
  

  

  

  

  

  

  

 الگوي و پیشرفت ایرانی- اسالمی الگوي در جایگاه عدالت
  اي خامنه  امامءآرا بر تأکید با توسعه لیبرالی

   شعیب بهمن/  مسعود جعفری نژاد
)١٦١-١٣٧(  

  

  چکیده
امـا بیـشتر در ، )تاریخچـه ( اسـتبشر قرار داشـته جدی توجه مورد همواره عدالت

و تنهـا در ای   نـه بـه شـکل مقایـسه،رت کلـیصو ، نه در دنیای عمل و بهعالم نظر
رو، نبایـد تعجـب کـرد کـه  ؛ ازاین)پیشینه (وجو کرده است  آن را جستسطوح خرد،

 در ای  خامنـهامـاماز عدالت در نگاه لیبرالی و اسالمی بر پایه نگـاه ای  مقایسه
پیش  بنابراین،نوشتار ،)مسئله(ایرانی پیشرفت، در دسترس نباشد-الگوی اسالمی

 ایرانـی-اسـالمی الگـوی در عـدالت«:ال اسـتؤاین سـ به گویی پاسخ صدد در و ر
 چـه از ای خامنـه اللـه آیـت ءو در قالـب آرا توسـعه لیبرالی الگوهای و پیشرفت

ها، مـاهوی   ما،این تفاوتاز دیدگاه .)سؤال(»است؟ برخوردار هایی جایگاه و تفاوت
 نویـسندگان ).فرضـیه(لیل استتحقابل شناسانه  معرفت و روش و در ابعاد هستی،

 منـابع از اسـتنباط بـا و توصیفی،تحلیلی و تطبیقـی د تا با روشنکوش  میمقالهاین 
 الگـوی بـه تمـایزات) روش(ای خامنـه الله آیت حضرت بیانات و اسالمی معتبر

                                                       
 .ـ)نویسندۀ مسئول (استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا  pegah220ja@yahoo.com  

 .ـسالمی شهرضادانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد ا  Shuaibbahman@gmail.com  
  ٢٥/٣/١٣٩٦: تاریخ پذیرش   ١٥/١/١٣٩٦: تاریخ دریافت
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 عــدالت دســت ۀمقولــ در توســعه لیبرالــی الگوهــای بــا پیــشرفت ایرانــی-اســالمی
گـرفتن  نادیـده  موجـب،لیبرالی، توجه بـه حیـات دنیـوی در الگوهای). هدف(دنیاب

و در  پیـشرفت ایرانـی-اسـالمی الگوی در شود، عدالت  مینقش عدالت در توسعه
تبعیض است و پیشرفت مبتنـی  از  به معنای پرهیزای خامنه الله آیت ءقالب آرا

  .)یافته(گردد  میساز دستیابی به حیات طیبه تلقی بر عدالت، زمینه

  کلیدي واژگان 
  ای الله خامنه  آیت والگو، لیبرالیسم،اسالم،توسعه پیشرفت، عدالت،

  مقدمه
 در مفـاهیم و لئمـسا تـرین مهـم از یکـی عنوان به توسعه تاکنون، دوم جهانی جنگ پایان از

 از یکـی. است بوده فراگیر،مطرح طور به کشورها ریزی برنامه مراکز و مختلف نظری محافل

 خـود الگـوی تـسری برای غرب و شرق ابرقدرت دو رقابت توسعه، وممفه فراگیرشدن دالیل

 در بتواننـد طریـق، ایـن از تا است ملل سایردر  اقتصادی ۀتوسع و رشد برتر الگوی عنوان به

 ؛کننـد تـر وابـسته خـود بـه را هـا آن و دهنـد افـزایش را خـود نفوذنیافتـه، توسـعه کشورهای

 مطـرح لیبرالیستی و وسیالیستیس نگاه دو با بعد، به ١٩٥٠ ۀده از توسعه یندافر اساس، براین

 و ای پایـه نیازهـای تأمین و اجتماعی عدالت مانند اموری سوسیالیستی الگوهای در. گردید

 افـزایش به توجه نیز، لیبرالیستی الگوهای در. شد مطرح محوری های بحث عنوان به اساسی

. بود توجه کانون اجتماعی، عدالت نهمچو مقوالتی درنظرگرفتن بدون رفاه و اقتصادی رشد

 بـا همـراه داخلـی ناخـالص تولید ۀسران پایدار افزایش ۀمثاب به توسعهاغلب  ها نظریه این در

 نظـر در مـردم از وسـیعی های بخش زندگی سطح کلی ارتقای و اقتصادی ساختار دگرگونی

  . شد می گرفته

های انـسانی مـورد توجـه   ارزشترین اساسی از یکی عنوان بههمواره  عدالتمیان، دراین

قـرار داشـته هـا   مکتـب وهـا ها،نحله ندیشمندان،نخبگان،نهادها، سازمانها،ا ها،ملت دولت

 .کـار رفتـه اسـت پیشرفت به الگوهای و های توسعه نظریه تدوین و طراحی است و حتی در

کیـ ۀمثاب بهعدالت  بر اسالم نیز، .  اسـتکـردهد زیربنای رسالت پیامبران و خاتم پیـامبران تأ
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 برای بـر پـا داشـتن  بر پایه عدالت بنا نهاد و حضرت امیرحکومت خود را، پیامبر اکرم

 با نـدای  در فراق عدالت جان سپردند و امام عصرسایر ائمه.  تن به شهادت داد،عدالت

  .گستراند  میعدالت به قیام برمی خیزد و عدالت را

عدالتی شاهانه و اسـتقرار عـدالت  زه با بییکی از شعارهای کلیدی نهضت اسالمی مبار

 بحث در کلیدی مفاهیم از یکی به عنوان همچنین، عدالت .در جمهوری اسالمی بوده است

 بحـث کـه اهمیتـی بـه توجـه بـا .مطرح شده اسـت پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی تدوین

 توسـعه رالـیلیب الگوهـای برابـر در پیـشرفت ایرانی اسالمی الگوی تبیین و طرح در عدالت

 در عـدالت جایگـاه  دربـارۀنخـست گفته، سؤال پیشدر پاسخ به کوشد   مینوشتار  ایندارد،

خواهـد  بررسی و بحث پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی و توسعه لیبرالی الگوهای از هریک

 الگـوی و توسـعه لیبرالـی الگوهـای در عـدالت جایگـاه ای مقایـسه بررسی به سپس، کرد،

  .ای بپردازد الله خامنه  آرای آیتۀبر پای پیشرفت ایرانی-اسالمی

  پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوي و توسعه لیبرالی الگوهاي در عدالت جایگاه
 دو بـه هـا آن ارتبـاط و وابـستگی از حکایـت توسعه الگوهای و ها  اندیشه تحول سیر بررسی

 در چـه مهـم، کـریف مکتب دو این که نحوی به. دارد سوسیالیسم و لیبرالیسم فکری مکتب

 کـه خـصوص بـه ،انـد بـوده ثیرگـذارأت توسـعه، اسـتراتژی و الگوهـا در چه و توسعه ادبیات

 ،همچنـین و حرکـت شـیوه و الگـو فکـری، ابعاد  شناسی، انسان بینی، جهان شناسی، معرفت

 تنـوع دلیـل بـه اند،البتـه، شـده ناشـی مکاتـب ایـن از توسعه الگوهای های آرمان و اهداف

 مطـول از پرهیـز دلیـل بـه طیـف، دو هر اندیشمندان از سوی شده هارائ الگوهای و ها دیدگاه

صرفا بحث، شدن
ً

 عـالوه.پـردازیم  میلیبرالیسم عام های نظریه در عدالت جایگاه بررسی به 

 شناسـی، معرفـت دارای نیـز، پیـشرفت ایرانـی اسـالمی الگـوی توسعه، لیبرالی الگوهای بر

 هـای آرمان و اهداف ،همچنین و حرکت شیوه و الگو فکری، بعادا  شناسی، انسان بینی، جهان

