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  پارادايم اسالمى توسعه انسانى

  ∗∗∗∗ناصر جهانيان

  چكيده

چـه توسـعه انسـانى يـك  آن. توسعه انسانى اسالمى نياز امروز تمامى جوامع بشـری اسـت
اش را  بخشد و سرعت نفوذ و انتشار تمدنى ديگر جوامع رنگ و بوی ديگر مى جامعه را از
باشد كه در اين مقالـه بـه معنـای  كند پارادايم يا ديدمان حاكم بر آن جوامع مى متمايز مى

چارچوب و اصول فكری كه بر بينش انسان نسـبت بـه رويـدادهای جهـان و آدمـى تـأثير 
ارادايم اسالمى نسبت به توسـعه انسـانى بـا پـارادايم پ. گذارد، در نظر گرفته شده است مى

در اين مقاله، با استفاده از آيات قـرآن كـريم ماهيـت . متعارف توسعه انسانى تفاوت دارد
توسعه اسالمى، اهداف نهايى اين توسعه، و مبانى عقيدتى و ارزشـى توسـعه اسـالمى كـه 

بنـابراين، مقالـه در صـدد . شـود سازد؛ تبيين مـى كرامت، عزت، و رفاه انسان را محقق مى
گوی به اين پرسش است كه اين اهداف، مبـانى عقيـدتى و ارزشـى از منظـر اسـالم  پاسخ

گــردآوری  ههــا چگونــه  اســت؟ روش تحقيــق در مرحلــ كدامنــد؟ و روش اكتشــاف آن
در استنتاجات قرآنى، حديثى و فقهى مطابق روش . ای است اطالعات، اسنادی يا كتابخانه

  .در مباحث اقتصادی به روش تحليلى عمل خواهد شد. شود ن عمل مىتحليل متو

  ها واژه كليد
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  مقدمه

رغـم شـهرت و فراگيـر بـودنش فاقـد محتـوی و كمـال الزم بـرای  الگوی توسـعه انسـانى بـه
الحق توانست اين كشـورها را  ، هرچند محبوب1971در سال . استكشورهای در حال توسعه 

برای دنبال كردن اين الگو ترغيب كند، ولى پس از سپری شدن نزديك به چهـل سـال از آن، 
  .چيزی به جز شعارهای تكراری باقى نمانده است

يـت ای از واقع ها، باورهـا و درك ويـژه ای از ارزش الگوی توسعه انسانى مشتمل بر منظومه
» توسعه انسـانى متعـارف«محتوای . شناسى متمايزی برخوردار است تجربى و از نظريه و روش

روست و بايد به طور انقالبى تغيير  سكوالر است و در كشورهای در حال توسعه با بحران روبه
از . ها، نهادهای دينى و رهبری دينى بايد محور امور جامعه قرار گيرنـد كند، يعنى دين، ارزش

دهـد،  گر را نشان نمى های توسعه انسانى، ظلم و استثمار كشورهای سلطه ديگر، شاخص سوی
طـور ايـن  كننـد و همين ها ننگ عدم استقالل كشورهای زيرسـلطه را نمايـان نمى اين شاخص

بايد با اسـتقاده از  رو،  از اين. توانند نشان دهند ها عيب عدم توليد مستقل و ملى را نمى شاخص
، )سـتيزی و حمايـت از مظلـومين الملل جديد مبتنـى بـر ظلم نظم بين(ت اسالمى معيارهای عز

های  معنويت، عقالنيـت و مصـلحت دينـى، امنيـت، عـدالت و شـكوفايى اقتصـادی، شـاخص
جديدی طراحى شود تا كشورهای جهان در اين محورها ارزيابى شـده و در آن هنگـام اسـت 

  .ساالرانه كشورها دست يازيد پسندانه و مردمتوان به مقايسه پيشرفت خدا كه تا حدودی مى
گو و حـّالل مشـكالت ايـن  بايد ديدمان و پارادايم جديدی ارائه شود تـا پاسـخ از اين رو، 

اين مقاله تالش دارد قـدمى هرچنـد كوچـك . بحران علمى ايجاد شده در اقتصاد توسعه شود
  .در اين مسير بردارد

  اسالمى توسعه] ديدمان[پارادايم 

در زبان انگليسى به الگو، مدل و طرح نـوعى يـك شـيئ، تعريـف شـده  )paradigm(دايم پارا
ــان ــوعى جه ــى در اصــطالح، ن ــه اســت، ول ــدq نظري ــه متضــمن و دربرگيرن ها و  بينى اســت ك

   .شناسى موضوع علم تجربى است روش
سـنگ بنـای پـارادايم را گذاشـت و آن را در  هـای علمـ� سـاختار انقالبكوهن در كتـاب 

های سنتى از حقيقت دانش كه با شـواهد تـاريخى همخـوانى نداشـتند، بـه عنـوان  مقابل تبيين
سپس فيلسوفان و دانشمندان، اين اصـطالح . تبيينى برای چگونگى رشد و توسعه علم قرار داد

پــارادايم مشــترك ميــان وجــود . را در علـوم مختلــف طبيعــى، تجربــى و فلســفى بكـار بردنــد
فرايند طلوع و غروب . تواند مالك تمييز علم از غير علم باشد دانشمندان از ديدگاه كوهن مى
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علم؛ علم عادی؛ بحران؛ انقـالب؛ علـم عـادی جديـد؛  پيش: علم نزد كوهن به اين شرح است
  ...بحران جديد؛

ارت ماسـترمن، در مارگـ. ای نيسـت يافتن معنـای مشـخص بـرای واژه پـارادايم كـار سـاده
ايـن واژه در فلسـفه . های كوهن، بيش از بيست معنا برای پارادايم شناسايى كرده است نگاشته

  :كار رفته است علم به سه معنای عام، خاص و اخص به
در معنای عام به معنای چارچوب و اصول فكری است كـه بـر بيـنش  )paradigm(پارادايم 

 . گذارد دمى تأثير مىانسان نسبت به رويدادهای جهان و آ

هـا، قـوانين،  اين اصطالح در معنای خاص، متشكل از مجموعه باورهای متافيزيكى، ارزش
پس پارادايم به اين معنا . ها و مصاديقى است كه ميان جمعى از دانشمندان مشترك است مدل

هــای مابعــدالطبيعى، دســتورات  فرض ای از مفــاهيم، باورهــا، پيش عبــارت اســت از مجموعــه
كارگيری آنهـا، قـوانين  گيری و چگـونگى بـه ها، قوانين، ابزارهـای انـدازه اخالقى، نظريه  شبه

 . شناختى در يك جامعه علمى شناختى و معرفت روش

بـرای حـل مسـائل علمـى  )exemplar(معنای اخص پارادايم سرمشق، نمونه، مانند و نسـخه 
تن بـرای حـل مسـائل از آن دار كـه نيـو است؛ مانند مثال حركت جسـم بـر روی سـطح شـيب

  .)١٣٩١ :Tس�و<��ه: *^( گرفت كمك مى
مراد نويسنده اين مقاله از پارادايم معنای عام آن است و در اين نگاشته به اهـداف و مبـانى 

  .پردازيم عقيدتى و ارزشى توسعه انسانى از منظر اسالم مى
متعـارف توسـعه انسـانى انسانى بـا پـارادايم به توسعه نسبت  اسالم روشن است كه پارادايم

های آگاه، سالم، و پردرآمد الزامـاً  متشكل از انسان ۀجامع ،پارادايم نيبر اساس ا. داردتفاوت 
موجب غفلت انسـان و در  توانند ىم ىبلكه عناصر دانش، سالمت، و ثروت حت ست؛ين شرفتهيپ

معنويت و داشتن حيات طيبـه بـاالترين  ،اين پارادايمدر . های بشری شوند سقوط تمدن تينها
عبارت است و توسعه انسانى  شرفتيپ ،ىاسالم ۀاساس، در جامع نيبر ا. اهميت ممكن را دارد

ابـزاری بـرای در واقـع، ايمـان . باايمـان و معنـویآگاه، سالم، پردرآمـد،  هايى انسان تياز ترب
را مـؤمن دانشـمند، سـالم و ؛ زيانحراف و انحطاط است ريحفظ دانش، سالمت و ثروت از مس

ثروتمند به اين باور رسيده است كه حفظ و رشد دانش، سالمت و ثروت در انفاق و رسـاندن 
از اينجاسـت كـه . آن به همۀ اقشار جامعه است، چون زكـات هـر نعمتـى بايـد پرداختـه شـود

يـدار شـدن توسـعه و پيشـرفت را پا انصاف و عدالت در جامعه اسالمى نهادينه شـده و انسـانى
  .كند مى

گيری از آيات قرآن كريم ماهيت توسعه اسالمى، اهـداف نهـايى ايـن  در اين مقاله، با بهره
توسعه و مبانى عقيدتى و ارزشى توسعه اسـالمى كـه كرامـت، عـزت و رفـاه انسـان را محقـق 
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  .پردازيم اما پيش از آن، به اختصار به بررسى ماهيت توسعه مى. شود سازد، تبيين مى مى

  ى توسعهچيست

ا1�ـ�رد،   ��ه�ـ?  :*ـ^( نـدا افـق و تقريبـاً مترادف هايى هم رشد، ترقى، ارتقاء، پيشرفت و توسعه واژه

-سـ�Kرد،   ؛ و ��ه�?٧}٢: ٢٠٠١ هـايى در  بـيش از دويسـت سـال اسـت كـه چنـين واژه. )h :e{e، ج١٩٨٩>
سياسى جهان كاربرد داشته و خاسـتگاه آغـازين آن اروپـا و تمـدن صـنعتى  -ادبيات اقتصادی

  .استغرب 
انديشمندان مرتبط با توسعه از قبيل ميردال، تودارو و بلك توسعه و پيشـرفت را بـه مفهـوم 

ريزى توسعه، افزايش  عقالنيت، برنامه«هايى چون  و به شاخص اند جامع و فراگير تعريف كرده
هـا و نهادهـاى  طح زندگى، تساوى اجتماعى و اقتصـادى، بهبـود نگـرشورى، افزايش س بهره

تصـريح » ردم، انضـباط اجتمـاعىموجود، وحدت ملى، استقالل ملى، دموكراسى براى توده م
جانبـه،  همگى، بر اين نكتـه تأكيـد دارنـد كـه توسـعه فراينـد تحـول بلندمـدت، همه. اند كرده

است كـه نيازهـاى رو ) ملت -دولت (م جامعه نظام اجتماعى بنا كساختارى و كيفى درون ي
؛ ٢٢: ١٣٧٨؛ -��ـ6 و *�.سـ�ن، ٣١: ١٣٧٠*�ا
ـ�، : *ـ^( به گسترش جمعيت را با روشى عقالنى برآورده كند

  . )٣e: �١٣٧٨��، ؛ ٢٣: ��١٣٧٨دارو، 
های اجتماعى فرهنگى شكل خاصـى پيـدا  توسعه امری ارزشى است كه در چارچوب نظام

تماعى برای تداوم مستقل خود محتاج نظام ارزشى و فرهنگـى ويـژه خـود هر نظام اج. كند مى
و رفتارهـای عوامـل فـردی، نهـادی، و  شـود مىاين نظام فرهنگى روح آن نظام ناميـده . است

های اقتصادی، سياسى، اجتماعى و فرهنگـى شـكل داده و ارتقـاء  نظام خرده ونسازمانى را در
نظـام   نظـام سياسـى توليـد قـدرت، خـرده  ثـروت، خـردهنظام اقتصادی توليد   خرده. بخشد مى

معرفـت، دانـش و اخـالق  ،نظـام فرهنگـى  ، و خـردهكـرده اجتماعى توليد عاطفه و همبستگى
توانـد  مى) افراد نخبه، قهرمان، و بزرگ و بزرگـوار(نظام شخصيت فردی   خرده. كند مىتوليد 

توسعه . نهادهای قديمى داشته باشدق و اصالح يمى در تأسيس نهادهای جديد و خّال ظنقش ع
توسـعه  ؛توسـعه سياسـى ،نظـام سياسـى  توسـعه خـرده ی؛توسعه اقتصـاد ،نظام اقتصادی  خرده
توسـعه فرهنگـى ناميـده  ،نظـام فرهنگـى  توسعه اجتماعى و توسعه خرده ،نظام اجتماعى  خرده

  .شود مى

 ماهيت توسعه اسالمى 

؟ اگر آری، ماهيت اين نوع از توسعه چيسـت؟ چـه آيا اسالم به توسعه و پيشرفت معتقد است
  تفاوت ماهوی ميان توسعه دينى و غيردينى وجود دارد؟
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و روايات وارد نشده است، امـا برخـى  قرآن کـریمتوسعه هرچند به مفهوم اصطالحى آن در 
. مطلوب بودن توسعه است هدهند مفاهيم در اين كتاب آسمانى و روايات مطرح شده كه نشان

