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 یازدهم پایه ورودی 

 

 توسعه برای تمتع

 ها در ممالک توسعه یافته و اصطالحاً پیشرفته چیست؟ علت اصلی از هم پاشیدگی خانواده

ها در غرب پیدا  پاشیدگی خانوادهی غربی و از هم  یافتگی به شیوهی بحث، از آنجا که ممکن است بعضی هیچ ارتباطی بین توسعهپیش از ادامه 

یادآور می اقتصادی نکنند،  با توسعه  1شویم که رشد  نباید  اشتباه کرد، زیرا که توسعه جریانی چندبعدی است که در خود تجدید سازمان و     2را 

در  سمت اساسی  دگرگونی  درآمد، شامل  و  تولید  میزان  در  بهبود  بر  توسعه عالوه  دارد.  به همراه  را  اجتماعی  اقتصادی  نظام  متفاوت کل  گیری 

ی عمومی مردم است، توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرها 

 3.گیردمردم را نیز در برمی

گیری کل نظامات اقتصادی و اجتماعی )اعم از نظام آموزشی، قانونگذاری، اجرایی...( در جهت رشد تر، توسعه به معنای سمتبه عبارت روشن

جهت رشد اقتصادی این است که هر برنامه و طرحی که به رشد اقتصادی منجر نشود باید حذف   گیری کل نظام در اقتصادی است. معنای سمت

ی تحوالت  ی اقتصادی باشد؛ و به عبارتی دیگر، اقتصاد باید زیربنا و مبنای همهریزی توسعهشود و حتی نظام آموزشی ما نیز باید تابعی از برنامه

 !اشدهای فرهنگی و اجتماعی ما بریزیو برنامه 

ها در مغرب زمین ارتباطی بسیار نزدیک  که مذکور افتاد اعتبار کنیم، آنگاه بین روند توسعه و ازهم پاشیدگی خانوادهاگر مبنای توسعه را آنچنان

کتاب »موج  شود. با این مفهوم مناسبات بین تولید و مصرف برای پیوندهای خانوادگی نیز تعیین وضعیت خواهد کرد، تا آنجا که در  مشهود می

لزومی ندارد که انسان مارکسیست باشد تا با  :  خوریمهایی اینچنین برمیـ که در توجیه تمدن غربی نگاشته شده است ـ نیز به تحلیل  4  سوم«

ی ایچ رابطهگوید: »دیگر بین انسان با انسان هعقیده باشد در آنجا که میی جدید همی مشهور علیه جامعه مانیفست کمونیست در این ادعانامه

عاری از احساس و عاطفه باقی نمانده است.« روابط شخصی، پیوندهای خانوادگی، عشق، دوستی،    "نقدیِ"    بجز منافع شخصی عریان و پرداخت

 5اند. اهی کشیده شدهاند یا به تبی منافع شخصی تجاری رنگ باختههای همسایگی و اجتماعی همگی در هجوم بیرحمانهعلقه

ادامه نویسنده  اگر چه مارکس  ی گفتار فوقی کتاب »موج سوم« در  را     6اضافه کرده است:  پیوندهای بشری  ناانسانی شدن  این روند  بدرستی 

داری راه خطا پیموده است. وی البته در زمانی به نگارش عقاید خود اقدام کرد که تنها شکل  شناسایی کرده است اما در انتساب آن به سرمایه 

میهجامع که  صنعتی  سرمایهی  شکل  کند  مشاهده  نیمتوانست  گذشت  از  بعد  امروزه  بود.  آن  تجربهداری  بر قرن  مبتنی  صنعتی  جوامع  ی 

 
1 - Economic Growth 

2 - Development 

 1٨، ص 13٦٤ی روستایی، اطالعات، تهران، شناسی توسعهای بر جامعهدیوید لمان، تئوری توسعه؛ به نقل از مصطفی ازکیا، مقدمه  - 3

٤  -  The Third Wave 

 .5٧، ص 13٦3الوین تافلر، موج سوم، شهیندخت خوارزمی، نشر فاخته، تهران،  - 5

٦ - Karl Marx   (1٨٨3_ 1٨1٨)و -زیست. م. در انگلیس می  1٨٤٨سال ی »سرمایه« و واضع مارکسیسم؛ آلمانی بود و از ی »مانیفست کمونیست«، نویسنده یکی از دو نویسنده ؛. 
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های سرد و بیروح بار، فساد تجاری و تقلیل روابط انسانی به سطح واژهدانیم که حرص و طمع خشونتسوسیالیسم یا حداقل سوسیالیسم دولتی می

 1داری[ نیست. سرمایه ]قط منحصر به نظام مبتنی بر سود اقتصادی دیگر ف

آپارتمان تبدیل به  ی مغرب زمین، هماناکنون در کشورهای به اصطالح پیشرفته :در فصل گذشته گفتیم که آپارتمان،  طور که خانه تبدیل به 

می استودیو  به  تبدیل  فالت  و  آنفالت  موازات  ]به  خانواده  [شود،  به  تبدیل  خانوادهفامیل  بزرگ،  خانواده ی  به  تبدیل  بزرگ  و  ی  ازدواجی  ی 

ترین مظاهر جامعه و اقتصاد پولی است، هیچ مرد یا زن  شود ـ ]تا آنجا که[ آی.تی.تی که یکی از برجستهی ازدواجی تبدیل به افراد میخانواده

شناسان و اقتصاددانان خواهند ازدواج کنند، باید خدمت را ترک گویند، و البته جامعه ی که میکند و از بین کارمندانش آنهایمتأهلی را استخدام نمی

را تحسین می  پدیده  نشانه این  از  را  آن  و  توسعهکنند  بازمی  .دانندیافتگی میهای  بحث  ابتدای  به سؤال  از هم   گردیم که:مجددا  اصلی  »علت 

 « یافته و به اصطالح پیشرفته چیست؟ ها در ممالک توسعه پاشیدگی خانواده

ای بر افراد و اجتماعات بشری  ی خصوصیات کارخانهی صنعتی و غلبهی کتاب »موج سوم« این پدیده را ناشی از توسعهممکن است مثل نویسنده 

اگر ما   :ب »موج سوم« آمده استایم. در کتاای از حقیقت بیان شده، ریشه و علت اصلی را مطرح نکردهبدانیم، و در این صورت هر چند گوشه

دار و دو کودک بدانیم و سؤال کنیم که چند نفر از آمریکاییان واقعاً هنوز در این ای را متشکل از یک شوهر شاغل، یک زن خانهی هستهخانواده

 2درصد از کل جمعیت ایاالت متحد.  آور است: هفتکنند، پاسخ حیرتنوع خانواده زندگی می

 «نوازانباید متذکر شد که طبق آمارها ما شاهد نوعی افزایش انفجارآمیز تعداد »تک ... :کندب در تشریح مطلب باال اضافه میی کتانویسنده 

ی افراد چهارده تا  ، عده1٩٧٨و    1٩٧٠کنند. بین سالهای  افراد مجرد( هستیم، یعنی افرادی که بتنهایی و بطور کامل خارج از خانواده زندگی می )

تنها زندگی میا ساله34 از  ی که  برابر شد یعنی  تقریباً سه  ایاالت متحد  به    5/1کردند در  امروزه یک پنجم   4/ 3میلیون  یافت.  افزایش  میلیون 

 3کنند. شود که بتنهایی زندگی میتمامی خانوارها در ایاالت متحد از افرادی تشکیل می

ی غربی، نویسنده را دچار این اشتباه کرده است که ی اقتصادی ـ در جامعه ی صنعتی ـ یا بهتر بگویم توسعهتقارن زمانی بین این پدیده و توسعه

البته شکی نیست که توسعهتوسعه اما  ترین علل این مسئله ی صنعتی یکی از مهم ی صنعتی را علت اصلی این پدیده بداند.  ی اجتماعی است، 

از   یکی  ذکر  قسمت،  این  در  ما  مراد  گرفت.  خواهد  قرار  بحث  مورد  فصل  این  پایان  در  که  کرد  جو  و  جست  دیگری  جای  در  باید  را  ریشه 

 :دهدموج سوم« ادامه می»ی کتاب  ی غربی است. نویسندهیافتگی به شیوهترین تبعات و نتایج تلخ و ضایعاتی است که مالزم با توسعهدردناک

ی )آمریکا(  بزرگسال ـ کانونی« هستیم. در آغاز قرن اخیر در جامعه »کودک ـ کانونی« به  »  هایجمعی از خانواده نوعی انتقال دسته   ما شاهد  ...

