
1 
 

 در طراحی الگوي پیشرفتآن کالن هاي اللتو دنظریة فطرت 
 

 1محسن لبخندق                                                                                                  

 چکیده
کند و این امرر،  در جهان مدرن، خاصّه در ادبیات علوم انسانی غالباً معنایی اقتصادمحور بر اذهان متبادر می «الگوی پیشرفت»مفهوم 

شناسری سرالو ر   شناسری و انسران  زمین بر پهنة جهان امروز است. تمدنی کره ریشره در هسرتی   دستاورد سلطة تمدن مدرن مغرب

اخرروی نروب بشرر را دارد، الگروی پیشررفت و تعرالی خرود را  مبتنری برر          عنوان دینی که داعیرة سرعادت دنیروی و    دارد.اسالم به

یشرمندان و متفالرران   پرردازی توسرا اند  کند و تحلیل و تبیین این الگو، نیازمند نظریهشناسی الهی عرضه میشناسی و انسانهستی

 قرآنری و قواعرد سردید میالمری و     شناختی است که با تالیه بر اصرو  عمیر   ، عنوان دیدگاهی انسان«نظریة فطرت»اسالمی است. 

ناپرییر، غیراکتسرابی و معصروم از    کنرد کره الهری، فراگیرر، تبردیل     عرفانی بنا شده است. این نظریه سرشتی برای انسان تصویر مری 

مند نیستند؛ لیا فطرت، وجه تمایز انسان از سایر موجودات است. یالی از ابعراد  خطاست و سایر موجودات، بدین سیاق از آن بهره

این نظریه، توانمندی آن در تشریح پیوند وجودی میان انسان و دین است. نظریة فطرت، دیرن را کتراب تشرریل الهری و انسران را      

هرای کالنری در ارامری و    با تالیه بر این نظریه، د لت کند.داند؛ لیا میان این دو، پیوندی ناگسستنی برقرار میکتاب تالوین او می

 عردم محروری،  زمرة   فطرت»، «مندی عقالنی پیشرفتضابطه»ها  عبارتند از، که برخی از آن ان یافتتوتدوین الگوی پیشرفت می

لرزوم  »، «شررفت یپ و نیر د یضررور  رابطة»، «و لزوم التزام به نظریة فطرت یاجتماع یالپارچگی و ومدت»، «شرفتیپمسیر  انسداد

و  «التزام بره تعامرل برا دیگرر الگوهرای پیشررفت      »، «الگوی بومی پیشرفت»ضرورت التزام به مفهوم »، «نگری الگوی پیشرفتجامل

 .«گیری الگوی جهانی پیشرفتامالان شالل»

 .الگوی پیشرفتفطرت، ابیعت، دین، انسان،  واژگان کلیدی:

                                                           
 1labkhandagh@gmail.com 
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 مقدمه

قالب الفاظ و اصطالمات گوناگون در جهان مدرن، خاصّه در ادبیات علوم  که در «الگوی پیشرفت»مسئلة 

شود، غالباً معنایی بر جوامل عرضه می «الگوی توسعه»انسانی مضور جدی و فعا  دارد و با عباراتی چون 

ور ماصل فروکاهیدن مقام و منزلت و میات عالم و آدم بر ام ،کند و این امراقتصادمحور بر اذهان متبادر می

مدرن تمدن  . این تفسیر عاری از مفاهیم فراابیعی و فرامادّی، دستاورد سلطةجهانی استزمینی و این

 شناسی سالو ر دارد.شناسی و انسانزمین بر پهنة جهان امروز است. تمدنی که ریشه در هستیغربم

کنند دت انسان ترسیم می، غایت و هدف خویش را سعا«توسعه»تعبیر متعارف الگوهای گوناگون پیشرفت و به

جو است، جیابیت و کشش این الب و سعادتجا که هر انسانی به مالم ذات و سرشت خویش، کما و از آن

آفرینی این الگوها ناامید ها، از سعادتگردد و تا زمانی که انسانسازی تأمین میدعاوی از مسیر این آرمان

 مضور و ظهور این الگوهای خیالی و وهمی دور از انتظار نیست.رقیب و صادقی را نیابند،  نگردند و یا الگوی

تواند این ادعا را بدون عرضه یک را دارد، نمی نوب بشریوی و اخروی عنوان دینی که داعیة سعادت دناسالم به

کردن جامل پیشرفت و تعالی که با اقتضائات روز جوامل بشری نیز سازگار است، به اثبات رساند. عرضهالگوی 

پردازی و در ها و اقتضائات بشر امروز، نیازمند نظریهچنین الگویی در عصر ماضر و با توجه به پیچیدگی

 های عملی فراوانی است.ما  تجربهعین

پردازی در هر یک از های مختلف بنیادی و کاربردی دارد که نظریهارامی و تبیین الگوی اسالمی پیشرفت،  یه

چو فقه، فلسفه، عرفان های مختلف برخاسته از هویت اسالمی و دینی، همارگیری دانشکها، مستلزم بهاین  یه

تک اجزاء های اسالمی فوق باید بدان پرداخت و در تکو... است. یالی از موضوعات بنیادین که مبتنی بر دانش

  است. «شناسیانسان»الگوی پیشرفت، ظهور و بروز خواهد داشت، 

و شناختی است که با تالیه بر اصو  عمی  قرآنی و قواعد سدید میالمی انساندگاهی ، عنوان دی«نظریة فطرت»

ها و د لت، ابعاد این نظریهدر این مقاله، تالش شده است تا با پرداختن به برخی از  بنا شده است.عرفانی 

 را در ارامی و عملیاتی کردن یک الگوی پیشرفت برشمریم. اصو  کلی مستفاد از آن
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  فطرت نظریة -1

 خواهیم داشت.  ة فطرتها و مبامث ناظر به نظریمروری اجمالی بر برخی از سرفصلدر ابتدا 

 ابعاد فطرتمعنا و  -1-1

فطرت بر ( 18، ص1375)مطهری، .کندیم )چگونگی(گونه ییعن ،نوب بر د لتدر ادبیات عرب،  «هفعل» وزن

آبادی، )شاهاست و مفاد آن کیفیت یا چگونگی ایجاد است. «ایجاد»به معنی  «فطر»و از ریشة  «فعله»وزن 

 انسان است که صبغة الهی دارد. ةمعنای نوعی خلقت ویژفطرت، به (314، الف، ص1378

انسان، عالوه بر بعد جسمانی، دارای بعد غیرجسمانی یا مجرّد است. فطرت انسان با هر دو بعد جسمانی و 

شود.)امام تقسیم می «تحریالی»و  «ادراکی»د انسان به دو شاخة کلی مجرد او نسبتی دارد. قوای نفس مجر

مراتب وجودی خود، از شدّت و ضعف در تجرد ( هر یک از این قوا در سلسله151، ص1378خمینی، 

ها با یالدیگر متفاوت است. مس، خیا  و عقل، مراتب قوای ادراکی انسان و برخوردارند و لطافت و رقّت آن

غرایز)شهوت و غضب(، ارادت و کراهت، مبّ و بغض، تولّی و تبرّی و...، مراتب قوای تحریالی جیب و دفل، 

 (165، صج، 1387آملی، جوادی)د.انانسان

فطرت، بعد مجرد و غیرمادّی وجود انسان است و لیا به تناسب قوای نفس مجرد انسان، دارای دو شأن 

اند و سرشت بشر بر ات و تحریالات فطری، ذاتی انسانادراکی)بینشی( و تحریالی)گرایشی( است. این ادراک

ریزی شده است. البته فطرت، ناظر به مراتبی از قوای ادراکی و تحریالی نفس است که با قوای ها پایهمبنای آن

عبارتی، قوای ادراکی و تحریالی جمادی، نباتی ادراکی و تحریالی سایر جانداران مادون انسان مشترک نیستند. به