، هفـت )٩h: ا1.%ـz( ، جعل سد بين دو قوم يأجوج و مـأجوج)١}  :ه�د( های استعمار و واژه مفاهيم
، حـداكثر آمـادگى )h٧: ی��z( ريزی شده توسط مردم مصر سال زراعت جدی و مداوم و برنامه

، امـر بـه )٠} :اK*lـ�ل( برای تهيۀ نيروهای نظامى و ادوات آن جهت ايجـاد رعـب در دل دشـمنان
، }h: ، روم٧٣: ، 
�ـ�}}: ، ا�ـ�اء١٢: ، ا�ـ�اء١h: *IـE( وجوی روزی در زمين خداوند و جستطلب فضل 

اما در اين ميان، . رسانند ، بخشى از بار معنايى توسعه از منظر قرآن را مى)١٠ :�، 8�ع١٢ :، �8;��١٢ :��\�
آفرين باشـد  شايد شگفتى. ترند بيش از همه به مفهوم توسعه نزديك» عمران«و » استعمار«واژه 

اگر بگوييم يكى از اهداف خلقت انسـان از منظـر قـرآن كـريم و فرهنـگ مكتـوب اسـالمى 
َوإِلَـى ثَُمـوَد َأَخـاُهْم (: فرمايـد مى قـرآن کـریمعمران و آبادی زمين در نظر گرفته شـده اسـت؛ 

َ َما لَكـْم ِمـْن إِلَـٍه غَيـُرُه ُهـَو َأنَشـ َأكْم ِمـْن اْألَْرِض َواْسـتَعَْمَركْم ِفيَهـا َصالًِحا قَاَل يا قَْوِم اْعبُُدوا اّهللاٰ
)فَاْستَغْفُِروُه ثُم تُوبُوا إِلَيِه إِن َربى قَِريٌب ُمجِيبٌ 

1
  .)١} :ه�د( 

تـر در جانـداران  ى ايجـاد و تربيـت اسـت و بـيشابه معنـ »اَنَْشا«: نويسد راغب اصفهانى مى
ى تفـويض ابه معن» استعمار«و  »اعمار«به معناى آبادكردن چيزى و نيز  »عمارت« ؛كاربرد دارد

شـريفه  هدر آي »عمارت«بنابراين، كلمه . )٣٠٩: ١٠، ج١h١٧\��\��ی�، : *^( آبادانى زمين به كسى است
 های هطبيعيش بـه حـالتى برگردانـد كـه بتـوان از فايـد تبه معناى آن است كه زمين را از حال

براى مثال، ساختن منـزل بـراى سـكونت، مسـجد بـراى عبـادت، . مورد انتظارش استفاده كرد
از سـوی ديگـر، واژه  .كشت براى برداشت، ايجاد باغ براى رسـيدن بـه ميـوه و تفـريح در آن

آبادانى است به اين صورت كه از انسان خواسته شـده، زمـين را بـه عمارت و طلب » استعمار«
  .)٣١٠: ه��ن(   شود از منافعش بهره برداى بسازد كه ب گونه

طور كه سيد قطب نيز بيان كرده اين است كه مشركين ثمود اين  ظاهر اين آيۀ شريفه همان
ها از زمـين اسـت و از آنهـا بـه نحـو تكـوينى و بـا ابـزار فطـرت  مسئله كه خداوند خالق انسان

كارشان نسبت به ربوبيت و دينداری كنند، بلكه ان خواسته تا به عمران زمين بپردازند انكار نمى
رو، بايد نسبت به گذشته جبران و نسبت به آينده به خدا و دينداری برگشت، و  است؛ از همين

 :١٣٧٧\���ـ�، : *^( گوست اش نزديك و او درخواست و دعايش را پاسخ رحمت خداوند به بنده

٢{e( .فاوت دينداری با جاهليت از اين جهت، تفاوت جوهری توسعه دينى با توسعه غيردينى ت
                                                        

اى قوم من، خدا را پرستش كنيد كـه معبـودى جـز او    : گفت .]فرستاديم[را  »صالح«، برادرشان »ثمود«و به سوى قوم « .1
از او آمرزش بطلبيد، سپس به سوى . اوست كه شما را از زمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت. براى شما نيست

  .»است] هاى آنها خواسته[نزديك و اجابت كننده ] به بندگان خود[ردگارم او بازگرديد كه پرو



���س�Q ا���� �اس:� ی%>�رادا                                          ١h١  

 

است؛ تفاوت حاكميت االهى با حاكميت شيطانى اسـت؛ تفـاوت خداپرسـتى بـا خودپرسـتى 

A7: *^( است ' !6�١ ، �hج ،١٢ h:  ١٩١٠(.  

  اهداف نهايى توسعه اسالمى

. اهداف توسعه و پيشرفت غربى رفاه مادی در سطح كالن و آزادی مطلق در سطح ُخرد است
هدف اين دين مقـدس در سـطح ُخـرد، بنـدگى . ويژه به انسان و جامعه دارداما اسالم نگاهى 

بنابراين، توسـعۀ مـورد . ای عادله است خدا و ايجاد حيات طيبه و در سطح كالن، ايجاد جامعه
ای معنوی و عادالنه است تا نيازهای حقيقى از نيازهای كاذب تشخيص  نظر دين اسالم توسعه

ها اعم از نيازهای مادی و معنـوی  ى تأمين نيازهای حقيقى انسانداده شده و جامعه بشری در پ
  .باشد

  حيات طيبه) الف

و ماننـد آن  رفاه مادى نبودبحران ساخته تنگناهاى زندگى و  دچار آنچه امروز تمدن غرب را
هنگامى كه بشر الگوی انسان كامل را نداشته باشد و . بلكه نبود معنويت و اخالق است ،نيست

شيطانى نيز حاكميت داشته باشـند، آزادی مطلـق او را بـه سـمت الگوهـای شـيطانى نهادهای 
اسالم برای حل . سپارند ها سرتاسر وجود خود را به شيطان مى دهد و بسياری از انسان سوق مى

بنـابراين، . اين مشكل، هدف اساسى توسعه در سطح خرد را حيـاِت طيّبـه اعـالم كـرده اسـت
يابى به حيات طيّبه و زندگى پاك است كـه  پيرو قرآن كريم دستهدف واالی فرد ديندار و 

  :قرآن كريم به اين زندگى چنين تصريح كـرده اسـت. آيد با ايمان و عمل صالح به دست مى
 .)٩٧: *EI( )َمْن َعمَِل َصالًِحا مِْن َذكٍر َأْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤمٌِن فَلَنُْحيينُه َحياًة َطيبَةً (

ــه حيــات طيبــه اشــاره ) ره(q رعــد نيــز بنــابر تفســير عالمــه طباطبــايى ســور 29و در آيــۀ  ب
  . )٣e٧: ١١ ج، ١h١٧\��\��ی�، : *^( كند مى

رسد  به نظر مى ؛)٣٢ ،ی�ر�8: *^( اند ى آوردهگوناگونتفسيرهای » طيّبه ةحيا«مفّسران در معنای 
، h :h{hج، e}١٣ -���ـ�،( ای كـه در مـورد ايـن واژه وارد شـده اسـت با توجه بـه احاديـث و ادعيـه

Vـ'ی� h(
مراد «: فرمايد توان با احتمال قريب به يقين به ديدگاه عالمه طباطبايى رسيد كه مى مى 1

. است كه شرط آن بندگى و اخالص در بنـدگى اسـت حيات معنوى و حيات قرب و مشاهده
سـت كـه است و حيات معنوى به انجام اعمـالى ا ...حيات ظاهرى همين خوردن و خوابيدن و
  .)e٧١ ،E��١٣ ��،  !�رT(�د، : *^( »در آنها مشاهده حق و تقرب به حق باشد
                                                        

1 .اللَّه دبنْ أَِبي عبَةً «: َقال 7عْن َرِضيَت َعَملَُه َوَأَطلَْت ُعُمَرُه َوَأْحيَيْتَُه بَعَْد الَْمْوِت َحيَاًة َطي اْجَعلْنِي ِمم ُهمالل«. 
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  :استدانسته  »اّهللاٰ  ةتوسعه معرف«نيز هدف عمدq قرآن و انبيای االهى را ) ره(امام خمينى
تمـام كارهـايى . معرفت اسـت هعمده نظر كتاب الهى و انبياى عظام بر توسع

اّهللاٰ را به معناى واقعـى توسـعه دهنـد؛  ةكردند، براى اين كه معرف كه آنها مى
ها براى اين است، و عدالت اجتماعى، غـايتش  ها براى اين است صلح جنگ

طـور نيسـت كـه دنيـا تحـت نظـر آنهـا بـوده اسـت كـه  ايـن. براى اين است
ا�ـ�م ( خواهنـد اصـالح بكننـد را مـىهمـه . خواستند فقط دنيا اصالح بشود مى

����T )١١: ١٩ج، }١٣٨، )رهe(.  

  جامعه عادله) ب

هدف نهايى همۀ پيامبران حيات طيبه و توسعۀ معنويات است، اما اين هـدف بـدون مبـارزه بـا 
از اين رو، همواره دعوت رسوالن بـه . آيد دست نمى نهادهای طاغوتى و خلع سالح شيطان به

ـٍة َرُسـوًال َأْن ( .دگى خداوند و مبارزه با طـاغوتبن: دو چيز بوده است أُم َولَقَـْد بََعثْنَـا ِفـى كـل
اغُوَت  َواْجتَنِبُوا الط َ   .)}٣ :EI*( )اُْعبُُدوا اّهللاٰ

جز اين نيست كه بنـدگان خـداى را بـه عبـادت ميان جوامع انسانى  نحقيقت بعثت رسوال
مبالغـه از مـاده طغيـان بـه  ه، صـيغ»طـاغوت«. دنطاغوت دعوت كن گرويدن به ازپرهيز خدا و 

د نيـز شـوى متجاوز و متعدى از حد و مرز است و به هر چيزى كـه وسـيله تجـاوز از حـد امعن
خره مسـيرى شود، از اين جهت به شيطان، بت، حاكم جبار و ستمگر و مستكبر و باال گفته مى

  .)٢٢٢: ١١ ج ،١٣٧h ،�.�رم C��از�: *^( شود د، طاغوت گفته مىشوكه به غير حق منتهى 
مبارزه با طاغوت هنگامى اثربخش خواهد بود كه حكومـت عـدل اوليـای االهـى تشـكيل 

كنـد، چنـين  را بـازگو مـى »نبوت عامه«آنجا كه هدف  25 هآي ،خداوند در سوره حديد. شود
وانزلنا  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط( :فرمايد مى

 .)٢e ،�'ی'( )الحديد فيه باس شديد

آوران و زمامـداران حكومـت االهـى در طـول تـاريخ،  در اين آيه هدف عمومى همۀ پيـام
 همان قسط و عدل جامعه شمرده شد، ليكن رعايت حقوق فرد و جامعـه و تـأمين همـه مظـاهر

مردم وقتى قيـام . )١٠h :١٣٧٩ �8اد� >���،: ^*( استتمدن، از فروعات نورانى شدن افراد آن جامعه 
پسـندی بـر  آنچـه را كـه بـر خـود نمـى«، قـانون طاليـى كم دستكنند كه  به عدل و قسط مى

انسـان «و  »خليفـة اّهللاٰ «رعايت كنند و رعايت اين قانون مستلزم وجـود الگـوی  »ديگران مپسند
است كه خود نور است و مظهر عدل و سرچشمه عـدل و از ايـن جهـت، مـردم را بـه  »نورانى

كند و مصاديق مـبهم مفهـوم روشـن عـدل را بـا  های اجتماعى ديگر هدايت مى عدل و ارزش
اما چـون عوامـل ضـاللت،  .)٢١٢-١٩٨: ١٣٧e �8اد� >���،: ^*( دهد رفتار عملى خود به آنها نشان مى



���س�Q ا���� �اس:� ی%>�رادا                                          ١h٣  

 

بايست زور مشـروع و  شود، مى ها وجود دارد و مانع تحقق عدل مى اندرون بيشتر جوامع و انس
  .كار گرفته شود غالباً به» انسان نورانى«قانونى توسط 

تحقـق ايـن . هدف ارسال پيامبران، در اين آيه، قيام مردم به قسط بيان شـده اسـتبنابراين، 
هـای  هـای قسـط در زمينـهها پس از آگاهى از معيار انسان :پذير است امكان دو شيوههدف، به 

ايـن  .كننـد پند و اندرز و بشارت و انذار، خـود بـه قسـط عمـل مـى همختلف زندگى و در ساي
راهى آرمانى است كه البته، عموميت ندارد؛ زيـرا موانـع درونـى و بيرونـى هـدايت و عوامـل 