ی کمی از والدین برای مدتی طوالنی زنده گفت تقریباً عده ی کمی افراد مجرد وجود داشت و بعد از آنکه کوچکترین فرزند خانه را ترک میعده

 .کردندای با فرزندان زیر هجده سال زندگی میدر ایاالت متحد تنها یک نفر از هر سه بزرگسال در خانه  1٩٧٠دند. در مقابل، در اوائل سال مانمی

میلی نسبت به داشتن بچه در بسیاری از کشورهای صنعتی رو به کند و بیاند که زندگی بدون بچه را تشویق میامروزه سازمانهایی بوجود آمده

این رقم  1٩٧5فقط بیست درصد از زنان آمریکایی »همیشه متأهل« زیر سی سال بدون بچه بودند. در سال  1٩6٠افزایش گذاشته است. در سال 

 4  د افزایش در طول پانزده سال...درصد افزایش یافت، یعنی شصت درص 32به 

پیشرفته  بسیار  صنعتی  شده  کشورهای  گم  در  سر  خانواده  از  متنوعی  بسیار  اشکال  با  مواجهه  در  امروزه  هم]![  ازدواج  کمونها  جنساند،  بازان، 

ای در بین اقلیتهای قومی معین و  کنند، گروههای قبیلهها با یکدیگر زندگی میجویی در هزینههای اشتراکی[، گروههایی که برای صرفه]زندگی

 5قبالً هرگز وجود نداشته است... ترک که بسیاری اشکال دیگر زندگی مش

 
 .5٧موج سوم، ص  - 1

 .2٩3موج سوم، ص  - 2

 .2٩٤و  2٩3موج سوم، صص  - 3

 .2٩5موج سوم، ص  -٤

 .2٩٨موج سوم، ص  - 5



 

4 
 

غربی مینویسنده  گناهان تمدن  توجیه  را  گویی رسالت خود  نتیجه میی کتاب »موج سوم« که  پایان  باألخره در  تغییر  داند،  این  باید  که  گیرد 

طلبی و جویی و تنوعد که در آن لذتی قانون تسهیل شود و اصولی قانونی برای اخالق اجتماعی وضع شوچهارچوب زندگی خانوادگی به وسیله

تر شود.  ای تسهیل گردد نه اینکه مشکلی هستهی زندگی در خارج از چهارچوب زندگی خانوادهگیری دربارهتلون مزاج گناه نباشد: باید تصمیم

می تغییر  اجتماعی  واقعیت  از  ارزشها کندتر  که  است  قانون  یک  ااین  آن دسته  هنوز  ما  بنابراین  نیاوردهیابند.  بوجود  را  اخالقی  اصول  که  ایز  م 

 1پذیرش تنوع را تسهیل کند.

آوریم و به عبارت دیگر، بیرون از ما حقیقت ثابتی که موجد نویسنده در این گفته تأکید دارد که این ما هستیم که اصول اخالقی را به وجود می 

گیرد که بیان شد. این اصل  ی غرب وجود دارد منشأ از همین اصلی میاکنون در جامعهی مفاسدی که همه .اصول اخالقی ثابتی باشد وجود ندارد

را قرارداد  اصول  این  است که  انسان  این، خود  و  است  زمان  مقتضیات  تابع  آن  تغییرات  و  ندارد  ثابتی  اصول  اخالق،  معناست که  این  متضمن 

شود تا هر چه تمایالت نفسانی او اقتضا دارد انجام دهد و البته چون در این میان همه گردد و بشر رها میمعنا میو بدین ترتیب، گناه بی.  کندمی

ثاق یا  باید از این ولنگاری نامحدود برخوردار باشند، مرز ولنگاری هر فرد تا آنجاست که مزاحم ولنگاری دیگران نباشد. اخالق بدین معنا یک می

 .کندشود و قانون اصالت پیدا میشود و جرم، جانشین گناه می خودبنیادی، منحل در جامعه می قرارداد اجتماعی است و فرد، در عین خودپرستی و

گردد، علت آن را باید در ی اشکاالت به نبودن قانون برمی گرایی شنیدیم که همهزدگی خودمان از زبان منادیان غربهای آغاز غرباگر در سال 

صول اخالقی ثابتی که ریشه در وجدان و فطرت الهی انسان داشته باشد از میان برخیزد، الجرم  همین جا جست و جو کنیم که چون اعتقاد به ا

نشیند. اصالت قانون در غرب فرع بر  در این صورت قانون به جای اصول اخالقی و شریعت می .ها را محدود کندقانون است که باید اعمال انسان 

 .شماردکند و خود انسان را موجدِ اصول اخالقی میاعتبار مییاین تفکر فلسفی است که اصول ثابت اخالقی را ب

شود و چون از سوی دیگر هیچ بر خالف جوامع مذهبی که بنیاد خانواده بر نکاح یا عقد مذهبی استوار است، در غرب بنیان خانواده بر لذت بنا می

باز دارد، افراد خانواده نیز لذت خود را در بیرون از خانواده و همسر خویش  دراییطلبی و هرزهاصل اخالقی و وجدانی وجود ندارد که بشر را از تنوع

پاشد. اکنون در غرب، خانواده بدین معنایی که ما گسلد و خانواده از هم میکنند و اینچنین، تنها پیوند خانوادگی نیز از هم میجست و جو می

 .عقد مذهبی از هم گسیخته است هاست که بنیان این نوع کنیم وجود ندارد و سالاعتبار می

اوتوپیایی تصویر می نیز  ـ  اشاره رفت  بدان  نو« ـ که در فصل گذشته  نیست. نطفهدر کتاب »دنیای متهور  نشانی  از خانواده  آن  ها  شود که در 

مختلف آلفا و بتا و گاما پا به دنیا    های آزمایش در انواع و نژادهایکنند و از همان لولهجا رشد میشوند و در همانهای آزمایش بسته میدرلوله

گونه تعهد خانوادگی به  کند، بدون آنکه هیچها، صرفاً در طلب لذت انحصار پیدا میگذارند و... ارتباط زنها و مردها، و به عبارت بهتر نرها و ماده می

  .دنبال داشته باشد

گرایی و افراط در این زمینه نیز رواج بسیار  غایتی جز لذت نظر ندارد و تنوع در اکل و شرب )خوردن و نوشیدن( نیز بشر امروز در مغرب زمین به  

تنوع تلون مزاج و  این  تلویزیون و گرفته است.  رادیو،  ـ  ارتباط جمعی  آنجا که وسایل  تا  دارد،  نیز وجود  طلبی در سایر وجوه زندگی بشر غربی 

 .دانندی مردم می ی خود را ایجاد تفنن براترین وظیفهها ـ نیز مهمروزنامه

عدالتی نتیجه شده است، هایی است که از ظلم و ستم و بیها و فقر و پر کردن شکافبینیم رفع محرومیتی اقتصادی میآنچه ما در لفظ توسعه

ی گرسنگی و ی در زمینهی غربهای استعمارگرانهبیند. تحلیلی غرب در همین لفظ، مصرف نامحدود و تمتع بیشتر از لذایذ دنیایی را میاما جامعه

ی اقتصادی نهفته است غافل کند. آن نظرگاهی که پیشرفت را ای که پشت لفظ توسعهعدم پیشرفت کشورهای جهان سوم نباید ما را از فلسفه 

توسعه اقتصادی میدر  بزرگی  است  معتقد  است که  نظرگاهی  تاریخ تمدنبیند همان  تمام طول  در  بشر  غذاترین مشکل  تولید  مبارزه  ها  با    و 

دهند: عصر سنگ، عصر مفرغ، عصر ی زمین را با روندِ تکامل ابزار تولید انطباق میطبیعت بوده است و به همین علت اعصار زندگی بشر بر کره
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مهم  اعتقاد  این  در  میآهن.  جدا  حیوان  از  را  بشر  که  تعترین خصوصیتی  ابزارساز  حیوان  را  انسان  آنها  اوست.  ابزارسازی  میکند،  و  ریف  کنند 

 .دانندی تاریخ میترین واقعهاینچنین، ورود بشر در عصر تکنولوژی را بزرگ

ی غربی تمتع هر چه بیشتر از لذایذ دنیایی است، حال آنکه در اسالم این تمتع با  ی اقتصادی به شیوهتواند انکار کند که غایت توسعهکسی نمی

  :نی وجود اوحیوانیت بشر مالزمه دارد نه با ابعاد انسا

 1وا و یلههم االمل فسوف یعلمون. ذرهم یأکلوا و یتمتع

 2لون کما تأکل االنعام. و الذین کفروا یتمتعون و یأک

داند. زندگی بشر امروز در مغرب زمین، خود تفسیر عینی این آیات است و ادراک این معنا با ی کفر بشر میآیات قرآن صراحتاً این تمتع را نتیجه

 .شودتدقیق و تحقیق برای همه ممکن میکمی 

انسان موجودی است که بین نفس حیوانی و روح خدایی خویش هبوط و عروج دارد. لذتی که پروردگار متعال در ارضای غرایز حیوانی قرار داده  

وجدانی است زندگی کند. با ی احکام تشریعی دین که فطری و  است برای راندن بشر در جهت تکامل اوست، به شرط آنکه انسان در محدوده