ها نیز مجرد و غیرمادّی هستند. در نتیجه از میان گیرند، اگرچه آننی انسان، در زمرة فطرت او قرار نمیو میوا

گیرد و از میان قوای تحریالی مراتب قوای ادراکی، تنها عقل نظری انسان زیرمجموعة فطرت او قرار می سلسله

برّی و ... یا همان عقل عملی انسان( تحت های متعالی انسان)محبت و عداوت، تولّی و تاو، تنها مبّ و بغض

گونة مختص انسان، یا همان را، آفرینش الهی عقلتوان عنوان فطرت قابل تحلیل است. پس در یک جمله می

 (110، ص۱۳۸۲آملی، فطرت او دانست.)جوادی

در  «و شناخت معرفت»شود. عقل نظری متولّی تقسیم می «عقل عملی»و  «عقل نظری»، به دو شعبة کلی «عقل»

شود. مالمت نظری ناظر به تقسیم می «مالمت عملی»و  «مالمت نظری»انسان است و خود به دو بخش 
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باید و »مقای  جهان تالوین است و مالمت عملی ناظر به  «بود و نبود»و  «هست و نیست»

 ( 16-15، ص1378آملی، هاست.)جوادی«نباید

 ،«واقعیّت» اصلعلم به  نظیر، «مالمت نظری»انسان در عقل نظری خود، دارای ادراکات فطری ناظر به موزة 

( انسان در میطة عقل نظری خود، 347 ، ب،1386آملی، است.)جوادی «علیّت اصل» و «تناقض عدم مبدء»

، «مالمت عملی»به موزة  ، دارای ادراکات فطری ناظر«مالمت نظری»عالوه بر ادراکات فطری ناظر به موزة 

 شناسانده، انسان به را انسان «عمل» صفات تعبیری، خداوندیعنی بایدها و نبایدهای مرتبا با عمل نیز هست. به

 (501-500، ص20، ج1387.)اباابایی، است فجور یا و تقوى دهدمى انجام که عملى فهمانده او به و

« تصورات فطری»های ناظر به مالمت عملی، هم های ناظر به مالمت نظری و چه در شناختچه در شناخت

 ،ندنیست پییربرهان وضوح شدّت اثر در که هاییتصدی . «تصدیقات فطری»برای انسان مفروض است و هم 

 و «ءشی» مفهوم تصور نظیر فطری قضایای ااراف تصور نیز و، نقیض دو ارتفاب یا اجتماب امتناب قضیّه مانند

 (57، صب، 1387آملی، اند.)جوادی، هر دو دسته فطری«وجود

آنچه گیشت در مورد عقل نظری بود، لالن عقل عملی از سنخ ادراک و شناخت نیست، بلاله میثیت و شأن 

 (  16، ص1378آملی، شوند.)جوادیعنوان شأنی از شئون عقل عملی معرفی میعملی دارد. گرایشات انسان، به

ها)عقل عملی( نیز، فطرت دارای ابعادی است. دو بعد بنیادین فطریات گرایشی، عبارتست از در موزة گرایش

ها و های سلبی)منفورات( و در این دو شاخة اصلی، سرسلسلة محبوبها( و گرایشهای ایجابی)محبوبگرایش

 (77، ص1378خمینی، )امام «بغض نقص»و  «مب کما »منفورهای فطری، عبارتست از 

 ها در نمودار ذیل آمده است:همراه برخی از مصادی  آن، بهعب فطرتشده پیرامون شمجموعة مطالب گفته
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 های فطرتویژگی -1-2

چنین برخی از آیات و روایات دیگر و هم 2شود که غالباً از آیة فطرتمی هایی برشمردهبرای فطرت ویژگی

  پردازیم:ها میدر ادامه به شرح مختصر این ویژگیاند. استخراج شده

 صبغة الهی داشتن فطرت:  -1-2-1

شدن سرشت انسان شده است. انسان در درون خود، او ً الهیفطرت به خداوند منتسب است و این امر، مایة 

ینش فطری، سوی پروردگار گرایش دارد و خداخواه است. این گرایش و بشناسد، ثانیاً بهپروردگار خویش را می

 و خدا مسنای اسمایرو فطرت، شناخت و گرایش به از این ؛بر هر آن چه رنگ خدایی دارد نیز صادق است

  (173، ص1389آملی، )جوادی.شودمی شامل نیز را ستتقوا و فجور که وی علیای مظاهر

                                                           

 به م ّ، به تمام گرایش با را خود روى پس. الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلیکَ اللَّهی لیخَلْ ِ  تَبْدییلَ عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتیی اللَّهی فیطْرَتَ مَنییفاً لیلدِّینِ وَجْهَکَ فَأَقیمْ 2 

 ولى پایدار، دین همان است این. نیست تغییرپییر خداى آفرینش. است سرشته آن بر را مردم خدا که سرشتى همان با کن، دین این سوى

 (30)روم:.دانندنمى مردم بیشتر
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 فراگیری فطرت در نوع بشر: -1-2-2

، این «ناس»در آیة فطرت، سرشت الهی انسان مختص به گروه یا افراد خاصی دانسته نشده و با استعما  واژة 

 ضعف نظر از شانکیفیت چند هر ،شودمى یافت افراد همه در فطریّاتشده است. پس  همگانی معرفیصبغة الهی 

فراگیری ن افراد نیز دلیلی بر عدممتی مسئلة کفر و ایما (44، ص1380یزدی، )مصباح.باشد متفاوت شدت، و

آملی، )جوادیشوند نیز دارای این سرمایة الهی هستند.که از مسیر الهی خارج میفطرت نیست؛ لیا کسانی

 (23، ص1378

 جبلّی بودن فطرت و غیراکتسابی بودن آن: -1-2-3

خلقت انسان خلقت ذاتی مستقلی از -جعل و آفرینش فطرت، جعل ذاتی نیستفطرت، جبلّی انسان است. 

محض خلقت انسان و به تبعیت از این خلقت، فطرت نیز پدید آمده ، بلاله جعل آن تبعی است، یعنی به-ندارد

گونه نیست که چنین جعل فطرت در انسان، جعل تألیفی)الصاقی و انضمامی( هم نیست، یعنی ایناست. هم

آفریده شود، و سپس این دو با هم تألیف)ترکیب یا  زمان، یا قبل یا بعد از آن نیز فطرتیانسانی آفریده شود، هم

 (59، ب، ص1378آبادی، )شاهالصاق( شوند، بلاله آفرینش انسان عین آفرینش فطرت است.

دادن به نیازى به تعلیم و تعلّم ندارند هر چند تقویت یا جهت اندامور فطرى از آن میثیت که مقتضاى آفرینش

 (44، ص1380یزدی، باح)مصها نیازمند به آموزش باشد.آن

 خطاناپذیری و عصمت فطرت: -1-2-4

 جا که اکتسابی نیست و جبلّی انسان است، خطاناپییر است:فطرت الهی انسان، از آن

که آن)فطرت( امری ذاتی است و و این -صورت تبعیمگر به-پس از ااالب از عدم مجعولیت فطرت»
خیا  در آن نیست؛ زیرا کتاب ذات ما با   یختلف و  یتخلف، از این رو مجالی برای تصرف وهم و

دست خداوند متعا  نوشته شده است. ... بنابراین، فطرت در مقتضیات و امالام خود معصوم از 
 (316-315، الف، ص1378آبادی، )شاه«خطاست

 پذیری آن:ناپذیری و ثبات فطرت، در عین حجابتبدیل -1-2-5

اقتضاء خاصى داشته باشد و  اىت که فطرت انسان در برههن نیسامور فطرى همواره در او  تاریخ ثابتند و چنا

پس این ودیعة الهی را با فشار و تحمیل  (44، ص1380یزدی، )مصباح.دیگر، اقتضائى دیگرای در برهه

 (26صب، ، 1387آملی، )جوادیتوان زایل کرد.نمی
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شود، اما دفن فطرت در قبر میشود، بدین معنا که در قبر نفسانیّت او دفن البته فطرت انسان محجوب می

گاه منجر به معدوم شدن آن نخواهد شد و فطرت انسان تا ابد در اعماق وجود او مضور خواهد میوانیت، هیچ

 (112، ص1384آملی، )جوادیداشت.