 الگوهای در عدالت جایگاه و مفهوم بررسیدر این نوشتار،  رو، ازاین؛ است خود به مختص

  .است اهمیت حائز پیشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی و توسعه لیبرالی
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  توسعه لیبرالیستی الگوهاي در عدالت جایگاه. 1
 شـده گرفتـه آزادی معنـای بـه ٢لیبرتـی انگلیـسی واژه از خواهی، آزادی عنایم به ١لیبرالیسم 

 کـاری اجتمـاعی و سیاسـی یمکتبـ عنـوان به لیبرالیسم از جامع و دقیق تعریف ۀارائ. است

 انـد کـرده ارائـه های متعـددی  تعریفخصوص این در غربی پردازان نظریه زیرا است؛ دشوار

)Arblaster, 2015: 10-11(٣شاپیرو ژاکوب ثال،م برای ؛
 لیبرالیـسم «:است معتقد )١٨٩٩/١٢٧٨ت (

 هایی ارزش بر تأکیدش که کرد وصف آن مسائل و زندگی به نگرشی دقیق، طور به توان می را

 بحـث ،میـان ایـن در .)Schapiro, 2012: 3(»هاست ملت و ها اقلیت افراد، برای آزادی همچون

   .تأمل برانگیز است لیبرالیستی الگوهای در سعهتو با آن نسبت و لیبرالیسم مکتب در عدالت

: اسـت بـوده ثیرگـذارأت توسعه الگوهای گیری شکل بر نظر دو از لیبرالیسم فکری مکتب

 و غیریـت بـه توجـه بـا آنکـه دوم و شـد ٤»نوسازی «الگوی آمدن پدید باعث آنکه ،نخست

 پس. گردید ٥»وابستگی «الگوی گیری شکل موجب داشت، مارکسیسم مکتب با که تضادی

 خوانـده لیبرالیـستی اقتـصادی توسـعه الگوی ترین مهم نوسازی ۀنظری دوم، جهانی جنگ از

 جهـانی جنگ از آسیب کمترین بدون مریکاا آن در که بود فضایی ،تئوری این خاستگاه. شد

 بـر مبتنـی و توسـعه مفهـوم از عملیاتی یمدل که مکتب این. داشت قرار قدرت اوج در دوم،

 فرهنگی اجتماعی، متعدد پیامدهای مانده عقب کشورهای برای ،داشت لیبرال یاسیس نظریه

 همـان بـر مبتنـی نوسـازی هـای نظریـه اقتصادی مدل کلی، طور به ؛داشت دربر اقتصادی و

 در رشـد و ملـی ناخـالص تولید میزان افزایش  برکه است نوکالسیک های اقتصاددان نگرش

 مالکیـت و سـرمایه انباشـت پیـشرفته، وریاّفنـ بـه بیدستیا شدن، صنعتی نظیر هایی عرصه

کید تجارت و تولید همچون هایی حوزه در خصوصی  اتکـاء آزاد بـازار اصول بر و کنند می تأ

 و غربـی صـنعتی جوامـع بـه» مـدرن ۀجامعـ «نوسـازی، هـای نظریه در مبنا، این بر. دارند

                                                       
1. Liberalism. 
2. Liberty. 
3. Jacob Salwyn Schapiro. 
4. Modernization. 
5. Dependency. 
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 ,Малков, Божевольнов, Халтурина( شـود مـی اطالق نیافته توسعه  جوامع به» سنتی ۀجامع«

Коротаев, 2015: 237(.   

داری را مـدلی بـا کـاربرد عـام  الگـوی لیبرالـی، سـرمایه از اسـتفاده بـا نوسـازی ۀنظری

 .)٢٥١: ١٣٨٣ راش،( دنـپرداز می دگرگونی چگونگی و روند مورد در  مدلیۀبه ارائ  وشمرند می

 شـدن صـنعتی و نوسـازی فراینـد کـه گذارنـد مـی ایـن بـر را فـرض نوسازی، های نظریه در

. دارند شدن صنعتی برای مشابهی های فرصت توسعه، به رو کشورهای و است ناپذیر اجتناب

 تبـدیل  تعمیم به تمام کـشورها،قابل  و انتزاعی الگویی به را  اروپاۀتوسع تاریخ ها، نظریه این

  .)Hoogvelt, 1982: 116( اند کرده

 شـد، وارد نوسـازی سـنتی ۀنظری در توسعه الگوی به ١٣٦٠/ ١٩٨٠ ۀده در که هایی نقد

 و مطالعـات کـه نحـوی بـه. داد سـوق توسـعه از جدیـدتری تعریف هارائ به را پردازان نظریه

 شـاخص پـردازان تئـوری از. شد هارائ جدید نوسازی نظریات عنوان تحت گروه این نظریات

١هـانتینگتون سـاموئل به توان می جدید نوسازی
 را نوسـازی وی. کـرد اشـاره )١٩٢٧/١٣٠٦ ت(

 اقتـصادی، رشـد و سیاسی مشارکت اجتماعی، تجهیز و تحرک شدن، صنعتی میزان براساس

 توسـعه و نوسـازی فراینـد در آنکـه بـه توجـه بـا اسـت، معتقـد و دهد می قرار ارزیابی مورد

 کنند، می ظهور جدیدتر، های نقش ایفای و مشارکت صورت به جدیدی تقاضاهای سیاسی،

 باشد؛ برخوردار وضعیت تغییر برای الزم های توانایی و ظرفیت از باید سیاسی نظام نابراین،ب

 امکان و شد خواهد مواجه سیاسی زوال و گرایی اقتدار ومرج، هرج ثباتی، بی با سیستم ،وگرنه

  .کند تجلی انقالب، شکل به ها، سامانی هناب این به جامعه پاسخ دارد

 هـا انگاره همان نوسازی، سنتی ۀنظری با ظاهری های تفاوت غمر به جدید نوسازی نظریه

 نوسـازی جدیـد مطالعـات در آنکه رغم به رو، ازاین ؛کرد حفظ خود ذات در را ها مفروض و

مجـددا نتوانـست نیز، رویکرد این اما شد، مرتفع نظریه این ضعف نقاط از بسیاری
ً

 الگـوی 

  .دهد قرار جهانیان اختیار در مناسبی

                                                       
1. Samuel P. Huntington. 
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 عـدالت، کـه دهد می نشان نوسازی جدید و سنتی الگوهای ۀاندیش بررسی ،میان این در

اساسا
ً

 توسـعه جریـان در ای ویـژه جایگاه دارند، لیبرالیسم مکتب در ریشه که الگوها این در 

 را بایـد دیـدگاهعلت اصلی این  !دارند توجه اقتصادی رشد ۀمسئل به تنها الگوها، این و ندارد

 سـهدر دوران معاصـر . یافـتپردازان لیبرالیـسم از عـدالت  دان و نظریهدر برداشت اندیشمن

 بیانگر روح حاکم بر سه، که هر  استهها ارائه شد نظریه مهم در مورد عدالت از سوی لیبرال

  : الگوهای غربی توسعه هستند

١راولزجان . ١
 عـدالت را ۀنظری ٢»عدالت به مثابه انصاف «ۀبا طرح مسئل )١٩٢١/١٣٠٠ ت(

 ، بـا هـدف بنا نهاد که مبتنی بـر دو اصـل تـصدیق حـق مـساوی بـرای همـه،مفهوم حقبر 

ای هـ و توجیـه نـابرابری... های سیاسی، بیـان و های اساسی مثل آزادی برخورداری از آزادی

 آزادی ،از دیـد روالـز.یافته باشند،اسـت  سازمان،شرطی که برای مصالح همگان اجتماعی به

 ( آورد برمـی سـر ، هـست و عـدالت از درون آزادی،و عدالت نیزدربرگیرنده مفاهیم برابری 

Rawls, 2005: 12–13(؛  

٣نوزیکرابرت . ٢
 نظریه اصالت ی ازدار طرف به ٤»عدالت توزیعی«با طرح  )١٩٣٨/١٣١٧ت (

سـبب   هر انسانی بـرای خـود، هـدف و غایـت اسـت و نبایـد بـهبر آن بود که وی.  پرداختفرد

حق فرد در هـر و هویت براساس اعتقاد نوزیک، . ورد تجاوز قرار گیردهای محروم دیگر، م انسان

حقـوق بـه کس حق تجاوز  هیچ از نظر نوزیک،.شرایطی باید محفوظ بماند و محترم شمرده شود
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 و هـا تفاوت حذف و سازی سان یک برای از نظر وی، کوشش. امکانات هستند از داشتن بهره

 ( کنـد مـی ایجـاد عدالتی بی و شود می افراد با متفاوت رفتار موجب خود ،اولیه های نابرابری

Barry, 2015: 36; Lister, 2011: 7-9(.  

