۹۰ ،
تغییر ،تربیت ،تعلیم و تکامل انسان متفرع بر نوع «تفسـیر» و رهیافـت از سـاختار
ل تبیـین
هـویتی و ماهیتی انسان خواهد بود و «تغییر» در پرتو «تفسیر» و تعـالی در ظـ ل
آدمی ممکن خواهــد بـود؛ زیـرا تـا نـدانیم و نیـابیم کـه انسـان چیسـت؛ شناسـنامۀ
معرفتیوجودی او کدام است و چــه هویـت و نـوعیتی دارد ،چگونـه مـیتـوانیم از
آموزش و پرورش ،بینش و کشش ،دانش و گرایش و تعلیم و تربیتش سخن بـهمیــان
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آوریـم؟» (رودگر )۵۷ :۱۵۷۵ ،تا انسان شناخته نشود ،پیشرفت فهم و محقق نمیشود.
تا جایی به الگوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت مربـوط میشـود ،انسانشناسـی برآینـد
هستیشناسی ،جهانشناسی و جامعهشناسی است .بنابراین ،انسانشناسی هم مبـدء را

نشان میدهد و هم مقصد را.
د؛ انسان موجودی است که عالوه بر این که بهلحاظ ماهیت همواره در حال شدن
است ،به تسخیر و آبادانی طبیعت نیز مأمور است .از وظایف اساسی انسان ارتبـاط بـا
طبیعت ،آباد ساختن آن در جهت نیل به تمدن الهی است.
ی؛ پیشرفت یعنی پیشرفت انسان .پیشرفت جامعه عالوهبر اینکه بـهعنوان بسـتر
توجه به انسان معنای محصلی ندارد .نتیجه این میشود
تعالی انسان مطر است ،بدون ل
توجه به انسانشناسی فلسفی و دینی نـه فهـم میشـود و نـه
که پیشرفت واقعی بدون ل
محقق .انسان در مرحله اول از طریق تامالت فلسفی باید فهم و توصیف شود (عرصـه
فکر /تعقل/بینش /توصیف) ،در مرحلهای دیگر بایستی نظریههای انسانشناسی تولیـد
و در علوم انسانی اسالمی به بحث گذاشته و دانش متناسب ارائه گردد (عرصـه علـم/
دانش) و در مرحلهای دیگر الزامات آن بهکار گرفته شده و در نظامسازی ،الگوسازی و
حـد کـافی بهرهمنـد شـد.
زندگی بایستی از تجربه بشری در فهم شرایط موجـود بـه ل
اینجاست که انسانشناسی به فرهنگشناسی و جامعهشناسی پیوند میخورد؛ چـرا کـه
توجه به موقعیتهای جغرافیایی و فرهنگـی و
پیشرفت زمانمند و مکانمند است و بی ل
مختصات بومشناختی تحقق نمییابد .در عینحال از آنجا که پیشرفت مقولهای ارزشی
است ،مبانی ارزششناسی در تعریف اهداف زندگی و نظام آرمانها جایگاهی اساسی
خواهد داشت و بدینترتیب نگاه دینی حاکم بر همه مراحل پیشگفته ،بهطور طبیعـی
عرصه حیات را بهسوی معنویت سوق خواهد داد (عرصه معنویت).
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عینیتبخشی لحاظ شود (عرصه زنـدگی /زیسـتجهان اجتمـاعی) کـه در کنـار فقـه
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :حسن یوسفزاده« ،)۱۵۷۷( ،جایگاه انسانشناسی در نظریهپردازی برای پیشرفت» ،مندرج در مجموعه مقاالت
پنجمین کنفرانر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تهران.۷۰۵-۷۵۵ ، .