م عدل رو، اما از اين. سازند داخلى و خارجى گمراهى تحقق اين شيوه را مشكل و ناممكن مى
 .بخشـد های قدرت كه در اختيار دارد، عدل را تحقق مـى ، با استفاده از اهرمعادله حكومتو 

زيرا اگـر  ؛شود نيز به روشنى استفاده مى )َواَنَْزلْنَا الَْحديَد فيه بَأٌْس َشديدٌ  ( اين مطلب از عبارت
اين عبارت با بخش نخست آيه، مناسبتى نداشته باشد، مستلزم لغوگويى قرآن است كه فرضى 

ُه لَقَْوٌل فَْصلٌ  ( نادرست است   .)h٣: ١٣٨١، ���Nی)�*� ر!�*�: *^؛ ١h-١٣: \�رق( )َوما ُهَو بِالَْهْزل ،اِن

  توسعه انسانى تفاهم شناختى مبانى عقيدتى يا 

آنچـه در  .بينى اسـت های جهـان تفاهم مردم يك جامعه بر سر ارزش» اختىتفاهم شن«مراد از 
ها و تأثير آنها بر توسعه است وگرنه فرهنگ مكتـوب و  وجود واقعى ارزش. توسعه مهم است

تفاهم شـناختى هنگـامى در يـك . خود تأثيرگذار نيستند خودی علومى چون كالم و فلسفه به
گوی بسـياری از  شده منطقى، عقالنـى و پاسـخ بينى ارائه شود كه اوالً، جهان جامعه حاصل مى

اند بـه  بينى پردازانى كه منتسب به اين جهان پرداز يا نظريه شبهات ذهنى مردم باشد؛ ثانياً، نظريه
هـای  ای مقبوليت داشته و از نظام شخصيتى منحصر به فردی برخـوردار باشـند كـه توده اندازه

ثالثاً، از طريق تأسيس نهادهـا و نمادهـای . بينى برسانند جهان مردم را به باور قلبى نسبت به آن
  . ها كمك شود بينى در ميان نسل الزم به پايداری آن جهان

بينى صـحيح دينـى در مقابـل  بنابراين، امروزه در جوامـع اسـالمى بايـد اوالً، در پـى جهـان
رونى كردن اين عقايـد متـين كارهای د های خرافى مذهبى باشيم و ثانياً، به دنبال راه بينى جهان

  .و محكم
دهد و انسان  مبانى عقيدتى توسعه انسانى از منظر اسالم كه نظام شخصيت فرد را سامان مى

) 1: كند، عبارتند از مطلوب مكتب را كه هدف و وسيله توسعه انسانى اسالمى است محقق مى
  .عمل صالح) 4ايمان و ) 3تفكر؛ ) 2قيام برای خدا؛ 

  خدا قيام برای. 1

بنـابراين، ايـن نـوع . اولين قدم برای تحقق توسعه مورد نظر، قيـام بـرای خداونـد متعـال اسـت
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: براى خدا قيام كنيـدكه  توسعه پيش از همۀ اصول به يك اصل بنيادين نيازمند است و آن اين
) َمثْنَى َوفَُراَدى ثُم ِ َما َأِعُظكْم بَِواِحَدٍة َأْن تَقُوُموا ِهللاّٰ 1تَتَفَكُرواقُْل إِن

( )S��: h{(.  
  : فرمايد مى) ره(امام خمينى

: ها خداى تبارك و تعالى انتخاب كـرده ايـن يـك موعظـه را از تمام موعظه
كـنم، چـون  يعنى همين يكى را مـن موعظـه مـى ؛)قُْل انما اِعُظكْم بِواِحَدةٍ (

ِ انما اِعُظكْم بِواِحَدٍة اْن تَقُوُموا ( همه چيز تو اينجاست همه چيز در قيام ّهللاٰ  )ّهللاٰ
قيـام ّهللاٰ . آورد ّهللاٰ فـدايى بـراى اّهللاٰ مـى قيـامِ . آورد اّهللاٰ مـى ةقيام ّهللاٰ معرف. است

همه چيز در ايـن قيـام ّهللاٰ اسـت، و لهـذا تنهـا . آورد فداكارى براى اسالم مى
هـا همـين  و تعـالى از بـين موعظـه كاى كه انتخاب كرده خداى تبار موعظه

ِ َمثْنى( ظه است كهموع جتماعى و انفـرادى قيـام ّهللاٰ ا )َو فُرادى  اْن تَقُوُموا ّهللاٰ
، اجتماعى براى وصول بـه مقاصـد . بكنيد انفرادى براى وصول به معرفت اّهللاٰ

 .)}١٢: ١٨ ج، }١٣٨، )ره( ا��م T����( اّهللاٰ 
  

تضاد محتوی و شكل يـا های مذهبى از آغاز تاريخ تا كنون  های نظام ترين آسيب يكى از مهم
ايـن آسـيب موجـب . تضاد ميان اهداف و ابزارها و توجه بيشتر بـه شـكل و ابـزار بـوده اسـت

شدن اهداف شده و سبب بـروز نـزاع مـذهب عليـه  ها از محتوی و فراموش شدن اين نظام تهى
توسعه انسانى هنگامى دينى است كـه دغدغـۀ دينـداری در آن بـر دغدغـۀ . مذهب شده است

بنـدتر  عالمه شعرانى بين شخص دينداری كه به اصـول ديـن پای 2.مداری حاكم باشد شريعت
كوشـد بـا متشـّرعى كـه در  است و برای سعادت آخرتش و حيات طيبه يا زنـدگى گـوارا مى

عمل به شريعت و احكام عالقه بيشتری دارد و بـه مطابقـت اعمـالش بـا ظـواهر شـرع قناعـت 
  :گويد كوشد تفاوت قائل شده و مى نمى كند و برای سعادت آخرتش چندان مى

كسانى كه در قرآن و روايات تتبع كنند مالحظه خواهند كرد كه عمدq نظـر 
لذا بر فقها و مبلغين الزم است كه هنگـام . اسالم به همين جنبۀ اخروی است

تعليم اين مسائل به مردم بر همين جنبه تأكيد بيشتری كنند تا تصميم مردم بر 
ود و نظر به آخرت داشـته باشـند كـه وظيفـۀ مسـلمانى ايـن اجتناب مؤكد ش

شود شايد به فتوای برخى يـا  شود يا نمى فروش مالك مى اما اينكه كم. است
                                                        

  .»سپس بينديشيد ،تنهايى براى خدا به پا خيزيد مى دهم كه دو دو و بهبه شما يك اندرز تنها من : بگو«. 1
شرع قوانين فقه را گويند و دين ساير مسائل را مانند اصول عقايـد و  . دين در اصطالح صحيح و دقيق با شرع فرق دارد. 2

  .تر دين اعم از فقه و شريعت است اخالق؛ بنابراين، دايرة فراتر و عام



���س�Q ا���� �اس:� ی%>�رادا                                          ١he  

 

شود، ولى چه سود از ايـن مالكيـت كـه هـزاران زيـان از  همه مالك پول مى
  . )z�، واژه �١K7ج، ١٣٩٨ ،�Cع�ا*( عذاب و خشم خدا دربردارد

آورد،  ، صداقت، امانت و درسـتكاری را در سـطوح خـرد و كـالن بـه ارمغـان مـى»دينداری«
. كنـد دهـد و گناهكـار را پشـيمان مى معصيت و حرمت گناهان اقتصادی را بـزرگ جلـوه مى

های اجتماعى كاهش يافته و كارايى مطلق و بـدون هزينـه موجـب خيـر و بركـت كثيـر  هزينه
يابى بـه حيـات طيبـه  توسعه انسانى زنـدگى گـوارا و دسـت هنگامى كه هدف نهايى. شود مى

پيامـد . دار كننـد توانند محتوای االهى نظام را خدشه های شرعى نمى گاه ظاهرسازی شود، هيچ
اين انگيزه االهى در زمينۀ توسعه اقتصادی توجه بنيادين به هدف نهايى و روح نظـام اسـالمى 

خوبى  مندی در جامعۀ اسالمى به الكيت و قانونبدين ترتيب، اگر حتى عدالت، حقوق م. است
پياده شود، اما به معنويت و نظام محتوايى االهى توجه كافى نشود، محتوای ايـن نظـام آسـيب 

  . خواهد ديد
االهى و قيام فردی و گروهى برای خداوند متعال و اين انقالب روحى  هبه هر تقدير، انگيز

. طلبـد انسـان و گـروه ويـژه، سـازمان و نهـاد ويـژه مى )١٩e -١٩h: �ـ� �Bـ'ر، !ـ: *^( فردی و جمعى
به عنوان محور توسـعه  -های انسان ديندار  ها و ارزش بنابراين، پاسخ به اين پرسش كه ويژگى

 . عمل صالح تفكر، ايمان، و: شود چيست؟ آغاز مى -انسانى

  تفكر. 2

امـا در . سپس بينديشـيد، يعنى، »ثم تتفكروا«: فرمايد قرآن كريم پس از ذكر قيام برای خدا مى
حذف متعلـق دليـل بـر عمـوم « ؟ از اين نظر مطلق است و به اصطالحبايد انديشه كرد چه چيز

يعنى در همه چيز، در زندگى معنـوى، در زنـدگى مـادى، در مسـائل مهـم، در مسـائل . »است
يدن بـه ايـن تر، انديش در هر كار بايد نخست انديشه كرد، ولى از همه مهم كوچك، و خالصه

روم؟ و اكنـون در كجـا  ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ بـه كجـا مـى از كجا آمده :است پرسشچهار 
مـا « ؛از آن اسـت پسدر اين جا جمله  »تفكر« از مفسران معتقدند كه متعلق رخىولى ب هستم؟

از اتهـام  9يابيـد كـه پيـامبر خوبى در مـى تفكر كنيد به اندكى نى اگر يع »بِصاِحبِكْم مِْن جِنة
امـا  ،رسـد تر به نظر مـى روشن نخستى امعنولى . واهى شما در مورد جنون پاك و منزه است

اى است كـه در  نبوت و صفات برجسته هلئاز امورى كه بايد در آن انديشيد همين مس شك بى
��از��.�رم C( و عقل و درايت او بود 9پيامبر اسالم وجود، ١٣٧h١٣٧: ١٨ ، ج(.  

ها  های مختلف انسان با بيانای است كه  به اندازهقرآن كريم تفكر از منظر جايگاه و منزلت 
بـه شـدت نكـوهش اعتنايان بـه تفكـر را تـوبيخ و  ورزی و تدبر دعوت كرده و بى را به انديشه
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تـرين  افرادی كه از انديشه و تعقل گريزانند، به عنوان پست جا كه ؛ تا آن1 )١٧١: !�Hة( است كرده
)٢٣-٢١: ا*Kـ�ل( انـد جنبنـدگان معرفـى شــده

شـدت مــورد  پيــروی كوركورانـه از گذشـتگان بــه. 2
گيـری صـاحبان خـرد دانسـته شـده  نكوهش واقع شده و خطابـات قـرآن مايـه عبـرت و بهـره

)١٧٠: !Hـ�ة( است
دليل عقايـد  را به تعبد محض و پذيرش بى كه آدميان قرآن كريم، به جای آن. 3

)٢٢: ا*���ء( دينى فرا خواند، خود به اقامه دليل عقلى پرداخته
، عمًال همين شـيوه را بـه مخاطبـان 4

)١١١: �Hة!( خود توصيه كرده است
كـه اسـباب دوزخـى شـدن او را  -ترين گناه آدمى  ای ريشه. 5

)١٠: ^��( است نسته شدهسرپيچى از رهنمودهای عقل، دا -سازد  فراهم مى
6.  

