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 (ره) مصباح یزدی عالمهپیشرفت از دیدگاه  هایمؤلفه

 سید محمدکاظم رجایی 

 چکیده

انی در با الهام از تعالیم وحیو است که نسبت به مسئله پیشرفت ورود پیدا کرده  یآیت اهلل مصباح از جمله حکمای

 مصباح اهللاین مقاله به دنبال کشف دیدگاه آیت .ستاههدایت جامعه به سمت حیات طیبه و زندگی پاکیزه بود جهت

اژه پیشرفت و از دیدگاه ایشان؛دهد ها که با روش تحلیلی توصیفی به دست آمده، نشان میدرباره پیشرفت است. یافته

متضمن این معناست که ما راهی داریم و باید در آن راه پیش برویم. طبعاً این راه مقصدی دارد که باید به سمت آن 

بنابراین، پیشرفت از منظر ایشان تغییر از وضع موجود به سمت حرکت کنیم و حرکت ما به سمت آن منتهی شود. 

کیل نظام تش»ایشان معتقدند مقصد قرب ربوبی و طریق رسیدن به آن عبودیت و بندگی است.  وضع مطلوب است.

 و« ظلم»مهمترین موانع این حرکت را   کههمچناناز الزامات چنین حرکتی است. « رهنمای پیشرفت»و « حاکمیتی

  کنند.معرفی می« پیروی از هوای نفس»

یر گرچه نعمتهای الهی در اختیار بشر قرار گرفته تا در مس، حرکت تکاملی طوالنی در مسیر اهلل مصباح معتقد استآیت

ست. اامری کودکانه  میزان رفاهمعیارهای پیشرفت به درآمد و محصور کردن رسیدن به هدف از آن استفاده کند، ولی 

« کنداز آغاز آفرینش انسان تا پایان روزی که انسان روی این زمین زندگی می»همچنین، گستره این حرکت تکاملی 

این عالم برای همه انسان ها آفریده شده است. در نتیجه  یابند.مخلوق خدا هستند و باید تکامل  هاانسانهمه است. 

  ها بتوانند ترقی کنند.م بشود که همه انسانزمینه باید طوری فراه

 مقدمه

های متعدد؛  ها و دانهحرکت تکاملی خویش و تبدیل شدن به بوته و خوشه   اافتد، متناظر بمی زمین بر که گندمى دانه

شکافته  صورت طبیعی با هدایت تکوینی الهی   خاک را  سته مى روییدن به شروع و به  درون  در که اىمیوه کند. ه

 و یعنی درختی سرسبز   ،جوانه زده از همان ابتدا عزم پیمودن درجات کمال شکافته  را خود شده، پوست   پنهان خاک

در خویش  یتکامل متناظر با هدفاز همان ابتدا  ،مادر رحم درحیوان و جنین  درون تخم پر از میوه را دارد. جوجه

ی و طور طبیعی برای ارتقای زندگبشر به .را داردخویش  یتکامل انسان نیز حرکت متناظر با هدفجنین  حرکت است.

 وشد.  کزندگی مطلوبی را برای خود ترسیم، و برای رسیدن به آن میاو کند. یابی به زندگی بهتر تالش میدست

پردازان واقعا کدام عقاید و آداب و رسوم و سبک زندگی برای بشر مطلوب است؟ آیا نظریهاین پرسش مطرح است که 

برای  مطلوب و اقتصادی سعه این توان و قدرت را دارند که نسبت به سبک زندگی مطلوب بشر و نظام اجتماعیتو

 پردازی کنند؟  او اظهار نظر کنند و مطلوبترین سبک زندگی را برای انسان نظریه

و  نمیردال و سِ آیا نظریه پردازان توسعه یا صریحتر بگوییم آیا از آدام اسمیت و جان استوارت میل تا گونار

پیتردونالدسن و هیرا شناخت دقیق و کافی نسبت به انسان و جامعه انسانی دارند تا مطلوبترین نظام اجتماعی و 

سم جرا طراحی کنند؟ مگر نه این است که انسان مرکب از باشد سعادت بشر دربردارنده مطلوبترین سبک زندگی که 
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پردازان است. نظریهدو ساحت مادی و ملکوتی او دارای دهد و و روح است و هویت اصلی انسان را روح تشکیل می

 های روح را شناخته وخواهند نیازمندیمعروف توسعه چگونه با منحصر دانستن منبع شناخت به حس و تجربه می

انسانی، سعادت، رفاه و آسایش و زندگی پاکیزه یا حیات به بشر معرفی کنند؟ آیا شناختهای متعالی مربوط به کمال 

جامعه غربی مطلوبترین جامعه است؟ آیا تغییر در سنتها و پذیر است؟ آیا طیبه، با ابزار حس و تجربه تنها امکان

 کنارگذاردن آنها و پذیرش همه ابعاد مدرنیسم و حرکت به سمت جامعه غربی تنها راه نجات بشر است؟ آیا معیارها

و شاخصهای مورد نظر کشورهای به اصطالح توسعه یافته با نماگرهای مربوطه؛ معیارهای زندگی پاکیزه و مطلوب 

هدف  .اینها پرسشهایی است که نیاز به بررسی دقیق داردهستند؟ آیا روش کشف جامعه مطلوب روش دقیقی است.؟ 

 ه وارسته، یعنی مرحوم عالمه مصباح یزدی است.این مقاله بررسی این پرسشها از دیدگاه یک فیلسوف متأله و فقی

 پیشینه

ه موضوع این  ترین تحقیق بدرباره توسعه و پیشرفت کتب و مقاالت متعدد به صورت کلی نگاشته شده است. نزدیک

 مقاله به ترتیب دو منبع زیرند.  

شرفت   »سید عبدالحمید ثابت و همکاران در کتاب   ستی پی سیر تحول  (، پس از تب1131« )ماهیت و چی یین 
صلی را به نظریه     مفهومی و تبیین نظریه شه متفکران غربی، ف شرفت در اندی شرفت های پی شه   های پی در اندی

های عالمه طباطبائی، شالالالهیدصالالالدر، اند که به ترتیب به بررسالالالی نظریهمتفکران اسالالالالمی اختصالالالا  داده
ه اسالالالت. بخش مخته به نظریه اهلل مصالالالباح، امام خمینی و مقام معظم رهبری پرداختشالالالهیدمطهری، آیت

صه     آیت ستی، اهداف و عر صباح به چی ضوع      اهلل م ستقیم به مو صلی که م ها پرداخته، ولی ظاهرا دو منبع ا
شرفت مربوط   سعه و پی سعه و دین تو و صورت گرفته   1111که در اردیبهشت  « اند، یعنی مباحث میزگرد تو

در اختیار ر مهرماه همان سالالالال انجام شالالالده که د سالالالخنرانی یازدهمین همایش دفتر پشوهش های فرهنگی
ست که       ست. مزیت این مقاله این ا شته ا سندگان کتاب قرار ندا افزون بر تفاوت بر نوع ورود و خروج و نوی

 اند نیز اشراف دارد.  به این دو سخنرانی که مستقیم به بحث پیشرفت ورود پیدا کردهتحلیل 

سف    سن یو سوی حیات معقول ب»زاده و محمدعلی نظری در کتاب ح شرفت عالمه جعفری را   1131« )ه  (، نظریه پی

حیات   ایای، مبانی عرصه های حیات معقول، به مبانی پایهاند. نویسندگان پس از مفهوم شناسی و مشخصه     ارائه کرده

ر المه ب اند. گرچه تمرکز هر کدام از دو ع   معقول از دیدگاه عالمه جعفری پرداخته و مبانی را به خوبی تحلیل کرده        

توانند مکمل  مسالالئله خا  اسالالت، ولی به دلیل اتصالالال هر دو به منبع وحی و فلسالالفه اصالالیل اسالالالمی دیدگاهها می 

 یکدیگر باشند.