بنابراین ،هدف غایی زندگی بشر تعالی معنوی و روحی و نیل به قرب الهی و رسیدن
به مقام جانشینی خداونـد اسـت .تمـام اعمـال ،اهـداف و آرمانهـای بشـری از جملـه
فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی او باید در راستای تحقق ایـن هـدف
بنیادی جهتگیری شده باشند« :چون مبنای همه کارها خداست و خداست که همه چیز
را میآفریند و نازل میکند و سود و زیان انسان هم بهدست خدایی است که این جهان را
آفریده است و آینده و حشر انسان نیز به لقای خداوند است ،باید همه کارهای انسان ،در
بُعد اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی و ،...ناشی از دستور خدا و در مسیر کسب رضـای او
باشد و نیز انسان در همه کارها تقرب به خدا را هدف قرار دهـد و قصـد قربـت داشـته
باشد تا آن کارها جنبه عبادت پیدا کند( ».جوادی آملی.)۱۱۱ :۱۵۹۱ ،
 ..32مبانی جامعهشناختی

جامعه به عنوان بستر تعامل و مشـارکت در جهـت تـأمین انـواع نیازهـا و شـکوفایی
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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استعدادها ،نافی هویت فردی ،اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی میتواند به بیـنش،
گرایش ،منش ،توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد .بنابراین انسان موجودی اجتماعی
است .اجتماعی بودن انسان بهلحاظ فطـری و طبیعـی ،اهمیـت سیاسـتگذاریهـا و
برنامهریزیها در جهت نیل به نظم اجتماعی مطلوب را گوشزد میکند .اگر انسان جز
در ظرف اجتماع امکان شـکوفایی اسـتعدادهای فطـری و طبیعـی خـویش را نـدارد،
متناسب بودن محیط اجتماعی با نیازهای فطری و طبیعی انسان امـری مسـلم قلمـداد
میشود .حکم خرد به تناسب ظرف (جامعه) و مظروف (انسان) انکارناپذیر است و به
همین دلیل جامعهشناسی و انسانشناسی پیوند عمیقی دارند و هیچ کدام بدون دیگری
میسر نخواهد بود .از آنجا که جامعه امتداد انسان است ،جامعهشناسی نیز بایـد امتـداد
انسانشناسی باشد .البته این گفته به این معنا نیست که اول باید انسان و بعد حامعـه را
شناخت .سخن در این است که شناخت انسان و جامعه باید همزمـان صـورت گیـرد.

شناخت قوانین اجتماعی و سنتهای اجتمـاعی بـه شـناخت انسـان کمـک میکنـد.
بنابراین تعبیر «انسان در جامعه» تعبیر بسیار گویا و مناسب است.
نگاه قرآن کریم به تقدم هدایت فرد بر جامعـه و اهمیـت بـه خـانواده در جهـت
تربیت انسان های سالم و خداجوی نشان می دهـد کـه عاملیـت و کـنش انسـانی در
مقایسه با ج ایگاه ساختارهای اجتماعی وزن و اعتبار مهمتری دارد .انسان ها هسـتند
حـد زیـادی بـه دلخـواه خـودش تعریـف
که جامعه را میسازند و قوانین آن را تـا ل
می کنند؛ اگرچه این قوانین و سنت های اجتماعی ممکن است در ادامه همچون قفر
آهنین سازندگان خود را دچار گرفتاری و مخمصههای ف راوان کند .استحکام قوانین
اجتماعی و فشارهای هنجاری هرگز نمی توانـد فـرد را مسـلوب االختیـار کـرده و
مسئولیت را از وی سلب کند .انسان ،عامل و کنشگر اسـت و کـنش رفتـار ارادی و
آگاهانه اطالق می گردد .از این بحث در ادبیات جامعه شناختی تا قرن بیستم با عنوان
ساختارگرایی ،با عنوان «عاملیت و ساختار» تعبیر میشود .نظریههای فرهنگی عمدتاً
در حاشیه همین بحث شکل گرفتهاند.
اهمیت فرد در مقایسه با ساختارهای اجتماعی در نگاه اندیشـمندان اسـالمی ایـن
شائبه را دامن زده است که متفکران مسلمان فردگرا هستند .البته هیچ متفکر اسالمی را
سرا نداریم که بهطور کلی رویکرد ساختارگرا و جمعگرا داشته و هویت مستقل برای
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رابطه فرد و جامعه یا اصالت فرد و جامعه یاد می شد لکن پر از طر نظریـههـای

