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چکیده
انقالب اسالم ایران رخدادی در چارچوب هویت ایران  -اسالم و داعییهدار سیامان از توسی ه و شیشیر ت
تمدن بر اساس این هویت مل و دین بود .اما امروز عل رغم گذشت چیار دهه بحی در مایان و اصیول
توس ه و شیشر ت اسالم از یک سو و ششت سر گذاشتن شش برنامه جیام توسی ه از سیوی دیایر ،شیاهد
شکاف میان واق یت تاریخ و اجتماع انسان ایران با این ماان و شیشر ت مورد نظیر می باشییم .بررسی
منطق درون این ناساز یک از میمترین هدفهای شژوهش حاضر م باشید .ایین مقاهیه در صیدد اسیت بیا
استفاد از روش تحلیل و در چارچوب نظریه اسپریانز شرتوی بر منطق درون برنامههای توس ه در ایران شس
از انقالب ا کند و ارتااط راهارد اقتصادی این برنامهها را با هویت ایران  -اسالم بررس نماید .ناارند بیا
رض گسستناشذیری مفاهیم «هویت»« ،عداهت» و «توس ه» در منطق اندیشه سیاس  ،به بررس ناسازواری
راهارد اقتصادی برنامههای توس ه و سیاست ت دیل اقتصیادی بیا هوییت ایرانی  -اسیالم شیس از انقیالب
م شردازد .در شایان نیز با ارائه رویکرد قابلیت آمارتیاسن به توس ه ،به بررس برخ امکانیات آن در شیرادزش
اهاوی توس ه مورد نظر در گفتمان انقالب اسالم خواهیم شرداخت.
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مقدمه
شرسش از «من کیستم؟» و ابتنای جام ه بر آن کیست  ،شرسشِ بنییادینِ انسیانِ ایرانی در تیاری م اصیر
اوست .در تاری مدرن ایران ،برخورد غرب با انسان ایران او را به شرسش از وض یت خیود وادار سیاخت و
متوجه «کیست » مسئلهدار خویش در برابر تجدّد نمود .این وضی یت مشیکلهدار نییز انسیان ایرانی را بیا
شرسش «اکنون چه باید کرد؟» مواجه ساخت .اوهین تالشهای انسان ایران برای خیرو از ایین انحطیاط
در قاهب اصالحات دوهت مردان قاجار صورتبندی شد که این اصالحات در برخورد با ساختار انسداد یا تیه
قدرت سیاس و با ت سنت جام ه ایران نا رجام ماند و جای خود را به انقالب مشیروهه سیپرد .انقیالب
مشروهه نیز از «تنایه» و سپس «تنزیه» انسان ایران بازمانید و نیزا درون گفتمیان و سیلطه نیروهیای
سنت از یکسو و شار خارج از سوی دیار ،بیه ناکیام آن دامین زد و نوسیازی اقتدارگرایانیه حاکمیان
شیلوی را جایازین آن نمود .مدرنیزاسیون اقتداری دور شیلوی اگرچه در حوز های ساختاری چیر اییران
را متحول کرد ،اما به دهیل نقصهای تقلیلگرایانه به تحوالت دامن زد که در نیایت به انقیالب اسیالم
منجر گردید .نوسازی شیلوی به دهیل انسداد ساختار سیاس و تقلیل دل بخواه تجدّد از یک سو و هویت
ایران از سوی دیار ،نه توانست نیروهای اجتماع جدیدی را که خود توهید کرد بود جذب سیازد و نیه از
توان کنترل نیروهای سنت برخوردار بود که سیاست مدرنیزاسیون آنییا را در وضی یت آنومییک قیرار داد
بود .انقالب اسالم را م توان ائتالف سلا و ناسازگونه این نیروهای اجتماع متنو دانست که شیرامونِ
گفتمان راگیر اسالم و تنوعات درون آن به وقو شیوست (ازغندی.)83 :7932 ،
انقالب اسالم در زنجیر تفاوت و غیریت سازیِ با غرب و مدرنیزاسییون غربی قابلییت دسترسی و
اعتاار شیدا کرد و در جریان همین غیریت سازی نیز به بیازبین مفیاهیم و دالهیای نظییر «شیشیر ت» و
«توس ه» بر اساس هویت اسالم شرداخت .در ایین غیرییت سیازی گفتمیان حیاکم بیر انقیالب غیرب و
مدرنیزاسیون غرب را نف نمود ،اما صرف نف اهاوی توس ه غرب نم توانست از توسی ه بیهشییو غیرب
جلوگیری کند ،مار اینکه جایازین بوم  ،اما عملیات در چارچوب ضرورتهای تاریخ و اجتماع عصر
حاضر برای آن هرح گردد .جایازین که شواهد و ت ارضات اجتماع و رهنا امروز نا وجود مو قیت
آمیز آن م باشند و عل رغم گذشت چیار دهه از تاری انقالب اسالم  ،انسان ایران هنوز درگیر شرسیش
تاریخ «چه باید کرد؟» است.
این مقاهه در صدد است در منطق اندیشه و نظریه سیاس از برخ ضرورتهیا و اهزامیات درونی ایین
اهاوی جایازین سخن باویید .در همیین راسیتا ناارنید در درجیه نخسیت و بیر اسیاس منطیق درونی
نظریههای توس ه ،به بررس برخ ت ارضات میان ماان کری و لسف رویکردهای توسی ه اقتصیادی و
سیاست ت دیل ساختاری با ماان کری و رهنا انقالب اسالم و آثار اقتصادی و اجتماع آن خواهید
شرداخت .در مرحله ب د نویسند نظریه توس ه انسیان آمارتیاسین و مفییوم «قابلییت» را بیهعنیوان ییک
چشمانداز مفیوم و راهاردی بدیل برای توس ه عادالنه و ت اه محور ارائه و دالیل آن را برجسته خواهد
ساخت .سؤال اصل این است که آیا نظریه توس ه انسان م تواند انسان ایرانی را بیه برخی از مایان و
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اهزامات توس ه عادالنه و هماهنگ با ماان کری و رهنا خویش رهنمون سازد؟ رض میا ایین اسیت
که رویکرد توس ه انسان با ارجا به هنجارِ «قابلییت» و هیوازم آن ،امکانیات مفییوم و راهایردی قابیل
توجی را شیش روی توس ه اخالق محور قرار م دهد که م توان از برخ تضیمنات آن شیرامیون هوییت
رهنا انسان ایران و در روایت انقالب اسالم بیر برد.
رویکرد اندیشیهای و هنجیاری بیه توسی ه و واکیاوری آن در سیطا مایان یکی از نکیات مییم و از
نوآوریهای شژوهش حاضر م باشد که غیاب آن را در مطاه ات توس ه م توان مشاهد نمود .این رویکیرد
حاصل برخ گرایشات انتقادی در مطاه ات توس ه م باشد که در نقیادی رویکردهیای جام یه شیناخت و
اقتصادی مسلط بر توس ه و برخ شیامدهای اجتماع و اخالق آن هرح شد است .در ادامه و در بررسی
رویکرد توس ه انسان بیشتر به واکاوی این رویکرد خواهیم شرداخت.
چارچوب مفهومي و نظری
با توجه به اینکه این مقاهه در رویکرد اندیشه سیاس هرحریزی شد است و ناا اندیشهای و هنجاری بیه
مقوهه توس ه دارد ،هذا در یم منطق توس ه از روش اسپریانز بیر گر ته است .هدف اسپریانز ،هرح اهاو
و روش است که بتواند در یک رهیا ت غیر شوزیتویست و با استفاد از مطاه ات تاریخ و انسانشناسیانه
به یم نظریههای سیاس بپردازد که بُ د «هنجاری» 7دارند .از نظر اسپریانز هدف نظرییه سیاسی ارائیه
تصویر و بینش جام از زندگ اجتماع و سیاس است و تفکر سیاس اساساً در خدمت انسان و نیازهای
او ،هرح ابزارها و را کارهای برای تأمین آنیا م باشد (اسپریانز.)72 :7932 ،
از نظر اسپریانز هرگونه تصویر جام از زندگ سیاس و اجتماع ییک بُ ید «توصییف » و ییک بُ ید
«هنجاری» دارد ،که در بُ د توصیف بازیاران میم و عوامل و چیارچوبهیای سیازند زنیدگ سیاسی و
روابط میان آنیا شناسای و بررس م شوند و در بُ د هنجاری جام ه مطلوب به تصویر کشید می شیود و
در راستای آن اصوه تجویز م گردد .در یک ناا کل نظریه سیاس یک نقشیه جررا ییای از سیاسیت
برای ما رسم م کند تا به ما باوید کجا هستیم و چه راه ما را به مقصید میورد نظرمیان می رسیاند .در
ترسیم این نقشه مشکالت و مسائل عین در وض موجود نقطه آغاز است و ترسیم «جام ه خوب» کیه در
آن نیازها و مشکالت وض موجود ناشدید م شوند نقطه شایان .در اصله میان این دو نقطه نیز م یارهیا و
مالکها و ارائه را حل برای گزار از نقطه آغاز به مقصد مطلوب ارائه م شود (اسپریانز.)93-92:7932 ،
نکته میم این است که نه این را حلها و هنجارها م تواند انتزاع باشد و نه «جام ه خیوب» ترسییم
شد  ،بلکه این مراحل باید از منطق درون و مرتاط با هم شیروی کنند و نسات خود را بیا وضی موجیود و
امکانات و قابلیتهای انسان از دست ندهد .با این توضیا اسپریانز م تقد است که هر نظرییه سیاسی از
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چیار مرحله مرتاط با هیم برخیوردار اسیت کیه بیه ترتییب عاارتنید از .7 :مشیاهد بحیران و بی نظمی
 .9تشخیص درد .9 ،ارائه وض بدیل و مطلوب .4 ،ارائه راهکار.
