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 عدالت بستری به سوی پیشرفت و توسعه

 1مهدی سرهدی



 چکیده:

هتوار باادیماساسیان انیازها نحره بهج وواد ای تاییازیکطرفوادال ههیکاز

متفکراندرجوامعبشریبود اس اتوجهبهاینم ئ هدراصرتکنولاوژیباهیهادغدغهیکیاز

طب عیراهتوارترهرد ،متاافاد اس الا کنازیاکیهانعت دل لاینههب تراستفاد از

نکتهب  امهمنبایدغف  اودوآنایناس ههورودبهاینارصهن زخطاراتخاودراداردوآن

خطرانحرافدرارصهفکرواندیشهدربار اس ابدیهیاس ههارا هالگوینامناساببااابارتاز

حق قیان انی،بهجایاینههم  رحره بشریرابهترقیوهتالسوقبدهدیازها نفطرتو

ح ابونأنهامیاوهام اةالادن الحیهمف نضلسعیالذ»سازدیمزم نهحره قهقراییرافراهم

ارهاپندارندیمنحال،یباا;اگم)ونابود(اد  دنیدرزندگشانیهاتالشهههاآنح نونصنعا؛ی

بایگناا ،تنهاابناشیهااان انانجا هارهایزا نظ رسرق وهشتن!«دهندیمانجا  کن

انحرافایویهااد یااا طاناس ،اهتتا اول ها طاندرایجاداندیشاهویهایگتراههوچکیاز

انحرافیرادرجوامعبشرینهادینههندبهجایدساتوریهاشهیاندا طانیاس اگرا طانبتواند

قتلوجنای باظاهریآراستهوتح لوایهاون   مموردی،هزارانوب کهیهاسرق بههشتنیا

وهااظ امایانوه  ا هاهندانادپشا صاحنهرد اگیمحقوقبشرومبارز باتروری  اکل

پوس د غربیاس ایهاف  فهوهاشهیاند،ها یجنا

ادا »وپ روراست نشحترتآیا اهللخامناهای«ر »انقالباسالمیایرانبهرهبریاما خت نی

توان  سدپوالدینیرادرم  رافکارپوسا د وانحرافایغاربایجاادنتاود و«اهللبقا هالشریف

ه بهست تعالیوپ شرف حق قیرابرایبشری ،ظاهرترازخورا دنتایدوصراطم تق محر

دفااعوحفاظا ازانقاالبوپایاداریویهاادهاهبحتداهللپسازسهدههازانقالبههبایدآنرا

نامگذاریهرد،نظا باادیمای تادگیبرتفکراتاما خت نی)ر (ههتج یاسال نابمحتدی)ص(

وارددههپ شرف وادال اد اس ؛م ئول  متفکراندراینبرههاززمانارا هالگوهایاسالمی

اس ا«(ص»نشئ گرفتهازدینتحریفنشد )اسال نابمحتدی

                                                           
1
.EMAIL:nimasarhadi@yahoo.com                       دانشجویهاراناسیحقوقدانشگا پ ا نورج رف 
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وازهایه  دی:ادال ،پ شرف ،توسعه 

 چیستی عدالت

نیاایلغویناظربهمعناهافیتعرنیازایراد اس برخهذیمتعددیهافیتعرواژ ادال یبرا

یزدرجاا ااقاراردادنهارچیاموضعه(یءفیلاه)وضعیاادال بهمعنا1واژ اس مانند:

زاناستحقاقوحقراباه ااطاءبهمیحقحقه(یلذه)ااطاءیادال بهمعنا-2شایمناسبخو

هناظرباههوجودداردیمتعددثین)ع(احاد اناتمعصوم حقوقادربیفا حقداررساندنواست

تاعیفقاال)ع(:العادل«تااّلفتلل:العدللاوالجاود؟یهال ال ،أ وَسیئلا »ففوقاس مانند:یتعار

