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  هارويكردها و شاخصه ؛الگوي توسعة غربي
  پناهيزدان سنمح

  
اين مقاله ابتدا به معرفي رويكردهاي مختلف در ورود به بحث درباره توسعه 
غربي پرداخته است. نتيجه اين بررسي ابتدايي عبارت است از ضرورت و اهميت 
آغازيدن از مباني در بحث از توسعه در مقابل رويكردي كه صرفاً توسعه را در 

دهد. هاي مصطلح دانشگاهي مورد بررسي قرار ميابعاد اين موضوع در رشتهذيل 
در گام دوم بر اساس رويكردي تحليلي و مبنايي سه شاخصه مهم الگوي غربي 

 بيان و مورد نقد واقع شده است.

 
  

به معناي مصطلح   1»توسعه«مفهوم 
دانشگاهي آن عمدتاً پس از جنگ جهاني دوم و 
به منظور ارائه راهكار براي تغيير كشورهاي 

گذاري شد و تا حدي تبديل به جهان سوم پايه
يك گرايش منسجم دانشگاهي گرديد كه بيش 

در  شدهمطرحهاي از هر رشته ديگري با زمينه
 رشته اقتصاد قرابت داشت. البته نقش عناصر
اجتماعي و فرهنگي در تعليم اين دانش بسيار 

بندي از دانش روشن و برجسته است. چنين شكل

                                                              

1. development  

توسعه در شرايطي است كه حداقل بيش از 
سال قبل از ظهور اين دانش، علوم  صديك

گذاري شده بودند. اقتصادي و اجتماعي پايه
ها و زواياي ورود به اين مفهوم مكاتب، نگرش

اي توان تعريف پايهه و نميمتنوع و گسترده بود
و شخصي را در اين رابطه ارائه نمود. به نظر 

 دست بهتوان رسد اين مفهوم را از دو جنبه ميمي
شناخت سپرد، يك جنبة منطقي و تحليلي از اين 
مفهوم است و ديگر جنبة تاريخي از مفهوم 
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شناسي توسعه. در رويكرد تحليلي در مفهوم
وان به عنوان جزء تتوسعه، دو عنصر را مي

الينفك اين مفهوم برشمرد. اول اجتماع بشري و 
دوم تغيير در جهت بهبود. به آن معنا كه هرگاه 
اين واژه مورد استفاده قرار گيرد، فارغ از نوع 
نگرش و گرايش، حتماً در موضوع كاربرد، 
اجتماع و تغيير آن اجتماع در جهت بهبود مد 

به لحاظ كمي و نظر است. اما اينكه اين بهبود 
كيفي چگونه است و الزمه و تابعه آن چه اموري 
هستند، از موارد اختالفي است. منظور از 
رويكرد تاريخي به مفهوم توسعه توجه به آن 
مفاهيم و مباني است كه بيشتر مورد توجه 
دانشمندان اين عرصه قرار گرفته است. در اين 
رويكرد، امكان دسترسي بيشتر به كاال و 

ت اساسي مانند غذا، پوشاك و مسكن به خدما
لحاظ كمي و توزيعي، افزايش سطح 

مندي از مواهب استانداردهاي زندگي و بهره
مادي، درآمدهاي باالتر، اشتغال بيشتر، بهداشت، 

ها و آموزش و امنيت، گسترش دامنه گزينه
افراد در زندگي، ارتقاء حقوق مدني  هايانتخاب

عدالت و برابري و ها، افراد، آزادي انديشه
اهداف  ترينمهممواردي از اين قبيل به عنوان 

ه يابي بتوسعه در نظر گرفته شده است. در دست
اين اهداف مكاتب و متفكران مختلف از 

متفاوتي در ساخت دانش توسعه بهره  هايروش
اند. برخي رشد (افزايش توليد ملي)، به جسته

همراه تحوالت كيفي و فني را در نظر قرار 
هاي خاص اند، برخي به گسترش خالقيتداده

اند و گيري توسعه توجه كردهانساني در شكل
تري از توسعه را در تشريح برخي ابعاد عميق

اند تا جايي كه در دامنه همباني توسعه ارائه كرد
اي اي فلسفهمباحثشان از موضوعات پايه

شناسي تا فلسفه سياسي و اجتماعي را وارد انسان
 اند.كرده

دار درست است كه اكنون ميراث  
بندي از دانش توسعه هستيم، اما به چنين شكل

رسد بر اساس وجه تحليلي و منطقي اين نظر مي
معرفتي از اين  مفهوم نياز به يك بازشناسي

مفهوم است. ارائه نقدي تحليلي نسبت به كليت 
مسير  اين دررسان ما گرايش به توسعه ياري

است. اين نقد را در دو محور اصلي مطرح 
 نماييم:مي

دانش مصطلح توسعه، عمدتاً اهدافي را  -1
كند، كه مولود نتايج براي توسعه ترسيم مي

ست. و به توسعه در كشورهاي غربي ا شدهتجربه
همين دليل است كه غالب مباحث اين دانش 

سال و نهايتاً  50عمدتاً داراي عمري كمتر از 
مربوط به قرن بيستم ميالدي است. در شرايطي 
كه علوم اجتماعي و اقتصادي ريشه در آغاز 

