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  شود؟ينم حاصل »مشاركت« بدون »توسعه« چرا
  محمديمحمدتقي جان

  
 را يموجز استدالل ،يبشر يجامعه اتيذات يِمفهوم ليتحل روش با مطلب نيا

 جامعه افراد »مشاركت« به منوط يامر »توسعه« دهد، نشان تا دهديم بيترت
و » عدالت« و د؛يآيم حاصل »يجمع مقصود« و »ضابطه« وجود با تنها كه است

  .هاستآن يهمه بخشقوام »انصاف«
  

  

 يعني( هاانـانس طـرواب طحـس در دالتـع
 گريكدي كنار در هاانسان كه ثيح آن از عدالت
 يخال شود مراد كه ييمعنا هر به) كننديم يزندگ

  .بود نخواهد قاعده و ضابطه مفهوم از
 يانسان يجامعه يريگشكل در اساساً

 يامر نانوشته اي و نوشته ضوابط وجود
 هرگونه بدون جامعه ندارد امكان و انديضرور
 به معطوف خود ضوابط. رديبگ شكل ضابطه
 ينقطه در اگر آنكه چه اند،انصاف و عدالت
 در انصاف حداقل حاكم، ضوابط يرگيشكل

 در تيعضو از افراد نشود، تيرعا »ضوابط وضع«

 تيرعا حد البته. داد خواهند انصراف جامعه
 موجود منافع و افراد به هياول ينقطه در انصاف
 منافع يبرخ از افراد است ممكن و دارد يبستگ
 .كنند نظرصرف گريد منافع به يابيدست جهت
 از يول بپردازند خراج زورگو يحاكم به مثالً

. شوند برخوردار خطرات مقابل در دفاع موهبت
 هب وابسته و ينسب يامر انصاف حد اوالً نيبنابرا
 و تبادل قابل آن يهامؤلفه اًيثان و جامعه افراد
  . است ينيجانش

 تيـحاكم »طهـضاب« دونـب »افـانص«
 و دآييم ديپد جهت آن از »ضابطه« و ابديينم

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  17 شمارةجستار سال نخست، ؛ »جستارهاي مبين«

  27/5/1392:  تاريخ انتشار
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. است مطلوب »انصاف« كه ابدييم مفهوم
 »انصاف« موازات به يمفهوم »ضابطه« نيبنابرا
 انصاف الجرم هست ايضابطه كه جا هر و است

 است شده قصد و بوده مطلوب نيشيپ طور به
 در). هاآن انيم تبادل و منافع از يفيط در البته(

 كه است يامر ضابطه انصاف، بدون حال هر
 ت،ينها در نكهيا ولو افت؛ي نخواهد وجود
  .    شود وضع يارمنصفانهيغ يضابطه

 را قاعده و ضابطه كه معنا بدان عدالت
 لوازم اگر و است جامعه »يذات« كنديم جابيا

 ابد،ين تحقق جامعه در) ضابطه جمله از( عدالت
 رايز گذاشت؛ خواهد ينابود به رو جامعه الجرم

 و جامعه ذات كه آنچه از جامعه يوضع نيچن در
  . است شده محروم است جامعه قوام

 ظهور قواعد و ضابطه در كه عدالت نيا
 در رمنصفانهيغ و منصفانه يفيط در ابدييم

 ايجامعه است ممكن. دهديم رخ جوامع
 باشد داشته رمنصفانهيغ هاييضابطه يكتاتوريد
 چون باشد، نداشته ضابطه ستين ممكن يول(

  ). است آن به جامعه يبقا
 جامعه يذات را آن توانيم كه يگريد مفهوم

 افراد ستين ممكن. است »بهبود« مفهوم دانست
 نكهيا بدون دهند ليتشك را يجمع اي »اجتماع«
 آن در) مختلف انحاء در( بهبود به يتوجه چيه

 به منجر »بهبود« جز يگريد ليدل. نباشد موجود
). ناآگاهانه اي و آگاهانه( ستين جامعه ليتشك
 يبرا و شوديم ليتشك »بهبود« يبرا جامعه پس

 ار بهبود تا است ازمندين »ضابطه« به ليتشك
 را گسترده يفيط توانديم بهبود نيا. سازد محقق
 هر بدون »تيجمع« نفسِ يطرف از. شود شامل
 آن از مثالً( است وضع بهبود موجب ،يخاص اقدام

