
 

 

ABSTRACT 
“Progress” is among most frequently used terms in the past few 

centuries in public discussions, scientific communities as well as 

economic and sociopolitical policy making. This term has been used in 

our daily conversations so frequently that it seems to become an 

intrinsic goal for human beings. However, even a short survey of the 

introduced meanings of and suggested approaches to achieve 

“progress” during the last four centuries - since the term was first 

used- demonstrates that we are faced with a multitude of views from 

the different - and sometimes contradictory - schools of thoughts. 

Unfortunately, in recent decades, despite our national desire to 

“progress”, we have not yet thought deeply enough of the concept; 

even the existing non-indigenous models have not been 

comprehensively and accurately studied. This paper, briefly reviewing 

prominent and leading schools of thought, provides a rational 

framework to understand and analyze these theories 
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 چکیده

 
هاا  بسایار پررااربرد در زنادمی عماوم ماردم،       مفهوم پیشرفت در چند قرن اخیر از معاانی و واهه 

ها  علمی و همچنین رویکردها  رالن سیاسی و اجتماعی بوده اسات  اماروزه ایان واهه از    محیط
و لزوم رسیدن باه نن از بادیهیات باه شامار     است شده تبدیل به یکی از لغات روزمره  راربردشدت 
اما دقتی مختصر در معنا و رویکردها  رسیدن باه پیشارفت در لاول چهاار قرنای راه از        نید؛می

رناد   رو مای هنظریات و مکاتب مختلف و مااه معاارر روبا    مذرد، ما را با انبوهی ازیپیدایش نن م
وجاود رررات پرشاتاش رشاور بارا  رسایدن باه پیشارفت، هناوز           متأسفانه در چند دهه اخیر باا 

هاا  ییرباومی نن بررسای    اند و رتای مادل  اندیشمندان جامعه نگاهی عمیق به این مفهوم نداشته
هاا  پیشارو در   ارائه اختصار  مکاتب و اندیشه باتا شود میمقاله تالش ن ای دقیق نشده است  در

 ها ارائه شود دهی به این نظریات و اندیشهی منظم برا  فهم و نظمارچوبچاین زمینه، 
 



                                                                       58      یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفتی نظمارچوبچارائه 

 

 
 مقدمه

 قدریبهدر زندگی بشر امروز  2ترقی یا 9اندیشه پیشرفت
چه در غرب  ،ویکمکه انسان قرن بیست است پربسامد

باشد و چه در شرق، پیشرفت و ترقی را جزء بدیهیات 
اش را و زندگی خود و جامعه شماردمیاندیشه انسانی 
دهد که به پیشرفت و توسعه بیشتری میطوری شکل 

با هر مرام و مسلک فکری و  چنین فردی د.برس
ابعاد زندگی ایدئولوژی عملی که زندگی کند، طوری 

برایش پیشرفت راه رسیدن به کند که میخود را مدیریت 
تنها به زندگی فردی انسان  موضوع این .دشوهموارتر 

بلکه شامل ملل گوناگون و حتی  ؛ندارداختصاص جدید 
قبله  تنهانهمفهوم پیشرفت  شود.میمکاتب فلسفی هم 

بلکه معیار اصلی سنجش حرکت ملت ،ستاقبیله بشری 
ها ها و تمدن. همه اندیشهرودمیشمار هنیز ب هاو انسان ها

د و خود این نخورمیامروز با مفهوم پیشرفت محک 
 پذیرش موردبررسی جامع و بدون محک  ،مفهوم

این موضوع درباره  3پوالردهمگانی قرار گرفته است. 
 د:نویسمی

است ی در میان ملل جدید چنان شایع اعتقاد به ترق
و گیرند نادیده میآن را وجود سره یک هاکه حکومت

این واژه بدون آنکه به چون و چند آن  نتیجه در
)پوالرد،  گیردمیقرار  ستایش مورد ،توجه شود

 .(1، ص 9321

                                                           
 هرچند. است the idea of progress برای فارسی معادلی پیشرفت اندیشه. 9

 برای اندیشه واژه از لغوی حوزه در ترنزدیک معادلی را پیشرفت ایده توانمی که
the idea  ،و نیست آن انگلیسی معادل گویای فارسی در ایده کاربرد اما دانست 

 .کندمی یاری منظور این به رسیدن را ما بیشتر مفهوم یا اندیشه رسدمی نظر به
 دو پیشرفت و ترقی( دهخدا لغتنامه) رفتن پیش تنزل، مقابل پیشرفت،: ترقی. 2

 ایواژه ترقی. است متفاوت کاربردشان زمانی جهت بیشتر که هستند مترادف واژه
 پیشرفت امروزه و شد گرفته معادل progress با برخورد در بار نخستین که است
 .برد خواهیم کاربه هم معادل را واژه دو این متن در ما. است شده مصطلح بیشتر

3. Pollard 

 بندیدستهی پیشرفت هاتنها حیطه ،در بهترین حالت
پیشرفت در  مانندی مختلفی از آن هاو به جنبه است شده

، صنعت، علوم تجربی، علوم انسانی، ساختار فنّاوری
حاکمیت، نهادهای اجتماعی، خدمات مدنی و... توجه 

و خاستگاه این اندیشه، دلیل  منشأ معموالًاما  ؛شودمی
-اتش در طول تاریخ، نسبت حرکت ملتاعتبار آن، تطور

. همین شوندرسی نمیبرراحتی به ...های گوناگون با آن و
جوامع را به تفسیری  ،سطحی اندیشه پیشرفت بررسی

در الیه سطحی و  را عموماًترقی سطحی از آن رسانده و 
ت اگر پیشرف ،است. به گفته سلزام داشته نگهابزاری 

یق و قابل تحقق های عمبدون تالش برای یافتن ارزش
توان می. محتواستبیای پوچ و اندیشه ،انسانی باشد

فایده اما  ؛های مجهز داشترایانههای خودکار و دستگاه
-تر، ترافیک سنگینای بزرگبازار مکاره ،آن برای بشریت

و نادیده گرفتن  یبرختر، ابتذال بیشتر و افراط برای 
در فقر و تهیدستی  آنها کردن رهابخش بزرگی از مردم و 

  (.933و 939، ص9339)سلزام،  است
فراگیری و مرجعیت اندیشه پیشرفت در اذهان جوامع 

فضای معاصر به حدی  ویژهبهبشری در چند قرن اخیر 
پیشرفت را  ،اندیشورانبرخی از زیاد بوده است که 

 :نویسدمیپوالرد . انددانستهایدئولوژی جهان جدید 
ست که زندگی انظریاتی  ترینمهماندیشه ترقی یکی از 

آن را  مردم امروزه کرده است و متأثربشر امروز را 
و  هاویژگید. نخوانمییا جانشین مذهب  مذهب جدید

 هامفاهیم اندیشه ترقی و همچنین میزان نفوذ آن در ملت
 آندر عصر ما اعتقاد به  ولی تغییر کرده زمان مروربه

در رفتارها و اعمال  هموارهافزایش یافته است و 
این . (91، ص9321)پوالرد،  گذاردمیاجتماعی ما اثر 

در غرب اندیشه پیشرفت را  ویژهبهموضوع که مردم 
 تأمل قابلی گوناگونی هااز جنبه ،دانندمیمذهبی جدید 

  ست:او بررسی 
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بخشی و هدف ،مذاهب مهم هاییکی از رسالت .9
ست. انسان در زندگی نیاز به ا میتعیین آرمان حیات آد

هدفی نهایی و مقصدی دارد که با نگاه به آن، نیروی 
رسد بشر امروزی چنین میحرکت و حیات بیابد. به نظر 
. موتور حرکت فرد گیردمیرسالتی را از اندیشه پیشرفت 

است و انسان امروزی با خیالی ترقی و پیشرفت و جامعه 
سرمایه رسیدن را دهد که حیات خود میآسوده رضایت 

ست ابه پیشرفت کند. این همان آرمانی  اشجامعهخود یا 
 مذاهب از ادیان الهی و یا حتی هاتا مدت انسان که

توان به پیشرفت در طول ادیان میالبته گرفت. میبشری 
از اندیشه  جزئیالهی یا مکاتب فکری نگاه کرد و آن را 

 روروبهآن  که امروز با ایپدیدهولی  ؛دینی قرار داد
یکی از ارکان اندیشه  عنوانبهنه نگاه به پیشرفت  ،هستیم

از اندیشه  مستقلبلکه درکی  ،از آن جزئیدینی یا 
  ؛پیشرفت است

مهم دیگر مذاهب در  رسالت ،بخشیفارغ از آرمان .2
 و آدمیبه رفتار  بخشیجهتها زندگی انسان

نظام اخالقی جامعه است. رفتارهای  کنندگیتوجیه
هستند. البته منظور از  کنندهتوجیهاخالقی نیازمند مبانی 

که اجماعی  ،سری قضایای فلسفی یا عقلیمبانی نه یک
. هاستکنشتوجیه رفتارها و  انسانی بر سر اصولی برای

-اعمال و کنش ،افرادکه  شودشنیده می به تکرارامروزه 

کنند و میتوجیه پیشرفت مبنای  را بر خود های زندگی
 ،های کالن سیاسی و اجتماعیجوامع مختلف در کنش

توجه  کشورشان توسعه و پیشرفت بهبیش از همه 
 کنند؛می

اعتقاد به پیشرفت در اندیشه انسان امروزی نه یک  .3
 که اصلی بدیهی و البته عموماًبل تأمل قابلموضوع بشری 

بدون تحقیقی مرموز است. اغلب اندیشه پیشرفت را 

حیات  ناپذیرء جداییسرنوشت حتمی و جز ،جامع
دانند. این اعتقاد حتی امروزه از نسلی به نسل میانسانی 

های زیادی در نظام آموزشی جلوهشود و میبعد منتقل 
از جوامع نوعی از  بسیاریدر کشورهای مختلف دارد. 