بر اساس مراحل وق م توان گفت که هر متفکر تفکر ورزی خود را با مشاهد بحران و مسیائل ییک
جام ه آغاز م کند و تالش م کند که چرای آن را دریابد .در ادامیه متفکیر بیا شی بیردن بیه دهییل ایین
نابسامان تالش خواهد کرد آن را ر کند و در همین راستا و با توجه به امکانات و نیازهای انسیانهیای
آن جام ه و براساس یک م یار و را حل ،وض مطلوب ترسیم م کند و برای تحقق آن بیه ارائیه راهکیار
م شردازد (اسپریانز.)729 :7932 ،
منوچیری با بیر گیری از روش اسپریانز یک روایت دالهتی از اندیشیه سیاسی ارائیه می دهید کیه
م تواند در یم نسات هویت انسان و توس ه یا تا بهعنوان وض بدیل قدان توس ه ما را یاری کند .از
نظر منوچیری هر اندیشه سیاس یک منظومه گفتاری عمل است که در بردارنید هرحی نظیری بیرای
سامان نیک جوام انسان است که دارای چندین گزار است که ایین گیزار هیا در ارتایاط بیا هیم وضی
مطلوب و را رسیدن به آن را ترسیم م کنند .او این گیزار هیا را کیه همیان مراحیل اندیشیه در رویکیرد
اسپریانز م باشد« ،دالهت» م نامد و از شنج دالهت در اندیشه سیاس سیخن می گویید کیه هرییک بیه
وجی از امر سیاس م شردازند .این شنج دالهت به ترتیب عاارتند از :تاریخ  -تایین  ،بنییادین ،هنجیاری،
راهاردی و کاربردی (منوچیری.)2 :7924 ،
 .7دالهت تاریخ  -تایین  :اندیشهورزی سیاس در مواجه متفکر با بحرانهای موجود در زمانیه متفکیر
آغاز م شود و اندیشهورز باید م ضل عمد جام ه را تایین اجتماع  -تاریخ کند؛ ی ن باید به چرایی و
چاونا وض موجود شاس دهد.
 .9دالهت بنیادین« :س ادت انسان» و «مصلحت دوهت» مقوالت اصل در این دالهت هستند که بیا دو
هویت ،یک هویت انسان و دیاری هویت مشترک (دوهت/عرصه عموم ) شیوند دارد .در اینجا ت ایر ما از
انسان و مصلحت و س ادت او میم م شود .مدهول این دالهت ماان کری است و دالهت بنیادین در بطن
میراث کری و رهنا م ین شکل م گیرد.
 .9دالهت هنجاری« :هنجار» ی ن میزان و اهاو و دالهت هنجاری به م ییار و مالکی (نظییر عیداهت،
آزادی ،حق و )...اشار دارد که برای مناساات مطلوب اجتماع ارائه م شود تا مناساات که بیرای زنیدگ
مطلوب «بیتر» است ،شیرامون آن برقرار شود .مثل عداهت ،آزادی ،هماستا و حق .دالهیت هنجیاری بیا
توجه به دالهت تاریخ  -تایین و دالهت بنیادین شردازش م شود.
 .4دالهت راهاردی :با دالهت راهاردی متفکر سیاس اهاوی مطلوب یا مناسب برای اقتدار در جام ه را
ترسیم م کند تا دالهت بنیادین ی ن س ادت و مصلحت را از هریق دالهتهای هنجاری منیدر در خیود
محقق سازد .دالهت راهاردی همان اهاوی نظری اقتدار (نظریههای حکومت و قانون) است.
 .2دالهت کاربردی :دالهت بیرون /شسین است و از این حی با دیار دالهتها متفاوت است؛ بیه ایین
م نا که در هول تاری  ،مکاتب کری مختلف مانای قیوانین اساسی  ،انقیالبهیا و تریییرات اجتمیاع و
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اصالحات بود اند .در اینجا اندیشه سیاس مانای خط مش ها در سیاستگذاری اجتماع و از جمله توس ه
است .این دالهت اشار به مانای بهکار برد شد در موارد ذکر شد دارد (منوچیری.)4-3 :7924 ،
رویکرد دالهت منوچیری از نظریه اسپریانز م تواند یم میا را از توسی ه و منطیق درونی آن ارتقیا
بخشد .به این م نا که در بح اهاوی توس ه بوم  ،یم هویت انسان ایران و هرح مصیلحت بیر اسیاس
آن (دالهت بنیادین) را میم م داند و م تقد است که دالهت هنجاری (عداهت) و دالهت راهایردی (توسی ه
یا تا ) باید م طیوف بیه هوییت انسیان در سیاحت تیاریخ و اجتمیاع اش (و نیه سیاحت انتزاعی و
راتاریخ ) باشند ،زیرا اساس اندیشه سیاس همان بیزیستن انسان است .عقل عمل ارسطو که اسپریانز
اندیشه سیاس را متأثر از آن م داند و ما نیز توس ه را مصداق از آن قلمداد م کنیم ،تنییا ییک موضیو
دارد و آن «بیزیستن» در جام های است که در آن شرایط زندگ خوب راهم است .در شایان اشار خواهد
شد که «قابلیت» که ت ایر آمارتیاسن از آزادی و توس ه اسیت ،مفییوم ارسیطوی و م طیوف بیه همیین
زیست است که در آن ارزشهای انسان و هویت هر جام ه میم قلمداد م شوند.
اندیشه سیاسي؛ هویت ،عدالت و توسعه
در این قسمت س بر آن خواهد بود که ضمن م ر اجمیاه رویکیرد اندیشیه سیاسی و ارتایاط آن بیا
مفاهیم ذکر شد  ،به نسات سنج و منطق درون آنیا در رویکردهیای توسی ه در اییران شیس از انقیالب
بپردازیم و نیایتاً به برخ از ماان و اهزامات رویکرد قابلیت آمارتیاسن به توس ه و اهمیت آنیا در شردازش
توس ه اخالق محور و عادالنه مورد نظر انقالب اسالم اشار نمائیم.
در مااح اسپریانز و در رویکرد دالهت منوچیری اشار شد که اندیشه سیاس بیه تای عقیل عملی
ارسطو از ماهیت هنجاری برخوردار است .ارسطو در کتاب «سیاست» ،دانش یا همان اشیستمه یونان را به
نظری و عمل تقسیم نمود و سیاست را در ساحت عمل و شراتیک دانش قرار دارد که موضو و غایت آن
نه تنیا زیستن بلکه چاونه «خوب زیستن» بود و خوب زیستن را «س ادت» 7می نامیید (ارسیطو.)7937 ،
بهعاارت سیاست ماهیت «هنجاری» دارد و مسئله آن نیز بررس اقتضائات یک زندگ خوب برای انسان
است .در اینجا هنجاری بودن با اخالق بودن (به م نای خوب زیستن) شیوند دارد و اندیشه سیاس همیان
اخالق و خوب زیستن در عرصه عموم و نه ردی م باشد (منوچیری.)8 :7924 ،
در نظریههای اقتصادی هیارال این بُ د تجویزی اندیشه سیاس از سوی اقتصاددانان چیون رییدریش
ونهایک نف م شود و ماهیت آن اقتدارگرایانه م ر م گردد .او م تقد است که نمی شیود نیادهیای
اقتصادی و اجتماع را بر اساس ا کار انسان هراح کرد ،زیرا سامان اجتماع و اقتصادی تاب یک نظم
خودجوش است و نااید با اید های مانند عداهت در آن دخاهت کرد .از نظر او دخاهت در سامان اقتصیادی و
اجتماع مستلزم شناخت همه واق یتهای آنیا م باشد ،حال آنکه هیچ کس قادر به چنین شناخت نیست
1. eudamona
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و ادعای چنین شناخت به اقتدار دوهت و برهم زدن نظم بازار و جام ه منتی م شود (هایک-92 :7930 ،
.)99
اما همانهور که در بح اسپریانز اشار شد ،نم تیوان مییان اقتیدارگرای و اندیشیه سیاسی تیالزم
حتم برقرار کرد .اندیشیه سیاسی تفکیر در بیاب امیور مطلیوب اسیت نیه هیرح رازمیان و رامکیان
صورتبندهای مطلوب که ممکن است توهید اقتدار کنند .اندیشه سیاس زمینیهمنید و تیاری منید اسیت ،و
آنچه اندیشه سیاس را م نا م کند همان تفکر و تالش برای برون ر تن از وض یت بحرانی و ورود شییدا
کردن به وض یت بیتر و هوازم آن است .اندیشمند سیاس با بیر گیری از مفاهیم هنجاری (عداهت ،آزادی،
شیروندی ،برابری و )...و با برداشت که از هویت انسان و مصلحت او دارد ،به تجویز اصول و را حلهیای
برای مشکالت جام ه م شردازد .این هنجارها مسائل عموم جام ه بشری را شکل م دهند.
در میانِ مفاهیم هنجاری مفیوم «عداهت» هموار مورد توجه و شردازش اندیشه سیاس بود و م توان
گفت که یک از میمترین شرسشهای همیشا اندیشه سیاس  ،شرسش از عداهت و جام ه عادالنیه بیود
است ،زیرا هیچ اجتماع بدون عداهت ثاات شیدا نخواهد کیرد .امیا ایین مییم در میورد «توسی ه» صیدق
نم کند .مفیوم «توس ه» نیز در زمر مفاهیم هنجاری قیرار می گیرنید کیه قایل از هرگونیه بررسی در
شاخههای مختلف دانش اعم از اقتصاد ،جام هشناس و حت خود سیاست ،الزم است در اندیشیه سیاسی
بهعنوان شاخهای که متوه تفکر در مورد هنجارها و بایدها م باشد صورت گیرد .امیا بیا توجیه بیه هیرح
مااح توس ه در ضای گفتمان علوم اثاات  ،این مفیوم هنجاری گر تار علوم شد که بیشتر توصییف
بودند و سایه ناا محا ظهکارانه خود را بر یک مفیوم هنجاری انداختند .تنیا در دهه  7230بود که بیا بیه
چاهش کشید شدن تفکر اثاات توسط جریانهای انتقادی ،شساساختارگرا و منیست زمینیه بیرای رویکیرد
هنجاری و اندیشهای به توس ه راهم شد .در این مجال نیز محیور بررسی ایین مفیاهیم همیان اندیشیه
سیاس به م نای عام آن م باشد .در اینجا ما به بررس جایاا عیداهت و توسی ه و ارتایاط آنییا باهوییت
انسان بهعنوان سنگ بنایِ اندیشه خواهیم شرداخت.
