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  چكيده     

 در  توسـعه نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به اين پرسش است که عـدالت و              
 و نسبت ايـن     سه گفتمان ليبراليسم، سوسياليسم و اسالم چه جايگاهي دارد        

هـا سـامان      تحـت ايـن عنـوان      ، پـس از مقدمـه     ، مطالـب  .دو با هم چيـست    
ـ اول: است يافته ـ  (هاي توسعة ليبرالي   جايگاه عدالت در مدل   ه دليـل کـه ب

 ،صورت تطبيقي   به ، و هايک  رالزديدگاه  تنها،   ، در اين مقاله   ،ها تنوع برداشت 
ـ  دوم،)است معرفي شده کـه در اينجـا سـه    (هـاي سوسـيال     عدالت در مـدل  

 ،طلب از تعامل عدالت با توسـعه        اصالح روايت تخيلي، علمي و سوسياليسيمِ    
ـ سـوم و  )است  مورد بحث قرار گرفته،اي صورت مقايسه به  عـدالت در نگـاه    

، ديدگاه استاد مطهري دربارة توسعه و نـسبتِ آن          از باب نمونه   ،که (اسالمي
 در قالـب جـدولي      ،گيـري  تيجـه ندر پايان نيـز     . )است با عدالت بررسي شده   

 مورد بحـث در موضـوع       هاي هفتگانة سه مکتبِ    اساس مؤلفه   بر ،اي مقايسه
  .است  داده شدهسامان ،عدالت و توسعه

  يكليدواژگان 

                                                 

 dr.m@mansoornejad.com ـ سياسي علوم دکتراي.  ٭

  Zamani1358@Gmail.com ـ �عضو هيئت علمي پژوهشکدة علوم اسالمي امام صادق . ٭
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  ، مطهري اسالم،عدالت، پيشرفت، ليبراليسم، سوسياليسم توسعه،

  مقدمه

انـد، در ابعـاد      هايي کـه بـه دنبـال توسـعه          براي محيط  ،يافتگي توسعه و   موضوع توسعه 
  اي دارد  بخشي از اين مـشکالت صـبغة نظـري و انديـشه           . آفرين است   مسئله ،گوناگون

 مـسائل و مباحـث      هاي مفهـوميِ   پژوهش حاضر دغدغه  . و برخي جوهرة عملي و عيني     
ر  مورد توجه قرا   ،طلبي و متناسب با فرهنگ و مبناي اسالمي         با رويکرد عدالت   ،توسعه را 
از جمله مسائل توسعه براي مسلمانان و ايرانيان اين است که آيا مبناي نظـري               . است داده

 اگر غربِ جديد در واکنش به دين         يا يافتگي با مباني ديني تعارض ندارد      توسعه و توسعه  
محـوري بـه توسـعه       گرايـي و علـم     و جامعة دينيِ قرون وسطايي و با تأکيـد بـر انـسان            

بناي نظري و اين خاستگاه علمي پتانسيل نفي و طرد فرهنگِ غاييِ             آيا اين م   ،است رسيده
 ،ــ کـه البتـه پاسـخ شـفاف          هاي يادشده   را دارد؟ همة پرسش    ، از جمله اعادة قسط    ،دين

   در ابعـاد نظـري  ،حکايت از ظهور مـسائل توسـعه   ـ  ها آسان نيست صريح و مثبت بدان
  . دارد، در جامعة ديني، به تبعِ بروزِ توسعه،و عملي

 در اين ،   ورود به همة مسائل مرتبط با دين و توسعه در يک مقاله ممکن نيست              از آنجا که  
 که اگر از اهداف ارسال رسل و انزال کتب اعـادة          است     تنها به اين پرسش توجه شده      نوشتار

افتد؟ با توجـه     قسط و عدل است، آيا اهداف، مباني و مظاهر توسعه با عدالت سازگار مي             
 در  توسـعه به نگاه نظري اين مقاله، پرسش اساسي نوشتار حاضر اين است که عـدالت و                

  1.گردد و چگونه تفسير مي سه گفتمان ليبراليسم، سوسياليسم و اسالم چه جايگاهي دارد

                                                 

، تهـران،   دين و توسـعه   ،  ادمنصورنژ. ک.  ر ، مبسوط طورير ابعاد توسعه و نيز نسبت عدالت و توسعه به           براي آشنايي با سا    . ١
 .١٣٧٩ جوان پويا،
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  ها تبيين واژه

  عدالت

شهيد اول، فقيه نامـدار شـيعه       . گيرد عدالت در علوم گوناگون معاني متفاوتي به خود مي        
  :نويسد در تعريف عدالت، مي

گردد و آن اقامه به واجبات  اي نفساني است كه سبب مالزمت تقوا مي         ملكه) عدالت(

 .)١١٦: ١٤١٠العاملي  جبل(صورت مطلق، است  كبيره، بهو ترك گناهان 

 :کند گونه تعريف مي اهللا مصباح يزدي عدل را، در علم كالم، اين آيت
شود و به معناي هر چيزي را به جاي خود           اي در مفهوم عدل داده مي       گاهي توسعه ... 

ن صورت تعريف رود و به اي نهادن يا هر كاري را به وجه شايسته انجام دادن به كار مي

  و، طبق اين تعريف، عدلْ مرادف بـا حكمـت         » ء في موضعه   وضع كلّ شي  «: شود مي

  تـوان  حاصل آنكه، براي عـدل مـي      ... . گردد و كار عادالنه مساوي با كار حكيمانه مي       

  يكـي، رعايـت حقـوق ديگـران و، ديگـري،          : دو مفهوم خـاص و عـام درنظرگرفـت        

باشـد   حقوق ديگـران هـم از مـصاديق آن مـي          انجام دادن كار حكيمانه، كه رعايت       

 .)١٩٣-١٩٢: ١٣٦٨مصباح يزدي (

  .از جمله كاربردهاي مفهوم عدل و عدالت در علـم اخـالق و فلـسفة اخـالق اسـت                  
است؛ تفريطِ قوة   » شهوت«و  » غضب«،  »ناطقه«از اين منظر، سه قوة اصلي آدمي قواي         

ط د   » سفَه«، افراط آن را     »بلَه«ناطقه را    ط در   . انـد   گفتـه » حكمـت «ر آن را    و توسـ توسـ
همچنـين،  . انـد   خوانـده » جبن«و  » تهور«و افراط و تفريطش را      » شجاعت«غضب را   

. انـد  ناميـده » خمـود «و  » شره«و افراط و تفريطش را      » عفّت«توسط در قوة شهوت را      
ف شد، هنگامي كه انساني، در هر سه قوه، اعتدال را به دست آورد و حكيم و شجاع و عفي 

آيد كه آن عـدالت اسـت        گانه، فضيلت چهارمي پديد مي     از هماهنگي و اعتدال قواي سه     
  .)١٩٢-١٩١: ١٣٧١ ؛ مدرسي ٦٠: ١٣٦١فارابي (



 

٤

شود و عمـدة فالسـفة        اصل عدالت از مباحث جدي فلسفة سياسي نيز محسوب مي         
 از ديدگاه فلسفة سياسي، عدالتْ صفت       1.اند سياسي، به نحوي، به بحث عدالت پرداخته      

البتـه، در بحـث عـدالت، بـين انديـشمندان سياسـي،             . نهادهاي اجتماعي است نه افراد    
  .)٣٩٠-٣٦٨: ١٣٧٦حقيقت (هاي مختلفي وجود دارد  گرايش

  قسط

  غت بـه عـدل  واژة ِقسط در ل   . پيوند محکمي وجود دارد   » قسط«و  » عدل«بين دو مفهوم    
  اي از وامـي كـه بايـد پرداختـه شـود            و داد، بهره و نصيب، مقدار، تـرازو، روزي و بهـره           

 .)٦٧٦: خليلي(است  به جور و بيداد كردن و از راه حق بازگرديدن معنا شده» اَلْقَسط«و 
قسط، در معناي مرادف با عدل، اخص از مفهوم عدل است، زيرا دايرة عدل بـه عـدل    

رسد و حال آنكه قسط فقـط صـبغة اجتمـاعي دارد و، بـه عبـارت                  ي مي فردي و اجتماع  
برقرار » رابطة عموم و خصوص مطلق    «منطقي، از نظر مورد و مصداق، بين عدل و قسط           

 .است؛ يعني، عدلْ عام و قسطْ خاص است
  .گرفت» عدالت اجتماعي«توان معنا و مضمون قسط را معادلِ  در مجموع مي

  2توسعه

گيـرد متفـاوت      هايي که مورد بحث قرار مي       ، در اصطالح، به تناسب حوزه     مفهوم توسعه 
  از ديدگاه اجتماعي، رشد هماهنگ و همبسته موزون در همة ابعاد مـادي، روانـي              . است

هدف از توسعه ايجاد زنـدگي پرثمـري اسـت کـه            . )١٩٢: ١٣٧٠ساروخاني  (و معنوي است    
هـاي    ن، توسعه دسـتيابي فزاينـدة انـسان بـه ارزش          بنابراي. کند  فرهنگ آن را تعريف مي    
  .)١٦١: ١٣٦١مندراس و گوريچ (فرهنگي خود است 

                                                 

، در بين متفكّران اسالمي و شيعي، به طور مشخص، مورد تدقيق نظر قـرار نگرفتـه و بـه                    »عدالت سياسي «با وجود اين،    .  1

تـوان از    اسـت، گرچـه مـي       تـري شـده    اهتمام جدي ...) مباحث كالمي، فقهي، اخالقي و    (عدالت در علوم غيرسياسي     

 .رفي عدالت سياسي نيز بهره بردها براي مع تعاريف و مطالب مربوط به عدالت در ساير رشته
2. Development 
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  تـوان بـا دو رويكـرد فلـسفي     دربارة توسعه، در تعريف اصـطالحي ـ انتزاعـي، مـي    
  .و تاريخي بحث کرد

  رويكرد فلسفي. 1

  ب،مفهـوم توسـعه، در فرهنـگ غـر        . باشـد   توسعه يكي از آثار و نتايج مدرنيسم مي       

  در غرب و در تفكّر غربـي همـه چيـز، كـه            . گردد  به اصلي موسوم به اصل ترقّي برمي      

  توسـعه در  . ها نيز آدمي است، همـواره در حـال بـسط و توسـعه اسـت                 دائر مدار آن  

هـايي كـه قـدري        اسـت، ولـي آن      تمام جهات و شئون فردي و جمعي مطرح شـده         

  كنند و مـالك     صادي تلقّي مي  نگرند توسعه را بيشتر امري اقت       بين يا سطحي    نزديك

ط درآمـد سـاليانه و مـالك            و ميزانش را هم يا مصرف قرار مي        هـايي   دهند يا متوسـ  

آيـد    بيني نسبت به آيندة بـشر بـه وجـود مـي             در اينجا، يك نوع خوش    . از اين قبيل  

  .)١٢٠-١١٧: ١٣٧٣داوري اردکاني (

  يـشرفت معنـا   ، توسـعه را پ    جـدال قـديم و جديـد      سيد جواد طباطبـايي، در كتـاب        
  :نويسد کرده، مي

هـاي    در فلـسفه  . هاي مذهبيِ مسيحي، اين مفهوم قابل توضيح است         در بستر سنت  

» لويت«رو،    شدة مشيت در الهيات تاريخ است و، ازاين         تاريخ، مفهوم پيشرفتْ عرفي   

 مفهوم پيشرفت، مانند بسياري از مفـاهيم  ١.نامد مي» ديانت جديد پيشرفت«آن را  

انديشة جديد، به سبب وابستگي آن به دستگاه مفهومي الهياتِ مـسيحي، خـالي از               

  گويـد، نظريـة پيـشرفت خاسـتگاه آن مـسيحي            كه لويت مـي     ابهام نيست و، چنان   

ي پيـشرفت فـرآوردة        . و به لحاظ جهت تحول آن ضـد مـسيحي اسـت            مفهـوم كلـّ

                                                 

، سـه مفهـوم از    ي تـاريخ    مباني الهياتي فلسفه  : تاريخ جهاني و حصول رستگاري    ، متفكّر آلماني، در كتاب      »كارل لويت «.  ١

ايـن  . دهد كه معناي سومِ مورد بحث حدوداً معادل توسعه، به معناي امروزي، اسـت               پيشرفت را مورد بررسي قرار مي     
  نهـايي اسـت   پيشرفت ديني، كه ناظر بر سلوك انـسان بـه سـوي روز جـزا و رسـتگاري                   ) ١: سه قسم عبارت است از    

  )پيـشرفت يـا قهقـرا     (ضـرورت در مـسير تحـول تـاريخي            پيشرفت ديانت، به اين مفهوم که همة اديان تاريخي به         ) ٢

ديانت جديد پيشرفت، که ايمان راسخ به كمال تدريجي بشريت است زيرا به اين اصـلِ دينـي اعتقـادي                    ) ٣قرار دارند   
  .است شكار شدهندارد كه كمال مطلق، براي هميشه، از طريق وحي آ
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  ين شدن عنصر فلسفي بر عنصر الهياتي و، بـه ايـن اعتبـار، نتيجـة تغييـر در                  جانش