 پیشرفتمفهوم شناسی 

 یبخشالالعمقتواند فهم آن مفهوم را آسالالان سالالاخته و حرکتی به سالالمت بررسالالی سالالیر تاریخی هر مفهوم می
شد. مفاهیمی مانند      مفهوم سی با شد »، «ترقی»، «تکامل»شنا سعه »، «ر شرفت »و « تو ا ب هاآنکه ما از همه « پی

شرفت یاد می  ستند که به نحوی فرایند تغییر، تحول و حرکت تکاملی فرد و جامعه  کنیم واژهعنوان پی هایی ه
ی گیری زندگرسد از ابتدای شکل  ه نظر میدهند. این مفاهیم از امور فطری هستند و ب را مورد توجه قرار می
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 اند. اجتماعی مورد توجه بوده

حکمای کالسیک مانند افالطون و ارسطو سالها پیش از میالد بحث جامعه مطلوب، یعنی مدینه فاضله و راههای 

کرده است. با رسیدن به آن را مطرح کرده و کم و بیش این بحث در میان فالسفه حرکت تکاملی خود را طی می

دانشی نوظهور است. این دانش یا « نوسازی»یا « توسعه اقتصادی»وجود این، نگاه به پیشرفت، به ویشه با نگرش 

ین دلیل، ها ظهور پیدا کرد. به همشناسی به صورت فنی تقریبا با تمام مؤلفهگرایش به ویشه در رشته اقتصاد و جامعه

 کنیم. اختصار مفهوم توسعه را تبیین میابتدا برای شفاف سازی موضوع بحث، به 

ت اشاره به تعدادی از این تعاریف ما را به تعریف و سرانجام تکمیل فرایند تعاریف متعددی برای توسعه ارائه شده اس

 رساند.مفهوم شناسی پیشرفت یاری می

 شده، جدید، متحول هبا ابزارهای پیشرفت جدید،نتی به روش تولید از وضعیت سدر آن است که توسعه فرایندی 

سرمایه  کارگیریو روند انباشت و به ،ها تخصه و مهارت الزم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده باشندانسان

  1.در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و باثبات تحقق یافته باشد

 هتوسع ،گریدعبارتبه است. یفیک تحوالت و رییتغ با همراه یاقتصاد رشد ،یکل فیتعر کی در ،یاقتصاد هتوسع

  2.گیردمی ردرب رای ستیز و کیارگان بلکه ،یکیمکان نه یاقتصادی رهایمتغ در رییتغی فیک وی کمّ ابعاد یاقتصاد

 مردم هعام ، نگرشیاجتماع ساخت دری اساس راتییتغ مستلزم کهکنند معرفی میی چندبعدی انیجر را توسعهبعضی 

  1.است مطلق فقر کردن کنشهیر وی نابرابر کاهش ،یاقتصاد رشد عیتسر ،یملی نهادها و

 که دهدمی بسطی روش بهی زندگی برا را مردم 5یهااستحقاق و 4هاتیقابل که استی فراگرد توسعه»بعضی معتقدند: 

 و مردمی هااستحقاق بر دیبا ،کل درآمد ای یمل محصول بر تمرکزی جابه ،توسعه اقتصاددانان و است ارزشمند

 6آورد.پدید می راها استحقاق نیا کهمتمرکز شوند هایی تیقابل

سیدن بدین راه ر ؛یعنی رهایی از چنگال فقر ،نیافتگییعنی فرآیند دور شدن از توسعه ،توسعه ؛گونار میردالبه عقیده 

 7ریزی به منظور توسعه.عبارت است از برنامهراه شود، مقصود و شاید آنچه که عمالً موجب کامیابی در این 

ی بشر است؟ یا این که چنان که دادل مادی یا توسعه فقط امور مطلوب و بدیهی غلبه بر سوء تغذیه، فقر، بیماری و دردهایآ

شامل »و « اجتماعی را به همراه دارد - گیری متفاوت کل نظام اقتصادیتجدید سازمان و سمت»نویسد: سیزر می

رسد به نظر میهای مردم  و جامعه نیز هست. های نهادی، اجتماعی اداری و نوع دیدگاهدگرگونی اساسی در ساخت

                                                   
 . 177ال176  ،نیافتگی در اقتصاد ایرانمدارهای توسعهحسین عظیمی، ر.ک: . 1

 .12اقتصادی،   همتوسلی، توسعمحمود ر.ک: . 2

 .116غالمعلی فرجادی،   ه، ترجم1، جاقتصادی در جهان سوم هتوسعمایکل تودارو، ر.ک: . 1
4 Capabilities 

5. Entitlements  ها، ر.کها و استحقاقتیقابل هتوضیح بیشتر دربار؛ برای: 

Amartya K. Sen, “development: which why now?”, Economic journal (december 1983), poverty and 
famines: an Essay on entitlement and deprivation (1981). 

 .44 غالمرضا آزاد،  ه، ترجممباحث اساسی در اقتصاد توسعهجرالد میر، ر.ک: . 6
 .115. درام آسیایی، گونال میردال، ترجمه: منوچهر امیری،   7
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  1گیرد.عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می ال تغییر در ال توسعه حتی

وا و باشد و در محتتوسعه دستاورد بشر و دارای ابعاد مختلف میگوید: نظر هندی تبار میصاحب« هیرا»یا چنان که 

ود. شنمود دارای مختصات فرهنگی است. هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که توسط فرهنگ تعریف می

این ارزشهای فرهنگی چه  3های فرهنگی خود است.توان گفت توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزشن ترتیب میبه ای

کار  سازند؟ آیا پایاناند؟ مبانی آنها چیست و انسان را به سوی کدام هدف رهنمون میارزشهایی هستند؟ از کجا نشأت گرفته

 وام را به دنبال خواهد داشت؟کاهش آالم و دردهای بشر خواهد بود یا رنج باد

گرچه در مفهوم توسعه تغییر در ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی، سیاسی نیز ضمیمه رشد شد، ولی همچنان توسعه 

پردازان این های توسعه بوده و نظریهدر عالم ماده باقی است. امانیسم، سکوالریسم و لیبرالیسم سه پایه و بنیان نظریه

 حرکت به سمت اهداف توسعه معرفی کردند. سه بنیان را شالوده 
ی معنابه 14سمیاومانباشند. این مبانی سرچشمه اصول، اهداف، معیارها، شاخصها و راهبردهای توسعه می

 به تبازگش خدا،ی جابه انسان به بازگشت از قتیدرحق سمیاومان هشیاند. استی ساالرانسان وی مدارانسان

 وم توسعهدر مفه ،نیبنابرا. گیردمی تأنشیی گراآخرتی جابه ایدنی زندگ به بازگشت و ،آسمانی جابه نیزم

انسان  را هاارزش تفکر، نیا براساس .است شده آن نیگزیجا انسانو  کنار زده شده انسان فکر از خدا

و بُعد معنوى  به توجهى اصال و دارد توجه او دنیوى زندگى و مادى انسان به فقط اومانیسم 11.ندیآفریم

شمرد. اما در اسالم، خداوند زندگى اخروى انسان ندارد و بحث درباره خدا، قیامت و ملکوت را بیهوده مى

مدار و محور هستى و قرب به او هدف و مقصد انسان شناخته شده است و انسان از آن جهت که عبد، خلیفه 

ندارد. با این نگرش، زندگى  باشد و در غیر این صورت هیچ ارزشىو آیینه و جلوه خداست، ارزشمند مى

یابد، بلکه به مثابه وسیله و ابزارى براى قرب حق تعالى و رسیدن به جهان مادى و دنیوى نه تنها اصالت نمى

 12.شودابدى آخرت شناخته مى

گرائی مورد پذیرش واقع شد، انسان در نگاه تمدن مادی غرب هنگامی که خدای فوق مادی کنار زده شد و دین انسان

و علوم خصوصاً علوم انسانی که با رفتار بشر در ارتباط  11قرار گرفت هاگاه تمامی رفتارها و اندیشهه عنوان خدا قبلهب

محورانه به خود گرفت. عنصری که در رنسانس خیلی مورد توجه گرایانه و منطقی انساناست رنگ و بویی انسان

گرائی مادی که ریشه در مقوله آزادی داشته است در اقتصاد غرب، شد آزادی مادی برای انسان بود. انسانواقع می

                                                   
 .چاپ پنجم ،ویرایش اول 1131، سمت، دکتر سید علی اصغر هدایتی،علی یاسری ،جرالد ام.مایر، دادلی سیرز ،هپیشگامان توسع.ر.ک: 1 
 .26( جامعه شناسی توسعه، چاپ پنجم،تهران، انتشارت کیهان،   1114ازکیا،مصطفی،غفاری غالمرضا،). 3

ش   .14 سانی  »گرفته شده است که نخستین بار در رم باستان در بحث از      « Homo»التین  هاومانیسم از ری سان ان سان اله »در برابر « ان «  یان