اندیشه سیاسي و هویت انساني

شرسش از «هویت» ،7شرسش از ماهیت انسان و «چیست » و «کیست » اوست ،که همیوار در برابیر ییک
«غیر» 9ت ریف م شود .در واق در هر «من ،چنین یا چنانم» دو من نیفته است که اوه هوییت اسیت و
دوم غیر یا دیاری (تاجیک .)901 :7934 ،بهواسطه وجود همین «غیر» بیرون ایستاد از انسان ،هوییت
دنیای درون را با دنیای بیرون و روابط اجتماع ترکیب م کند و ذهنیت رد را از خود شکل م دهید .بیه
واسطه این ذهنیت است که انسان به رویدادها و تحوالت محیط زندگ خیود حسیاس می شیود و عمیل
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می کنید

م کند .با این بیان انسان در برخورد با دیاران به «کیست » و «چیست خود» م شردازد و س
بهگونهای ر تار کند که از آن کیست و چیست انتظار م رود (تاجیک.)84 :7931 ،
هویت امری شیچید و چند الیه است و همین ویژگ ها یم و بررس آن را دشوار م سازد .اما از آنجا
که رویکرد ناارند در این متن ساحت اندیشه سیاس و دالهت بنیادین آن م باشید ،در شیردازش مفییوم
هویت بیش از هر چیز به ساحت رهنا و تاریخ انسان ایران توجه م شود .بهعاارت دیار تا جای که
به بُ د هست شناخت انسان مربوط م شود ،هویت انسان را چیزی جز نظام اجتماع و رهنا او م یین
نم سازد .تمرکز ما بر ساحت رهنا و اجتماع «هویت» از این جیت است که آن را مقدم بیر ت یاریف
خود از «عداهت» و «توس ه» در منطق درون اندیشه سیاس م دانیم .بهعاارت دیار ،این برداشیت میا از
انسان و هویت اوست که مصلحتاش ،ی ن «دالهت بنیادین» اندیشه سیاس را ت ریف م کنید و مانیایِ
«دالهت هنجاری» (عداهت) و «دالهت راهاردی» (توس ه) قرار م دهد.
با توجه به این بیان م توان گفت که هویت واسطه میان رد و نظام اجتماع و رهنا اسیت و ایین
دو از یکدیار ترذیه م کنند و نم توانند در تقابل با یک دیار قرار گیرند .در صورت کیه یرد در ت یارض
میان هویت خود و نظام اجتماع و رهنا قرار گیرد ،احساس استمرار را از دسیت خواهید داد و در ایین
صورت است که یا باید هویت جام ه را ترییر دهد و یا خود را با ترییر جام ه هماهنگ سیازد .امیر سیاسی
دقیقاً در اینجا م نا شیدا م کند .سیاست همان ابتنای نظام اجتماع مطلوب بر اساس ویژگ های است که
برای هویت انسان قائل م شود .در صورت ت ارض میان رد و نظام اجتماع انسان حس تداوم خود را از
دست م دهد و مسیری را ه خواهد کرد که گیدنز آن را قدان «امنیت هست شناخت » 7م نامد.
گیدنز بین هویت و امنیت وجودی و هست شناخت ارتااط برقرار می کنید و بییان می دارد کیه خیود
آگاه عمل  ،هنار عاهف و شناخت و احساس امنیت هست شناخت اسیت .از نظیر او احسیاس تیدام و
امنیت مستلزم این است که در تمام حاالت و زمانها و به هر ت ایر و تفسیری ،بدانیم کیه هسیتیم ،چیه
م کنیم و چرا چنین م کنیم (گیدنز« .)23 :7939 ،امنیت هست شناخت همان نیازِ به تجربیهی «خیود»
بهعنوان یک شخص کامل و شیوسته در زمان ،اشار دارد» (.)Mitzen, 2006: 342
نسات هویت با امر اجتماع و رهنا حکایت از باز و گشود بودن آن دارد .هویت یک امر انسیدادی
نیست .همانگونه که برخ از متفکران بیان م نمایند هویت در نسات خود بیا دو مقوهیه غیرثابیت «امیر
اجتماع » 9و «نظام دانای » 9در تحول مستمر است (قادری .)709 :7931 ،اندیشهورزان سیاسی همیوار
شاس های مختلف به شرسشهای همیشا هویت ،عداهت ،امنیت ،آزادی و ...داد اند ،زیرا «امر اجتماع »
و «صورتبندی دانای ِ» مکان و زمانه آنیا موجب برداشتهای متنو از انسان و هویت انسان شد است.
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خالصه م توان هویت را همان دالهت بنیادین اندیشه دانست .اندیشهورز سیاس با توجیه بیه سیاحت
انسانشناس خود و هویت که برای او قائل است دوهت مطلوب را بنیان م نید .انسانشناس اساساً علیمِ
هویت انسان است و همانگونه که دیرکس بیان م کند آنچیه در ایین علیم مطیرح می شیود ،در قاهیب
شناخت خود (بهصورت نظری) و تحقق بخشیدن به خود (بهصورت عمل ) در آدمی م نیا شییدا می کنید؛
انسانشناس در این م نا بهعنوان عامل بنیادین و زیربنای برای اندیشهورزی سر بیر می آورد (دییرکس،
.)9 :7932
اندیشه سیاسي و عدالت

واژ «عداهت» 7یک از شرمناقشهترین مفاهیم اندیشه سیاسی اسیت .ایین واژ می توانید موصیوفهیای
گوناگون را بپذیرد و در مورد خداوند ،رد ،جام ه ،حاکم و قانون بهکار برد شود .عالو بر ایین عیداهت در
حوزهای مختلف سیاس  ،اجتماع  ،اقتصادی سویههای متفاوت شیدا م کند .به این دشواریهای باید این
شیچیدگ را نیز ا زود که عداهت یک واژ و یا یک ارزش مجرد نیست ،بلکه عداهت بهعنوان یک ضییلت
با ضایل و ارزشهای دیاری نظیر حق ،آزادی ،خیر ،استحقاق ،برابری و بی هر ی نییز میرتاط اسیت و
بدون آنیا شاید نتوان عداهت را نیز به یم آورد (واعظ  .)94:7933 ،تمیام ایین مااحی بیه ایین نکتیه
م انجامد که باوییم عداهت هم حیطه گسترد ای را شیش روی خود دارد و هم با توجه به تفاوت در میورد
ارزشهای میم انسان  ،تشتت آرا در مورد آن راوان است .تفاوت نو ناا ها به انسان و هوییت انسیان
را نیز نااید در این م ادهه راموش کرد.
اکنون باید شرسید که در این میدان تشتت ،جایاا کر سیاس در مورد عداهت کجاست ،زییرا یکی از
مااح جدای ناشذیر اندیشه سیاس که هموار در کنار بح از جام ه مطلوب بیه آن توجیه نمیود اسیت
«عداهت» است .در مورد اینکه چرا عداهت هموار در لسفه سیاس هرح شد است ،باید گفت که عیداهت
مانای است که جام ه بر اساس آن سامان م یابد و بهواسطه آن شیروندان به یکدیار ،و سپس با هم به
حکومت شیوند م خورند (میلر.)709 :7931 ،
همزیست عداهت با تفکر در مورد جام ه مطلوب بیش از هرچییز ناشی از شیرایط و چایونا زیسیت
اجتماع بشر است .این شرایط زندگ انسان است که نیاز به مفیوم عداهت را برجسته م کند تا مانای را
راهم گرداند که روابط اجتماع انسانها و نحو توزی مناب و امکانات هماان را تنظیم سیازد .هرگونیه
تفکر لسف در مورد سیاست ناچاراً باید این شرایط را در مقابل خود قرار دهد و برای سیامان آن م ییاری
ارائه دهد و این م یار همان «عداهت» است .زیست اجتماع انسان ،خودخواه و نفی جیوی نیو بشیر و
کمیاب مناب  ،سه عامل اساس در مطرحشدن عداهت بهعنوان ضرورت زندگ اجتماع انسان می باشیند.
این سه عامل شروط هرحشدن عداهتاند که جان راهز نییز در نظرییه عیداهت خیود از آنییا بیه «شیرایط
زمینهای عداهت» یاد م کند که ذیل آنیا ،همکاری انسانها هم ممکن و هم ضیروری می شیود .جام یه
1. Justice
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عالو بر اینکه محل همکاری اعضای خود جیت منا متقابل است ،جایااه بیرای ت یارض منیا نییز
محسوب م شود .بر اساس همین ت ارض منا است که انسانها نم تواننید بیه چایونا توزیی منیا
حاصل از همکاریهای خود ب تفاوت باشند و همیشه درصدد منا بیشترند .برای گیزینش ییک سیامان
اجتماع که این تقسیم منا را ت یین کند و نیز برای توزی توا ق بر سر توزی مناسیب منیاب و منیا ،
تدوین اصوه ضروری است و این ضرورتها جایاا و نقش عداهت را ت ریف م کند (راهز.)904 :7931 ،
در اینجا به تأس از راهز ما به مفیوم عداهت بهعنوان کانون تمرکز م کنیم که روابط اجتمیاع مییان
ا راد را تنظیم و جام ه سامان یا ته با توزی صحیا امکانات و مناب را بیرای میا ترسییم می نمایید .ایین
مفیوم از عداهت به م نای عام آن مدنظر عموم نظریههای لسفه سیاس اسیت ،امیا اینکیه مانیا و م ییار
مناسب سامانده نیک روابط اجتماع و توزی امکانات و مناب چاونه است ،مسأههای است که در مرحله
دوم هرح م شود و بستا به شرایط یک جام ه و تصور ما از انسانهای آن جام ه دارد .ایین مییم خیود
شامل حال مفیوم توس ه نیز م شود که در زیر بیشتر به آن خواهیم شرداخت.
اندیشه سیاسي و توسعه

« توس ه» 7مفیوم متأخر است و به جز چند دههی اخیر جایااه در ادبیات سیاس و لسیف نداشیته
است .اما با کم تساهل م توان آن را م ادل امروزی همان چیزی دانست که در لسیفه سیاسی جام یه
مطلوب نامید م شد .اگر از چارچوب نظری اسپریانز در مورد نظریههای سیاس بیر باییریم می تیوان
گفت که مفیوم توس ه اعتراض است علیه وض موجود (توس ه نیا تا ) و ترسیم وض مطلوب (توسی ه
یا ته) که در ه آن به بحران و مشکالت موجود شاس تجویزی داد م شود وض بیتری برای انسان در
وض یت بحران ترسیم م شود.