 هجدهمهاي منسجم علمي در قرن حركت
ميالدي دارند. پس دانش توسعه بيش از آنكه 

روشن باشد،  متدلوژينسجم با يك رشته علمي م
الگوسازي تجربي براي  يك برمبتني است 

اند و نيازمند تغييراتي جوامعي كه توسعه نيافته
كشورهاي  شدهتجربهدر جهت كسب اهداف 

ها و اختالفات اصلي به . تفاوتانديافتهتوسعه
و نهادها و  هاارزشگردد، بوميت، برمي هاروش

رجي آنان و نقش و هاي خاالجمله واقعيتفي
در رسيدن به اهداف توسعه،  هاآنتأثير 

محل اختالف است. اما در اين ميان  ترينبيش
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اهداف كمتر مورد اختالف قرار گرفته است. 
بنابراين در مواجهه و رويارويي با اين دانش الزم 
است كه كمي بيشتر به تجربة محقق شده در 
گفتمان توسعه مصطلح بينديشيم، و بررسي 

آوردها همگي از اصالت الزم نماييم كه اين دست
براي هدايت جوامع انساني برخوردارند. چنين 

شناسانه به امري مستلزم ورودي معرفتي و هستي
  دانش توسعه است.

در بند قبل اين گزاره را مطرح نموديم  -2
اي كامل و دقيق در قبال كليت دانش كه مواجهه

فات و نظر از اختالتوسعه و مصطلح صرف
هاي متفاوت دروني آن، نيازمند بررسي نگرش

هاي فلسفي و معرفتي آن دقيق از اصالت آن، پايه
تا نتايج آن است. شايد سؤال شود كه آيا فكر 

اي، دانشي منسجم است؟ در پاسخ دانش توسعه
بايد گفت تحوالت تاريخي علوم در تأثير با 

 دست بهوقايع جهان خارجي، چنين تفكيكي را 
ه است، يعني ما علم اقتصاد داريم، علم اجتماع داد

داريم و در كنار آن مجموعه مباحث مربوط به 
 كهدرحاليايم. دانش توسعه را مشاهده كرده

مشخص نشده است.  باهمها ارتباط اين حوزه
وقتي كه از يك پديده اجتماعي سخن به ميان 

آيد، عالم اجتماعي به زعم خود به تبيين و مي
پردازند، و ارائه راهكار براي آن مي تحليل آن

عالم اقتصادي نيز به نظر خويش و كسي كه 
متخصص امر توسعه است از نظرگاه خويش در 

به نحوي توسعه به معناي  هاآنشرايطي كه همة 
منطقي و تحليلي آن (تغيير اجتماع در جهت 

كنند، حال چه شده است پيشرفت) را دنبال مي
ديگري را اقتصاددان و  شناس،كه يكي را جامعه

ايم. اين اشتراك سومي را متخصص توسعه ناميده
ها خود در صورت عدم ارائه ارتباط بين اين حوزه

خود تناقضي منطقي را به همراه دارد. از اين حيث 
است كه متفكران برجسته توسعه از اين مرز 

اي و و تا ورود به مباحث پايه اندشدهخارج
اند، متفكر ي وارده كردهشناساي انسانفلسفه

مباني  طرح دربزرگ عرصه توسعه آمارتيا سن 
شناسي را ترين مباني انساناياي خود پايهتوسعه

وارده كرده است، متفكران ديگر توسعه به عنوان 
معرفتي  هايروشانديشمندان توسعه، 

اقتصاددانان متعارف و كالسيك را به نقد 
گردد دانش  اند. بنابراين اينكه تلقيكشيده

توسعه دانشي منسجم و روشمند در كنار ساير 
هاي اقتصادي و اجتماعي است، تلقي رشته

 هاناصوابي است. اما با همة اين اختالفات و تشت
توان گفت كه ما با يك در موضوع توسعه مي
. تعبير ما از الگو ايممواجهالگوي توسعة خاص 

ي و تجرببه معناي داشتن ابعاد نظري و ابعاد عيني 
مشخص است. اين الگوي توسعه در كليات 
مباحث نظري و نتايج ملموس عيني از يك 

برخوردار است. مباني  مشاهدهقابلانسجام 
نظري اين الگوي توسعه در مباحث خاص توسعه 

گردد، مباحث فلسفي اجتماعي و خالصه نمي
در اين الگو  انكاريغيرقابلسياسي نقش بارز و 

س تجربي آن نيز در حوزه دارد، نتايج ملمو
اقتصاد، اجتماع، سياست و فرهنگ تا حد زيادي 

  مشخص است.
تر است بجاي مواجهه بنابراين مناسب

صرف با دانش مصطلح توسعه، ابعاد نظري و 
الگوي توسعه غربي را كه شامل مباحث مصطلح، 
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اني ترين مبفلسفه اجتماعي و سياسي و نهايتاً پايه
فلسفي اين الگوست را مورد توجه و دقت نظر 
قرار دهيم. نيل به چنين مقصودي نيازمند آن 

 شدهمطرحاست كه در ميان همه مباحث نظري 
وجه نظر خود را به آن مباحثي كه در تناظر با 
عينيت خارجي و تجربه شده است معطوف 

يگر بيان محدوده نظري در الگوي داريم. به د
توسعه مربوط به نظرياتي است كه تصوير آنان 

در  شدهمشاهدهدر واقعيت خارجي عينيات 
اين  بامالحظهالگوي توسعه غربي نمايان است. 