  .)١٥٠ و ١٣٧: ١٣٨٥طباطبايي (مباني است 

  رويكرد تاريخي. 2

  رويكرد ديگر مباحث توسعه، در جهان و ايـران، صـبغة تـاريخي دارد؛ بـدين معنـا كـه                   
د بررسـي   قبض و بسط مفهومي توسعه بر اساس فراز و نشيب عملي اين موضـوع مـور               

مطابق اين رويكرد، مفهوم توسعه، طي چند دهة اخير، معنايي بسيار متغير            . گيرد  قرار مي 
  .است و وسيع داشته

هاي اولية پس از جنگ جهاني دوم، اين مفهوم را متـرادف رشـد و در همـان                    در سال 

زودي روشـن شـد كـه يكـسان انگاشـتن             بردند، اما به    معناي صرف اقتصادي به كار مي     

نظـران و هـم       رو، هـم صـاحب      ه با رشد اقتصادي چندان درست نيـست و، ازايـن          توسع

تـري را بـراي توسـعه در نظـر            ريزان تالش كردند كه تعريف و مشخصات وسيع         برنامه

بر اين اساس، توسعه، با گنجانده شدن مشخصاتي نظير كاهش فقر و نابرابري در              . گيرند

  .مفهوم آن، معناي بهبود زندگي اجتماعي يافت

هـاي مبتنـي بـر ايـن      گونه تعاريف از توسعه و چه در برنامـه  با وجود اين، چه در اين   

  )يعنـي مجـري برنامـة توسـعه       (تعاريف، به ضرورت اصالح و دگرگونيِ خود دولـت          

  .و نظام سياسي كشورها توجهي نشده بود

هـاي اقتـصادي،      تري نيز از توسعه مطـرح شـد، كـه انـواع مشخـصه               تعاريف جامع 

گونه تعاريف،    ها گنجانده شده بود، اما اين       شناختي در آن     سياسي و حتي روان    اجتماعي،

  ها معيارهـايي مـشخص      بيشتر، توصيفي از يك وضعيت آرماني بود كه براي سنجش آن          

  .ها راه و روشي معين وجود نداشت و براي دستيابي به آن

  هيــتهـاي تعــاريف توســعه ما  اصـوالً، يكــي از علــل اصـلي ابهامــات و نارســايي  

  بـه عبـارت   . مقولة توسعه ماهيتي ارزشـي، هنجـاري و نـسبي دارد          . مقولة توسعه است  

  هــاي اي معنــا و ارزش گــروه و جامعــه ديگر، توسعه مفهومي اسـت كـه هـر فـرد،         
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  هـا، بـسته     كند و روشن است كه ايـن معـاني و ارزش            مورد نظر خود را از آن استنباط مي       

  وبــيش متفــاوت اســت؛ بــراي هــا، كــم بــه موقعيــت و حتــي مــسئوليت افــراد و گــروه

  شناسـان   مثال، اقتصاددانان ارزش را در رشد اقتصادي و افزايش سطح زنـدگي، جامعـه             

در نظم و تعادل اجتماعي و آگاهان سياسـي در كارآمـدي و مـشروعيت نظـام سياسـي                   

در هر حال، به دليـل ماهيـت ارزشـي مقولـة توسـعه، برخـي از پژوهـشگران                   . دانند  مي

  از توسعه تعريفي به دست دهنـد كـه متـضمن ماهيـت ارزشـي و نـسبي آن                  اند    كوشيده

  .)٢١-١٨: ١٣٨٠ساعي (باشد 

  عدالت و برابري از اهداف توسعه

ادبيات مباحث توسعه ـ که با توجه به واقعيـات جوامـع و كـشورها، در نيمـة دوم قـرن       

هاي مرتبط با مسئلة عدالت اجتماعي بـود، كـه در    بيستم، شكل گرفت ـ از جمله چالش 

گرفت؛ با بررسي اين ادبيـات        مورد مطالعه قرار مي   » برابري«غرب، بيشتر، تحت عنوان     

  .شود نسبت آن با توسعه معلوم ميجايگاه عدالت و برابري و نيز 

تنهـايي،    در اواخر دهة شصت ميالدي، روشن شـد كـه رشـد اقتـصادي، لزومـاً، بـه                 

از نگـاه هـانتينگتون، كـه       . ها نفر را در جهان سوم بهبود نبخشيد         وضعيت زندگي ميليون  

دربارة مباحث توسعه تأليفاتي اساسي دارد، درخواست برابري بر دو هـدف عمـده، كـه           

كاهشِ فقـر مطلـق، كـه همـان     . ١: ضرورتاً با يكديگر مرتبط نيست، متمركز است   اغلب  

قرار داشتن سطح زندگي مردم در زير سطح ويژه و داشتن حـداقل لـوازم بـراي خـوب                   

كـاهش  . ٢زيستن است و با متغيرهـايي چـون درآمـد و مـصرف رابطـة مـستقيم دارد،                   

  .يا ثروت استهاي مردم در درآمد  نابرابري، كه همان تفاوت گروه
در حدود اوايل دهة هفتاد ميالدي، برابري و رشد، کـه هـدف مركـزي اقتـصاددانان                 

در حدود نيمة دهـة هفتـاد،       . آيند، به طور روشني، به هم ملحق شدند         توسعه به شمار مي   
دقيق اهميت پـنج هـدف اساسـي زيـر در           هـا دربرگيرنـدة شـرح        بخش اصلي نوشته  
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پـذير     دربـارة تحقـق    5. و استقالل داخلي   4 ثبات 3 دموكراسي، 2رابري، ب 1رشد،: توسعه بود 
هـا    برداشـت ) ها  عدالت و برابري با ساير هدف     (زمان همة اين اهداف       بودن يا نبودن هم   

اهـداف   (The Goals of Developmentاي بـا نـام    واحد نبود؛ هـانتينگتون در مقالـه  
ها را از توسعه در سـه رويكـرد            م منتشر شد، مجموعة برداشت     ١٩٩٤در سال   ، که   )توسعه

  :خالصه نمود
 اين نظريه، در مباحث توسعه، خـاص متفكـران ليبـرال            :پذيري  هاي سازش   نظريه. 1
پذيري در علوم اجتماعي امريكا، اساساً، در مفاهيمي كـه سـيريل    هاي سازش     نظريه. بود
از نظر . دقت، شرح داده بودند ريشه داشت       و ديگران، به   8 دئويچ کارل  7 دانيل ِلرنر،  6ِبالک،

مند است كه در آن جوامع، به طـور           فرآيندي کامل و نظام   ) نوسازي(اينان، مدرنيزه شدن    
نمايند؛ اجزاي متعـدد   مدرن گذر مييابند و يكسره از مدل سنتي به مدل   بنيادي، تغيير مي  

يابند و تغييرات در يك بخش        نوسازي با يكديگر مرتبط شده، از سنتي به مدرن تغيير مي          
تنهـا   پس، نـه . گردد شود و تقويت مي ها مرتبط مي    يا بعد با تغييرات مشابه در ساير بخش       

ر از ديگـر    هر يك از اهداف توسعه با اهـداف ديگـر سـازگاري دارد، در مـواردي بـسيا                 
اين دسته از متفكران جوامع اروپاي غربي و امريكاي شـمالي           . نمايد  اهداف حمايت مي  
  دانند كه در آن حركت به سوي ثروت، برابري، ثبـات، دموكراسـي              را جوامعي مدرن مي   

  .است و استقالل داخلي عموماً هماهنگ و طولي صورت پذيرفته

                                                 

1 . Growth 

2 . Equity 

3 . Democracy 

4 . Stablity 

5 . Autonomy 

6 . Cyril Bluck 

7 . Daniel Lerner 
8 . Deutsch Karl 
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ــه. 2 ــة هــاي چــپ و سوسي  جريــان:هــاي اخــتالف نظري ــل نظري اليــستي، در مقاب
ها پنج هدف توسـعه       اين. پذيري، بر ضرورت انتخاب ميان اهداف تأكيد داشتند         سازش

هـا،    آن. دانـستند   شدني نمي   را جمع ) رشد، برابري، دموكراسي، ثبات و استقالل داخلي      (
  .ويژه، بر اختالف ميان رشد و برابري و رشد و آزادي تأكيد داشتند به

، رابطة بين سطح توسعة اقتصادي و نابرابري درآمد         U با ارائة منحني     1سيمن کوزمتز، 

 از نگاه او، كشورهايي كه از سطوح پايين توسعة اقتصادي به سطوح بـاالي آن              . را ترسيم كرد  

 وي رابطة منفي مهمي   . حركت نمودند، در آغاز، با افزايش نابرابري اقتصادي مواجه شدند         

از نگـاه او، فرآينـد پويـاي توسـعة          . را ميان نرخ رشد اقتصادي و برابري درآمد نشان داد         

  .اقتصادي به عمل نسبي عليه فقرا و به سود طبقة متوسط و سطوح باالترِ درآمد گرايش دارد
بـراي  . نمايند  هاي اختالف بين اهداف توسعه روابط ناهمگون فرض مي          پس، نظريه 

  .شود ا، تضاد بين رشد و برابري اصلي كلّي تصور ميه مثال، در اين نظريه
 در اين برداشت، پرسش اساسي اين بود كه جوامع در حـال             :هاي تلفيقي   سياست. 3

توانند انتظار داشته باشند كه به سـوي دو يـا             هايي مي   توسعه از طريق اِعمال چه سياست     
زمـان بـه      فتِ هـم  به عبارت ديگر، اگـر پيـشر      . چند هدف از اهداف توسعه حركت کنند      

ها   توان پيشرفت به سوي آن      سوي اهداف چندگانة توسعه دشوار يا غيرممكن است، مي        
  .را به طور متوالي تصور کرد؛ نخست بر يك هدف و سپس بر اهداف ديگر تأكيد نمود

گانـه، دربـارة تقـدم و تـأخر           اما مسئله آن بود كه، در صورت گزينش بين اهداف پنج          
گـران    براي مثـال، بـين تحليـل      . ناسان، وحدت نظر وجود نداشت    اهداف، در بين كارش   

اقتصادي در زمينة تقدم داشتن رشد يا برابري هيچ توافقي وجود ندارد؛ برخي اسـتدالل               
ريختگي اقتصادي در مـسيري       كنند كه تأكيد زياد بر رشدِ سريع مبناي گسترش درهم           مي

 در دهـة هـشتاد مـيالدي،        از سـوي ديگـر،    . گـردد   است كه برابري تا حدي ممكـن مـي        
تنها بين ميزان رشد اقتصادي بـا درجـة           رسد نه   اقتصاددانان استدالل كردند كه به نظر مي      

                                                 

1 . Siman Kuzemts 
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اي از زمان که با روند نابرابري در سرتاسـر زمـان نيـز روابـط روشـني                    نابرابري در نقطه  
  .اند دهوجود ندارد و رشدكنندگانِ سريع هم جوامع برابر و هم جوامع نابرابر را شامل ش

هانتينگتون، كه درصدد دفاع از رويكـرد سـوم اسـت، گـزينش اهـداف در جوامـع                  
او معتقد است كه تفاوت     . زند  گوناگون را به مسائل فرهنگي، سياسي و اجتماعي گره مي         

دهد و هم بـه   ميان كشورها، در نيل به رشد و برابري، هم به محيطي كه رشد در آن رخ مي               
  .(Huntington 1994)بستگي دارد شده  تصميمات سياسي اتخاذ

  :حاصل آنكه
  .از نگاه كارشناسان توسعه، عدالت و برابري قطعاً يكي از اهداف اساسي توسعه است. ١
هـا و دارنـدگان       پذير بودن برابري با ساير اهداف توسعه بـين ليبـرال            دربارة جمع . ٢
اي در حـال    ماركسيستي، سوسياليستي و كارشناسـان كـشوره      (هاي غيرليبرالي     نگرش
  گانـه را    هـا جمـع اهـداف پـنج         وحدت نظر وجود ندارد و، در حالي كه ليبـرال         ) توسعه

  زمـان اهـداف، از جملـه رشـد          هـاي غيرليبـرال تحقـق هـم         دانستند، نگرش   ميسور مي 
  .دانستند پذير نمي و برابري، را امكان

  يـسم اکنون، به بررسي جايگاه توسعه و عدالت در سـه گفتمـان ليبراليـسم، سوسيال              
  :پردازيم و اسالم مي

   توسعه و عدالت در ليبراليسم ـاول

ترسيم منحني اهميتِ بحث عدالت در فسلفة سياسـي غـرب، از قـديم تـاكنون، نـشان                  
 جمهـوري خواهد داد که هرچند مفهوم عدالت نقطة كليدي مباحث افالطون در كتـاب              