)١٨-١٧: ز�ـ�( اند دهشاهل فهم و عقل مورد بشارت االهى واقع 
و قـرآن از مـا مـى خواهـد از  7

)}٣: ا�ـ�اء( ميكنپيروی ن ،علم نداريمآنچه بدان 
قـرآن، دربـاره  برجستهى، مفّسر يعالمه طباطبا .8

  :مطابقت اين دستور قرآن با فطرت مى فرمايد
چيزی كه بدان علم نـداريم و متابعـت از علـم در حقيقـت، پيروی نكردن از 

كند؛ زيـرا انسـان فطرتـاً در  حكمى است كه فطرت خود بشر آن را امضا مى
. مسير زندگيش ـ يعنى در اعتقاد و عملش ـ جز رسيدن به واقع هدفى نـدارد

واقـع و : خواهد اعتقاد و عملى داشته باشد كـه بتوانـد قاطعانـه بگويـد او مى
شود و گمان  همين است و بس و اين تنها با پيروی از علم محقق مى حقيقت

توان گفت عـين واقـع  و شك چنين اثری ندارد و مظنون و مشكوك را نمى
  .)٩٢: ١٣ ، ج١h١٧، \��\��ی�( است

)١١: ��Qد�1( علم و دانش مايۀ سرفرازی است 
)٩: ز�ـ�( و دانشمندان از ديگران برترنـد 9

البتـه، در . 1
                                                        

 ).ونَالَّذينَ كَفرُوا كمثَلِ الَّذي يْنعقُ ِبما َلا يسمع إِلَّا دعاء ونداء صم بكم عمي َفهم َلا يعقُلومثَلُ (. 1

ولَو علم اللَّه فيهِم *كم الَّذينَ َلا يعقلُونَ إِنَّ َشرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْب *وَلا تَكونُوا كالَّذينَ َقالُوا سمعَنا وهم َلا يسمعونَ (. 2
 ).خَيرًا َلأَسمعهم ولَو أَسمعهم لَتَولَّوا وهم معرِضُونَ

  ).أَولَو كانَ آباؤُهم َلا يعقلُونَ شَيًئا وَلا يهتَدونَوإِذَا قيلَ َلهم اتَِّبعوا ما أَنزَلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَْلفَيَنا علَيه آباءَنا (. 3

ا يَِصفُونَ (. 4 الَْعْرِش َعم َرب ِ ُ لََفَسَدتَا َفُسبَْحاَن اّهللاٰ   .)لَْو كاَن فِيِهَما آلَِهٌة إِال اّهللاٰ

5 .)نَص ا أَوودنْ كانَ هنَّةَ إِلَّا مخُلَ الْجدَقالُوا لَنْ يينَوقادص إِنْ كنتُم انَكمرْهاتُوا بقُلْ ه مهيانلْك أَمى تَخُذوا مِْن (؛ )ارَأْم ات
 ؛ )24انبيـاء () َفُهـْم ُمْعِرُضـونَ ُدونِِه آلَِهًة قُْل َهاتُوا بُْرَهانَكْم َهَذا ِذكُر َمْن َمِعي َوِذكُر َمْن قَبْلِي بَْل َأكثَُرُهْم َال يَْعلَُموَن الَْحـق

؛ )64: نمل( )َله مع اللَّه قُلْ هاتُوا برْهانَكم إِنْ كنتُم صادقينَاأَمنْ يبدأُ الَْخلْقَ ثُم يعيده ومنْ يرْزقُكم منْ السماء واْلأَرضِ أَ(
  ).75: قصص( )أَنَّ الْحقَّ للَّه وضَلَّ عْنهم ما كانُوا يفَْترُونَ وَنزَعَنا منْ كلِّ أُمةٍ َشهِيدا َفُقلَْنا هاتُوا برْهانَكم َفعلموا(

  .)وَقالُوا لَو كنَّا َنسمع أَو َنعقلُ ما كنَّا في أَصحابِ السعيرِ(. 6
7 .) مَله وا إَِلى اللَّهأََنابا ووهدبعأَنْ ي وا الطَّاغُوتتَنَبينَ اجالَّذي وادبشِّرْ عْشرَى فَبالْب *   َنه سـونَ أَح تَِّبعـلَ فَيونَ اْلقَوعَتمسينَ يالَّذ

 .)أُولَئك الَّذينَ هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا اْلأَلْبابِ

8 .) اْلفُؤَادرَ وصالْبو عمإِنَّ الس لْمع لَك ِبه سا لَيم َلا َتْقفئُوًلاوسم ْنهك كانَ علَئكلُّ أُو(. 

  .)يرْفَع اللَّه الَّذينَ آمنُوا منْكم والَّذينَ أُوتُوا اْلعلْم درجات واللَّه ِبما َتعملُونَ خَبِيرٌ(. 9
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شود كه علم، ايمان و عمل صالح با هم ويژگى خليفۀ خداونداند و هر يـك بـه  ادامه گفته مى
  . آفرين جزيى خواهند داشت تنهايى تأثير نسبى و ارزش كمال

سـازی شـده و  های عظـيم در تمدن تفكر، دانش و عقالنيـت در همـۀ امـور منشـأ پيشـرفت
بخش يـك  يژه عقالنيت عمـل عنصـر اساسـى و هويـتورزی و عقالنيت به و انديشه. شود مى

ها نيـز عقالنيـت موجـود در  گذاری در مورد تمـدن باشد و معيار ارزش تمدن پويا و پايدار مى
   .آنها است

  ايمان. 3

مهمترين ركن توسعه از نگاه دين و بنياد اصلى و اساسى افزايش توانايى جامعه اسالمى بـرای 
برخالف تمدن غرب كه ميان ايمـان و علـم تضـادی  2.خداسترسيدن به حيات طيبه ايمان به 

عميق قائل است و بر همين اساس، در تاريخ تمدن خود، عصری به نام عصر ايمـان و عصـری 
كه  يىعصر شكوفا) الف: شود به مىتقسيم  اسالمىقديم تاريخ تمدن به نام عصر علم داشتند، 

  .انحطاط يافتند ايمان تواماً  عصر انحطاط كه علم و) ب و بود،عصر علم و ايمان 
بنابراين، برای تحقق تمدن جديد اسالمى نبايد اشتباه غرب مبنى بر پذيرش تضاد ميان علم 

٢١: �%7�١٣٧١�، : *^( و ايمان را تكرار كرد(.  
بنـابراين، ايمـان . علم به يگانگى و ربوبيت خداوند و عقد قلبى نسبت بـه آن اسـت» ايمان«

چرا كه قرآن از كافرانى ؛ ادراك نيستعلم و ايمان صرف . ام قلبى استتركيبى از علم و التز
با علم و  ها نسانبسيارى از ا 3.وجود علم و آگاهى به كفر گرايش داشتند گويد كه با سخن مى

تواننـد خـود را از آن  به آن عمل اعتيـاد دارنـد و نمـى با اين همهدرك زشتى و پليدى عملى، 
ولـى ايمـان بـه آن ندارنـد و در  ،اند قبح آن را درك كرده تنهابازدارند، براى همين است كه 

تسـليم هـم  كبـر در افزونبينيم كه  ديگر را مى نيز برخى. شوند تسليم درك خود نمى ،نتيجه
                                                                                                                                 

←  
  .)أُولُوا اْلأَلْبابِ قُلْ هلْ يستَوِي الَّذينَ يعَلمونَ والَّذينَ َلا يعَلمونَ إِنَّما يتَذَكرُ(. 1
به معناى تصديق به يگانگى او و پيغمبرانش و تصديق به روز جزا و بازگشت به سوى او  قرآنهاى  ايمان به خدا در واژه .2

كه هيچ پيروى نداشته  اى با پيروى عملى، نه اين تا اندازه ،البته. اند و تصديق به هر حكمى است كه فرستادگان او آورده
گويـد بـه    شمارد و يا از پاداش جميل آنان سخن مـى  مىبردر قرآن هر جا كه صفات نيك مؤمنين را  رو، از اينو  باشد

 .)6 :15 ج،  1417،  طباطبايى( كند دنبال ايمان، عمل صالح را هم ذكر مى

علم به انحراف خود كافر دهد كه با  ايمان، تنها صرف علم نيست، به دليل آيات زير كه از كفر و ارتداد افرادى خبر مى. 3
إِنَّ ( ة شريفةو آي )25 :محمد( )أَدبارِهم منْ بعد ما تَبينَ َلهم اْلهدى  إِنَّ الَّذينَ ارتَدوا على(شريفة  و مرتد شدند، مانند آيه

و جحدوا ِبهـا  ( شريفة و آيه )32 :محمد( ) ا تَبينَ َلهم اْلهدىالَّذينَ كَفرُوا و صدوا عنْ سبِيلِ اللَّه وَشاقُّوا الرَّسولَ منْ بعد م
مهقَنَْتها أَْنُفستَياسلى(شريفة  و آيه )14نمل( )وع اللَّه أََضلَّه لْـمٍ   وايـن آيـات، ارتـداد و كفـر و جحـود و      )23  :جاثيـه ( )ع ،

 .)259 :18 ج، 1417،  طباطبايى( دان كردهضاللت را با علم جمع 
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رنگ دست از آن كـار بردارنـد و ايـن همـان ايمـان اند بدون د از تسليم توانسته پساند و  شده
٢: ١٣٧٩*���، : *^( استhe( .  

بـه . شود كه همراه با التـزام قلبـى باشـد از ديدگاه قرآن كريم آن علمى موجب هدايت مى
شـود و موجـب  عبارت ديگر، آگاهى و اعتقاد اگر با لوازم قلبى همراه باشد ايمان خوانـده مى

. بسا به ضاللت و گمراهى بينجامد اگر با هوای نفس همراه باشد ههدايت خواهد بود وگرنه چ
  : فرمايد عالمه طباطبايى مى

علم مالزم هدايت نيست، هم چنان كه ضاللت مالزم با جهـل نيسـت، بلكـه 
مالزم با هدايت است كه توأم با التـزام عـالم بـه مقتضـاى علمـش   آن علمى

يـز باشـد و بـه آن عمـل كنـد تـا باشد، يعنى عالم ملتزم به لوازم علـم خـود ن
توانـد از  دنبالش هدايت بيايد و اما اگر عالم باشد، ولى به خـاطر اينكـه نمـى

نظر كند ملتزم به مقتضا و لوازم علـم خـود نباشـد، چنـين  هواى نفس صرف
در عـين اينكـه علـم اسـت  شود، بلكه چنين علمى باعث اهتداء او نمى  علمى

  . )١٧٣: ١٨ ، ج١h١٧، \��\��ی�( ضاللت هم هست
آيـد از ارزش بسـيار بـااليى برخـوردار  به هر تقدير، آنچه كه در سايه ايمان به خـدا پديـد مى

مواردی مانند رزق و روزی، اطمينان، امنيت و آرامش، ايجاد بركت و باز شدن درهای . است
بسـيار توانند توسـعه و پيشـرفتى را نشـان دهنـد كـه  ، همگى مى1آسمان و بسياری موارد ديگر

  .توان به سعادت در دنيا تعبير كرد باالتر و واالتر از توسعه مادی در غرب است و از آن مى

  عمل صالح. 4

از ايـن رو، ماننـد علـم و . ايمان كه تنها منشأ هدايت است مركب از علم و التـزام قلبـى اسـت
مـان آنچه كـه موجـب افـزايش و شـدت اي. يابد التزام شدت و ضعف و افزايش و كاهش مى

شود كار نيك و عمل صالح است و آنچـه سـبب كـاهش و ضـعف ايمـان و حتـى كفـر و  مى
                                                        

بونَ  ولَو أَنَّ أَهلَ اْلُقرى آمنُوا واتَّقَوا َلفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء واْلأَرضِ ولكنْ كذَّبوا َفأَ(. 1 كسـِبما كـانُوا ي مخَذْناه( 
ْنهم     ةَ ولَو أَنَّهم أَقاموا التَّورا(؛ )96 :اعراف( مـ هِـملجأَر ت نْ تَحـمو هِمقنْ فَوَلأَكلُوا م هِمبنْ رم هِمما أُْنزِلَ إِلَياْلأَنْجِيلَ وـةٌ و أُم 

ِريَقةِ و ألَوِ اسَتقاموا عَلى ( ؛)66 :مائده( )َ كثيرٌ مْنهم ساء ما يعملُونَُمقْتَِصَدٌة و َغ الط ماء مناهقَيقاًَلأَستَّقِ (؛ )16 :جن( )دنْ يمو
ـ   ،اللَّه يجعلْ َله مْخرَجاً عج قَـد رِهغُ أَمبال إِنَّ اللَّه هبسح وَفه َلى اللَّهكلْ عتَونْ يمو بَتسحثُ ال يينْ حم ْقهرْزيكـلِّ   ول ه لَ اللـَّ

راً َشيقَد ء ....جي تَّقِ اللَّهنْ يمراًوسي رِهنْ أَمم لْ َله( ؛)4-2 :طالق( )ع   كمؤْت يـ هول نُوا ِبرَسـآم و نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما الَّذهيا أَي
يمحر َغفُور اللَّهو رْ لَكمْغفيو شُونَ ِبهنُوراً َتم لْ لَكمعجيو هتمحنْ رنِ مكانَ (؛ )28 :حديد( )كْفلَي إِنَّه كمبرُوا رَتْغفاس َفُقلْت

ويـا  (؛ )12-10 :نوح( )ويمددكم ِبأَموالٍ وبنينَ ويجعلْ لَكم جنَّات ويجعلْ لَكم أَْنهاراً ،يرْسلِ السماء علَيكم مدراراً ،َغفَّاراً
هوا إِلَيتُوب ثُم كمبرُوا رَتْغفمِ اسقَو  كمزِديراراً ودم كملَيع ماءلِ السرْسًة ي ينَ    قُورِم جـا مو ؛ )52 :هـود ( )إِلـى قُـوتكم وال تَتَولـَّ