 وجه تمایز بودن فطرت، میان انسان و سایر موجودات: -1-2-6

ها و اسامی اند و برای هر یک، ویژگیای قائل شدهمالمای اسالمی برای موجودات مختلف سرشت ویژه

و غریزه، سرشت ویژة  (21، ب، ص1387آبادی، )شاهاند. ابیعت، سرشت ویژة جماداتمختلفی برشمرده

 (34، ص1371)مطهری، مندند.ها عالوه بر فطرت الهی خود، از ابیعت و غریزه هم بهرهمیوانات است. انسان

 تغایر فطرت انسان با طبیعت او: -1-2-7

 بدن از مرکب که انسانانسانی او)اعم از غریزه و ابیعت جمادی( در تغایر است.  3هی انسان با ابیعتفطرت ال

، 1386آملی، )جوادیاو مجرد روح به شفطرت و گرددبرمی او یمادّ بدن به شابیعت است، مجرد روح و یمادّ

آملی، )جوادی.است و تغییر مالان و زمان نظیر ماده، خصوصیات از منزّه انسان،مجرد  فطرتو  (257، صج

 (58صب، ، 1387

 جهادی انسانی هر ذات در جهت این از ست،او فطرت وی، ناظر به فضایل و ابیعت آنِ از انسان رذایل

 رذایل از ایمجموعه و افتندمی ابیعت دام به، کنندمی خاموش را فطرت ندای کهکسانی و برپاست

  (169، ص19، ج1389آملی، )جوادی.شوندمی

زمان از هر دو، امری ممالن است، خیالی باال و عقالً بنابر تغایر ذاتی فطرت و ابیعت، این انگاره که پیروی هم

 محا  خواهد بود:

در عالم ملالوت است، باید ابیعت، ابل فطرت و تبل  4چون معلوم شد مریّت و رامت فطرت»
فطرت بوده باشد؛ زیرا اگر ابیعت بلندپروازی کند و بخواهد تحصیل رامتی در این عالم بنماید، البته 
باید به ترک اوامر الهیه بوده باشد. چنانچه مریّت آن در ارتالاب مناهی و تجاوز مدود خواهد بود و 

-181، ب، ص1387آبادی، شاه)«خواهد شد.امت در عالم آخرت این موجب منل از مریت و ر
182) 

                                                           

 پس، منظور از ابیعت انسان، ابعاد جمادی و میوانی اوست، نه ابیعت جمادی صرف.زین 3 

 ها اشاره کرده است.آبادی، در این عبارت بدانهای فطری انسان است که مالیم شاهالبی، از جمله گرایشمریت)آزادی( و رامت4 
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دارد و باید از  یشاش، الفت زیادی با ابیعت خوجهانیانسان، بر مسب نوب آفرینش و به اقتضاء میات این

خوبی تحلیل دامن این ابیعت سر برآورده و در عرصة میات الهی پا نهد. این مسئله در مالمت متعالیه، به

شود، انس ابتدایی او معرفی می «البقاءالحدوث و رومانیهجسمانیه»جا که در این مالمت، انسان و از آنشود می

 خوبی قابل فهم خواهد شد:با عالم مادّه به

الحدوث است و بعد از مدوث بدن پدید آمده است، میان ملک و که انسان جسمانیه جاییاز آن»
جا که مثل یک بچه تحت تربیت ما  از آنوجه دارد. با اینملالوت قرار گرفته است و در نتیجه دو 

چرد، بسیار با مادرش انس پیدا کرده مادر ابیعت قرار دارد و بسیاری مواقل در چراگاه بهیمیت می
، الف، 1387، آبادی)شاه«است.که از پدر ملالوتی و متی از وجود خود نیز غافل شده اوریاست، به

 (320ص

تواند بسیار خطرساز باشد، چراکه اگر با مدد مجت درونی خود)فطرت( و یا برای انسان میاین انس ابتدایی، 

تری با این بعد وجودی انس بیش دائماًمجج بیرونی)انبیاء و اولیاء الهی( نتواند از مصار ابیعت رها شود، 

 خویش خواهد گرفت.

البقاءست و در مرکت الحدوث و رومانیهجسمانیهشود که انسان، ز ارفی در مالمت متعالیه ثابت میا

از میث  ،پس .آوردسر برمی شاز دامن جسم ویگردد و روح می شواسطة ظهور فطرت او، ابیعت اشجوهری

گونه است عنایت به ابیعت انسان ضروری است و این ،«ابیعت برای فطرت»و  «جسم برای روح»مقدّمی بودن 

که مدخلیّت تام در لطافت یا کثافت روح و کیفیت بروز و -... ، نطفة پاک وکه تأثیر عواملی چون رزق مال

 در سعادت یا شقاوت آدمی قابل توجیه است. -ظهور فطرت آدمی دارد

 اهدافجای مقدمه قرار دادن آن برای چه میموم و نالوهیده است، توجه استقاللی به ابیعت، بهکه، آننتیجه آن

، ج، 1387آبادی، .)شاهان است، تعدیل ابیعت، برای اقتدار فطرت استچه وظیفة انساست و آنی فطر

کرده  رسمیت شناخته و بر آن تأکیدو از این روست که دین نیز سهم ابیعت را به (345-344ص

 (420، ص11، ج1390آملی، )جوادیاست.

 :، امکان بالقوه، نه ویژگی بالفعل«فطرت» -1-2-8

ست، اما این فطرت در ابتدای امر فعلیّت ا از بدو خلقت انسان در درون او نهاده شده و انسان واجد آن «فطرت»

انسان در ابتدای امر،  ابیعت، ییابد. از ارفتری میتدریج و با گیر زمان، فعلیت بیشبسیار کمی دارد و به

بیعی انسان از همان ابتدا به فعلیت رسیده های اتوان گفت بسیاری از ویژگیتری دارد و میفعلیت بسیار بیش
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تدریج مظاهر انسانیت در او نمودار است. پس انسان در ابتدای امر، انسان بالقوه و میوان بالفعل است و به

 (168، ص1385.)امام خمینی، گرددمی

الوفایی، توجهی از این ششود. بخش قابلبر مبنای مرکت جوهری، فطرت انسان در او  میات او شالوفا می

های فطری تواند ظرفیتای به بعد، با ارادة خویش میتحت اختیار و ارادة انسان است؛ لیا انسان از مرمله

 خویش را شالوفا یا مدفون کند.