تنها مفهوم عدل، به طور مطلق، كه حتـي عـدالت سياسـي نيـز از                 است و براي ارسطو نه    
رنـگ   كـم » عـدالت «رفته، در فرهنگ غرب مفهـوم        گانة عدل است، رفته    مفاهيم هشت 

اگر در ليبراليزم، که نظرية غالب سياسي در آن سامان است، به دنبـال معـادلي                . است  شده
گانة  رو، در ميان اصول سه ازاين. است» برابري«مفهوم  ترين    براي عدالت باشيم، نزديك   
  .)١٣: ١٣٧٣زاده  نقيب(است  برابري ياد شدههاي غربي از اصل    مشترك همة دموكراسي  
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هـاي    داري و در بطن نظـام       توسعه، در معناي اصطالحي آن، در درون سيستم سرمايه        
رو، ضرورتي براي طرح بحثِ تعامل و تـرابطِ توسـعه بـا                و، ازاين  ١است  ليبرال جوشيده 
به عبارت ديگر، غربيـان در گفتمـان توسـعه          . تقل، وجود ندارد  صورت مس   ليبراليسم، به 

كننـد و نـاگزير بيـان     ريـزي و اجـرا مـي    ساير مباحث و مسائل خود را طراحـي، برنامـه         
كـشاند؛    تطورات ليبراليسم، به طور خودكار، سخن را به تحوالت و مسائل توسـعه مـي              

ز و فرودهـاي ليبراليـسم      يافتگي جهـان غـرب بـا فـرا          رو، فراز و فرودهاي توسعه      ازاين
  .پيوندي اساسي دارد

انـد، يـا      در چند قرن اخيـر، اگرچـه در بـستر مدرنيتـه مكاتـب متعـددي جوشـيده                 
اما، از ميـان    . ند  اند يا حداكثر در قالب يك نظام فلسفي باقي مانده           اندك رنگ باخته    اندك

در بين كـشورهاي    دموكراسي،    ها، ليبراليسم، با تطوراتي، به شكل ليبرال        همة اين مکتب  
  يافته، پذيرفته شـده و صـاحب نظـام سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي                اصطالح توسعه   به
  دموكراسـي  است، تا آنجا كه برخي از نويسندگان، همچون فوكوياما، ليبـرال       گرديده... و
» آخـرين شـكل حكومـت بـشري    «و » نقطة پايـان تكامـل ايـدئولوژيك بـشريت      «را  

يافته بـا مكتـب ليبراليـسم     بنابراين، امروزه، غربِ توسعه. )Fukuyama 1992: 25(اند  دانسته
  .شود بازشناخته مي

  متفكران ليبرالعدالت در انديشة . 1

 مباني،  از يها برداشت واحد    در ميان ليبرال   ، اما از اصولِ ليبراليسم عدالت و برابري است      
در بعضي ابعـاد، بـه عـدالت اجتمـاعي نگـاهي            آنان،  حدود و جايگاه آن وجود ندارد و        

 نـه   است و  ينه ضرور طرح همة آرا     در اين مکتوب،     از آنجا که،  . دارندمتعارض و متضاد    

                                                 

گرا معتقدند ليبراليسم  است كه بسياري از انديشمندان چپ ي و اقتصاد بازارِ آزاد آميختهدار اي با سرمايه ليبراليسم به گونه.  ١
  .است عنوان يك مكتب اقتصادي، به ليبراليسم تكيه زده داري، به داري است و سرمايه ايدئولوژي سرمايه
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 براي مدلل نمودن مدعا، ديدگاه دو تن از متفکران سرشـناس ايـن مکتـب،                ،تنها،  ممکن
  :شود  بررسي مي2، و رالز1هايک

ـ    هـاي نـو    که از ليبرال،تبار اتريشيانديشمند  ،هايکردريک ف :ت هايك و عداليك 
ها و هم   دربارة عدالت اجتماعي، هم با سوسياليست،مدرن است ليبراليسم و منتقد جدي
   گـزارش جـان گـري      بـر اسـاس   . اسـت  هاي مدرن به مخالفت برخاسـته      با ساير ليبرال  

از عـدالت   را  ، برداشـت هايـک      فلسفة سياسـي هايـک    در کتاب   ) از دانشگاه آکسفورد  (
  :خالصه کردتوان در نکات ذيل  مي

ـ  عدالتي را بـه   دالت يا بيتِ ع در نگاه هايک، مفهوم مدرن عدالت اجتماعي صفاول 
دهد، نه به رفتار افـراد       هايش، نسبت مي   کل الگوي زندگي اجتماعي، با همة سود و زيان        

   کـه در آن عـدالت      ،و اصـيل آزادي را     معنـاي اصـلي      ، با اين کار   ، و اجتماعدهندة   تشکيل
  .کنـد  شـود، وارونـه مـي      درستي فقـط بـه اعمـال افـراد نـسبت داده مـي              عدالتي به  و بي 

  دهـد  اي که اين اعمال شـکل مـي        توان در مورد الگوهاي ناشناخته     مفهوم عدالت را نمي   
  آنارچوب و بـستري کـه ايـن اعمـال در     هتوان آن را در مورد چ  بلکه فقط مي  ،به کار برد  
  .استفاده کرددهد  رخ مي

ـ دو هاي  نابرابريدر خصوص  حکومتِ قانون بايد در رفتار و معامله با شهروندان، م 

 به صورت گمنـام و برابـر اقـدام          ،هاي مادي اولي   هاي اولي و ثروت    افراد از نظر موهبت   

يد بـا    با ، در واقع  ،ها پديد آورد   اگر حکومت قصد کند که نوعي برابري در اين زمينه         . کند

نخواهـد توانـست از بـه بـار     ، رفتاري متفاوت و نابرابر داشته باشد؛ بـدين ترتيـب         افراد 

  .هاي جدي پرهيز کند عدالتي بيدادها و بياز آوردن بسياري 

                                                 

1 . Hayek 

2 . Rawls 
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ـ    دهنـد،   برحسب ارزش خدماتي که به ديگـران مـي  ، اصل پاداش دادن به افرادسوم 

 ،دهد که يگانه اصل عـدالت  در صورتي که ورود به هر شغلي آزاد باشد، آشکارا نشان مي    

  .اي است  اصل عدالت مبادله،اي آزاد جاري شود که بايد در مورد توزيع در جامعه

ـ چهار  معنـاي واضـحي داشـته    ، اصـالً ، هايک منکر آن است که عدالت اجتمـاعي م 

  است که مفهوم عـدالت اجتمـاعي معنـاي اصـلي           ناشي از آن     ، تا حدودي  ،اين امر . باشد

  .کند  وارونه مي،شود  که در آن عدالت فقط به اعمال افراد اطالق مي،و اصيل عدالت را

ـ پنجم ترين اسـتداللِ هايـک عليـه عـدالت      کننده ترين و مجاب  آخرين و شايد مهم 

  ضـح  حتـي اگـر بتـوان اصـول وا         ؛شناسانه و مفهومي است    اجتماعي استداللي شناخت  

توانـد    نمـي  اي  يو روشني براي اصالح توزيع بازاري معين کرد، هـيچ مرجـع حکـومت             

  . براي اجراي آن اصول داشته باشديشناختِ کافي و مطمئن

ـ ششم تر هايک ايـن اسـت کـه اجـزاي سـازندة مفهـوم فعلـي عـدالت           ادعاي مهم 

ربـط  زگاري يـا  سـا  ـ هيچ  ... استحقاق، نياز، شايستگي وهاي اخالقيِ اجتماعي ـ انگاره 

شـود کـه معتقـدان واقعـيِ         ناتواني از درک اين نکته سبب مـي       . عقالني با يکديگر ندارد   

عدالت اجتماعي براي ارتقاي آرماني همکاري کنند که هيچ محتواي مورد توافقي ندارد             

  .)١١١-١٠٦: ١٣٧٩ گري(
ـ  ، اسـتاد سـابق دانـشگاه هـاروارد، از     ) م١٩٢١متولـد  ( جان رالـز  : رالز و عدالتدو 
اش دربـارة عـدالت      پـردازي   نظريـه   و انديـشد  هايي است که در سنّتِ کانتي مـي        ليبرال

 بهتـر از همـه، کريـستيان        ، مراجعـه  درخور در منابع    ،ديدگاه مبسوط او را   . مشهور است 
 کـه در ادامـه، ضـمن        ،نموده  خالص فلسفه سياست در جهان معاصر    دالکمپاني در کتاب    

  :دورآيم نيز خواهرا ديگران  ، نکات تکميليآنانعکاس 
  گيـرد و حـدود   عدالت اجتماعي رالز بر اساس قـرارداد اجتمـاعي شـکل مـي    اول ـ  

  .گردد و شيوة کاربرد آن معين مي
ـ دو  رسيدند که در آن دو توقع فـراهم         نظاميبه   ، از طريق موافقت جمعي، آدميانم 
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 در صـورتي کـه    ( بيشترين آزاديِ فرديِ ممکن براي همه موجود باشد          ،اول آنکه : آيد مي
  بـاالترين ميـزان برابـريِ      ، دوم آنکه   و، )شده باشند تولد  مهاي معين     در خانواده  افراداين  

خصوصاً براي  (براي همه فراهم باشد     ) اقبالبخت يا   (کامل از جهت امکان کسب توفيق       
  ).اند دست چشم به جهان گشوده هاي تنگ افرادي که در خانواده

تواند   مي،تنهايي  به،شود که اما اين دو توقع يا تقاضا منجر به تثبيت دو اصل ميسوم ـ  
 اصل اول . حق داريم انتظار داشته باشيم تعريف کند      » با انصاف «چيزي را که از يک جامعة       

 تام و تمـامِ   مِترين سيست  هر شخصي بايد حقي داشته باشد برابر با گسترده        ): اصل آزادي (
اصـل  ( اصـل دوم  . برابر براي همه و سازگار با يک سيستم براي همـه  هاي اساسيِ  آزادي
 و آن هم در محـدودة     به طور کامل     ، اوالً ،هاي اقتصادي و اجتماعي بايد     نابرابري): اختالف

  مـشاغل  مربـوط بـه      ، ثانيـاً   و، ترين مردم باشد   دست  تنگ سودبه  ،  انداز اصلِ عادالنة پس  
  .قرار گيرد بايد در اختيار همه ،ها  آدمبخت  برابريِة منصفان مطابق اصلِ، کهباشدو مناصبي 
رغـم    علـي ،قاعدة اول اين است که: کند اين دو اصل را دو قاعده تکميل ميم ـ  چهار

ها، اولويت منطقي يا لفظيِ اصل اول نسبت به اصـل دوم محـرز اسـت؛        نظر مارکسيست 
 قاعـدة دوم ايـن       و »توان محدود کرد مگر به نام آزادي       ي اساسي را نمي   ها آزادي «،يعني

 در هر وضع و موقعي، دغدغة عدالت بايد بـر اصـل   ،گرايان رغم نظر فايده    علي ،است که 
  .اولويت داشته باشد» کارايي و رفاه«

ـ پنج ـ    اين تلقي جديد از عدالت را ميم  ـ «:  خالصـه کـرد  دين صـورت تـوان ب  ةکلي
 در اختيار فـرد، يعنـي عوايـد و ثـروت و مبـاني               هاي اجتماعي، آزادي و امکاناتِ     ارزش
  مگر اينکه توزيع نابرابرِ    ،طور مساوي ميان مردم تقسيم شود       عزت نفس، بايد به    اجتماعيِ
  .)١٧٨ ـ ١٧٥: ١٣٨٢ دالکمپاني(» ها نباشد  هر يک از انسانسودبه ها  يا همة آنها  ارزشاز يکي 

ـ   ، از نگـاه رالـز  :اي  مقايسهيگاه رالز و هايك دربارة عدالت با نگاه تفاوت ديدسه 
از نظـر   .  مبتني بر اصـل طبيعـي      ، از نگاه هايک   ،عدالت بر مبناي قرارداد اجتماعي است و      

گيري است و اقدام بـراي رفـع         هاي افرادِ فرادست و فرودست قابل اندازه       رالز، نابرابري 
مفهومي ندارد و نيـز      توزيع بازاري وضوحِ  الح  اص ، از نگاه هايک   ، ولي ، مجاز تبعيض 
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 رفـع تبعـيض   در کافي براي اجراي آن اصول يتواند شناخت  نمياي هيچ مرجع حکومتي  
تواند عادالنه يا    که نظام سياسي و اجتماعي مي      تنها رفتار آدمي    نه ،به نظر رالز  . داشته باشد 
تـوان عادالنـه يـا ناعادالنـه       اما هايک معتقد است که رفتار انـسان را مـي      ،ناعادالنه باشد 
 کـه انـسان در آن دخـالتي         ،راهمچون فرايند حاکم بر بازار      توان وضعيتي    خواند، اما نمي  

  . عادالنه يا غيرعادالنه شمرداست، نداشته
ـ کي: توان نتيجه گرفت از آنچه گفته شد مي :گيري از مباحث فوق نتيجهچهار ـ    در  