آنچه    .کار گیردی خویش را جز در جهت جست و جوی لذت بهتواند عزم و ارادهکشد که نمیاعراض از این احکام فطری، کار بشر تا بدانجا می

و تغییر نسبت او با حق و اصالت گرایی نیز از هبوط بشر غربی  گرایی و تمتع است، و البته این لذتکه بنیان خانواده را در غرب ویران ساخته لذت

 .یافته است که از آن جمله، نابودی خانواده است این هبوط در وجوه مختلفی بروز و تجلی .شوددادن به نفسانیت خویش نتیجه می

صالت دادن به رشد یافتگی از ااصالت دادن به رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از وجوهی است که هبوط بشر در آن تجلی یافته است. آرمان توسعه

ی اقتصاد بر سایر وجوه حیات بشر زاییده شده و آنچه باعث شده تا بشر غربی برای اقتصاد اینچنین مقام و اهمیتی قائل باشد  اقتصادی و غلبه

 .گرایی و نسیان حق استماده 

  

 
 .3ی آن را به زودی بیابند؛ حجر/ ![ این کافران را به خورد و خواب و لذات حیوانی واگذار تا آمال دنیوی آنان را غافل گرداند تا نتیجه ]ای رسول - 1

 .12پرستی مانند حیوانات پرداختند؛ محمد/ رانی و شکم آنان که به راه کفر شتافتند، به تمتع و شهوت  - 2
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 توسعه    معنای رد

   

تازه باشد اما از نظر معنا تازه نیست. این معنا اگر نخستین سوغات غرب برای ما  در فرهنگ امروزی ما شاید از نظر لفظ   «توسعه»

  .زدگی در کشور ماستگرایی و غربآوردهای غربنباشد، از اولین ره

ممالک »  اندبرده های ما از نخستین روزهای آشنایی با غرب برای توصیف آن دیار به کار  رفتهاز اولین کلماتی است که فرنگ  1« ترقی»  لفظ

ما    هاست از زبان و فرهنگ عام ما حذف شده، اما هنوز هم در اذهانـ که به معنای کشورهای مترقی و پیشرفته است ـ با آنکه سال«  راقیه

 2چندان غریب و نامأنوس نیست.

که  چرا  دریافت،  را  )ترقی(  کلمه  این  مفهوم  باید  توسعه  معنای  دریافت  اندیش  برای  همین  اجتنابه اصواًل  ترقی  مبنای ی  که  است  بشر  ناپذیر 

 .ی تمدن کنونی بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود او قرار گرفته استتوسعه

یا ترقی را با معنای   3دل مسلمان ما لفظ توسعهن ساده ی ترقی در تفکر غربی بپردازیم، از آنجا که بسیاری از برادراپیش از آنکه به مفهوم کلمه

دهند، باید به  ی ترقی و توسعه در اسالم نظر میی اندیشهلوحانه دربارهگیرند و بر مبنای همین برداشت سادهرشد و تعالی در قرآن مرادف می

 .در قرآن بپردازیم «تکامل و تعالی»و  «رشد»تحقیق در معنای 

ای که بیشتر از دیگران مورد استناد قرار گرفته  ی مبارکهبار در قرآن مجید آمده است و آیهو ترکیبات مختلف آن مجموعاً نوزده   «رشد»لفظ  

 4فی الدین قد تبین الرشد من الغی الاکراه  قرار داده است: «غی» را صراحتاً در مقابل« رشد»است که  «ی »بقرهاز سوره 256ی آیه

راهی است که انسان را به سوی علت غایی وجود خویش و آن هدف خاصی که از آفرینش بشر مقصود پروردگار متعال    5راه رشد )سبیل الرشاد( 

با این ترتیب، این کلمه هرگز به معنای توسعه یا ترقی نیست، هر چند از وجهی   .اندکند و آن را »راه صالح« ترجمه کردهبوده است هدایت می

تکامل تاریخی بشر نیز اشاره دارد؛ اما عجالتاً از این لفظ و مشتقات آن در قرآن مجید معنایی که داللت بر ترقی و   که بیان خواهد شد به تعالی و

 .توسعه ـ به مفهوم فرنگی آن ـ داشته باشد مقصود نشده است

از اینکه این کلمه در قرآن وجود    و به معنای ایجاد وسع و فراخی است و با صرف نظر  «عو س  »ی  خود لفظ توسعه نیز مصدر ثالثی از ریشه 

 .و جست و جوی آن در قرآن هیچ مناسبتی ندارد (development) ی فرنگیای است از یک کلمهداشته باشد یا نه، خود این لفظ ترجمه

ما را راهنمایی فرموده است یا    فرماید یا نه، و آیا در این جهتباید به سراغ معنای آن رفت و تحقیق کرد که آیا قرآن مجید این معنا را تأیید می

ی عالم وجود است و اینچنین، بدون ی مقام علمی پروردگار و عصارهی مطلب باید این تذکر عنوان شود که قرآن مجید نازلهخیر پیش از ادامه

ی دارد که بدون این شرایط و  تردید مطلبی نیست که در آن قابل جست و جو و تحقیق نباشد؛ منتها برداشت از قرآن نیاز به مقدمات و شرایط

 .کرانه قدم گذاشتتوان در آن دریای بیمقدمات هرگز نمی

ی فرهنگی« هم به  ی اقتصادی با معیارها و موازینی خاص است و اگر گاهی سخن از »توسعهمنظور از »توسعه« در جهان امروز، صرفاً توسعه

بیاید مقصود آن فرهنگی است که در خدمت »توسعه شود هرگز آن  که وقتی سخن از آموزش نیز گفته میقتصادی« قرار دارد. چنانی امیان 

 .کنیم مورد نظر نیست بلکه منظور آموزش متد و ابزار توسعه )در همان وجه خاص( است نه چیز دیگرآموزش عام که ما از این کلمه ادراک می

 
1 - progress 

 .ی به معنای اوج گرفتن و پیش رفتن استی رق راقیه اسم فاعل از ریشه  - 2

3  - development 

 ت. اجباری در دین نیست، که صالح و هدایت از ضاللت و ضرر تمیز یافته اس - ٤

 .و _کار رفته است. ی غافر بهسوره 3٨و  2٩این تعبیر قرآنی در آیات  - 5
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توسعهدرباره این  میزان  اینکه  است که  ی  اقتصادی چیست و چگونه  یافته« و »توسعه ی  به جوامع »توسعه  میزان خاص  این  اساس  بر  جهان 

های بعدی این کتاب به بحث خواهیم پرداخت. اما عجالتاً به تحقیق در مفهوم اجمالی توسعه ـ که ایجاد فراخی شود، در فصل نیافته« تقسیم می

  .پردازیماز مواهب طبیعی باشد ـ می و رفاه بیشتر در زندگی مادی انسان و پیشبرد او در جهت تمتع هر چه بیشتر

دارند که این دو تصویر را با یکدیگر  سازند و او را وا میدر غرب همواره برای تفهیم ضرورت توسعه، دو تصویر برای انسان می

 :قیاس کند

جامعه اول  میتصویر  نمایش  را  انسانی  محیطای  در  که  و  دهد  بهداشت  بدون  کثیف،  روستایی  اولیههای  عوامل  لوازم  با  جنگ  در  زندگی،  ی 

سوادی و ناسازگار طبیعی مثل سیل و قحطی و فرسایش خاک و اسیر امراضی مثل ماالریا، سل، تراخم و سیاه زخم، همراه با فقر غذایی و بی

کند،  را در مبادی غیبی جست و جو می  ی آنهاپرستی ریشه شناسد و بر سبیل خرافهجهالت و بالهت، در خوف دائم از عواملی که علل آنها را نمی

 .بردبه سر می 

صنعتی، برخوردار از بهداشت و ارتباط فردی و جمعی ـ که از  دهد که در شهری صنعتی یا نیمه ی انسانی دیگری را نشان میتصویر دوم جامعه

رسمی مرگ و میر در آن به حداقل رسیده و دیگر    ی او بر طبیعت و تسخیر آن حکایت دارد ـ در وضعیتی مطلوب که بر طبق بیان آمارهایغلبه

ی امکانات آموزشی، بدون ترس و  مند از همهنشانی از ماالریا، سل، تراخم، سیاه زخم و فقر ویتامین و پروتئین بر جای نمانده، هوشیار و آگاه، بهره 

 .1کندشناسد، زندگی مییی قوانین آن را و علل حوادث آن را مخوف، مطمئن و متکی به نفس در جهانی که همه

  ماهه به سواحل مدیترانه است!( ی آن هم یک تور یک)هر کس بهتر مقایسه کرد جایزه دارد و جایزهخوب؛ حاال این دو تصویر را با هم مقایسه کنید!  