 تناظر فطرت و دین در عالم تکوین و تشریع: -1-2-9

ی است، در درون بر اساس دیدگاه قرآن، ارتباط وثیقی میان فطرت و دین وجود دارد. دین که کتاب تشریل اله

 که باشد ممالن اگرصورت کتاب تالوین تجلّی یافته است. یعنی انسان مضور دارد و این دین در فطرت او به

آملی، )جوادی.بود خواهد انسانی مقیقت و فطرت همان درآید، تالوین صورت بهدین،  اعتباری مقرّرات

 (275، ص1381

ها تغییر در آن راه ندارد و این دین ثابت، با فطرت ثابت و مالانها و دین، مقیقت ثابتی است که در همة زمان

شود، همگانی بشر هماهنگ است، اما هر پیامبری که برای ابالغ این دین ثابت به قوم و ملت خود مبعوث می

ها هماهنگ است؛ لیاست که شریعتی نیز با خود دارد که این شریعت، با ابیعت متغیّر و در ما  مرکت انسان

 (93، ص6، ج1389آملی، )جوادیها متفاوت است.ن خدا یالی است، اما شریعتدی

یافته شود که اگر انسان دارای فطرتی مومّد و هدایتپیرو تبیین ارتباط دین با فطرت، این سؤا  مطرح می

 است، چه نیازی به دین دارد؟

 شود:های ذیل بیان میپاسخ این سوا  اجما ً در گزاره

تواند تنهایی نمیمجت درونی فطرت را داراست، اما دشمنان درونی و بیرونی زیادی دارد و بهانسان گرچه  -1

از عهدة غلبه بر این دشمنان برآید. دین، متولّی امدادرسانی بیرونی به این مجت درونی است.)امام خمینی، 

 (79، ص1378

داند، نه کامل و همراه با جزئیات؛ لیا برای فهم کامل، نیاز به بارور الجمله میفطرت انسان، مقای  را فی -2

 (97، ص9ج، 1387آملی، شدن، انشراح و استحصا  دارد.)جوادی
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کند و انسان برای تأمین صحیح این نیازها، ابیعت متغیّر انسان، اقتضائات و نیازهای متغیّری را ایجاب می -3

های تالیه کند. ارائة شریعت -که کاشف از خطوط کلی دین و مقای  ثابت آن است-تواند بر فطرتینم

 وسیلة انبیاء الهی،  زمة هدایت قطعی و نیل به کما  انسان است.متناسب با این نیازهای متغیّر به

 فطرت و حیات و ممات جوامع -1-3

ساز همة شرور برای وی است. وری از آن، زمینهتبعیت از فطرت آدمی، سر منشأ همة خیرات برای اوست و د

ها عرض دیگری برای آن، مفاهیم مشابه و همدر ادبیات دینیخیر و شرّ در عالم هستی، مفاهیمی هستند که 

م ّ و »و  «نور و ظلمت»، «خیر و شرّ»ها اصلی و دیگری تبعی است. هایی که یالی از آنوجود دارد. دوگانه

چه گفته شد دارند و در لسان مالما و فالسفه، جامل همة ای هستند که مالایت از آنی، سه مفهوم قرآن«باال

 است. «وجود و عدم»این مفاهیم، دوگانة 

جا که هر سه، ماهیتی عدمی چنان که شرّ، امری تبعی و افیلی است، باال و ظلمت نیز چنین هستند و از آنهم

معنای کاهش شدّت خیر، م  و نور، و دور شدن از این امر به تری یابند،دارند، هرچه مجا  ظهور و بروز بیش

سوی فطرت یا ابیعت را به اختیار خویش برگزیند، اگر تواند مسیر مرکت خود بهاست. انسان که می «وجود»

 سوی نیستی خواهد رفت. از فطرت الهی خویش دور گردد، قدم در راه شرّ، باال و ظلمت نهاده و نهایتاً به

کند که مبتنی بر تحلیل میکور قابل فهم است. کریم، پیرامون جوامل، سنّتی از سنن پروردگار را گوشزد میقرآن 

جریان م  و جریان باال.  :اندجای قرآن، دو جریان تاریخی ترسیم شده است که دائماً در ما  تقابلدر جای

است از این دو. این نزاب و درگیرى جامعه ممزوجى است از خیر و شرّ و م ّ و باال، چون انسان ممزوجى 

اگر در میان  (411، ص1380 )مطهری،فرماست.م ّ و باال همیشه در صحنه وجود فرد و اجتماب مالم

صورت و با غلبة دهد، در غیر اینای، غلبه با نور و م  و خیر بود، این جامعه به میات خود ادامه میجامعه

ای اگر جامعه مرکت کرده است. پس «عدم»سوی هد شد، چراکه بهباال و ظلمت و شرّ، آن جامعه نابود خوا

. زنده استچنان دهد، نشان از آن دارد که در آن جامعه، خیر و فضیلت همچنان به میات خود ادامه میهم

 و افراط باال مدّ دو میان در شودمى معلوم ،باشد «باقى»ة بیماری جامع اگرای بیمار باشد. ممالن است جامعه

ها نیست. در تحلیل جوامل، نباید بر اساس ظواهر و به مالم . بیماری جوامل، برابر با مرگ آندارد نوسان تفریا

تر، باید برآیند این جوامل را غیرفطری دانست، بلاله در تحلیل دقی سراسر ها را ، آنباالدادن کاذب  جو ن

 (428، ص1380)مطهری، سوی م  و مبتنی بر فطرت دانست.به
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 طرت و الگوی پیشرفتف -2

شناسی الهی سامان یافته است. نسبت این نظریه با شناختی است که در دامن هستیای انساننظریة فطرت، نظریه

که موضوعی در رتبة موضوعات نسبتاً کاربردی و عملی است، مانند  «ارامی الگوی پیشرفت»موضوعی چون 

ون نسبت مبنا به بنا است. در بیان رابطة میان این دو چتعبیری، همنسبت مالمت نظری به مالمت عملی یا به

تعبیری، سطح موضوعات، مهم آنست که بتوان نسبتی ملموس و مشخص میان مبنا و بنا برقرار نمود و به

 خوبی نشان داد.های مالمت نظری را در مالمت عملی، بهامتداد گزارهالزامات و چگونگی 

ارامی الگوی »مسئلة از المقدور امتداد نظریة فطرت را در وجوهی در این بخش از مقاله، برآنیم تا متی

های نظریة فطرت در ارامی الگوی پیشرفت اعتقاد راسخ نگارنده آنست که ظرفیت بیان کنیم. اگرچه «پیشرفت

 بومی، بسیار فراتر از یک مقاله است.

 مندی پیشرفت عقالنیت فطری و ضابطه -2-1

.)لبخندق، یابدترین مفاهیمی است که الگوی پیشرفت با محوریت آن هویت میمفهوم عقالنیت، یالی از بنیادی

 (7ص ،1392

هم  عقلتمرکز.  خواهد و هم کنتر  وو اجرای برنامه، هم جهت و غایت می پیشرفت نیاز به برنامة عالمانه دارد

 .کندمی خل  را پیشرفت تمرکز، و کنتر  با عقالنیت. است کنتر  کند و هم ابزارمشخص میجهت و غایت را 

 در عقالنیت تشالل و تشالیل عالس،الب و دهدمی رخ عقالنیت اضمحال  یا و عقالنیت فقدان با همیشه شالست

 (2ص ، ب،1388 )فیاض،.داشت خواهد پی در را پیشرفت جامعه، یک

 و ها یه عقالنیت،است.  پرچالشیدار و ریشه ةآن، در میان اندیشمندان غربی مسئلمسئلة عقالنیت و معنای 

 پیدا خاص تمدنی و فرهنگ شود، مندبهره آن ة ی و بعد کدام از کهاین به بسته جامعه هر و دارد متعددی ابعاد

 عنوانبه آن از که است چیزی یافته، فضیلت همه از بیش مدرن دنیای در که عقالنیت از بخش آن .کندمی

 (1، ص1381)پارسانیا، .شودمی یاد «ابزاری عقالنیت»

 ها چیست؟ هایی دارد و وجه تمایز آن با دیگر عقالنیتاما عقالنیت ابزاری چه ویژگی

 از متأثر که را غربی انسان رفتارهای وبر ماکس. است ابیعت بر آدمی تسلا ابزاری عقالنیت اصلی گیریجهت

 هایهدف متوجه که رفتارهایی یعنی داند،می هدف به معطوف عقالنی هایکنش است، ابزاری عقالنیت ةغلب

ها و ( عقالنیت ابزاری در دیدگاه وبر، همان گزینش هدف3، ص1381)پارسانیا، .است دسترسی قابل دنیوی