) كنديم جاديا يروان و يكيزيف تيامن كه ثيح
 تسين بالفعل و تمام يامر بهبود، گريد يسو از و
  . دارد بهبود به شيگرا »بهبود« لحظه هر در و

 يبهبود سطح آن از فارغ كه نجاستيا در
 يبرا و كنديم حاصل اجتماع ليتشك كه

 يمعنا به بهبود است، يضرور يامر »اجتماع«
يم »توسعه« را آن ما كه ردگييم شكل يعرَض
 افراد »قصد« به كه است يامر »توسعه. «منامي

 و است وابسته اجتماع ليتشك از پس اجتماع
 آن از يول است؛ يعرَض جامعه يبرا لحاظ نيبد
 »يذات« بهبود، و است معطوف بهبود به كه ثيح

 »يذات« را آن توانيم است، جامعه ليتشك
 لقاب معنا چند در بهبود بودن يذات البته. دانست

 »ذات« يبرا »بهبود« است ممكن: است ليتحل
 با است برابر كه يحد( باشد يضرور جامعه
 يبرا حاضرند كه افراد منديتيرضا حداقل
 به اي. دهند ادامه اجتماع در يزندگ به آن داشتن
 حاضر افراد كه منافع از يحد گريد عبارت

 از دهند؛ دست از را آن اجتماع ترك با ستندين
 است ممكن و) »بودن اجتماع در« منفعت جمله
 نشود جامعه زوال موجب يعني نباشد يضرور

 بودن يذات). يضرور حد از فراتر حد هر(
 دوم يمعنا به يمفهوم اجتماع، يبرا »توسعه«
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 ستين گونهنيا يول است جامعه يذات يعني. است
  .   سازد نابود را اجتماع آن نبودن كه

 توجه يذات يامر عنوان به توسعه به ما پس
 شيگرا آن به نفسهيف جامعه افراد كه مكنييم

) بهبود( توسعه به شيگرا اگر كه چرا دارند،
 .رفتنديپذينم را اجتماع تيعضو افراد، بودينم

 است آن يمعنا به »توسعه« بحث طرح نيبنابرا
  .مايكرده توجه جامعه در ارتقاء وجود به كه

 ترفيپذ ديبا باال حاتيتوض به توجه با اما
 طهضاب نيا و است ضابطه به منوط بهبود اگر كه
 ابد،ييم ضرورت جامعه در انصاف طلب ليدل به

 انجيا در و است ضابطه به منوط زين توسعه پس
. ابدييم ضرورت انصاف طلب ليدل به ضابطه زين

 در كه است نيا است توجه قابل كه يتفاوت اما
 رايز بود؛ نخواهد مراد يحداقل انصاف نجايا

 وابطض لذا و است وابسته زين افراد قصد به توسعه
ينم تيفعل به را افراد قصد خود يحداقل وضع در

 يمبتن ضوابط كه است يامر توسعه پس. رساند
 از. كنديم جابيا را حداقل از فراتر انصاف بر
 نسبت انصاف تيرعا مفهوم نيا بطن در رو نيا

 يبرا ضرورت حد از فراتر( جامعه افراد يهمه به
 زين نكته نيا ذكر. است نهفته) اجتماع ليتشك
 يمفهوم يانصافيب اساساً كه دارد تياهم

 بخشد؛يم ديتشد را ضيتبع و است »ضدتوسعه«
 و آورد نخواهد در فعل به قوه از را افراد قصد و

 ار قصد يقوه كه مييبگو است ترحيصح بسا چه
 منوط يامر توسعه پس. شد نخواهد موجب زين

 توانيم و بوده ضرورت حد از فراتر انصاف به
 نسبت انصاف يدرجه چه هر كه كرد استدالل

 باالتر زين توسعه يدرجه باشد، باالتر افراد به
 انصاف يدرجه نيب ميمستق ايرابطه و بود خواهد

  . دارد وجود توسعه يدرجه و
 قواعد وجود و انصاف تيرعا با حال هر در

 نسبت اجتماع عناصر حقوق منصفانه، ضوابط و
 نسبت افراد هم( شد خواهد تيرعا گريكدي به
 راداف و افراد به نسبت تيحاكم هم و گريكدي به

  ). تيحاكم به نسبت
 شرط منصفانه قواعد وجود و انصاف اما

 مستلزم توسعه رايز ست،ين يكاف و بوده الزم
 از يفيط در يهدف گونه هر( يهدف دادن قرار