حتی مجال پرسیدن ی وجود دارد که تعصب بر اعتقاد ترق
مستندات زیادی نشان  .گیردمیپژوهشگران از  را آناز 
تحقیق بر مسئله  ،در بسیاری از جوامع غربیکه د ندهمی

 ءست و جزا که یک نظریه تجربی و زیستی ،تکامل
-می ه شمارباندیشه ترقی انسان و حیات  9ها و آثاربنیان

چنین جزمیت  و پیامدهای جزایی دارد. است، ممنوع آید
و  بوده مذاهب و ادیاناز مختصات  ای از تقدسالههو 

الهی یا مذاهب بشری چنین  جز ادیان ایاندیشهبا کمتر 
 ؛ای شده استمعامله
در  ایجانبههمهتوسعه بسط و  ،اندیشه پیشرفت .1

 آغازهای زندگی انسانی داشته است. شاید تمامی عرصه
 ؛بوده باشد فنّاوریآن با پیشرفت علوم و بعد صنعت و 

ی دیگری از حیات بشری را هاساحت ،زمان مروربهاما 
مقاله بیان خواهد  ادامهدر  .ه استزیر سلطه خود کشاند

و  ریزیبرنامهاقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ، شد که 
و حتی هنر و جنبه شناسیجامعهکالن،  گذاریسیاست

از اندیشه پیشرفت  متأثر ،از زندگی دیگری بسیارِ یها
بدون اندیشه  آنهااز  بشر تلقی امروزهاست و شده 

اندیشه ترقی حتی  پیشرفت معنا و مفهومی ندارد.
منشأ حیات و بعدها با  ،توانست با اتکا به نظریه تکامل

                                                           
در عین اینکه از  ،توضیح داده خواهد شد که چگونه نظریه تکامل در ادامه 9.

 رود.های اندیشه ترقی است، از آثار آن نیز به شمار میبنیان
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أ عالم انفجار بزرگ منش مانندشابه آن ظریات فیزیکی من
بینی الزم را نیز به های جهانبنیانماده را مشخص کند و 

 .پیروان خود بدهد
شباهت اندیشه  از شواهدِ موارد دیگریتوان می

اما  ؛بیان کردرا  امروزیپیشرفت به مذهبِ جدیدِ تمدنِ 
های شداره درستیبهامروز کند تا همین مقدار کفایت می

در اواخر قرن نوزدهم را بیشتر جدی  9امثال رنوویه
 :نویسدمیآنجا که  ؛بگیریم

که امید خود را برای سرنوشت  کسانی دیگراز طرف 

نهند و میمبهمی بنا  بینیخوشزمانمندِ انسان بر مبنای 

تن  ایمخاطرهبه  ،توجهی به وجود شیطان ندارند

دهند که همانا تبدیل خود پیشرفت به یک خدا و می

تعصب دینی است که هم از منظر  نوعیبهمیدان دادن 

منظر علم و تاریخ به یکسان  تر و هم ازمان عمیقای

 .(9332گینسبری، ) است مشمئزکننده

مداران، پژوهان، سیاست، تمدناندان، تاریخیلسوفانف
برای مفهوم پیشرفت  شناساناقتصاددانان و جامعه

. هر گروهی تعبیری از انددهکر ارائه تعاریف گوناگونی
 2،بریکند. میپیشرفت را متناسب با اندیشه خود بیان 

تاریخ اندیشه  دربارهپژوه که کتابی مهم یک تاریخ عنوانبه
ست امعتقد است که پیشرفت بدان معن ،پیشرفت نگاشته

 درکه تمدن در جهتی مطلوب در گذشته و حال و آینده 
این تعریف مشکل  (.2، ص9121)بری،  باشد حرکت

جهت مطلوب چیست.  کند که مالکِمیرا ایجاد  تریمهم

                                                           
1  . Renquvier 

2  . Bury 

خود بری جهت مطلوب را رسیدن به شادکامی و 
معتقد است  کنتاما  ؛(داند )همانمیخوشبختی فزاینده 

 زیرا ؛ستنیممکن  هاهای انسانمقایسه میان شادکامیکه 
خوشبختی به هماهنگی میان استعدادها و امکانات برآمده 

 هایروشاز محیط بستگی دارد. این هماهنگی را افراد به 
ای توان مقایسهمین و از این روکنند میه مختلف تجرب

گوناگون انجام  ادوارها در میان سطح خوشبختی انسان
 (.99، ص9392 3و مارتینو، نتک) داد

یک فیلسوف برجسته قرون اخیر  عنوانبه 1،کانت
داند که از طریق مینهایت پیشرفت را در کمال اخالقی 

. این کمال اخالقی ممکن است آیدبه دست میآزادی 
نباشد، مهم آن است که ما  یاهمراه با شادکامی باشد 

(. 9332)گینسبری،  خودمان را شایسته شادکامی بدانیم
 ،نوزدهمقرن س سرشنا شناسجامعهفیلسوف و  2،اسپنسر

مالک پیشرفت را شکوفایی فردی و تعلق فزاینده متقابل 
که  ،تورگو. (119-112، ص9329)اسپنسر،  داندمی

غرب  گیریشکلمصلحی اجتماعی بود و نظریاتش در 
، معتقد است پیشرفت در میان بسزا داشت یجدید نقش

های مختلف یکسان نیست و سطوح گوناگونی دارد. ملت
یک کل واحد  عنوانبهتنها با در نظر گرفتن نوع بشر 

  (. 9332)گینسبری،  توان خط کلی رشد را پی گرفتمی
ها تنها جزء کوچکی از تعاریف متعددی این نمونه

مفهوم  دربارهتوان میکه در کتب گوناگون  ندسته
تاریخی و  ،تعاریف فلسفیپیشرفت پیدا کرد. فارغ از 

                                                           
3. Comte & martineau 

4  . Kant 

5  . Spencer 
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بهتر شدن وضعیت  ،مراد عامه مردم از ترقی ،اجتماعی
-بررسی اجتماعی یک اگر بخواهیمزندگی انسان است. 

نه تعاریف  ،پیشرفت داشته باشیم مفهوم ازتاریخی 
کند و نه برداشت عامه مردم. میفلسفی و تاریخی کمک 

 روروبهما با یک سنت عمیق اجتماعی در قرون اخیر 
تاریخ جوامع جدید و آرمان  دهندهشکلهستیم که 

. برخالف سادگی و پرکاربرد بودن مفهوم آنهاست
تاریخی و اجتماعی این  ،در بررسی فرهنگی ،پیشرفت

توان مییات و آرا نظر ازمفهوم در روزگار اخیر انبوهی 
روند و مسیر میکه هرکدام راهی خاص و متمایز  یافت

شناخت  ند.دهتغییر میحرکت کلی یک جامعه را 
این مفهوم نیاز به بررسی آرا و نظریات  جانبههمه

شان و در نسبت اندیشمندان در بستر تاریخی و اجتماعی
 ان دارد.اندیشمندبا آرای دیگر 

با نگاهی اجمالی به  تا کندتالش میپژوهش این 
رن اخیر، مکاتب اصلی پیشرفت در طول چهار ق

دهی به آرای اندیشمندان بندی و ساختاری برای نظمدسته
های در این حوزه را فراهم آورد تا فضا برای پژوهش

های اندیشه پیشرفت در جامعه ها و تفاوتنوین در ریشه
ایران پس از انقالب اسالمی با الگوهای رایج در غرب و 

داعیه نوعی  ،ایران انقالب اسالمیجهان امروز باز شود. 
نگرش جدید به مفهوم پیشرفت را در نظر رهبران فکری 

مسیر پیشرفت و ترقی و سیاسی خود داشت. در نظر آنان 
غرب در از تجربه  وچراچونبینه در پس پیروی 

های تمدن غرب در چند قرن سازی و نه طرد تجربهتمدن
راهی که از  ؛پیمودن راهی متفاوت است اصوالًکه  گذشته
و مبانی اسالمی و نیز از اندیشه و تجربه دینی  اصول

راهی که به هر دو بعد مادی و معنوی انسان  ؛گذردمی
 درکه او را  ساختن دنیایی است درصددتوجه دارد و 

 (.9331ای، )خامنه دبه سعادت اخروی یار باش رسیدن
ای در کنار دیگر ابعاد اندیشهنگرش به پیشرفت  این 

با خود  را اسالمی توانست جامعه ایرانیمعماران انقالب 
این  همراه کند و ساختار حاکمیتی ایران را تغییر دهد.