در مقابل توس ه بهعنوان جام ه مطلوب ،مفیوم نیفته است که م تیوان آن را «اسیتراتژی توسی ه»9
نامید .استراتژی متوجه عمل به سیاستهای است که عامالن و کنشاران باید انجام دهند تا بیه وضی یت
که توس ه نامید م شود دست شیدا کرد (هتنه .)720 :7937 ،در چارچوب م ادهیه اسیپریانز و منیوچیری
استراتژی توس ه همان ساز و کار و «دالهت راهاردی» ارائه شد بیرای توسی ه ییا تا در حیوز اقتصیاد
است .ت دیل اقتصادی و بازار آزاد م تواند استراتژی توس ه برای توس ه یا تا در نظرییههیای هیاراهی و
نئوهیاراه باشد .استراتژی همیشه نسات به توس ه امری شسین است .تا یک جام ه بر اساس ماان انسان
شناس خود و امکانات و قابلیتهای تاریخ و اجتمیاع اش بیه تصیویری شیفاف و منطقی از وضی یت
مطلوب که قابلیت آن را دارد دست نیابد ،نم توانید وارد مرحلیه چایونا تحقیق آن (سیاسیتگیذاری و
استراتژی توس ه) شود .اما در مطاه ات توس ه تا قال از دهه  7230بُ د استراتژیک توسی ه هیدف و غاهیب
بود و ب د هنجاری توس ه که مدنظر لسفه سیاس جایااه در مطاه یات توسی ه نداشیت .در ایین دوران
1. Development
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مفیوم توس ه با استراتژیهای که غرب متناسب با انسانشناس خود برای رشد جوام داخلی اش از آنییا
بیر م گر ت گر خورد و این استراتژیها بهعنوان اهاوهای توس ه وارد جوام در حال توس ه شیدند کیه
جام ه ایران نیز از عوارض آن مصون نماند.
در جم بندی این بخش باید گفت که هر جا سخن از توس ه عادالنه و هرح اهاوی متناسب بیا آن بیه
میان م آید ،ب تردید ،موضو اصل آن ی ن «انسان» و «نو ناا به انسان» را نم توان نادید گر یت.
نم توان برداشت رهنا و اسالم از انسان داشت و به سمت اهاوهای ر ت که برداشیت اقتصیادی از
انسان دارند .توس ه نااید به قیمت از دست ر تن امکانات انسان که مقیوم ییک نظرییه عیداهتانید رقیم
بخورد .با درک چنین اهمیت از انسان و مطاه ه آن تحت عنوان مطاه ات انسان شناخت توس ه مسیئلهای
رخ م نمایاند که م توان از آن به ضرورت هماهنا میان اهاوهیای توسی ه و هوییت انسیان ییاد کیرد.
نم توان سخن از توس ه بهمیان آورد و از مانای ترین بح آن ی ن «هویت» آغاز نکرد ،زیرا همان هیور
که در بح آمارتیاسن خواهیم دید توس ه باید در خدمت انسان قرار گیرد و به این شرسش شاس گوید کیه
برای چه نو انسان هرح شد است؟ در اینجاست که سخن از اهاوهای توس ه بهمیان م آید و باید دیید
در زیست تاریخ و رهنا انسان ایران چه رابطه منطق و م ناداری میان نایا ایرانی  -اسیالم بیه
انسان و رویکردهای مسلط به توس ه وجود دارد؟ برای شاس گیوی بیه ایین شرسیش نایاه اجمیاه بیه
رویکردهای توس ه در ایران شس از انقالب م تواند را گشا باشد.
پروبلماتیک هویت دیني و توسعه در ایران پس از انقالب
انقالب اسالم در نقطهای از تاری ایران متوهد شد که در درون خود آرمانهای یک قرن را تجمی کیرد
بود .آرمان های که انسان ایران در برخورد با مدرنیته و در واکنش به آن به آنیا نیاز احساس م کرد وهی
نه دوهت مردان قاجار از عید آن برآمدند نه ققنوس برآمد از خاکسترهای انقیالب مشیروهه و نیه عیزم
اقتدارگرایانه شاهان که در صدد بودند با قط ه قط ه کردن تاری هزاران ساهه انسان ایران او را صر اً بیر
سکوی باستانگرای و تجدد اقتداری بنشانند و تاری  7400ساههای که واسط اه قد میان این دو بود کنیار
زنند.
هویت اسالم شردازش شد در انقالب اسالم نیز حاصل صورتبندیهای دانای اسیت کیه آن را از
صورتبندیهای دانای غرب متفاوت م سازد .قرائت انسان ایران از خدا ،جیان خلقت و جایاا انسیان
از یک سو و اثرگذاری این امر بر ت ریف او از هویت و حقوق انسان از سوی دیار همیوار متحیول بیود
است و انقالب اسالم نیز تجل گا تمام این تحوالت م باشد .همانهور که سید جواد هااهاای بییان
م کند تفکر ایرانشیری زمان با جیانبین و م ر ت شناس اسالم برخورد نمود و سپس در مسیر خیود
با لسفهورزی یونان هم آوا شد تا اینکه در دوران جدید خود به تجدد و اناار های آن رسیید (هااهایای ،
 .)7934تمام این برخوردها سایه خود را بر صورتبندیهای دانای انسان ایران ا کند و با اثرشیذیری از
امر اجتماع و تحول هم زمان آن ،شیش شیش ر ته است.
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برخورد تقلیلگرایانه با این هویت چند الیه در دوران شیلوی به انقالب دامین زد کیه شیرامیون هوییت
انسان ایران  ،از «بازگشت بهخویشتن» سخن م گفت .خویشیتن کیه در آن سینت ایرانی  -اسیالم در
مقابل سنت هویت ِ غرب قرار م گیرد .میشل وکو یلسوف نقاد مدرنیته یکی از میمتیرین اندیشیمندان
است که از زاویه هویت به بح انقالب اسالم م شردازد .او در بح از ناکام سکوالریسیم و نوسیازی
دوران شیلوی ،به ماهیت مذهب اشار م کند و آن را بنیاد اساس آگاه مل ایرانیان قلمداد می کنید .او
با ارجا ماان نوسازی و سکوالریسم دوران شیلوی به ماان و ساک توس ه اروشای  ،مشکل این برنامههیا
را نه صر اً در ناکام ها و سیاستهای شا  ،بلکه در همین ماان م داند و در نسات بیا هوییت رهنای
ایران ،نفسِ نوسازی سکوالر را سربار برنامههای توس ه شا قلمداد م کند ( وکو.)90-97 :7929 ،
از نظر وکو مذهب در ایران صر اً ایدئوهوژی و زبان بیان خواسیتههیا و ایید هیا نیسیت ،بلکیه نیوع
شیو ی با هم بودن است و به زبان مشترک را م خواند .او مذهبگرای در انقیالب اییران را نیه صیرف
بازگشت به اهاعت از رامین شر  ،بلکه وسیله ترییر سوبژکتویته و ذهنیت انقالبیون قلمداد م کند .وکیو
بر نقش «هویت بخشِ» اسالم تأکید دارد و بیان م کند کیه میذهب اراد تریییر کیلِ هسیت ایرانییان و
بازگشت آنیا به م نویت را ال نمود و به این م نا میذهب در انقیالب اییران «روح ییک جییانِ بی روح
است» ( وکو .)80-87 :7927 ،وکو در میان ت ابیر مختلف از مفیوم «حکومت اسالم » نیز بر همین بُ د
م نویت تأکید دارد و آن را صل تمایز بخش انقالب اسالم از تفکران زمانه خود م داند« :مین دوسیت
ندارم که حکومت اسالم را «اید » یا حت «آرمان» بنامم ،اما بهعنوان «خواسیت سیاسی » میرا تحیت
تأثیر قرار داد است .چون کوشش است برای شاسخاوی به مسایل امروزی ...برای اینکیه سیاسیت ییک
بُ د م نوی شیدا کند» ( وکو.)40 :7929 ،
وکو به درست از خال م نویت در تئوریهای مدرنِ سیاست ،شیشر ت و توس ه در جیانِ جدید سخن
م گوید و بازگشت به خویشتن اسالم مردم ایران را واکنش به این خال قلمداد م کند .اما با توجه بیه
ناا هست شناس این شژوهش به هویت ،ناارند م تقد است ،ایین بازگشیت نمی توانسیت از الییههیای
دانای غرب و عناصر آن به دور باشد ،زیرا این خود غرب بود که از مشروهه تیا انقیالب اسیالم سیوزن
خود را بر تن ایران م کوبید و او را آرام نم گذاشیت .وجیدان و ناخودآگیا ایرانی در برخیورد بیا غیرب
عناصری نظیر آزادی ،برابری ،دموکراس  ،قانون و امنیت را در خود جای داد و هموار در ماارزات سیاسی
خود در مشروهه ،نیضت مل و نیایتاً انقالب اسالم آنیا را شیایری م کرد .شیروزی انقالب اسالم نیه
در رد این عناصر بلکه در شذیرش آنیا و صورتبندیشان در «خویشتن ایران  -اسالم » بود کیه صیورت
گر ت .از نظر امام خمین (ر ) و شیید مطیری این عناصر در تجدد تنیا در ساحت میادی انسیان و بیدون
توجه به ساحت اخالق و م نوی او شردازش شد اند (کچوئیان.)738 :7931 ،
اما در گفتمان انقالب اسالم این عناصر شیرامون اسالم شردازش م شوند .در اینجیا اگرچیه اسیالم و
قرآن در گفتمان هویت انقالب اسالم دال مرکزی است ،اما آنیا در روایت انقالب اسیالم و متفکیران
آن از ا ق رهنای و اجتمیاع خیاو و مقتضییات م یین تیاریخ شییروی می کننید و تیاب نیازهیا و
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ضرورتهای خاو دوران خود هستند (کاش و صادق  .)27 :7920 ،ب جیت نیست که در این «بازگشت
به خویشتن» و ت ریف هویت ایران زبان روشنفکران مانند شری ت که نسات با تجدد دارند ،و روحیانیت
مثل امام(ر ) و مطیری که هااس عقل و لسفه را بر تن ذات دین شوشاند اند از برند گ ِ بیشیتری نسیات
به زبان روشنفکر سکوالر و روحان سنت برخوردار بود.
زبانِ شری ت اسالم و تشی را در متن و زمینه مدرن م ر کیرد و همیین امیر بیود کیه مارکسییم و
هیاراهیسم را کنار زد و روشنفکر و دانشااهیان زمان خود را با اسالم شویا آشت داد .همیین نکتیه در میورد
مطیری نیز صحیا است .مطیری روحیان اسیت کیه دغدغیه او دمییدن روح تیاز بیه اسیالم در برابیر
اندیشههای مدرن است .او در شردازش لسفه تاری  ،انسان ،اخالق ،عداهت ،جایر و اختییار همیوار متوجیه
«غیر» است و به همین دهیل است که در آثار خود هموار با مارکس ،هال و کانت به گفتوگو م شردازد.