 .کردندتوجه بدان 

 .175ال172  ،1ج ،اسالم یاسیس هینظر محمدتقی مصباح یزدی،ر.ک: . 11

 .22-21مصباح یزدی،به سوی خودشناسی،    12
 مصباح یزدی،  11
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 نهاآبیان شد و تا به امروزحتی در میان منتقدین  14هایی همچون لسه فرتوسط مکاتبی مثل فیزیوکراسی و سیاست

 دارد. آشکاریتکاملی و نهادی نمود  هایو پیروان اقتصاد هاکینزین

بنابراین، توسعه تغییر و تحول و حرکت به سمت غربی شدن بر اساس سه پایه؛ امانیسم، سکوالریسم و لیبرالیسم 

رمایه وق و با تعریف نظام ساست. در این مفهوم هدف رسیدن به معیارها و شاخصها با نماگرهای مبتنی بر سه مبنای ف

داری است. در نظریه توسعه نیازمندیهای انسان برپایه قانون طبیعی در درون او نهادینه شده و انسان نیاز به هادی و 

رهنما و برنامه الهی ندارد. سعادت چیزی جز لذت مادی دنیوی نیست و نفع شخصی و لذت و الم نهادینه شده در 

 کند. سعادت هدایت می درون انسان او را به سمت

 توسعه مفهوم 

اگر ما تنها روی همین مطلب تکیه کنیم، یعنی در آمد ملی، از هر »توسعه اقتصادی به معنای رشد درآمد ملی؛ 

راهی و به هر کیفیتی، افزایش پیدا کند، اگر این را توسعه اقتصادی بنامیم، نمی توانیم بگوییم که به طور مطلق 

است، بلکه آن توسعه ای مطلوب است که منافاتی با ارزشهای متعالی انسانی نداشته  از نظر اسالم مطلوب

باشد؛ یعنی حقوق کسی در آن تضیع نشود، از راه کاالهایی که مضر به اجتماع مضر به معنویات جامعه است، 

 15«.دفراهم نشده باشد، حقوق آیندگان، حتی در منابع طبیعی رعایت شو

  ی رسد، این است که ما باید چند قید به توسعه بزنیم:آنچه که به نظر بنده م

 اوالً این که از راه مشروع باشد؛ 

ثانیاً تنها درآمد سرانه ملی ملحوظ نباشد، بلکه کاهش فقر عمومی نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا گاهی ممکن 

است که درآمد ساالنه باال برود، اما فقر افزایش پیدا کند، برای اقلیتی سود فروان بیاورد و اکثریتی را از نیازهای 

 مطلوب نیست، اولیه شان محروم کند، چنین توسعه ای از نظر اسالم، 

این که آیا اسالم نسبت به توسعه، نظر مساعد دارد، یا نه، به نظر من، اگر مفاهیم اسالمی را مالحظه کنیم، می 

 .بینیم که توسعه به معنای خا ، نه تنها مطلوب است، بلکه مورد نظر و مورد توصیه اسالم نیز هست

، البته بیشتر در آیات و روایاتی که در آنها نسبت آن توسعه ای مورد نظر است که در جا نزند و توقف نکند

به این مسأله تکیه شده است، به بعد معنوی نظر دارند، اما این طور نیست که از بعد مادی منصرف باشند، 

 .بلکه روی بعد مادی، که انسان توقف نکند و در جا نزند، نظر هست

 :قرآن می فرماید

( معلوم می شود که 37اعراف: ) «حنا علیهم برکات من السماء و االرضولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفت»

                                                   
 : رویکردی اقتصاد است که بنابرآن روابط اقتصادی افراد باید بدون هرگونه دخالت دولت باشد. faire -Laissezبه زبان فرانسوی: 14 
 .2/2/1111آیت اهلل مصباح یزدی، میزگرد دین و توسعه؛  15
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ایمان و تقوی نه تنها با توسعه برکات و نعم الهی منافات ندارد، بلکه خود زمینه ساز نزول نعمتهای و برکات  

 .است

بعد  از آن جا که اسالم، انسان را موجودی دو بعدی می داند و این موجود، هم بعد جسمانی دارد و هم

لیس منا من ترک دنیاه لدینه »شود. روحی، پس باید هم به دنیا نظر کند و هم به آخرت تا کمال او حاصل می

 .این نشان می دهد که هم دنیا را باید داشت و هم آخرت را .«او آخرته لدنیاه

باید بعد مادی  جسم و روح را نیز باید با هم داشت و در واقع، جسم و روح دو بعد وجودی انسان هستند که

زندگی بعد وجودی انسان هستند که باید بعد مادی زندگی و بعد معنوی آن، با هم رشد کنند. اگر جامعه ای 

پدید بیاید که از نظر معنوی در اوج باشد و از نظر مادی در حد پایینی باشد، این جامعه مطلوب نیست. شاهد 

امعه اسالمی امام زمان صلوات اهلل علیه است، موصوف بر این مدعا این است که جامعه مطلوب اسالمی که ج

یتنعم امتی »به کثرت برکات است. ابو سعید خدری نقل می کند که پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: 

فی زمن المهدی علیه السالم نعمه لم یتنعموا قبلها قط یرسل السماء علیهم مدراراً والتدع االرض شیئاً من 

این جامعه ای است که از نظر مادی کاستی ندارد و هر آنچه در استعداد زمین و انسان « اخرجته نباتها اال

 .هست، بازدهی دارد

این نشانه توسعه است؛ چون بدون توسعه به چنین رشد نمی توان دست یافت و این نشان می دهد که اسالم 

ظر دارد که انسان هم از نظر معنوی رشد کند و نه تنها توسعه را نهی نمی کند، بلکه هر دو بعد را با هم در ن

هم از نظر مادی. این طور نباشد که در بعد مادی رشد کند و در بعد معنوی کوتاه بیاید که این سقوط انسانیت 

است و نرسیدن او به کمال. در واقع، اگر بعد مادی در خدمت بعد معنوی قرار بگیرد، توسعه ایده آل اسالمی 

 .خواهد بود

ظر اسالم، دنیای مذموم و قابل ترک، آن دنیایی است که با آخرت منافات پیدا کرده و مانع حرکت انسان از ن

به سوی کمال است و اال دنیای که در راستای تکامل انسان و رسیدن به آخرت باشد، نه تنها منفی و منفور 

م انتم معشر العرب کنت»د: نیست، بلکه مطلوب نیز هست. امر المومنین در توصیف عرب جاهلی می فرمای

علی شر دین و فی شر دار تأکلون الجشب و تشربون الکدر و تلبسون الخشن منیخون بین حجاره خشن و 

 .«حیات سم

غذای ناطلوب و نامطبوع، لباس خشن، آب آلوده، زندگی در زیر چادر یا فضای آزاد و بین سنگالخها و 

لی است؛ یعنی امروز خدا بر شما منت نهاد و به برکت مارهای گزنده این نشان خشونت زندگی عرب جاه

اسالم، نه غذای شام آن غذاست، نه لباس شما آن لباس و نه مسکن شما آن مسکن جمله ای از امیرالمومینین 
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ما اصبح با لکوفه »نقل شده است که حضرت درباره کوفه می فرماید:  44سالم اهلل علیه در کتاب بحار، جلد  

 .«ان ادنا هم منطله لیأکول البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفراتاحد اال ناعما 

هیچ کس در کوفه فقیر نیست و همه در نعمت هستند این را در زمان حکومتش در کوفه بیان می کند که در 

واقع، هم مرکز حکومت است و هم، همه حکومت امیرالمومنین علیه السالم در آن جاست. حضرت می 

اگر قبالً غذای مردم جو بوده، امروز پایین ترین طبقات، گندم می خورند و  .جا فقیری نیست فرماید: این

کنند و از آب گوارا می نوشند. این، نشان تحولی است که اسالمی می خواهد؛ همه زیر سایه سقف زندگی می

ندگی اقتصادی یعنی این را حضرت به رخ می کشد در واقع می خواهد بگوید که اسالم شما را از یک ز

شود که توسعه نه تنها نامطلوب نیست، ی رساند پس معلوم میپست نجات داد و به زندگی اقتصادی برتر