ـ دو.  عدالت مقدم استرگفتمان ليبرالي، آزادي ب  توان با اندرو لوين هم عقيده بود که  مي 
ک نظرية سياسي فهم شود، با      صِ ي دموکراسي، اگر به معناي خا     نظرية ليبرال : معتقد است 
توان چنين تعلّقاتي    ترِ ليبراليستي دربارة عدالت عموماً سازگار است و مي         تعلقات وسيع 

 به يک نظرية عدالت نيست  پذير   ليکن اين نظريه تحويل    ،ر مناسباتِ سياسي جاي داد    را د 
 دليل به    که رسد  به اينجا مي   ، در نهايت  برد و،   ميتر    او مدعايش را پيش    .)٢٦ ـ ٢٥: ١٣٨٠ لوين(

احترام جدي به تمايزي که ليبراليسم کالسيک ميان حوزة سياسي و حوزة اجتماعي قائل              
  وفـاداري بـه نظريـة سياسـيِ         ضمن حفـظ تلـويحيِ     ،است که   شده راگيرف ،، امروز است
 نظـر در  » تحـسين فـضيلت نهادهـاي اجتمـاعي       «منزلة   دموکراسي، عدالت را به    ليبرال
 بدين روي، براي جامعه چيزي را حفظ و حراست کنند کـه از قلمـرو سياسـت         ،د و نگير

 بدين شـيوه، نـواقص نظـريِ نظريـة          ،واضح است که توجه به عدالت     . است حذف شده 
   عـدالت  دادن اگرچـه محـور قـرار     . دموکراسي را مرتفع نخواهد کـرد      سياسي در ليبرال  
   بــه خــود ،کنــد از جامعــة ســعادتمند مــداوا مــي   را دموکراســي  بيــنش ليبــرال 
   بـه منزلـة    ، صـرفاً  دموکراسـي  نظريـة ليبـرال   . کنـد  دموکراسي کمکي نمـي    نظرية ليبرال 
  .)٢٣٥ -٢٣٣: ١٣٨٠ لـوين (ت نيست، بلکه بـه لحـاظ نظـري نقـصان دارد             کفاي يک بينش، بي  

ـ سه  پديد آمدنند، بودعدالت و برابري در پي اي خود  ها در اهداف توسعه  گرچه ليبرال 
ـ ...کـارگري، دانـشجويي، زنـان و   هـاي   متعدد ـ از قبيـل جنـبش   هاي اجتماعي  جنبش   

. است ه به اعادة قسط منتج نگرديده يافت حکايت از آن دارد که محصول کشورهاي توسعه       
هـا   ترين گرايش ها، حتي نزديک   فمينيست، از بين امواج مختلـف     براي مثال، در غرب   
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ـ )١٢٦ ـ  ١٢٥: ١٣٧٦ االس و ابوت(به ليبراليسم   ة نيز از وضعيت موجود ناراضي و به دنبال مطالب
 که از نتايج اجتماعيِ تحققِ نظـام اقتـصادِ          است   گزارش شده  ،همچنين. اند حقوق بانوان 

 هـاي   ه به شکاف بيشتر ميان طبق     ،داريِ ليبرال آن است که شرايط اقتصادي، هر روز         سرمايه
 .)٧٦ ـ  ٧٥: ١٣٧٤ نمـازي (بخـشد   افزايد و دشمني طبقاتي را شـدت مـي   کارگر و کارفرما مي

ـ        چنان ،البته  ،رو  ازايـن ، واسـت  ل نبـوده که در مقدمه اشاره شد، اين اشکال صـرفاً در عم
 از جملـه    ،از ناهماهنگيِ اهداف توسعه در نظام ليبرالـي        پردازان توسعه   از نظريه  بسياري

  .اند به ميان آورده  سخن،تعارضِ رشد با برابري

   توسعه و عدالت در سوسياليسم ـدوم

   ولـي تحـت شـرايط   ، در مکاتب گوناگون تقريبـاً مـستقل از هـم       ،اصطالح سوسياليسم 
سوسياليسم، در نيمة اول قـرن نـوزدهم، در         . است ، تکوين يافته  و اوضاع و احوالِ مشابه    
   سياسـي  ، براي مشخص کردن جرياني که در نتيجة انقالب صـنعتي          ،انگلستان و فرانسه  

  اين اصطالح برساختة مکتـب رابـرت اوون،       . و اقتصادي به وجود آمده بود، به کار رفت        
جمعيت « م،   ١٨٣٥م در انگلستان، است؛ اوون، در سال        از آغازکنندگان عمدة سوسياليس   

هـاي آن   را بـه وجـود آورد و ايـن اصـطالح در ضـمن بحـث      » تمام طبقات از تمام ملل  
 را منتـشر    سوسياليسم چيـست  ، رسالة   ١٨٤١رابرت اوون، در سال     . جمعيت رواج يافت  

  .ساخت و، بـا افـشاي ايـن رسـاله، اصـطالح سوسياليـسم معـروف و مـشهود گرديـد                  
 ايـن   ، ظـاهراً بـراي نخـستين بـار        ، از پيروان مکتب سن سـيمون      ،الرو  پير  نيز در فرانسه 

  .)٣٨٥ -٣٨٢: ١٣٦٩ بابايي علي(ي نسبتاً دقيقِ مفهومِ آن به کار برد ااصطالح را به معن

  الگوها و اصول سوسياليسم. 1

ونـيم قـرن پـيش، سوسياليـسم       از يـک  ،علوم اجتماعي  در کتاب    ، گزارش آلن بيرو   ربنا ب 

رغـم   علي. است هاي نوي را برانگيخته     گرايش ، در هر زمان   ،اشکالي بسيار متنوع يافته و    

 برخـي  ؛هاي سوسياليستي برشـمرد  براي مکتب را  اصول مشترکي   توان    مي ،تنوع الگوها 
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  مالکيت دولتـي   ،اصالت جمع : اند هاي سوسياليستي دانسته   سه اصل زير را جامع ديدگاه     

  .)١٦١ ـ ١٥٩: ١٣٧٤ نمازي(ريزي متمرکز اقتصادي   برنامهو
کنندة عـدالت    بايد به اصول يادشده اصل مهم و تعيين       ،  قطعبه طور  :عدالت اجتماعي 

است که عدالت اجتماعي يکـي از شـعارهاي          درستي گفته شده   به. افزودنيز  اجتماعي را   
. هـاي سوسياليـستي و شـبه سوسياليـستي اسـت           هـا و نهـضت     اصلي همة ايـدئولوژي   

 در انتقـاد بـه جامعـة بـورژوايي يـا نظـام مبتنـي بـر حکومـت قـانون                      ،ها سوسياليست
 محـدود بـه جنبـة       )ليبراليـسم  (خواهي ايـن نظـام     آرمان عدالت : گويند  مي ،)ليبراليسم(

ـ   يعني لغو امتيازهاي طبقات اشراف و استقرار برابريِ        ،خاصي از زندگي سياسي     در  ه هم
 يعنـي نـابرابري اقتـصادي       ، بسيار مهم ديگـر    مسئلة اجتماعيِ در آن    است و    ،برابر قانون 

ها معتقدند   سوسياليست. هاي گوناگون جامعه، جايي ندارد     ميان افراد و گروه   ) درآمدي(
   کـافي نيـست    ، اگرچـه الزم اسـت     ،)برابري همگان در برابر قـانون     (که عدالت سياسي    

.  عدالت اجتماعي نيز تأمين گردد     ،اصطالح  به ،دالت اقتصادي يا  و براي تکميل آن بايد ع     
 بـا اينکـه     ،گيرد اين است که عدالت اجتمـاعي       نکتة مهمي که اغلب مورد غفلت قرار مي       

قرابت زيادي با عدالت توزيعي دارد و در واقع شکل يا نسخة جديد آن اسـت، از لحـاظ                   
مفهوم قديمي عـدالت تـوزيعي بـر        . داردبا آن   ي اساسي   يها مفهومي و مصداقي، تفاوت   

در از افـراد    اي مبتني است که در آن هـر کـدام            جامعهاز  مراتبي يا ارگانيک     تصور سلسله 
ـ    ، در حقيقت  ،مرتبة معيني قرار دارند و عدالت        ي تناسـب ميـان زنـدگي واقعـي        ا بـه معن

 در حـالي کـه عـدالت اجتمـاعي          ،هاي اجتماعي اسـت    افراد و گروه  » طبيعي«و منزلت   
  فـرض اوليـة آن عبـارت اسـت از برابـري همـة افـراد                وم جديدي است کـه پـيش      مفه

  .)٢٦: ١٣٧٦ نژاد غني(جامعه 

  تفكرات سوسيالي و عدالت. 2

نگاه يکي از متفکران هر يک از الگوهاي        ا   ب ،صورت گذرا   نمونه و به   براي ،در اين قسمت  
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  .شويم  آشنا مي،هاي ليبرالي هاي نظام  دربارة برابري و نابرابري،گانة اصلي سوسياليسم سه
ـ يك عقايد سوسياليستي که قبـل  آن دسته از ها به   مارکسيست: سوسياليسم تخيلي 

 در مقابل، به اصول عقايد و ايدئولوژي        و،» سوسياليسم تخيلي  « بود از مارکس ارائه شده   
،  قرن نوزده  در ميان فالسفه و متفکران اوايلِ     . دگفتن  مي» سوسياليسم علمي «مارکسيسم  

  .دبـو  1 مـورلي  شتريزي شالودة سوسياليسم تخيلي سهم دا      کسي که بيش از همه در پي      
ـ  ،خاص به مباني اخالقي و انساني، بر اين باور بود که            با نگرش  او،  مالکيـت  ي، به طور کل

حذف مالکيت خصوصي زمينة اصلي     . خصوصي دشمن بشريت و اخالق و ايمان است       
هـاي نظـام     تـر، مـورلي پايـه      بـه بيـان سـاده     . رد سوسياليسم بـود   افکار و عقايد او در مو     

ترين گنـاه     بزرگ طمع«نهاد و معتقد بود که      بنا  سوسياليستي را بر لغو مالکيت خصوصي       
  را بـه راه ضـاللت و پـستي   نـسان  آلودِ ناپسند اسـت کـه ا   و اين خصلتِ گناه   » بشر است 

طلبي خود را ارضا و ولـع         براي آنکه زياده   ،انسان. کشاند ها مي  انسانديگر  و خصومت با    
رود   مـي  ،اندوزي، از هر طريقي    مالک شدن خويش را فرونشاند، به دنبال مال        خواستن و 

 اين حرص و طمـعِ او را        رو،  ازاين. برد  به پيش مي  و در اين راه خود را تا مرحلة حيوانيت          
 ،قـانون طبيعـت   ر کتاب    د ،مورلي. بايد با لغو مالکيت خصوصي و تملک اموال مهار کرد         

در اجتمـاع   . ١:  که قسمتي از آن چنين اسـت       ،طرحي براي يک جامعة اشتراکي ارائه کرد      
 ،التجاره و سـرمايه    وسايل شخصي يا به نام مال      نام   هيچ چيز متعلق به فرد نيست، خواه به       

  . فـوري و ضـروري شـخص اسـت         ةجز آن مقـدار از اشـيا و لـوازم کـه مـورد اسـتفاد               
 نگاهـداري و حمايـت    از او    به خـرج عمـوم،       ، عضوي از جامعه است که     هر شهروند . ٢

 ،هـاي جامعـه     در فعاليـت   ،هر شهروند . ٣. به کار گمارده خواهد گشت    نيز   و   خواهد شد 
   قـدرت، اسـتعداد و سـن خواهـد پرداخـت و وظـايف او طبـق         متناسب با سهم خود را    

  رلي کـسبه، چـون نـانوا      در جامعـة اشـتراکيِ مـو      . دشـو   قانونِ توزيعِ خدمات تعيين مي    
 بـه ميـزان     ،دارنـد و اهـالي     و قصاب، آرد و گوشت را از انبار عمومي شهر دريافـت مـي             

                                                 

1 . Morelly 
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در واقع، کـسبه واسـطة بـين انبـار عمـومي و شـهروندان               . گيرند  از آنان مي   ،شده تعيين
  نـد احتياجـات مـردم را آمـاده نمـوده، در اختيـار آنـان بگذارنـد                 ا  باشند، و موظـف    مي
 ، کـه  کرده بود طراحي   اي را بر پاية سوسياليسم      مورلي جامعه  ، باري .)٣٤-٣٢: ١٣٨٢ خطيبي(

يوتوپياي توماس مـور، اجـراي آن در يـک            افالطون و جزيرة تخيلي    ةچون مدينة فاضل  
جامعة حقيقي، آن هم در عصري که تکنولوژي غوغـايي در صـنعت بـه پـا کـرده بـود،                     

  .رسيد غيرممکن به نظر مي
ـ دو هـايي را کـه بـر پايـة      هاي خود انقالب  مارکس در انديشه: سوسياليسم علمي 