،والعدلساا سااا والجاودااارضخااص،فالعادلهاجه نرجهاانیوالجودهامواضعاالمور

برتروارزاتندترند؟یکدا هوجوید)بنشش()ع(سؤالاد:ازادلیاارفهتاوافت هتا؛ازاما ا 

ااادلهنادیماخاارجیامااجاوداماورراازجها اصا نهادیماخودیفرمود:ادلاموررابهجا

یایانند اتو اس امااثرجیودمحدود،واارضههرهتگاناس وسا سوادار  فراگیاستگر س

زاناهللسبحانه انّالعدلم«»نآندواس ای  تر وبافتنیترفیارنادلیاس ابنابراییاستآنا

یانخ اقوبارا هدرمهاس یخداوندیالن قونصبهالقامةالحقااا؛ادل،ترازویوضعهفیالذ

«ااقامهحققرارداد اد اس 

نواژ اس مانند:یایفف  فیق تعر بنشیدیگرازتعاریفادلدرحق

 اس ,بهحاد  وفعالهحریرو هسببنهیهتاناام یعنی,یو اقلات اگرنفسدرق-1

قیرال هسزاوارباادانجا دهدوهرامرنارواوغهیارهههرهگرددیهاکم یااتدالباادودارا

ی نف اان افه هوکاهادال اس اپسادال ,م که,م کنم یند,اهک راتر بهمقا ان ان

وازپاردازدیمارودرخورمقا ان اان خیارهاهبهیه,بهراحتکهان انبهواسطهآنم هاس 

اندیگزیمیزا وناروان ب بهنفسناطقهدوریارهاه

هادال ناا داردودرهسازدیمرایئت لحاظاود,هیااتدالدرصفاتاگربهصورتمجتوا-2

مقابلآنجوراس ا

نمعناایاه(اس ,براساسایر ه,تدب ه,غتبیسهگانه)اهویدرمجتوعقوایانهرو ادال م-3

ز  هوامتآالازقو ناطقهمتیر هوتدب ه,غتبیسهگانه,اهوینقوا بیادال توافقوهمآهنگ

اس ا

توساط,ط,جابنودرمرتبا میهان ان,درمرتب افراط,تهاورودرمرتبا تفار قو غتب-2

ط,جتاودودرمرتبا یهدرمرتبا افاراط,فجاورودرمرتبا تفار اجاا اس ,وقو اهوان

ط,باالدتودرمرتبا یهدرمرتب افراط,جربز ودرمرتب تفار متوسط,اف اس وقو اق 
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ااجاا ون,ادال هتاناف ،یبنابرا"نموارد,ادال اس یت وحدمتوسطاکمتوسط,ح

ت اس کح

ل فازقبینتعریارهاس االبتهاهطدریزازافراطوتفریانهوگر مالزم بارا میادلبهمعنا-6

ارهااس ادرهدریم اواتوهتاهنگیق ادلابارتازبرقرار ادلاس وگرنهحقییالز معنا

دنبهسهمخودوقرارگرفتن دررسنهتگانیوبنابرااودیم تهداد یسهمبای هادال بههر

تانباهآنچاهحاقوسازاواراسا ویایعنیاادلدرااتقاداتاوندیم تهخودبرابریگا بایدرجا

ااارفیاارعویهدراقله تهخودیگا بایسدرجاهقرارگرفتنهریعنیانمرد  ادال درم

شهیراااا«گرددیمزروان نییبایمفهو ادلبازیحهت ان نتوضیاومنظوراد اس اااباایبرا

هه)ع(یا ن رالتؤمن امنجت هیزج  مانندا ن)ع(ن  تاتمعصومهدرتوانیمفراینتعاریا

 «االنفسیااتدالقویالفتا لأربعةأجناس:ااااااا،والرابعالعدلوقوامهف:»دیفرمایم

  

محورهای اساسی توسعه

 از:اندابارتاساسیتوسعهیمحورها

ه؛یاندازوانباا سرماشپسیداتاقتصادیهترا باافزا شتولیافزا-1

نمنابع؛یهایان انیبرایاستفاد ازادوپرورشمهارتیعیجد شفوتوسعهمنابعطبه-2

اسیونهادی؛ ردرساختارهایاقتصادی،اجتتاای،س  تغ-3

یایا اجتتاای،روانیوجغرافکشتحریافزا-2

 
فرهنگدینیماهماس اماپ شرف موردنظاردیاندرایانمحورهاادی تأمواردفوقالذهرمورد

خالصهنشد اس ابرایاناخ وهشفحق ق مفهو پ شرف دراصرحاضاربایادان ااناصار

حق قیاواناختهاوددرغ راینصورتگرفتارتوسعهغربیاد ودراینباتالقیازها نحاضرو

امیاویمغرق

 

نسبت پیشرفت و عدالت

 