)يدذاِبي َلشَدإِنَّ ع نْ كَفرْتُملَئو نَّكمَلأَزِيد نْ شَكرْتُملَئ كمبإِذْ َتأَذَّنَ ر؛)7 :ابراهيم( )و 
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دربـارq  )ره(عالمـه طباطبـايى. )}١: ١٠ ، ج١h١٧، \��\��ی�( شود، گناه و عمل ناشايست است شرك مى
  :فرمايد بودن ايمان مى و تشكيكى  درجاتى

هم همين است،  اند و حق اين آن حقيقتى است كه اكثر علماء آن را پذيرفته
 :فرمايـد گويـد، ماننـد آيـه مـورد بحـث كـه مـى دليل نقلى هم همـان را مـى

و آياتى ديگر و نيـز احـاديثى كـه از ائمـه اهـل  )لِيْزداُدوا إِيماناً َمَع إِيمانِِهمْ (
  .)٠}٢: ١٨ ه��ن، ج( دهد وارد شده و از مراتب ايمان خبر مى :بيت

ای منشـأ افـزايش  ای اعمـال شايسـته كند و در هر مرتبه ايشان چهار مرتبه برای ايمان اثبات مى
)٣٠١ -٣٠٣: ١ ه��ن، ج( شوند ايمان مى

1.  
انـد، مگـر  كاری ها در زيان كند كه تمامى انسان به روشنى در سورq عصر بيان مى قرآن کریم

بنابراين، كسـانى بـه حيـات طيبـه  2.آنان كه ايمان آورده و تمامى اعمال صالحه را انجام دهند
های بارز آنها باشد و از سوی ديگـر،  ورزی و ايمان از ويژگى يابند كه علم و انديشه دست مى

بـرای رفـع نگرانـى از . تمامى تالششان بر اين باشد كه تمـامى كارهـای نيـك را انجـام دهنـد
. لحه را انجـام دهنـدهـا نتواننـد تمـامى اعمـال صـا مؤمنينى كه ممكن است به رغم همۀ تالش

                                                        
كند و سپس ميان اسالم و ايمان تمايز قائل  خست، براي هريك از اسالم و ايمان چهار مرتبه اثبات ميعالمه طباطبايي ن. 1

اش عمل  مضمون اجمالى شهادتين، كه الزمهبه اذعان و باور قلبى : مرتبه نخست: شده است؛ چهار مرتبه ايمان عبارتند از
إِنَّما اْلمؤْمنُونَ، (: فرمايد اش مى اعتقاد تفصيلى به حقايق دينى كه خداى تعالى در باره: ؛ مرتبه دومبه غالب فروع است

،بِيلِ اللَّهي سف هِمأَْنُفسو هِموالوا ِبأَمدجاهوا، ورْتابي لَم ثُم ،هولسرو نُوا ِباللَّهينَ آمقُونَ   الَّذاد الصـ م ك هـحجـرات « ) أُولئ :
لْ أَدلُّكـم علـى     (: و نيز فرموده »15 نُـوا، هـينَ آمذ وله،           يا أَيها الـَّ سـر و ه يمٍ؟ تُؤْمنُـونَ ِباللـَّ ـذابٍ أَلـنْ ع مـ ةٍ تُنْجِـيكمجـارت

كمأَْنُفسو كموالِبأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فدتُجاهباز به داشتن ايمان كه در اين دو آيه دارندگان ايمان را »11 -10 :صف« )و ،
قَـد  (ايمانى است كـه آيـات   : ؛ مرتبه سوماست نخستينايمان  از غيرآنها  شود ايمان دوم كند، پس معلوم مى ارشاد مى

أَسَلمت لرَب : لم قالَإِذْ قالَ َله ربه أَس(و نيز آيه » 3 -1 :مؤمنون«  )أَْفَلح الْمؤْمنُونَ تا آيه والَّذينَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَ
بسا بعضى از مفسرين كه اين دو مرتبه را يعنى دوم و سوم را يك مرتبه  چهكند و  و آياتى ديگر بان اشاره مى )اْلعاَلمينَ
و اخالق فاضله از رضا و تسليم و سوداگرى با خدا و صبر در خواسته خدا و زهد به تمام معنا و تقوى و حب  اند شمرده

انسان در اين مرتبه به چنان ادراك و التزام قلبي : اند؛ مرتبه چهارم ض به خاطر خدا، همه از لوازم اين مرتبه از ايمانو بغ
داند و اين درك و التزام  داند، بلكه او را مالك حقيقي مي رسد كه ديگر خودش را مملوك عرفي مالك مطلق نمي مي

ايـن مرتبـه از ايمـان     ةدربـار  ونـد متعـال  كـه خدا  گيـرد  جودش را فرا ميشود و اين حالت سرتاسر و هم به او افاضه مي
چون مـؤمنينى   .»62 :يونس« )أَال إِنَّ أَولياء اللَّه ال خَوف علَيهِم وال هم يحزَنُونَ، الَّذينَ آمنُوا، وكانُوا يتَّقُونَ(: فرمايد مى

كس از خود استقاللى ندارد و هيچ سببى  داشته باشند، كه غير از خدا هيچاند، بايد اين يقين را  كه در اين آيه ذكر شده
اذن خدا، وقتى چنين يقينى براى كسى دست داد، ديگر از هيچ پيشامد ناگوارى ناراحت و ه مگر ب ،تاثير و سببيت ندارد

نه خـوفى بـر   : (فرمود كه ترسد، اين است معناى اين شود و از هيچ محذورى كه احتمالش را بدهد نمى اندوهناك نمى
، و گر نه معنا ندارد كه انسان حالتى پيـدا كنـد كـه از هـيچ چيـز نترسـد، و هـيچ        )شوند آنان هست، و نه اندوهناك مي

شود كه داراى اسـالم   پيشامدى اندوهناكش نسازد، پس اين همان ايمان مرتبه چهارم است كه در قلب كسانى پيدا مي
  .)303-301 :1 جهمان، ( مرتبه چهارم باشند

 .)عصر( )إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا ِبالصبرِ* إِنَّ الْإِنسانَ َلفي ُخسرٍ *  واْلعصرِ(. 2
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: سـازد فرمايد كه اشك شوق آدمى را جاری مى مطلبى مى 42در سورq اعراف، آيۀ  کریم قرآن
ِة ُهـْم ِفيَهـا( ُوْسـَعَها أُْولَئِـك َأْصـَحاُب الَْجنـ ُف نَفًْسا إِالالَِحاِت َال نُكل ِذيَن آَمنُوا َوَعمِلُوا الصَوال 

  :فرمايد ىعالمه طباطبايى م. )َخالُِدونَ 
هـاى مـؤمنين و اميـدوار  بـراى تقويـت دل )ال نُكلُف نَفْساً إِال ُوْسَعها( جمله

ايمان را مقيد به عمل صالح كرده بود، و معلوم  ساختن آنان است، چون قبالً 
شود جميع اعمال صالح را انجام داده و  است كمتر كسى از مؤمنين موفق مى

ع با الف و الم مفيد استغراق است هيچ كه جم )الصالحات( به مقتضاى كلمه
نوميدى بيشـتر مـؤمنين   يك از اعمال صالح را ترك نكند، و اين خود باعث

تكليف هـر كـس : فرمايد است، لذا در جمله مورد بحث رفع اين نگرانى مى
به قدر وسع و استطاعت اوست، پس هر كس اعمـال صـالح بـه قـدر طاقـت 

قت هم نينـدازد بـاز از اهـل ايـن آيـه و از خود انجام دهد و لو خود را به مش
  .)١١e: ٨ ج، ١h١٧\��\��ی�، ( اصحاب بهشت جاودان خواهد بود

در تحـت واليـت خـداى بيند؛ زيـرا  هايى سرمايۀ جانشان زيانى نمى بدين ترتيب، چنين انسان
عطـا  اينـانست، اگر چيـزى بـه آنهاتقدير كند، مايه سعادت  ان، هر چه برايشرندتعالى قرار دا

در وصـف  داونـدهم چنـان كـه خ .است و اگر هم منع كند باز خير است شان در آنكند خير
ُه َحيـاًة   َمْن َعمَِل صالِحاً مِْن َذكٍر َأْو أُنْثـى(: است اين زندگى طيب فرموده َوُهـَو ُمـْؤمٌِن فَلَنُْحيينـ

از يـاد خـدا كـه  آنهـاو در وصـف  )٩٧: *IـE( )يعَْملُونَ َطيبًَة َولَنَْجِزينُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن ما كانُوا 
َوَمـْن َأْعـَرَض َعـْن ِذكـِری فَـِإن لَـُه (: فرمايـد مىداراى اطمينان قلب نيسـتند اند و  دوری جسته

  .)١٢h: \�( )َمِعيَشًة َضنْكاً َونَْحُشُرُه يْوَم الِْقياَمِة َأْعمى
خواهنـد بـه حـق برسـند، در دنيـا  مى كننـد و چون مؤمنين به وظايف انسانى خود عمل مى

عنايتى به اين كـه بـه حـق برسـند  كفار يابند، ولى ای دارند و رشد مى زندگى بانشاط و پاكيزه
ف انسانى ندارد، بلكه تمام همشـان شـكم و شهوتشـان يندارند و دلهايشان هيچ اعتنايى به وظا

خورند و غيـر  د چارپايان مىاند و مانن مدت گيرى از زندگى دنياى كوتاه است و سرگرم لذت
اين مؤمنين در تحت واليت خدا هستند، چـون راهـى از اين رو، . از اين آرزو و هدفى ندارند

سـوى آن هدايتشـان كـرده و بـه همـين جهـت در  اند كه خدايشان خواسته و به را پيش گرفته
يعنـى  -ديگـرشوند كه از دامنه آن نهرها جارى است و اما آن دسـته  آخرت داخل بهشتى مى

جايگـاه و منزلشـان  بـه همـين جهـت،اند  ند و به خودشان واگذار شدهى ندارا هيچ ولى -كفار
  .)٢٣١: ١٨ ج ،١h١٧\��\��ی�، ( آتش است

الِحاِت َجناٍت تَْجِری مِْن تَْحتَِها اْألَنْهاُر َوالِذيَن كفَرُ ( ِذيَن آَمنُوا َوَعمِلُوا الصيْدِخُل ال َ وا إِن اّهللاٰ
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 يتََمتعُوَن َويأْكلُوَن كما تَأْكُل اْألَنْعاُم َوالناُر َمثْوًى لَُهمْ 
1
( )'�I� :١٢(.  

اين دو نوع نگاه به زندگى، زمينـه و بنيـاد دو نـوع توسـعه انسـانى و شـيطانى را در جوامـع 
  .كند بشری ايجاد مى

خيرخـواهى، . پـردازيم مىحال به مبانى ارزشى يا اخالقـى توسـعه انسـانى از منظـر اسـالم 
پيروی از حق و مبارزه با باطل، اعتقاد به نهاد دولت دينى اصول و مبانى ارزشى توسعۀ انسانى 

بـه عبـارت ديگـر، . كننـد سـازی مبتنـى بـر اسـالم را تضـمين مى هـا جامعه اين ويژگى. هستند
 ای كــه اســباب كرامــت و هــای دينـى گسـترش خــرده نظــام شخصـيت ايمــانى و بســط ارزش

طلبى و پيـروی از  آورد با بشردوستى، حـق ها را در يك جامعه فراهم مى بزرگواری همۀ انسان
  .شود دولت دينى حاصل مى

  مبانى اخالقى يا تفاهم ارزشى توسعه انسانى

. گيـرد مـىدر برنيز ها را  بر رفتارهای فردی ارتباطات او با ديگر انسان افزونانسان های  فعاليت
تواند نيازهای خود را رفع كند به برقراری ارتباط با ديگـران  تنهايى نمى ه بهانسان به دليل اينك

دو  ،ديگـر سویو ميل به تعالى و كمال از  سو تمايل او به رفع نيازهايش از يك. كند اقدام مى
، امـا ايـن ارتبـاط داننانگيز كه او را به برقراری ارتباط در سطوح مختلف بر مى ندا قوی هانگيز

د باشد تا زندگى گوارا و كرامت برای فـرد و عـدالت بـرای جامعـه محقـق شـود و چگونه باي
توسعه انسانى مورد نظـر اسـالم محقـق شـود؟ پاسـخش در تحقـق سـه ويژگـى خيرخـواهى، 

  .طلبى و اعتقاد به نهاد دولت دينى است حق

  دوستى خيرخواهى و انسان. 1

ــد يكــى از ويژگى ــه زن ــات طيب ــد خيرخــواهى و  گى مىهــای برجســتۀ انســانى كــه در حي كن
خواهـد ديگـران نيـز بـه تمـامى كمـاالت ممكـن  او مى. خيرانديشى او نسبت به ديگران است