 است حركت مقصد عنوان به) مختلف اهداف
 از حركت بر يمبتن يمفهوم توسعه مفهوم چون(

 هتوج عطف ديبا و). است برتر ينقطه به يانقطه
 اينقطه به حركت كه داشت مهم ينكته نيا به

 تمام »مشاركت« ازمندين جامعه در لزوماً برتر
 باشد كمتر كنندهمشاركت هرچه و است افراد

 آن از. بود خواهد كندتر و ترفيضع حركت
 اگر كه است »مشاركت« ازمندين يرو

 انصاف تيرعا صرف حالت در نباشد مشاركت
 نه و شوديم محقق يجمع يزندگ فقط حقوق، و

 ن،يبنابرا. يزندگ برتر تيفيك سمت به حركت
 يزيچ محرك و است يمحرك ازمندين حركت

 موجد و بوده باالتر انصاف تيرعا از كه است
 شده فيتعر تيغا و هدف سمت به حركت
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  .است
 خواهد را خود محرك يزمان حركت نيا

 يراستا در مشاركت جامعه، افراد نيب كه افتي
 جامعه رايز. شود جاديا مقصود به وصول و تحقق

 نشانه را يهدف است جامعه كه ثيح آن از
 از خاص افراد اي فرد تالش با هدف نيا و گرفته

 به زين جامعه. شودينم محقق فردند كه ثيح آن
 از افراد اجتماع مگر ستين يزيچ خود يخود

 گفت ديبا نيبنابرا. شان»داشتن تيجمع« ثيح
 آن از افراد كه شوديم محقق يزمان تنها هدف نيا

 تالش آن تحقق يبرا انداجتماع در كه ثيح
 نيبد »افراد بودن اجتماع در« ثيح نيا. كنند
 و هم از مستقل عناصر شانيا كه است يمعن

 هدف سمت به حركت ريمس در و ستندين منفرد
 نيا بر. كنند لحاظ را بودن گرانيد كنار در ديبا

 تالش و »بودن اجتماع در« ثيح به يآگاه اساس
  . سازديم يضرور را مشاركت هدف، تحقق يبرا

 هدف تحقق يبرا مشاركت كه آنجا از
 اجتماع در« لحاظ به اجتماع افراد و است اجتماع
 ياريدست لذا كنند،يم دنبال را هدف آن ،»بودن

 يضرور يامر هم، به) افراد يعني( اجتماع عناصر
 به عناصر كمك و ياريدست بدون چون. است
 شده فراموش افراد »بودن اجتماع در« ثيح هم،
 خوشدست جامعه يبرا معهود هدف تحقق و

 ضعف نيا ،يتوجه-يب زانيم به بسته( ضعف
 مشاركت پس. شوديم) بود خواهد مراتب يدارا
 به رو كه آنجا از خود، مفهوم بطن در افراد

 كردن حداقل يمعنا به است، اجتماع مقصود
 ؛است گرانيد به آن انتقال و افراد يفعل امكانات

 لوصو كه( يآت امكانات كردن حداكثر منظور به
 »توسعه« پس). كنديم فراهم را آن مقصود، به
 و بوده »مشاركت« مستلزم كه است يامر

 است »گرانيد به توجه« مستلزم خود مشاركت
 جابيا را امر نيا مقصود به وصول كه ثيح آن از
  .كنديم

 يگريد زيچ مشاركت جز به چرا اما
: باشد؟ داشته را بودن محرك تيخاص تواندينم

 توسعه و است ياجتماع يمفهوم مشاركت اوالً
 »تيسنخ« اًيثان. دارد معنا جامعه بطن در زين

 كه يزيچ آن پس است، يمنطق و يضرور يامر
 ما توانست خواهد باشد، داشته ياجتماع تيماه
 از ريغ آنچه هر. سازد نائل ياجتماع هدف به را

 عنوان به را افراد نيب اتفاق مورد امرِ و مشاركت
 يژگيو اي م،يكن انتخاب توسعه سمت به محرك

 و گرانيد منافع كسر موجب و داشته يفرد
 عدم لذا و شده گريد افراد به امر نيا تيسرا

 هب حركت و بهبود يمعن به توسعه مفهوم تحقق
 در اي و داشت خواهد يپ در را يتعال سمت

 ليتحو قابل مشاركت مفهوم به ليتحل ت،ينها
  .بود خواهد