 نمونـه، از  بـراي  ،دانست و  مستحق شکست مياست نهاده شدهبنا احساسات و عواطف    
 از نگاه او کارگران، اين قشر محروم        .)٣٧: همان( کرد شکست انقالب کمون فرانسه ياد مي     
 بر جـاي خـود      ،، چون کوهي ستبر، محکم    ايد ب و رنجبر، براي دريافت حقوق حقّة خود      

 ، مارکس و انگلس   ،با اين همه  . ديکتاتوريِ پرولتارياست  براي آنان    راه حل تنها  و   ايستندب
هاي خـونين بـراي پيـروزي کـارگران داشـتند، بـا               انقالب در ابتدا بر  با همة تأکيدي که     

  نـد يد نظـر نمود   امان، تجد  گذشت زمان، در اصول نظرات خود، در مورد کشتارهاي بي         
تر، بر پاية تأمين عدالت اجتماعي، از طريـق وجـدانِ آگـاهِ        تعاليم خود را با لحني ماليم      و

دانست  مارکس سوسياليسم را تنها راه رسيدن به عدالت اجتماعي مي         . ندردک  ارائه ،اهالي
  آن عدالتي نيست که در]منظور [دانيم کنيم مي وقتي ما از عدالت صحبت مي  «:گفت و مي 

کنيم که تنهـا     ما از عدالتي صحبت مي    ... ها وجود داشت   هاي قضايي رومي   قوانين و رويه  
 در ماترياليـسم    ، بر اساس ايـن نگـرش      .)٣٨: همان(» است بر پاية وجدان بشري نهاده شده     

عنـوانِ   داري و در اعتراض بدان و به        سوسياليسم بايد از درونِ سرمايه     ، مارکس ١تاريخيِ
جوامـع غربـي ظـاهر      ) شـدن  اشتراکي و کمونيـستي   مرحلة  (مدخلِ مرحلة پنجمِ تاريخ     

                                                 

  تـرين تئـوري و اسـلوب شـناخت جامعـه را، هماننـد               شي از فلسفة مارکسيستي است کـه عـام        ماترياليسم تاريخي بخ  .  ١

به بيان ديگر، ماترياليسم تاريخي يک علم فلسفي دربـارة          . کند  يک سيستم يگانه و در حال تکوين و تکامل، مطالعه مي          

 تکامل جامعة بشري و تحـوالت       ترين قوانين و قواي محرکة      رابطة بين هستي اجتماعي و آگاهي اجتماعي، دربارة عام        
  .اساسي آن است
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  شده در انديشة مـارکس، شـکل خـارجي         بيني به شکل پيش  هرگز،   ،اين نگرش . شد مي
 در جامعـة    ،ي متفـاوت  يهـا   بـا روايـت    ، اما امثال لنين توانـستند     ،عيني به خود نگرفت   و  
 دولـت سوسياليـستي را بـه        ، طـي انقالبـي    ، م ١٩١٧ در سال    ،اصطالح فئوداليِ روسيه   به

موجب شد  بست رسيد و      م به بن   ١٩٩٠ حکومتي که سرانجام در سال       ،حکومت برسانند 
 متعاقـب آن، دومينـوي       و،  شکست مواجه گـردد    ترين تجربة سوسياليستي با    عمالً قوي 
ـ              دولت حاصـل برخـي    . زدهاي کمونيستي و سوسياليستي در اکثر نقاط عالم بـر هـم ري
 از شـعارهاي اساسـي   ، کـه  انقالب روسيه، برابري و برادري از پس،داد ها نشان  پژوهش

نظام سوسياليـستي   که   ،دشها بود، از ايدئولوژي سوسياليسم مدرن حذف         سوسياليست
هاي توسعة دولـت     محصول طرح . )٣٠: ١٣٨٢ خطيبي(د  بوشوروي نمونة کامل و روشن آن       

 به جاي اعـادة عـدالت، اسـتقرار سـلطة احـزاب             ،اتحاد جماهير شوروي   سوسياليستيِ
سـقوط  . داشـت   که بر طبقات ضـعيف سـتم روامـي         ،سياسي و نظام سياسي توتاليتر بود     

 کـه آثـار آن بـر انديـشة     ،وسـيع و عميقـي در جهـان داشـت    چنين نظامي بازتاب بسيار   
تنهـا ادامـة اعتبـار و بقـاي          فروپاشـي کمونيـسم نـه     : است سوسياليستي چنين بيان شده   

دموکراتيک بلکـه خـود سوسياليـسم را زيـر سـؤال             دموکراسي و سوسياليسم   سوسيال
  .)١٦٤: ١٣٧٥ ديگران و مکنزي(است  برده

ـ سه طلب يـا غيرمارکسيـستي نحلـة     سياليسم اصالح سو:طلب اصالح  سوسياليسم 
  .اسـت  فکري بزرگي است که در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيـستم انـواعي داشـته                

مـسيحي،    از سوسياليـسم توان طلب، در انگلستان، مي   انواع سوسياليسم اصالح  از جمله   
قرار سوسياليـسم مـسيحي در پـي اسـت        . فابين نام بـرد    صنفي و سوسياليسم   سوسياليسم
. بـود ،  توليـد و توزيـع کاالهـا       نظـام   از طريـق اصـالح     ،عادالنة مـسيحي   عدالت و نظام  

بيـست از قـرن بيـستم        در دهـة     ،جنبش سوسياليستي ديگري بود که     سوسياليسم صنفي 
 بـا تأسـيس انجمـن       ،طلبِ فـابين   سوسياليسم اصالح .  در انگلستان پديدار شد    ميالدي،
ها بيشتر روشنفکر و اهل انديـشه بودنـد تـا مـرد              بينفا.  م پديد آمد   ١٨٨٤ در سال    ،فابين

. جـي . سوسياليسم فابين برنـارد شـاو، اچ      هـاي برجـستة     از چهـره  . انقالب و عمـل   
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 برخـي نکـات     ،در ادامـه  . دبودنکول، سيدني و بيترس وب      . اچ. ولز، گراهام واالس، دي   
  .گردد گونه تفکر، معرفي مي عنوان نمونة اين  به،انديشة ولز

  ناکجاآبـاد نـو    ،در يکـي از آثـار اصـلي خـود         )  م ١٩٤٦ -١٨٦٦(هربرت جرج ولـز     
ناکجاآبادِ شـبهِ افالطـونيِ ولـز از        .  تصويري از جامعة آرماني خود ارائه نمود       ،) م ١٩٠٥(

 از  به طـور کلـي    از افرادي که    است   که مرکّب    ، حاکم ة طبق .١: شود چهار طبقه تشکيل مي   
کـشف  پـي    کـه دائـم در       ، طبقـة خالقـه    .٢اند    فارغ شخصي پرستي و عالئق   هرگونه نفع 

 طبقـه متحرکـه يـا       .٣سـت   اهاي جديـد در امـور مربـوط بـه جامعـه و سياسـت                 حوزه
کنـد کـه طبقـة دوم کـشف          هايي عمـل مـي     ارچوبه که درون چ   ،روشنفکران معمولي 

   اداره ، از لحـاظ سياسـي و فکـري        ، که به وسيلة سـه طبقـة بـاال         ، عامة مردم  .٤است   دهکر
 بـه    و رسـد   کارِ کارگران در نيمـة روز بـه پايـان مـي            ،در ناکجاآبادِ ولز  . شوند ارشاد مي و  

افـراد طبقـة حـاکم زنـان مـشترک          . شود  دستمزد داده مي   ،آوردن  به ازاي فرزند   ،مادران
. گيرند تا اسيرِ اميال شخصي و خانوادگي نشوند و يکسره در خـدمت دولـت باشـند                 مي

 دسـت از    ،)م ١٩٤٠ (نـوين جهـاني   نظـم    بـا عنـوان      ،ولز در آخرين کتاب عمـدة خـود       
ـ  پردازي کشيد و به تحليل واقـع       خيال طبـق تحليـل او،     .  اوضـاع جهـان روي آورد      ةبينان
تـشديد و تقويـت حاکميـت ملـي،         : هاي اين نظم نوين جهـاني عبـارت بـود از           ويژگي

  گـي هـاي جن   گسترش رقابت تسليحاتي، رفاه عمومي کاذبي که ناشي از افزايش هزينـه           
  گرايـي  هاي عمومي، گسترش روحية ناسيوناليـسم و قـوم         و نظامي است، کاهش آزادي    

 مگـر  ،به نظر ولز، چنين تحوالتي سرانجام به نابودي تمدن غرب خواهـد انجاميـد          . ... و  
آميز و اساسي بـه وقـوع بپيونـدد و امکـان              تحولي صلح  ، به همت صاحبان انديشه    ،آنکه

هاي اصلي سوسياليـسم اسـت،        که ويژگي  ، قانون هاي عمومي و حکومت    تحقق آزادي 
  .)٢٨-٢٣: ١٣٧٨ بشيريه( گردد فراهم

  گيري نتيجه. 3

ـ يک انـد، دربـارة     خود را برابـري اعـالم نمـوده       ها غايـت اصـلي     گرچه سوسياليست 
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هـاي    آن، به جد با هم سرِ ستيز داشته و حتي همديگر را به ارائة سخنان و مـدل                  وکِيف کم
ـ دو. ندا هتساخ متهمغيرعلمي  تـر   اهميت  در نگاه سوسياليستي، آزادي نسبت به عدالت کم 
صراحت، تـشکيل دولـت       به ،ها براي برقراري عدالت    بلکه برابر برخي روايت    تلقي شده، 

ـ سـه . اسـت   گرديده تجويز1» پرولتارياديکتاتوري« برخـي متفکـران     در قـرن بيـستم،   
 ديگـران  و ويـالس (توسعه در جهان سوم به سوسياليسم اميدها و آرزوهاي بلند بسته بودند             

هـاي   وجود تبعيض در نظـام    فرض آن     پيش که   ،با سقوط سوسياليسم  اکنون،  . )١٢٧: ١٣٨٢
اي از توسعه چـشم      طلبانه  الگوي عدالت  اين کشورهاي ستمديده بايد به چه      بود،   ليبرالي
  بدوزند؟

   توسعه و عدالت در اسالم ـسوم

 3»اعدُلوا هو أقرب للتَّقـوي    « و   )٩٠: نحل( 2»انّ اهللا يأمر بالعدل و االحسان     «بنا بر آياتي چون     
  .)٩٢: ١٣٧٨عسل (است  ورزي در ميان مردم بنا شده ، شريعت اسالم بر پاية عدالت)٨: مائده(

اسـت و اهميـت آن        از آنجا که دربارة جايگاه عدالت در دين اسالم فراوان بحث شده           
  :پردازيم کنيم و به توضيح مفهوم توسعه در اسالم مي امري آشکار است، از آن عبور مي

  يهاي دين توسعه در قرآن و آموزه

  تنها بر عدالت اجتمـاعي و اقتـصادي         هاي ديني، نه    اسالم با توسعه مخالف نيست؛ آموزه     
کارهايي عملي براي رسيدن به اين اهداف به          کند، راه   و رفاه و پيشرفت عمومي تأکيد مي      

بخش وسيعي از مباحث و ابواب فقه ـ مانند ابواب تجارت و معـامالت،   . دهد دست مي

                                                 

   م و در کتـاب     ۱۸۷۵، براي اولين بـار در سـال         کارل مارکس ديکتاتوري پرولتاريا اصطالحي مارکسيستي است، که آن را         .  1

بـه کـار گرفـت و اعـالم کـرد کـه       » ديکتاتوري بورژوازي«مارکس اين عبارت را در برابر . ، به کار بردنقد برنامه گوتا  

منظور از اين اصطالح    . گذار و مالک    جوامع دموکراتيکِ حال حاضر چيزي نيستند جز ديکتاتوريِ طبقة متوسط، قانون          
وچرا از طبقات پايين، کارگران و کـشاورزان، در عـين حمايـت از     چون  و حمايت بيپرولتارياتمرکز قدرت در دست  

  ).يستنددهنده ن استثمارکننده يا اجاره(کنند  داراني است که روي زمين خود کار مي زمين خرده

  .دهدخدا به عدل و احسان فرمان مي.  2
  .تر است عدالت ورزيد که به تقوا نزديک.  3
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  ط به مسائل روزمرة زندگي انـسان و تـدبير امـور دنيـوي اسـت               ـ مربو ... اجاره، رهن و  
  .)٣٢٧: ٧٨، ج ١٩٨٣مجلسي (و عنوان بخشي از کتب روايي اقتصاد و تدبير معيشت است 

 )٧٠: ؛ اسراء ٧: ؛ حديد ١٥: ملک(قرآن، در آيات متعدد، موضوع توسعه را مورد توجه قرار داده            
  :است که انـسان نبايـد نـصيب خـود را از دنيـا فرامـوش کنـد                   و با صراحت متذکر شده    