موفقیت در بسط اجتماعی نتوانست با همراهی نخبگان و 
ساز و به تعبیری تمدنابعاد نظری پیدا کند  ،اندیشمندان

های دقیق و سازی نوین نیازمند بررسیین تمدناشود. 
با ه آن سپیشرفت و مقای بهجدید  نگاهنوع این عالمانه 

 نظریات بدیل در این حوزه است.
 زبان مشابه تحقیق پیشفارسی یهاو پژوهش هاهمقال

نظری اندیشه پیشرفت بسیار محدود و در  رو، در حوزه
اجتماعی آن نایاب  -خاص موضوع بررسی تاریخی

تر و البته اهمیت آن را است. همین امر پژوهش را سخت
شعار رسیدن به  باای در جامعه ؛ زیراکندان میدوچند

پرداختن به خود اندیشه پیشرفت نالگوی نوین پیشرفت، 
انگاری نخبگان و و تبعات و تاریخ آن، نشان از سهل

 . استآنان به این مقوله مهم  یتوجهبیشاید 
کتب و تحقیقات در تاریخ  ،از سوی دیگر منابع

شود و یافت میاندیشه پیشرفت، در غرب به وفور 
 کمدستدانشگاهی های پرداختن به این موضوع در حوزه

اما در استفاده از این منابع مشکل  ؛صد سال قدمت دارد
غربی های اندیشمندان آنجاست که رویکردها و نگرش

بررسی تاریخ اندیشه پیشرفت با اقتضائات بومی  در
از . تفاوت داردبرای پژوهشی در این حوزه ایران جامعه 
های غربی از پژوهشدر تحقیق پیش رو توان میاین رو 

کدام از آنها به تنهایی اما هیچ کرد؛استفاده حداکثری 
راهگشای مشکالت خاص جامعه ایرانی در مواجهه به 

 جهان جدید نیستند.
ها و آرای در انجام این تحقیق بیش از همه به اندیشه
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این حوزه که در مراجعه شده است ی اندانخبگان و است
های اندیشه پیشرفت در در ریشه ایتحقیقات گسترده

این  بیشتر ،گفتهبر اساس مطالب پیش اند.داشته غرب
آنان دسترسی به  اندیشمندان غربی هستند و از این رو

ست که براساس مجموع ا منحصر یدر آثار عموماً
به  مراجعه ،تالش نگارندگان. اندتههای خود نگاشدانسته
های مورد اندیشهکه در بعد جامعیت از حیث  بودهآثاری 

با  ؛بررسی و اعتبار جامعه علمی در حدی مطلوب باشند
به  ،تردر بسیاری از موارد برای بررسی دقیقاین، وجود 

هایی از آن در متن آثار دست اول مراجعه شده که قسمت
ای با مجموع مطالعات کتابخانه و مراجع مشهود است.

صورت ریخی و اجتماعی درآمیخته و بههای تاتحلیل
 عرضه شده است.  پایانیتحلیلی در نمودار 

 
 رنسانسانظریات پیشرفت در غربِ پس بازارآشفته

شروع اندیشه  ،تاریخان پژوهشگربسیاری از  هماننداگر 
تا امروز که  9پیشرفت را از دوران پسارنسانس بدانیم

پیرامون اندیشه ، گذردمیچهارصد سال از آن به نزدیک 
بسیار  هایهای رسیدن به آن سخنپیشرفت و مدل

 دهیکه قدرت نظمطوریبه ؛است گفته شدهمتفاوتی 
 قصد یافتن که گیردمی یانبیشتر پژوهشگرذهنی را از 

در طول را مباحث این مسیری مشخص برای دنبال کردن 

                                                           
وجود و کیفیت اندیشه  دربارهدانان . برای اطالع بیشتر از نظریات و آرای تاریخ9

اند ترقی در دوران باستان که معتقد به عدم آگاهی تاریخی از این مفهوم بوده
و همچنین  The Idea of Progressتوانید به سه فصل ابتدایی کتاب بری با نام می

 History of The Idea of Progressبرای نظرات مخالف آن به کتاب نیزبرت با نام 
 د.کنیدر مراجع پایانی مقاله مراجعه 

های . دگرگونی شرایط اجتماعی و نظامتاریخ دارند
انقالب صنعتی، های اقتصادی، مدل اسی وسی

-های جهانی و منطقهداری، جنگسرمایه هایطلبیزیاده

های ونی نظامدگرگهای استعماری، ظهور قدرتای، 
عوامل این قبیل ای و فلسفی و بسیاری دیگر از اندیشه

ترقی حول ریات انسانی علت این آشفتگی و واگرایی نظ
توضیح داده شد، جمال ابهکه طورهمانزیرا  ؛ستا

با  سروکار داشتن دلیلی پیشرفت به هانظریات و مدل
ثر از تمام این عوامل های حیات بشری، متأتمام حیطه

 ند.نکمیتغییر 
که خودآگاهی اندیشمندان آن  ،از اوایل قرن هفدهم

شاهد  ،دوران نسبت به حرکت جامعه غربی آغاز شد
 نظریات مرتبط با پیشرفت و تکامل نسبت به گیریشکل
به  بینیخوش های دیگر هستیم.های گذشته و ملتنسل

ها با شیب بسیار زیادی در این آینده بشریت و انسان
ویی چهاردهم و یابد. فرانسه دوران لمیدوران افزایش 

 بینیخوشاین  دارانپرچم 2،المعارفهدایراصحاب  ویژهبه
 بینیخوشدر این  قدرآن آنهابه آینده انسانیت هستند. 

 لحاظ ازهای آینده را ند که حتی انسانگیرمیاوج 

                                                           
ویژه در فرانسه بود که در آن . قرن هجدهم شاهد پیروزی مذهب اصالت خرد به2

و تأکید  مشرب و سرسپرده به علم جدید با تکیهگروهی از فالسفه عمیقاً استداللی
فراوان بر اومانیسم و خداشناسی طبیعی ظهور کرده بودند. این گروه بعدها به 

 9993المعارف فرانسه شهرت یافتند. اینان تحت رهبری دنی دیدرو )رهیاصحاب دا
هایی همچون داالمبر )از دانشمندان(، روسو و ولتر م( و با دستیاری چهره9931ـ 

قصد فراهم آوردن همه دانش بشر آغاز رف را بهالمعارهی)از فالسفه(، تدوین دا
ستیزانه، شکوه تمدن بشری را در مخالفت با دین سنت آشکاراکردند تا با نگرشی 

وپنج جلدی سی سترگاین اثر  نخستمستقر و نظام سلطنتی به رخ بکشند. طبع 
 (. 9331المعارف داشت )نصر، هفقط عنوان دایر
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دانند و انتظار میبرتر از انسان دوران خود  فیزیولوژیکی
 هااین اندیشه کشند. بهترین نمونهمیجاوید را  یهاانسان
 ایشان از پس و 2، پاسکال9سنت پیر توان در آرایرا می

 نان به پشتوانه حرکتد. آدی 1و تورگو 3کندرسهدر آثار 
شناسی ی و فلسفه و جامعهسویاز شتابنده علم و صنعت 

که بساط گناه ذاتی و شرارت را برچیده و  2جان الک
اندیشه بشری و انطباق با محیط را قرار داده  جایشبه

ل بودند اهی اجتماعی و سیاسی قائپیشرفت نامتنبه  بود،
، 9321)پوالرد،  کردندمیهایی را ارائه و برای آن مدل

 (.11ص
 وجود به هاییجریان ،در همین دوران در فرانسه

 کامالًهای دسته اول به نتایج آمدند که با همان استدالل
که حتی زندگی  ،رسیدند. سردسته این جریانمیعکس 

برتر از حیات انسان مدرن  یقبایل وحشی را از جهات
نیز مانند  (9922) روسوبود.  9دانست، ژان ژاک روسومی

چیزهای خواست میالمعارف هدایربسیاری از اصحاب 
 عکسبهولی  ؛را تثبیت کندتمدن جدید نیکو و پسندیده 

دید و زندگی بشر میآنان بر سر راه ترقی موانع بسیاری 
امروزی را نوع جدیدی از بردگی در عین احساس غرور 

نوین بدبینان به آینده زندگی دیگر  جمله از .دانستمی
را نام برد که با  9توان ولترمیبشر در آن دوران، 

                                                           
9  . Saint-Pierre 
2  . Pascal 

3  . Condorcet 
1  . Turgot 

2. Locke 

9  . Rousseau 

9  . Voltaire 

خاستگاهی متفاوت از روسو به این بدبینی رسیده بود. 
بختی و تاریکی و ولتر تاریخ جهان و انسان را سراسر تیره

د. هرچند در بین این فرودها گاه اثری از دیمیجنایت 
خورد. میو برای تاریخ بشری به چشم پیشرفت در آثار ا

ولی  ؛وی امیدی ندارد که انسان از تجربیاتش پند بگیرد
)بری،  بیندمیهمواره در تاریخ بشری پرتویی از ترقی را 

 .(VII، فصل9121
از فرانسه قرون روشنگری که بگذریم، انگلستان و 

 پیشی پیشرفت را در هاآلمان دو نمونه دیگر از مدل
راهی متفاوت  انگلستاندر  روشنگریبودند.  گرفته

بود.  گیریشکلدر فرانسه در حال  آنچه ازرفت می
حرکت اقتصادی و فرهنگی و فکری اندیشمندان 

بود و  شده آغازکشورها  دیگرانگلیسی مدتی زودتر از 
-تصادی و شرایط سیاسی متفاوت، مدلفضای توسعه اق

پدید آورده بود.  های نوینی از پیشرفت را جلوی آنان
 وی. بودترین اندیشمند آن دوران انگلستان مهم 3هیوم

و  1دام اسمیتآ یعنی مانند دو یار اسکاتلندی خود
با  که ها معتقد بودفرانسویبرخالف  91استیوارت دوگالد

توان منافع فرد و جامعه را میتصویب قوانینی عقالنی 
وجود  تضادی بین منافع فرد و جامعه اساساً و یکی کرد

درو که برای لذت و مصرف و ندارد. او تردید روسو و دی
نهد و میبه کناری حدی قائل بودند  گذرانیخوش

اقتصادی در حال ترقی  نظر ازای که جامعه :گویدمی
عف و زبونی جا و ضکبر و نخوت بی تنها نهباشد 

                                                           
3. Hume 

1  . Smith 
91  . Stwart 
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نسانی و تهذیب بلکه باعث تعالی احساسات ا ،آوردمین
  (.92-92، ص9321)پوالرد،  شودمینیز اخالقی وی 

 هایسالاندیشمند بزرگ دیگر آن  ،آدام اسمیت
نظرات مهمی در فلسفه ترقی و آینده مترقی  ،انگلستان