 .معلوم است و جای هیچ تردیدی هم در آن نیست که دومی بهتر است

کرد چرا که دومی به مذاق  با اسم و رسم و نشان در قرآن گفته بود که اولی بهتر است، کسی قبول نمی  اگر ـ العیاذ باهلل ـ خداوند هم صراحتاً

یک از ها( گفته شد، کدامراستی، صرف نظر از آنچه که بر سبیل مطایبه )با روش تبلیغی خود غربینشیند. اما به تر میهلوع و حریص انسان خوش 

 دومی؟  این دو تصویر زیباتر است؟ باز هم 

های بعدی این کتاب مفصالً بدان خواهیم پرداخت. در  جا باید تذکراً عرض شود که این مقایسه اصالً از ریشه غلط است و ما در فصلدر همین

های  نای تجسم یافته که هر چند روستایی و طبیعی است اما از آرما این قیاس وجوه مقایسه کامالً مغرضانه انتخاب شده. در تصویر اول جامعه

از جامعه آنکه تصویر دوم تصوری کامالً خیالی و غیر واقعی است  افتاده است، حال  به طور کامل دور  احکام آن  ای صنعتی و حیاتی اسالم و 

گ های مرگبار رادیواکتیویته و جنآل که پارامترهای عدم اعتدال روانی، فساد جنسی و اخالقی، نابودی عواطف و احساسات بشری، آلودگیایده

 .ی عوامل آن پاک شده استدائمی و کفر و شرک و المذهبی، از مجموعه

خیر، مفهوم تکامل و تعالی در قرآن اصالتاً به ابعاد    توان معنای توسعه را با مفهوم تکامل و تعالی در اسالم انطباق بخشید؟آیا می 

ی مادی بشر مالزمه داشته باشد، روحانی و معنوی وجود بشر است که بازگشت دارد و این تکامل روحانی نه اینچنین است که ضرورتاً با توسعه

عنای قرآنی آن(، و تعالی در از خود گذشتگی و ایثار، و بلکه بر عکس ثروت و استقالل در قناعت است، و صحت در اعتدال و پرهیز از تمتع )به م

 .سالمت نفس در غلبه بر امیال نفسانی و شهوات نفس اماره بالسوء است

اند. خیر، روح و جسم و معنا و ماده در  مقصود این نیست که در اسالم روح و جسم و معنا و ماده در تعارض و تضاد ذاتی با یکدیگر قرار گرفته

ی شهوت و غضب و وهم و  متحدند و هیچ تضادی بین آن دو وجود ندارد، اما در مراحل اول از آنجا که هر یک از قوای چهارگانه  اصل و ریشه

کنند که حاکمیت کل وجود بشر و شخصیت او را در کف خویش بگیرند، باید برای ایجاد اعتدال در میان  عقل منفردا و مجرد از سایر قوا سعی می

افر از  ارضای تمایالت و خواهشاین قوا  تفریط در  پرهیز کرد، چرا که زمینه اط و  آنان  این قواست که فراهم  های  اعتدال  انسانی در  ی تکامل 

 
اعتقاد به »غیب« را خرافه و البته بین    - 1 کنیم، چون ممکن است  داند. این مطلب را در متن ذکر نمی پرستی می خودمان بماند، هیچ اعتقادی هم به خدا و معاد و غیره ندارد و هر جور 

 .ردان شوندپرست)!( بفهمند که بشر این همه را به چه بهایی پیدا کرده است و آن وقت از تمدن و پیشرفت رویگهای خرافهمذهبی
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یک   .شودمی از  اسالم  رو  این  فیاز  را  انسان  میسو  وا  قناعت  و  امساک  و  گرفتن  روزه  به  و  المثل  زهد  از  را  او  مؤکداً  دیگر  سوی  از  و  دارد 

 .است دو با توجه به علت غایی وجود انسان و آن هدفی است که به سوی آن در حرکت و این هردهد پرهیز می گرایی مفرطدرون

الی ربک   منتهای حرکت تکاملی انسان و جهان و تاریخ در قرآن، اهلل است و این معنا در بسیاری از آیات قرآن مجید با تعبیراتی گوناگون همچون

ی این حرکت در جوهره و معنای عالم است که ... بیان شده است. اصل و ریشه  و 4، الیه راجعون3ک الرجعی ، ان الی رب 2المصیر ، الی اهلل  1المنتهی 

بنابراین، تکامل و تعالی در معارف اسالم به یک حرکت  .  کندجریان دارد و ماده و ظاهر عالم نیز در تبعیت از این حرکت معنوی تغییر پیدا می

تر حیوانی های پستگردد و حال آنکه در غرب تکامل به تطور انسان از صورت دارای اصالت است برمی که در آن بعد فرهنگی و معنوی جانبههمه

 .شودیافته اطالق میهای تکاملبه صورت

این تطور را می آیا اسالم  انسان را موجودی از نسل میمون سخن از این نیست که  آیا معنای داند یا  ها میپذیرد و  نه، بلکه سؤال این بود که 

ی  ه»توسعه« با »تکامل و تعالی« در فرهنگ و معارف اسالمی انطباق دارد یا خیر. خیر، حرکت به سوی تکامل و تعالی در اسالم لزوماً با توسع

 .داردمادی و اقتصادی همراه نیست و بلکه بالعکس، تعالی معنوی با قناعت و زهد و مصرف کمتر و... مالزمه 

ی اقتصادی مخالف با تکامل باشد، نه! اما ضرورتاً این نیست که بشر برای تکامل ـ به معنای وسیع  و البته این سخن نه بدین معناست که توسعه

 .توان رفتی اقتصادی باشد. برای توجیه توسعه به سراغ این نظریه نیز نمیآن در اسالم ـ ناچار از توسعه

ریزی کند، اصالتاً باید به ابعاد معنوی و روحانی وجود بشر توجه پیدا کند و در  اهد برای رشد و تکامل انسانی برنامه خواگر حکومت اسالمی می 

ی این موانع فقر مادی است. بنابراین، اواًل  اند از سر راه بردارد و از جملهی اول موانعی را که راه تعالی روحانی بشر به سوی خدا را سد کردهمرحله

 .به از بین بردن فقر مادی امری تبعی است نه اصلی و ثانیاً هدف از آن دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعهتوجه 

کند که از بین بردن فقر مادی امری »اصلی« باشد یا »تبعی«؟  تر شدن این مطلب شاید نیاز به توضیح بیشتری باشد. چه تفاوتی میبرای روشن

گیرند، حال آنکه امور تبعی فرعی و اصلی خودشان لزوماً و اصالتاً به عنوان محور و مبنای عمل مورد توجه قرار میتفاوت در اینجاست که امور  

 .کفایی هستند

ی اصلی حکومت اسالمی اصالً تزکیه و تعلیم اجتماع است، اما چون فقر و فقدان عدالت اجتماعی مانعی عظیم در برابر این  بدین ترتیب وظیفه

  .کندریزی میپردازد و به طور موازی در جهت تکامل و تعالی معنوی جامعه برنامهست بالتبع به از بین بردن فقر و سایر موانع میهدف اصلی ا

گیرد، بلکه مبارزه با فقر در خدمت اعتالی معنوی و فرهنگی  ها و از بین بردن فقر قرار نمیبنابراین، آموزش و فرهنگ در خدمت رفع محرومیت

 .است

ریزی وسیع و درازمدت،  ی نگرش به فقر و فرهنگ چقدر با یکدیگر متفاوت است. در یک برنامه ید هنوز هم روشن نشده باشد که این دو نحوه شا

اما    اگر مبارزه با فقر مادی به عنوان محور و اصل اتخاذ شود، آنگاه آموزش و فرهنگ نیز به عنوان امور تبعی در خدمت آن قرار خواهند گرفت؛

و تعالی   محور و اصل قرار بگیرد، آنگاه مبارزه با فقربه عنوان امری تبعی و مانعی بر سر راه تکامل ( ر اعتالی فرهنگی )یعنی تزکیه و تعلیماگ

 5معنوی لحاظ خواهد شد. 