اما نکته میم این است که این ا راد در مواجه با تجدد منطق درون و طیری اسیالم را گیم نمی کننید و
نم خواهند با وارد کردن م ر ت شناس و هست شناس تجدد آن را زند ناه دارنید .ایین امیر در میورد
مطیری بیشتر صدق م کند.
حاصل سخن آنکه انقالب اسالم در حاه قابلیت دسترس و اعتاار شیدا کرد که با قرائیت اسیالم و
اخالق از انسان ،به سامان توس ه یا ته با دالهای چون آزادی ،عداهت ،جمیوریت ،اسیتقالل و حقیوق و
تکامل مادی و م نوی ارجا م داد .روح اخالق و م نویت حاکم بر انسان شناسی اسیالم بیه میزانی
اهمیت دارد که شیید مطیری در بح از انسان شناس اسالم واژ «شیشر ت» را ناکا می دانید و از
مفیوم «تکامل» بیر م گیرد .این میم م تواند شرتوی متفاوت به توس ه در رویکرد انقیالب اسیالم در
مقایسه با رویکردهای غرب بتاباند .از نظر مطیری شیشر ت مفیوم ا ق است ،اما تکامل به «ت یاه » و
ص ود اشار دارد« .هیر تکامل شیشر ت هست؛ اما هر شیشر ت تکامل نیسیت» (مطییری:70 ،7932 ،
.)913-911
همین ویژگ ت اه جویانه است که نااید در دالهت بنیادین اندیشه سیاس در ایران و بنای توسی ه بیر
آن نادید گر ته شود .مطیری طرت انسان را ت اه جو م داند و م تقد است که این ویژگ نم تواند بیا
هر رهنگ و نظام اجتماع سازگار باشد .هر سیستم رهنا و اجتماع که در تضاد با این طرت ت یاه
جویانه هویت انسان باشد او را بیاانه و دچار مس شدگ م سازد (مطیری« .)29 :7923 ،ت اه » در ایین
جا ساحت دین شیدا م کند و بر اساس مااح مطیری م توان گفت که جام ه توسی ه یا تیه جام یهای
است که در کنار شیشر ت مادی ،در ساحت م نوی نیز رو به سوی ت اه داشته باشد؛ به این م نا که در آن
انسان روحیه و اخالق خداجویانه شیدا کند.
خصلت ت اه جویانه و طرت ت اه گرا واسط اه قد مااح امام خمین (ر ) در حیوز سیاسیت و اندیشیه
است .امام نیز در چارچوب نظام ارزش اسالم به انسان م نارد و در اندیشه ایشیان اسیالم و انسیان بیه
یکدیار گر خورد اند .کانون و محور بح های امام در مورد انسیان ،طیرت اسیت و آرا و اندیشیههیای
سیاس ایشان نیز عموماً با نظر به برداشت که از طرت دارند ارائه م شود .در بح امام در مورد طیرت
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شاهد نوع ناا اخالق به انسان م باشیم بهنحویکه انسان با طرت شاک متوهد م شیود و در ابتیدا از
هر گونه کینه و کدورت مارا است و ذاتاً حب به خیر و نیک دارد .از نظر امام(ر ) خداوند انسان را آ ریید و
باهضرور در ذات او عشق به کمال مطلق که همان خدای ت اه باشد را قرار داد .به همین ساب است کیه
هر انسان عاشق قدرت ،زیاای  ،علم و تمام کماالت و خوب هاست و همه آنیا را نیز بیهصیورت مطلیق و
نامحدود م هلاد (خمین .)12-39 :7911 ،
اما تا آنجا که به دالهت راهاردی اندیشه امام مرتاط م شود ،این نیک سرشت طری انسان هزومیاً بیه
این م نا نیست که در مقام ل نیز انسان آینه تمام نمای طرت خود باشد .در بینش سیاس امام ،انسیان
وجه اجتماع دارد و نم توان بدون در نظر گر تن این وجه انسان کمال یا ته را در خیال توهیید کیرد .در
بینش سیاس امام نقش تربیت جام ه در نظر گر ته م شود بهنحویکه هر نو جام های نمی توانید ایین
طرت سی ید را شیکو ا سیازد .سیاختار و محتیوای نظیام تربیتی کیه بخیش میمی از نظیام اندیشیه و
سیاستاذاری است در تحول این طرت نقش اساس ایفا م کند .امام تربیت نادرست و حاکم بودن نظیام
اجتماع ماتن بر چینش غیر اسالم را عامل میم در انحراف از این طیرت نییک می دانید (خمینی ،
.)99 :74 ،7913
همین طرت نیک و هویت اخالق و ت اه جویانه زمان که در ساحت جام ه م نشیند ،بیه ییک حیق
تادیل م شود و به عداهت نیز متصل م گردد .بهعاارت همین حق است که اهاوی توس ه اسالم را بیه
عداهت توزی و ضرورت توجه به مستض فین وصل م نماید .در اهاوی انقالب اسالم ر ا اقشار ض یف
میم و م یار است و برقراری توازن نسا از هحاظ سطا درآمد و م یشتها بهعنوان هیدف اصیل مطیرح
م شود .اما در انتساب اهاوی عداهت توزی باید به این نکته توجیه کیرد کیه مانیای عیداهت تیوزی در
اسالم امام(ر ) نه مفیوم «نیاز» بلکه «حق» و استحقاق است .اساساً هرگونه قائل شدن حق ر ا در خیود
یک نو محاساه استحقاق نیز دارد و سیاست ارتقا جایاا مستض فان در آرمیان امیام(ر ) ناشی از قائیل
شدن استحقاق در وجود آنیاست .همین نکته است که سیاست بازتوزی در آرمیان انقیالب را از اهایوی
سوسیاهیست جدا م سازد .این برداشت با مفیوم «عداهت رویهای» شیونید می خیورد .بیر خیالف عیداهت
توزی که م طوف به نتایج و شیامدهاست ،عداهت رویهای م طیوف بیه ابزارهیا و روییههیا اسیت .عیداهت
رویهای بر ابزارها و رویههای اشار م کند که در نیادها و ساختارها ت ایه شد است تیا زمینیه توانمنیدی
قرا و نیازمندان را در راستای تحقق آنچه استحقاق آن را دارند راهم سازد (برات ل شور .)42 :7924 ،حیال
با توجه به این نو ناا به انسان و محوریت ت اه م توان با برخ اندیشمندان سیاسی موا یق بیود کیه
برخالف حقوق بشر غرب که «حق» را به ساحت خاص از انسان تقلیل می دهید ،در اندیشیه اشیراق و
اسالم و با توجه به چند ساحت بودن انسان م توان از «حق کمال» و ت اه در هویت انسان و ابتنیای
عداهت و توس ه بر آن سخن به میان آورد (.)Manoochehri, 2014
ناا ت اه جویانه به انسان و محوریت آن در مااح توس ه یک از اهداف کیالن انقیالب اسیالم و
رهاری آن محسوب م شود و امروز نیز نمود خود را در چیارچوب اسیناد و تفکیرات مربیوط بیه اهایوی
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ایران  -اسالم شیشر ت و ماان  ،آرمانها و اهداف آن شدیدار ساخته است .این نو ناا به هویت انسان
و عداهت و قرار دادن توس ه بر آن ،دقیقاً در برابر اهاوی توس ه هیاراه و قرائت آن از انسان قرار م گییرد.
عموم رویکردهای مسلط توس ه در تئورهای غرب ماتن بر نظریههای « ایید گرایی » 7بنتیام و «اختییار
گرای » 9هایک و نوزیکاند و در این رویکردها نو برداشت از انسان و عداهت چشمانیداز مناسیا در ایین
زمینه اهاوی ت اه جویانه ارائه نم دهد .بنتام م تقد است که های ت انسان را تحت تأثیر دو خداوند مقتدر
قرار داد است که عاارتند از :هذت و اهم .همه ی انسانها به ضرب جاذبه هذت و دا ه اهم بیهکیار واداشیته
م شوند و این دو هستند که ت یین م کنند که ما چه چیزی را بخواهیم و چه چییزی را نیه! (کاشلسیتون،
.)7910:94
هایک نیز هویت انسان را در «آزادی» و شیوند آن با ماهکیت خصوص م داند و م تقد است کیه تنییا
در حوز اقتصاد و بازار آزاد است که این هویت م تواند خود را نشان دهد .این قرائیت از انسیان و هوییت
انسان (دالهت بنیادین) بر ت ریف اید گرای و اختیارگرای از عداهت نییز سیایه انداختیه اسیت .بنتیام بیا
اصاهت دادن به دو عنصر وق بیشینه کردن اید را مانای عداهت م داند و همان را مانای بیرای برشیای
ساختارهای اجتماع قرار م دهد .هاق نظر بنتام ،همانگونه که ما در مقام رد زندگ مان را بیا انتخیاب
چیزهای را م بریم که به گمانمان خوشاخت مان را بیشینه م کنند ،دوهت هم باید در انتخاب اینکه چه
اعماه را انجام دهد و چه سیاستهای را اختیار کند ،مانا را ت یین این مسئله قرار دهید کیه چیه چییزی
اید جام یه در م نیای کلی آن را بیشیینه می کنید (همایتن .)971 :7932 ،در میورد هاییک و لسیفه
اختیارگرای نیز باید گفت که این همان ِ میان آزادی (بهعنوان هویت انسان ) و بازار موجب می شیود کیه
هرگونه سخن گفتن از عداهت یکسر منتف شود .برای هایک عداهت همان آزادی در وجه سلا اش است.
او م تقد است که سامان اجتماع و اقتصادی تاب یک نظم خودجوش است و ناایید بیا ایید هیای ماننید
عداهت در آن دخاهت کرد (بشیریه.)32:7929 ،
این نو ناا به انسان و ت ریف عداهت بر مانای آن است که موجب م شود ایین نظرییههیا توسی ه را
همان رشد اقتصادی ت ریف کنند و نظام بازار و ماهکیت خصوص را میمترین استراتژی و دالهت راهاردی
در تحقق آن قلمداد نمایند .حال با این برداشت بیتر م توان شرتوی بر ناهنجاریهای اقتصادی و تأثیرات
هویت آن در جام ه ایران ا کند .توس ه در ایران از اهاوهای مت ارض رنج م برد و در حاه که در سیاحت
رهنا از تکامل اخالق و دین سخن راند م شود ،در ساحت اقتصادی رویکردهیای محورییت دارنید
که بر اساس اهاوی انسان اقتصادی و ردگرای روش شناخت بنا شد اند .نمی تیوان در حیوز اقتصیاد از
اهاوی سخن به میان آورد که ماتن بر سودناری و ایید گرایی اسیت و در عیین حیال انتظیار داشیت
جام های اخالق و ت اه جویانه برشا کرد .بکارگیری اهاوهای توس ه با برداشت اقتصادی از انسیان منجیر
به تادیل ثروت به ارزش و به تا آن تحول سایر ارزش های اجتماع م شود کیه نسیات بیا ارزش هیا و
1. Utilitarianism
2. Libertarianism
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هویت سنت و تاریخ جام ایران ندارد .در این بخش کوتا نایاه اجمیاه بیه ایین موضیو خیواهیم
انداخت و بیان خواهیم کرد که مشکله ناسازگاری میان «ت دیل اقتصادی» بیهعنیوان دالهیت راهایردیِ و
استراتژی توس ه یا تا  ،در ساحت اقتصادی نظریههای توس ه با هویت انسان ایران به مشکالت دامین
زد است که نسات با وض یت توس ه یا تا و آرمانهای انقالب اسالم نداشته است.