 اقتـصادی دهـد کـه الگـوی نـشان مـی عـدالت بـارۀها در  مهم لیبرالهای نظریهبررسی 

 شود، نمی عدالت برقراری موجب تنها نه است، لیسملیبرا بر مبتنی که جدید و سنتی نوسازی

  :کشد می چالش به نیز را عدالت خارجی، و داخلی ۀحوز دو در بلکه

. درآمدهاسـت توزیـع در نـابرابری داری، سـرمایه نظام نقایص از یکی داخلی، ۀحوز در

 زحمتـی هـیچ هـا آن بـرای کـه دارنـد درآمـدهایی و امکانـات اجتمـاعی طبقات از بعضی

 ایـن کـه... و کـاال انحـصار زمـین، فـروش و خریـد از حاصله درآمدهای مثل کشند؛ نمی

 طبقـاتی ۀفاصلبه  و شود می اجتماع مختلف طبقات بین ثروت ۀعادالن تقسیم مانع درآمدها

 شـکاف ایجاد جدید، و سنتی نوسازی الگوهای نتایج ترین مهم از یکی درواقع، انجامد، می

  . است توسعه جریان در جامعه مختلف طبقات و اقشار میان گسترده اجتماعی و اقتصادی

 افـزایش بـه رو تـضاد و روزافـزون ۀفاصـل موجـب داری سـرمایه نظام خارجی، ۀحوز در

ــشورهای ــرمایه ک ــشورهای از داری س ــعه ک ــه توس ــی نیافت ــود م ــت، در.ش ــشورهای حقیق  ک

 نیافته توسعه شورهایک از کشی بهره قیمت به را خود پیشرفت از ای عمده قسمت داری سرمایه

کنـد ۀتوسـع یـا رکـود را داری سـرمایه عواقـب از یکـی توان می ،رو ازاین ؛آورند می دست به
ُ

 

 بـا صـنعتی ۀپیـشرفت کـشورهای میان شکاف شدن تر ژرف و سو ازیک مانده عقب کشورهای

 نآ نمـود و جهانی نابرابری بروز باعث امر، این. برشمرد دیگر ازسوی مانده، عقب کشورهای

 کـه کـشورهایی اکثـر اینکـه کما. شود می استعمارگری و طلبی سلطه همچونهایی  شکل در

 زمـره در همگـی اروپـایی، کـشورهای و مریکـاا همچـون انـد، بـوده نوسازی الگوی مروج

   ).Гавров, 2012: 824(اند  قرار گرفته استعمارگر و طلب سلطه کشورهای

  پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوي در عدالت جایگاه. 2
 اللـه آیـت حـضرت کـه ی استبنیادین و مهم مباحث از یکی پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی
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 ۀمـسئل بـه جدی اهتمام کرده و مطرح  آن راایران اجتماعی و سیاسی فضای در ای خامنه

 بینـی جهـان بـا غربـی جوامع در توسعه مفهوم میان تمایزگذاری دلیل به ایشان. دارد عدالت

 سوق سمتی به را کشور فرهنگی و فکری نخبگان و کردند مطرح را پیشرفت مفهوم اسالمی،

 هـا مدرنیـست از سـوی که» ترقی «و» توسعه «رایج مفاهیم از فراتر جدیدی مفهوم که دادند

 ایـن در ،نماینـد تعریفگنجد،  میمدرن غرب فرهنگی ـ  تاریخی افق در و شده است عنوان

» توسعه «رایج ۀکلم جای به را» پیشرفت «ۀکلم از ادهاستف ای خامنه الله آیت حضرت راستا،

 بـار بـا جهـان، متعـارف اصـطالح یک توسعه ۀکلم که دلیل این به ایشان. دادند قرار مدنظر

 مفهـومی عنـوان بـه پیـشرفت ۀکلم گزینی جای به است، خاص الزامات و ارزشی و معنایی

معموال آنکه به توجه با .پرداختند بومی
ً

 بـا شـدن یکـی معنـای بـه توسـعه وممفه ارزشی بار 

 از منـدی  بهـره پیـشرفت بیـانگر ضـرورت مفهـوم گزین کردن جای است، غربی های  ارزش

 تـداعی غربـی رایـج مفهوم به  توسعه نباید پیشرفتبنابراین، از مفهوم  است، بومی الگوهای

یشرفت پ است و حتی امکان دارد رایج جهانی و سیاسی های اصطالح توسعه در عرصه. شود

باشد، امـا ضـروری داشته توسعه  مشترکی با مفهوم مد نظر الگوی اسالمی ایرانی نیز، وجوه

 را خـود خـاص واژگانی جمهوری اسالمی ایران، معنای نظام است که اصطالح پیشرفت در

 و از آن، توسعه به مفهوم غربی تلقی و برداشت نشود؛ زیرا آنچـه نظـام اسـالمی ایـران بیابد

 ٢٧، بیانـات مقـام معظـم رهبـری( نیـست غربی ها شاخص  و مختصات با  وسعهخواهد، ت می

  .)١٣٨٨اردیبهشت 

 همـه بـرای واحـد ییو الگـو مطلـق معنای یک  باید توجه داشت که پیشرفت،همچنین

 سیاسـی، جغرافیـای جغرافیـایی، طبیعی، تاریخی، عوامل و شرایط. ندارد جوامع و کشورها

بگذارند،بـه  پیـشرفت،اثر هـای مـدل ایجـاد در تواننـد  مـیگونگونا مکانی و زمانی انسانی،

  امـا همـان،باشـد مطلوب کشور یک یا چند برای پیشرفت مدل یک است نحوی که ممکن

 پیشرفت برای واحد مدل نتیجه، یک در.عمل کند به صورت نامطلوب دیگر کشور برای مدل

 و  فرهنـگ،فیـایی و همچنـینجغرا تـاریخی و شـرایط نوع پیشرفتی باید بـا هرندارد و وجود

رو، هـر کـشوری نـاگزیر اسـت  ؛ ازاینملی و مذهبی آن کشور همخوانی داشته باشد میراث
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، بیانات مقام معظم رهبـری ( بیابد خود شرایط با متناسب را پیشرفت بومی مدل و ویژه الگوی

  .)١٣٨٨ اردیبهشت ٢٧

 در ای خامنـه اللـه آیت حضرت سوی از پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی مسئله طرح

 بـرای را غربـی مختلف الگوهای گذشته، های سال طول در ایران که گرفت صورت شرایطی

 انقـالب، از پـس دوران در چـه و پهلـوی دوران در چـه ، امـابود آزموده خود توسعه و رشد

 که رحالید ،کنند تبدیل پیشرفته یکشور به را ایران نتوانستند و نداشتند دربر چندانی موفقیت

متعـالی  اهـداف بـه دسـتیابی  بـرای،دارد بزرگ های آرمان خود ذات در که اسالمی انقالب