 
 ٤2نجم/ - 1

 1٨؛ فاطر /  ٤2؛ نور/ 2٨آل عمران/ - 2

 ٨علق/ - 3

 15٦و  ٤٦بقره/ - ٤

یافته است ی وجوه تفکر و مُنشآِت آن غلبه  ایم که در غرب معمول است. در تمدن غرب از آنجا که نگرش ماتریالیستی بر همهمتأسفانه امروز ما از »فرهنگ« همان معنا را اختیار کرده   - 5

گرفته  تمدن قرار  دیگرِ  مظاهر  تبعی در خدمت وجوه و  امور  مثابه  به  فرهنگ  آموزش و  بلکه  نیست،  معنا  و  اصالت  دارای  نفسه  فی  توسعه« اند؛ فی فرهنگ  »فرهنگ  از  المثل وقتی سخن 

شود و حال آنکه در نظام اعتقادی اسالم که روح و معنا دارای اصالت است، د میی اقتصادی محدوهای تخصصی مربوط به توسعهی آموزشگویند مقصود فرهنگی است که به محدودهمی

به معنای فرهنگ اسالم است، یعنی آن  «ها فرهنگ را در خدمت این چیز و آن چیز قرار دهیم. در نزد ما »فرهنگ ناگزیر باید معنای ثابتی برای فرهنگ اعتبار کنیم نه آنکه به تبعیت از غربی 
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 «دستیابی به عدالت اجتماعی»آیا مفهوم    .از طرف دیگر، هدف حکومت اسالمی در مبارزه با فقر دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه

 نیست؟  «زدودن فقر» به مفهوم« توسعه»یکی است؟ آیا  «توسعه»با معنای 

می امروز  جهان  در  »توسعه«  معنای  سراغ  به  می نخست  قرار  ارزیابی  مورد  اسالم  ارزشی  نظام  در  را  معنا  این  آنگاه  و  اینچنین، رویم  و  دهیم 

 .ـ چه نسبتی با یکدیگر دارند فقر، عدالت اجتماعی، و توسعه گانه ـ مفاهیم سهمشخص خواهد شد که این 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های بعد ان شاءاهلل  ی اقتصادی قرار بگیرد. )در فصلتواند در خدمت توسعهی نظام اعتقادی اسالم وجود دارد؛ و فرهنگ با این مفهوم نمیواحد و ثابتی که در مجموعه  روح و حقیقت

 . مفصال بدین مطلب خواهیم پرداخت
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 زمینی  بهشت

 

البته بهتر بود که میچرا توسعه امروز قرار گرفته است؟  انسان  یافتگی یکی از وجوه اوتوپیای آرمانی گفتیم توسعهیافتگی اوتوپیای 

المثل تمایل عمومی بشر امروز به جانب دموکراسی نیز از  این آرمان در وجوه دیگری نیز تجلی دارد؛ فیبشر غربی است، چرا که  

یافتگی و دموکراسی دو وجه از ی صورت سیاسی آن است. توسعهکنندهآید، با این تفاوت که دموکراسی بیانهمین آرمان اوتوپیایی واحد بر می

بیند سؤالی است که قرآن مجید و روایات ما به  آل میرا بشر علت غایی حرکت خویش را در این صورت ایده آل واحد است، و اما اینکه چیک ایده

  .بار دیگر ضرورت آن مورد تأکید قرار گیرداند؛ ولی پیش از تحقیق در این پاسخ، الزم است که یکروشنی به آن پاسخ گفته 

کند، پرداختن به این مباحث هیچ ضرورت نداشت. در آرمان و علت غایی حرکت خویش اخذ میاگر نبود که انسان میزان و معیار خویش را از  

شود به مطابقت یا عدم تطابق گزیند، از آن پس رد یا قبول هر چه به او ارائه میعالم این اصل نهفته است که وقتی انسان هدفی را برمی   فطرت

  .کندپذیرد وگرنه رد میاست بازگشت دارد؛ اگر مطابق بود می  با آن صورت ذهنی که از هدفش در درون خویش ساخته

کشاند. ای فطری است که او را از درون به سوی بهشت و آنچه بهشتی است میارمغانی که انسان از بهشت با خود به عالم دنیا آورده است جاذبه

دهد. انسان  در عمل صالح نداشته باشد، بهشت واقعی را تشخیص نمی  االسف انسان دچار نسیان است و مادام که ایمان نیاورده و استمراراما مع

های درونی او به سوی عالمی متعادل، زیبا، و جاودانه از  فطرتاً در جست و جوی بهشت است؛ همان بهشتی که از آنجا هبوط کرده است، و جاذبه 

ی »طه« آن بهشت را بهشت اعتدال  نش انسان و هبوط او، در سورهعالمه طباطبایی)ره( در تفسیر آیات مربوط به آفری .شودجا ناشی میهمین

سازد، زیرا خدا او را  کند و مجسم مینوع آدم را بر حسب طبع زمینی و زندگی مادیش تمثیل میاین داستان... حال بنی... :فرمایندخوانند و میمی

سوی افراط و تفریط  بهشت اعتدالش منزل داده، و از تعدی و خروج به یک شمار غرق ساخته، و در  در بهترین قوام خلق کرده، و در نعمتهایی بی

 2است تهدید فرمود... 1العزةنتیجه فراموشی جانب رب که ناشی از پیروی هوای نفس و تعلق به سراب دنیا، و در

انسان است که می  تعادل  با این معنا، زندگی آدم)ع( در این بهشت برزخی، تمثیل وضعیت  ی  ی مبارکهشخصات آن را از همین سورهتوان مو 

با تو و جفت تو دشمن است. مبادا شما را از بهشت بیرون آرد و از آن پس به  آن :»طه« استخراج کرد گاه گفتیم: ای آدم، محققاً این شیطان 

 3آزار بینی.تشنگی و گرمای آفتاب هرگز به  شقاوت گرفتار شوید. آنجا نه هرگز گرسنه شوی و نه برهنه مانی. و نه

های فطری انسان به جانب زیبایی و جاودانگی، تعادل و حتی رفاه، در همین آیات مبارکه مشهود است و به تعبیر دیگر،  تفسیر و توجیه گرایش 

 .این نداردشود و تکامل انسان نیز معنایی جز فطریات انسان تماما از کشش درونی او برای رسیدن به این وضعیت تعادلی اولیه نتیجه می

آید که شیطان آدم هستند و از همین آیات مبارکه نیز بر می ی انحراف و هالکت بنیهای درونی زمینهاما از جانب دیگر، همین فطرت و گرایش

با سوءاستفاده از گرایش اش فریب میانسان را در جهت تمایالت فطری انسان به جاودانگی و خلود و قدرت و  دهد. شیطان  مالکیت  های ذاتی 

 4شود راهنمایی کنم؟که کهنه نمی ای آدم، آیا تو را به درخت خلود و جاودانگی و سلطنتی... :گویدکند و میالیزال او را اغوا می

است که آید که این فطریات هر چند روی به جانب حق دارند، اما بسیار محتمل ی داستان که فریفته شدن آدم و هبوط اوست بر میو نیز از ادامه 

که از تعبیرات قرآن مجید  ترین این اشتباهات آنچناندچار اشتباه شوند و غایات خویش را در جای دیگری بجز حق جست و جو کنند. یکی از رایج

ی »همزه« آمده  ی خاکی به جست و جوی جاودانگی برآید. در سورهگردد و در همین کره  5آدمیزاد دچار اخالد الی االرض   آید این است کهبرمی

 
 .و _ی صافات آمده. سوره 1٨٠ی رب العزه تعبیری است قرآنی که در آیه - 1

 .3٠٦، ص 1٤، ج 13٧5ج، سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسالمی، تهران،  2٠عالمه سید محمد حسین طباطبایی )ره(، تفسیر المیزان،  - 2

 .ی طه، سوره11٧ـ  11٩ی آیات ترجمه - 3

 .ی طه، سوره12٠ی ی آیهترجمه - ٤

 ی اعراف آمده است. و سوره 1٧٦ی آیهاخالد الی االرض تعبیری است قرآنی که در  - 5



 

11 
 

هرزه  :است هر  بر  ثروتوای  که  بدزبانی  میگوی  میاندوزی  را  آن  و  میکند  حساب  و  مامی .کندشمرد  که  خواهد  انگارد  جاودانگی  را  او  لش 

 1بخشید.

  .کنداست، اما این خود اوست که با گناهانش چاهی اینچنین بر سر راه خویش حفر می  ی این اشتباه هر چند در فطرت انسان موجودزمینه

رؤیای رهایی انسان از تنگنای حیرت و ترس از طریق متوقف ساختن زمان و صیرورت، و زندگی فارغ از هرگونه درد و احساس نیاز  «آیا »اوتوپیا

در آنجا پهلوانان و یالن پس از    3مِراست که به توصیف هُ  2و آرزوی رسیدن به الیزه   رفته  و فقر، در زمان حال است؟ آیا رؤیای بهشت از دست

 4برند؟هماهنگی و آرامش به سر میمرگ در صلح و 

 :دهدها باألخره جواب میهای فلسفی آن در وجود انسان، بعد از طرح این سؤال یکی از حکمای گرانقدر معاصر در بحث از »اوتوپیا« و ریشه

 .5اوتوپیا رؤیای بازیافتن نظام ثابت گذشته و آسایش و آرامش قبل از افتادن در عالم و والدت است

ها را  زردیی دردها و رخی خود، تخفیف همهغرب در طول تاریخ دوهزار و پانصدساله :فرمایدیعنی جست و جوی بهشت قبل از هبوط. ایشان می

ر  ها و حتی در فضا بحکومت عقل جست و جو کرده و خواسته است رؤیای بهشت را در زمین، در میان اقیانوس در رؤیای استقرار ضرورت عقلی و  

 6مبنای قانون عقل متحقق سازد. 