  انـسان، . )٧٧: قـصص ( »وابتغ فيما اتاك اهللاُ الـدار االخـرة و التَـنس نـصيبك مِـنَ الـدنيا                «
  :که خليفه و جانشين خداسـت بـر روي زمـين، موظـف بـه آبـاد نمـودن زمـين اسـت                      

  .)٦١: هود( »كم فيهاهو انشأكم من االرض و استعمر... «
اش به     در نامه  �است؛ امام علي    موضوع توسعه در روايات نيز مورد توجه قرار گرفته        

و بايد توجهت به آباداني زمين بيشتر از گرفتن خراج باشد، که            ... «: نويسد  مالک اشتر مي  
 نيـز   �امـام کـاظم   . )٥٣نامـة   : ١٣٨٦سـيد رضـي     (» ستدن خراج جز بـا آبـاداني ميـسر نـشود          

کسي که به خاطر دين خود دنيا را رها سازد يا بـه خـاطر دنيـا ديـن خـود را                      «: فرمايد  يم
  .)٣٢١: ٧٨، ج ١٩٨٣مجلسي (» ناديده بگيرد از ما نيست

  توسعة مورد نظر اسالم

چنين رويکردي بـه توسـعه،      . نگرش غالب امروزي به مفهوم توسعه نگرش مادي است        
بيش و پيش از هر چيز، معلول نگاهي است که فرهنگ امروز غـرب بـه انـسان و جهـان                     

 گيـرد   در اين رويکرد، بعد معنوي و ماوراي مادي انسان و جهان يا مورد انکار قرار مي               . دارد
م در اساس و هم در نتايج و ثمراتـي کـه بـر آن مترتـب                 اين نگرش، ه  . ماند  يا مغفول مي  

تواند مورد قبول و تأييد اسالم باشد زيرا، از منظر اسـالم، نـه انـسان در                 است، هرگز نمي  
توسعه بايـد در    . شود  گردد و نه جهان به جهان مادي محدود مي          وجود مادي خالصه مي   

نجام گيرد و نبايد، هماننـد      جهت رشد معنوي و الهي و تقرب جامعه به سوي حق تعالي ا            
  .)مقدمه: ١٣٨١خليليان (جوامع غربي، خالي از اخالق، تربيت، معنويت و حيات طيبه باشد 

توسعة مورد تأييد اسالم، گرچه وجوه مشترکي با فرايند توسعه در جهان غرب دارد،              
ــرا، از نظــر اســالم، توســعه از جهت انگيزه و هدف نهايي بر آن منطبق          اي  نيــست زي
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شـده    هاي پذيرفتـه  زشمند است که در آن همة امکانات جامعه در جهت احياي ارزش           ار
گيـري از   به کار گرفته شود، به طوري که افراد جامعه بتوانند، با اراده و اختيار خود و بهره                

نيروهاي دروني و امکانات موجود، در جهت تکامل و اعتالي مـادي و معنـوي جامعـه                 
  .)٣ :١٣٨١خليليان (حرکت نمايند 

  نسبت توسعه و عدالت در اسالم با الهام از انديشة استاد مطهري

 در عـصر    .١ :از نسبت توسعه با عدالت در فرهنگ اسالمي سخن گفتن آسان نيست زيرا            
 متفکـران   .٢ ؛ندشـو   يافته محـسوب نمـي     يک از کشورهاي اسالمي توسعه      هيچ ،حاضر
 نکتـة   .٣ ؛انـد   مبـسوط نپرداختـه    دربارة مبادي و مباني موضوع به تأمـل       تاکنون  اسالمي  

ها و اظهارنظرهاي کوتاه نيز گاه برخي از انديشمندان          نگاري تر آنکه در تک    جالب توجه 
  .کنند اسالمي گفتمان توسعة مصطلح را نفي مي

 مقايـسه بـا دو مکتـب        برايموضوع  اين  تر در    هاي معتدل  براي آشنايي با برخي نگاه    
، از جملـه ظرفيـت آثـار اسـتاد          اد مطهري به داليلي   ليبراليسم و سوسياليسم، نگرش است    

  .است  برگزيده شدهبراي بازنويسي مسائل توسعه از ديدگاه اسالمي،

   تعاريف.1

به معناي عدالت اجتماعي، رعايت حقوق افراد و اعطا بـه   ـ  ، تعريف عدلقسمتدر اين 
  . از نگاه استاد مورد نظر است ـهر ذي حق

 مـورد  تکامـل اجتمـاعي   پيشرفت و توسعه را در کتاب        ،مفاهيم تکامل مطهري  استاد  

کـه آن را تقريبـاً معـادل توسـعه فـرض      (توجه قرار داده و بين مفاهيم تکامل و پيشرفت      

 در حالي که تکامل را حرکت از سطحي به سطح           ، ايشان .است  تفاوت قائل شده  ) کنند مي

تواند رو بـه سـوي بـاال نيـز            گرچه مي  ،داند که  کند، پيشرفت را حرکتي مي     باالتر معنا مي  

در جـاي   اسـتاد مطهـري،     . )١٨-٨: ١٣٧٥ مطهـري ( حرکتِ افقـي دارد      ،داشته باشد، در اصل   

 ؛توان تکامل ناميد   هر توسعه و افزايشي را نمي     «: کند تر بيان مي    دقيق اين مطلب را   ،ديگر

 ،ه شود هايش افزود  خانه و کوچه و خيابان     اگر شهري بزرگ شود و صرفاً بر عدد      ،مثالً
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  ،هـا   از نظـر اجتمـاع انـسان       ،نيافته، ولي اگر همـان شـهر را         اما تکامل  ،يافته است  توسعه

تري پيـدا    يک واحد در نظر بگيريم و نظامات زندگي مردم آن شهر حالتِ بهتر و مناسب              

 ، در ايـن صـورت     ،کرده باشد و به اصطالح درجة تمدن مردم آن شـهر بـاال رفتـه باشـد                

به هر حال، هر جا حرکت هست تکامـل هـست، ولـي      . است شدهتوان گفت متکامل     مي

 احيانـاً آثـار خاصـي از قبيـل بـاز شـدن،              ،اگر حرکت و تکامل در جوهر اشيا واقع شود        

بر اسـاس ايـن   . )٦٦ ـ ٦٥: ١٣٥٤ مطهري(شود   گستردگي، تنوع، انتظام، توسعه و غيره پيدا مي       

 بـه نکـات زيـر       گونـاگون،  ابعاد    در ،بندي، استاد مطهري در ارزيابي تکامل بشري       قالب

 ،و پيشرفت بشر از نظر ابزارسـازي و تـسخير طبيعـت        ) البته با مسامحه  (تکامل  : رسد مي

   از منظـر ايـشان، از جهـت سـاختمان          ،همچنـين .  در حال گسترش اسـت     ،مسلّم و دائم  

اما آنچه با بحثِ نوشتار     . و تشکيالت اجتماعي نيز پيشرفت و تکامل آدميان آشکار است         

هـا    آيا عواطف انسان    که پرسد  استاد مي  . است حاضر ارتباط دارد رابطة توسعه و عدالت      

 بـه طـور کلـي،       ، بـه عبـارت ديگـر، آيـا         و، اسـت  به يکديگر به همان نسبت پيش رفتـه       

ه مالک و معيار انسانيت انسان است نيز به همـان نـسبت             هاي انساني و اساساً آنچ     ارزش

  .)١٨ -٨: ١٣٧٥ مطهري(است  جلو آمده

  يافته و نقدي بر سوسياليسم و ليبراليسم هاي كشورهاي توسعه بحران. 2

،  بر جامعة بشرياکنونترين بحراني که  بزرگ مطهري بر آن بود که  استاد:ها بحران ـ  الف
 بحـران معنـوي     اسـت   سايه انداختـه   ،يشرفته و صنعتي  اصطالح پ  خصوص جوامع به   به

 ؛ معنـوي اسـت    يا  ريـشه  ، داراي ماهيت معنوي نـدارد   هرچند   ،ها  بحران  و برخي  است
، مسئلة گرسـنگي، آلـودگي محـيط زيـست، ازديـاد            شواهدي چون افزايش خودکشي   

، ... گسيختگي نظام خانوادگي و     هاي رواني و اختالالت عصبي، ازهم       روزافزون بيماري 
  اسـت، سـندي اسـت      هاي غربيـان  هايي با ماهيت معنوي و از مصاديق بحران         که بحران 
  .)٢٢٩-٤٤ :١٣٧٣ مطهري( بر اين مدعا

ـ ب ها عدالت   مشهور آن است که سوسياليست     گفتـه شـد کـه    : نقد سوسياليـسم  
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 در محاجــه بــا ،اســتاد مطهــري. بيننــد  در اولويــت مــي،نــسبت بــه هــر مفهــوم ديگــر ،را
 به نحو   ، را ن، مباني آنا  مورد خدشه قرار داده   ها را    طلبي آن   مدعاي عدالت  ،ها مارکسيست

  :کند  رد مي،زير
شما . کنند، عدالت مفهومي ندارد طور مادي تفسير مي از نظر کساني که تاريخ را اين 

هـا   بينـد ايـن    مـي ،هـاي واقعـي را بخوانيـد      اگر کلمات خودِ مارکس و مارکسيست     

کساني را . نه به دليل اينکه اشتراکيت موافق با عدالت است      اما   ،گويند اشتراکيت  مي

هـا را    کننـد و آن     از طريـق اشـتراکيت، تخطئـه مـي         ،دار عـدالت هـستند     که طرف 

معتقد به سوسياليزمي هستند که منشأ عدالت       . نامند هاي خيالي مي   سوسياليست

اليـستي   اوضاع اقتصادي جبراً جامعـه را سوسي       ، بلکه جبر زمان است؛ يعني     ،نيست

گويند تکاملِ ابزارِ    يکي از اين نظر که مي     :  غلط است  هها از دو جنب    حرف اين . کند مي

کشد و ديگر از آن نظر که راجع به عدالت    توليد اجباراً بشر را به سوي سوسياليزم مي       

. کنند، منکر موضوع عـدالت هـستند        طبق تفسيري که از بشر مي      ،اصالً اينها . است

حرف ما  . از نظر ما، عدالت حکم اعتدال مزاج را دارد        . ئل نيستند براي بشر وجداني قا   

اسـت، در واقـع از افـرادي مرکـب            که از افرادي تشکيل شـده      ،اين است که اجتماع   

اي يک حالت اعتـدال دارد و يـک حالـت            گونه که هر ترکيب زنده     همان... است شده

  .)٤٢٣: ١٣٧٠ مطهري(...  حالت اعتدالي دارد، في حد ذاته،ترکيب اجتماع نيز... انحراف

ـ   ، با نگرشي انتقـادي ، استاد مطهري:نقد ليبراليسم ـ  ج   غربيـان ة  بـه عملکـرد ظالمان
  :کند اشاره مي

ي جاعِـلٌ فِـي األرضِ    « که بـه اصـل       ،اعالمية حقوق بشر را بايد شرق صادر کند        إِنـِّ
کـسي  . اي از مظاهر الوهيت سراغ دارد       ايمان دارد و در انسان نمونه      )٣٠: بقره( »َخلِيفَةً

ا   «بايد از حقوق بشر دم بزند که در انسان آهنگ سير و سـفري تـا سـرمنزل         يـا أيهـ
 آنچه شايستة   . قائل است  )٦: انشقاق( » كدحاً فَمالَقِيهِ   ربك  الْإِنسانُ إِنَّك كادِح إَِلي   

ست، بلکه همـان طـرز      طرز تفکر غربي در تفسير انسان است اعالمية حقوق بشر ني          

دارد؛ يعني، کشتن همة عواطـف        انسان روامي رفتاري است که غرب عمالً دربارة      
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انساني، به بازي گرفتن مميزات بشري، تقدم سرمايه بر انسان، اولويت پول بر بـشر،               

داري   نهايت سرمايه   ها، قدرت بي    معبود بودن ماشين، خداييِ ثروت، استثمار انسان      

را » خـود « اجتماع بشر، در امروز، اين است که بشر، به تعبير قرآن،             مسئلة مهم ... . و  

مسئلة مهـم ايـن     . است؛ هم خود را فراموش کرده و هم خداي خود را            فراموش کرده 

بيني و توجه به بـاطن و ضـمير غافـل             است؛ از درون    را تحقير کرده  » خود«است که   

اسـت؛ هـدفي    محـدود کـرده  شده و توجه خويش را يکسره به دنياي حسي و مادي        

انگارد؛ خود  داند؛ خلقت را عبث مي      بيند و نمي    براي خود، جز چشيدن ماديات، نمي     

هاي امروز بشر ناشي  تر بدبختيبيش. است  کند؛ روح خود را از دست داده      را انکار مي  

بـاره بـشريت را       گير شود و يک     از اين طرز تفکّر است و متأسفانه نزديک است جهان         

اين طرز تفکّر دربارة انسان سبب شده که هر چه تمـدن توسـعه              . نابود کند نيست و   

ر     . گرايدگردد متمدن به سوي حقارت مي       تر مي   کند و عظيم    پيدا مي  اين طـرز تفکـّ