تعدیل ساختاری؛ هویت و عدالت

برنامههای توس ه ایران ب د از انقالب اسالم عمالً در  7983و ب د از جنگ بهصورت  2ساهه تدوین شید.
اهداف کل تدوین شد در این برنامه بدون ت ریف در مفاهیم و اهاوها و صر اً بهصورت کل هیرح شید
است بهنحویکه م تیوان شیاهد اهیداف و عنیاوین نظییر :بازسیازی و تجیییز بنییه د یاع  ،بازسیازی
ظر یتهای توهیدی و زیربنای خسارت دید و تأکید بر رشد اقتصادی و خودکفای محصوالت کشیاورزی
در برنامه اول ( ،)7983-7919عداهت اجتماع با توجه به محورهای تیأمین بیداشیت عمیوم  ،گسیترش
بیمه هماان  ،توجه به منیاهق محیروم بیا اوهوییت اشیترال در برنامیه دوم ( ،)7914-13ارتقیا رهنیگ
مشارکت عموم با تأکید بر اصل حقوق شیروندی و مسئوهیت اجتماع  ،نیادینهکردن آزادیهیا و حقیوق
مصرح در قانون اساس  ،گسترش مشارکت مردم و اعمال نظارت عموم بر امور گوناگون کشور از هرییق
گسترش نیادهای مدن در قاهب احزاب ،گرو ها ،تشکلهای صنف در برنامه سوم ( ،)7912-39هد منید
نمودن یارانهها ،استقرار نظام شناسای خانوارهای کم درآمد ،برشای نظام کارامد تیأمین اجتمیاع  ،تیأمین
حداقل م یشت مردم ،سامانده نیاد و دستاا های حمایت و توانمند سازی قرا و نیادینه کیردن امنییت
غذای » در برنامه چیارم ( )7934-33و شنجم ( )7920-24بود( .سازمان برنامه و بودجه ،به نقل از غفاری،
.)7929
در راستای راهارد و استراتژیهای تحقق اهداف مورد نظر ،این برنامههیا بیدون ت رییف در مفیاهیم و
اهاوها و صر اً در راستای بازسازی کشور و بر اسیاس سیاسیت «ت یدیل اقتصیادی» نیادهیای اقتصیادی
بیناهملل صورت گر ت که ماان آن را نظریههای اقتصادی هیایرال تشیکیل می داد .در راسیتای همیین
سیاستها در زمینههای اجتماع بخش از اهیتهای دوهت به بخش خصوص انتقال شیدا کرد و مسئله
توزی درآمد در اوهویت ثانوی قرار گر ت و موکول به رشد اقتصادی کشور شد .رویکرد ت دیل اقتصادی در
این برنامهها از یک ا ستمرار برخوردار اسیت و در برنامیه چییارم و شینجم توسی ه در سیاسیت هد منیدی
یارانهها و آزادسازی حاملهای انرژی او م گیرد و مقیوالت همچیون عیداهت ،امنییت انسیان  ،ارتقیای
سالمت و حفظ محییط زیسیت همای در چیارجوب ایین سیاسیت شیردازش شیدند .از میمتیرین ارکیان
سیاستهای ت دیل اقتصادی م توان بر کاهش ارزش شول مل  ،آزادسازی تجیاری ،آزاد سیازی نیرخ ارز،
ا زایش نرخ بیر  ،کاهش بروکراس دوهتی و آزادسیازی قیمیتهیا اشیار کیرد کیه او آن در سیاسیت
هد مندی یارانهها بود .این سیاستها بههور مستقیم با اهیتهای بخشهای توهییدی در ارتایاط بیود و
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شوکهای ناش از آن یک از موان ا زایش بیر وری ،عوامل توهید و رکود و تیورم در سیاختار اقتصیادی
کشور بود است (صف شکن و مومن .)917 :7922 ،
در حوز اقتصادی مطاه ات حاک از آن هستند عل رغم گذشت چند دهه از انقالب اسالم و عل رغم
آرمان عداهت اجتماع نیفته در آن کاهش قر و نابرابری چشمانداز مطلوب نیدارد و شیکاف هاقیات بیه
مرحله قابل توجی رسید است .در این مطاه ات هموار به اهمیت و محور بودن عداهت اجتمیاع و ر ی
نابرابری در برنامههای توس ه اشار شد است ،اما حکایت دستاوردهای این برنامهها حکایت ناکام است.
رویکرد رشد محور به توس ه ،قدان مشارکت اجتماع مردم به خصوو قرا ،کاهش هزینههای اجتماع
و آموزش  ،محورییت نداشیتن سیاسیت اشیترال و عیدم هحیاظ نمیودن شیرایط اجتمیاع و رهنای در
برنامههای توس ه از جمله عوامل میم این ناکام در تحقیقیات صیورت گر تیه اسیت (راغفیر و دیایران،
7924؛ مومن 7922 ،؛ رئیس دانا7938 ،؛ مکنون و دیاران.)7929 ،
مسلماً تمام ماجرای نا رجام توس ه در ایران به مااح ت دیل اقتصادی بر نم گردد و میواردی نظییر
اقتصاد رانت  ،ساد اقتصادی ،اشرال شدن بازار توسط نیروهای دوهت و شاه دوهت  ،ت ارض منطق سیاس
و اقتصادی و ...میم و قابل توجه است .اما ما توجه خود را به ماان اندیشهای توسی ه و ت یدیل اقتصیادی
م طوف م کنیم که با منطق بازار صورت م گییرد .منطیق ت یدیل و خصوصی سیازی حیاکم بیر آن در
جام های که م یشت مردم نه ماتن بر اقتصاد توهیدی و دانیش بنییان ،بلکیه ماتنی بیر اقتصیاد رانتی و
درآمدهای نفت است ،بخش اعظم مردم را که از نظر اجتماع در وض یت نامطلوب قرار داشتند و قادر به
رقابت در حوز بازار ناودند را کنار زد و زمینهساز نابرابریها ،آشفتا ها و گسستها در حوزهای اجتماع
و رهنا شد .وض یت اقتصادی و شکاف هاقات  ،ناچیز بودن امنییت اقتصیادی خیانواد هیای ایرانی و
میزان شایین درآمد سرانه در مقایسه با سرمایههای های و انسان کشور خود زمینه و موجاات گرایش به
سمت ارزشهای مادی را راهم نمود است.
در حوز رهنا و اجتماع نیز امروز شس از گذشت چند دهه از انقالب شاهد ییک گیذار ارزشی از
ارزشهای سنت به مدرن ،از ارزشهای دین به ارزشهای دنیوی ،از ارزشهیای نیاظر بیر و یاق و نیو
دوست به ارزشهای ناظر بر ردگرای و خومحوری ،و از ساد زیسیت بیه تجمیلگرایی هسیتیم .ییک
تحقیق شیمایش در اوهین برنامههای توس ه و ت دیل اقتصادی حکایت از آن دارد که در دوهت سازندگ و
از  7981تا  7918ساد هزینههای مذها خانواد های ایران  731/2درصید رشید داشیته در حیاه کیه در
همین دور هزینههای تفریحات و سرگرم و هزینههای شخص و آرایشی بیهعنیوان دو شیاخص غییر
مذها به ترتیب  7817/9و  847درصد رشد داشته است .بیهعایارت دیایر هزینیههیای شخصی  9/2و
هزینههای تفریحات  2برابر هزینههای مذها رشد داشته است (تاجییک .)11 :7938 ،ایین تریییر و رشید
شاخصهای غیرمذها در موارد دیار نظیر میزان کتابهای مذها و کتابهای غیرمذها  ،نیامگیذاری
رزندان و برخ شاخصهای دیار نیز رخ داد اسیت .مسیلماً علی رغیم محیدودیتهیای کیه در انجیام
تحقیقات شیمایش در این زمینه و نشر آنیا در سالهای اخیر وجود داشته ،نااه به واق یتهای اجتماع
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م تواند گویای بسیاری از مسائل و مشکالت جدیید نظییر ازدوا سیفید ،هیالق و رشید اعتییاد در کنیار
ناهنجاریهای دیار باشد.
نسات دادن تمام این ناهنجارها به صرف برنامههای توس ه غیرمنطق است ،امیا اگیر نسیات مییان
ناامن اقتصادی و ناهنجاریهای رهنا و اجتماع را بپذیریم ،م توانیم نقش برنامههیای توسی ه را در
این امر میم قلمداد کنیم .نکته میم این است برای برخ از حامیان توس ه بازار محور این هزینهها امیری
های است و نااید توس ه را تماماً بیشت قلمداد کرد (غن نژاد .)7912 ،از نظر هر داران منطق اقتصاد و
بازار آزاد ،منطق عداهت اجتماع در تضاد با عملکرد خنث و ب هر انه بازار رقابت یا اقتصاد آزاد است .در
جام ه ماتن بر بازار آزاد ،تخصیص مناب و نیایتاً توزی درآمد از هریق مکانیسم قیمتها (عرضه و تقاضا)
صورت م گیرد .این مکانیسم خودجوش و غیرسازمان است و نااید به اسیم عیداهت و بی عیداهت در آن
دخاهت نمود .در اینجا نتایج رقابت مانند یک بازی از شیش م لیوم نیسیت و عیالو بیر مییارت بازیکنیان،
عوامل خارج و غیر قابل شیشبین (مثل شانس) در نتیجه آن تأثیر دارد و نتیجه آن هرچه باشد ،هرچنید
ناخوشایند ،قابل شذیرش است و نااید ناعادالنه خواند شود .عداهت در اینجا تنیا به نحو ی انجیام بیازی و
رعایت قواعد آن مربوط م شود (غن نژاد.)71 :7912 ،
زمان که رشد اقتصادی بازار محور و ت دیل اقتصادی صورت م گیرد و دستهای سیاست اجتماع در
برابر سلطه دست نامرئ ب رمق م شود ،زمینه برای شکاف هاقیات و نمیایش ثیروت یراهم می شیود.