ها از سوی کنشگران است. این گزینش بر مبنای قواعد و قوانین کاربردی وسایل برای دسترسی به هدف
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عبارتی، در عقالنیت ابزاری، سوژه برای خود هدفی را ( به34، ص1386پییرد.)جورج ریتزر، صورت می

رو دارد، پس از بررسی، قعیتی که ایفی از ابزارها را برای دستیابی به هدفش پیشکند و در موتعیین می

  (Simon, 1957 ,pp: 196 to end)کند.و بهترین ابزار را انتخاب میسودمندترین 

منظور برگزیدن ابزارهایی که بتوانند عقالنیت ابزاری، مرکتی است رفت و برگشتی میان اهداف و ابزارها، به

با این نگاه، معنای عقالنیت  نظر را تأمین کنند، منتها نه هر هدفی را، بلاله اهدافی که کاربردی باشند. اهداف مد

روی او برای نیل به هدفش وابسته گیر و ایف ابزارهای پیشبسیار متغیر و کامالً به نسبت میان سوژة تصمیم

  (Pareto, 1973, p: 159) باشد.می

توانند رفتارهای متفاوتی داشته باشند و های مختلف سیاسی یا اجتماعی میموقعیت با همین استد  ، افراد در

 (Barzel & Silverberg, 1973, p: 51-58)همة این رفتارها عقالنی تلقی شوند.

عنوان مدرن در موزة عقالنیت، وجود هر نوب معیار عقالنی فراگیر و چارچوب قابل اتالا بهنظریات پست

چه این معنا در نقل قو  ها گرایش دارند. چنانسمت هرج و مرج در معیارها و شاخصبه عقالنیت را نفی و

 زیر واضح است:

 موضوعات پیرامون بتوان آن به توسل با که ندارد وجود عقالنی توجیه برای مستقل موازین از ایمجموعه هیچ»

 (MacIntyre, 1988, p. 351)«کرد گیریتصمیم سنت دو مناقشه مورد

چه در شرح این نظریه گیشت، فطرت، همان عقل یا تنیده است. چناننظریة فطرت با مفهوم عقالنیت در هم

قوای گرایشی و  بر نیروی قدسی درون انسان است که نه تنها ابعاد نظری انسان را تحت لوای خود دارد، بلاله

چنین نیز سایه انداخته است. بر همین اساس، مراتب مسی و خیالی قوای شناختی انسان و همعملی انسان 

مدیریت شوند، متصف  -دینی-های غریزی و ابیعی انسان نیز اگر در چارچوب قواعد و قوانین فطریگرایش

د و هم عقل معاد را در بردار ، هم عقل«عقالنیت فطری»که گون است شد و این خواهند «عقالنی»صفت به 

 معاش را. 

های مشخص های عقالنی، گزارهکه او ً گزاره ، آنست«عقالنیت»مورد های نظریه فطرت در ترین د لتاساسی

ها برای انسان قابل درک و شناختند؛ ثالثاً ، ثانیاً این گزارهها راه نداردو نسبیت در آن مندی هستندو ضابطه

تعبیر هم عقالنیت ابزاری و به ،عقالنیت در نظریة فطرت مفهوم. نیست «یعقالنیت ابزار»در عقالنیت، منحصر 

و هم جهانی اوست که ناظر به سامت ابیعت انسان و نیازهای مادی و اینگیرد در برمی را «عقل معاش»، بهتر

 (112ص ،1387 ازغدی، پوررمیم).نظر به عالم فراابیعت داردشود که سطومی از عقالنیت را شامل می
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آن  تحق در تعریف پیشرفت و الگوی  به مفهوم عقالنیت، -نگاه غربی و دیدگاه اسالمی-تفاوت این دو نگاه

ها را مرکت هدفکند و را مشخص می -پیشرفت-یابد. نوب عقالنیت است که غایت یک مرکتتجلی می

عقالنیت در یک فرهنگ، منحصر به اگر  سازد.ها را به عقالنی یا غیرعقالنی متصف میکرده و آن گیاریارزش

روی تعالی قدسی بهد و درهای یابجهانی تنز  میور دانی اینها و تالاپوها به امعقل ابزاری شد، غایت مرکت

پیشرفت نیست، بلاله تنها مرکتی ، اساساً هر مرکتی نظریه فطرت از منظرلیاست که  ؛ماندجوامل بسته می

، با های تحق  آن غایتو ابزارها و روش مسیر وصو  به آن غایت شود که غایت آن وپیشرفت محسوب می

  اف  باشد.های فطری همگزاره

 در گرو التزام به فطرت ،عدم انسداد پیشرفت -2-2

تعبیری یک مرکت تحمیلی و خوانی و سنخیت نداشته باشد و بههم شهر مرکتی اگر با اقتضائات ذاتی متحرک

گرد از خودی خود منجر به انسداد پویایی، ایستایی و متی عقبباشد، بهمتعارض با هویت اصیل آن متحرک 

سوی یک غایت مسیر مرکت خواهد شد. مفهوم پیشرفت که بر نوعی مرکت عمومی و ذوابعاد جامعه به

 نیز از این قاعده مستثنی نیست.  آرمانی د لت دارد

ای باشد که گونهو اگر مسیر مرکت انسان در ای میاتش به فطرت، بخش اصیل سرشت هر انسانی است

کردن این بخش از وجود آدمی رسانی تا مرز مدفونفطرت خویش را در معرض آسیب قرار دهد و این آسیب

ای گونه، دچار بحران خواهد شد. البته نحوة آفرینش انسان بهمرکتدر ابیعتش ادامه یابد، انسان در فرایند این 

گاه آگاهی وی شود، اما هیچا این شرایا نیز خو خواهد گرفت و بحران رومی، جزئی از وجود او میاست که ب

علت این آگاهی، همان دفینة فطرت است که در جان انسان . از بین نخواهد رفتتماماً  ،اشاز شرایا بحرانی

گاه از این رایا بحرانی، هیچزده، متی در صورت خو گرفتن با این شمقبور شده است؛ لیاست که انسان بحران

است، معنای امن و آرامش را  «امن»که از مادّة  «ایمان»شرایا لیت نخواهد برد و آرامش درونی نخواهد داشت. 

أَلَا بِییکْرِ اللَّهی تَطْمَئینُّ »آرامش از او گرفته خواهد شد: د،  جرم ودر خود نهفته دارد و هر کس از ایمان تهی ش

 ( 68ص ،1390 )لبخندق،«(28)رعد:  گیردمى آرام هاد  که خداست یاد با که انیدبد، الْقُلُوبُ

های یک جامعه در مسیری معارض با اقتضائات فطری آن جامعه باشد، آن اگر مرکت عمومی قاابة انسان

مشالالت ها، ها، افسردگیانواب اضطراب ها و مشالالت درونی خواهد شد.جامعه نیز دچار انواب بحران

و معلو  های ناآرامی درونی است، همگی ماصل فقدان ایمان ها و... که از نشانهجرم و جنایتاجتماعی، 

 اند. مرکت در مسیری غیر از مسیر فطرت انسانی
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جا ادامه یابد که منجر به وقوب یک بحران فراگیر و تواند تا آنمیمرکت و پیشرفت جامعه در مسیر غیرفطری، 

جامعه و فروپاشی نظام اجتماعی گردد. تجربة فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی،  عمی  در سطح

عنوان یالی از دو قطب بزرگ و قدرتمند در دنیای معاصر که داعیة الگوی پیشرفت و سعادت بشری داشت، به

نیز دست به  سا ر آمریالایی ماکم بر جهان غرببلوک غرب و نظام سرمایهمالایت از همین واقعیت دارد. 