)٣: Cـع�اء( كنـد مزد و منت نثـار مى برسند و برای اين هدف مقدس تمامى وجودش را بى
ايـن . 2

اعتنـايى تـام بـه خـاص و  اهتمامى. های زنده و نورانيشان تسليم امر خداوند است افراد كه قلب
خواهند همـه جـا حـق پيـروى  ظهور سلطنت حق و گسترده شدن آن بر همه مردم دارند، و مى

                                                        
آنهـا نهرهـا روان اسـت      ] درختـان  [  هايى كه از زيـر  اند، در باغ خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده. 1

خورنـد،   گونـه كـه چارپايـان مـى     برند و همان بهره مى  ] ظاهر در [ اند،  كسانى كه كافر شده  ] كه حال آن [ آورد، و  درمى
  .آتش است جايگاه آنها] لى [ خورند، و مى

 )مؤْمنينَ َلعلَّك باخع َنْفسك أَلَّا يكونُوا؛ )6: الكهف( )حديث أَسًفاَفَلعلَّك باخع َنْفسك عَلى آَثارِهم إِنْ لَم يؤْمنُوا ِبهذَا اْل(. 2



152                                              fره دوم، >�ی���
  ١٣٩٢س�ل اول، 

 

از اين رو، خداونـد سـبحان پـس از ذكـر ايمـان و عمـل صـالح . دشو  شود و پيروى آن دائمى
سفارش به حق و صبر را كه برآمـده از  -عصر هدر سوره مبارك -خسران  هبرای خروج از ورط

پيـامبران االهـى . های مـؤمنين صـالح قـرار داده اسـت رخواهى است، از ديگر ويژگىروح خي
هايى چـون  با واژه قرآن کریممصاديق كامل چنين خيرخواهانى هستند و بارها بدين ويژگى در 

، منـدى عالقـه ،دلسـوزىدوسـتى،  انسان. تعبير شـده اسـت» 2محسنين«و  )٧٩و٨}: ا�اف( »1ناصح«
كـه از روحيـه خيرانديشـى و  نـدا مفـاهيمى ، و انفـاقمهربـانى، 1احسان، 4جود، فضل ،3شفقت

                                                        
حت    (؛ )68: اعراف( )أُبلِّغُكم رِساَلات ربي وأََنا لَكم َناصح أَمينٌ(. 1 نَصـي و بـاَلةَ ر رِسـ َلغْتُكمأَب مِ َلقَدا قَوَقالَ يو مْنهلَّى عفَتَو

ينَ لَكمحونَ النَّاصبلَكنْ َلا تُحكار بردن نهايت درجه  به معناى به »نصح« كلمه: گويد اصفهاني ميراغب . )79:  اعراف( )و
نصحت له « اين كلمه از جمله .قدرت خود در عمل و يا سخنى است كه در آن عمل و يا سخن مصلحتى براى صاحبش

گرفته شده و ناصح عسل به معنـاى عسـل خـالص اسـت،     » خلوص رساندم دوستى را در باره او به نهايت درجه« ؛»الود
پوست همه   چون ناصح نيز مانند ناصح(گرفته شده باشد، » پوست را دوختم« ؛»نصحت الجلد«ممكن هم هست از جمله 

 چون ناصح بـه معنـاى  ) ش در اين است كه دريدگى و نقصى را كه در كار دوستش پيدا شده رفو و اصالح كندا سعي
 .)808 :1412، راغب اصفهانى( خياط و نصاح به معناى نخ خياطى است

2 .)نسحاْلم بحي نُوا إِنَّ اللَّهسأَحلُكةِ وإِلَى التَّه يكمدَلا ُتْلقُوا ِبأَيو بِيلِ اللَّهي سقُوا فأَنفي  (؛ )195: ةبقر( )ينَو قُونَ فـْنفينَ يالَّذ
 رَّاءينَالسنسحاْلم بحي اللَّهنْ النَّاسِ وينَ عافاْلعظَ وينَ اْلغَيمالْكاظو الضَّرَّاء(؛ )134: عمـران  آل( )و  ه عـَقاتَلَ م نْ نَِبينْ مكأَيو

وما كانَ قَوَلهم إِلَّا أَنْ َقالُوا *  كانُوا واللَّه يحب الصاِبرِينَرِبيونَ كثيرٌ َفما وهنُوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما َضعفُوا وما اسَت
ـ   *نَ ربنَا اْغفرْ لََنا ذُنُوبَنا وإِسرَافََنا في أَمرَِنا وثَبت أَقْدامَنا وانْصرَْنا عَلى اْلقَومِ الْكافرِي سحا ونْيالـد ابثَو اللَّه مَتاهĤابِ َفنَ ثَـو 

نْ    (؛ )148-146: آل عمران( )واللَّه يحب اْلمحسنينَ اْآلِخَرةِ  مـلُ و نْ قَبـ َنا مـيدا هنُوحَنا ويدا هكل قُوبعياقَ وحإِس َنا َلهبهوو
كذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداود هتيينَذُرنسحزِي اْلملَـا  ( ؛)84: انعام( )ك نَجو َفاءَلى الضُّعع سلَي

َلى اْلما عم هولسرو لَّهوا لحإِذَا نَص رَجُقونَ حنفا يونَ مجِدينَ َلا يَلى الَّذَلا عرَْضى وَلى اْلمع     َغفُـور ه بِيلٍ واللـَّ نْ سـ ينَ مـنسح
يمحينَ ( ؛)91: هتوب( )رنسحرَ اْلمأَج يعضَلا ي ِبرْ فَإِنَّ اللَّهاصك     ( ؛)115: هود(وكـذَلا و ْلمـعا و كمـح نَـاهآتَي هلَغَ أَشُدا بَلمو

نْ َنشَـاء ولَـا     وكذَلك مكنَّا ليوسف في اْلأَرضِ يتَبوأُ مْنها حيثُ يَشاء نُص( ؛)22: يوسف( )نَجزِي اْلمحسنينَ نَـا مـتمِبرَح يب
قِ       ( ؛)56: يوسف( )نُضيع أَجرَ اْلمحسنينَ نْ يتـَّ مـ ه ه علَينَـا إِنـَّ نَّ اللـَّ مـ ي قَدهذَا أَخو فوسَقالَ أََنا ي فوسي نَّك َلأَنْتَقاُلوا أَئ

نسحرَ اْلمأَج يعضَلا ي ِبرْ فَإِنَّ اللَّهصيزِي         ( ؛)90: يوسـف ()ينَو ك نَجـكـذَلا و ْلمـعا و كمـح نَـاهى آتَيتَو اسـو هلَـغَ أَشُـدا بَلمو
َلام علَـى   ( ؛)69: عنكبوت( )والَّذينَ جاهدوا فيَنا لَنَهدينَّهم سبلََنا وإِنَّ اللَّه َلمع اْلمحسنينَ( ؛)14: قصص( )اْلمحسنينَ نُـوحٍ  سـ

ا كـذَلك    * وَناديَناه أَنْ يا إِبرَاهيم (؛ )80-79: تالصافا( )إِنَّا كذَلك نَجزِي اْلمحسنينَ* في اْلعاَلمينَ  ا إِنـَّ الرُّؤْيـ قْتدص قَد
  ).105-104: صافات( )نَجزِي اْلمحسنينَ

3 .)ُتهيذُر مْتهعاتَّبنُوا وينَ آمالَّذي   و هـر ب ا كسـ رِئٍ ِبمـكلُّ ام ºنْ َشيم هِملمنْ عم ما أَلَتَْناهمو مَتهيذُر قَْنا ِبهِمانٍ أَلْحبِإِيم نٌ م* 
ا ونَ  َوَأْمَدْدنَاُهْم بَِفاكَهٍة َولَْحٍم ِممشَْتهي * يمَلا َتأْثا ويهف ا َلا َلغْوا كأْسيهونَ فعتَنَازي* لُؤْلُؤٌ و مكأَنَّه مانٌ َلهْلمغ هِملَيع طُوفي

  .)26-21: طور( )َقالُوا إِنَّا كنَّا قَبلُ في أَهلَنا مْشفقينَ *وأَقْبلَ بعُضهم عَلى بعضٍ يَتساءلُونَ  *مكنُونٌ 
داشـتيم و بـه سـعادت و     ما در دنيا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتيم، هم آنـان را دوسـت مـى   : كه اين استمعناى آيه 

ترسيديم و به همين منظور  كه مبادا گرفتار مهالك شوند مى ها عنايت داشتيم، و هم از اين نجاتشان از مهالك و ضاللت
 ،طباطبـايي (م داشـتي  ى حق را از ايشان دريـغ نمـى  كرديم و نصيحت و دعوت به سو به بهترين وجهى با آنان معاشرت مى

 .)15، ص 19 ج،  ق 1417

ده عقْـدةُ    وإِنْ َطلَّقُْتموهنَّ منْ قَبلِ أَنْ َتمسوهنَّ وقَد َفرَضْتُم َلهنَّ َفرِيَضةً فَنصف ما َفرَضْتُم إِلَّا أَ(. 4 ي بِيـذ نْ يعفُونَ أَو يعفُو الـَّ
و اگر پيش از آنكه با آنان ؛ )237: هبقر( )النِّكاحِ وأَنْ َتعفُوا أَْقرَب للتَّقْوى وَلا تَنسوا اْلفَضْلَ بينَكم إِنَّ اللَّه ِبما َتعملُونَ بصيرٌ

بـه   [ ده ايـد  معين كرده ايد، پس نصف آنچه را تعيين نمو نزديكى كنيد، طالقشان گفتيد، در حالى كه براى آنان مهرى
← 
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و موجبــات مهــرورزی، تعــاون، ايثــار، وحــدت، همبســتگى و  گيرنــد خيرخــواهى نشــأت مى
هـا  هماهنگى در ميان اجتماعات گوناگون بشری اعـم از خـانواده، بنگـاه، ملـت، و ميـان ملت

از اركان ايمان و الزمه رشـد ) پيرامون محور حق(در تعاليم اسالمى محبت و عاطفه  .شوند مى
و بر ايجاد الفت بين مومنين و پيدايش پيوند قلبى بر اساس مهـر  اند و تقويت ايمان معرفى شده

البتـه محبـت، بـرادری و تعـاون در صـورتى از اسـتحكام . فـراوان شـده اسـت كيدأو محبت ت
بنای مستحكم و ثابتى داشته باشد و اين امر بدون توجه به عـالمى برتـر و برخوردار است كه م

كسـى كـه بـرای «: فرمايـد مـى 7حضرت على. پذير نيست گذشت از نيازهای مقطعى امكان
برد، و كسى كـه بـرای دنيـا دوسـتى كنـد  خدا اخوت و برادری و دوستى اختيار كند سود مى

� ر( »2برد زيان مى�%C�، ١h١، ج}١: hقرآن كريم نيز بر ديدگاه خدايى بودن محبت و دلسـوزی  .)٠
دهنـد و هـم  داند كه هم كار خوب و اثـربخش انجـام مى تأكيد كرده و محسنين را كسانى مى

و هـم چـون ممكـن اسـت ايـن كـار نفعـى  3آورنـد كار را به نحو كارآمد، متقن و محكم مى
و از ايـن جهـت اسـت كـه بـا نفسشـان دهند  برايشان در دنيا نداشته باشد بخاطر خدا انجام مى

.)ربنا اّهللاٰ ثم استقاموا(: گويند كنند و مى مجاهده مى
4  

  پيروی از حق و مبارزه با باطل. 2

هـا و جوامـع  های توسـعه و پيشـرفت اجتماع ترين پايـه دوستى يكى از مهم خيرخواهى و انسان
                                                                                                                                 

←  
 كردنِ شما به تقوا خود ببخشند، يا كسى كه پيوند نكاح به دست اوست ببخشد و گذشت كه آنان ، مگر اين ] آنان بدهيد

كلمـه  . تدهيد بيناس انجام مى زيرا خداوند به آنچه ؛ديگر بزرگوارى را فراموش مكنيد و در ميان يك. تر است نزديك
زيادى در مكارم و كارهـاى   ،اند كه گفته چنانزيادى است، با اين تفاوت كه فضل مانند كلمه فضول به معناى  »فضل«

آمده كه از نظر اخالقى سزاوار است  »فضل«در اين جمله كلمه  .ستوده است و فضول، به معناى زيادى در ناستوده است
زندگى و معاشرت كنند و منظور ديگر  كار گيرد، و افراد اجتماع در آن قلمرو با يك انسان در مجتمع حياتش آن را به