گيري طرح نقدي موجز و مختصر در امر و در پي
اين نوشتار تحليل اصول بنيادين نظري كه تبديل 

، گرديده است، از شدههتجرببه واقعيات عيني 
اهميت ممتازي برخوردار است. درست است كه 

آوردهايي داشته اين توسعه روبنا نتايج و دست
است، اما مالحظه پايه و سنگ بناي آن شرط 

انديشانه است. از اين رو بود كه در نگاه معرفت
درآمد ورودي مختصر به اين مبحث داشتيم. پيش

تر به اين تحليل در اين مجال با تأملي دقيق
خواهيم پرداخت. هدف از اين تحليل نه آن است 
كه نقدي جامع و كامل نسبت به دامنه نظريات 
مؤثر فلسفي در امر توسعه ارائه نماييم، بل آن 
است كه با طرح بعضي از اين اصول تأثيرگذار و 
مقابله و مناظره آن با اصول بنيادين مدل توسعه 

. آشكارسازيمآن را ، عيار و قوت مانپيشنهادي
هاي نظري الگوي اگر بخواهيم تصويري از مؤلفه

دهيم بيشتر بايد آراء  دست بهتوسعه غربي را 
فالسفه اخالق و اجتماع و علماي اقتصاد را پس 

مورد مالحظه قرار دهيم. در شرايطي  18از قرن 
هاي كه فلسفة اخالق وظيفه كانت به رغم قوت

گرا به تيجهنظري از طرف فالسفة اخالق ن
كناري زده شد. در شرايطي كه علم اقتصاد بر پايه 

را گنفع شخصي در تناظر با فلسفة اخالق نتيجه
بنا نهاده شد و در شرايطي كه بحث حقوق، 
اختيارگرايي و مدنيت همراه با اين دو جريان 
تاكنون ادامه پيدا كرده است. در بند ذيل 

مقصود ذكر شده  صورتگرهاي اصلي شاخصه
  نماييم:است را طرح مي

بازشناسي خير و شر، درست و  -1
نادرست و پاسخ به اينكه چگونه بايد زيست؟ 
يا چه بايد كرد، از مباحث اصلي فلسفه اخالق 

  است.
 هايروشها و در ميان انواع تفاوت  

ها، يك مفهوم در فلسفة مختلف و عدم توافق
اخالق به لحاظ منطقي از اهميت كليدي 

است و آن مفهوم خير اعلي است. خير برخوردار 
اند تواعلي يعني باالترين شكل خير كه انسان مي

 بناتر عمل كند. اما با حركت به سوي آن اخالقي
مباحثي در فلسفة  دنبال بهآنچه گذشت ما  بر

ها لباس اخالق هستيم كه بيش از ديگر انديشه
اند، در زندگي عامه تحقق و عينيت به تن كرده

الگوي توسعه غربي جاري و ساري روزمره 
اند. از اين رو به برخي از مباحث نظري با شده

اين خصوصيت خواهيم پرداخت. از هيوم آغاز 
گرايي فلسفي كنيم. اخالق مربوط به تجربهمي

تر از توان بسيار پررنگدر انديشة هيوم را مي
مباحث اخالقي دو فيلسوف بزرگ ديگر مانند 

تعيين زندگي امروز الگوي و كانت در  اسپينوزا
. در اين ديدگاه بر مبناي بازديدتوسعه رايج 

اصالت تجربه و حس، اصل در انساني ميلي است 
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كه پايه در مشاهدات محسوس تجربي دارد و 
عقل صرفاً در خدمت آن است. به زعم هيوم عقل 
در مقام كشف ذات فضايل و رذايل نيست و 

گر محاسبهاي هم بر آن ندارد، عقل يك سيطره
زيان است، يعني يك مستخدم  ساده سود و

نفس دليل كه در مقام ابزارسازي است.  ارادهبي
محرك انسان لذت است و اخالق هم گزارشي 
از مجموعه خوشامدها و بدآمدهايمان است. 

ود كه گرايي بتحليل هيوم مبتني بر فلسفه تجربه
تحليلي كانت به چالش  هايتالشپس از آن با 

توان آثار عيني نگاه هيوم در شد، ولي نمي كشيده
زندگي امروز را نديد آنجا كه مشاهدات و اميال 

 هايحركتگرايانه نقطة آغاز محرك حس
انساني است. پس از اين همزمان با تغيير شرايط 
اجتماعي، اقتصادي صنعتي كشورهاي اروپايي، از 

مربوط به  هايبحثمختلف  هايروشزوايا و 
ن يل با تبييوق دنبال شد. برنارد ماندفلسفه اخال

ن، اين مدعا را داشت نظريه خود در افسانه زنبورا
فضائل «الجرم به » فردي رذايل«كه گسترش 