همانهور که رامرز ر ی شور بیان م کند با آغاز نمایش ثروت ،مقایسههیا و احسیاس محرومییتهیا نییز
شرو م شود و به تدریج ظواهر و ارزشهای مادی مانند اتومایل ،هااس و هال مقیاس ارزیاب م شوند و
دقیقاً اینجاست که ظاهرسازی و تجملگرای در جام ه روا م یابد و ساخت رهنا شیدا می کنید .ایین
نمایش از قشر باالی جام ه شرو م شود و شس از آنکه قشر باال نمایش ثروت را آغاز کرد و این نمایش
نه توبی بلکه تشویق شد ،سپس قشر متوسط و ب د قشر شایین شیروی را آغاز م کند و هویت جام ه شکل
م گیرد (ر ی شور.)949 :7934 ،
حال انسان ایران در این وض یت رهنا  ،اقتصادی و اجتمیاع در برابیر نیروهیای جییان شیدن و
نئوهیاراهیسم در ساحتهای مختلف زندگ اجتماع بهویژ رهنگ و خانواد قرار گر ته اسیت .بیه ت اییر
محمد رضا تاجیک انسان ایران امروز در مسیر تأثیرات ژرف و گسترد جیان اهالعات قرار گر تیه اسیت
که در میندس آن سیم و نقش چندان ندارد .در این ضا او هموار در حال مصرف کاالهای است که در
«بازار جیان نشانهها» عرضه شد است و زندگ او در چرخش ب وقفه نشانهها هدایت م شیود .امیروز
شاکههای مت دد و کانالهای مت دد تجربه های از رهنگ مسلط را به خانه های ایرانی آورد و انسیان و
جام ه ایران را از درون به چاهش هلاید اند و آرامش او را به هم زد اند و چشماندازهای آنان را بیهشیدت
تحت تأثیر خود قرار داد اند (تاجیک.)19 :7932 ،
در این مجمل است که م توان حدی مفصل مشکالت هویت انسان ایران را خواند .مشیکالت کیه
برخ از آن به «چیل تکهشدن هویت و سیارشدن تفکر» ایران یاد م کنند .در هویت چیل تکه رد بیه
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حال خود رها م شود و هیچ نسات ذات میان تکههای هویت که رد برای خود ت ریف م کند ،نم بیند.
چنین هویت ب قرار ،سیال ،و اقد عمق است و مدام از یک الیه به الیه دیار می رود (شیایاان.)7937 ،
اما آیا چنین روح سرگردان م تواند نسات م ناداری با انسان ت اه جویانه گفتمان انقالب اسیالم داشیته
باشد؟
انقالب اسالم در گذار از مرحله «خودیاب » به مرحله «خودسیازی» بیا تحیوالت اجتمیاع جدیید و
صورتبندی های دانای جدیدی مواجه شد که جییان شیدن ،نئوهیاراهیسیم اقتصیادی ،رهنیگ مصیر
جیان  ....،شیش روی او قرار داد .در این شرایط ما از حی نظرورزی سیاس اقد اندیشیه سیاسی شوییای ِ
بودیم که به روی تحوالت اجتماع گشود باشد و در آنیا تأمل نمایید و هوییت ایرانی را در بسیتر آنییا
شردازش نماید .این در حاه است که ماهیت متریر اوضا و احوال اجتماع و ویژگ عمل حیات انسیان
ترییرات هویت را ضروری م سازد .اگر اندیشهای بخواهد در انتزا از تحیوالت عینی تصیویری جامید و
همیشا از هویت انسان ارائه کند به ناچار از تحوالت اجتماع جا خواهد ماند .امیروز اندیشیه ایرانی از
امر اجتماع جاماند است و همین امر آن را دچار برخ ت ارضهای جدی در حوز توسی ه نمیود اسیت.
نکته اخیر در ا ق تحلیل وکو از انقالب اسالم نیز حاضر بود .او شس از تحلیل رهنا و هویت انقالب
اسالم و اید حضور م نویت در حکومت اسالم  ،شرسش میم را شیش روی انقالبیون نیاد که از زاویه
این شژوهش و دالهتهای راهاردی آن حائز اهمیت اسیت« :آییا ایین اراد آن قیدر ریشیهدار هسیت کیه
بهصورت یک از داد های همیشا زندگ سیاس در ایران در آیید؟ ییا اینکیه وقتی آسیمانِ «واق ییت
سیاس » به انداز کا صاف شد و امکان حرف زدن از برنامه و حزب و قیانون اساسی و  ...یراهم آمید
مثل ابری شراکند خواهد شد؟» ( وکو.)47: 7929 ،
شرسش وکو شرسش میم و زیرکانه است و بیش از هر چیز به هیوازم و امکانیات نظیری و عملی تیز
انقالبیون برای تداوم در ساحت عین حیات سیاس اشار دارد .انتخاب راهارد مناسیب توسی ه و نیادمنید
کردن آن در ساختارهای نیادی یک از میمترین این اهزامات بود .اما واق یت تاریخ ایران شس از انقالب
حکایت از قدان این راهارد و تأمل در هوازم و امکانمندیهای آن م باشد .این قدان در اسناد و مااح
شیرامون اهاوی ایران  -اسالم شیشر ت نیز مشاهد م شود .در سند شایه مربوط به ایین اهایو میا شیاهد
تأکید و بازخوان هویت ایران  -اسالم و تأکید بر تمدن و شیشر ت اسالم در قاهب مایان  ،آرمیانهیا و
ا قهای جیانبین دین و گفتمان انقالب اسالم م باشیم ،اما تا جای که به دالهیت راهایردی مااحی
شیشر ت و توس ه مربوط م شود ،بخش مربوط به تدابیر و استراتژیهای توس ه در سیند میذکور از قاهیب
برخ اصول کل راتر نر ته است .این در حاه است که تحقیق تیدابیر اندیشیید شید در ایین سیند در
حوز ای اجتماع و رهنا  ،بیش از هر چیز نیازمند راهاردهای کاربردی و اندیشیید شید در ارتایاط بیا
هویت انسان ایران و اصول و ماان مورد ذکر در سند مربوهه م باشد .در آخرین بخش این شیژوهش بیا
م ر رویکرد توس ه انسان آمارتیاسن ،مفیوم «قابلیت» را بهعنوان چشماندازی هرح خیواهیم کیرد کیه
انسان ایران م تواند با اهیامگیری از برخ مؤهفههای آن ارزشهای خود بهویژ ارزش و حق کمیالییاب
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را در روند توس ه نیادینه سازد و هوازم منطق آن را در روند توس ه عادالنه و ت اه جویانیه میورد بررسی
قرار دهد.
توسعه انساني و قابلیت؛ تأمالتي در لوازم و راهبردهای توسعه تعالي جویانه
نظریه «توس ه انسان  »7که با محاوب اهحق آغاز شد و در اندیشه آمارتیاسن به شیکو ای رسیید حاصیل
نوع واکنش به شیامدهای اهاوی است که انسان بیشینهکنند سود ،بازار آزاد و ردگرای لسف را محور
مااح خود قرار داد بود .شکاف زایند میان اقلیتهای ثروتمند و اکثریتهیای قییر ،نیابرابری حییرت
انایز میان جنس مون و مذکر ،مخاهرات زیست محیط  ،شیو بیماریهای نیاعال مثیل اییدز و انیوا
متنوع از بیماریهای اخالق و اجتماع از میمترین شیامدهای این اهاو بودنید کیه در نیاییت انسیان را
قربان مکانیزم های خود نمودند .همین قربان شدن بود که توس ه را دوبار به تأمل در بنیادهیای انسیان
شناس و اخالق م طوف نمود .از این دهه است که مااحث مانند اخالق ،عداهت ،برابری و محییط زیسیت
وارد مااح توس ه م شود و در یک شیفت شارادایم مفیوم توس ه بیا مفییوم «کیفییت زنیدگ » شیونید
م خورد (دیوب .)31 :7911 ،اندیشه توس ه انسان ناش از همین تحیول کیری در نسیات بیا انسیان و
توس ه است.
9
آمارتیا کومارسن اقتصاددان و اندیشمند برجستهی هندی و از جمله منتقدان جیدی توسی ه بیهعنیوان
« رایند رشد و توهید ثروت» است و در کتاب «توس ه ی ن آزادی» که میمتیرین اثیر او در حیوز توسی ه
است ،ضمن نقد جریان غاهب توس ه از «توس ه انسان » ماتن بر اخالق و توانمندی د ا می کنید .نکتیه
محوری که سن در آثار خود به آن اشار م کند ،این است کیه در اقتصیاد م اصیر کیه مایان خیود را از
اید گرای اخذ کرد است و به بنیادی برای مااح توس ه بدل شید  ،اخیالق و بیزیسیتن بیه راموشی
سپرد شد است و وسیله جای هدف را گر ته است .این در حاه است که او م تقد است که انسان هیدف
توس ه است و توس ه نااید آثاری توهید نماید که با اخالق و بیزیست انسان در تضاد باشد.
سن در یک چشمانداز هنجاری جدید رویکردی را تجویز م کند که به رویکیرد توانمنیدی ییا قیابلیت
مشیور است و نقطه ثقل آن مفیوم «قابلیت» 9اسیت .ایین مفییوم ماتنی بیر سینت لسیف و اخالقی
ارسطوی است که به مفیوم «بیزیستن» مرتاط م باشد« .بیزیستن» برای سین غاییت و هیدف توسی ه
است و همین جاست که او شای اخالق را به میان م آورد و با ارجا به ارسطو بیان م کند کیه اقتصیاد و
رشد وسیله این غایتها هستند وه در روند توس ه هدف شد اند (سن .)4-9 :7911 ،سن درصدد است بیا
ارائه «رهیا ت قابلیت و توانمندسازی» ایین رونید را م کیوس سیازد .او در آثیار خیود مفیاهیم سیه گانیه
«آزادی»« ،عداهت» و «توس ه»را هوری شردازش کند که م طوف بیه زنیدگ واق ی و بیتیر نمیودن آن
1. Human Development
2. Amartya Kumar Sen
3. Capability
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باشند .مفیوم که سن برای این بیزیستن شردازش م کند و ارزشهای سهگانه یوق را شیرامیون آن بیه
وحدت م رساند« ،قابلیت» است .قابلیت در ت ریف سن «مجموعهای از عملکردهای مختلف م باشد که
برای رد با ارزشاند و رد م تواند در میان آنیا دست به انتخاب بزند» (سن.)702 :7937 ،
یم مفیوم «قابلیت» که برای سن م ادل «آزادی» 7است نیازمند ،مفیوم کلیدی «عملکیرد» 9اسیت.