بینی رهبر که بنابر پیش ها و مشالالت فرهنگی، اخالقی، اقتصادی و ... است؛ لیاستگریبان با انواب بحران

 فروپاشی مواجه خواهد شد.انقالب، این الگوی غربی پیشرفت نیز با شالست و 

و ممات جوامل که توان با تالیه بر تحلیل رابطة فطرت با میات تحلیل فلسفی این شالست و فروپاشی را می

پیش از این بدان اشاره شد نیز پی گرفت. در مقیقت، بقاء و ادامة میات یک الگوی پیشرفت، وابسته به تناسب 

های الهی وجود انسان و تضاد با مؤلفهمهای فطری درون انسان دارد، و اگر الگویی معارض و آن با ظرفیت

 بودی خواهد کشاند.جامعه باشد، دیر یا زود خود و رهروانش را به نا

 الگوی پیشرفتدر  «وحدت و یکپارچگی اجتماعی»نظریة فطرت و مسئلة  -2-3

میات و ممات و  ،انسان چو، هم(59صب، ، 1387اباابایی، )زندهمقیقی و  عینی عنوان یک موجودجامعه به

شد. یالی از این دچار اختال  و متی فروپاشی و مرگ خواهد نیازهایی دارد که بدون برآورده شدن آن نیازها، 

نیازهای میاتی و بنیادین، ومدت و یالپارچگی درونی است. جامعة متشتت و چندپاره، از درگیری و تضاد 

 ةها شدت یابد و به مرملة نزاب و درگیری رسد، جامعه را به ورابرد و اگر این تضادها و تزاممدرونی رنج می

 فروپاشی خواهد برد.

های مادّی و ابیعی ها و اندیشهجوامل و متی در درون هر انسانی، انگیزهعلت اصلی تضاد و نزاب در درون 

هایی است که جا که عالم کثرت است، سرشار از تعارضات و تزاممنشئة ابیعت و جهان مادّی از آن است.

های وجودی موجودات جسمانی است. انسان اگر به جانب ابیعت خود رو کند،  جرم پا ناشی از محدودیت

ها، رو به جانب که برای رهایی از این تزاممها گریزی نیست، مگر آنرصة تعارضاتی گیاشته که از آندر ع

از این روست که هر نوب تعارض و تضاد در میان سرسلسلة اهل معنا و  آفرین است.فطرت خود کند که ومدت

( اما در مقابل 78: 1385خمینی، که منادیان ندای فطرت هستند، محا  است.)امام  -الهی انبیاء-الهیون عالم

ظاهر ومدتی صوری و اعتباری داشته باشند، ها، اهل کفر و نفاق، در نهایت اختالف و تعارضند، اگرچه بهآن

 5ها محا  است.چراکه جمل تمایالت نفسانی و مادّی و عدم تعارض آن

                                                           
 .(14بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ اليَعْقِلُونَ)حشر/" 5 
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ترین ارکان هر الگوی پیشرفتی، غایت و اهداف خرد و کالنی است که بر کلیّت آن الگو سایه یالی از مهم

یابند. اگر غایت قصوی و هدف بنیادین انداخته و سایر ابعاد آن الگو، به تناسب آن اهداف و غایات هویت می

 -دیر یا زود-اً این الگو در مسیر خودالگوی پیشرفتی، صرفاً میات زمینی و مادّی آماد یک جامعه باشد، قطع

زاست. پس یک آفرین و تزاممبه فروپاشی آن جامعه منجر خواهد شد، چراکه این هدف در ذات خود تعارض

اش، او ً باید ومدت و انسجام درونی جامعه را برآورده تداوم میات خود و جامعه منظوربهالگوی پیشرفت، 

 محق  گرداند. فطریم را تنها با تالیه و در لوای غایات فرامادی و کند  و ثانیاً این ومدت و انسجا

 رابطة ضروری دین و پیشرفت، در سایة نظریة فطرت -2-4

چه گیشت جز در سایة مرکت فطری انسان چنان-معنای مرکت در راستای کما  واقعی جامعهبه-پیشرفت

 -وی تالوینی و تشریعی یک مقیقت وامدعنوان دو ربه-آید. از ارفی شرح تالزم میان فطرت و دینپدید نمی

ها نتیجه نحو ذیل تدارک دید و از آنتوان مقدمات یک برهان را بهپیش از این گیشت. با عنایت به این بیان، می

 گرفت:

 مقدمة او : پیشرفت، تنها در سایة مرکت فطری جامعه محق  خواهد شد.

نیز  -مجت بیرونی-آن، محتاج دین مقدمة دوم: جامعه برای مرکت در مسیر فطرت و شالوفایی

 هست.

  های دینی است.ابتناء الگوی پیشرفت بر گزاره، مستلزم مقیقی نتیجه: تحق  پیشرفت

خوانی و های دینی همتوان چنین بیان نمود که هر مرکت و پیشرفتی که با گزارهبا تالیه بر این برهان، می

 سنخیت نداشته باشد، محالوم به شالست خواهد بود. 

 پیشرفت ینگری الگونظریة فطرت و لزوم جامع -2-5

هیچ عنوان نظریة فطرت به لالند لت بر سامت قدسی و فراابیعی وجود انسان دارد؛  اگرچه «فطرت»واژة 

توجهی محوری، دا ّ بر تعطیل کردن یا بیداند و تأکید آن بر فطرتوجود انسان را منحصر به این سامت نمی

 در هاآن جعل که دارند را خود مختص یهایژگیو دو هر عت،یاب و فطرتن نیست. به ابعاد ابیعی وجود انسا

 و مقوق اًیثان شناخت، را هایژگیو نیا دیبا او ً انسان، سعادت تحق  یبرا لیا دارد؛ یمالمت انسان درون

معنای عدم بهچه گیشت محوری، چنانتأکید بر فطرت .شمرد محترم را بعد دو هر یاجتماع و یفرد الزامات

 توجهی به آن.توجه استقاللی به سامت ابیعی و جسمانی انسان است، نه بی
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رعایت نالردن مقوق و الزامات سامت ابیعی انسان، نه تنها منجر به تضییل م  سامت جسمانی انسان 

ابل میان های رومی و معنوی بنیادینی نیز بر وجود انسان خواهد گیاشت. این رابطة متقشود، بلاله آسیبمی

خوبی در اندیشة فلسفی و مالمی تعبیر دیگر، رابطة متقابل ابیعت و فطرت، بهجسم و روح و نفس بدن، و به

رابطة تعاکسی نفس »، «البقاء بودن انسانرومانیهو  الحدوثجسمانیه»چون ای ما تبیین شده است. اصو  فلسفی

 ،(1385زاده آملی، )مسنو ... «ومدتها کل القوی( ومدت قوا و سامات وجودی انسان)النفس فی»، «و بدن

تعبیر ادقّ، یک همگی د لت بر این مقیقت دارند که جسم و روح انسان، بر یالدیگر تأثیر متقابل دارند و به

 مقیقت وامدند در دو مرتبة وجودی.

ای جز توجه چاره ،ها و جوامل برای نیل به سعادت مقیقی خودانساناست که  مبرهنای که گیشت، با مقدمه

های دینی و دستورات و نگری، در گزارهتوأمان به جسم و روح و فطرت و ابیعت خویش ندارند. این جامل

خوبی نمایان است و بر همین مبناست که در روایات و دستورات بزرگان دین، آداب و امالام اسالمی نیز به

 مورد عتاب و نهی قرار گرفته است.با تعابیر مختلف  ،توجهی به هر یک از این دو سامتبی

نگر و جامل برای تحق  کما  و سعادت جامعه، الگویی است که باید جامل ایعنوان برنامهبه «الگوی پیشرفت»

های مختلف برای تحق  سعادت دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و جسمانی و رومانی جوامل دارای ظرفیت

 باشد.