  . است فراگیر الگوی یک تدوین و طراحی نیازمند خود،

 و خمینـی امام نگاه در پیشرفت های مؤلفه اسالم، در پیشرفت ماهیت و مفهوم بررسی

 کـه اسـت آن بیـانگر ای، خامنه الله آیت حضرت منظر از پیشرفت الگوی اهداف و ها عرصه

 الگـوی کـه نحـوی بـه اسـت، ای یگانـه های ویژگی دارای پیشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی

 تعـالی و کمـال و خـواهی عـدالت مداری، اخالق بر مقام معظم رهبری نظرمد پیشرفت

 اساسـی ۀعرصـ چهار ،ای خامنه الله آیت  حضرتۀرو، به عقید ایناز؛ است مبتنی انسان

 :دارد وجود پیشرفت حوزه در
  فکر عرصه در پیشرفت. ١

  علم عرصه در پیشرفت. ٢

  زندگی عرصه در پیشرفت. ٣

  .)آذر ١٠: ١٣٨٩،  مقام معظم رهبریبیانات(معنویت عرصه در پیشرفت. ٤ 
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  ای خامنه الله آیت حضرت نگاه از پیشرفت های عرصه

  

  
  

 ماهیــت در پیــشرفت ایرانــی - اســالمی الگــوی کــه دهنــد مــی نــشان هــا عرصــه ایــن

 هـای آرمـان و اهـداف ،همچنین و حرکت ۀشیو و روش تکامل، به نگاه نوع شناسی، معرفت

های مهم این تفـاوت  یکی از جنبه. دارد توسعه لیبرالی الگوهای با اساسی های تفاوت خود،

 گـامیهن امـر، ایـن. برشـمرد به عـدالت پیشرفت ایرانی-اسالمی الگویتوان در نگاه  را می

 نظـر مد که پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در عدالت اهمیت بحث به که شود می تر نمایان

 از بارها ایشان که خصوص به. گیرد صورت کافی توجه است، ای خامنه الله آیت حضرت

 عـدالت :معتقدند و کرده یاد ها، حکومت باطل و حق تشخیص برای معیار عنوان به عدالت

 نداشـت، وجود عدالت شاخص چنانچه اسالم در یعنی هاست، ومتحک باطل و حق معیار

  :است سؤال زیرحکومت  مشروعیت و حقانیت

ْکی« اقتصاد ۀمسئل خصوص در َیکـون ال َ ُ َدولـه َ َبـین ُ ْ ِاألغنیـاء َ ِ
ْ َ ُمـنکم ْ ْ  )٧: حـشر( »ِ

 اصـلی ارکـان از یکـی. است مهم بسیار عدالت، ۀمسئل. است مهمی معیار یک
 باطـل و حـق معیـار عـدالت، ًاصـال.باشـد عـدالت ۀمـسئل ًمـاحت بایـد الگو این
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 نداشـت، وجـود عـدالت شـاخص چنانچه اگر اسالم، در یعنی ست،ها حکومت
  .)١٣٨٩ آذر ١٠بیانات مقام معظم رهبری، ( است سؤال زیر مشروعیت و حقانیت

. کننـد مـی کیـدأت کـشور در اجتمـاعی عـدالت ۀمـسئل بر همواره ایشان ،دلیل همین به 

 جامعـه در اجمـاعی عـدالت مفهـوم تبیـین به ایشان اهتمام و توجه میزان بیانگر زیر ودارنم

  .است

یخی ـ عددی تبیین   ای خامنه الله آیت حضرت بیانات در» عدالت «کلیدواژه تار

  
 حضرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانی اطالع ای، پایگاه خامنه الله آیت حضرت بیانات در عدالت(

  )١٣٩٥ اسالمی، انقالب  فرهنگی- پژوهشی مؤسسۀ ،ای خامنه سیدعلی یالعظم الله آیت

  

 اگر،واقـعدر .اسـت پیـشرفت هـای شـاخص از یکی عدالت ،مقام معظم رهبری نظر از

بـه  امـا کنـد، پیـشرفت وریافنـ  وعلـمجملـه از مادی تمدن گوناگون های جلوه در کشوری

م به پیشرفت دست نیافتـه اسـت، دست نیابد، آن کشور از نظر منطق اسال اجتماعی عدالت

 امـا ،کرده پیشرفت زندگی گوناگون های شیوهو  صنعت علم، ،کشورها از بسیاری درچنانچه 

 ٢٢، بیانات مقـام معظـم رهبـری( است شده تر عمیقنیز،  طبقاتی شکاف و فاصلهحال،  درعین

  .)١٣٩١مهر 

 از یکـی عـدالت، پایـه بـر پیـشرفت ایرانـی-اسـالمی الگـوی گـرفتن قرار ترتیب، ینا به

 و عـدالت مفهـوم دو میـان مـستقیمی ارتبـاط چراکـه الگوسـت؛ ایـن های  ویژگی ترین  مهم
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 در ایشان که دارد اهمیت  چندانای الله خامنه آیت نظر از عدالت ۀمسئل. دارد وجود پیشرفت

 ،لیبرالـی رایـج الگوهـای بـا پیـشرفت ایرانی-اسالمی الگوی میان موجود های تفاوت تبیین

 کـاهش فقرزدایـی،  وداننـد مـی الهی و بشری الگوهای ۀمتمایزکنند وجوه از را عدالت اصل

 از را هـا فرصـت در برابری و امکانات از استفاده در افراد برابری برای تالش و طبقاتی ۀفاصل

 ١، بیانات مقام معظم رهبری( شمارند می بر اسالم نظر مورد اجتماعی عدالت اصلی مقدمات

  .)١٣٨٨ فروردین

 و ایـران اسـالمی جمهـوری نظام در عدالت عنصر بنیادین اهمیت به توجه با هرروی، به

 گفـت تـوان  مـی اسالمی، نظام های  رسالت ترین  مهم از یکی عنوان به شعار این شدن مطرح

 پیـشرفت ایرانـی-اسـالمی الگـوی مهـم های  بایسته از یکی محور،  عدالت ۀجامع تحقق که

  .است

 ایرانی اسالمی الگوي و توسعه لیبرالی الگوهاي در عدالت گاهجای بررسی
  پیشرفت

 نظـر از مفهـوم، ایـن کـه دارد آن از حکایـت توسـعه مفهوم تحول سیر و تاریخ روند بررسی

 توسـعه هـای نظریـه از کـه الگوهـایی براین، عالوه ؛است متفاوت پیشرفت مفهوم با ماهوی

 ایـن زیـرا دارنـد؛ اساسـی هـای تفـاوت اسـالم، رد پیـشرفت الگوی با نیز، اند شده منشعب

 هـای آمـوزه و مکتب با که اند گرفته نشئت مارکسیسم و لیبرالیسم مکتب دو ازاغلب  الگوها،

کامال اسالم،
ً

 ماهیـت، لحـاظ از توسعه لیبرالی نیز،الگوهای دلیل همین به ؛هستند متفاوت 

. دارنـد مغـایرت پیـشرفت ایرانی اسالمی الگوی با آرمان و اهداف و روش موضوع، مفهوم،

  .هستند شناسایی قابل وضوح به عدالت همچون مفاهیمی حوزه در مغایرت، این

  لیبرالیسم و اسالم در عدالت مقایسه. 1
 بنیـان اساس که طلب منفعت و گرا لذت ۀجامع در عدالت تعریف با اسالم در عدالت مفهوم

. اسـت متفـاوت بسیار داده، قرار افراد سود بیشتر هرچه کسب برای فرصت تأمین در را خود
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 نحوی به. شود می مطرح ای گسترده مفاهیم عدالت، ۀواژ دربارۀ اسالم، اقتصادی فرهنگ در

 رشـد بـرای برابـر هـای فرصت ایجاد مانند مسائلی رغم به اسالمی، عدالت پیشرفت، در که

 اقتـصاد سیستم در فرد یک نقش. گردد می مطرح نیز، اخالقی واالی مفاهیم افراد، اقتصادی

 حتـی و ایتـام اطعـام ، وقـف ، خمـس ، زکـات ماننـد موضـوعاتی به باتوجه همواره اسالمی