وآنت اویم انایاناودیمباتوجهبهتوض حاتپ شگفته،ن ب پ شرف وادال ن زآاکار

دومقولهاس یعنیاینههتحققادال بدونپ شرف وتحققپ شرف بدونادال متکنن   

جامعهپ شرفتهموردبررسیقرارگ اردتاامشانصیهامؤلفهاجه توض حاینمط بالز اس 

بدونتحققادال متکناس ؟هامؤلفهاودآیاتحققاین
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اساسیخالصهنتودوآنابارتاسا ازجامعاهمؤلفهدریکتوانیمپ شرفتهراجامعهیهامؤلفه

برخوردارازسعادتا

جامعاهبرخاوردارازساعادت،الز اسا درباار مفهاو ساعادتتوضا حیهاامؤلفهقبلازطرح

منتصریداد بشودا

کادرایال اعاد ها»سعادتمربوطبهحاالتنف انیان اناس ؛درتعریفآنگفتهاد اسا :

سعادت،نوایادراکاس بهارطاینههآنادراکهتارا باالاذتو«کرل تدر هلذةوخ لتاف

رو مال مباطبعاوبااد،امابرایشخیعنیرباادامتکناس چ زیبرایان انلذتبنشبود  خ

ااد اسا ابارایمآاالاگارلاذتینا البهسعادتندیگوینتتالنبااد؛بهچن نان انیهرگزه

هتچونلذتخوردنوآاام دن،هترا بادردورنجیامؤاخذ موجودمافوقویاوجدانخودان ان

باادهرگزبرایان ان،گاواراننواهادباودباههتا نجها اقالان اانماانعاساتفاد اوازایان

مالهیخاوبیتواندیمااد؛اینمالک؛سعادتتنده یاس ههبهر مندازلذتپایداربهاس لذت

برایاناخ سعادت)سعادتدن ویواخروی(باااداساعادتدن اوی،برخاورداریان اانازآن

»د ناس گفتهاودقکان اننشودامتیامههدرمقا واقعمنجربهت خهاس ییهالذتدسته

بتاوانم ائ هرسادیماباهنظاریندارداولیداراس سازگاریناپاتاً ماهههیو بالذتدن«داریپا

یهاالاذتهاگارهناس یانمط با هدان  اب زقابلتوج نیو دنیهالذترادربار یداریپا

ا ان اانت اخخواهادهبهدنبالخودموًاخذ اقلوارعرابههترا دااتهبااددرواقعبهیو دن

اقلنابوارعاقلپ ندبااادازآنجها دی تأمتهوربهیو دنیهالذتآمدامااگرآرامشو

نان ااندریاابنابراگرددینتا ان انت خههرگزبهرد گینتقرارهاآنچگا موردموًاخذ  ههه

ارعواقالاسا دی تأهموردهییهالذتازدا تاًههنمعنایسعادتتندباادبهاتواندیمز ان دن

آمد اس تااالو ینالهیاتاستفاد نتودادیاتوروایازآتوانیمنمط برایاوابرخوردارگردد

انان انراازکاالمیداراس ،حتی ته،لذتپاهیواقعیهبهمعناهان انیسعادتاخرون تأمبر

قیان انجزازطریو ربهتر،سعادتدن اواس برهاندابهتعبیهالزمهبعدانصرهیدردورنج

دیاریانهمن:»دیفرمایمنبار یاخداوندسبحاندرااودینت ر نحقمیاتلبهدستوراتد

ا) اهباهدنباالثاوابدنهای انه«را عابص اناهللستهاواآلخرةو افعنداهللثوابالدن ثوابالدن

ناا نزدخداسا وخداوناداانواوباوآخرت دبدانند(پاداشدنی(ه تندپس)بایو سعادتدن

اس ا

-ونالترادیکواالظهرأن:» ندینویمهینآیپسازنقلنظراتمف راندربار اییاالمهطباطبا

منأرادیهحت تقربإل اوالخرةوسعادتهتامعاإنتاهوانداهللسبحانهف  أنثوابالدن-واهللأا م
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ااراهلاهیناهالاذیاهللالحاصلبدیرتقو غی عادةالتوجدلالن انفاوسعادتهاف نال ثوابالدن