گویند، اگر چه تفسیر ما مسلمانان از عقل  می   Reasonها آن را  و البته در اینجا منظور ایشان از عقل همان عقل جزوی است که خود اروپایی

  .چیز دیگری است که بعدها ان شاءاهلل از آن سخن خواهد رفت

ی مطلقِ نجات از مرگ و بیماری و ترس است و این توهم در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به قدری  ـ به معنای امروزی آن وسیله  «علم»

ی نزدیک و : »هرگز پیر نخواهم شد زیرا علم در آیندهشوی؟«، جواب دادساله پرسیدند که »پیر میی سیوقتی از یک هنرپیشه  غلبه داشت که

 «.ی پیری را حل خواهد کردقبل از آنکه من به پیری برسم مسئله

تواند در آینده بر آن فائق آید، این توهم بسیار شود و معتقد بود که میدانست که بر اعضا عارض میاز آن روز که علم مرگ را نوعی بیماری می

های یافتگی یکی از وجوه آن است. خوب به حرفو از اعتبار و اطالق افتاده است؛ اما صورت آرمانی آن هنوز باقی است و توسعهبه ضعف گراییده 

انسانبررسی :توجه کنید  ٧روشنفکر آمریکایی ـ برژینسکی   این های  هایی که تا کنون در این رشته انجام پذیرفته است، حاکی از آن است که 

یی که در پیش است، جهشی عظیم را تجربه خواهند کرد جهشی که بالقوه معادل است با تمامی تحول متدرج  ظرف چند دهه دنیای پیشرفته،  

گذارد،  کند و زمان را پشت سرمیتر حرکت میفقط تفاوت جهش آینده در این است که چرخ آن، سریع .ی حیوانی به مرحله انسانیبشر از مرحله 

تر احساس خواهد شد. انسان، بتدریج و به طرز فزاینده، توانایی آن را خواهد یافت که در مورد جنسیت آور تغییر، عمیقمو به این ترتیب، اثر سرسا

ها را وسعت دهد و شخصیت آنها را دگوگون سازد یا مهار کند. مغز انسان،  فرزندانش، خود تصمیم بگیرد، به برکت داروها، میدان برد هوشی انسان

حسابی برخوردار خواهد شد و به همان گونه که اتومبیل، تحرک و جنبش بشر را افزون و آسان ساخت. »شمارگر«، تعقل او را بسط از نیروهای بی

کنند که نگران برآورد میخواهد داد. قدرت بدنی بشر، عمق و گسترش خواهد یافت و پایداری و دوام آن، به اختیار او در خواهد آمد. برخی از آینده

، آداب کار کردن را زیر و   1(اتوماسیون« )و »خودکاری   ٨واهد رسید... »سیبرنتیک« سال خ  12٠آینده، متوسطِ عمر انسان، به تقریب، به  طی قرن  

 
 .ی همزه، سوره1ـ  3ی آیات ترجمه - 1

2 - Elysiumبهشت و عالم علوی در اساطیر یونانی که مکان عیش مدام است. و ،. 

3 - Homer و _زیست. سرای یونانی؛ در قرن هشتم یا نهم ق.م. می ، شاعر حماسه. 

 .2٦، ص 13٦2ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ی اسالمی، مؤسسهفارابی، مؤسس فلسفهدکتر رضا داوری اردکانی،  - ٤

 .32ی اسالمی، ص فارابی، مؤسس فلسفه - 5

 .32ی اسالمی، ص فارابی، مؤسس فلسفه - ٦

٧ - Zbigniew Brzezinski 
٨- cybernetics ها؛ علم مرتبط با  گونه سیستمهای الکترونیک، مکانیک و بیولوژیک، خصوصاً تجزیه و تحلیل ریاضی جریان اطالعات در این ، بررسی نظری فرایندهای کنترل در سیستم

 .های ارتباطی مکانیکی برقی(. وسیستممثالً دستگاه عصبی و مغز، و )های کنترل خودکار ی ارتباط و کنترل، بویژه بررسی تطبیقی سیستم نظریه 
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ی کار، جای خود را به  رو خواهد کرد فراغت بصورت کار روزمره در خواهد آمد و کار عملی، در عداد مستثنیات قرار خواهد گرفت، و آنگاه، جامعه

 2ی تفریح و تفنن خواهد بخشید.هجامع

زده نیستند که بویی از واقعیت به مشامشان نرسیده باشد. بسیاری از آنها مثل »آلفرد سووی« ی این روشنفکران غربی این قدر غفلتالبته همه

بیشتر مصنوعی، و هر چه بیشتر تکنیکی،  اش، محیطی هر چه  رشد با ابعاد بزرگ کنونی :اندهای رشد تمدن خویش شک کرده اکنون در بنیان

 3این محیط تکنیکی، سازگار شود؟ ساخته است. آیا انسان متوسط خواهد توانست با

ها، به فروریزی کامل و برگشت ناپذیر این تمدن در  ی نشانههمه :گویندحتی با اطمینان بیشتری می  4ترهایشان مثل »رنه دومن« اقلبعضی از ع

 5ن را دگرگون سازیم.ماهایدرنگ، روش که بیکند، مگر آن شاره میقرن بیست و یکم ا

کرد: سالگی تا لحظه مرگ کار می 12، یک کارگر فرانسوی از 1٨٧4گویند: رفاه، آمار خود را دارد: صد سال پیش، در در فرانسه، اربابان صنایع می

همین   1٩٧6در   .کردهزار ساعت کار می  22٠او از گهواره تا گور، رویهمرفته      6. فته، هفتاد و دو هفته در سالروز در ه  روزی دوازده ساعت، شش

کند: هشت ساعت در روز، پنج روز در هفته، چهل و هشت هفته در سال. جمع ساعات کار او در این مدت  سالگی کار می  65تا    16کارگر، تنها از  

 ٧درصد کمتر از یک قرن پیش. 55، هزار است ٩4

ی صنعتی غرب، روزانه ده تا های ابتدایی اربابان صنایع، به هیچ روی واقعی نیست. نخست از آن روی که هنوز بینوایانی در جامعهواقعیتاما این  

ها بار جسمی و عضالنی  کنند و باالخص از آن روی که کمیت کار یک چیزی است و کیفیت آن چیز دیگری، اما ماشیندوازده ساعت کار می

 .انداند. در عوض، بار روانی او را سنگین کردهک ساختهانسان را سب

آنها حتی دریافته ی فقیر مستقیماً تاوان آن  ی زمین قابل دستیابی نیست و این نیمه ی اقتصادی هرگز برای همهاند که امکان توسعهبعضی از 

دارند، هشتاد درصد سوخت و منابع مواد خام را، مصرف، و بهتر درصد جمعیت جهان را در خود    2٩ی سیر و پر است، و کشورهای توانگر که  نیمه

  ها به عصر »خیز« برسند، بهترین اقتصادی نخواهند رسید: در زمانی که آن «... کشورهای فقیرتر هم هرگز به عصر »خیز  کنندبگویم، نابود می 

 ٨مواد خام موجود مصرف شده است.

ی اشتباه در اینجاست که غرب بهشت  همه.  اند و نباید هم دست بیابندآنچنان که باید دست نیافته  اما هنوز هیچ یک از آنها به عمق مسئله...  

تواند فارغ از  عالج شده است و انسان می  زمین را بدل از بهشت آسمانی گرفته است و در خیال اوتوپیایی است که در آن بیماری، مرگ و پیری

ی لذایذ  سوی بتازد و از همهسوی و آنخواهد به جوالن در بیاورد و ایناش میگونه که نفس اماره گذشت زمان جاودانه مرکوب مرادش را همان

 .ممکن متمتع شود

سنجد؟ یکی از بارزترین اید که چرا بشر غربی توسعه و رشد خود را با افزایش ساعات اوقات فراغت و تفنن خویش میراستی هیچ فکر کردهبه

توسعه یافته این است که در آن، کار تا حداقل ممکن کاهش یافته و متقابالً ساعات فراغت به حداکثر رسیده باشد. آل  ی ایدهمشخصات جامعه

وقتی معیار رشد، کار کمتر باشد مسلماً بهشت جایی  .این از خصوصیات رکنی آن بهشت زمینی است که انسان امروز در جست و جوی آن است

ی توسعه نگاشته شده است کافی است که این معنا را به انسان  های اقتصادی غرب که در زمینه ک نظر به کتاب است که در آن اصالً کار نباشد. ی

  .ای توسعه یافته است یا نه، ساعات کار کارگران را نگاه کنید؛ کار کمتر مساوی با رشد بیشتر استخواهید ببینید جامعهبفهماند که اگر می