هاي واقعي را همواره در گذشته بايد جـستجو         دربارة انسان موجب گشته که انسان     

يز عالي و دست اول قادر است جز        کرد و دستگاه عظيم تمدن امروز به ساختن هر چ         

  .)١٧٥ -١٧٤: ١٣٧٠ مطهري( .به ساختن انسان

  نيافتگي پاسخ به شبهاتِ داليل توسعه. 3

 بر مبناي شبهاتي که حکايت      ،نيافتگيِ کشورهاي اسالمي را     توسعه تااند   برخي در تالش  
 بـه برخـي     در اين قسمت، ضمن اشـاره     . از تعارض اسالم با توسعه دارد، تئوريزه نمايند       

  .شود بيان مي ،شده دربارة اشکاالت برشمردهمطهري، شبهات، پاسخ کوتاهي از استاد 
 اسالم به معناي تـسليم و دسـت کـشيدن از    «:گويد  کليف ميت سا:شبهة جبر ـ  يك

اعتقـاد  «: کنـد   از وبر چنين نقل مي     ، در ادامه  ،همو. )٤٠: ١٣٧١ ابـراهيم (» اراده و اختيار است   
    اسـت   قضا و قدرگرايي را در اعتقـادات مـسلمانان گرفتـه        شکلِ اسالمي به قضا و قدر ...
به قضا و قدر اين است که طول عمر و ميزان مال و منال انـسان،                ... شکل ديگري از اعتقاد   

 ،انسان و سرنوشـت    در کتاب    ،شهيد مطهري . )٤١: ١٣٧١ابراهيم  (» .است  مقدر شده  ،از پيش 
ــده بــه رشـتة تحريــر  ١٣٤٥ر فـروردين  کـه د  ــت درآم ــکال   ،اس ــه اش ــه ب ــا توج  ب
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اين در بخشي از    استاد مطهري،    .است  شده، مطالب ارزشمندي را به بحث گذاشته       مطرح
 پـس از طـرح      ،کند و  تقسيم مي » غيرحتمي«و  » حتمي« ، قضا و قدر را به دو قسمِ       کتاب
ت و      ، فقـط و فقـط     ،دي را  هر موجو  گيرد که قضا و قدر      دقيق، نتيجه مي   يمباحث  از راه علـّ

از طـرف   . کند و از غيرِ مجرايِ علل و اسبابِ خاص ممتنع اسـت            اسباب خود ايجاب مي   
 در آنِ واحـد، اسـتعداد متـأثر         ،مختلف است و مواد اين عالم      ديگر، علل و اسباب طبيعي    
درسـتي مـورد    نکتة عجيبِ زير، اگر به. )٥٤-٤٢: ١٣٦٠ مطهري(شدن از چندين علّت را دارد     

  دريــــــــــــــــامعــــــــــــــــان نظــــــــــــــــر قــــــــــــــــرار گ
  ،عنـوان مـانع توسـعة مـسلمانان         بـه  ، تمـام شـبهات مـسئلة قـضا و قـدر           ،و ادراک شود  
آيا علم خدا تغييرپذير است؟ آيا حکـم خـدا       «: سدنوي  ميمطهري  استاد  . گوست را پاسخ 

هـا   تواند در عالي اثر بگذارد؟ جـواب همـة ايـن           داني مي ] موجودِ[قابل نقض است؟ آيا     
حکـم  .  خدا علـم تغييرپـذير هـم دارد     ، علم خدا تغييرپذير است؛ يعني     ،بلي. ثبت است م

توانـد در عـالي     داني مي،بلي.  خدا حکم قابل نقض هم دارد،خدا قابل نقض است؛ يعني  
  نظام سفلي و مخصوصاً اراده و خواست و عمل انسان، بلکه اختـصاصاً اراده             . اثر بگذارد 

اند عالم علوي را تکان بدهد و سبب تغييراتي در آن بشود     تو  مي ،و خواست و عمل انسان    
آور  شگفت] که[کنم   اعتراف مي ... ترين شکل تسلّط انسان بر سرنوشت است       و اين عالي  
 براي  ،است که قرآن کريم   » بداء«اين همان مسئلة عالي و شامخ       .  اما حقيقت است   ،است

  .)٥٠-٤٩: ١٣٦٠ مطهري(» ستا اولين بار در تاريخ معارف بشري، از آن ياد کرده
ـ دو اقتـصادي،  ويـژه توسـعة    بـه  از جمله شرايط و عناصر توسعه، : شبهة دنياگريزي 

از جمله شبهات و موانع دينيِ توسعه تمسک به بعضي متون ديني            . انباشت سرمايه است  
سـويفت دعـوت   «که   چنان،دانند آوري ثروت و توجه به دنيا را مذموم مي است که جمع 

» اسـت  توجهي به مال دنيا را مانعي در برابر انباشت ثروت تصور نمـوده             ن به کم  مسلمانا
  در اسـالم، مـال    «: است شهيد مطهري اين شبهه را بدين نحو پاسخ داده        . )٤٠: ١٣٧١ ابراهيم(

... اش، نـه مـصرف کـردنش        نه توليدش، نه مبادله    ،است و ثروت هيچ وقت تحقير نشده     
ــروت،   با هدف   ،اشتباه از آنجا ناشي شده که اسالم       ــرار دادنِ ث ــول... ق ــتي پ را ... پرس
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پرستي را محکـوم کـرده، پـول و ثـروت را محکـوم        که پول،اسالم... است محکوم کرده 
 توصـيه   )کـشاورزي، دامـداري، صـنعت و غيـره        (توليد ثروت   ] به[ .١: است زيرا  نکرده
: ١٣٦٨ مطهري(است    توصيه شده  ، يعني تجارت و دادوستد    ،مبادلة ثروت ] به[ .٢ ؛است شده

 اين است که    ، از نظر شهيد مطهري    ،با اين استناد مختصر، پاسخ شبهة دنياگريزي      . )٢٠-١٧
 مـشکل صـرفاً در      ،پـس . پرستي نـه   آري، ولي پول  ... کسب و توليد و توزيع و مصرف و       
 کـه بـا چـه       ، صاحب ثروت اسـت     روحية فردِ   اشکال در  ؛کسب و انباشت سرمايه نيست    

  .هدف و در چه مسيري به تالش مشغول است
ـ سه بر تفکـر  يي که اه  از جمله اشکال:اي بودن مردم و محوريت دولت  شبهة حاشيه 
 در چنـين جـوامعي،   ،کـه است   اين   کنند  ، وارد مي  اصطالح ضد توسعه است     که به  ،سنتي

  در انديـشة مـدرن، دولـت خـادم        « بـه عکـس،      ، در حالي کـه    ،محوريت با دولت است   
  وظيفة دولت مديريت اقتصادي جامعـه نيـست، بلکـه نگهبـاني           . مردم است، نه مخدوم   

  .)٥٣: ١٣٧٢ نژاد غني(» از آن است
درسـت در   «: دارد استاد شهيد مرتضي مطهري، با تکيه بـر تجربـة غـرب، بيـان مـي               

 خود رسيده بود و مردم تشنة اين انديشه         ها در اروپا به اوج     اي که استبداد و اختناق     مرحله
داران کليـسا يـا       کليـسا يـا طـرف      ]سردمداران [ حاکميت از آن مردم است     بودند که حقِ  

ـ               ] کساني[  حکومـت   ...ة  با اتکا به افکار کليسا اين فکر را عرضه نمودند که مـردم در زمين
سي و حکومت را    همين کافي بود که تشنگان آزادي و دموکرا       . فقط تکليف دارند، نه حق    

 از ديدگاه .)١٢٠: ١٣٥٤ مطهـري (»  برانگيزد، به طور کلّي،بر ضد کليسا، بلکه بر ضد دين خدا 
هـا مـسئول    امام و حکمران امين و پاسبان حقوق مـردم و در برابـر آن        «،ايشان، در اسالم  

، اگر بناست يکي براي ديگري باشـد، ايـن حکمـران            )حکمران و مردم  (از اين دو    . است
 در ،ايشان. )١٢٨: همـان (» که براي تودة محکوم است، نه تودة محکوم براي حکمران    است  

نقش يک ايدئولوگ اسـت، نـه       ... نقش فقيه « بر اين باور بود که       ،مورد نظرية واليت فقيه   
وظيفة ايدئولوگ اين است که بر اجراي درست و صـحيح ايـدئولوژي             . نقش يک حاکم  

اليت ايدئولوژيک است و اساساً فقيـه را        وواليـت فقيـه يـک      . نظارت داشـته باشـد    
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  .)٨٦ ـ ٨٥: ١٣٧٢ مطهري(کنند و اين امر عين دموکراسي است  خودِ مردم انتخاب مي
 نـشان   ،خـوبي   بـه  ،، نقش کليدي مردم در انديشة سياسي استاد مطهري        بر اين اساس  

  .استمعن  بي، در چنين برداشتي،در حاشيه بودن مردمگردد که  روشن مي و شود ميداده 
گونه   توسعة جامعة ديني ايران اينترين اشکال بر راهِ  مهم: شبهة سنت و تجدد ـچهار
 بحث بر سرِ آن نيست که چـه الگـويي بـراي توسـعة ايـران              ،در واقع «: است مطرح شده 
   پرسش بنيادين اين است که خودِ آن الگوها بـر مبنـاي کـدام تلقـي از آدم                  ؛مناسب است 

عصارة اين اشکال ايـن اسـت کـه بـا تلقـي سـنتي               . )٥: طباطبايي(» و عالم قابل طرح است    
در شـرح مـدعاي فـوق گفتـه         . توسعه محال است و زيربناي توسعه انديشة تجدد است        

  فـرد مـستقل   « ايـن اسـت کـه انـسان          ،در انديشة سـنتي   ها،    است که از جمله تلقي     شده
 يـک   ،لـذا . و عمل و صاحب اختياري نيست و دنيا محل گذر و آزمون است، نه مکان بقا               

  گـردد در انديـشه     توسعه و پيشرفت را پـذيرا مـي       ،   به اجبار  ، در عمل  ،جامعة سنتي وقتي  
  .)٥٣: ١٣٧٢ نژاد غني(» گيرد و نظام ارزشي خود در تناقض با آن قرار مي

اسـالم و تجـدد     « را تحـت عنـوان       ي، بخش نظام حقوق زن در اسالم     در کتاب    ،استاد
بـا  ) اصـطالح سـنت    بـه (مکانيسم هماهنگ شدن اسـالم      و در آن به     کرده  طرح  » زندگي

هايي از بحث يادشـده      در اينجا به بخش   که   ،است پرداخته) اصطالح تجدد  به(مقتضيات  
 که چون نيازها پايدار نيـستند قـوانين         نظر در پاسخ اجمالي به اين       ، ايشان :کنيم اشاره مي 
اين اسـت   ... هاي اعجازآميز دين مبين اسالم     از جنبه «: نويسد  مي ،توانند ثابت باشند   نمي

که اسالم در مورد احتياجات ثابت فردي يا اجتماعي قوانين ثابت و در مورد احتياجـات                
  .)١٠٩: ١٣٧٤ مطهري(» است موقت و متغير وضع متغيري در نظر گرفته

بايد پيشرفت علمي   عتقدند  م» جبر زمان « که به نام     کساني به   ، در پاسخ  شهيد مطهري 
  طور کـه پيـشروي و تکامـل دارد، فـساد           زمان، همان «: گويد  ميتبعات آن را بپذيريم،     و  

هـا بـدانيم،    ها و بـدي  اگر زمان و تغييرات زمان را مقياس کلي خوبي       . و انحراف هم دارد   
در  )١١٠: ١٣٧٤مطهـري   (» گيري کنـيم؟   پس خود زمان و تغييرات آن را با چه مقياسي اندازه          

ــت ــه راز ، نهاي ــشان ب ــز تحــرک و اي  زد و پـردا  مـي انعطاف در قوانين اسـالمي      و رم
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ه بـه    . ١: شـمرد  کنندة اسالم با مقتضيات عصر مي       تنظيم سازوکارچند قانون زير را      توجـ
ــا   روح و معنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون ثابت براي احتياج ثابت و قانون متغير بـراي          وجود  . ٢اعتنايي به قالب و شکل       و بي 
 ،مثل الحرج (قوانيني که حق وتو دارند      وجود  . ٤مهم  مسئلة اهم و    وجود  . ٣احتياج متغير   
 اسـتاد مطهـري در   ، همچنـين .)١٢١: همان(اختيارات حاکم . ٦اصل اجتهاد   . ٥...) الضرر و 
 به همين بحث و شرح انواع معـاني اقتـضاي           )١٠٣-٢٠ص  ( اسالم و مقتضيات زمان   کتاب  

  .است زمان پرداخته

  گيري از مباحث استاد مطهري نتيجه. 4

استاد مطهـري    اصل عدالت در فرهنگ اسالمي صبغة راهبردي دارد؛ از اين روست که              ـ
اسالم منـادي عـدل و منـادي حـق و منـادي آزادي و مـساوات و الغـاي                    «: معتقد است 
لطمات و خساراتي هم کـه ديـد از         . ها جهاني نو به وجود آورد       به اين دليل   ؛امتيازات بود 