وإفاضتهمناند یتا هتعالیرإ نالنا لثوابامنغیفک ة،ف ق قال عادةالحقینإالطریسالد ف 

یتنهاابااتقاوایو دنبهسعادتدن هرسهناس یحقمط بااندفرمود «را عابص اناهللستهو

هفقاطهناس ینسننایای راس امعنا ماودیمحاصلینالهیهاتلبهدیدرساههیاله

ان اناس ایو نند سعادتدنهن تأمینالهید

جامعاهپ شارفته)برخاوردارازساعادت(بایاددارایرسادیماباتوجهبهنکاتفوقالذهر،بهنظر

ذیلبااد:یهامؤلفه

استقالل  -1

استقاللیکجامعهبهایناس ههدرتصت مگ ریحاهتاانجامعاهن اب باهم اا لس اسای،

هااآننظامی،اقتصادیوفرهنگی،ه چحکوم اجنبیدخال نداااتهواراد خاودراظالتاناهبار

تحققاینمحورازمحورهایسعادتدن وی،بادونتحقاقاادلهاهه  ا آناساساًدیکتهنکندا

اجامعهغ رم تقل،هرچندبرخوردارازهتهباادینتاتح حتای خودگرفتهاس متکنجامعهر

؛دل  شن زرد گینتامکاناتمادیباادبهه چوجهدرزمر جامعهبرخوردارازسعادتدن ویقرار

تحق ر،ذل وب موهاراسازآیناد ،خنآاییهاش نچن نجامعهایبایهانوشواضحاس زیرا

ااودیم

استقاللدریکجامعهدینیاس اروحجهاددررا خدان تأمم ئ هجهاددردینالهیبرایاساساً

اازتوگرددیمان انموحدوخداپرس بریکیز فیومرزهای،اخالقیااتقادیبهدفاعازمرزها

هنتوانادهای اهارالز برخوردارباادا واختیهدرهرسهبعدازآزادهناس یارفان اندرا

خودآزادانهتصرفییا انتوانددرمحدود جغرافیندوهار راآزادانهاختیاخالقیهاارزشد و اق

راسا  ا،هتاناذابذل وتحقیناذابدرونی؛ابردیمرنجیاذابدرونیکد،درواقعازینتا

ةیاإذادخ اواقرکقالا إنالت اوا»رد اگیمبانان انرایهدرصورتاد جهاددررا خداگره

یهواردمنطقاهآباادهایگف :پادااهانهنگام«فع ونیکذلهأف دوهاوجع واأازةأه هاأذلةو

گوناهن هتاارآناانه(ی)آر;هنندیمل زانآنجاراذلی،وازهشندیمیاوندآنرابهف ادوتباه

اس !

 

آزادی -6

،یکیازن ازهایاساسیان اناس واینن ازآنچنانبرایان اناهت  داردههحاضراس آزادی

هتهه تیخودرابرایشنآارنتاید؛ل کنتحققاینم ئ هن زبدونادال متکانن  ا اب اان

التهنیمط بایناس ههآزادیمط ق)رهاییازهرق دوبند(اگرچههتالاس ل کنتحققا
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موجودیمتکن)مع ول(اس محالذاتیداردپساول نمرح هادلدرم ئ هذاتاًان انههیبرا