شود. او بر اين نكته تأكيد ختم مي» عمومي
اخالقيون به عنوان عيوب  آنچهكرد كه مي

اند، چون اخالقي و رذايل افراد منكوب كرده
صرف كردن و جلوه فروختن خواستن، داشتن و م

طمع انسان، موتور حركت  ترمهمو از همه 
توسعه پيشرفت است. به رأي برخي از متفكرين 
همين عقيده نيز اقتصاد آزاد معاصر تبلور يافته و 
مثالً ميلتون و فريدمن از برخي جهات يك 

گذاري علم اقتصاد مندويلي مدرن است. در پايه
ديگر و  ايگونه به آدام اسميت چنين رهيافتي را

با قالبي اقتصادي مطرح نمود. در اين ديدگاه خير 

نگر عمومي به جاي آنكه حاصل طرحي آينده
گيري منفعت عقالني باشد، پيامد اتفاقي پي
گذار در مكتب شخصي است. آدام اسميت پايه

اقتصاد كالسيك بود كه تاكنون سيطره اصلي بر 
علم اقتصاد داشته است. عناصر اصلي و مشترك 
در اين مكتب و مكاتب پيرو آن نفع شخصي به 

انساني، كميابي با  شمولجهانعنوان خصلت 
محدوديت منابع در مقابل نيازهاي نامحدود، 
عرضه و تقاضا و بگذار بشود دو حاكميت بازار 
در تخصيص منابع است. در دامنه مكاتب مختلف 
كه به برخي از آن اشاره شد، مكتب تحت عنوان 

جرجي بنتهام شكل گرفت و  ارائهگرايي با فايده
استوارت به اوج خود  گرايي جانبا رساله فايده

 تئوريك هايروشرسيد و تأثيرات مستقيمي بر 
 گرايياقتصادي بجاي گذاشت. موضوع مطلوبيت

فكري اين مكتب است. اين  هايتالشاز نتايج 
هاي اصلي گرايي، آزادي ديگر مؤلفهمكتب فايده

فلسفة اخالق و فلسفه اجتماعي را با روشي 
اد سياسي متفاوت از اسميت و طرفداران اقتص

نمود. بر خالف نظريه اسميت كالسيك دنبال مي
نگر بود و بر توجه به اصول اي گذشتهكه نظريه

اخالقي و اجتماعي در بادي امر توجه داشت مهم 
به نظم  هاآنرعايت اصول اوليه و واگذاري 
 گرايي در اصلطبيعي بود. مكتب ارتدكس فايده

ي منطق سازوكارنگر بود كه در يك نظريه آينده
نمود و از حداكثرسازي فايده يا لذت را دنبال مي

اين حيث تابع مطلوبيت و تابع رفاه اجتماعي معنا 
يافت. در اين نظريه فقط لذت و فايده است كه مي

ذاتاً خوب است و ضد آن يعني درد ذاتاً بد است. 
(خير و شر) و بنابراين لذت است كه معين 
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چگونه بايد  كنيم وكند ما چگونه عمل ميمي
عمل كنيم. اين نظريه كامالً مبتني بر 

گراست و گراست تا وظيفهخواستگاهي نتيجه
سعي بر آن دارد (اينكه توانسته است يا خير 
محل سؤال است) كه ذهنيت فاعل را از فرايند 

ا ر كار اينگيري اخالقي كنار بگذارد و تصميم
دهد كه پيامدهاي اجتماعي بدين ترتيب انجام مي
دهد، گيري اخالقي قرار مياعمال را بنيان تصميم
توان به كم در عالم نظر ميپيامدهايي كه دست

شكل عيني معينشان كرد. بنتام و ميل معتقدند 
باورانه در زمينه كه فقط يك نظريه غايت

اي كه درستي و نادرستي يهاخالق، يعني نظر
، نهدمطلقاً بر پيامدهاي اعمال بنيادي مي اراعمال 

قابل دفاع است. و به صراحت آن غايت را 
 دست بهدانند كه از وصول فايده شادكامي مي

همة اعمال را در  صراحت بهآيد. اين فلسفه مي
كند در بن هر داند و تأكيد ميجهت هدفي مي

اخالقي بايد يك اصل يا قانون بنيادين وجود 
داشته باشد. در نهايت آن فلسفه زندگي در اين 

خالق اين است كه لذت و فراغت از درد، نظريه ا
تواند هدف آدمي تنها چيز مطلوبي است كه مي

باشد، و همة چيزهاي مطلوب يا به اين دليل 
اي يا اينكه وسيله اندلذتكه حاوي  اندمطلوب

گيري از درد هستند. براي كسب لذت يا پيش
البته كسب لذات روحي و مقام عالي آن در مقابل 

ي نيز در اين چارچوب قابل كسب لذات جسم
تفسير است. فلسفه اخالق جان استوارت ميل 

دوستي و ديگرخواهي به عنوان يك فضيلت نوع
تواند خود به عنوان يك خير تلقي است ولي نمي

  گردد:

اگرچه اين از نقص بزرگ ترتيبات اين «
دنياست كه هر كس فقط با فداكران شادكامي 

بهتر به تواند بيشتر و خويش است كه مي
شادكامي ديگران مدد برساند با اين همه تا اين 
دنيا نقص بزرگ را همچنان دارد، از ته دل باور 
دارم كه آمادگي براي اين فداكاري بزرگترين 

توان در بشر سراغ گرفت. فضيلتي است كه مي
گرايانه در انسانها اين توانايي را ...... اخالق فايده

خود را فداي خير  بيند كه بزرگترين خيرهايمي
ديگران كنند. تنها چيزي كه اين اخالق 

پذيرد اين است كه فداكردن خودش يك نمي
خير است. فداكردني كه بر جمع كلي شادكامي 
نيفزايد يا در جهت افزايش اين جمع كلي نباشد، 

شود ... آن در اين اخالق هدركردن محسوب مي
تار فگرايي براي تعيين رشادكامي كه معيار فايده

درست است، شادكامي خود فرد نيست. بلكه 
شادكامي همة افراد ذيربط است. در انتخاب ميان 

گرايي شادكامي خويش و شادكامي ديگران فايده
خواهد كه درست مثل يك ناظر غير از عامل مي

  »ذينفع و خيرخواه كامالً بي طرف باشد.
آنچه كه از ميان اين نظريات در واقعيت 

يافته قطع نظر از جزئيات وسعهخارجي جوامع ت
گرايي حسي و مادي به عنوان نمايان است، فايده

امروز اين جوامع  هايانسانمحرك اصلي زندگي 
نهادينه شده است. هر چند به شكلي محدود در 

غيرمادي  هايخواستگاهقالب برخي از نظريات 
و معنوي خود به عنوان يك فايده تلقي گرديده 

گرايي عينيت از غلبه فايده است. اما واقعيت و
مادي در زندگي امروز اين جوامع حكايت دارد. 

الواقع عرصه اقتصاد محل اصلي به نمايش في
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درآمدن اين فلسفة اخالق است. اگر 
گيري نفع حداكثرسازي مطلوبيت در قالب پي

شخصي نتوانسته است به شاخصي قابل 
گيري تبديل شود، اما در پايه و جوهرة اندازه

ازمان كه واسطة فرد و جامعه است، س
حداكثرسازي سود كه مقياس و معياري كامالً 
شخصي و مادي است. به عنوان عامل اصلي 

در  هاآنو تعيين روابط  هاانسان دهيسازمان
حوزه اقتصاد مستقر و مستحكم شده است تا 

تصوري غير از آن در دنياي امروز  كه جايي
تلقي  غيرعملياتيتصوري عجيب، جاهالنه و 

  گردد.مي
شاخصة اصلي ديگر الگوي توسعه غربي  -2

گونه كه در مكتب موضوع آزادي است. آن
ليبراليسم به آن توجه شده است. ليبراليسم به 

ها و نظريات اي از ايدهمجموعة وسيع و پردامنه
شود كه آزادي شخصي مرتبط با دولت اطالق مي

ليبراليسم  داند.هدف سياسي مي ترينمهمرا 
 هاانسانمعتقد است حركت، تغيير و باليدن 

يك به يك هم به لحاظ تحليلي و هم به لحاظ 
 هايگروههنجاري مقدم بر باليدن دولت، ملت يا 

ديني يا روح مستقلة اجتماعي بر فرد است. 
در فلسفه سياسي كالسيك ارسطو،  كهدرحالي
غايتي دارند كه آن غايت بدون تربيت  هاانسان

عقالني قابل حصول نيست. تربيت عقالني هم 
خود مسبوق به وجود مجموعة انساني فراتر از 
فرد مانند خانواده، سازماني و نهايتاً دولت است 
و بنابراين دولت گروه يا سازمان به يك معنا 
مقدم بر فرد است. اما نه تقدم زماني بلكه تقدم 

نقش دولت نقشي  هاليبرالاخالقي. در نظر 

تي است و نه پرورشي و بنابراين دولت حفاظ
ليبرال كاري به كمال اخالقي شهروندي ندارد و 
نبايد داشته باشد. لذا هر دولتي كه در پي ترويج 

انداز از اخالقي خاص يا درك و يك چشم
برداشتي بخصوص از زندگي صحيح باشد الجرم 
دولتي ستمگر سركوبگر و ناعادل خواهد بود. در 

مالك خير و تحقق آن پسند و انديشه ليبرال 
خوشايند فرد است و به قول رادنر افراد خير 

يابند و بسياري خودشان را به طرق گوناگون مي
از چيزها ممكن است براي شخصي خير باشد و 
باري شخص ديگري خير نباشد. در انديشه 
ليبرال بيش از آنكه به آزادي به عنوان يك 

ن يك فرصت انساني نگريسته شود به عنوا
گيرد. و عموماً اصالت فعال مورد مالحظه قرار مي

قرار نيست در پس اين آزادي، غايتي مورد توجه 
و تصور خودبخودي  خودانگيختگيقرار گيرد. 