آري، در اسالم حقوق محترم اسـت؛       . رو شدن همين مسئله بود     و ناحية مسخ شدن و زير    
تـرين    مقدس است؛ محترم شمردن حقوق و عدالت مهم        ، که حفظ حقوق است    ،عدالت

بيني شده و بر مبنـاي       ؛ در اسالم حقوقي پيش    ]است [عامل پيشرفت نهضت اسالمي بوده    
 ايـن ديـن حکايـت       بينـي  که از منتهاي لطافت و باريک     ] است[ها مقرراتي وضع شده      آن
شدت ديدگاه کساني را که از نسبيت عـدالت و سـاير     به ايشان. )٨٠: ١٣٧٠ مطهري( »کند مي

  .)٤٩: ١٣٦٥ مطهري(شمارد  کنند مردود مي دفاع مي هاي اخالقي ارزش

ــ عقــب ــدگي  ـ ــران و ديگــر مان ــدارد و همــه، اي ــوجيهي ن   کــشورهاي اســالمي ت

شـهيد مطهـري دربـارة حـق        . موجود باشند  وضع   منتقدِ حق دارند که     ،خصوصاً جوانان 

 احساسش عالي اسـت و حـق هـم          ؛جوان است «: ددار  پرسشگري نسل جوان اظهار مي    

 نسل جديد حـق دارد بگويـد چـرا ژاپـنِ          . تر باشيم  مانده گويد ما چرا بايد عقب      مي .دارد

وقت به فکر افتادنـد کـه تمـدن و صـنعت             سال و يک    مسلمان در يک   پرست و ايرانِ   بت

کند و ايـران در       غرب رقابت مي   که با خودِ  د را اقتباس کنند و ژاپن رسيد به آنجـا          جدي
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  .)٢١٤-٢١٣: ١٣٦٨ مطهري(» بينيم اين حد است که مي

عـدالت اجتمـاعي    ) و نَه زماني  ( که از جهت شأني      ،ـ در تبيين الگوي توسعة اسالمي     

  بـرداري  هـاي شـرقي و غربـي کپـي          قرار نيست از مـدل     ،کند در آن نقش کليدي ايفا مي     

، از داليل وقوع انقالب اسالمي نه گفتن         مطهري  تحليل استاد  ر بنا ب  ،و استنساخ شود زيرا   

  سـرخوردگي از ليبراليـسم غربـي      « به صـورت مـشخص،       ،هاي بيگانه و   به ايدئولوژي 

  .)١١٨: ١٣٦٧ مطهري(بود » و نااميدي از سوسياليسم شرقي

   بـومي نبايـد راه افـراط و تفـريط و جهالـت و جمـود                ـ در تبيين مدل الگوي توسعة     

  دو بيمـاري  «: دربـارة ايـن دو گـروه کـامالً گوياسـت          مطهـري   توضـيح اسـتاد     . پيمود

.  بيماري جمود و بيماري جهالت     :کند  تهديد مي  ، در اين زمينه   ،خطرناک همواره آدمي را   

 و نتيجة بيماري    نتيجة بيماريِ اول توقف و سکون و بازماندن از پيشروي و توسعه است            

  جامـد از هـر چـه نـو اسـت متنفـر اسـت و جـز بـا کهنـه                     . و انحراف است   دوم سقوط 

   بـه نـام تجـدد      ]و [ به نام مقتـضيات زمـان      ،گيرد و جاهل هر پديدة نوظهوري را       خو نمي 

  ؛برنـده  در تمثيل قرآنـي، اسـالم دينـي اسـت پيـشرو و پـيش              . شمارد  موجه مي  ،و ترقي 

کند که دائماً در حال رشد و توسعه و انبـساط و گـسترش               ميريزي   قرآن اجتماعي را پي   

  هـا   جمـودِ جامـدها بـه جاهـل        ؛اسالم هم با جمود مخالف است و هم با جهالـت          . باشد

  هـا، جامـدها را در عقايـد خشکـشان          دهـد و جهالـتِ جاهـل       وتـاز مـي    ميدانِ تاخـت  

  .)١٢١-١١٨: ١٣٧٤ مطهري(» کند تر مي متصلب

کنـد فراتـر از غايـات        ـ جامعة مطلوبي که استاد شهيد مرتضي مطهـري ترسـيم مـي            

   جهـت افقـي رشـد      در که به تعبيـر اسـتاد        است،يافتة امروزي    اصطالح توسعه  جوامعِ به 

 نه شـرط    ،در فرهنگ ديني، توسعه شرط الزم جامعة اسالمي است        . اند و پيشرفت نموده  

نيز عالوه بر گسترش افقي، از جهت عمودي         ،جامعة نمونة ديني محيطي است که     . کافي

  .است  به تعالي و تکامل رسيدهگوناگون، در ابعاد ،باال رفته و
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  بندي جمع

  بــراي رعايــت اختــصار، محــصول بحــث در قالــب جــدول زيــر بــه تــصوير کــشيده 
  .است شده

  جدول تطبيقي نسبت توسعه و عدالت در سه مكتب

ف
دي
ر

  

  مكاتب

  متغيرها
  اسالم  سوسياليسم  ليبراليسم

١  
 تحديد و تعريف

  عدالت

 عدالت از برداشت اختالف

 عدالتِ تا طبيعي

  قراردادي

 عدالتِ از برداشت اختالف

  جبري عدالتِ تا ارادي

 عدالت از مفهومي تنوع

 فقهي، اخالقي، کالمي،

  اجتماعي و سياسي

٢  
 عدالت تأخر و تقدم

  توسعه و
  توسعه بر عدالت تقدم  عدالت بر توسعه تقدم

) زماني نه (شأني تقدم

  توسعه بر عدالت

٣  
 زماني سابقة

  مکاتب
  قرن چهارده حدود  قرن سه از کمتر  قرن چهار حدود

٤  
 انپرداز نظريه

  هتوسع

 اصلي مؤسسان

  توسعه هاي هنظري

  توسعههاي  هنظري منتقدان

 هاي هنظري انمؤسس و

  سوسياليستي توسعة

  غربي توسعة منتقدان

 الگويپژوهشگران  و

  خودي توسعة

٥  

 اهداف ساير نسبت

  عدالت با توسعه

  غايي هدف و

 اهداف ساير با عدالت

 هماهنگ و سازگار توسعه

 يافتگي توسعه و است

  .است الغايات غايت

 اهداف از برخي با عدالت

) رشد مثل (توسعه

 رسيدن و نيستشدني  جمع

 طبقه بي جامعة يا برابري به

  .است اساسي غايت

 در گذاري هدف هرگونه

 جمع قابل عدالت با توسعه

 همة در ،تکامل و نيست

  .است اساسي غايت ،ابعاد

٦  
 نظام و گفتمان نوع

  سياسي
  ديني ساالري مردم  ساالري دولت) عمالً(  ساالري مردم

٧  
 تحقق شرايط

  عدالت
  دولت حداکثري مداخلة  دولت حداقلي مداخلة

  دولت مداخلة

 يا حداقلي (نياز حسب به

  )حداکثري

  كتابنامه
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  .قرآن کريم
دبيگي،  اعظـم  علي ترجمة» توسعه، و اسالم«. )١٣٧١. ( آ رجب،  ابراهيم توسـعه  فرهنـگ  مجلـة  محمـ،  
  .، شهريور١ ش
 مـريم  ترجمـة  ،فمينيـستي  هـاي  نگـرش  شناسـي  جامعه بر درآمدي. )١٣٧٦( کلر االس و پامال ابوت،

  .مادر دنياي تهران، احمدي، حميد و خراساني
  .نوين علوم نشر مؤسسة تهران، ،سياسي علوم در جديد هاي نظريه در سيري .)١٣٧٨( حسين بشيريه،

  .اسالمي تبليغات دفتر انتشارات مرکز االول، جزء ،لمعه. )ق ١٤١٠( الدين زين العاملي، جبل
  .تابستان و بهار، ١١-١٠ش  ،نظر و نقد مجلة» سياسي، عدالت اصول«. )١٣٧٦( صادق سيد حقيقت،
  .زهد انتشاراتيـ  فرهنگي مؤسسة تهران، اول، ج ،انجام نشيب تا آغاز از: مارکسيسم .)١٣٨٢( عذرا خطيبي،
  .علمي اکبر علي چاپخانه و کتابفروشي تهران، ،فارسي به عربي فرهنگ. ، محمدعليخليلي

  .هاي فرهنگي حوزة علميه ، قم، مرکز مطالعات و پژوهشاسالم و توسعه). ١٣٨١(خليليان، محمد جمال 
  .اميرکبير تهران، ،بحران در فلسفه. )١٣٧٣( رضا اردکاني، داوري

  .هرمس تهران، نادرزاد، بزرگ ترجمة ،معاصر جهان در سياست فلسفة. )١٣٨٢( کريستيان دالکمپاني،
  .سمت تهران، ،سوم جهان اقتصادي  ـسياسي مسائل. )١٣٨٠( احمد ساعي،

 . کيهانةسسؤ م، تهران،المعارف علوم اجتماعي دايره�). ١٣٧٠ (ساروخاني، باقر
  .، ترجمة محمد دشتي، قم، مؤسسة تحقيقاتي اميرالمؤمنين نهج البالغه).١٣٨٦(سيد رضي 
  .معاصر نگاه تهران، ،١ ج ،جديد و قديم جدال. )١٣٨٥( سيدجواد طباطبايي،

، ترجمة عباس عـرب،     )ها و چند نمونه تطبيقي      مقايسه، روش  (توسعه در اسالم  ). ١٣٧٨(عسل، ابراهيم   
  .نشر مشهد، به

  .ويس پخش و نشر شرکت تهران، ،١ ج ،سياسي علوم فرهنگ. )١٣٦٩( غالمرضا بابايي، علي
 ،١١-١٠ ش ،نظـر  و نقـد  مجلـة » دانشوران، از نظرخواهي در عدالت و دين«. )١٣٧٦( موسي نژاد، غني

  .تابستان و بهار
  .٦ش ،توسعه فرهنگمجلة » توسعه، ضد فرهنگ و التقاطي هاي ايدئولوژي«. )١٣٧٢ (موسي نژاد، غني

 دوم، چاپ سجادي، سيدجعفر تحشية و ترجمه ،فاضله مدينة اهل هاي انديشه. )١٣٦١( ابونصر فارابي،
  .طهوري کتابخانة تهران،

  .نو طرح تهران، ديهيمي، خشايارترجمة  ،هايک فون سياسي فلسفة. )١٣٧٩( جان گري،
  .سمت تهران، زيباکالم، سعيد ترجمة ،دموکراسي ليبرال نظرية نقد و طرح. )١٣٨٠( اندرو لوين،

  . بيروت، مؤسسه� الوفاءبحار االنوار،). ١٩٨٣(مجلسي، محمدباقر 
ــسفة. )١٣٧١( محمدرضــا مدرســي،   .سروش تهران، ،اخــالق فل
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  .اسالمي تبليغات سازمان نشر و چاپ مرکز ،٢ ج ،عقايد آموزش. )١٣٦٨( محمدتقي يزدي، مصباح
  .صدرا تهران،، ٤ج  ،اصول فلسفه و روش رئاليسم. )١٣٥٤( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،سرنوشت و انسان. )١٣٦٠( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،ختم نبوت. )١٣٦٥( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،پيرامون انقالب اسالمي. )١٣٦٧( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،اسالم اقتصادي نظام به نظري. )١٣٦٨( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،اسالم و مقتضيات زمان. )١٣٧٠( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،الهي عدل. )١٣٧٢( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،اخالق فلسفة. )١٣٧٣( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،اسالم در زن حقوق نظام. )١٣٧٤( مرتضي مطهري،
  .صدرا تهران، ،تکامل اجتماعي انسان به ضميمة هدف زندگي. )١٣٧٥( مرتضي مطهري،
  .مرکز تهران، قائد،. م ترجمة ،سياسي هاي ايدئولوژي بر اي مقدمه. )١٣٧٥(و ديگران  يان مکنزي،

 .اپ سپهر ، ترجمة باقر پرهام، تهران، چشناسي مباني جامعه). ١٣٦١(مندراس، هانري و ژرژ گوريچ 
  .پويا جوان تهران، ،٢ ج ،توسعه و دين. )١٣٧٩( محمد منصورنژاد،

  . سمتتهران،، سياست و حكومت در اروپا ).١٣٧٣(زاده، احمد  نقيب
  .، تهران، دانشگاه شهيد بهشتينظامهاي اقتصادي). ١٣٧٤(نمازي، حسين 

  .، ترجمة ناصر زرافشان، تهران، آگاهآينده سوسياليسم). ١٣٨٢(ويالس و ديگران 
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