جامعه داشت که از آن نظرات علم اقتصاد کالن شکل 
ای که جامعهدر  :بودبر این اساس  ویگرفت. نظریات 

در آن اقتصاد تعالی پیدا کند، اخالق اجتماعی و فردی 
کند. برای وی همه مردم همان میمردم نیز تعالی پیدا 

د که تاجر اسکاتلندی دارد. دلیل چنین نطبیعتی را دار
توان در جامعه اسکاتلند آن روز دانست که مینظری را 

آسایش تمدن و رونق ایجاد کرده  ،رقابت آزاد اقتصادی
 (.91، ص9331)اسمیت،  ودب

در کنار فرانسه و انگلستان جریان مهم فکری و 
. فضای آن روزگار هاستآلماناز آن  فلسفی آن دوران

بریتانیا و فرانسه طوری نبود که  برخالفجامعه آلمان 
اندیشمندان با مسائل اجتماعی و سیاسی درگیر باشند و 

 ؛تا رسیدن به معضالت جامعه لیبرالی فاصله داشتند آنها
بیشتر در فضای ذهنی و روحی  دلیلبه همین 

جتماعی و سیاسی. ی اهاکردند تا ساحت پردازینظریه
سنت  چارچوبمشخص در  طوربههای کانت اندیشه

اندیشید که میقرار دارد. او چنین  9هافرانسویلیبرالی 
طبیعی زندگی انسان و سیر ترقی، برخاسته از روند 

ناپذیر است. حتی کانت در این نظریاتش پیرامون اجتناب
نظریاتش را بلکه  ؛کندمیترقی واضح و عینی صحبت ن

                                                           
لیبرالی است که فرانسه قرن هفدهم وجود داشت و -منظور همان سنت برژوازی .9

 در باال توضیح داده شد.

کند. غیر از کانت، میدر لفافه و ذهنی بیان  نوعیبه
داند که باید از جهل میفکر انسان  ترقی را از آنِ 2لسینگ

حقیقت راستین را و تردید و وحشت بگذرد و بتواند 
 هالیستئانیز پیرو لسینگ و اید 1و هگل 3دریابد. فیخته

 هابودند و ترقی را امری محتوم و خارج از اراده انسان
 دانستند. می

به  بینیخوشقرن هجدهم، قرن سلطه  ،مجموع در
فراگیر با مرگ  بینیخوشآینده انسانیت است. این 

ی اروپا و جنگهارسد. پس از انقالبمیکندرسه به سر 
 بیشتری ناپلئون و وقایع پس از انقالب فرانسه ها

هایی که ین کردند که رسیدن به آرماناندیشمندان یق
دیدند، میبرای آینده بشریت  روشنگریمتفکران عصر 
تر از دسترس است و جامعه انسانی پیچیدهبسیار دور از 
قرن نوزدهم آغاز  اند.اندیشیدهمی اسالفشانآن است که 

مفرط  بینیخوشدر  فرانسوی هایاندیشهغیر از شکست 
به آینده، مصادف با رشد اقتصادی، سیاسی و نظامی 
بریتانیا در سایه سیاست اقتصاد آزاد، افزایش مستعمرات 

رشد اقتصادی  انقالب صنعتی بود. ترمهمو از همه 
که در مدت  ،شگرف بریتانیا و تولیدات صنعتی انگلستان

تاهی تمام بازارهای اروپا و سپس تمام دنیا را تسخیر کو
پیشرفت مادی  هایاندیشهکرده بود، سبب گسترش 

کوتاهی تا پیش از پایان قرن  مدتشد و در  هاانگلیسی
آن روز، از اروپا تا  رشدیافتهنوزدهم در تمام کشورهای 

 آمریکا و در اواخر حتی ژاپن در آسیای شرقی نفوذ کرد.
                                                           
2. Lessing 

3  . Fichte 
1  . Hegel 
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لیبرالی و  هایاندیشهدوران غلبه و بسط  قرن نوزدهم
 ست.اتوجه انحصاری به پیشرفت مادی 

مادی در بطن  حدوحصربیجریان اندیشه پیشرفت 
 نخست، :خود در آن دوران سه نتیجه مهم را پدید آورد

توان که میطوری؛ بهحد از کارگران بود از کشی بیشبهره
هایشان در گفت چندین نسل از کارگران و خانواده

های ماشین انگلستان در زیر چرخ مانندکشورهای مدرنی 
گسترش استعمار در  ،دوم ؛صنعتی غرب له شدند

های جدید و کشورهای آسیایی و آفریقایی به شیوه
مانند های انسانی هالکت ارزش ،بود و سوم ترپربازده

حترام به انسانیت فارغ از رنگ و نژاد و خانواده، زن، ا
برای ساختن دنیای مدرن و  هاارزشبسیاری دیگر از این 

 صنعتی بود. 
هرکدام از این سه نتیجه در بستر اجتماعی خویش، 

آهسته جریاناتی بدیل برای مدل اندیشه لیبرالی آهسته
پیشرفت را پدید آورد. طبقات کارگر در کشورهای 

های مادی بشریت هم را از پیشرفت صنعتی که سهم خود
دیدند و شاهد استثمار خود و بسیار ناچیز می

سوی داری نوین بودند، بههایشان توسط سرمایهخانواده
و  2و بعدها مارکس 9ی سن سیمونتهای سوسیالیساندیشه
های کمونیستی را در دند و حرکتمتمایل ش 3انگلس
ستعمار و داری سامان بخشیدند. معضل اسرمایهبطن 
ماندگی صنعتی هم در آسیا و آفریقا و آمریکای عقب

هایی برای رهایی از سوی مدلانی را بهاندیشمندجنوبی 
                                                           
9  . Saint-Simon 
2  . Marx 
3. Engels 

ش در رهاوردماندگی و استعمار سوق داد که عقب
طلبانه بسیاری از کشورهای مستعمره های استقاللحرکت

های بدیل های بومی توسعه و نگرشو بعدها جریان مدل
که قربانی کردن  ،فت نمایان شد. نتیجه سوم همبه پیشر
داری و رفاه های انسانی برای نیل به اهداف سرمایهارزش

گردانی از مدرنیته و بازگشت به مادی بود، به روی
گرا و و سنت مدرنپستهای ها در فلسفهسنت

منجر رویکردهای بدبین به غرب در خود مغرب زمین 
 شد. 

 تریناصلی ،قرن نوزدهم ن دروهای سن سیماندیشه
ی کارگری و کمونیستی بود. در هاجنبش بخشالهام

 تأثیرگرایان تحت ها و فایدهلیستلیبرا ،دیگرسوی 
ها مدلی در ظاهر متفاوت از کمونیست ،های کنتاندیشه

در فلسفه ( 2113) 1اختیار کرده بودند. جان استوارت میل
پل  ناسازظاهر به خواست بین این دو جریان میخود 
 قرن هجدهم بود. بینیخوشکه حاصل از انشعاب  بزند

وی تا آخر دنبال مدلی از پیشرفت بود که آزادی شخصی 
در  پایان،و اقتصادی را با توزیع عادالنه ترکیب کند و در 

اعتراف کرد که نتوانسته این امر را  نامه علمی خودزندگی
بشری برای آرمان حیات  عنوانبهمحقق کند و تنها آن را 

 .است شتهدیگر اندیشمندان به ارث گذا
های کمونیستی نظریات کارل نقطه عطف اندیشه

حامی اندیشه ترقی در  شدتبهبود. مارکس مارکس 
گیری اندیشه انسانی را تنها در شکلتاریخ بشر بود و 

 فلسفه تاریخدانست. میحین اجرای نقش تاریخی میسر 

                                                           
1  .  Mill 
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انسان را از بود،  شده بنا دیالکتیککه بر اساس  ،مارکس
داری در پیشرفت ابزار و در آغاز تا عصر سرمایه

کرد و بر همین مبنا میجستجوی عدالت طبقاتی تفسیر 
آینده حیات بشری را جامعه بدون طبقه و اشتراکی 

شتر از همین بی هممدل وی برای پیشرفت دانست. می
. در نظر گرفتمیت ئاش نشرویکرد فلسفه تاریخی

های رات اجتماعی و انقالبمارکس علت اساسی تغیی
سیاسی را نه در فکر و اندیشه بشری که باید در تغییرات 

 .(2112 9،)لی شیوه تولید و مبادله جستجو کرد
 -ایقرن نوزدهم دو جریان اصلی اندیشهآلمان در 

 اقتصاددانان لیبرال شت: نخست،ود دااجتماعی وج
ویسم یزیتوروایت پ طرفدار ترقی تاریخی انسان به

دانان بودند. اینان اما برخالف اقتصاد آگوست کنت
 ادوارانگلیسی قوانین اقتصادی را برای جوامع مختلف و 

را تابع شرایط و موقعیت  دانستند و آنمیگوناگون ثابت ن
دوم  جریان ،دیدند. در مقابلمی هااجتماعی ملت-تاریخی

در اواخر قرن نوزدهم  2،هادر آلمان، یعنی مارژینالیست
اد براساس اخالقیات ثابت غیرتاریخی کردن اقتص پی رد

که بیشتر معلول توسعه  ،داری بودند. این نگاهسرمایه
 تحلیل قابلاقتصادی شتابان آلمان بود، جامعه را ثابت و 

د و دانست و به دنبال حفظ وضع موجود بومیریاضی 
که در طورآن را، دست زدن به تحوالت اجتماعی نوعیبه

اقتصادی امری بیهوده  نظر از ،گذشته اتفاق افتاده بود
  (.919-913، ص9321)پوالرد،  دانستمی