 با عدالت و پیشرفت نسبت کهاست  شده باعث موضوع، این. شود می تعریف پذیری والیت

کامال لیبرالیسم گفتمان در عدالت و توسعه
ً

 اب اسالم تطبیقی بررسی رو، این؛ ازباشد متفاوت 

کید با لیبرالیسم   :است توجه درخور حیث چند از عدالت بر تأ

 و شـود مـی محسوب الهی دین یک اسالم شناختی، معرفت لحاظ از :معرفتی نظام) الف

صـرفا عـدالت بـه اسالم نگاه دلیل، همین به ؛آیند می شمار به انسانی ایدئولوژی لیبرالیسم،
ً

 

 و دنیاسـت در انـسان مادی رفاه به معطوف یسملیبرال رویکرد اما ،نیست دنیوی و مادی نگاه

  .ندارد آخرت به توجهی

  اسـت،شده استوار خدامحوری براساس اسالم معرفتی، بنیاد حیث از :معرفتی بنیاد) ب

 عـدالت کـه  استشده باعث مسئله، این. دهد می تشکیل محوری انسان را لیبرالیسم ۀپای اما

 تفـسیر و تعریـف کـانون انـسان لیبرالیسم، در اما ،شود تفسیر خدامحوری ۀپای بر اسالم در

  .گیرد قرار عدالت

 لیبرالیـسم، کـه درحـالی است، وحیانی یدین اسالم شناسی، مرجع جنبه از :مرجعیت) ج

 وحیانی دین اسالمی، قواعد و قوانین مرجع. است ساخته انسان حقوقی و فلسفی نظام دارای

 تبیـین انسان، که دهد می شکل حقوقی و فلسفی مینظا را لیبرالیستی قوانین و قواعد مرجع و

 در کـه درحالی شود، می ناشی دین وحیانیت از اسالم در است،بنابراین،عدالت کرده تعیین و

  .)Sorensen, 2015: 37( گیرد می نشئت انسان های اندیشه و امیال از لیبرالیسم،

 گرفتـه نظـر در پیـشرفت ارمعیـ و مبنـا عنـوان به اسالم باید ای خامنه الله آیت نظر از

توانـد مـا را بـه   میسیاسی، امری ساده است وهای  زیرا مقایسه با سایر کشورها و نظامشود،

 اسـت، اسـالممعیـار  آنچه، اما اگر موقعیت خود را با ایم کرده پیشرفتاین نتیجه برساند که 
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 ،دستیابی بـه پیـشرفتبه منظور  باید و داریمزیادی  ۀفاصل هنوز که یابیم درمی، کنیممقایسه 

  .)١٣٩١ مهر ٢٢، بیانات مقام معظم رهبری( کنیم تالشهای اسالمی،  مطابق با شاخص

  استشده استوار انسان به اومانیستی نگاه بر لیبرالیسم شناسی انسان :شناسی انسان) د

 بــشر، اصــالت ســاالری، انــسان ١اومانیــسم،. دارد زیــادی بــسیار هــای آســیب و آفــات کــه

 بـا و دهـد می قرار آفرینش مدار و محور را انسان که است مکتبی خودبنیادی، یا یبشرساالر

 ایـن اعـم معنـای. کنـدمی نفی را بشری غیر امر هر یا دین خدا، اصالت او، به دادن اصالت

 کـه ای اجتمـاعی یـا اخالقی اقتصادی، سیاسی، فلسفی، نظام هر از است عبارت اصطالح،

  .)Walters, 2016: 15( است انسان آن مرکزی ۀهست

 دلیـل، همـین بـه و اسـت آفرینش حقیقت ترین یگانه و تنهاترین انسان ها، لیبرال نظر از

 الهـی وحـی ماننـد متافیزیکی ۀاندیش هرگونه تعبیر، این در. شود می تلقی هستی تمام محور

 یبرالـیل مفهـوم .)Vincent, 2009: 140( شـود می تعریف خدامحوری با تضاد در انسان و انکار

 کـه دانـد مـی او ذاتـی امیـال و یاتّتمن طبیعی انرژی از ناشی را انسان افعال انسان، ماهیت

َملهـم طبیعـی طـور بـه فرد رفتار و عمل. جوشد می درون از فعاالنه  و امیـال احـساسات، از ُ

طبعـا فرد زیرا اند؛ خودخواهانه بنیاد، در که است تمنیاتی
ً

 و لـذت بختـی، خـوش دنبـال بـه 

  .)Arblaster, 2015: 32-33( است خویش تمنیات یارضا

 اصـل بلکه ،کند می توجه او معنوی و روحی جنبۀ به انسان مادی بعد کنار در تنها نه اسالم

 اخـروی زندگی برای دنیوی، حیات کنار در سبب، همین به. داند می روح را، انسان شخصیت

  .)٦٤: عنکبوت( کند می آخرت وجهمت را انسان زندگی اصلی جهت و عرضه هایی برنامه نیز،

 ۀبه مثاب در اسالم است؛ زیرا انسان انسان به نگاه ۀپای بر پیشرفت، به اسالمی نگاه اساس

 تمـدن، یـک  اگـررو، همیندارد؛ ازاست که دو وجه دنیوی و اخروی  دوساحتی یک موجود

 مـادی نـدگیز در فقـط را آن بختـی تلقی کنـد و خـوش ساحتی تک را انسان ین،ییا آ فرهنگ

طبعا آورد، حساب به دنیایی
ً

 را انـسان که - اسالم منطق در پیشرفت با او، منطق در پیشرفت 

                                                       
ای از مفاهیم در باب  مداری است و ناظر به مجموعه گرایی یا انسان ،در لغت به معنای انسان)Humanism(واژه اومانیسم. ١

  ).Luik, 1998:528( های افراد بشری است  و تربیت و ارزشِّهای معرف، نیروها، تعلیم طبیعت، ویژگی
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 اسالمی هنگامی به پیشرفت دسـت ۀجامع. بود خواهد متفاوت کلی به - داند می ساحتی دو

 توهم انسان به دنیای کند، لذا، نه آباد نیز را مردم آخرت بلکه مردم، دنیای فقط  که نهیابد می

بیانـات مقـام ( گیـرد  مـیآخرت مورد غفلت قرار نه شود و  میواقع آخرت مغفول از گیری دنبال

  .)١٣٩١ اردیبهشت ٢٧، معظم رهبری

 انگاشـتن نادیـده و لیبرالـی فردگرایانـه هـای اندیـشه با اسالم دین های آموزه درمجموع،

 ۀاندیـش براسـاس هکـ چـرا نیـست؛ سـازگار اجتمـاعی هـای مصلحت و غایات و ها واقعیت

 ترضـرو بـه شخـصی، منـافع بـا جامعـه منفعـت و مـصلحت میـان تعارض در اسالمی،

 فـرد ۀخواهانـ زیاده های خواسته فدای جمع، گاه هیچ و شود می داشته مقدم جامعه مصلحت

  .)Arblaster, 2015: 400( گردد نمی

  لیبرالیسم و اسالم در فکری های بنیان مقایسه

  

  لیبرالیسم  اسالم  
  انسانی ایدئولوژي  الهی آیین  معرفتی نظام
  محوري انسان  خدامحوري  معرفتی بنیاد

  ساخته انسان حقوقی و فلسفی نظام  وحیانی دین  مرجعیت
 کمال و سعادت به متعالی نگاه  شناسی انسان

  انسان
  انسان به ابزاري و اومانیستی نگاه

  
 در :پیـشرفت  ایرانـی -اسـالمی  الگـوي  و توسـعه  لیبرالی الگوهاي در عدالت مقایسه. 2

 تحقق وسایل و ها  هدف ها،  خواسته به نگرش و اقتصادی مسائل پیشرفت، و توسعه الگوهای

 هـای  گیـری جهـت و گیری شکل در که است هایی  مؤلفه ترین  اساسی و ترین  مهم جزو ها، آن