صـرف نظـر كننـد و     ديگر تشويق كند، تا افراد به آسانى از حقوق خـود  اين بوده كه مردم را به احسان و فضل به يك
، 1417طباطبايي، ( گيرى نكند شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود و همسر او نيز نسبت به شوهرش سخت

 .)246 :2 ج

ووصيَنا الْإِنسانَ (؛ )90: نحل( )إِنَّ اللَّه يأْمرُ ِباْلعدلِ واإلِحسانِ(؛ )23: سراءا ؛151: انعام ؛36 :نساء ؛83: هبقر( )لدينِ إِحساًناوِبالْوا(. 1
 .)15 : احقاف( )بِوالديه إِحساًنا

  .»من آخي في اهللا غنم، من آخي للدنيا حرم«. 2
بـه عسـل خـالص     از همـين رو ى خيرخواهى خالصانه اسـت، و  ادر اصل به معن) بر وزن صلح( »نصح« از ماده »نصوح«.  3

نيـز   اگاه به اين معن »نصح«كارى باشد واژه  با محكم همراهشود، و از آنجا كه خيرخواهى واقعى بايد  گفته مى »ناصح«
 ا،شود، و اين هر دو معن گفته مى »ناصح« و به خياط) بر وزن كتاب( »نصاح«آمده است، به همين جهت به نماى محكم 

 . )290 :24 ج، 1374 ،مكارم شيرازي( بايد جمع باشد »نصوح«در توبه  »محكم بودن«و  »خالص بودن«يعنى 

كه جز  عيب، هم از جهت استقامت و ثبات و هم از جهت اين ين و بسهر عملى به وجه ح  عبارت است از انجام »احسان«. 4
  .)20 :4 ج،  1417 ،طباطبايي( باشد براى خدا نبوده
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خيرخـواهى دينـى در بشری است، اما تفاوت كليدی توسعۀ دينى و سكوالر در اين است كـه 
با فـرض اومانيسـتى (و ابطال باطل است، در حالى كه خيرخواهى سكوالر  1جهت احقاق حق

شـود و بنـابراين،  خالى از محتواست، و محتوايش بـا خواسـت و ميـل انسـان پـر مى) بودن آن
قـرآن كـريم در سـورq . گيرد حاكميت در چنين جوامعى بر مبنای خواست اكثريت شكل مى

ه و خيرخواهى را مطلق بيان نكرده است، بلكه آن را مقيـد بـه حـق كـرده اسـت و عصر توصي
يابى به حق مشكل است پس از آن توصيه به صبر به نحـو مطلـق كـرده اسـت كـه  چون دست

عمران، فالح و رستگاری جامعۀ  سورq آل 200طور، در آيۀ  همين 2.شود شامل انواع صبرها مى
شـود، شـده  افزايى قـدرت ايـن جامعـه مى ى كه موجب هممؤمنين منوط به صبر فردی و جمع

مدارانه بدون درگيری با باطل و مبـارزq صـبورانه  دهد كه خيرخواهى حق است و اين نشان مى
عدالت و آزادى بشر از  ،اسالم ،يعنى توحيد(حق خواهد  بنابراين، اسالم مى 3.شود حاصل نمى

، كفـر ،يعنـى شـرك(شـود و باطـل هادينـه نتثبيـت و ) هـا و مظـالم اسـارت ها، هچنگال خرافـ
لِيِحـق (ناخرسـند باشـند؛ د و از ميان برود، هر چند مجرمـان شوابطال ) ظلم و فساد ،ايمانى بى

.)الَْحق َو يبْطَِل الْباطَِل َولَْو كِرَه الُْمْجِرُمونَ 
4  

از حـق پيـروى كنند كه مبنای ارزشى دين اسالم  تصريح مى قرآن کریمچندين آيه از آيات 
                                                        

كند، حق گفته  موجود، تطبيق مى است و به همين دليل به آنچه با واقعيت »مطابقت و هماهنگى«در اصل به معنى  »حق«. 1
ترين واقعيت غير قابل انكار در  گويند به خاطر آن است كه ذات مقدس او بزرگ مى »حق« كه به خداوند شود، و اين مى

 ،مكـارم شـيرازي  ( حق يعنى موضوع ثابت و پابرجايى كه باطـل بـه آن راه نـدارد   : تر عبارت روشن تى است، و بهعالم هس
 .)421 :2 ج،  1374

و بيان نكرده كه صبر در چـه   ذكر شده،مطلق به صورت آيه صبر اين در  ).3: عصر( )وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا ِبالصبر(. 2
صبر از معصيت و صـبر   ،مواردى محبوب است و نتيجه اين اطالق آن است كه مراد از صبر اعم از صبر بر اطاعت خدا

 .رسد به آدمى مى االهيقضا و قدر  نابراست كه ب هايي يبتدر برخورد با مص

3 .)اِبرُوا وصِبرُوا ونُوا اصينَ آما الَّذها أَيونَ  ي حـُتْفل لَّكـمَلع اتَّقُوا اللَّهابِطُوا وعبـارت اسـت از    »مصـابره «. )200: آل عمـران ( )ر
ها را تحمل كنند و هر يك صبر خود را به صبر ديگرى تكيه دهد و در نتيجـه   ديگر اذيت كه جمعيتى به اتفاق يك اين

د و اين معنا امرى است كه هم در فـرد  شور دست به دست هم دهد و تاثير صبر بيشت ،بركاتى كه در صفت صبر هست
اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون (محسوس است و هم در اجتماع ) اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شود(

ديگر را به هم وصل كنند و همه نيروها يكـى   شود كه تك تك افراد نيروى يك مى سببچون ) او در نظر گرفته شود
 ).91 :4 ج، 1417 ،طباطبايي( شود

4 .) رَ ذاتونَ أَنَّ غَيدتَوو نِ أَنَّها لَكمفَتَيى الطَّائدإِح اللَّه كمدعإِذْ يْوكةِ و الش     ه ماتـقَّ بِكل قَّ الْحـ حـأَنْ ي اللَّه رِيديو تَكونُ لَكم
و ؛ )101 :7 ج ،1374 ،مكارم شـيرازي   :؛ نك)8-7 :أنفال( )ليحقَّ الْحقَّ ويبطلَ الْباطلَ و لَو كرِه اْلمجرِمونَ *ويقْطَع داِبرَ الْكافرِينَ 

براى ) كاروان تجارى قريش يا لشكر آنها(هنگامى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو گروه ) به ياد بياوريد(
خواهد حق  ولى خداوند مى) و بر آن پيروز شويد(داشتيد كه كاروان براى شما باشد  ست مىشما خواهد بود اما شما دو

تا حق تثبيت شـود و  *  )لذا شما را با لشگر قريش درگير ساخت(را با كلمات خود تقويت و ريشه كافران را قطع كند 
  .باطل از ميان برود هر چند مجرمان كراهت داشته باشند
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سـوره يـونس تنهـا كـافى اسـت . و هوای نفس، و نـه خواسـت اكثريـت است نه موافقت طبع
اسـالم از منظـر  1.در آن تكرار شده است »حق« كه بيش از بيست و چند بار كلمه شودمطالعه 

ى است كـه جـامع و واجـد سـعادت ا زندگى حقيقى و سعادت واقعى يك جامعه آن زندگى
پديد آوردن چنين اجتماعى مستلزم ايـن اسـت  ؛آخرتى انسان باشد مادى و معنوى و دنيايى و

و  انسـانمادی منافع خواست و نه بر اساس  ،كه قوانينش بر اساس خلقت و فطرت تنظيم شود
اسالم دعوت خـود را بـر اسـاس پيـروى از حـق و  از همين رو، نه بر اساس خواست اكثريت؛

عواطف و احساسات اكثريـت و چنـين ، تمايالت ،هدايت قرار داده نه بر پيروى هوى و هوس
ِ ( :است فرموده ِ التِى فََطَر الناَس َعلَيهـا ال تَبْـِديَل لَِخلْـِق اّهللاٰ يِن َحنِيفاً ِفْطَرَت اّهللاٰ فََأقِْم َوْجَهك لِلد

يُن الْقَيمُ  ِذی َأْرَسَل َرُسولَُه بِالْهُ (: و نيز فرموده )٣٠: روم( )ذلِك الدلِيْظِهـَرُه   دىُهَو ال َو ِديِن الَْحـق
يِن كلِه َو لَْو كِرَه الُْمْشِركونَ  ( :و نيز فرموده) ٣٣: ��!�( )َعلَى الد ٩٠: �����ن( )بَْل َأتَيناُهْم بِالَْحق .(  

مستلزم ايـن مداری  عالمه طباطبايى پديد آوردن چنين اجتماع حق 2از سوی ديگر، از منظر
جـا  ل اخالقـى و صـالح بـودن اعمـال يـكيى اعتقادات حقه و فضااست كه در چنين اجتماع

و بـه . براى اينكه نه ماديات از معنويات بى نياز است و نـه معنويـات از ماديـات ،رعايت شود
                                                        

1 .)ي أَرالَّذ ودىهِباْله وَلهسلَ رقِّ   س ينِ الْحـدقِّ   ( )34توبـه ( )وي بِـالْح قْضـي ه : مـؤمنين فرمـوده   ةو دربـار  )20: مـؤمن ( )واللـَّ
 شـريفه تأكيـد  ، در اين آيه )78:زخرف()َلقَد جِئْناكم ِبالْحقِّ ولكنَّ أَكَثرَكم للْحقِّ كارِهونَ(؛ )3 :عصر( )وتَواصوا ِبالْحقِّ(

له پيـروى از خواسـت اكثريـت را رد نمـوده و     ئو در جاى ديگـر مسـ  » حق موافق ميل بيشتر مردم نيست«شده است كه 
بلْ جاءهم ِبالْحقِّ و أَكَثرُهم للْحقِّ ( و آن اين آيه است كه »آورد پيروى از خواست اكثريت، سر از فساد در مى«: فرمود

 )ونَأَهواءهم َلَفسدت السماوات واْلأَرض، ومنْ فيهِنَّ بلْ أَتَيناهم بِذكرِهم َفهم عنْ ذكرِهم معرُِض كارِهونَ ولَوِ اتَّبع الْحقُّ
رَفُونَ     (: كند كه قرآن كريم همچنين تصريح مي. )71:مؤمنون( اللُ فَـأَنَّى تُصـ ا الضـَّ قِّ إِلـَّ الْحـ دعكنـ ) (32:يـونس ( )َفما ذا ب:  

  .)103: 4 ج، 1417 ،طباطبايي
و به همـين جهـت از هـر تغيـر و زوال و     دارد قول به وحدانيت خدا و استقامت بر آن، قول حقى است كه اصلى ثابت . 2

كـه بـدون هـيچ     داردهايى  اسمه و يا زمينه حقايق است و آن اصل شاخه ماند و آن اصل، خداى عزّ مى در امانبطالنى 
معارف حق فرعى و اخالق پسنديده و اعمال صالح كه  ند ازها عبارت زند و آن شاخه مانع و عايقى از آن ريشه جوانه مى

يابـد،   آنها رونق و عمارت واقعى خود را مى اآنها تامين نموده و عالم بشريت و انسانيت، ب امؤمن، حيات طيبه خود را ب
البته انسان مفطور بر اعتقاد حق و عمـل  (هستند كه با سير نظام وجود كه به ظهور انسان اخالق و اعمال  ،همين معارف

سازگارى و موافقت دارند و هر چه كه غير اين معارف باشد از مبدأ عالم، جوانه نزده و با حيات  شود منتهي مي) صالح
ل َثـ ايسـتاده و مصـداق م   نيز و پاى آن »َنا اللَّهرب«: كاملى كه گفتند ينمؤمن .طيبه انسانى و سير نظام وجود سازگار نيست

و همچنين هر كلمه حق و  .ندامند يشان بهرهو بركات اها هستند كه هميشه مردم از خيرات  مذكور در آيه شدند، همان
و  .»صلى ثابت و فروعى پررشد و نما و ثمراتى طيب و مفيد و نافع داردا« لش اين مثل است،َثهر عمل صالحى، مل در َثم

براى اين بوده كه عموميت  »كلَِمًة َطيبَةً «آمدن ) يعنى بدون الف و الم(شود، و شايد نكره  آيه شريفه شامل همه آنها مى
شود عموم نبوده، بلكـه همـان    را برساند، چيزى كه هست، مقصود از آن در آيه شريفه بطورى كه از سياق استفاده مى

هـا   از آن جوانـه  نيـز شـوند و فضـايل اخالقـى     حق بر اساس آن و روى آن تنه بنا مىعقايد  ديگرتوحيد است كه   اصل
  .)52 :12 ج ،1417طباطبايي، ( زند شوند و همچنين اعمال صالح به صورت ميوه از آنها سر مى منشعب مى
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 ببار آورد فضايل انسانى بايد رعايت شود چه سود مادى داشته باشد و چه ضرر ،عبارت ديگر
داشته باشد و چه به منافع مـادى به همراه چه منفعت مادى  پرهيز كردو همچنين از رذايل بايد 