هه  درنظربگ اریم)وضاعالشا وموضاعه(وهآزادیان انایناس ههان انراهتانگونه

ابرایانان انن زمتکنالوجوداس یعنیمحدوی ونقص،ازهرسواورااحاطهنتاود اسا ؛بنا

ان ان،باتوجهبهسعهوجودی)محدود وجودی(اوازیاکآزادین ابیبرخاورداراسا اباهنظار

،متصوراس این بیااتالآزادیپنجفرضبرارسدیم

نا چنوعقانونوچارچوبمع  هیبدونراایآزاد-1

هدوفرضداردههقانونیدرسایآزاد-2

هسهفرضدارد:هیبشرهقانونیدرسایآزاد-2-1

ههتهافرادبشربراساسهنمعنایابهایقانونبشریکهیهتهافرادبشردرسایآزاد-2-1-1

ندایاتلنتایقانونبشریک

خودیازافرادبشر،آزادیکههرهنیایعنی،ینبشر ازقوانیکیدرچارچوبیآزاد-2-1-2

وجودینقانونبشریناس چندکنفرضمتیند،لذادراهفیتعرینبشر وانازقیکیرابراساس

دایناتلنتا ازآنقوانیکیازافرادبشر،آزادانه،برطبقیکههرهدااتهبااد

ازافارادبشار،دریکههرهنمعنایابهاینقانونبشریاچندیدرچارچوبدویآزاد-2-1-3

درنحاو پوااشبارماآالًد،یاتلنتاینبشر ازقوانیکیازااتالورفتارخود،براساسیکهر

ازینهامورمعنو ودرزم«ب»درچارچوبقانونیودرنحو امورجن «الف»یاساسقانونبشر

نداینتایرو واااپ«ج»قانون

داردنفرضهمدوصورتیاایقانونالهیکدرچارچوبیآزاد-2-2

فشد ایتحر براساسقانونالهیآزاد-1–2-2

فاد ایرتحر غیق حقیقانونالهیکیتح لوایآزاد-2-2-2

ن ک ا لا محالنذاتاً(اگرچهیچهبشریچنوعقانون،چهاله  هیبدونراایفرضاول:)آزاد

چقاانون  هایابادونرااینادارد(اآزادیانوقاواکاروبرواس )امیلجدّکدرمقا واقع،بامش

باا«الف»نتهانص لجا گ یاس آزادیع اس اطبینرفتنخودآزاد مشنص،بهمآابهازب

هاردونفارینرفتنآزاد ازباشجه نتورد گیمدرتتادوتعراضباهمقرار«ب»انصیآزاد

ههایتعالیهخداکراگرفتهاس اب یننوعآزادیتحققایج وینجه اقولبشر اس ،بههت

بیا قریاآرهاد اس ،لذااهاان انحدوحصریبیسوخالقاقالاس ،ازدرون،مانعآزاد ر 

 اه، قبیک قانون)هرچندآنقانون،ازسنخآدابورسو یبهاتفاقافرادبشر،خودرام ز بهراا

اهنندیم  نتبع قانونمعیکل،ازودرمقا اتدانندیمااهربااد(یروستا
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یهقانونالهیدرسایزفرضسو )آزاد (باتتا فروضآنونیهقانونبشریفرضدو )آزاددرسا

رایان انبااد؛زیق حقیهایآزادنند هن تأمتوانندینتفاد (همیتحر

یازهاا قانون،متفارعبارا امباهنیکان اندرچارچوبیق وحقیاساسیهایآزادن :تأماوالً

ا ،یاالتعبادواالاامارانماالّال ّهکانالح»فاس ، ارضع نجه ب یاس وان انهمازایبشر

موقانون،تنهابهدس خادااسا ،واودساتورکح«ع تونیآرالناسالهناکمول نالقیالدکذل

ادانندینتشترمرد  نبکوار،ولناستیناس دید،ا هجزاورانپرستهداد 

یح برنامهصاحبودینتهان اناس ،هرگزقادره،ان انازآنجه بودینتینوقانونالهیاگرد

اماا«انظ ومااجهاوالهوحت هااالن انإنه»د،یننتایان ان،تدویاساسیهایآزادن تأمیرابرا

موخ اقاالن اانکنففاانیداهللأنیری»ارظالموجاهلبود، اوب ;د شهان انآنرابردوش

;د اد یفآفر وان ان،ضع;ندهکاررابراتاسبهخواهدیمخدا«افا ضع

،ااداتواخالق(الزمهوجودان انیمضرورت)ازنظرخ ق ،منطقهزندگکهبهحهیاً:اختالفات ثان

هتهافرادبشریاساسیهایآزادن تأمیمنظمبرایابرنامهنیبرسررا تدویاس خود،مانعجد

اس ا

انچندمقدمهاس ا اداد متوقفبربیاثباتمط ب

رواز اننیابههتهحاوادثاحاطاهداردوای،تاحدکروادراکفیرو ان انبهخاطردااتنن-1

جانبخداوندمتعالبهاواطااد اس ا

دمط بفوقاس ازجت ه:یهموهوجودداردیمتعدداتیفآیدرقرآنار

باهیموجودات(راهتگینشونامگذاریسپسا ماستاء)ا ماسرارآفر« ّهاهوا ّمآد االستاء»

آد آموخ ا

ماساتاء بهر ازتع یاملهمبهر ان انغیاملاس ولهور،ان انههمذیاملآههرچندمصداق

نوجود (درزمهانعت ههتهآنچهرا)ازهاس ییاوخدا«عاً جتاالرضیفمماکلخ قو»  ا ن

;دیاتاآفریدارد،برا

ناس هتهرا وآنچهدرزمهاآستاناوآنچهدر«منهعاً جتال تاواتواالرضیممافکوسنّرل»