                                                           
9  . Lee 

2  . marginalism 

 در قرن نوزدهم، بحث داغ دیگر ،در کنار این نظریات
اثر  ،که در اندیشه پیشرفت بود 3نظریه تکامل داروین

زاده نوع نگاه  نخست،این نظریه که خود  ؛شگرفی داشت
خواهانه به تاریخ و علم در جامعه علمی آن روزگار ترقی

های ساحت دیگرجای خود را در  سرعتبهاروپاست،  
مفاهیم تکامل بیولوژیکی  یعنی ؛باز کرداندیشه بشری 

تسری داده  به مناسبات و مطالعات اجتماعی راحتیبه
)و ذاتاً  ناپذیراجتنابخود داروین تکامل ممتد و . ندشد
کامل های اجتماعی را با قیاس به تنیسم( ارگامقصدبی

 ،. همین موضوعکرده بودتر پذیرفتنیبیولوژیکی بسیار 
نی برای اندیشه ترقی در همه گاه مطمئو تکیه ویزادست

 .اجتماعی آن دوران پدید آورد-ایهای اندیشهنهضت
حضور نظریات  وجود باقرن نوزدهم  اواخرتا 

فضای  وچرایچونبیمخالف، شاهد پیروزی و غلبه 
های مادی و اجتماعی به پیشرفت در حوزه بینیخوش
دهم معادالت سیاسی و با پایان قرن نوز ولی ؛هستیم

ها که غربی ای دچار تحوالت مهمی شد.فضای اندیشه
های ناپلئون، مدل انگلیسی از تجربه فرانسه و جنگ پس

و پنجاه سال در آرامش، به  ه بودندپیشرفت را برگزید
غارت کشورهای مستعمره و صنعتی سازی مشغول 

طلبانه آنان ند، از اواخر قرن نوزدهم روحیات توسعهبود
به روشن شدن آتش جنگ در میان خودشان انجامید و 

ها . این جنگندقرن جهان را با خود سوزاندنزدیک به نیم
را به یأس از ، اندیشمندان و افکار عمومی پیامدهای آنو 

مدل جدید اندیشه پیشرفت در اروپا رسانید و منشأ پدید 

                                                           
3  . Darwin 
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هایی برای طرحی نو در حوزه پیشرفت برای آمدن ایده
این اتفاق مشابه همان رویدادی  های مختلف شد.ملت

انقالب فرانسه و پایان بود که یک قرن پیش از آن در 
ها رخ بین فرانسویهای ناپلئون برای اندیشه خوشجنگ

های فرانسه باعث شد آن وقایع آن سالداده بود. 
که در نزد تورگو و  ،بینی عمیق به آینده بشریتخوش

های مادی و صرفاً جای خود را به مدل ،کندرسه بود
اقتصادی و اجتماعی لیبرالی و بعدها مارکسیستی بدهد. 
به همین صورت فجایع بازه جنگ جهانی اول تا دوم هم 

های لیبرالی و حتی کمونیستی نی از مدلباعث رویگردا
ل قرن نوزدهم از ئای در اواشد. فضای غالب اندیشه

بار پس از یک قرن  بینی مفرط دست کشید و اینخوش
تجربه دیگر، کالً در وجود پیشرفت تردید کرد. در این 

های شکاکان و بدبینان به آینده حیات دوران اندیشه
ل عمومی هم به آنان بشری گسترش زیادی یافت و اقبا

 بیشتر شد. 
نظریه ترقی  نقد بهمختلفی در این دوران اندیشمندان 

 ها،این انتقاد بیشتردر تاریخ و جامعه انسانی پرداختند. 
شد، رویکرد میکه به مخالفت با نظریه ترقی منجر 

ی چون برخپیشرفت در تاریخ را هدف قرار داده بود. 
حوادث تاریخی از دید  که معتقد بودند 9مانکه و مانهایم

 درشود و میاشخاص و اقوام مختلف متفاوت دیده 
بر  وتوان قانون و تفسیری از آن ارائه کرد مین نتیجه

 د:نویسمیچنین  2وودکالینگ مبنایش ترقی را پذیرفت. 

                                                           
9  . Mannheim 

2  . Collingwood 

 یبستگ آن عامالن یهاشهیاندعلت یک واقعه تاریخی به 
 توانیمن رو نیا از ت؛اس خارج ما دسترس از و دارد

از مخالفان  گرید استخراج کرد. دسته ینیقوان ،خیتار یبرا
 نه دانستندیم اترا مجموعه اتفاق خیتار ،شرفتیپ شهیاند
اگر ناپلئون  آنها. به نظر یاجتماع یهاتیوضع از یتابع

 یگریجهان شکل د خیتار مرد،یم یدر دوران کودک
 یرا بر مبنا خیتار لیتحل اساساً نظر نیا. گرفتیم

از  گرید برخی. کشدبه چالش می یتحوالت اجتماع
 تیرا مظهر سقوط انسان خیآن دوران تار ،شمندانیاند

قرار  شهیاند نیبه ا نامعتقد رأسدر  3مالتوس. دانستندیم
قرن نوزدهم نوشته  انیاز پا پیشدارد که کتاب و آثارش 

اما مدتی بعد که  ؛قرار گرفت توجه موردو کمتر  شد
به نظریات  فراگرفتاروپا را  خانمانیبیآتش جنگ و 

 که ،مالتوس برخالف کندرسهمالتوس اقبال بیشتری شد. 
کرد، به گناه ازلی معتقد بود و در میوجود خدا را انکار 

ورای پیشرفت علم و صنعت و رفاه مادی به دنبال 
گشت و گسترش انحطاط اخالقی و میسعادت انسان 

 .دانستمیاه را نشانه سقوط انسان گن
ن به مسیر غربی ال قرن بیستم، منتقدئنحله دیگر اوا

پیشرفت علم و  بر تأکید جایبهپیشرفت بودند. آنان 
مدل تکامل  براساسدر غرب و تفسیر تمام تاریخ  فنّاوری

ملل مختلف اهمیت  رسوم و آدابابزاری، به فرهنگ و 
 غرب انحطاطدر کتاب  1اشپینگلرنخستین بار  دادند.می

به روایتی  ،وی تکامل تاریخ رابیان کرد. چنین نظری را 

                                                           
3  . Malthus 
1  . Spengler 
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هر  اساس برقبول نداشت و پیشرفت را  ،که مشهور بود
اشپینگلر مسیر  باورکرد. به میجداگانه بررسی  ،فرهنگ

گیری مشابه هستند و ها به نحو چشمحرکت همه تمدن
 ها رسم کردمرگ تمدنای برای تولد تا توان نقشهمی

نیز همین مسیر  9بیپس از وی تویین (.9391)اشپینگلر، 
بی در وجوه زیادی به آرای نظرات توییندهد. میرا ادامه 

که وجوه تاریخی و  با این تفاوت ؛اشپینگلر نزدیک است
بی تویین ،بی بیشتر است. همچنینتوییننظریه دقیق در 

هم معتقد است و  ها باعکس اشپینگلر به تعامل تمدنبر
 مانندهبی کند. تویینمیای از هم تفسیر نرا جد آنها

اشپینگلر نگرشی احساسی و اشراقی به عالم را به غلبه 
دهد و آینده حرکت می ترجیح در لیبرالیسمعقل و تحلیل 

مذهب برتر  براساسرسیدن به تمدنی تمدن بشری را 
ت ها حرکتمدن سقوط ور صعود د نوعیبهداند. او می

 کندمیبیند و از آن به ترقی یاد میصعودی مذهب را 
 (.919-933، ص9321)پوالرد، 

، دول دوم با فروکش کردن آتش جنگ جهانی
ی هم تبدیل شدند و با سرعتی متخاصم به شرکای تجار

گیری از جهان غرب شروع به نوسازی و بهره آورشگفت
توان میعلم و فناوری و صنعت کرد. این دوران را 

دانست که با محوریت چرخشی دوباره در تاریخ معاصر 
در خورد. میرقم  2های اقتصادی مارشالآمریکا و طرح

                                                           
9  . Toynbee 

 دنیرس یو دشوار ترومن نیدکتر ، شکستاروپا حاکم بر قاره یکیزیف طی. شرا2
 در ییکایآمر پروژه نیا لی، به تشکآلمان ندهیبر سر آ یوشور توافق با

و گروه سیاست خارجی کاخ سفید بر آن  جرج مارشال .شد منجر 9119 بهار
شدند تا دنیای پساجنگی بسازند که پاسخگوی تقاضای شهروندان عادی برای 

جای دنیا، انسان مرفه،  معتقد بودند که در همه آنهاباشد.  فردگرایی سهمی از فواید
 

 

هایی از که رشد اقتصادی برای گروه یشرایطچنین 
نگاه به  های محروم نیز باافتد، طبقهمیجامعه اتفاق 

هایی از جامعه امیدوار دسته پیشرفتروبهحرکت 
 با»کند: میاین شرایط را چنین توصیف پوالرد شوند. می

 ؛و خشم و نفرت همچنان پابرجاست عدالتیبی اینکه
 ترتحملقابل چیزهمه ،ولی وقتی بوی فالح برآید

  (.211، ص9321)پوالرد،  «شودمی
وچک، شتاب افزایش ثروت، رشد صنایع بزرگ و ک

های جدید، دستیابی غرب به بسط فناوری کنندهخیره
منابع و بازار کشورهای شرقی که خود تولید ثروت را 

 سرعتبه مانند آنکرد و چندین عامل میچند برابر 
جنگ و غارت را از ذهن جامعه  هایسالتجربه تلخ 

حیات بشری و در غربی پاک کرد و مولد نگرش جدیدی 
با نظر به دانان تاریخ و انفولسیف سویکاز آینده آن شد. 