فرهنگ و جامعه قائل باشد چون جبرگرایی اجتماعی و فرهنگی با مبانی و آموزههـای
دینی سازگار نیست .آیات قرآن همواره مسئولیت های فرد در برابر اعمـالش را بـه او
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متوجه آحاد مردم است
گوشزد میکنند .1خطابها و احکام قرآن کریم در وهله نخست
ل
متوجه خانواده که روابط عاطفی و معنوی بین دو همسـر و بـین والـدین و
و در بعد،
ل
فرزندان را تبیین میکند .پر به همین اندازه کـه فـرد ،کـنش و انگیـزه اهمیـت دارد،
فرهنگ نیز اهمیت پیدا میکند؛ تدوین الگوی پیشرفت بایستی بهگونهای باشد که هـم
فرد را مورد نظر قرار دهد و هم نظـر بـه بسـترها و زمینـههـای اجتمـاعی و اصـال
ساختارها داشته باشد با لحاظ این نکته مهم که هدف از اصال سـاختارها و فرهنـگ
تربیت انسان سالم و صالح است و جامعه بهخودیخود ،جز زمینهای برای تربیت افراد
نیست ولی این زمینه آنهنان اهمیت دارد کـه جامعهشناسـی را بـه یـک ضـرورت در
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تبدیل کند .در جامعهشناسی متوجه میشویم که
جامعه میتواند به دو گونه شکل بگیرد :الهی و الحادی .بنیادهای جامعه االهی بر سـه
اصل توحید و عدالت و همراستایی میان دنیا و آخرت استوار است کـه اصـل توحیـد
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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جایگاه آن را در رابطه با منشاء هستی و سلسله مراتب طولی و هدف هستی مشـخص
میکنـد و اصـل عـدالت نـاظر بــه روابـط میـان انسـانها در سـاحتهای چهارگانــه
مسبوقالذکر است .رعایت این اصول البته اصل سـوم ،یعنـی همـاهنگی میـان دنیـا و
آخرت ،را تامین میکند و این یعنی اهمیت فرهنگ در مبانی جامعهشناختی.
بنظر عالمه جوادی پیشرفت در جامعه آرمـانی اسـالم ،تکسـاحتی نیسـت بلکـه
همه جانبه و دارای ابعاد وسیعی است .برخالف گفتمـان رایـج کـه توسـعه را عمومـا
منحصر در رشد و شکوفایی مادی و اقتصادی میداند ،در نگاه اسالم ،زمانی میتـوان
جامعه را در مسیر تعالی و پیشرفت دانست که همه ابعاد و ارکان ساختی آن در جهت
ـــــــــــــــــــــــــــ

َ
اءنَا َأ َول َْو کَانَ آبَاؤُ ُه ْم َال یَ ْعقلُونَ شَ یْئًا َو َال یَ ْهتَ ُدونَ
ال قَالُوا بَ ْ
َ .1وإذَا قی َ
ل نَتَّب ُع َما َألْفَیْنَا َعلَیْه آبَ َ
ل ل َُه ُم اتَّب ُعوا َما أن َْزلَ هل ُ
(بقره)۱۵۵ /