مفیوم عملکرد که ریشه ارسطوی دارد ،نشاندهند ی چیزهای است که انجام آنیا و یا نیل به آنیا بیرای
رد ارزشمند است .عملکرد م تواند امور ابتدای نظیر ترذیه کا و رهای از بیمیاری را تیا امیور شیچیید
نظیر عزت نفس و مشارکت سیاس را در برگیرد .مجمو عملکردهای که رد ،آزادی دستیاب به آنیا را
دارد قابلیت اسیت کیه در مجمیو زنیدگ انسیان را تشیکیل می دهید .سین زیسیتن را مجموعیهای از
عملکردهای به هم مرتاط م داند که متشکل از بودنها و انجام دادنهای زنیدگ یرد اسیت« .قابلییت
مجموعه متفاوت از عملکردهای است که دستیاب به آن برای رد امکانشذیر و عمل است .شس قابلیت
نوع آزادی است ،آزادی دستیاب به ترکیاات مختلف از عملکردها و یا به عاارت ساد تر دستیاب بیه
ساکهای گوناگون زندگ که رد م تواند آن را انتخاب کند» (سن.)727 :7932 ،
«آزادی» برای سن همان «قابلیت» است و او زمان که از «توس ه به مثابه آزادی» سیخن می گویید
همین امر را در نظر دارد .توس ه رایندی است از گسترش آزادیهای اساس بشیر و مانیای ارزییاب ایین
رایند نیز همین گسترش آزادی و عملکردهای اساس است که در مجمو سازند کیفیت زندگ ا رادانید
(سن .)743 :7932 ،نکته میم اندیشه سن این است که ما در رویکرد قیابلیت او بیه تالقی هیمزمیان دو
مفیوم عداهت و توس ه م رسیم بهنحویکه تالش برای توانمندسازی ا راد و ر ی موانی قیابلیت آنییا از
یکسو توس ه و از سوی دیار ر موان عداهت از هریق کاهش ب عداهت اسیت (میرویسی نییک:7924 ،
.)89
در نتیجهگیری کل م توان گفت که سن توس ه در م نای هنجاری آن را بیا مفییوم «قابلییت» گیر
م زند« .قابلیت» کانون است که برای سن هم محور «توس ه» و هم محور «عداهت» است و در نیاییت
نیز با مفیوم «آزادی» رابطه این همان شیدا م کند .توس ه و عداهت باید م طوف به رشد قابلیتها باشیند
و «آزادی» ی ن همین رشد قابلیتها .مارتا نوسپام م تقد است زمان که ما زندگ واق و کرامت انسان
را در نظر بایریم و آن را حق ا راد ناتوانمند مثل ،زنیان ،کودکیان ،سیاهمندان بیدانیم کیه عمومی ًا قربیان
نظریههای رشد محور توس ه بود اند ،در آن صورت رویکرد قابلیت سن م تواند چشمانداز قابل توجی را
شیش روی ما قرار دهد ( .)Nussbaum, 2003:51نوسپام که جز ارسطو شناسان م اصر اسیت خیود در
صدد است که با یک رویکرد ارسطوئ مفیوم قابلیت را در راستای ضیلتگرای ارسیطو شیردازش کنید و
عقل عمل را به یک از قابلیتهای میم تادیل کند که توس ه و عداهت باید م طوف بیه آن نییز باشیند
(.)Nussbaum, 1987
1. freedom
2. function
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سن بازار آزاد و رشد اقتصادی را ر بر قابلیتها می دانید و م تقید اسیت کیه بایید در خیدمت ایین
قابلیتها باشند .در این راستا او از رصتهای حمایت و اجتماع که الزمه توانمندیاند د ا م کنید .در
کل قابلیت شیو و امکان زیستن است که برای رد با ارزشمند است .قابلییت همیان توانمنیدی و آزادی
دست یا تن به چیزهای است که رد آنییا را ارزشیمند می دانید و زنیدگ چییزی جیز همیین قابلییت و
عملکردهای ارزشمند رد نیست .این نو ناا به مفاهیم آزادی ،عداهت و توس ه رویکرد سین را نیاگزیر از
برخ راهاردهای کالن و خدشهناشذیر در زمینه ت دیل بازار آزاد ،حماییت دوهیت از رصیتهیا و خیدمات
آموزش و اجتماع و د ا از نوع دموکراس مشیورت و آزادیهیای سیاسی اساسی نمیود اسیت .در
رویکرد قابلیت سن منطق قر ،سودناری و چیل تکهشدن هویت جای خود را به منطق عیداهت ،اخیالقِ
مسئوهیت و هویت اخالق توأم با امنیت هست شناسانه م دهد.
مطابق دیدگا سن م توان گفت که هر گونه راهارد توس ه ماتن بر ت اه انسان ایران  ،باید م طیوف
به قابلیت او برای حیات ت اه جویانه بهعنوان یک از ارزشهای حیات ِ رهنگ و تمدن ایران  -اسیالم
و اهزامات راهاردی آن باشد .رویکرد او از این جیت که شیوند اخالق و توس ه را تجیویز می کنید و هیدف
توس ه را توانمند کردن انسان برای شکو ای ارزشها و قوای خود م دانید ،می توانید رویکیردی مناسیب
برای راهارد توس ه یا تا باشد .با بیر گیری از برخ مؤهفههای رویکرد قابلیت م توان گفیت کیه اگیر
قرار است راهاردهای توس ه در خدمت انسان ایران و اعتالی ارزشهای او باشند ،باید در درجیه نخسیت
م طوف به قابلیت عین و عمل او در راستای یک زندگ ت یاه جویانیه و راهاردهیای هماهنیگ بیا آن
باشند.
با اهیام از رویکرد سن م توان گفت که حق انسان بر کمیال انسیان و اخالقی ییک مسیئله اسیت و
قابلیت او برای احقاق این حق مسئلهای دیار .این میم بیش از هرچیز نیازمند تفکر و تأمل در راهاردهای
توس ه ت اه جویانه است .هر گونه راهارد ت اه جویانه برای توس ه در انقالب اسالم و اهداف شیش روی
آن ناگزیر از ت ریف برخ قابلیتهای ماتن بر هویت ت اه جویانه از ییک سیو و نیادمنید کیردن آن در
ساختارهای قانون و نیادی توس ه از سوی دیار است .این قابلیتها باید در درجه نخست بهعنیوان ییک
حق در نیادهای قانون تضمین و سپس در نیادهای سیاس محا ظت و حمایت شوند.
های است که صرف اندیشهشردازی گزار ای و انتزاع در حوز هویت دینی و ایرانی و شنیا بیردن
صرف به ایدئوهوژی « آنچه خود داشت ،»...ما را به ت اه واق در حوز امنیت انسیان و روانی نخواهید
رساند .این میم قال از هر چیز نیازمند ترسیم دقیق هویت ت اه جویانه در حوز کر سیاس از یک سو و
اجما بر سر مفاهیم و قابلیتها و مؤهفههای اساس آن در حوز سیاسیتگیذاری توسی ه از سیوی دیایر
است .اما ترسیم این هویت ت اه جویانه و ت ریف مؤهفه و ارزشهیای آن بایید در ا یق گذشیته ،واکیاوی
اکنون و ناا به آیند صورت گیرد .در ترسیم هویت انسان ایران گشود بودن به روی تحیوالت جدیید و
یم منطق آن میم است ،در غیر این صورت ما همچنان با شرسیش بنییادین «چیه بایید کیرد؟» گالوییز
خواهیم بود.
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نتیجهگیری
بررس نقادانه و کری مقوهه توس ه در ایران شس از انقیالب و تأمیل در آثیار و شیامیدهای آن حکاییت از
شکاف و ناسازگاری میان ماان  ،آرمانها و اهداف با دستاوردها و واق یتهای تاریخ و عین آن دارد .در
شردازش و واکاوی این شکاف و ناساز عوامل مختلف اجتماع  ،سیاس و رهنا در دو حیوز داخلی و
خارج نقش دارند .اما تاجای که به منطق درون برنامههای توس ه و در چارچوب اندیشه سیاسی مربیوط
م شود ،مقوهه توس ه از تضاد و تنش میان ماان هویت و رهنا با راهاردها و استراتژیهیای عملییات
آن رنج م برد .بهعاارت در برنامهها و رویکردهای توس ه در ایران دور جمییوری اسیالم میا از یکسیو
شاهد ترسیم هویت انسان ایران و س ادت او بر اساس ماان دین و اسالم م باشیم ،اما از سوی دیایر
استراتژیهای توس ه در حوز اقتصادی از اهاوهای توس ه سرمایهدارانه و ت دیل ساختاری تا یت م نماید
که کانون و مانای آنیا را انسان اقتصادی و بیشینهکنند سود تشکیل م دهد .ناارند این سطور با عطف
به شیوند م نابخش مفاهیم «هویت»« ،عداهت» و «توس ه» و در چارچوب منطق درون اندیشه سیاسی و
نظریه توس ه ،درصدد بود با ترسیم نقادانه ت ارض درون برنامههای توس ه و برخ شیامدهای اجتمیاع و
رهنا آن به ضرورت بازبین رویکردها و راهاردهای توس ه بپردازد .در همین راسیتا نویسیند مقاهیه بیا
عطف به رویکرد توس ه انسان آمارتیاسن و مفیوم محوری «قابلیت» ،بیه شیردازش برخی ضیرورتهیا و
اهزامات توس ه ت اه جویانه بر اساس رهیا ت کالن انقالب اسالم و اهاوی میورد نظیر آن شرداخیت .بیر
اساس رویکرد قابلیت به توس ه ،انسان باید از حق و قابلیت زندگ اخالق و کمال جویانه برخوردار باشد.
در همین راستا سیاستهای توس ه باید در درجه نخست در صدد ترسیم مانای و اصوه این حق در حوز
نظری و سپس تضمین نیادی و قانون آن در ساختارها و نیادهای اجتماع  ،اقتصادی و سیاس مناسب و
هماهنگ با این ماان باشند.
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