همچنان تردید خود نسبت به  ،جنگ هایسالتجربه 
از سوی دیگر  و ترقی و پیشرفت را حفظ کرده بودند

امید به ترقی  ،با تکیه بر رشد سریع اقتصادی اقتصاددانان
در کردند. می ترویجی حیات بشری را هاحیطه دیگردر 

آمدن  وجود بهآنان همین رشد اقتصادی سبب  دیدگاه
 هانایشود و جمع میاصالحاتی در حیات اجتماعی انسان 

 آورد. میپیشرفت را برای بشریت به ارمغان 
 

شود و جذب نمی خواهیتمامیت سویبهامیدوار به زندگی در رفاه،  کمدستیا 
هدف  درواقع، برد.ی را از میان میافراط ناسیونالیسم و فاشیسم ر مجددامکان ظهو

تا از نفوذ کمونیسم  به مردمان اروپا بود رفتهازدستالقای امید  متحدهایاالت اصلی 
های مشابه بازسازی این بود که جلوگیری کند، تفاوت عمده این طرح با برنامه

داف تا جایی که اه یان واگذار کردیهای بازسازی را به اروپانقش رهبری در فعالیت
لیبرال  داریسرمایه الگوی سازیپیادهو تحقیقات از  هانظرسنجیبرنامه مطابق 

 .های رفاه غیرکمونیستی انجامیدآمریکایی به تولد دولت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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، که وضعیت فکری و اقتصادی جامعه آن روز غرب
ط پذیرش شرایدر مطالب پیشین به آن اشاره شد، 

های نان را فراهم آورد. از اندیشههای اقتصاددااندیشه
که متأثر از فضای لیبرالی قرن  ،ترقی این اقتصاددانان

هم بود، و نظرات اقتصادی دوران انقالب صنعتی نوزدهم 
 نخست، :ع بیرون آمدمتفاوت برای جوام مشیخطدو 

ای برای کشورهای نسخهبود که « رشد اقتصادی»اندیشه 
ماعی به تولید پیچید تا بدون تحوالت اجتمیپیشرفته 

بود که « ه اقتصادیتوسع» ،مدل دومثروت بیشتر برسند و 
کشورهای رشدنیافته به سمت جوامع تحول مسیری برای 

این تحول بیشتر از آنکه کرد. میصنعتی غربی تجویز 
های اجتماعی انقالبی نرم در ساخت اقتصادی باشد، غالباً

و سیاسی  فرهنگیهای ایدئولوژیک و مناسبات و نگرش
 ازی بسیارهای توسعه اقتصادی خود آورد. مدلمیپدید 

 آنهاکه بررسی شود میگوناگون را شامل  انواعیات و نظر
درک این نکته  جااینمهم در . خواهدمجال دیگری می

ع مشترک هستند است که تمام این نظریات در این موضو
گرش به پیشرفت و ترقی جامعه که همه از یک نوع ن

و مدلی برای رسیدن به جوامع  اندگرفتهسرچشمه 
 .روندبه شمار میغربی  یافتهتوسعه

نیز  شدهداشتهعقب نگه کشورهای جهان سوم و اکثراً
طلبانه و های استقاللنوزدهم حرکتاز اواخر قرن 

کردند. از این حرکت های  را آغاز خواهانهترقی
. ندهای بسیاری پدید آمدها و جنبشاستقاللی، انقالب

زی به دنبال ها پس از پیروسردمداران این انقالب
هایی برای پیشرفت سریع جامعه خود و جبران مدل

 بار یننخستای که های توسعهدند. مدلبوها ماندگیعقب
کرد بیان  9111در سال  ،رییس جمهور آمریکا ،ترومن

شده ریزیبرنامه، پاسخی از پیش(xvi، ص9112)ساچز، 

در دنیا به همان شیوه  9131ها تا به این نیاز بود. این مدل
این باور در  به تدریجآمریکایی خود پیش رفت تا اینکه 

ای های توسعهمانده ایجاد شد که طرحکشورهای عقب
نه تنها درمان را ست که جوامع آنان اتجویزی غربی 

افزاید. از بلکه گاه بر وخامت اوضاع نیز می ،کندنمی
های بومی و مدل ایهای توسعهطرح ،همین حوالی

 اقتضایی ایجاد شدند.
ای مهم برای در قرن اخیر موضوع پیشرفت به مسئله

ی سویاز اندیشمندان و جوامع بشری تبدیل شده است. 
ه تاریخی توسعه و پیشرفت مادی معضالتی برای بتجر

بشریت پدید آورده است که امید رسیدن به مدلی از رشد 
به موازات توسعه علمی و صنعتی را  ،اخالقی و اجتماعی

دیگر انسان امروزی در تمدن  سویرنگ کرده و از کم
بیند که غربی خود را در برهوتی از اندیشه و آرمان می

اگر امید به بهروزی و سعادت دنیوی را هم از وی 
 جا مانده و رانده خواهد شد.زده از همهبگیرند، حیرت

 
 وط به پیشرفتیات مربنظر ازاولیه  بندیدسته

بارز و اثرگذار  یهااز اندیشه ایخالصه مطالب پیشین
پیشرفت در چند قرن اخیر بود. تأملی در همین  درباره

 خوبیبهواگرایی و گسستگی این نظریات را  ،مختصر
 هم با یها از جهاتدهد. هر دسته از این اندیشهمیش نمای

 برخیدارند. جهات دیگری شباهت ضدیت و در 
را تا حد رسیدن به بهشت زمینی و تکامل  بینیخوش

بدبینی را تا  گروهی ؛برندمیی ژنتیکی آدمی پیش حت
و  د. برخی منتقدندهمیسرحد انقراض نسل بشر ادامه 

های . از معنای پیشرفت تا ساحتهستند حامی ایدسته
آن در بین اندیشمندان اختالفات فراوان است. آنانی که 

ی هادر مدل گیرنددر نظر میی از پیشرفت معنای یکسان
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ترین مواضع تا لیبرالیتفاوت دارند؛ از  آن رسیدن به
سعادت و انتهای مسیر در معنای . آنهارین تکمونیستی

 تفسیر از؛ ادامه دارد هاتردیداین حرکت کاروان انسانی 
. نسل یا طبقه روال به همیننیز گذشته و تاریخ بشریت 

اداره ، حامل پیشرفت، مدل اقتصادی مطلوب اجتماعی
 نسبتشانفرهنگ، جایگاه علم و صنعت و سیاست، نقش 

آرای گوناگون  ها وتفاوت ،بسیاری دیگر از این موارد و
های ها در مقوله پیشرفت و مدلرا در طول این سال

 است.ده کررسیدن به آن ایجاد 
 پژوهشگرذهن  سویکها از ها و گسستاین آشفتگی

های اثرگذار در ای کالن از دیدگاهرا برای رسیدن به نقشه
از سوی و  کندمیهای آن دور پیشرفت و مدل حوزه
که در اذهان  ،فهم ساده و سطحی از مفهوم ترقیدیگر 
است، ما را از دریافت  افتاده جاحتی علمی  جامعه

نگرشی کالن نسبت به موضوع پیشرفت در حیات 
کند. در مرحله میتاریخی و فرهنگی و اجتماعی آن غافل 

نیاز است تا نگرشی منسجم و ساختاریافته به  نخست،
داشت تا مبنایی برای وناگون در این حوزه نظریات گ

ی های بومکه به تولید نظریه ردایجاد کهای بعدی حرکت
 شود.میمنجر در این حیطه 

 جدا هبقی از پیشرفت ایده نامخالف نخست، افراز در
 در را اندیشمندان از دسته دو افراز این در ما. دنشومی
 حرکت که آنانی ،اول دسته :دهیممی قرار حوزه این

 اگر یا و دانندمی قانونبی و دهقاعبی را بشری جامعه
 و حصول غیرقابل ار آن ،دارند قبول به اختصار را دهقاع

 ،کالینگوود و مانهایم ،مانکه مانند افرادی ؛دانندمی تحلیل
 شد، بررسی در مطالب گذشته آرایشان از مختصری که
 اندیشمندانی گردی دسته ؛گیرندمی قرار دسته این در

کل رو به طوربه را هاانسان تحرک مسیر که هستند

این  چهره سرشناس عنوانبهبا مالتوس دانند. میانحطاط 
به ن ااین افراد متفاوت از منتقداندیشمندان آشنا شدیم. 

ت خاص آن هستند. ممکن پیشرفت در یک مکتب یا قرائ
را  سال صد چنداست حتی دانشمندی حرکت بشر در 

ها در طول تاریخ اما برای کلیت انسان ؛بداند زوال به رو
ه از جهت حرکتی رو به کمال قائل باشد. به این گرو

 زمرهکنیم و آنان را در مین اطالق ااندیشمندان منتقد
 آوریم.مین اندیشه پیشرفت به شمار اموافق

 نظرانصاحباز اندیشمندان از قافله  دسته دواگر این 
را  دیگرهای دستههمگی ، شونداندیشه پیشرفت جدا 

انسانیت در  روندهپیشبه حرکت  انمعتقد از توانمی
های بسیار زیاد و هم تفاوت باز ولی ؛ن تاریخ دانستکال

همچنان آشفتگی  تقریباًبنیادینی میان آنان وجود دارد و 
یجاد نظمی ا؛ از این رو به آرایی که ذکر شد، برقرار است

نیاز های اندیشمندان این حوزه کالن در فهم آرا و مدل
 .است

 

نظریات پیشرفت در دو ساحت  بندیدستهنمودار 

 معنای پیشرفت و مسیر پیشرفت

 بندیدستهتوان از جهات گوناگون متغیرهایی را برای می
بر نظریات موجود در حوزه پیشرفت در نظر گرفت و 

 افرازهای ،نوع نگرش هر دانشمند در آن حیطه اساس
های ت این متغیرها از نگرشفهرس. دکررا ارائه  متفاوتی

تن تاریخ، ابعاد نگاه به تاریخ، علمی دانس مانندتئوریکی 
های ها و مدلتفاوت در روش ، آینده انسانیت تاپیشرفت

نقش سیاست و دولت و اقتصاد  رسیدن به پیشرفت مانند
چند که  یابد. هرمیرسیدن به ترقی ادامه  و فرهنگ در

 ،باشد شتهتواند محاسنی را دامیها هرکدام بندیاین دسته
بار با هر  دلیل تفاوت در معیارها، یک نظریه هر بهاما 
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تواند در گروهی متفاوت، با اعضایی بندی میدسته
توان مین تنهانهبا این روش  ؛ از این رومختلف قرار گیرد

 نظمیبیبلکه  ،به نظمی برای توصیف این نظریات رسید
 افزون بر گذشته خواهد شد.