 
1 - automation 

 .1٨و 1٧، صص 135٧حسین مهری، صدای پای دگرگونی، امیرکبیر، تهران،  - 2

 .5٠صدای پای دگرگونی، ص  - 3

٤ -  Rene Dumont 

 .5٧صدای پای دگرگونی، ص  - 5

 .و _سال تنها پنجاه و دو هفته دارد و نه هفتاد و دو هفته. احتماالً در »صدای پای دگرگونی« اشتباهی رخ داده است؛ زیرا  - ٦

 .٩٧و  ٩٦صدای پای دگرگونی، صص  - ٧

 .5٧صدای پای دگرگونی، ص  - ٨
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بخشد. و پندارند که خودکاری یا اتوماسیون ساعات فراغت انسان را افزایش میاین اشتباه مالزمه دارد که آنها میاستقبال غرب از اتوماسیون با  

حکمرانان البته حتی اگر فراغت را به مثابه ارزشی مسلم تلقی کنیم باز هم گسترش اتوماسیون توفیقی در این زمینه نداشته، چرا که بجز اربابان و  

  .ها وقف گسترش اتوماسیون شده استی زندگی انسانهمه امپراتوری ماشینی،

ی  ی وجود او ـ صرف حفظ و نگهداری و توسعهدر صورت نهایی و آرمانی زندگی ماشینی، گذشته از آنکه تفکر انسان ـ یعنی ارزشمندترین نقطه

ی خوبی متوجه شده است که جامعهبه  2در کتاب »دنیای متهور نو«  1شود. »آلدوس هاکسلی« حذف نمی  شود، باز هم کار به تمام معناماشینی می

ی فراغت اقشار دیگر است بر عهده بگیرند. دنیای متهور نو  وار »کارهای سیاهی« را که الزمهها نیازمند است که بردهآینده به قشری از انسان 

ها خارج از رحم مادران، در زمایشگاهی تا بدانجا پیش رفته است که بچه ها نیز خوشبختند، چرا که علوم آداری است اما برده ی برده یک جامعه

بندی های متفاوتی دقیقاً متناسب با جدول طبقهتوان انسانکنند و اینچنین، در شرایط آزمایشگاهی متفاوت میهای آزمایشی پرورش پیدا میلوله

 .باشند ی آنها از کار خود راضی ای که همهگونه مشاغل تربیت کرد، به 

ها را تحت کنترل دارد. چرا که وسایلی ابداع چرخد. دولت همه را و حتی نوع رفتار آدمهای تولیدی بسرعت میمرض و پیری وجود ندارد... چرخ

ه تعداد معینی سازند. اگر یک کارخانه بکنند. و از هر نطفه هر چند عدد آدم که بخواهند میی آزمایش درست میها را در لوله شده است که... بچه

گیرد. اختالف طبقاتی از بین اند، تحویل میدهد. و در ظرف مدت کوتاهی آنها را که یک جور و یک شکلکارگر احتیاج داشته باشد سفارش می

 3پذیرند.خود را با جان و دل میاند، که موضع اجتماعی ی افراد به قسمی تحت عمل قرار گرفتهرفته است، زیرا همه

های بدنی، فکری و روانی خاصی متناسب های دقیق تربیتی، ظرفیتهای خاص و روش های آزمایش، موسیقیهمان آغاز زندگی در لوله   ها ازبچه

 4کنند. بندی مشاغل پیدا میطبقهبا جدول 

آنها که کار سیاه می ارادهگردانندگان »آلفا« هستند. و  از خود  ندارد و هر گاه  کنند »امگا«... هیچ کس  نواخت خورد و خواب و شرایط یکای 

 5او تبدیل به شادی و سرور شود. یشهوت کسی را کسل کند کافی است که یک حب سوما بخورد و تمام غم و غصه

ی سرخپوستان هستند که در جایی محصور همچون کنند، باقیماندهی بشر زندگی میبار تمدن کهنههایی که هنوز در شرایط فالکتتنها انسان 

 6سانی دست به گریبان هستند و... زایی و بیماری و فقر و عواطف انباغ وحش، با زنده

جامعه از  هوشیارانه  هاکسلی  آلدوس  که  ایدهتصویری  است  ساخته  آینده  متهور  جامعهی  است،  آمریکایی  تمدن  علوم  آل  پیشرفت  که  ای 

زایی  های روانی، عواطف رقیق بشری، زندهی، امراض نفسانی و ناهنجاریی مشکالت آن را حل کرده است؛ کار، عدالت اجتماعآزمایشگاهی همه

اُمِگاها برده ی مسائل در آزمایشگاه حل میو بیماری و فقر... همه هایی هستند با نیروی جسمانی حداکثر، اما منهای عصیان و اعتراض و شود. 

آزمایشگ و  فنی  دالیل  به  ـ  هم  اعتصابی  اگر  محال  فرض  به  و  می اعتصاب؛  سر  دولتی  مأموران  فورا  بیفتد،  اتفاق  ـ  گاز اهی  جای  به  و  رسند 

ی خواص هرویین و حشیش و ال.اس.دی و... است و مشکالت غم و  پاشند. گرد سوما دارای مجموعهآور، آب داغ یا گلوله، گرد سوما میاشک

آمریکایی حل می  به روش  فوری  را خیلی  بشری  عواطف  امگغصه و  ناگهان  بعد  و  را میکند  و بینی که خوشحال و دست اها  به رقص  افشان 

 ٧کنند. اند، زمزمه میها آموختهی آزمایش بدانجمعی سرود استانداردی را که در لولهاند و دستهپایکوبی پرداخته

نظرگاه غیر واقعی غرب    های دنیای متهور نو را باید در نباید پنداشت که این تصورات آلدوس هاکسلی تخیالتی محض و بدون ریشه است؛ ریشه 

پوشی از هرویین و  های جنگ ویتنام نگه دارد، علناً و بدون پرده آمریکا برای آنکه سربازان خویش را در جبهه   .به انسان و جهان جست و جو کرد 
 

1 - Aldous Huxley  

2 - The Brave New World 

  .5٤، ص 135٨حسین ملک، تولد غولها؛ امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم، رواق، تهران،  - 3

 .، فصل اول13٦٦انگیز نو، حشمت اهلل صباغی و حسن کاویار، کارگاه هنر، تهران، نگ.ک. به: آلدوس هاکسلی، دنیای شگفت - ٤

 .55و  5٤تولد غولها، صص  - 5

 .انگیز نو، فصل سهدنیای شگفت  :نگ.ک. به - ٦

 .انگیز نو، فصل پانزدهنگ.ک. به: دنیای شگفت  - ٧
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اوتوپیای آلدوس هاکسلی به صورت حبّ  کرد. اگر درست دقت کنیم، همین واقعیت است که در  کوکایین و سایر مواد مخدر و محرک استفاده می

می جلوه  انگیزهسوما  وقتی  میکند.  تلقی  همچون شری  کار  نباشد،  درونی  آن خالصهای  از  باید  که  کتاب نویسنده   1شوماخر« » . شد  شود  ی 

بیان این معنا بر آمده استبسیار خوب از عهده   2»کوچک زیباست«  بار آمده که »کار« را  :ی  با این طرز تفکر  در این زمینه، اقتصاددان جدید 

اندکی بیشتر از یک شر واجب است. از دیدگاه یک کارفرما، کار در هر مورد فقط یکی از اقالم قیمت تمام شده  همچون چیزی تلقی کند که 

بکلی حذف کرد باری باید به حداقل تقلیلش داد. از دیدگاه کارگر، کار    (automation)را فرضا از طریق خودکاری    است، که اگر نتوان آن

حاال اگر این بینش را با    3ت از جبرانی برای این فداکاری. یک امر مصدع است؛ کار کردن یعنی فدا کردن فراغت و آسایش، و دستمزد عبارت اس

 .بریدزده اتفاق افتاده است، پی میای که برای بشر غربی و غرببه مثابه عبادت، مقایسه کنید به عمق فاجعه نظرگاه اسالم، یعنی کار

کرد همین بود که چگونه ـ مثالً در مورد سفالگران میبد زده میی جوامع سنتی اسالمی شگفتترین نکاتی که همواره ما را در مطالعهیکی از مهم

خوبی این  ی باشکوه نهادهای انقالبی، بهآمیخته با یکدیگر بوده است. اکنون ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تجربه  یزد ـ کار و زندگی آنها 

دریافته را  دربارهمعیار  اسالم  نظرگاه  که  غرب ایم  و  غربی  جوامع  در  امروز  که  آنچه  با  کار  میی  مع زده  و  ـ  در  گذرد  آن  آثار  هم  هنوز  االسف 

ای باشد که استعدادهای  و کارگری ما باقی است ـ متفاوت است. وقتی کار خدمت به خلق برای رضای خدا و همچون وسیلهتشکیالت اداری  

آمیزد که انفکاکشان از یکدیگر ممکن وجود انسان را در طول زندگیش به فعلیت برساند، آنگاه کار و زندگی یک انسان مؤمن آنچنان در هم می