ليبرالي بسيار برجسته و حائز  انديشه درجوامع 
شرايطي آرمان مطلوب  چنين دراست.  اهميت

تحقق يك محيط اجتماعي خألوار است كه 
در آن بتوانند بدون هيچ اجبار و تحميلي  هاانسان

سپند خود را به هر طريقي كه به نظر خودشان 
بهتر است دنبال كنند. ليبراليسم اين اهداف را 

كند و از آن جهت عموماً در قبال دولت طرح مي
هايي چون حق انتخاب و عزل، حق به شاخص

مشاركت، حق مالكيت و حق آزادي بيان و عمل 
سي دارد. در اين مكتب عدالت نيز در و توجه اسا

كند و تصوري چارچوب ليبراليسم معنا پيدا مي
دهد كه مبتني بر مي دست بهاز عدالت را 

  اي ليبراليسم است.مدعيات فلسفي پايه
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 امهاتطرح موجزي از  دنبال بهين سطور ا
فته تر گطور كه پيشمكتب ليبراليسم بود، همان

ر اين مكتب شد بيش از دو قرن است كه د
پردازي شده است و ارائه تصويري جامع و نظريه

مانع نه در حد توانمندي ماست و نه براي هدفي 
 هايكنيم الزم. ما به دنبال آن مؤلفهكه دنبال مي

اساسي معرفتي هستيم كه در واقعيت امروز يا 
حداقل در شعارهاي عمومي كه در اين رابطه داده 

در مقابله و تناظر  تري دارند.شود حضور جديمي
هاي نظري و يا  شعارهاي اصلي تحليلي مؤلفه

توان به ليبراليسم، با زندگي واقعي و عيني مي
كه در  چنانآنهاي اين مكتب نقايص و تناقض

نظريات پي برد. به زعم ما مجموعة نظري 
ليبراليسم به لحاظ منطقي در برخي از موارد 

دچار  جامع نيست و نه برخي ديگر از موارد
تناقض و عدم سازگاري است. و اين خود دليلي 
است كه در عرصه تجربه و عينيت نيز بسياري 
از اهداف و شعارها مقرون به تحقق و واقعيت 

  نگردد.
ليبراليسم در تعريف آزادي كه به آن   
دهد، انسجام ندارد. قسمتي از اين عدم اصالت مي

انسجام و ناسازگاري در قالب تناقضات منطقي 
قابل طرح است و بخشي ديگر در قالب فلسفه 

شناسي فردگرايي ليبراليسم يك نكته انسان
بسيار مهم و قابل تأمل در تعريف آزادي كه 

است كه آزادي  اين استليبراليسم از آن منقول 
هاي ديگر انسان است. خود متأثر از خصيصه

بنابراين توجه به مقدمه آزادي الجرم به 
المثل اينكه انساني از د. فيانجامناسازگاري مي

مند نباشد در توانايي اقتصادي يا آموزش بهره

گيري ش (قدرت انتخاب و پياواقع آزادي
خواسته خود) محدود شده و اساساً بر خواست 

توان گفت كه مالكيت و حق او مؤثر است. نمي
اي بر مبناي اصالت آزادي انتخاب را در جامعه

دي انسان فقير را در نماييم. اما آزارعايت مي
گيري خواست دلخواهش كه ممكن است پي

نماييم. باشد معني مي زباله سطلجستجو در 
گيري خواست و اينكه آزادي در محدوده پي

مطلوب انسان به طريق دلخواه او تعريف شود 
تبيين صحيح از آنچه هست و واقعيت دارد 
نيست. كودك خردسالي را فرض كنيد كه در 

بيتي يك گروه جنايتكار و فاسد فرايندي تر
رشد يافته، محتمالً اين فرد در دوران بلوغ خود 

، چاقوكشيممكن است آزادي را در جنايت، 
مندي شخصي فروش مواد مخدر و همين طور بهره

از امور متناسب با اين شرايط دنبال كند. ممكن 
است در پاسخ گفته شود كه آزادي مطلوب 

ادعي بر سر آزادي ليبراليسم نبايد مانع و ر
ديگران باشد. يعني آزادي نبايد مانع آزادي 
ديگران گردد. اما در اينجا بحث جز ديگري 

از آزادي تحت شرايط  انطباعاست اساساً تلقي و 
مختلف متغير است. تلقي از آزادي اين فرد به 

ش اگونة خاص خودش است. قرار است آزادي
مورد احترام قرار گيرد. حال فرض كنيد كودكي 
را كه تحت فرايندي ديگري تربيت شده و از 

مند است آموزش عقالني و فرهنگي ترقي بهره
خود دارد. بنابراين تحليل اين  آزاديچه تلقي از 

رساند كه شرايط ما را به يك ابهام يا مجهول مي
الً به آنجا ختم خواهد شد كه Ĥعدم حل آن م

تعريفي سازگار و استوار از  گاههيچوانستيم نت
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آزادي ارائه دهيم. در حقيقت اشكال ليبراليسم 
شناسي انسان است، و آنگاه كه اين در هستي

دهد. هستي ناقص شناخته شود، تناقضات رخ مي
آن حلقه مفقوده همانا تعريف انسان به عنوان 
يك موجودي است كه از سطح قابليت بايد 

سطح فاعليت طي نمايد. و اين آن مسيري را تا 
روي ديگر سكه كمال انساني است. شما اگر 
مسير اخالقي براي انسان تصور نكنيد، كه در اين 