ای اندیشمندان از آر اینقشهبرای رسیدن به نظمی که 
در طول چهارصد سال اخیر را نمایش دهد، نیازمند 

بندی هستیم که متغیرهای دسته معیارهایی کالن برای
 بر اساسود بپوشانند و بتوان خرد را نیز ذیل خ

در این  نظرهااختالفخیلی از  یادشدهبندی دسته
 دو ،متغیرهای خرد را توجیه کرد. برای این منظور

 هایدسته بین افتراقِ وجوه بین در کالنمستقل و  ساحت
از میان آرای گوناگون احصا  پیشرفت به نقائال متفاوت
 شدهارائه هایمدل در بسیاری اهمیت نخست، شد که

های گروه بین مرز دوم و کنندمیایجاد  پیشرفت برای
کنند. این دو ساحت می مشخص روشنیبه را مختلف
 پیشرفت.و مسیر  معنا :از اندعبارت

بسیاری از  مانندپیشرفت و ترقی در روزگار جدید 
های مختلفی از میان دسته مشترک تبدیل به لفظی ،تکلما

روسو و  ،اندیشمندان شده است. آنچه روزگاری کندرسه
که همانا رسیدن به  ،فهمیدندمیحتی لوتر از پیشرفت 

سعادت برای خیل عظیمی از بشر بود، در قرن بیستم 
ایجاد فضا برای قلب به رشد اقتصادی بیشتر و  راحتیبه

ای دینی از پیشرفتی که جامعه ؛دشتر تولید ثروت افزون
مترادف  ،تنها در لفظ و معدودی جهات ،زندمیآن دم 

و یا لیبرالیستی  کمونیستیای جامعهدر ست که اپیشرفتی 
 . وجود دارندشود. در اینجا طیفی از آرا میدنبال 

قرن ل ئاوامذهبی  بینانخوش ،این طیف سوییکدر 
های قرار دارند که برای بشر در آیندههفدهم فرانسوی 

نزدیکش حرکتی در جهت کمال مادی و معنوی و 

 ایندیدند. میاخالقی و اجتماعی و حتی بیولوژیکی 
 ازجمع زیادی عطف خویش  تااز نقطه اوج  طیف سوی

را شامل یات گوناگون در طول سالیان متفاوت نظر
 ؛ اماشود که در میان خودشان اختالفات فراوانی دارندمی

که پیشرفت را امری بسیار مشترک هستند در این موضوع 
از دانند. میو دارای جهاتی معنوی و اخالقی  چندبعدی

از  آرامآرام ،دیگر حرکت کنیم سوی بهاین سر طیف که 
اشت ابعاد پیشرفت کاسته  و معنای متفاوتی از آن برد

. پیشرفت بیولوژیکی، معنوی و اخالقی به ترتیب شودمی
از این شویم. میشود تا وارد جهت دیگر طیف میکسر 

گیرد که پیشرفت میی قرار اندیشمنداننقطه به بعد آرای 
اکثر اجتماعی را عموماً و یا انحصاراً مادی و یا حد

وجوه  با وجودها ها و لیبرالیستدانند. مارکسیستمی
در این موضوع مشترک هستند که پیشرفت بشر  افتراقشان

 های فلسفه تاریخیدانند و به همین دلیل مدلمیادی را م
یا براساس پیشرفت ابزار و رفاه مادی است یا  آنها

آرای اکثریت اقتصاددانان پیشرفت تولید و تضاد طبقاتی. 
که به دنبال رشد اقتصادی و یا  ،مداران معاصرو سیاست

همگی در این سر طیف قرار  ،اقتصادی هستند توسعه
گیرد. آنان هرچند که گاه شعارهای پیشرفت معنوی و می

اما در مدلی که برای پیشرفت ارائه  ،دهندمیاخالقی هم 
عدالت در  تنها رشد تولید و ثروت و یا حداکثر ،کنندمی

 ؛ از این روانددادهها را هدف قرار بهره بردن از این ثروت
 توان آنان را در شعارهایشان صادق دانست.مین

تواند ما را میبعد دیگر که مستقل از معنای پیشرفت 
یافته آرای این حوزه یاری دهد، مسیر در فهم انتظام

پیدایش مفهوم  نخستپیشرفت است. تقریباً در سه قرن 
یگانگی  ،مشهود استدر آرای اندیشمندان پیشرفت آنچه 

راستایِ غربیِ آن است. این مسیر رسیدن به ترقی در 
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 ؛ یعنیستا بررسی قابلموضوع فارغ از معنای پیشرفت 
قرن هفدهمی که معنای وسیعی از  بینانخوشمیان 

ها و اقتصاددانان انگلیسی رالبا لیب در نظر داشتندپیشرفت 
که پیشرفت را منحصر در افزایش ثروت و رفاه مادی 

به را . تمامی آنان غرب آن روز ، مشترک استدانستندمی
ستودند و نسخه رسیدن به میهای شگفتش پیشرفت دلیل

دانستند. البته میپیشرفت را تنها در پیروی از مدل غرب 
که بودند برخی از آرای تورگو  مانند هاییمضرابتک

فتی جداگانه برای هر ملتی پیشرفت و مسیر پیشر
نیز بیشتر از چند خط  اما همین نظریات ؛دیدندمی

. از اواخر شدمیعرضه ن مدل عنوانبه تئوریک نبود و
-گلر و توییننانی چون اشپیاندیشمندقرن نوزدهم به بعد 

از پیشرفت برای اقوام مختلف  هاییبی پیدا شدند که مدل
واحد غرب  نسخهاز این رو دیدند و میاریخ تطول در 

در قرن رویکرد ن ها قبول نداشتند. ایرا برای همه ملت
های گوناگونی زیادی یافت و نحله گسترشبیستم 

طرفدارش شدند. مدل بسیاری از اقتصاددانان و 
های بومی سیاستمدارانی که طرفدار رسیدن به طرح

توسعه اقتصادی هستند، همگی در این سر طیف قرار 
گیرند همان میهرچند معنایی که از پیشرفت  آنهادارد. 

در مدل رسیدن به این  ولی ،ستایبرالی معنای مادی و ل
نظر به اقتضائات خاص هر اقلیم و ملت، به با رفاه مادی 

 دنبال روش بومی توسعه هستند.
 دوبعدیتوان نموداری می، گفتهبراساس مطالب پیش

یات و آرای موجود در حوزه پیشرفت رسم کرد؛ نظر از
بدین نحو که یک ساحت آن طیف نظریات مربوط به 

کند و ساحت دیگر آن میجدا  معنای پیشرفت را از هم
ای از مسیرهای رسیدن به پیشرفت ارائه بندیدسته

 دهد.می

 

ن به پیشرفت بر این اساس چهار دسته اساسی از قائال
 غربی که در شمال نخست،گروه  :دشونمیمشخص 

هستند.  یدهمجهقرن  بینانخوشنمودار قرار دارند، 
پس از خودآگاهی جامعه غربی به حرکتی که آغاز  شانای

مفهوم ترقی در تاریخ بودند و بر همین  گذارانپایهده، کر
ای برای بشریت آینده ،بینیخوش نگرشاساس و با 

کردند که سراسر آزادی و رفاه و رشد و کمال میترسیم 
این ست. اتماعی و اخالقی و حتی بیولوژیکی اج

 داده جایات را در خود نظر ازگرچه طیفی  ،اندیشمندان
 نخست :نظر داشتنددر دو موضوع اشتراک ، ولیبودند
بسیار پیشرفت در نظر این گروه از دانشمندان  ،آنکه

براساس مطالب ، عمیق و در دسترس است. چندبعدی
مفرط به آینده انسانی نظر  بینیخوشآنان با  گفتهپیش

ای آینده برایرسیدن به بهشت زمینی را داشتند و 
 آنها اشتراکدومین وجه  ؛ردندکمی بینیپیش دور چنداننه

که همانا  استبه این سعادت بشریت  رسیدن در مسیر
ست. این دسته از امسیر حرکت جامعه غربی 

ها خویش را واالترین و برترین زمان دوران ،اندیشمندان
سعادت تمام عالم را در گروی پیروی از  جرئت بهو 
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اندیشمندان این گروه  های سرشناسچهرهدانند. میغرب 
المعارف هصر روشنگری فرانسه و اصحاب دایرعلمای ع
 و تورگو ،درودی مانندافراد شاخصی  ازویژه هبهستند و 
 .توان نام بردمیکندرسه 

تر و ها فربهدسته دیگرکه به نسبت  ،گروه دوم
. انداقتصادین به پیشرفت مادی و افراگیرتر است، معتقد

 انگلستانکه همگی وارثان علمای اقتصاد سیاسی  آنها
شباهت مهمی به هم  ،قرن هفدهم هستند، در دو وجه