 هم و جهان در توسعه رایج الگوهای تحلیل در هم نتیجه،؛ دردارد نقش نظر، مورد الگوهای

 و اقتـصادی ۀپایـ اصـول و هـا  دیـدگاه بررسـی پیـشرفت، ایرانی - اسالمی الگوی تدوین در

 از یکـیبـاره،  دراین ؛شود توجه آن به باید که است مسائلی ترین  کننده  تعیین از ها، آن تدوین
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 بـر مبتنی اقتصادی ینظام تحقق و ایجاد پیشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی ایجابی های جنبه

 الگوهـای بـا پیـشرفت الگـوی تمـایزات وجـه ترین مهم از یکی اساس، براین. است عدالت

  .است نهفته عدالت موضوع در توسعه لیبرالی

 دیگـر بـه تـری جـامع دیدگاه اسالم، که است آن بیانگر لیبرالیسم و اسالم مکتب ۀمقایس

یافتگی  توسعه از شده هئارا های تعریف لیبرالیستی، الگوی در ،آنکه جالب ۀنکت. دارد مکاتب

 معنـوی مـسائل بـه تـوجهی و شـود می تعریف اقتصادی رشد گرو تنها در جوامع، ۀتوسع و

 ۀدربرگیرند که چرا آید؛ می شمار به ارزشی مفهوم یک  پیشرفت،حال آنکه. گیرد نمی صورت

 ممـنظ ای مجموعه تحقق سوی به بشری ۀجامع دادن سوق منظور به که است هایی کنش همۀ

 جامعـه، هـر بـرای مطلـوب اجتماعی های ارزش با مطابق فردی، و جمعی زندگی شرایط از

 یـا اقتـصادی رشـد نوسازی، از فراتر ای مسئله و مفهوم پیشرفت، درنتیجه، ؛گیرد می صورت

 هـای آزادی اجتمـاعی، عـدالت زنـدگی، مـادی سـطح بهبود بر عالوه و است وابستگی رفع

 در هـم را مـذهبی و بومی های سنت و هویتی و فرهنگی های ارزش ۀاشاع و حفظ و سیاسی

  .گیرد می بر

 بـارۀهـا حتـی در  در ایـن نظـام،دارد وجـود مادی، های نظام و پیشرفت در آبادیچه اگر

 در خورد به این معنـا کـه، حتـی  نمیبه چشم عادالنه، نگاه و تعادل نیز، مادی های پیشرفت

در چنـین  .ان تمـام افـراد جامعـه برقـرار نیـستمیـ هم،عـدالت  از مواهب مادیمندی بهره

 و تـرحم اغمـاض، گذشـت، دامنی، طهارت، پاک پرهیزگاری، تقوا، خدا، به توجه جوامعی،

روانـی و  تنهـا آرامـش  در ایـن وضـعیت،افراد نـهعالوه، ؛ بهدیگران وجود ندارد از دستگیری

 چنـین پیـشرفتی بـرای ،ردیدت بی. معنوی ندارند، بلکه از آرامش دنیوی هم،برخوردار نیستند

 ۀتوانـد بـه عنـوان پیـشرفت در جامعـ آنچه مـی. اسالمی مطلوب نیست  ۀجامع و یک کشور

 تقوا، گسترش عدالت، فقر، رفتن معنوی، ازبین و مادی  باید به برخورداری،اسالمی رخ دهد

  .)١٣٨٧ مهر ٧، بیانات مقام معظم رهبری( پرهیزگاری منتهی شود و معنویت اخالق،

 الگوهـای با مقایسه در ،اسالم مکتب بر مبتنی ِپیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی بنابراین،

  :است زیر تمایزات دارای اجتماعی عدالت مینأت و برقراری در توسعه لیبرالی
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١والـزر مـارتین راولـز، جـان همچـون لیبـرال متفکـران دیـد از :عـدالت  تعریف )الف
ت (

ــا)١٩٢٧/١٣٠٦ ــن ،آمارتی ٢س
ــسدیر)١٩٣٣/١٣١٢ت ( ــک ، ال ــایر م ٣اینت

ــای)١٩٢٩/١٣٠٨ت (  ،آمیت

 رو،در ؛ ازایناست عدالت عین خاص،هایی  عرصه در نابرابری... و )١٩٢٩/١٣٠٨ت ( ٤اتزیونی

معموال توسعه، لیبرالی الگوهای
ً

 شـود مـی یاد عدالت یامعن عنوان به نابرابری یا مساوات از 

)Follesdal, 2005: 75; Sandel,2012: 90( ،هـا، لیبـرال نظـر هماننـد عدالت اسالمی، قوانین قطب ولی 

کامال
ً

 باالیی استعداد از یارند ندا کار توان که افرادی به صورت، دراین زیرا نیست؛ استحقاقی 

کـامال هـا، سوسیالیـست نظـر همچون عدالت حال، درعین. شود می ظلم ،نیستند برخوردار
ً

 

. شـود نمـی مـشخص بیکـار و تالشـگر افراد بین تفاوت صورت، دراین زیرا نیست؛ توزیعی

 شرایطی به زیرا، نیست؛) توزیعی و استحقاقی (یادشده ۀمقول دو از ترکیبی عدالت، همچنین

 برابـری هـای فرصت همگان، برای کوشد می و کند می توجه اند، کرده رشد آن در ها انسان که

یـاد  روش سـه هـر کیـبتر با اسالم که گفت توان می اساس، براین؛ آورد فراهم پیشرفت برای

 که کند می توجه شرایط ازای  مجموعه به آن برقراری در و دارد عدالت به جامع نگاهی ،شده

  .شود رعایت مردم تمام درقبال انصاف

. شـود  نمیمحقق اسالم نظر مورد پیشرفتگاه  هیچ نباشد، عدالت با همراه پیشرفت اگر

 اگـر در ، امـری مطلـوب اسـتکـشور، عمـومی درآمد و ملی ناخالص تولیدچه افزایش اگر

 اسالم نظر موردپیشرفت  وجود داشته باشد، محرومیت و فقر نابرابری، تبعیض،داخل کشور 

 و برخورداری همه از ی و جغرافیایطبقاتی های فاصله کاهشعدالت به معنای . آید پدید نمی

  .)١٣٨٨ فروردین ١، بیانات مقام معظم رهبری( ستها فرصت و امکانات از استفاده در برابری

 ۀمقولـ در پیـشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی در جامعه مهم های  ویژگی از یکی نتیجه،در

 و دسترسـی کـه اسـت سـانی  یـک هـای  فرصـت از جامعه، آن افراد بودن برخوردار عدالت،

 بـر کـه معنـا این به ،شود آن گوناگون های  جنبه در عدالت ساز  زمینه تواند  می ها، آن اکتساب

                                                       
1. Martin Walser. 
2. Amartya Sen. 
3. Alasdair MacIntyre. 
4. Amitai Etzioni. 
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 نظـام باید طبیعی، مواهب از مندی  بهره و قوانین دربرابر ها  انسان همه برابری استدالل مبنای

 هـای  فرصـت از همگـان مندشـدن  بهـره امکـان کـه بگیرند شکل چنان اقتصادی، و حقوقی

 هـای  ویژگـی از یکـی و اصـولی هـدفی بـه فقـر رفع ای، جامعه چنین در. آید فراهم سان یك

  .)٢٥٣: ١٣٩٣ سبحانی،( شود می تبدیل پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی اساسی

 نظیـر توسـعه لیبرالیـستی الگوهای در مطلوب اقتصادی نظام :مطلوب اقتصادي نظام) ب

 مینأتـ و برقـراری کـه اسـت آزاد بـازار بـر مبتنـی داری سرمایه نظام جدید، و سنتی نوسازی

 ؛ی اسـتّشرفت در ایـن الگوهـا، کمـزیرا معیار و شاخص پی،ندارد جایگاهی آن در عدالت

مثال
ً

، شـود  مـیتـر شـناخته یافتـه ملی هر کـشور کـه بیـشتر باشـد، توسـعه ناخالص  درآمد