زدگی ما هستند در همین جاست که کار در نهاد انقالبی  که ارمغان غرب نهادهای انقالبی و تشکیالت اجرایی موروثی نیست. یکی از وجوه تفاوت

تلقی می بزرگ  مثابه عبادتی  آقا!... مگر میبه  اعتراض کنند که: »ای  بر  شود تشکیالت و سازمانشود. کسانی ممکن است  را  اجتماعات  بندی 

هاست. بیایید واقعی فکر کنیم؛ اجتماع نظم آلیستهای ایدهها حرفهای درونی که ضمانت اجرا ندارند. این حرفانگیزه های درونی بنا کرد؟ انگیزه

 .« خواهدمی

انگیزه و  نظم  است که  این  چیز »جهاد جواب حقیر  امرکم. چه  نظم  و  اهلل  بتقوی  اوصیکم  با هم مالزمند؛  بلکه  ندارند  منافات  تنها  نه  الهی  ی 

کارهای خارجی یک سال انگیز طرح »محرم« را چهل و پنج روزه به پایان برساند، حال آنکه مقاطعهرا قادر ساخت که با نظمی حیرت  سازندگی«

کردند؟ کار به مثابه عبادت. اتفاقا نظام جمهوری اسالمی نیز باید سعی کند که تشکیالت اجرایی خویش را در  وقت و صدها برابر هزینه طلب می

  .های درونی بنا کندر نظم و انگیزه عین حال ب

به  نظام کارخانهانسان  بردهراستی در  انگیزهای  بدون  ناچار است  انسانی که  برده چیست؟  نیست. تعریف  بیش  برای زنده ای  و فقط  های درونی 

ی آزاد ـ که این هر دو تنها در ارادهماندن، کار بدنی مشخصی را تمام عمر صبح تا شب تکرار کند. شاخص انسانیت دو چیز است: تکامل روحی و 

ای برای رشد و تعالی انسانی تبدیل ی الهی را در کار داخل کنید، بالفاصله کار به وسیلهآید و الغیر. وقتی شما انگیزهعبودیت خدا حاصل می

ی الهی و صرفاً برای  که ناچار باشد بدون انگیزه گرداند. بالعکس، انسانی  شود و وجود انگیزه، فی نفسه کار را تابع اراده و انتخاب انسان میمی

بنده کند،  کار  معاش  ارادهتأمین  با  معاش  بندگی  و  است  معاش  بندهی  تنها  دارد.  منافات  آزاد  از همهی  که  خداست  و  ی  است  آزاد  تعلقات  ی 

 .کنداش را هیچ چیز جز حق محدود نمیاراده

بحث در  شدن  وارد  هنوز  نیسمقصودمان  اصولی  توسعههای  زمینی  بهشت  از  سخن  آنچنان ت.  بهشت،  این  در  اینکه  و  بود  مفاهیم  یافتگی  که 

می حکم  غرب  تهیهاقتصادی  اندر  دست  که  آنان  شد.  خالص  آن  از  بیشتر  چه  هر  باید  که  است  مسلمی  شر  کردن  کار  سناریوهای کند،  ی 

سناریوی پیشنهادی   چون مخاطب این کتاب عموم مردم هستند چند تابلو ازیابند، و اما  این حرف را در می   یافتگی دارند، خیلی خوب معنیتوسعه

کنیم. در پشت جلد کتاب، ایشان را  سال آخر قرن نامیده است نقل می 3٠« که خودش آن را تورات 2٠٠٠را از کتاب »دنیا در سال 4»هرمن کان«

نگری است. تألیفات او از جمله عبارتند از: جنگ  . و یکی از پدران آیندهی هودسن )آمریکا(..این جناب رئیس موسسه  :اندگونه معرفی کردهاین
 

1    - Ernst Friedrich Schumacher ( 1٩11- 1٩٧٧ ) 

2 - Small Is Beautiful Economics as if People Mattered 

 .٤2، ص13٧2ای. اف. شوماخر، کوچک زیباست؛ اقتصاد با ابعاد انسانی، علی رامین، سروش، تهران، سوم،  - 3

٤ - Herman Kahn 
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گذاری دفاع ملی آمریکا را  ؛ و اسکاالدو تنها این دو کتاب، بیش از ده سال است که برنامه [  و.  _ترمونوکلئر    Thermonuclear:]  ترمونوکالئر

 1مرکزی آمریکا اثر گذاشته است. کند؛ و بر سیاست قدرت هدایت می

 .کنیمنقل می  2٠٠٠نگری ایشان را برای سال سه تابلو از تابلوهای آینده 

  [:تابلوی اول]

های کار  تعداد هفته روز  4ی کار هفته ساعت ٧روز کار  (  ساعت کار در سال 11٠٠)در حدود ی ماوراء صنعتی که متوجه استراحت و تنوع است جامعه

  21٨ار در سال و  کروز    14٧شود  که روی هم می  هفته  13روز تعطیالت آخر هفته سه روز تعطیالت در سال    1٠اعیاد رسمی    هفته  3٩در سال  

 2روز آزاد! 

  [:تابلوی دوم] 

 :تواندمی در این جامعه که متوجه استراحت و تنوع است یک شخص

 .ای کندکار حرفهاز روزها را صرف یک  %4٠

 .ای کنداز روزها را صرف کار غیرحرفه %4٠

 .بیش از یک روز در هفته( را هیچ کاری نکند) %2٠

 :کنند واال وضع کار در کل جمعیت به قرار زیر استو تازه این برای آنهایی است که کار می

  م[تابلوی سو]

 :کنند % نیروی کار که به طور عادی کار می4٠از 

 .(کنند )با شرایطی که در تابلوهای قبل دیدیمعادی میکار  %5٠

 .( کنندکنند )یعنی خیلی بهتر از شرایطی که حاال کارگران مرفه آمریکائی کار میکار سیاه می %2٠

 .کنندنصف وقت خود را صرف ولگردی می %1٠

 .در جستجوی کارند لیکن به صورت الابالی 5%

 .مه الابالی در جستجوی کارند لیکن به صورت نی 5%

 .اندماجراجو« انقالبی یا تنبل»  5%

 3اند. کاران خود خواستههم بی 5%

اسکاندیناوی،  کشورهای  کانادا،  ژاپن،  آمریکا،  شامل  فقط  که  است  صنعتی  مافوق  کامالً  کشورهای  به  مربوط  تابلوها  این  که  کرد  اضافه  باید 

ی جهان و مخصوصاً آفریقا و دنیای عرب و آمریکای التین با فقری که به مرگ از گرسنگی نیز سوییس، فرانسه و آلمان غربی است، اگر نه بقیه 
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ی ساعات های جنگ غیر از پنج یا شش ساعت خواب، بقیههای جهاد که در جبهه ی هرمن کان بچه شود روبرو هستند. )البد از دیدهر میمنج

 (!هایی هستند متعلق به ماقبل تاریخفرسا مشغولند، دیوانهروز را به کار طاقتشبانه

کنند درصد از سال را کار می 4٠ها درصد از آدم 25ای را که در آن فقط اینچنین جامعهی دستیابی به ناگفته نماند که خود آقای هرمن کان الزمه

خوانده است. ما در آینده در بیان معنای توسعه از وجوه دیگر به چگونگی پیوند    1ساتد که خود آن را فرهنگ ساندانی فرهنگی خاص میاشاعه

ی تنوع و استراحت  خواهیم پرداخت، اما در اینجا نیز حیف است که از وضعیت فرهنگی جامعه  فرهنگ و اقتصاد با یکدیگر و تأثیرات متقابل آنها

رود و این  سات میی غرب به سوی استقرار فرهنگ ساندارد که سیر تاریخی جامعهبینی اعالم میخبر بمانیم: آقای هرمن کان با کمال واقعبی

زمینی... تخیلی، روزانه،   :کند سات را با این صفات معرفی میه یافته است. و بعد، فرهنگ سانو مافوق توسع  2ای ماورای صنعتی ی جامعهزمهال 

 3ای. ، ماتریالیست، تجاری، حرفهمشغول کننده، جالب، شهری، شیطانی، تازه و نو... مد روز، عالی )از لحاظ فنی(، امپرسیونیست

جو، جهنمی... عاصی، پوسیده... هیجان :بینی کرده است و این مشخصات آن استز پیشی بعد از این فرهنگ را نیو البته آقای هرمن کان مرحله

 4یهیلیست، پورونوگرافیک، سادیک.انگیز، نمحرک، فاسد شده، ظاهرساز... عامیانه، زشت، نفرت

  !سات هستنداین فرهنگ سانکند که دیگر جوامع بشری نیز در راه رهاکردن فرهنگ خود و گرایش به سوی و مؤلف اظهار خوشحالی می

 

 

 
1 - Sensate 

2 - post industrial 
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