 از اهداف زندگی اسالمی محسوب می شود.  یبلکه مطلوب است و یک

 کمال و استکمال مفهوم 

با  هانآکه ما از همه « پیشرفت »و « توسعه »، «رشد »، «ترقی»، «تکامل»مفاهیمی مانند پیش از این بیان شد که  
شرفت یاد می  ستند که به نحوی فرایند تغییر، تحول و حرکت تکاملی فرد و جامعه  کنیم واژهعنوان پی هایی ه
ست و عامل       دهند.را مورد توجه قرار می سان طالب کمال ا ست که ان سوى کمال  او را ب« فطرت»شکى نی ه 

بنابراین، همه ما طالب سعادت و کمال هستیم، اما حقیقت کمال و سعادت و راه رسیدن به      16.کنددعوت مى
 17بلکه براى فرهیختگان نیز شناخته شده نیست. ،هاى معمولىآن، نه تنها براى انسان

شود و حاکى از دارایى و غناى   کمال صفتى وجودى است که موجودى به آن متصف مى   »، از دیدگاه آیت اهلل مصباح 

صورت نوعیه و فعلیت           ست که  صفتى ا ست. به تعبیر دیگر، کمال  سه با موجود دیگر ا حقیقى یک موجود در مقای

ى کامل  اخیر هر موجودى اقتضالالالاى آن را دارد و اگر آن موجود فاقد آن صالالالفت بود، ناقه اسالالالت. درخت را وقت

د که صفات مناسب خو  دانیم دهد. حیوان را وقتى کامل مىسالم  دانیم که به اندازه کافى رشد کند و به موقع میوه  مى

ها کمال حقیقى هر موجود عبارت است از صفت یا اوصافى که فعلیت اخیرش اقتضاى واجدشدن آن      .را داشته باشد  

  11اش مفید باشند، کمال مقدّمى خواهند بود.کمال حقیقىرا دارد و امور دیگر در حدّى که براى رسیدن به 

بر این اساس، براى شناخت کمال حقیقى انسان، نباید صفات مشترک بین انسان و سایر حیوانات را در نظر گرفت و   

شمرد. نمى   آن سان  صفت چاقى حتى در حیوانات     ها را کمال حقیقى ان سان قلمداد کرد، چون  توان چاقى را کمال ان

گردد، شود و گرچه براى حیواناتى چون گاو و گوسفند فرضاً کمال محسوب مى به طور یکسان کمال قلمداد نمى  نیز

  13.گرددو سبک اندامى کمال محسوب مى آید و براى آن الغرىاما براى حیواناتى چون اسب تازى نقه به شمار مى

                                                   
 .11ه سوی خودسازی،   ب 16
 .14همان،    17
 .16به سوی خودشناسی،    ر.ک. 11
 .17و 16همان،    13
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سله درجات کمال رتب     سل صباح به خوبی مخلوقات را در  سد:  ه بندی کرده و میآیت اهلل م جمادات در کماالت  »نوی

هر موجود  دارد.  قرار ترى انسان در درجه عالى  و وسط  در ترتیب به حیوانات و نباتات و ترنازل درجه در وجودی

  خویش تکامل راه در را هاآن تا باشالالدمى نیز ترنازل قواى واجد باشالالد، وجود از ترى مادى که داراى درجه عالى

ستخدام  شد  حدى در باید ترنازل نیروهاى از بردارى بهره .کند ا سیدن  براى که با ،  فید افتدم ترعالى کماالت به ر

 24.گرددوگرنه موجب رکود و توقف سیر تکامل و احیاناً موجب تنزل و سقوط مى

سیدن به آن را دارد؛    از این رو،  ضاى ر ست از آنچه آخرین فعلیتش اقت ل  مثالً کما کمال حقیقى هر موجودى عبارت ا

سایر کماالتى که با این کمال اختالف ماهوى دارد و بالطبع در درجه نازل        ىتر درخت سیب در سیب دادن است و 

  را ترنازل وجودى اوصاف خالصه این که  . مقدمه عنوان به مگر آیند؛نمى شمار  به موجود این کمال گیرند،مى قرار

رسالالیدن به کمال عالى و مقدمى براى یک چیز شالالناخت که مقدمه  و آلى کمال عنوان به حتى توانمى صالالورتى در

. براساس این مبنا، رفاه مادی برای انسان که مشخصه جنس حیوان و مشترک میان انسان و حیوان است         حقیقى باشد 

ال محسوب می    ال نه عالی و حقیقی   21دد.گرتنها در صورتی که در مسیر کمال حقیقی انسان قرار گیرد، کمال مقدمی 

مال حقیقی، مطلق، اصالاللی، نهایی انسالالان همانا تعالی روحی اوسالالت که با تقرب به هرچه بیشالالتر به خدای متعال    ک

 22حاصل می آید.
 ی را انتخابشغلچه  ندهیآدر  دیدارکه: قصد  میشدیمپرسش مواجه  نیااز ما در دوران مدرسه با  کیهرمعموالً 

 مانندی و بنای ،مهندسی، پزشکی یا حرفه خاصی مانند خیاطی هایی مانند: معلمی، خلبانی،در پاسخ؛ شغل ؟دیکن

 :کهنیا یمعنای بود که عیطبکردیم. دانستیم را معرفی میاینها که در ذهن ترسیم کرده و برای خود مطلوب می

 می خودم در نظر داربرای را شغلام و ی خودم در نظر گرفتهبرای هدفبود که  نیامعلم یا خیاط شوم،  خواهمیم

از  اکنون در دوران دبستانم برنامه دارم پسی همعن، یگریدعبارتبهی کنم. زیربرنامهبه آن  دنیرسی برا دیباکه 

 تیعالفی نمونه بیست سال تالش و براکنم.  لیتحصی جدطور ، و سپس دانشگاه شوم و بهرستانیدبآن وارد 

 مطلوب خودم برسم.  گاهیجاو  به هدفتا  کنمیمو رفع موانع  هایسختو تحمل 

است؛  «شدن معلم»است که هدف مطلوب من  نیا« شوم معلم ندهیآدر  خواهمیم»ی جملۀ معنا ،رونیازا

د ، از وضع موجوراتییتغ جادیاو  هایسختاز امکانات موجود، تالش و کوشش، غلبه بر  استفادهبا  خواهمیم

رفت ازاین رو، پیش نامند.ضع مطلوب را پیشرفت میاجماالً تغییر از وضع موجود به و به وضع مطلوب برسم.

 امری فطری است و در نهاد بشر به ودیعه نهاده شده است.

سالالپس راه آن غایت و فایده را مالحظه  ،تصالالویر نموده برای خود اى راغایت و فایده ،نفس»تر: به عبارت فنی
رسد و آن گاه براى وصول به آن، راه خاصى را    کند و بعد به آن فایده اشتیاق پیدا نموده تا به حد شوق مى  مى

                                                   
 .42 -41  همان،  24
 ر. ک. همان،   ... 21
 .166جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن    22



 

3 

 پیشرفت از دیدگاه عالمه مصباح یزدی )ره(

 
  21«دهد.تشخیه مى

حکمت الهى ایجاب کرده که انسالالان از صالالفر شالالروع کند و آگاهانه حرکت تکاملى خویش را تا رسالالیدن به   
لى تداوم بخشالالد. از این نظر، انسالالان به عنوان موجودى که از دو عنصالالر اختیار و آگاهى   سالالرحد کمال و تعا

سانى او در پرتو تالش    ست و موجودى که تکامل ان سابى او انجام مى  برخوردار ا رى  رتپذیرد، بو تکاپوى اکت
لى و امانسالالان در پرتو حرکت تکاملى و اکتسالالابى خویش به مراحل تک  .چشالالمگیرى بر سالالایر حیوانات دارد 

 24.است سازشگفتى و برانگیز تحسین که رسدمى معنوى و مادّى هاىتوانایى و هاسطحى از آگاهى

 در قالب ندوشکیمجامعه  زانیربرنامهمانند فرد، وضعیت موجود و وضع مطلوب دارد. دولتمردان و  زینجامعه 

 :برنامه

 کنند.  میترسی جامعه برای مطلوب تیوضع الف(

 ی کنند.بررسو امکانات آن را  تیظرفبیابند و  قیدقشناخت  ،موجود تیوضعبه ب( نسبت 

 آورند و آن را از وضع موجود به وضع مطلوب برسانند. دیپدی در امکانات جامعه راتییتغکوشند با برنامه میج( 

ع مطلوب وض و تحول از وضع موجود به رییتغ، و «یاقتصادرشد »ی را ملدرآمد  جهیدرنتی و مل دیتولدر  رییتغ