 توزیـع و تقـسیم آن در میـان افـراد ۀملـی، نحـو ناخالص تر از درآمد  مهمۀکه مسئل درحالی

ایش گیـری افـز به شکل چـشم ملی ناخالص درآمد ای، جامعه در اگر. مختلف جامعه است

دستی به سر برنـد، آن  داشته باشند که در فقر و تنگ وجود هایی حال، انسان ، ولی درعینیابد

 ١، بیانـات مقـام معظـم رهبـری( جامعه از لحاظ منطق اسالم به پیشرفت دسـت نیافتـه اسـت

  .)١٣٨٨فروردین 

 اقتـصادی نظـام پیـشرفت، ایرانـی-اسـالمی الگوی در مطلوب اقتصادی نظام نتیجه،در

 از ،جامعـه اجـزای ۀهمـ و دارد مهمـی جایگاه عدالت نظام، این در. است عدالت بر تنیمب

 به این معنا کـه نبایـد بـه .بکوشند اجتماعی و اقتصادی عدالت برقراری در باید دولت جمله

 لیبـرال بـر مبتنـی داری سـرمایه دنیای در  عدالتۀمسئلبودن  درجه دو و ابزاریدلیل فرعی، 

 نظـر صـرف  اصـلی و  محـوریای مسئله عنوان به عدالت ازسالمی نیز،  اۀ، جامعدمکراسی

 خود  خارجی و داخلی سیاست کارکرد در و اقتصادی های قالب در اسالمی باید ۀجامع .کند

هـایی همچـون  ی نگاه کند؛ زیرا اسالم را شاخص محورای مسئلهبه عنوان   عدالتۀمسئل به

  .)١٣٨٣ مرداد ٢٥، بیانات مقام معظم رهبری( دهند  تشکیل میعدالت و عقالنیت معنویت،

 و اسـت اجتمـاعی عـدالت تحقـق بـه منـوط حقیقی نجات به اعتقاد و آبادانیرو،  ازاین

بیانـات مقـام معظـم ( اسـت ارزش فاقـد نباشـد، عـدالت اسـتقرار جهـت در پیـشرفت چنانچه

ای  اعی رابطـهادی و عـدالت اجتمـعالوه، میـان پیـشرفت اقتـصبه  .)١٣٨٥ آبان ١٧، رهبری
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 در تـأثیر فاقـد اجتمـاعی، عـدالت بدون اقتصادی پیشرفت نحوی که دوسویه وجود دارد، به

 فاقد هم، پیشرفت بدون اجتماعی عدالت ،دیگر سویاز ؛بود خواهد ها  محرومیت و فقر رفع

  .)١٣٧٩ اردیبهشت ١٤، بیانات مقام معظم رهبری(است  کارآیی

 که است هایی  اولویت جزو عدالت، بر مبتنی قتصادیا نظامی از برخورداری مجموع،در

 اقتـصادی نظـام ایـن. شـود توجه آن به باید پیشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی گیری  شکل در

 جـزو آن، شـدن اجرایـی و شـود طراحـی بـشری، تجربـه و دینـی هـای  آموزه بر منطبق باید

عمال که گیرد قرار جامعه های  اولویت
ً

 اقتـصادی نظـام. سـازد پررونـق و شـکوفا را اقتـصاد 

 فکـری، و یـدی کوشـش و کـار به بودن مستظهر ضمن که باشد ای  گونه به باید محور عدالت

 اقتـصادی عـدالت تحکـیم بـه نیازهـا، این رفع راه از تا کند تأمین را جامعه اساسی نیازهای

  .شود  ورزیدهاهتمام

 میـان نـسبت برقـراری وسعه،ت لیبرالی الگوهای در :عدالت و توسعه، پیشرفت  نسبت) ج

 و جـدی توجه توسعه، لیبرالی الگوهای در که چنان دارد؛ اساسی های نقص عدالت و توسعه

اساسا زیرا است، نشده عدالت ۀمقول به عمیقی چندان
ً

 جایگـاه عدالت لیبرالیسم، مکتب در 

 عدالت مینأت و برقراری به لزومی توسعه، لیبرالی الگوهای در رو، ازاین ،ندارد مهمی چندان

 پیـشرفت اسـالم، در کـه درحالی. )Сошникова, 2017: 26( ندارد وجود توسعه روند و جریان در

 مقولـه دو و ندارد معنا عدالت بدون پیشرفت دیگر، بیان  بهشود، می تعریف عدالت، بر مبتنی

  .کنند می حرکت یکدیگر عرض هم عدالت، و پیشرفت

، بیانات مقام معظم رهبـری( است پیشرفت مهم های شاخص از یکی عدالتدیگر،  بیان به

 مفهـوم عـدالت، هـم پیشرفت بدون و ندارد مفهومی پیشرفت عدالت، بدون و )١٣٩١ مهر ٢٢

 همـان عدالت، بدون پیشرفت .)١٣٨٧ شهریور ٢ بیانات مقام معظم رهبری( کند نمی پیدا درستی

چـه در ایـن تمدن،اگر. شـود ه مـی مـشاهدغـرب  ۀپرجلو تمدن در که داد خواهد را ای نتیجه

حال،عـدالت   است، اما درعین مواجه شدهچشمگیری با رشد وریافن و علم ،قدرت ،ثروت

 بدون پیشرفت ،اسالم نظر از بنابراین، .)١٣٩٢ شهریور ٦، بیانات مقام معظم رهبری( وجود ندارد

اساسا عدالت،
ً

 .)١٣٩٠روردین  فـ٨، بیانـات مقـام معظـم رهبـری( شـود  نمـی محسوبپیشرفت 
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بیانات ( باشد عدالت ۀمسئل باید ایرانی-اسالمی پیشرفت الگوی اصلی ارکان از یکی درواقع،

  .)١٣٨٩ آذر ١٠، مقام معظم رهبری

 اسـت، ناقص امری عدالت، ۀمقول به جدی توجه بدون پیشرفت الگوی هرگونه نتیجه،در

 تـوان نمـی اما یافت، دست ترقی و رشد از سطحی به عدالت بدون توان می آنکه رغم به زیرا،

 عـدالت به پیشرفتی هر رو، ازاینکرد؛  محقق جامعه در ترقی و رشد حصول بدون را عدالت

 از یکـی عـدالت .بینجامـد پیـشرفت بـه تواند می عدالت صحیح اجرای اما شود، نمی ختم

 اسـت، دینـی هـای ارزش بـا آن سـازگاری میـزان و پیشرفت سنجش های شاخص ترین مهم

 در پـس،؛ باشـد عادالنـه کـه اسـت تأییـد مـورد پیشرفتی نیز، اسالم دین در که خصوص به

عمـال پیـشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی تدوین و طراحی
ً

 حاصـل عـدالت بـدون پیـشرفت 

 شود می پیشرفت به منجر الگویی پس،. بود نخواهد مطلوب کند، پیدا تحقق اگر و شود نمی

  . باشد شده جدی هتوج عدالت عنصر به آن، قلب در که

 وضـعیت بهبود عدالت، برقراری از توسعه لیبرالی الگوهای نهایی هدف :نهایی هدف) د

 پیـشرفت، ایرانـی-اسـالمی الگـوی در عـدالت برقـراری از هـدف  امـا،است انسان دنیوی

یابد؛  دست طیبه، حیات به آن پرتو در بتواند که است انسان برای فضایی ایجاد و سازی زمینه

کیـد پیـشرفت، الگـوی ایجابی های جنبه از رو،یکی ازاین  بـر معنـوی اصـول اولویـت بـر تأ