خودشم نراتاساختهاس ایازسو

زهااستفاد  ازهتهچتوانندیمقرارداد اس هاآنهخدادرهی وجود بهخاطرخصوصهاان ان

رخودموادکبافتواندیمرموجوداتوجودنداردامآالًان انیواناتوسا  درح نخصوصینندواه

هبشرامروزباهآندسا هینولوژکنوازآنبهدس آورد؛تیزها رد وچهق ناالمراباهمت فیا
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وجاودهااآنهدرهیهتنوعودقتهناالماس یوتصرفاودرمواداکادرایرو ازنید ،ناایازی

اهندیمر رامتحیدارد،اقولان ان

 
رای ونشاندادنموجوداتخارجیاکتنهاجنبهحهاآنازیمتفاوتاس بعتیاتان انهادرا-2

نه  ،آساتانه ا ، هزمهنیبهاک؛مآلادرااوندینتدران انیدارند،ومنشأاراد وات 

دریعنایداردیهتنهاجنباهات اهاس یاتهاتهمادراهازادرایاددچهارجف اس وااا،وبعت

تاله ه رد وواسطهووسهمدرمقا اتلازآناستفاد  هبنواههم هنیمتوجههاآنبهیصورت

ییارهااه»بااادمانناد:یقیتصادتوانادیماتهمهنحوازادرانیماا خودقراردهیزندگیایامزای

«ردها یادراایاررابا ااتالخ«ا»دانجاا دادیاهباهه  ییارهاه«»دانجا دادیهنباهاس 

اسا ،یبااد،مانند:تصاوّرمفهاو ریتصورتواندیمههنی،چها«ادال خوبوظ مزا اس »و

بودنواااای ،بند بودن،مول مر وس

رد وهاآنراحفاظیطی  تادرهرارا نیع ان ان هطب اولیاقتتاینادال اجتتاایبنابرا 

،بارهتاهاائونیخبشریدرطولتار  یبایمبودیمن رااگرچنیندازهآنیزهارافدا تتا چ

دراغ باجتتاااتینوجهومراااتت اویبهبهتریم اایکوتشرادیمغالبیاجتتاااتبشر

خودرایهاخواستهرومند نیایرااقویسآنصادقاس زکادا تاًههی،درحالبودیممهحایبشر

تابهمقاصدومطامعخاودهشدیمیوفردغالب،مغ وبرابهذل وبردگهنندیمل برضعفاتحت

برسد

ی،م ئ هاختالفاتطبقاتان ااناودیمی ادال اجتتاایواد راایدنابرابریآنچهموجبتشد

اس ،ثروتتنداس ،قدرتیقو«ژن»یکیهداراهیاس ،بالخر فردیهالزمهوجودان انهاس 

باهاویز هچهنیوبدوناهشدیمازخودرابهاستآتارترف داردوااافردضعیواجتتاایاس س

رد وازاوسا بهااورامحادودیاساسایهایآزاد تهتتا هیک،ودرهشدیمیگار بدهدازاوب

 اهو ند،اوهمدرمقابلظ م،دسا باهح نشیارنتهیزب فومغ وبن نفردضع کالدینتایم

ردا بگینوجهیظ مظالمرابهبدتریبهقدرتبرسدوتالفیتاروززندیمدوخداهه 

ناارشگذاا وآنراهبتاوانازیهبهسادگه   نیز ،چهاان انان اختالفمطرحاد درم

ر زتحا تاأث ارانهاان اناتواحوالههاح اسات،ادراهاس یجدّیهبهحدّکد گرف ب یناد

هامهاان انیوآزروهاهاهدفههاودیماتبااثهناختالفدراح اساتوادرایوادهدیمقرار

زباااثاخاتاللنظاا  ااوآننگارددیمااختالفدرافعالمنت فاود؛واختالفدراهداف،بااث

جواماعیرانواقالکندافرادبشربااد،ولذامتفیهخوااه   نیز نهمچیاوااودیماجتتاع

رابهحاقیاختالفاتراگرفتهوهرصاحبحقیج وین،تاحدّ برآنادندتاباوضعقوانیبشر
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اتهار،ادراکهافهناس یااودیمنوارد نسنخازقوانیهبراهیااتد الکناا کخودبرسانند،ل