 ، با تکیه بر نظریة فطرت«پیشرفت بومی الگوی»التزام به مفهوم  -2-6

های فرهنگی، ها و ابعاد یک الگوی پیشرفت بر مؤلفهاست که د لت بر ابتناء شاخص مفهومی «بودنبومی »

 یک جامعه دارد. اختصاصی های اور کلی مختصات و ویژگیجغرافیایی، تاریخی و به

ها و جوامل هستند، های فراگیر، ثابت، فراتاریخی و فرافرهنگی انسانجا که فطرت و فطریات، ویژگیاز آن

زمینه وجود اگر هم تفاوتی میان جوامل در این، گیرندو کثرت در جوامل قرار نمی منشأ تفاوتخودی خود به

های فطری ها و ظرفیتلیت ویژگیفعمیزان فعلیت یا عدم یاشدت و ضعف شیوة ظهور و بروز، داشته باشد، در 

 ها.هاست، نه در خود ویژگیآن

اور کلی میل به همة فضائل یا دوستی و بهالبی، زیباییالبی، میل به پرستش خال ، کما عنوان مثا ، عدالتبه

ا ها وجود دارد و بخشی از هویت آن جوامل رای است که در همة جوامل و فرهنگنفرت از همة رذائل، پدیده

ها، د یلی ها یا شدت و ضعف در التزام عملی به آنسازد که البته تفاوت در شیوة ظهور و بروز این ویژگیمی

 باشد.ها از موصلة این نوشتار خارج میدارد که در محلّ خود قابل بحث است و پرداختن به آن
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که از میث مل دارد؛ چه آنها، غالباً ریشه در سامت ابیعت جوااختصاصی ملت مختصاتها و اما ویژگی

تر باشند، بیش «مدها»هرچه ها هستند و ها ماصل محدودیتشود که کثرتخوبی تبیین میفلسفی نیز به

سوی عالم ابیعت مرکت کنیم، ابیعت بهگونه است که هرچه از عوالم فوقها متالثرترند. اینموجودات و پدیده

و بالعالس،  مسب ذات خود، مضی  و سرشار از مدود استمادّه به؛ چراکه عالم شودنمایان می تربیش «کثرت»

با این مقدمة  سوی ومدت پیش خواهیم رفت.سوی عوالم مجرد مثالی و عقالنی مرکت کنیم، بههرچه به

های اختصاصی هر الب ویژگیقکه در  -ها و جواملها میان انساندادن تالثرها و تفاوتمختصر، چگونگی نسبت

 گردد. بشری تبیین میبه سامت ابیعت و ابعاد جسمانی  -یابدای تبلور میعهانسان یا جام

علت ارتباط هاست، لالن بههای جوامل و ملتاگرچه ابیعت و سامت جسمانی، منشأ تفاوت و تالثر ویژگی

 ها نسبتی با بعد مجرد و رومانیها و تالثراین تفاوتباید دانست که وثی  جسم و روح و ابیعت و فطرت، 

باید  -دنگردها برمیاگرچه به ابیعت آن-های اختصاصی راها و ویژگید و این تفاوتنها و جوامل دارانسان

های اختصاصی هر قوم و ملت را که برخاسته از سرشت ابیعی و محترم شمرد. در مقیقت اگر این ویژگی

ها را رعایت ده و الزامات این تفاوتهاست، محترم نشمرچنین شرایا جغرافیایی، نژادی و ... آنجسمانی و هم

 ها نیز اختال  ایجاد خواهیم کرد.نالنیم، در سامت رومی و معنوی آن

مسب ظاهر مرمت ذاتی ندارند مانند نحوه پوشش یا در مسائلی که به متی-شاید مالمت نهی از تشبه به کفار

که  ولو جسمانی و ظاهری اقوام و مللی ها و اختصاصاتیهمین مسئله است که پیروی از ویژگی -خوراک و ...

 ها و اختصاصات رومی وویژگیاز تدریجی منجر به تأثیرپییری اند، در سامت رومی و معنوی غیرالهی

 گردد.ها میمعنوی آن

شود. در مقیقت، بومی بودن یک پدیده، ، از میث فلسفی تبیین میهاپدیده «بومی بودن»مفهوم صورت، بدین

های جسمانی و های اختصاصی یک جامعه و ملت است، اعم از ویژگیآن پدیده با ویژگی معنای سنخیتبه

  چنین رومی و معنوی.ابیعی و هم

ها و رومیات اقوام و جوامل نیز در معنای بومی های رومی و اندیشهناگفته نماند، تناسب یک پدیده با ویژگی

معماری عنوان مثا ، گردد. بهی و جسمانی جوامل بازنمیهای ابیعبودن دخیل است و این مفهوم تنها به تفاوت

مراعات  های عرفانی و فلسفی در آن نمایان است و هم اصو  و قواعد فقهی در آناسالمی که هم مؤلفه

عنوان یک پدیدة بومی در جهان اسالم قابل تبیین است و مرز میان ملل اسالمی از غیراسالمی در این شود، بهمی

های ند، لالن نحوة تجلی و شیوة ظهور اندیشهنکای و معنوی مشخص میهای اندیشههمین مؤلفه را موضوب

گردد که برمی هامتفاوت آن هایها و قریحهاسالمی، به ذوقمختلف فقهی در جوامل و اقوام  الزاماتعرفانی یا 
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گونه است که مثالً دارد و اینها آن و الزامات مختلف جغرافیایی، نژادی و ...های ابیعی غالباً ریشه در تفاوت

سه  گیرند و هرمی قرار «معماری اسالمی»کلی هند و ایران و مصر، اگرچه تحت عنوان هر سه ملت معماری 

ی مهم و بارزی هم دارند که این هایالسان هستند، لالن تفاوت ها و نمادها و مختصات شبیه و بعضاًدارای مؤلفه

گردد که ریشه در سامت ابیعی و این کشورها بازمی قومیتیصات جغرافیایی و ها غالباً به اختصاتفاوت

 .جسمانی آن جوامل دارد

نحوه تجلی و  های فطری در جوامل مشترک است وسخن باید گفت، سرفصل کلی عناصر و ویژگیدر کوتاه

ها و ر به تفاوتها، با سامت ابیعی و جسمانی جوامل گره خورده که منجشیوة ظهور و بروز این ویژگی

علت ارتباط وثی  دو سامت فطری و ابیعی جوامل بشری باید ها را بهشود و این تالثرها و تفاوتتالثرها می

هاست که در بستر بند بود و این، در مقیقت همان معنای بومی بودن پدیدهها پایمحترم شمرد و به الزامات آن

 گیرد.نظریة فطرت مطمح نظر قرار می

های رومی و جسمی و گفته، پرواضح است که یک الگوی پیشرفت، باید با ویژگیت به مطالب پیشبا عنای

 معنا «ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی»مفهوم سان است که سنخ باشد و بدینفطری و ابیعی یک ملت هم

 خود را در الگوی بومی پیشرفت پیدا خواهد نمود. ، جایگاه«ایرانیت»یابد و می

 تعامل با دیگر الگوهای پیشرفت، به حکم نظریه فطرت التزام به -2-7

ها تر پیمودن اری  سعادت برای انسان، ارق فرعی و مسیرهای جزئی-صراط-راه کما در عین وامد بودن شاه

-شمار و بسیار متنوب است. هر انسانیها وجود دارد، بیآمیزی که در میان آنو جوامل، به مالم تالثر مالمت

جوید و سعادت و کما  را می مسیر ،مسب امالام کلی فطرت خویش، به-کافر و غیرالهیهای متی انسان

اش که او را مقید به مدود و محصور های جسمانی و ابیعیویژگی (، و بنابر183، 1385امام خمینی، پوید)می

در مسیر تدریج و بهپیماید تا کنند، این مسیر فطری را از کانا  انحصاری وجود خویش میدر مسائل جزئی می

خویش، از اف  ابیعت و جسمانیت، پا در عرصة تجرد و رومانیت گیاشته و از برخی قیود و مرکت 