 در پیـشرفت غـایی هـدف میـان کـه دارد اهمیت نظر آن از مسئله، این. است مادی مصالح

 در توسـعه غـایی هدف حقیقت،در دارد، وجود تفاوت غرب، در توسعه غایی هدف و اسالم

 مـادی رفاه و اقتصادی توسعه زیرا،رود؛  می شمار به اسالم، فرعی اهداف از یکیتنها  غرب،

 اسـالم در پیشرفت نهایی هدف با مقایسه در ،است توسعه لیبرالی های نظریه غایی هدف که

 مقـصود بـه رسـیدن برای ابزاری و وسیله ۀمنزل به و متوسط هدفی است، معنوی سعادت که

 مقـدم مـادی مـصالح بـر را معنوی های ارزش اسالمی، حکومت. شود می محسوب نهایی

صـرفا ۀتوسـع یعنـی» ُبعـدی تک توسعه «نوع هوشیارانه پیشرفت، الگوی درنتیجه، دارد، می
ً

 

 جانبه همه پیشرفتی که کند می مطرح را» معنوی پیشرفت «آن، مقابل در و تابد برنمی را مادی
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 صادیاقتـ اجتماعی، فرهنگی، مباحث از اعم جامعه، شئون ۀهم در عدالت و است جامع و

  .گیرد می دربر را سیاسی و

 گیـرد، بر مـی را درمعنوی و مادی  و ابعاداست جانبه همه ای مسئله پیشرفت بیان،دیگر به

 علمـی های پیشرفت اشتغال، معیشت،و مباحثی همچون  مادی پیشرفتحال که باید  درعین

د، ضروری است  در دستور کار قرار گیرتورم و گرانی بیکاری، فقر، و همچنین رفع وریافن و

 اسـالمی واالی و انـسانی اخـالق و جوشان و روزافزون  انگیزه عمیق، اعتقاد روشن، فکرکه 

  .)١٣٨٧ مهر ٧، بیانات مقام معظم رهبری(یابد  گسترش هم،

  
کید با توسعه لیبرالی الگوهای و پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در عدالت جایگاه  آرای بر تأ

  ای خامنه الله آیت

  توسعه لیبرالی الگوهاي  پیشرفت ایرانی اسالمی ويالگ  
  برابري  تبعیض از پرهیز  عدالت تعریف

 اقتـصادي  نظام
  مطلوب

 زمـان  هـم  نقـش  بـر  مبتنی مقاومتی اقتصاد
  عدالت تأمین در خصوصی بخش و دولت

 بــر مبتنــی داري ســرمایه نظــام
  آزاد بازار

 ،توسـعه  نسبت
ــشرفت  و پیـــ

  عدالت

ــی  پیشرفت مبتنی بر عدالت ــدالت در   ب ــه ع ــوجهی ب ت
  توسعه

  دنیوي حیات  طیبه حیات  نهایی هدف

  گیري نتیجه
رغم آنکه این الگوها  بهدهند که  نشان می لیبرالیسم فکری مکتب از منبعث الگوهای بررسی

 حتـی و دارنـد اساسـی هـای تفـاوت یکـدیگر بـا فکری مکتب و اصول مبانی، لحاظ از هم

نـسبتا اهـداف و است متفاوت عه،توس سوی به ها آن گذار های شیوه
ً

 دنبـال نیـز، را متفـاوتی 

 رهیافـت مثـال، بـرای ؛یافـت تـوان می ها آن تمام میان در مشترکی نقاط حال، بااین کنند، می
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 حـوزه در همچنین، .است دینی غیر شناسی معرفت  بر مبتنی الگوها این تمام شناسی معرفت

کید  انسان به اومانیستی نگاه بر الگوها این تمام نیز، شناسی انسان  تحلیـل حـوزه در. دارند تأ

 بـه مـادی ُبعـدی تـک نگـرش دچـار اغلـب الگوهـا ایـن مطلـوب، وضع به نیل و وضعیت

 جـدی نقـدهای بـا الگوهـا، ایـن از هریـک کـه نحـوی بـه. هـستند توسعه و ماندگی عقب

 از توسـعه لیبرالـی الگوهای نادرست برداشت براین، عالوه ؛باشند می مواجه خصوص دراین

  اسـتشده باعث مختلف جوامع فرهنگی های ویژگی به توجهی بی و مدرنیته و سنت مفهوم

 جهـت راهکـار و راهبـرد تجویز و موجود شرایط تحلیل در چندانی کارآیی از الگوها این که

 ها آن ناقص تعریف دارند، الگوها این که دیگری بزرگ نقص. نباشند برخوردار توسعه به نیل

 از هـا آن تعریـف یـا و نیـستند قایـل اولـویتی عـدالت، برای یا که نحوی به. است تعدال از

  .است ناقص و نادرست عدالت به دستیابی های شیوه و عدالت

 که هستند ای فکری مکاتب عدالت، از ناقص و نادرست برداشت و نارسایی اصلی علت

 اندیـشه و تفکـر حاصـل هکـ مکاتـب ایـن .گیرند می نشئت ها آن از توسعه لیبرالی الگوهای

 دیـن بـا نـسبتی هیچ که اند برآمده خاصی آرمانی جامعه و نظام تحقق پی در هستند، بشری

 دنیـوی و مادی نگاه که شده باعث مسئله، این. اندیشند می انسان مادی رفاه به تنها و ندارند

 بـا آن نسبت گرا و دارد گوناگونی های جنبه عدالت. آید پدید مکاتب این در عدالت ۀمقول به

  .شود نمی محقق جامعه در عدالت گاه هیچ نشود، تعریف درستی به پیشرفت

جانبه الگوهای لیبرالی بـه طـرح و  با نقد دقیق و همه رهبر معظم انقالب میاندر این 

 تعریـف، برقـراری و تـأمین عـدالت ۀخـصوص در حـوز ن الگوها بـهبیان ایرادات اساسی ای

در  پیشرفت ایرانی-اسالمی الگویهای ایشان بیانگر آن است که  شهبررسی اندی. اند پرداخته

 ناشـی اسـالم وحیانی و اصیل اصول و ها آموزه مبانی، از ای الله خامنه حضرت آیتنگاه 

 لیبرالـی الگوهـای بـا عـدالت تحقق های شیوه و تعریف در دلیل، این الگو همین به. شود می

کامال توسعه
ً

 بـه عـدالت از جـامع تعریـف بـا پیشرفت ایرانی-میاسال الگوی. دارد تفاوت 

 حکمرانی ۀشیو و اقتصاد آن، در که پردازد می مطلوبی سیاسی و اقتصادی نظام تبیین و طرح

امـام کیـد أنکته کانونی و اساسی ایـن بحـث، ت. گرفت خواهند قرار عدالت تحقق همسو با



  ١٥٩      ای خامنه  امامءآرا بر تأکید با توسعه لیبرالی الگوی و پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در جایگاه عدالت

 

یـشان بـرخالف الگوهـای به نحوی که ا.  است»عدالت بر مبتنی پیشرفت« بر ای خامنه

توسعه ندارند، هرگونه پیشرفت بدون عدالت را نفی و  جریان در عدالت به توجهی لیبرالی که 

  .کنند لفه و مفهوم همگام عنوان میؤعدالت و پیشرفت را به عنوان دو م

  کتابنامه
  .کریم قرآن

پایگـاه ). ١٣٩٥(ای اللـه خامنـه در بیانات حضرت آیـت» عدالت«تبیین عددی ـ تاریخی کلیدواژه 
 –ای  العظمـی سـیدعلی حـسینی خامنـه اللـه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیـت اطالع

  .مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
رسـانی  پایگاه اطـالع:  اردیبهشت، دسترسی در١٤بیانات ). ١٣٧٩(ای، سیدعلی حسینی خامنه

 مؤسسۀ پژوهشی -ای   حسینی خامنهالعظمی سیدعلی الله دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
  .فرهنگی انقالب اسالمی

رسانی دفتر حفظ و نشر آثـار  پایگاه اطالع:  مرداد، دسترسی در٢٥.بیانات). ١٣٨٣(ـــــــــــــــــ 
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