متصور است، اساساً  غايتيمسير سرانجام و 
توانيد توانيد آزادي را تعريف كنيد. نمينمي

دار، بگوييد چرا كه بايد حق يك مالك سرمايه
اقتصادي و انواع مداخالت  ايهتوانمنديدر انواع 

 دليل بهسياسي و اجتماعي بايد  هايمشاركتو 
مندي اينكه آزادي وجود دارد و نتوانيد بهره

ترسيم  مستضعفشخصي از آزادي را براي يك 
مندي اقتصادي انسان خود يك نماييد. چون بهره

تغيير از قابليت به فاعليت است. كيفيت آزادي 
سازد. ي را متفاوت ميمند اقتصادانسان بهره

مندي انسان از مواهب معنوي و اخالقي كه بهره
از قابليت به فاعليت است  تغييرآن نيز خود يك 

موجب تغيير كيفيت آزادي خواهد بود. بايد 
 توانايي برهايي كه و مؤلفه هاجايگاهتوضيح داد 

انسان و بر مطلوب انسان مؤثر است چيست و 
بايد فهميد كه اگر اصل  چه نسبتي با آزادي دارد.

در ليبراليسم آزادانه دنبال كردن خواست فردي 
است و اين اصل خود البته به شرايط خارجي و 
برونزا متكي است و اگر اصل چنين وابسته به 
چيز ديگري گردد، آن چيز ديگر از اركان اصلي 
تحليلي در موضوع آزادي است. در يك مثال 

ه غربي، آزادي تر، وقتي در الگوي توسعمحسوس

دهيم به عناصري بر را مورد توجه قرار مي
خوريم كه با تأثير بر اين آزادي متصور مي

اخالفي را نسبت به آزادي بالفعل موجود، محدود 
اند. به عبارت ديگر كيفيتي خاص از آزادي كرده

المثل در آن حضور كه في اندكردهرا محقق 
انه مسائل خاص فرهنگي در حوزه جنسيت و رس

مشخص است. واقعيت آن است كه در جوامع 
 تكتكفرهنگ به مثابه يك روح مستقل از 

افراد، بر انديشه، خواست و نتيجتاً روش زندگي 
افراد مؤثر است. جامعه ليبرالي با حذف تربيت، 

دنبال تحقق  بههاي عمومي ارزش اخالق در عرصه
است كه افراد تك به تك خواست  خالئي

ل كنند (مثل عدم تجويز مقابله خودشان را دنبا
با پورنوگرافي از منظر اخالقي) در شرايطي كه 
در تبيينشان جايگاه فرهنگ را به عنوان عاملي 

افراد مؤثر است را  تكتككه فراتر از تصميم 
ناديده انگاشتند. نتيجه آن شد كه بر خالف 

ارزشي  كامالًيك نظام  شدهطراحيهدف اصلي 
اي گرفت كه بر اساس را در فرهنگ عمومي ج

متأثر گرديد، و آنگاه كه  هاانسانآن خواست 
آزادانه خواستشان را دنبال نمودند،  هاانسان

پنداشته شد كه آزادي محقق شده است.باري اگر 
حرف ليبراليسم در وجود آزادي بيان، انديشه، 
مشاركت و انتخاب است كه اين شرايط در 

نتيجه اي كه دولت و حاكميت آن در جامعه
تصميم مردم آن جامعه و تربيت و بسط اخالق 
اهتمام دارد، نيز قابل تحقق است. قضاوت 
ليبراليسم در اين رابطه معطوف به تجربه تاريخي 
است تا تحليل منطقي. اگر حرف ليبراليسم در 

سازي عمومي آن است كه در جريان تصميم
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گذاري به هر نحوه ممكن حذف شود بايد ارزش
نكه مبناي اين بايستي نيست، گفت ضمن اي

دهد كه تجربه كشورهاي ليبرال نشان مي
گيري نظام داري خاص و شكلگسترش سرمايه

فرهنگي خاص، ضمن تهديد آزادي در تفاسير 
متفاوت، يك نوع نظام ارزشي كامالً مشخص را 

 آن است ليبراليسممستقر كرده است. اگر حرف 
ي خودكه اصالت با خودانگيختگي و تصور خودب

جوامع است، غايت دليل اين مدعا را از كجا بايد 
شود پيدا نمود، آنجا كه ليبراليسم مدعي مي

ريزي جامعه حتي اگر تحت هدايت و برنامه
مند هم باشد، محكوم به معقلي و نظا موازين

شكست خواهد بود، دچار خطايي منطقي شده 
است، اگر خودانگيختگي و تصور خودبخودي في 

ت است و غايتي ندارد، پس شكست نفسه اصال
در چه چيزي محقق خواهد شد، اگر شكست در 
چيزي متعين است، پس حتماً غايتي مدنظر است. 
اگر غايتي مدنظر است پس اصل مدعا چه 

ريزي و شود. يا اينكه اصالً چرا ظهور برنامهمي
خودي  به خودسوسياليسم را به عنوان تصور 