پیشرفت را نه مفهومی فراگیر و  ،آنکه نخست :دارند
ی زندگی تفسیر رازکه تنها در ابعاد مادی و اببلپردامنه 

مسیری یکتا برای پیشرفت و رسیدن  ،کنند و دوم آنکهمی
مدنظر دارند. این گروه به علت  شدهترسیمبه این آرمان 

 ،در میان اندیشمندان اندامنه زیاد نفوذشفراگیر بودن و 
است که در  داده جایرا در خود را آتری از طیف وسیع

 گاهدید ازاما  ؛نگاه اول ممکن است متضاد به نظر آید
معنای پیشرفت و یگانگی مسیر رسیدن به آن در یک 

اصلی و اساسی این دسته  گیرند. دو نحلهمیدسته جای 
های اصیل هستند. منظورمان از ها و لیبرالمارکسیست

که  ندستههایی لیبرالها و رکسیستاصیل آن گروه از ما
ای التقاطی عدول نکرده و اندیشه هایشاناندیشهاز اصول 
های ها و لیبرال. اندیشه مارکسیستاندنیاورده به وجود

در  ،کرده پیداراه  آنهاای در های قارهکه دیدگاه ،راجدید 
 دسته دوکنیم. هر میسی بررهای بومی دسته اندیشه

انحصار پیشرفت در ابعاد ها به ها و لیبرالمارکسیست
با این تفاوت که تلقی  ؛هستندمعتقد مادی حیات بشری 

پیشرفت مادی  ،یکی درمتفاوتی از پیشرفت مادی دارند. 
مین دون طبقه و توزیع عادالنه ثروت تأدر جامعه ب

آزاد و تولید  کامالًای شود و در دیگری در جامعهمی
تکامل  بر اساسیخ تر ثروت. نگرش هر دو به تارافزون

با این تفاوت که یکی مالکیت را اساس قرار  ؛ستامادی 
است مسیر  گونههمین .دهد و دیگری ابزار تولید رامی

رسیدن به پیشرفت که انحصارش در غرب برای دو نحله 
را اصل قرار  کمونیطبقه اما یکی جامعه بی ؛ستاقطعی 

 .را دهد و دیگری جامعه آزاد لیبرالیمی
و از  شدهواقعدسته سوم که در جنوب شرقی نمودار 

های بومی ن به مدلااست، معتقدرتر ها متأخّدیگر دسته
را انشعابی از همان دسته  هاتوسعه هستند. شاید بتوان این

بدین لحاظ که معنای پیشرفت را از دریچه  ؛دوم دانست
اما وجه  ؛کنندمیلیبرالی یا مارکسیستی قرن نوزدهم نگاه 

یدن به این پیشرفت است. در مسیر رس آنها مهم تراقاف
است  9سومیجهانندیشمندان متعلق به ا بیشترها این نگاه

هایی برای توسعه جهان سوم و یا آنانی که به دنبال مدل
هده مشکالت و موانعی پس از مشا ن افرادگشتند. ایمی

های غربی توسعه برای کشورهای مدل سر برکه 
ی ابزاری( پیشرفت مادی و توسعه لحاظ از) ماندهعقب

توسعه و پیشرفت  هایی ازمدل دنبال به، هایجاد شد
اما  ؛باشد یافتهتوسعهاش همان ملل که قبله اندهافتاد

کشورهای  رسوم و آدابمسیرش از فرهنگ و 
 سرهای بومی توسعه مدل اینجا ازبگذرد.  سومیجهان

د. این پرداختندر جهان سوم و به یارگیری  برافراشتند
دارند و  زیادیانعطاف بسیار ها در تجویزهایشان مدل

با انواع و اقسام  در ظاهر توانند خود رامی راحتیبه
 ؛سازگار کنندها و ساختارهای اجتماعی مذاهب و فرهنگ

                                                           
ای است که جهان های توسعهسازی مدلواژه جهان سوم خود قسمتی از ادبیات .9

 بندی کردند.را بر مبنای رسیدن یا در حرکت بودن برای رسیدن به توسعه دسته
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 عرضجایی برای  عنوانهیچبهدر بطن خود که درحالی
گر آنکه در اساس گذارند، ممیهیچ فرهنگ مقابلی ن اندام

د. ناست، ناسازگار نباش مطلوبشانای که با راستای توسعه
سازی نمونه مهم و در ظاهر موفق این دسته طرح مدرن

ها در این اندیشهژاپن سنتی در اواخر قرن نوزدهم است. 
جامعه ایرانی پنجاه سال اخیر هواداران فراوانی داشته و از 

 .ته شده استبسیاری نگاشی کالن هاآن سیاست
دسته چهارم و آخر در شمال شرقی نمودار متعلق به 

در  نخست ن گروهن مسیر غربی پیشرفت است. ایامنتقد
اینکه مسیر رسیدن به پیشرفت باید از فرهنگ و نگرش 

 ؛ ولیهر ملتی بیرون آید با دسته سوم همسو هستند
ندارند غربی  یافتهتوسعهبودن کشورهای  قبلهاعتقادی به 

معنای پیشرفت را نه در انحصار معناهای مادیِ اساساً و 
و  هالیبرالی و مارکسیستی که وابسته به فرهنگ ملت

توان میمعنای پیشرفت  لحاظ ازدانند. می ترجانبههمه
فرانسوی قلمداد کرد  بینانخوشآنان را  تا حدی شبیه 

و محدوده خاصی قائل نبودند.  حدومرزکه برای پیشرفت 
 هادسته دیگرخالف براین گروه از اندیشمندان هرچند 

 از این روو  اندنداشتهپشتوانه سیاسی و اقتصادی خاصی 
های فکری نحلهولی  ،نددشمیجمعیت زیادی را شامل ن

ن به غرب در ااز منتقد ؛اندداده جایخود  در گوناگونی را
مانند روسو گرفته تا پیروان همان فرانسه قرن هفدهم 

بی تویینو اشپینگلر و  سویکها از مدرنهایدگر و پست
امثال  ستیزغربزاهدانه و های از سوی دیگر و حتی مدل

 گاندی.
 

 گیریخالصه و نتیجه

های بندی گروهای از دستهخالصه گفته،مطالب پیش
هدف این پژوهش نه مختلف در حوزه اندیشه ترقی بود. 

 احصای همه آرای پیرامون پیشرفت، که کاری تقریباً
ترین و بلکه اشاره و ارائه مختصری از مهم ؛ستاناشدنی 

اثرگذارترین آرای این حوزه بود. در این راه نظریات قرن 
فرانسوی، انگلیسی و آلمانی بررسی اندیشمندان هفدهمی 

و پس از آن به سلطه مدل انگلیسی پیشرفت به تبع 
. ه شدعتی در اروپای قرن هجدهم پرداختانقالب صن

گیری جریانات باعث شکل تجربیات قرن هجدهم
. گردیدکارگری و سوسیالیست از اواسط قرن نوزدهم 

های نقد اندیشه پیشرفت و مدلقرن بیستم با شکاکیت و 
های واسطه جنگلیبرالی و کمونیستی آغاز شد که به

این قرن و  توسعه و مقبولیت یافت. از اواسط ،جهانی
ها و پس از پایان جنگ جهانی دوم، مسیر اندیشه

ها ریزی مستقیم آمریکاییخواهانه با برنامههای ترقیمدل
« توسعه پایدار»های و بعدها برنامه« توسعه»های به برنامه

طی نیم قرن که ای و نتایجی های توسعهتغییر یافت. مدل
های سوی مدلایجاد کردند، کشورهای جهان سوم را به 

 .ندبومی توسعه سوق داد
و مدل  با ارائه نمودار اندیشه پیشرفت در دو بعد معنا

و اثرگذار این  های اساسیاندیشه پیشرفت، تالش شد
قابلیت پیگیری و فهم  حوزه در قالبی نوین نظم یابد تا

 . اشاره به این نکتهبدهدمند را به پژوهشگران ساختار
 باانقالب اسالمی و از پس  است که جامعه ایرانی مهم

 ،«نه غربی ،نه شرقی»ای مثل شعارهای ساختارشکنانه
برای  نخست، ،درصدد ارائه الگوی نوینی از پیشرفت

که در آن  بودهبرای بشریت خود و در افقی باالتر 
با معنویت و عدالت و جامعه  همه اعضایسعادت مادی 

اندیشه پیشرفت در غرب با  .همراه شوداخالق 
های ساختن بهشتی زمینی متولد شد ها و آرمانبینیشخو

ها و چرخش آن به سمت و با شکست این اندیشه
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های و از بین رفتن بارقهها آبادکردن تنها دنیای انسان
های لیبرالی، به دستیابی به عدالت جمعی در مقابل مدل

برخی از وضعیتی در حال حاضر رسیده است که 
امید در خود جوامع غربی نیز اذعان دارند که  اندیشوران

عدالت ها و حلی برای سعادت عموم انسانبه یافتن راه
جمعی در استفاده از بعد مادی حیات دنیوی نیز آهسته 

از این رو باید  9؛ستا یفراموشدر حال آهسته 
اندیشمندان و نخبگان جامعه با شناخت تطورات جوامع 

هایی در راستای گام ،ه فعلیغربی در راه رسیدن به نقط
ساحتی  تدوین مدل نوینی از پیشرفت برای جامعه و در

 .باالتر برای انسانیت بردارند
 

 

                                                           
الگوی پیشرفت توأمان مادی و ». برای مطالعه بیشتر در این موضوع به مقاله 9

به  (9311)منادی نوری، « سانمعنوی جامعه؛ چالش جهان امروز یا تمنای دیرین ان
 قلم نگارنده در چهارمین همایش ملی الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت مراجعه کنید.
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