های مادّی فراتر رود. ورود هر انسانی به مرملة تجرد رومی و ظهور و بروز ابعاد فطری، آغاز محدودیت

های فراگیر انسانی است؛ اما رهایی کامل ویژگیها و پا نهادن در وادی کلیات و رهیدن از قیود و محدودیت

اش به لوازم و بندیمالم پاینیست و به یسورکه در دار دنیاست مانسان از همة قیود مادّی و جسمانی، تا زمانی

مسیر کما  برای وی جز از مسیر مناسبات مربوط به این دار، ممالن نیست. در  امالام عالم مادّه، ای کردن

اش قرار دارد، مسیر رشد و مرکت رو مادّیعنصری و بدن نی تا یک پای وجودش در جسم مقیقت، هر انسا

گونه است که هر انسانی، کما  و تعالی و ایناست اش گره خورده به کمالش با الزامات جسمانی و مادی
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الطرق الی »بارت ای که از ع. شاید یالی از معانیبپیمایدتواند اش نمیاش را جز از مسیر ابیعت انحصاریفطری

  لیل و تبیینی که گیشت مرتبا باشد.شود، با تحبرداشت می «اهلل بعدد انفس الخالئ 

که بسیاری از ها نیز صادق است؛ چه آنها، بلاله در مورد جوامل و ملتمسئلة یادشده، نه تنها در مورد انسان

های قومیتی و نژادی و مان و ویژگیمالم مالان و زهای جسمانی آماد یک جامعه، بهامالام ابیعی و ویژگی

جامعه، مشابه با یالدیگر است؛ لیاست که مسیر تالامل و تعالی رومی و معنوی  جغرافیایی یالسان افراد آن

 معنوی عناصر جوامل و ملل مختلف. تری دارد تا مسیر تالامل و تعالی رومی وعناصر یک جامعه، شباهت بیش

به فرهنگ بومی و ارامی الگوی بومی پیشرفت و تعالی است که پیش  التزامضرورت این تحلیل،  نتایجیالی از 

ها و الگوهای های این نگاه، لزوم ارتباط و تعامل مؤثر با دیگر فرهنگاز این بدان اشاره شد. از دیگر د لت

به  مالم ابیعت متفاوت خویش، مسیری را برای رسیدنکه هر قوم و ملتی بهپیشرفت و تالامل است؛ چه آن

شود که سایر ملل هایی از مقای  و کما ت علمی، رومی و معنوی برای او گشوده مینماید و اف کما  ای می

راه نیابند و یا در زمان و نحوة وصولشان به آن کما ت، متفاوت باشند.  هاها، ممالن است بدانو امت

توان آن خیرات و ها، میز ارتباط با آنترتیب، هر جامعه و فرهنگی دارای کما ت و خیراتی است که ابدین

، هر الگوی پیشرفتی ت را اقتباس کرد. لیاهای بومی جامعه خویش، آن کما کما ت را شناخت و بنابر ظرفیت

توان بر سرعت و عم  مندی از آن کما ت، میمحاسنی دارد که با شناخت آن محاسن و تالش برای بهره

 مرکت تالاملی جامعة خویش افزود.

توان از برخی تعابیر تر را میشناخت و کسب کما ت بیشتوصیه به ارتباط با دیگر اقوام و ملل جهت نیل به 

 جَعَلْنَاکُمْ وَ أُنثَى وَ ذَکَرٍ میّن خَلَقْنَاکُم إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»عنوان مثا ، از آیة شریفة روایی و قرانی نیز دریافت. به

 تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملّت ملّت را شما و آفریدیم، زنى و مرد از را شما ما مردم، اى، لیتَعَارَفُوا قَبَائیلَ وَ شُعُوبًا

خدای متعا ، توان این برداشت را داشت که ، می«(14: )مجراتکنید ماصل متقابل شناسایى یالدیگر با

)فیاض، کندبیان می «لتعارفوا»را با و آن قرار دادههای فرهنگی را افزایش فهم و شناخت انسان تفاوت مالمت

فرهنگی است ذهنیت جهانی و ارتبااات میانشناسی فطری، میانهای معرفتپس یالی از پایه (346، ص1386

است که با دیدن، مشاهده و  (137عمران: : در زمین سیر کنید)آ الْأَرْضِ فیی سییرُواسیر برونی) ،و روش آن

 (352، ص1386)فیاض، شود.ماصل می یگرانتجربة زندگی د

 «پیشرفت الگوی جهانی»فطرت و  -2-8

ها و وجوه افتراقی دارد، اما مالم ابیعت متفاوتشان تفاوتپیشرفت جوامل و ملل مختلف، اگرچه به یالگو

های کلی روشی این الگوها برای رسیدن به کما  و تعالی مقیقی نوب بشر، مبانی، اصو ، غایات و متی سرفصل
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ها و ترتیب و توالی وصو  به های جزئی یا در اولویتها و روشها در شیوهیالسان و ثابت است و تفاوت

 بود. غایات خواهد

های های کلی ماکم بر همة این الگوها که ثابت و  یتغیر است، ریشه در گزارهمبانی، اصو ، غایات و روش

ها ها عجین شده و جز از مسیر آنها و جوامل با آنفطری و ثابتی دارد که سرشت و سرنوشت همة انسان

 توان به کما  مقیقی که همان میات ایبه است دست یافت. نمی

توان از الگوی جهانی مین اساس، در عین اعتقاد به بومی بودن پیشرفت برای هر جامعه و ملتی، میبر ه

پیشرفت نیز سخن گفت. این مسئله اشعار به این نالته دارد که الگوی جهانی اسالم برای اقوام و ملل و جوامل 

رسمیت ختلف را نیز بههای فرهنگی متعیّنمختلف، در عین ومدت و یالسانی غایت و مسیر، تالثرها و 

ها را در دامان مقای  فطری مشترک و فراگیر، به ومدتی مقیقی منتج خواهد کرد. شناسد و همة این کثرتمی

پس الگوی پیشرفت و تعالی جوامل، متی در زمان تشالیل مالومت جهانی اسالم نیز نافی تبلور و ظهور 

نخواهد شد و جهانی بودن آن الگو، به کما ت معنوی و امور فطری جوامل بازگشت  الثرهای بومی و متفرهنگ

 ها. کند، نه به همة شئون مادی و ابیعی انسانمی

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

است و این شناخت، خود از دامن  «انسان»وابسته به نحوة شناخت از  تبیین و ارامی الگوی پیشرفت جوامل،

های رایج در شناسیشناسی دینی با انسانجا که نحوة انسانآورد. از آنبرمی بینی سرشناسی و جهانهستی

 قطعاً تعریف و ابعاد پیشرفت در این دو مالتب متفاوت خواهد بود.های غربی متفاوت است، نظریه

عنوان یک نظریة دینی که هم در منابل نقلی و هم در ذخایر مالمی و فلسفی ما ریشه به «شناسی فطریانسان»

که ظرفیت ظهور و بروز در قالب یک الگوی بومی پیشرفت را  هایی استشناسیترین انساندارد، در زمرة جامل

ی را در ارامی الگوی شناسهای کالن این نظریة انسانداراست. در این مقاله بر آن بودیم تا برخی از د لت

های ایجابی فراوانی که این نظریه برای ورود به موضوب ارامی الگوی پیشرفت بیان کنیم. عالوه بر ظرفیت

توجهی هم در های انتقادی قابلها در این مقاله اشاره شد، ظرفیتای از این ظرفیتپیشرفت داراست و به پاره

توان به مواجهة انتقادی با الگوهای رقیب در عرصة پیشرفت می هااین نظریه وجود دارد که با تالیه بر آن

 باشد.در این زمینه بسیار فراخ و پردامنه میهای بعدی پژوهش لیا اف  پرداخت؛
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