ترقی و تکامل حرکت نماید .جامعهای که برخی ابعاد آن رشد میکند نظیـر ارگانیسـم
است که برخی اعضای آن در اثر بیماری رشد سرطانگونه پیدا میکند و چنین رشدی
نه تنها حاکی از سالمت جامعه نیست بلکه بیانگر عدم تعادل و وجود بیماری خطرناک
در آن است .لذا اسالم پیشرفت را یک فرایند همهجانبه و همبسته میداند و هیچ بعدی
از ابعاد حیات اجتماعی را مورد غفلت قرار نمیدهد (جوادی آملی.)۱۱۵ :۱۵۹۱ ،
در چارچوب تفکر عالمه جوادی ،فرهنگ اصالت دارد بدین معنی که زیربنای جامعه
را تشکیل میدهد .بههمینجهت از نگاه وی ،پیشرفت و پویایی جامعه بیش از هر چیزی
مرهون پویـایی فرهنـگ و مـرگ جامعـه وابسـته بـه مـرگ فرهنـگ اسـت .فرهنـگ و
تواناییهای فکری ،منحصر به انسان است و مایه امتیاز وی بر حیوان ،زیرا همـه اهتمـام
حیوان در رفاه و فربهی است؛ ولی همه تالش انسان راسـتین در جهـت رشـد ذهنـی و
معنوی است .رفتار حیوانات ،غریزی و ثابت است و رفتار انسانها عقلـی و فرهنگـی و
علمی و عملی او را پاسخگو باشد .فرهنگ رشد یافته ،جامعه متعـالی و انسـانهـای بـا
کمالی را میسازد و فرهنگ منحط ،جامعه را به پستی میکشاند .سر همـه تأکیـد اسـالم
برای کسب علوم و فنون و تحریض مسلمانان بـه تحصـیل دانـش و فرهنـگ ،تـأمین و
تضمین تعالی و پیشرفت جامعه انسانی اسـت (همـو .)۵۷۵ :۱۵۹۷ ،از همـین منظـر در
مبانی جامعهشناختی سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به نقش زیربنایی فرهنگ به
صورت ویژه اشاره شده است .ساختیافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنـگ اسـت کـه
بهمثابه هویت و رو

کلی جامعه در اجزاء و عناصر خرد و کالن آن حضور دارد.

پیششرط تحقق هدف غایی اسالم عینیتیافتن یکسره اهداف متوسطی است کـه
مهمترین آنها تحقق عدالت اجتماعی یا توزیع عادالنه فرصتها ،منـابع ،و ثـروت در
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جامعه است .تحقق عدالت که همه پیامآوران الهی بر آن تأکید کردهاند ،در زمره شـرط
الزم و قطعی برای تحقق هدف نهایی یعنی قرب الهی بهشمار میآید؛ بهگونهای که در
غیاب عدالت ،هیچ جامعهای توان نزدیكشدن به نورانیت و تعـالی معنـوی را نـدارد؛
زیرا ظلم ،بدترین ظلمت و تاریكترین حجاب در راه تکامـل و تعـالی معنـوی بشـر
است .به اعتقاد ایشان ،در متون دینی برای جامعه دینی اهداف دیگری نیز بیان شده که
همه آنها در جهت اهداف ذکر شده یعنی تعالی معنوی یا نورانیت انسـان ،و اسـتقرار
عدالت معنی مییابند (جوادی آملی۱۵۵۷ ،الف.)۱۵ :
در کنار تحقق عدالت اجتماعی ،مواردی همهـون بینیـازی ،قـدرت و توانمنـدی
جامعه اسالمی از دیگر اهداف میانی الگوی توسعه کوثری بهشمار میرود .بـه اعتقـاد
عالمه جوادی ،این هدف در آیات متعددی مورد اشاره قرار گرفته از جمله میتوان بـه
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آیات ذیل اشاره کرد« :خداوند ،هرگز بر زیان مؤمنان برای کـافران ،راه تسـل لطی قـرار
نداده است»( 1جوادی آملی .)۱۱۵ :۱۵۹۱ ،یا در آیه دیگر که قرآن جامعه اسالمی را به
آمادگی کامل دعوت میکند؛ الزمه دستیابی به آمادگی کامل بیداری و تالش مستمر در
2
قوت» تنهـا تـوان
جهت توانمندسازی در تمام ابعاد زندگی است .چرا که مقصود از « ل