ی تیریمدیی و قضای ال حقوقی، تیامنی، اسیسی، فناوری، علم و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگدر مجموعۀ ابعاد 

برپایه مبانی غربی، متناظر با اهداف غرب، با روش و متد و راهبردهای سرچشمه گرفت در مبانی سکوالریسم، 

ا منبع وحی و سرچشمه یافته در مبانی اسالمی و متناظر بگرفته از و بر« توسعه»امانیسم و لیبرالیسم غربی را 

 .امندنیم« شرفتیپ»اهداف الهی و با روش و متد و راهبردهایی که ریشه در مبانی و تربیت توحیدی دارد را 

سعه    ساس تعاریف گوناگون تو شرفت  آن چه ا شکیل مى  و پی سى، فرهنگى،     را ت سیا دهد، تغییر و تحول )در ابعاد 

 ضعیت و تبیین) موضوعات  یکی از این حداقل در پیشرفت  الگوهایاست.  « حرکت به جلو»اجتماعى( و اقتصادى و  

ضع مطلوب    راهبردهای مطلوب، ضع موجود به و شه  از یکی و دارند اختالف یکدیگر با( تغییر از و صلی  هایری   ا

 حقوق و اخالق مبانی فلسالالفی، اسالالاس بر الگو اگر. سالالتالگوها این بر حاکم هایارزش و بینیجهان نیز اختالف

 .است اسالمی الگویی باشداسالمی
بُعد معنوى و زندگى به  توجهى اصال و دارد توجه او دنیوى زندگى و مادى انسان به فقط اومانیسم»  

شمرد. اما در اسالم، خداوند مدار و اخروى انسان ندارد و بحث درباره خدا، قیامت و ملکوت را بیهوده مى

و قرب به او هدف و مقصد انسان شناخته شده است و انسان از آن جهت که عبد، خلیفه و آیینه محور هستى 

باشد و در غیر این صورت هیچ ارزشى ندارد. با این نگرش، زندگى مادى و و جلوه خداست، ارزشمند مى

هان ابدى یدن به جیابد، بلکه به مثابه وسیله و ابزارى براى قرب حق تعالى و رسدنیوى نه تنها اصالت نمى

 .25«شودآخرت شناخته مى

                                                   
 .234،  1(، ج1خمینی: شرح منظومه)عبدالغنی اردبیلی، تقریرات فلسفه امام .21
 .46 -45ر. ک. آیت اهلل مصباح، به سوی خودسازی،   24
 .21و  22مصباح یزدی، به سوی خودسازی،    25
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 چیستی پیشرفت

باشد. می های پیشرفتدیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی در پیشرفت تقریبا به طور فشرده دربردارنده همه عناصر و مقوم

قریبا و مؤلفه های پیشرفت را از درون واژه به شکل تایشان نقشه راه پیشرفت را در تفسیر واژه پیشرفت تحلیل کرده 

 کاملی ارائه می کنند. 

 تعریف پیشرفت

واژه پیشرفت متضمن این معناست که ما راهی داریم و باید در آن راه پیش برویم. طبعاً : »عتقد استم اهلل مصباحآیت

 نکته مهم دیگر الزامات«. ن منتهی شوداین راه مقصدی دارد که باید به سمت آن حرکت کنیم و حرکت ما به سمت آ

و  .از الزامات چنین حرکتی است «رهنمای پیشرفت»و  «تشکیل نظام حاکمیتی»ایشان معتقدند  است؛این حرکت 

 کنند. که ریشه قرآنی هم دارد.معرفی می« پیروی از هوای نفس»و « ظلم»سرانجام، مهمترین موانع این حرکت را  

های ا مقومهای پیشرفت یظر ایشان تغییر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است. مؤلفهبنابراین، پیشرفت از من

باشد. رهنما و طبعا برنامه راهبر را از الزامات ی جامعه مطلوب میهاشاخهآن؛ جامعه مطلوب، ابعاد، معیارها و 

فل که ایشان از آن موانع غاطبیعی حرکت رو به پیشرفت با موانعی مواجه است  طوربهکنند. پیشرفت معرفی می

اند. همچنین  با اشراف کامل نسبت به نظریه توسعه غربی آن را به صورت فشرده بررسی و ضرورت ارائه نظریه نبوده

رفت؛ به اهلل مصباح نسبت به پیشتوان گفت دیدگاه آیترو، میاند. ازاینپیشرفت برپایه مبانی اسالمی را نشان داده

 های پیشرفت توجه کرده است.همه ابعاد و مؤلفه

اید مقصدی که ما ب وهدف  کهیناگردد به اختالفات موجود در محافل علمی درباره پیشرفت بر می»وی معتقد است 

  26«.استکدام رسیدن به آن مقصد  راه به آن برسیم چه مقصدی است و

 هدف پیشرفت

از اهداف اقتصادی و مادی به عنوان اهداف میانی نام کنند و اهلل مصباح اهداف را به میانی و غایی تقسیم میآیت

برند. ایشان به خوبی به مفهوم توسعه پی برده و هدف توسعه غربی را تبیین و معتقد است آرمان و اهداف توسعه می

اهداف »کامال مشخه است که در « رشد و توسعه اقتصادی»شود؛ زیرا آرمان و اهداف غربی به اهداف مادی ختم می

بلکه از ابعاد فرهنگی ال اجتماعی نیز  ،توسعه منحصر در رشد اقتصادی نیست ازآنجاکهشود. خالصه می فقط« یماد

 نهایتا به اغراض و اهداف مادی منتهی»اهداف توسعه؛  برخوردار است. وی معتقد است در سایر ابعاد نیز آرمان و

  27«.شودمی

: وی معتقد استداند. پیشرفت و توسعه نمی داند که مانع آن میایشان نه تنها رسیدن به امیال مادی صرف را هدف 

ت درس یهاتوانند انتخابیم یطیها در شرانفس است. انسان یشرفت هوایر پین مانع حرکت بشر در مسیترمهم

                                                   

 . 22/70/88های فرهنگی، سخنرانی، یازدهمین همایش دفتر پژوهش مصباح یزدی، 26
 همان. 27  
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 یهاتهخواسال و یزان که انسان بتواند بر امیآزاد ساخته باشند. به هر م ینفسان یهایانجام دهند که خود را از بند هوا

ز درست یه نیابد. عکس قضییش میشرفت و کمال افزایزان توان او در جهت پیابد، به همان میطره یخود س ینفسان

 21شود.یده میشتر به سمت قهقرا و انحطاط کشیخود باشد، ب ینفسان یهار خواستهیشتر اسیهرچه انسان ب یعنیاست، 

 مورىا به شدن سرگرم و خود پیرامون اشیاى به پرداختن و خویشتن به توجه عدم »همچنین وی می نویسد: 
یز و ناسازگار با مقتضاى فطرت انسانى آم انحراف طبیعى، غیر ندارند، انسان سعادت و کمال در تأثیرى که

 23«.گرددمى مبتال بدان انسان که است معنوى بیمارى و ناهنجارى ترین است و این بزرگ

یابیم یم توسعه به وضوح یهاشاخهتوسعه است. وی معتقد است با بررسی  یهاشاخهاستدالل ایشان رجوع به 

و « درآمد سرانه« دانش فنی»، «رشد»از قبییل:  هاشاخهشود. می که آرمان و اهداف آن در اهداف مادی خالصه

 شوند. همه به اهداف مادی منتهی می هایناو امثال « وریبهره»

 ،نقدش به توسعه غربی به دلیل توجه به اهداف مادی نیست اقتصادی غافل نمانده واهلل مصباح از اهمیت اهداف آیت

بلکه به دلیل تجمیع آرمانها و اهداف توسعه در اهداف مادی است. به همین سبب ایشان اهداف اقتصادی و مادی را 

قائلند در حد اهداف میانی کنند. با وجود این، وزنی که برای اهداف اقتصادی به عنوان اهداف میانی مهم معرفی می

 گوید: و نه غایی است. وی می

ما به عنوان مسلمان یک اختالف اساسی با این طرز فکر داریم و آن این است که اهداف ما با توجه به بینش اسالمی »

مان داریم در اغراض منحصر در اهداف مادی و دنیوی نیست ما مقصدی که در سیر و حرکت خودمان و در زندگی

شود، متوسط و میانی برای رسیدن به هدف نهایی تلقی می اهدافشود؛ بلکه اغراض مادی یا دنیوی دی خالصه نمیما