جاهتاابعاخاس افراداسا ولاذانتیندهتاناختالفاتوجودیبرآیواح اسقانونگذارانبشر

یداراانداد لک ناالمتشیهخودازمواداهازآنجه یقانونگذارانبشریعنیناس ؛ مقدمت

هها«قاانون»وآنهمبرگذاردیمر آنانتأثیوآرزوهاهاهدفهدرهه تندیاتهاح اساتوادرا

ریساایوآرزوهاهاهدفباینقانونبهصورتجدّی،واگذاردیمر زتأث اس نهاآنازافعالیفع 

 ا ،در جومارجنجزاختاللنظا وهاریز جهآنهمچ ونتافتدیمافرادبشردرتتادوتقابل

 ازاختاللنظا وضعاد بودایر جه ج وگینبشر هقوانهیحال

 

اقتدار علمی -3

ن ازباامؤلفاهپ شرف یکجامعه،بهر مندیازاقتدارا تایاسا اایانیهامؤلفهیکیدیگراز

سنناالتانهدربار یکچ ازیعنایانت اابآثاارواساساًم ئ هادال ،پ وندیناگ  تنیداردا

منتصآنچ زبهاوونفیآثاروویژگیاا ایدیگرازآن؛بنابراینالزمها مباهیاکیهایژگیو

اس ؛پسا مبهیاکچ ازم ات ز راایا شیهایژگیوا یء،هشفحق ق آنباتتامیآثارو

 زاد توقافوای اتاییدرجهاادا تایاسا اجامعاهادلدربار آناس والزمهاینمط بن

س تیدرایننیترهوچکپ شرفتهجامعهایاس ههلحظهایازجهادا تیبازنای تد؛بنابراین

بار ،بهمعنایاقبماندگیآنجامعهن ب بهجامعهایاس ههدرزم نها تیبرایانجامعاه

هباادوهرهجابااداثرخودراخواهدداا وآنن زچ زیجزتفوقوبرتریدارندزیراا مهرچ

جامعاهبرخاورداراز«الع مس طانمنوجد صالولمیجاد صا لا  اه»س طن واقتدارن   

اقتدارا تیدرهتهائونموردن ازبشر،خواستهیاناخواسته،جامعهایمقتدراس ا

س ههاگرچهماه  ا مبهیکا یءیعنایراایا اادلدراهت  دراینبار ایناحا زنکته

جه اناخ آناس والزمهاینمط بن زجهادطاق فرسادراینارصهاس ل کنباهم ائ ه

ادال ازیکجه دیگرن زبایدتوجهبشودوآنابارتازااتدالوهتاهنگیا و هشفااد باا

مادییازها ناتقادنگارند ،جامعهایههدرائونمربوطبهمادیومعنویبشراس ابهایازها ن

بشربهاقتدارا تیرس د ولیازائونمعنویوروحانیغف  نتود اس جامعهپ شرفتهن   ا

توجهبهاقتدارا تیدرامورمربوطبهائونمعنویوروحانیبشرنبایادهتتارازاماورمرباوطباه

اینصورتظ تینابنشودنیدرحقبشری روادااتهاد اس اائونمادیباادزیرادر

 

نتیجه گیری
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واژ پ شرف بهیکمعنامفهو بومیاد ازواژ توسعهاس اتوجهبهاینواژ درواقعبهخااطر

دینیوم یمابهودیعهنهاد اد اس ادرهرصورتیهادااتهاهتتا بهمعارفنابیاس ههدر

اناخ اینمفهو تایکحدیمنوطبهاناخ واژ توسعهاس اتعریفیهاهبارایتوساعهااد 

 تماجاتاتاااایاسا وصارفاً یدرسیربنایراتز  اجاادتاغیندتحولدرجاها ایابارتازفرآ

منت فزندگییهاارصهانیچندبعدیاس ودریوسعهجراوداتشراداقتصادینتییااملافزا

اوداظاهرمی-ونهفقطدرارصهاقتصاد–ان ان

ازتااا راتاساس درساختاجتتاای،طرزتا قاّی،بااورهاایعااماهتاردموناهاادهاایتا ّ ونا  توسعهت ت زمتغ

گار،یباارتدردنفقارمط اقاسا اباهاهنهشهیهااوراهشنااباراباریهاعرااداقاتاصادی،یسار

تراس الجامعهونظماجتتاایبهسویزندگیمدرنهتوسعه،بهمعنایارتاقاایما اتاتار
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