نظامی نیست بلکه مقصود از آن «هم توان نظامی و نیروی مادی الزم است و هم تـوان
فرهنگی و نیروی معنوی» است (جوادی آملی .)۱۵۷ /۱ :۱۵۷۱ ،همهنین از آیه دیگـر
استفاده میشود که جامعه اسالمی مأمور به آبادانی دنیـا و پیشـرفت اقتصـادی اسـت،
به حدی که جوامع کفر توان سیطره و سلطه بر آن را نداشته باشد و تمام نیازهای مادی
ـــــــــــــــــــــــــــ

ال (نساء)۱۰۱ /
 .1و لن یجعل هلال للکافرین علی المؤمنین سبی ً
 .2واَعدوا لَهم ما استطعتم من ٍ
وع ُد لوکم وآخرین م ْن ُدونهم التَ ْعلَمونَ ُه ُم هلال
قو وم ْن رباط ال َْخیْل تُ ْرهبونَ به ل
عدو هلال َ
ل ُ
ل
ٍ
یَ ْعلَمهم وما تُنْقوا م ْن شیء فی سبیل هلال یُ َو َّف الَیْکم واَنْتُم التُظْ لَمون (انفال)۱۵ /

آن در درون جامعه اسالمی تأمین گردد 1.طبق مفاد این آیه ،جامعه اسالمی در صورت
کوتاهی در جهت دستیابی به توسعه و استقالل اقتصادی مسؤول بوده و مورد مؤاخـذه
و بازخواست الهی قرار میگیرد (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف.)۱۱۷ :
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ـــــــــــــــــــــــــــ

ش (اعراف)۱۵ /
یها َم َعای َ
َ .1ولَ َق ْد َمکَّنَّاک ُْم فی ْاألَ ْرض َو َج َعلْنَا لَک ُْم ف َ

نتیجهگیری

در بررسی اندیشههای عالمه جوادی آملی مفهومی به چشم میخـورد کـه بـهنظر
میرسد ظرفیت بسیار خوبی برای تبیین ویژگیهای الگوی اسالمی ایرانـی پیشـرفت
دارد .این مفهوم عبارت است از« :پیشرفت کـوثری» .همهنانکـه از خـود مفهـوم نیـز
پیداست این واژه عالوه بر بیان ویژگیهای پیشرفت اسالمی ،آن را بـا توسـعه غربـی
مقایسه میکند .البته در پژوهش حاضر بعد مقایسهای چندان برجسته نشده اسـت .در
واقع چیز که پیشرفت کوثری را از توسعه تکاثری متمایز میکند ،مبـانی و اهـداف آن
است که به طور طبیعی فرآیندهای آن را نیـز تحتالشـعاع قـرار خواهـد داد .اهـداف
پیشرفت کوثری در قرب الهی و عـدالت اجتمـاعی و توانمنـدی اقتصـادی را شـامل
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میشود که شامل سویههای «معنویت و خودسازی»« ،ساختار و جامعهپردازی» همـراه
با اهتمام به «توان اقتصـادی و سیاسـی» در جهـت تمدنسـازی اسـت .البتـه اهـداف
پیشرفت کـوثری ریشـه در مبـانی هستیشـناختی ،معرفتشـناختی ،ارزششـناختی،
دینشناختی ،انسانشناختی و جامعهشناختی دارد .یعنی اگر هستی متفاوت درک شود
و از منابع معرفتی وحیانی استفاده شود ،انسان و جامعه نیز متفاوت جلوه خواهد کرد و
با استمداد از آموزه های دینی مسیر متفاوتی پیش پای بشـر گشـوده خواهـد شـد کـه
انتهای آن به «حیات طیبه» میرسد و متمایز از توسعه غربی است.
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