یشرفت اش پهای خدا در این عالم هستیم که الزمهبینش اسالمی طالب استفاده بیشتر از نعمت بر اساسیعنی ما هم 

های های الهی و بهرهار مختلف جامعه از نعمتعلم و صنعت و تکنولوژی است ما هم طالب این هستیم که اقش

هدف نهایی نیستد. ما معتقدیم که هدف از حرکت و  هایناتر زندگی کنند؛ اما زندگی بیشتر استفاده نمایند و راحت

 14«.گیرد؛ تکامل انسانی استمی گیرد کل حیات این جهانی را در برمی سیر انسان که کل زندگیش را در بر

نامه و رسالت الهى خود، انسان را از ابزار بودن و توجه صرف به لذّات جسمانى رهایى دادند و او انبیاء در بر
 آگاه هایش را از مختار بودن، قوه ابتکار و خالقیّت و برخوردارى از حق انتخاب و دیگر استعدادها و توانایى

 11.است مرز و حدّ بى آدمى جوهر ابعاد که شدند یادآور و نُمودند او به را تکامل انتهاى بى هدف و ساختند

از آن جا »اهلل مصباح معتقد است: ، آیتدر لزوم تفکیک اهداف میانی و غایی و توجه همزمان به هردوی این اهداف

، پس باید هم به دنیا نظر دارد بعد روحیو داند و این موجود، بعد جسمانی که اسالم، انسان را موجودی دو بعدی می

دهد ینشان م«. لیس منا من ترک دنیاه لدینه او آخرته لدنیاه»روایاتی مانند: شود. کند و هم به آخرت تا کمال او حاصل 

جسم و روح را نیز باید با هم داشت و در واقع، جسم و روح دو بعد »چون «. باید دنیا و آخرت را با هم داشتکه 

                                                   
 .247،  1. ر.ک. اخالق در قرآن، ج 21
 .21، به سوی خودسازی،   1134مصباح،  2323
  همان. 14
 .24، به سوی خودسازی،   1114مصباح،  11
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 که باید با هم رشد کنند.  وجودی انسان هستند

ابعاد مختلف است، توجه به آن، اقتضا دارد که همه ابعادش را مورد  یچون نفس، دارا»همچنین وی معتقد است 

تمرکز یافت، این خود انحراف از مسیر فطرت خواهد  یاز ابعاد نفسان یتوجه قرار دهیم و اگر توجه ما صرفاً، در یک

مثال، ...از ابعاد و غفلت از دیگر ابعاد آن را ندارد یتمرکز در یک ینفس اقتضا یو فطر بود؛ چرا که، ساختمان متعادل

ه است ک یآن، غفلت ورزیم، طبیع یآن توجّه کنیم و از بعد معنو یاگر در مقام توجّه به نفس فقط به بعد مادّ

های های مادّی، علوم و دانشتبعد مادی متمرکز خواهد شد و صرفاً، لذّ، نیز در همان یو ظاهر یعضو یهافعالیّت

ما را جهت  یهاها و فعالیّتکنند، همه تالشیما را پر م یها و اهداف نهایآرمان یجا یو کمال مادّ یمادّ ءمادّی، بقا

در اعمال و رفتار خود گام درست برداریم باید  کهاین یبنابراین، برا. خواهد شدآنها  دهند و عمر ما تنها مصروفیم

در مقام توجّه به نفس، همه سونگر باشیم، همه ابعاد نفس را در نظر بگیریم و در اعماق روح و روان خود، همه 

 12«.جهات و شؤون نفس را مورد توجّه قرار بدهیم

زمان صلوات اهلل علیه است، موصوف  شاهد بر این مدعا این است که جامعه مطلوب اسالمی که جامعه اسالمی امام

تی فی زمن یتنعم ام»کند که پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: نقل می به کثرت برکات است. ابو سعید خدری

« همن نباتها اال اخرجتالمهدی علیه السالم نعمه لم یتنعموا قبلها قط یرسل السماء علیهم مدراراً والتدع االرض شیئاً 

 .ای است که از نظر مادی کاستی ندارد و هر آنچه در استعداد زمین و انسان هست، بازدهی داردعهاین جام

کند، بلکه هر دو بعد را با هم در نظر دارد که انسان هم از نظر اسالم نه تنها توسعه را نهی نمی دهد کهاین نشان می

ادی رشد کند و در بعد معنوی کوتاه بیاید که این معنوی رشد کند و هم از نظر مادی. این طور نباشد که در بعد م

  11.«سقوط انسانیت و نرسیدن او به کمال است

 اگر بعد مادی در خدمت بعد معنوی»گوید: در تبیین جایگاه رشد اقتصادی و بعد معنوی در الگوی پیشرفت وی می

 14«.قرار بگیرد، توسعه ایده آل اسالمی خواهد بود

از نظر اسالم، دنیای »گوید: مت شده وی میذهای اسالمی از دنیا مش که پس چرا در آموزهدر مقام پاسخ به این پرس

تای راسکه در  یدنیایباشد. و مانع حرکت انسان به سوی کمال داشته مذموم، آن دنیایی است که با آخرت منافات 

 تکامل انسان و رسیدن به آخرت باشد، نه تنها منفی و منفور نیست، بلکه مطلوب نیز هست. 

غذای شما عربها در خانه نامناسب، همراه با »فرماید: در توصیف عرب جاهلی میعلی علیه السالم، رالمومنین یام

 آزاد و بین سنگالخها و مارهای گزندهلباس خشن، زندگی در زیر چادر یا فضای  آب آلوده، طلوب و نامطبوع،منا

ا آن غذاست، نه لباس شما آن لباس و نه میعنی امروز خدا بر شما منت نهاد و به برکت اسالم، نه غذای ش؛ «بودید

 فرماید: هیچ کس در کوفه فقیر نیست و همه در نعمت هستند این راحضرت درباره کوفه می .مسکن شما آن مسکن

کند که در واقع، هم مرکز حکومت است و هم، همه حکومت امیرالمومنین فه بیان میدر زمان حکومتش در کو

ترین غذای مردم جو بوده، امروز پایین اگر قبالً. فرماید: این جا فقیری نیستالسالم در آن جاست. حضرت میعلیه

                                                   
 .141،  2، جاخالق در قرآن. 12
 ..22/70/88های فرهنگی، دفتر پژوهشسخنرانی، یازدهمین همایش  . مصباح یزدی،11
 همان. .14
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این، نشان تحولی است که  نوشند.می کنند و از آب گواراخورند و همه زیر سایه سقف زندگی میمی طبقات، گندم

خواهد بگوید که اسالم شما را از یک زندگی می کشد در واقعمی خواهد؛ یعنی این را حضرت به رخمی اسالمی

لوب نیست، نامط اقتصادی شود که توسعهمی اقتصادی پست نجات داد و به زندگی اقتصادی برتری رساند پس معلوم

 شود. می اسالمی محسوب از اهداف زندگی یبلکه مطلوب است و یک

بالقوه  شود حیوان بالفعل است انسانیتشانسان وقتی متولد می»وی در مقام مقایسه بعد حیوانی و ملکوتی معتقد است: 

است یک استعدادهایی دارد که باید در جهت فعلیت رساندن آن استعدادها تالش کند تا انسان بالفعل بشود و آن 

کند که پیدا کرد به نصاب انسانیت رسید تازه در مراحل رشد و تکامل انسانیت سیر میوقت تازه حداقل انسانیت را 

تا به مقام انسان کامل برسد. این زندگی برای همین است ما را در این عالم آوردند تا از مرحله حیوانیت حرکت کنیم 

ه سمت مسیر تکامل انسانیت پیش برویم و ب به انسانیت برسیم نصاب انسانیت را واجد بشویم و بعد سعی کنیم در

 «.توانیم تعیین کنیم میل کنیمآن هدفی که مرزش را نمی
سعادت و  »نویسد: شمارد و میرا ذاتی انسان و امری فطری بر میوی سعادت و حرکت به سمت آن 

ن امر د و او را بر ایبنابراین، نباید انسان را به فالح و سعادت فرا خوان .رستگارى مطلوب ذاتى انسان است

 و ازا و است شده گیرى تحریه و تحریک کرد؛ چون فطرت و سرشت او به سوى سعادت و فالح جهت