 ابل آن ازكنيم و در مقجامعه تلقي نمي
آوريم. هاي ليبراليسم سخن به ميان ميبايستي

المثل رجوع شود به مباحث هايت در نفي (في
  ).سوسياليسم
هم سخن در آن است كه اگر آزادي را   

براي انساني غايتمند تعريف كنيم و ضمن لحاظ 
حق بودن، آن را فرصتي براي حركت از قابليت 
به فاعليت يا انتخاب بين خير و شر ندانيم و 

شناسي انسان پيوند نزنيم، غايت را با پاية هستي

بناي ساختمان نظري بر پاية معناي آزادي خالي 
  ابهام و اشتراكات منظمي خواهد بود. از تناقض،

نكته اساسي و قابل تأمل ديگري در  -3
الگوي توسعه غربي، سابقه تاريخي در 

گيري عصر رنسانس و پس از آن عصر شكل
روشنفكري است. محصول گذشت تاريخي در 
اين الگو را بايد در تلقي خاصي از فردگرايي كه 
به شدت از موضوعات متافيزيكي و ارزشي 

دارد، دانست. در حقيقت تجربه تاريخي  زارحتا
اين جوامع از تسلط كليسا و مذهب بر امور 

گيري چنين مختلف يكي از عوامل اصلي در شكل
هايي در الگوي توسعه غربي شده است. مؤلفه

آنگاه انسان بر فردگرايي محض خود استوار شد 
و از اين جايگاه فايده و آزادي را در قالبي از 

 هايقضاوتتعريف كرد. بسياري از عقالنيت 
معرفتي بخصوص در رابطه با آزادي و نتايج آن 

 كهدرحاليتاريخي است.  هايتحليلمتكي به 
 هاتحليلكمتر مشاهده شده است كه نسبت به 

از سوي متفكران انتقادهاي جدي وارد شود. كه 
اساساً ورود تجربة تاريخي در حوزه معارف 

هاي عام اسي و گزارهتواند اصول اسبشري نمي
گردد. بايد سؤال كرد كه چگونه است كه 

م سويبسياري از انديشمندان بر نگرش پوزيتي
اثبات  دنبال بهمنطقي كه بر پاية استقراء 

هاي عام بودند را خرده اساسي گرفتند و گزاره
گرايانه استقراء به آن را با وجود قدرت عمل

عداد قوي كنار نهادند و به عيان گفتند كه هر ت
تواند مؤيد اين استنتاج باشد كه تمام سفيد مي

قوها سفيد هستند. اساساً بايد پرسيد چرا اگر 
نظامي (كيميا) مبتني بر مذهبي خاص، 



  
  

      

  پناهسن یزدانمح
.pdf40ostarjVol.1/mrsi.ir/jostar.http://  

  

11 

گذاري خاص و تسلط و تحكمي خاص بود ارزش
و منجر به انواع نتايج ناصواب گرديد اكنون به 
لحاظ تاريخي بايد اين استنتاج را كرد كه ديگر 
ارزش و اخالق و ظهور آن در عرصه عمومي 
اجتماع قهراً منتج به سركوب، خفقان و ظلم 
خواهد شد. به نظر ما در شعارها و معارف نظري 
مقرون به تجربه الگوي توسعه غربي نتايج 
تاريخي قرون وسطي سينه به سينه از پس دوران 
رنسانس و عصر روشنگري به امروز اين جوامع 

ز اين مقدمة تجربي استنتاجي رسيده است. اما ا
نقص برگرفته شده است. در خور و شايسته و بي

و بايد نقدي را بر متفكرين اين عرصه وارد آورد 
كه چرا اهتمامي عقالني و منطقي به نتايج اين 

اند و حتي بعضاً خود در دام آن تجربه نو رسيده
نگري هيوم به اند. در عصر روشگرفتار آمده

هيت انسان خود اين قضيه ه ماشكل فلسفي رسال
توان از هست را مطرح كرده كه بايد را نمي

استنتاج كرد، و بر اساس آن هرگز به هنجارها، 
هاي اين عالم دست هاي اخالقي از هسترهبانيت

ها، تجويز هاي هنجاري بايد ارزشيافت. و واژه
هاي اثباتي هست را خوب و بد را متضاد با واژه

في و صدق و كذب دانست. اين مورد واقع، توصي
تام توسط همه متفكرين عقل  دقت بهانديشه 

 جملهمنغربي و هم بسياري از فالسفة ديگر 
فالسفة اسالمي (از باب مصداق رجوع شود به 

عقلي، عملي، مهدي حائري  هايكاوشكتاب 
يزدي) پاسخ گفته شده است. اما بايد اذعان داشت 

غربي التفاتي  كه مسير تاريخي تجارب در جوامع
به اين مبحث فلسفي نداشته و همچنان در ادامه 
راهي كه از تجربه ناگوار در قرون وسطي آغاز 

كرده از حضور اخالق و تعالي و رستگاري انسان 
سازي عمومي جامعه در عرصة فرهنگ و تصميم

جويد. اثر تجربة تاريخي قرون وسطي دوري مي
غربي  را بايد در محصول امروز توسعه جوامع

  بسيار پررنگ و جدي قلمداد نمود.
  
  