 15«.پوید؛ بلکه باید طریق سعادت را به او نُمودپیش خود این طریق را مى

در »د: و معتقدنهدفی که در مسیر پیشرفت الزم است فرد و جامعه به سمت آن حرکت کنند را تشریح کرده ایشان 

 رسدمیشود معین کرد که انسان به کجا فرهنگ اسالمی هم آن هدف نهایی اسمش قرب خدا گذاشته شده چون نمی

اظ مراتب نهایت از لحواقعی نباشد به یک معنا یعنی بی نهایت دارد حاال اگر بی نهایتیک سیری است که میل به بی

کند نهایت میاما میل به بی ،نهایت باشدییم بیحاظ مراتب کمال هم نگونهایت هست از لو اال از لحاظ زمان که بی

کند و در فرهنگ اسالمی پذیرفته شده و مطرح شده این است که انسان آن عنوان کلی که با آن مراتب عالی صدق می

اً فی دک بیترب ابن لی عن»کند آسیه همسر فرعون عرض می .«فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر»شود نزدیک خدا می

اش آنجا باشد. همسایه خواهد به جایی برسد که نزد خدا باشد. خانهسیه میبسیار مهم است. آ« عندک»واژه « الجنۀ

 کنندها شاید کمتر به معنایش توجه میخدا باشد. این مفهوم جوار الهی که در فرهنگ ما هم رایج هست و در زبان

رسد که همسایه خداست... تا شده جار، یعنی همسایه؛ انسان به جایی می گویند جوار الهی، از کلمه جار گرفتهمی

 کند. کسی در آن وادی گام نگذارد و از شمیم آنجا استشمام نکند درک نمی

« رب ربوبیق»و از غایت وضع مطلوب تعبیر « زندگی حیوانی»یا « نقطه صفر انسانیت»اهلل مصباح نقطه شروع را آیت

و غایت وضع مطلوب را قرب « حیات طبیعی»ه عالمه جعفری که وضع موجود انسان و جامعه را کنند. شبیه دیدگامی

به اعتقاد ایشان درست است که انسان دارای ابعاد وجودی گوناگون و متعددی است و هر بعد  کنند.الهی تفسیر می

یقی یعنی قرب به خداوند، وجودی انسان کمال مخصو  خود را دارد، ولی همه این کماالت نسبت به آن کمال حق

های برای تحقق آن کمال هستند و تنها زمانی که اند، یعنی فقط از آن جهت که وسیلهکماالت نسبی، فرعی، و مقدمی»

                                                   
 .11به سوی خودسازی،    15
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 16«.شودکند، کمال محسوب میانسان را در رسیدن به آن کمال کمک می

 پیشرفت طول مسیر

رای اینکه ابزارهای کوچکی هستند ب« »رفاه اقتصادی»یا « تهرسیدن به تکنولوژی پیشرف»اهلل مصباح معتقد است آیت

اهیم در خوما می .ست و سیر یک سیر دیگری استهایناتر از زمینه حرکت برای ما فراهم بشود مسیر خیلی طوالنی

یا  چقدر درآمد ما باشد چند دالر کهینامسیر انسانیت پیشرفت کنیم در چنین راه طوالنی، آن وقت محصور کردن به 

برای کسی که چنین بینشی دارد، ولی بهرحال خدا  رسد.به نظر می گانهها بچهحرف نوع خیلی این ،چند یورو باشد

این نعمتها را در این عالم قرار داده که ما از آن استفاده کنیم و در مسیر خودمان برای رسیدن به آن هدف از این ابزارها 

نین تواند داشته باشد. وقتی مقصد چقابل استفاده ماست و در رسیدن به آن راه هم نقشی می هاینابگیریم همه به کار 

 د گریهادهایی که انجام میمقصدی است راه هم راه طوالنی خواهد بود این بود که امیرالمؤمنین)ع( بعد از آن عبادت

چقدر توشه علی کم است و راه چقدر طوالنی است خوب « الطریقآه من قلۀ الزاد و بعد » :گفتکرد و سرانجام میمی

 راهی که به آن مقام بخواهد برسد پیداست که چقدر باید طوالنی باشد.

 ،سانندکند همه اناز آغاز آفرینش انسان تا پایان روزی که انسان روی این زمین زندگی می»گستره این حرکت تکاملی 

برای همه انسان ها آفریده شده است. در نتیجه زمینه  این عالم .تکامل پیدا کنندهمه مخلوق خدا هستند و همه باید 

  ها بتوانند ترقی کنند.باید طوری فراهم بشود که همه انسان

 الزامات پیشرفت

 ناسیمبش را انسان باید ابتدا ها،آن ترین عالى بخصو  و انسان منافع و ها ما براى شناخت همه مصالح، لذّت
 تحرک و ها ابعاد وجودى او پى ببریم. در این صورت، افق رشد و ترقى و شعاع و گستره فعالیته ب و

  17م.گردیمى واقف او اصلى مقصد نیز و راستین هاى خواسته و منافع و مصالح بر و شناسیممى را او تکاملى
 قرآند. کماالت دارنقش محورى و اساسى در رسیدن به مدارج عالى انسانى و  خودسازى و تهذیب نفس

کریم تزکیه و تهذیب نفس را عامل رستگارى و راه وصول به سعادت معرفى کرده است و فساد اخالق را 

 11.شناسدمى زیان مایه و ها بدبختى و ها منشأ رذالت
 ،ها بتوانند در این مسیر به سوی آن هدف عالی حرکت کنندبرای اینکه چنین شرایطی فراهم بشود که همه انسان

ضوابطی الزم است. بدون برقراری یک نظامی که حقوق و تکالیف افراد در آن تعیین شده باشد و هر کسی به حق خودش 

تا زمینه را برای ای وجود داشته باشد الزم است یک نظام عادالنهرسیدن به آن هدف عالی میسر نخواهد بود. برسد؛ 

اشد بحاکم ای باید یک نظام عادالنه ،همگانی باشدسمت پیشرفت حرکت به برای اینکه رسیدن به آن هدف فراهم سازد. 

 که حقوق و تکالیف متناسب با هم در بین افراد توزیع شده باشد.

                                                   
 .166،  خودشناسی برای خودسازی. 16
 .23به سوی خودسازی،    17
 .14همان،    1111
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 رهنمای پیشرفت و دستگاه حاکمیت 

تواند ببرقراری نظام عادالنه احتیاج به ناظم و دستگاه حاکم دارد تا و پیشرفت واقعی انسان نیازمند نظام عادالنه است 

را  را بگیرد و متجاوزین هاآنشود جلوی شود تجاوزهایی که میهایی که میگیرد افزون طلبیتخلفاتی که انجام می

چگونه  ؟ستکه این حاکمیت چیو پرسشهایی از قبیل اینشود به کیفر برساند از اینجا مسأله فلسفه سیاست مطرح می

یک اختالف  ؟کندچه اساسی حکومت شان مشروعیت پیدا می بر ؟ چه کسانی حق حاکمیت دارند؟آیدپدید می

 اساسی بین کسانی که در فلسفه سیاست بحث کردند وجود دارد.

همه جا هست احکام او در همه جا جاری است در همه جا  .خدایی داریم که در همه چیز به او نیازمندیمما معتقدیم 

برای اوست چیزی بدون اذن او در عالم هستی واقع عارض ، کامل و بدون مقدرت نهایی .باید از او اطاعت کرد

حق حاکمیت با اوست در عالم  13«.وَمَا تَشَاؤُونَ اال أَن یَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا»شود نمی

ا این بینش ب .قدرتی جز قدرت خدا نیست هر که هر چه دارد قدرتی است که خدا به او داده و عاریه در دست اوست

د توانست بکنخواست میتوانیم بگوییم  بله خدا ما را آفریده و حق حاکمیت هم با اوست او هر کار میمگر ما می

 تفویضی امکان ندارد. محال است خدا قدرت،چنین حق انتخاب و حق حاکمیتش را به بشر تفویض کرده است. اما 

 دهد.و حق حاکمیتش را به دیگری ب و حق انتخابش اراده

 ن ازمپیام آوری باشد. اگر بگوید شود صرفاً اگر فقط کارش بر این اساس حتی پیامبری که از طرف خدا مبعوث می

اما اطاعت از خود پیامبر آیا واجب است یا خیر؛  .ما موظفیم پیام خدا را بپذیریمام، هآوردپیام خدا برای شما  طرف

بود  نگفتهقرآن اگر  .شودپیغمبر اطاعت کنی اطاعت او بر من واجب میاگر در آن پیام خدا این بود که تو باید از 

 .شدمقام نبوت دارد مقام رسالت دارد اطاعتش واجب نمیپیامبر ) ( صرف اینکه « اطیعوا الرسول»

خوب پیغمبر که عمرش همیشگی « و اطیعوا الرسول»پس پیغمبر حق حاکمیت بر ما دارد به اذن اهلل، چون خدا فرمود 

؟ ما معتقدیم بعد از او هر کس بخواهد حاکمیت مشروع پس از پیامبر تکلیف چیست« انک میت و انهم میتون»ست نی

داشته باشد باید از طرف خدا و پیغمبر باشد و این امتیاز مکتب شیعه است که معتقد است بعد از پیغمبر  جانشین 

 حق ندارد جانشین تعیین کند بگوید بر شما واجب استپیغمبر را باید خدا تعیین کند خود پیغمبر به دلخواه خودش 

یكکَ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَ »خداوند متعال مبنی بر پیغمبر به امر . از او اطاعت کنید مگر خدا به او فرموده باشد

امامت « من کنت مواله فهذا علی موال»گوید میکند و )ع( را نصب میعلی  44«مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمك تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

عُواْ اللّهَ واْ أَطِیءامَنا أَیُّهَا الَّذِینَ یَ»شد  شود. بنابراین،می علی، اطاعت از علی و یازده فرزندش به امر پیغمبر بر ما واجب

 41«وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوكلِی االمكرِ مِنکُمك

رفتن به کوفه و ؟ برای بسیاری از مردم کندآید حکومت میتی حکومت دارد خودش در هر شهری میآیا امام وق

ماند. امیر مؤمنان علی )ع( کار مردم روی زمین می و شدموجب عسر و حرج میعلی )ع( رجوع به امیرالمؤمنین 

                                                   
 .07انسان،  13
 .67مائده،  44
 .53نساء،  41
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ی بکر از طرف من یا کسان دیگری گفت این والی مالک اشتر از طرف من، محمد بن ابکرد میکارگزارانی تعیین می

 اطاعت او اطاعت من است مخالفت او هم، مخالفت با من است.  .کرد اطاعت او بر شما واجب استکه تعیین می

امام صادق)ع( فرمود: موقعی که شما دسترسی به امام معصوم ندارید ما فقیه را به عنوان حاکم برای  ،در زمان غیبت

اجه اگر او تعیین نکرده بود کار ما با مشکل مو« الرّادّ علیهم کالرادّ علینا« »ته علیکم حاکما.فقد جعل»شما تعیین کردیم 

 بود.

کسانی حق خودشان را به یک نفر واگذار کنند. پرسشی که مطرح مداری به نظریه دموکراسی رسیده است. نظام سرمایه

لی به صورت خود بزند یا خدشه  بر انگشت است این است که در فضای فرهنگ اسالمی هیچ کس حق ندارد یک سی

خود وارد کند. وقتی فرد حق ندارد در صورت خودش سیلی بزند چگونه حق دارد حق مخصو  خدا را به دیگری 

ا چگونه رکنند این حقی که ندارد آیند حق خودشان را به نماینده شان تفویض میگویید مردم میتفویض کند؟ شما می

 کند.تفویض می

دسترسی به امام معصوم نداریم آن کسی که جانشین در مسیر حرکت تکاملی و پیشرفت ن اساس در زمانی که ما بر ای

امام معصوم هست به نیابت عامه از طرف خدا مأذون است که احکام الهی را اجراء کند بر ما هم واجب است که 

 اطاعت کنیم چون امام معصوم او را تعیین کرده است.

 گیریهجمعبندی و نتیج

یشتر ب« غربی شدن»و « نوسازی»این طرز تلقی بعدها در قالب نظریه  .پس از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه رایج شد

 مچنینمطرح کرد. ه ط غربی در تعریف توسعهصورت ارزش مسلدهی شد و خود را بهبا نگاه سیاسی به توسعه، سامان

گرفت. ، برای ارزیابی آن مورد استفاده قرار می«های پیشرفتهکنولوژیدانش فنی و ت»، «درآمد سرانه»هایی مانند: شاخه

این شاخصها هرگز اهداف غایی و حقیقی نیستند؛ اگر ، حرکت تکاملی طوالنی در مسیر اهلل مصباح معتقد استآیت

گرچه نعمتهای الهی در اختیار بشر قرار گرفته شوند. در مسیر تکاملی انسان قرار گیرند، اهداف مقدمی محسوب می

مری ا معیارهای پیشرفت به درآمد و میزان رفاهمحصور کردن تا در مسیر رسیدن به هدف از آن استفاده کند، ولی 

 42هدف غایی، قرب ربوبی و معیار آن درجه عبادت و بندگی است.است. کودکانه 

متضمن این معناست که ما راهی داریم و باید در آن راه پیش برویم. پیشرفت  بنابراین از دیدگاه  آیت اهلل مصباح،

الزامات این از طبعاً این راه مقصدی دارد که باید به سمت آن حرکت کنیم و حرکت ما به سمت آن منتهی شود. 

 پیروی از هوای»و « ظلم»و مهمترین مانع این حرکت  «رهنمای پیشرفت»وجود و  «تشکیل نظام حاکمیتی»حرکت 

 است. « نفس

از آغاز آفرینش انسان تا پایان »به وسعت همه انسانها در همه عصرهاست. دامنه همچنین، گستره این حرکت تکاملی 

مخلوق خدا هستند و همه باید تکامل پیدا کنند  است. همه انسان و« کندروزی که انسان روی این زمین زندگی می

رقی ها بتوانند تت. در نتیجه زمینه باید طوری فراهم بشود که همه انساناین عالم برای همه انسان ها آفریده شده اس

  کنند.

                                                   
 .415ر. ک. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،    42
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 ،1115، نشر آثار امام خمینی )ره(

 .1111 ،نشرنی: تهرانایران،  اقتصاد در نیافتگیتوسعه مدارهای  ،نیسح آرانی، یمظیع

س ی یلی و عتدایه رغاص یلع همرجت ،پیشگامان توسعه   ،دادلی رز،یو ل جرالدام ،مایر چاپ  ،ویرایش اولری، ا

 .1131، تهران، سمت، پنجم

 .1131کوهسار،  غالمعلی فرجادی، ه، ترجماقتصادی در جهان سوم هتوسعمایکل تودارو، 

 و هعطالم انازمس : رانه، تیاس نش روش و یرایادگهن ،ظرین یانبم ،میاهفم: ادیص تاق هعوس تود، محی، ملوس تم

 .1113 ،(تمس) اهاهگشدان یانسان وملع بتک ندویت

 ..22/70/88های فرهنگی، سخنرانی، یازدهمین همایش دفتر پژوهش مصباح یزدی،
 .1134به سوی خودسازی، قم، مؤسسه آموزشی و پشوهشی امام خمینی،  محمدتقی، مصباح یزدی،
 .2/2/1111میزگرد دین و توسعه؛  محمدتقی، مصباح یزدی،
 .1134خمینی )قدس سره(،  ، قم، مؤسسه آموزشی و پشوهشی امامخالق در قرآنا محمدتقی، مصباح یزدی،
محمدتقى مصباح یزدى؛ نگارش کریم سبحانى. ال قم: مؤسسه  ،به سوى خودسازى محمدتقی، مصباح یزدی،

 .1114آموزشى و پشوهشى امام خمینى)قدس سره(، 
 .1173جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سازمان تبلیغات اسالمی، تهران،  محمدتقی، مصباح یزدی،
صباح یزدی،  شی امام خمینی )قدس             محمدتقی، م شی و پشوه سه آموز س سازی، مؤ سی برای خود شنا خود
 .1112سره(، قم، 
 (.22/47/11های فرهنگی )سخنرانی یازدهمین همایش دفتر پشوهش محمدتقی، مصباح یزدی،
صباح یزدی،   س یس  هینظر محمدتقی،م سالم  یا سسه      ،ا شکات(، مؤ شی امام   )در مجموعه م شی و پشوه آموز

 .1111خمینی )قدس سره(، قم، 

 .1166 ،ریبرکیام: رانهت، رییام رهوچنم همرجا، تهتلم رقف ارهدرب یششوهپ: یائیآس درام ار،ونگ ردال،یم
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