 ،رسـاند از رذايل ضرر نمـى پرهيزبايد دانست كه رعايت فضايل اخالقى و  البته،. ضرر برساند
اى كه حق آن را ترسـيم و تعيـين نمـوده تخطـى شـود و بـه افـراط و يـا  مگر اينكه از راه ميانه

  .)١٩١: ٩ ، ج١h١٧، \��\��ی�( بگرايدتفريط 
 qاين راه ميانه همان تشكيل دولتى دينى است كه اين دولت بر اساس سه فارق و جداكننـد

، 2)رهبر جامعۀ دينى(، پيامبران، امامان معصوم، و اوليای االهى 1حق از باطل، يعنى قرآن كريم
عمل كرده و موجبات پيشرفت و توسعۀ حق را در تمامى ابعادش فـراهم  3و عقل مبتنى بر تقوا

  .كند ىم

  اعتقاد به نهاد دولت دينى. 3

قرآن كـريم يكـى . راه ميانه برای عدالت و احقاق حق و ابطال باطل تشكيل دولتى دينى است
ترين هدف ارسال پيامبران را رفع اختالفات برآمده از روشن نبودن حق و باطـل اعـالم  از مهم

ًة َواِحَدًة فَبََعَث (: كرده است اُس أُمـِريَن َوُمنـِذِريَن َوَأنـَزَل َمَعُهـْم الْكتَـاَب كاَن الن بِييَن ُمبَشالن ُ اّهللاٰ
اَءتُْهْم بِالَْحق لِيْحكَم بَيَن الناِس ِفيَما اْختَلَفُوا ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه إِال الِذيَن أُوتُـوُه ِمـْن بَْعـِد َمـا َجـ

 ُ ُ يْهِدی َمْن يَشاُء إِلَـى الْبَينَاُت بَغْيا بَينَُهْم فََهَدى اّهللاٰ الِذيَن آَمنُوا لَِما اْختَلَفُوا ِفيِه مِْن الَْحق بِِإذْنِِه َواّهللاٰ
)ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

4
  .)٢١٣ :!�Hة( 

 :دین و دولتشريفه از كتاب  هآي هى دربارتوضيحات

ًة واِحَدةً  ( هاز جمل .1 اُس اُممرحلـه از تـاريخ بشـر، آيـد كـه در نخسـتين  بـر مـى )...كاَن الن
كه حل آنها به شريعت آسمانى نياز  -داری  خوش اختالفات عميق و ريشه زندگى انسان دست

                                                        
 ؛)185: ةبقر( )اْلقُرْآنُ هدى للنَّاسِ وبيَنات منْ اْلهدى واْلُفرَْقانَِشهرُ رمَضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه (؛ )13: طارق( )إِنَّه َلقَولٌ فَصلٌ(. 1

  :نآل عمرا( )منْ قَبلُ هدى للنَّاسِ وأَْنزَلَ اْلُفرَْقانَ* َنزَّلَ علَيك الْكَتاب ِبالْحقِّ مصدًقا لما بينَ يديه وأَْنزَلَ التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ (
 ).1: فرقان( )تَبارك الَّذي َنزَّلَ اْلُفرَْقانَ عَلى عبده ليكونَ لْلعاَلمينَ نَذيرًا(؛ )3-4

ارونَ اْلُفرْقَـانَ      (؛ )53: بقـرة( )وإِذْ آتَيَنا موسى الْكَتاب واْلُفرَْقانَ َلعلَّكـم َتهتَـدونَ  (. 2 هـى و وسـنَـا مآتَي َلقَـدكـرًا   وذو اءي ضـو
  .)48: نبياءا( )لْلمتَّقينَ

 ).29: انفال( )كم واللَّه ذُو اْلفَضْلِ اْلعظيمِيا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكم ُفرَْقاًنا ويكفِّرْ عنكم سيَئاتكم ويْغفرْ َل(. 3

را بحـق    ] خـود  [ بـا آنـان، كتـاب     دهنـده برانگيخـت و   د؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بـيم مردم، امتى يگانه بودن«. 4
پس از  -به آنان داده شد   ] كتاب [ و جز كسانى كه . داورى كند فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند فرو
پـس  . در آن اختالف نكـرد   ] كس هيچ [ كه ميانشان بود،   ] و حسدى [ به خاطر ستم  -آمد كه داليل روشن براى آنان آن

و . داشتند، هـدايت كـرد   آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، به حقيقت آنچه كه در آن اختالف خداوند
 .»كند خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى
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محدود بـوده ، های فرهنگى و اقتصادی بروز اختالفات زمينه چرا كه ؛نبوده است -داشته باشد 
رز پيـامبران كرده، از طريق شـريعِت عقـل و در پرتـو پنـد و انـد و اختالف اندكى كه بروز مى

تـا ايـن كـه  .نامنـد مـى» نبوت بـدون شـريعت« هشده است؛ اين مرحله را، مرحل االهى حل مى
 ای گونـه اقتصادی و اجتماعى بروِز اختالفات گسـترش يافـت؛ به ،های فرهنگى رفته زمينه رفته
 عقل و پند و اندرزهای پيامبران برای حّل اختالفات كـافى نبـود؛ در چنـين ،شريعت ديگر كه

نبـّوت بـا  « نـوين يعنـى هشرايطى، شريعت وحـى بـا نبـوت همـراه و تـاريخِ نبـّوت وارد مرحلـ
 .شد »شريعت

مذكور، كتاب شريعت است نه مطلـق كتـاب  هدر آي» كتاب « كه مقصود از استروشن  .2
آسمانى؛ زيرا حكم و داوری مربوط به شريعت است نه معـارف نظـری يـا اخالقـى صـرف و 

 )3 ؛شريعت ابـراهيم )2 ؛شريعت نوح )1: عبارتند از ،شوری هسور 13 هآي بنابرشرايع آسمانى 
َشـَرَع ( :فرمايـد كه مـى چنان. 9مشريعت پيامبر اسال )5 و شريعت عيسى )4 ؛شريعت موسى

ينا بِِه اِبْـراهيَم َوُموسـى وَ  ذی اَْوَحينا اِلَيك َوما َوصعيسـى اَْن لَكْم مَِن الّديِن ما َوّصى بِِه نُوَحاً َوال
قُوا فيه اَقيُموا الّديَن َوالتَتَفَر...(. 

در اختالفات، اين اسـت كـه حكـم و داوری بـر اسـاس  »كتاب  «مقصود از حكم كردن  .3
اِنّـا اَنَْزلْنـا ( :فرمايـد كه در جای ديگـر، مـى چنان. قوانين دين و شريعت آسمانى صورت گيرد

، فَال تَكْن لِلْخائِنيَن َخصيماً اِلَيك الْكتاَب بِالَْحق لِتَْحكَم بَي ُ )َن الّناِس بِما اَراك اّهللاٰ
1
  .)١٠e :*س�ء( 

روشن است كه حكـم و داوری در اختالفـات، مطلـوب بالـّذات نيسـت؛ بلكـه حكـم و  .4
است برای رفع اخـتالف و مهـاركردن آن و جلـوگيری از تعـّدی بـه حقـوق  ای داوری مقدمه

 :افراد و تحقيق اين هدف در گرو دو امر است

 .شود مورد نزاع كه با حكم و داوری انجام مى هروشن شدن حق در واقع )الف 

پـذير  حكومـت، امكـان هاجـرا شـدن حكـم، در سـاي اجرا شـدن حكـم و تنفيـذ آن و )ب 
 .)h٢-h١: �١٣٨١ی)�*�، ��N !�*�ر( است

اسالم براى تأمين سعادت دنيا و آخرت بشر اصالحات خـود را از دعـوت بنابراين، هرچند 
گـاه قـوانين خـود را بـر  افراد بشر يك خـدا را بپرسـتند و آن  شروع كرد، تا تمامى» توحيد« به

نكـرد، بلكـه آن را بـا  بسـندهها و اعمال  تنها به تعديل خواست ، ولىهمين اساس تشريع نمود
و نيز معارفى حقـه و اخـالق فاضـله را بـر آن  كردتكميل  و اجتماعى عبادىگوناگون  قوانين

                                                        
بر اساس آنچه خداوند به تو آموخته است داوري كني، پس مدافع ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا در ميان مردم . 1

 .خيانتكاران مباش
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در بـرای دوران پـس از پيـامبران تشـريعى تـا آخرالزمـان گاه ضمانت اجـرا را  آن .اضافه كرد
افـراد   جامعـه نهـاد، تـا تمـامى هعهـد و در درجه دوم بـه دينىحكومت  هعهد به نخست هدرج

و عملى و با داشتن حق امر به معـروف و نهـى از منكـر در كـار   جامعه با تربيت صالحه علمى
خـورد ارتبــاط  تـرين مزايـا كــه در ايـن ديـن بـه چشـم مـى و از مهـم حكومـت نظـارت كننـد

به ايـن  ؛شود وحدت كامل آنان مى سببارتباطى كه  ؛ديگر است يك ااجزاى اجتماع ب تمامى
كند سارى و روح اخالق  ين بدان دعوت مىيل اخالقى كه اين آييد در فضامعنا كه روح توح

اجزاى ديـن   تمامى ،در نتيجه .نامبرده در اعمالى كه مردم را بدان تكليف فرموده جارى است
از تجزيه به صـورت آن اخـالق و  پسگردد و توحيدش  مى ازاز تحليل به توحيد ب پساسالم 

وح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد آن اخـالق و اعمـال كند، همان ر آن اعمال جلوه مى
، ١h١٧ ،ی�\��\�ـ�: *^( شود شود و اخالق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحيد مى مى

ــه )١٠٩: h ج ــان ك ــرآن کــریم، همچن ــود ق ــالُِح (:فرم ــُل الص ــُب َو الَْعَم ي ــُم الط ِ ــَعُد الْكل ــِه يْص إِلَي
)يْرفَُعهُ 

1
 )�\��: ١٠( .  

های اخالقى و فقه و حقـوق اسـالم در تـرابط بـا  بينى توحيدی، ارزش به تعبير ديگر، جهان
و توسعه معنويات را محقـق » حيات طيبه«ديگر و هماهنگ و سازگار با هم هدف اعالی  يك
كنند و دولت دينى با وضع قوانينى كه مطابق با فرمان خداوند است به اِحقاق حق و اِبطـال  مى

راندن بر طبـق فرمـان  پردازد؛ چرا كه عدالت به معنای حكم مى» توسعه عدالت«ى به باطل، يعن
 U�� ، :h٢ـ'هe٨: ، *س�ء١e: �Cر�( قرآن کریمعالمه شعرانى ضمن بيان برخى آيات . حق و خداوند است

)hhو
داند كه معصوم بر آن حـاكم باشـد و اگـر نشـد فقيـه عـادِل  ای مى جامعۀ عادله را جامعه 2

ای كـه بـر آن  اگـر ايـن هـم نشـد جامعـه. مردم بر اساس حكم خداوند حكومت كندمنتخب 
هـا ظالمانـه  دمكراسى مبتنى بر احكام دين حاكم باشد قابل قبول است وگرنه ديگـر حكومت

'ل و �.	 �ه� واژه :١٣٩٨ ،�Cع�ا*: *^( هستند(.  

  ماهيت توسعه انسانى اسالمى

شـده در ايـن مقالـه  و مبـانى عقيـدتى و ارزشـى ارائه با توجه به اهداف نهايى اسالم از توسـعه
شود كه توسعه از ديدگاه اسالم، انسانى، معنوی، عادالنه و خيرخواهانـه  روشنى مالحظه مى به

                                                        
  .»كند رود، ولى عمل صالح آن را بلند مى كلمه طيبه به سوى او باال مى«. 1
2 .)نَكميلَ بدألع رْت15 : شوري( )أُم(نَ النَّاسِ «. ؛ مرا فرمودند ميان شما عدل كنميتُم بكمإِذَا حلِودواْ ِباْلعكمأَن تَح «) نسـاء :

عدل مقابل ظلم است يعني هر چه مطابق حكم . خدا فرمود چون ميان مردم حكم كنيد بايد كه به عدل حكم كنيد )58 
  . »وإِنْ حكمت َفاحكم بيَنهم ِباْلقسط«سوره مائده فرمود  42خدا نباشد و در آيه 
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هايى كه مطرح شـد، و بـا مالحظـۀ تعريفـى  بندی كلى از بحث است؛ از اين رو، در يك جمع
: گونـه بيـان كـرد تـوان اين اسـالم را مى كه از توسعه انجام پذيرفت، توسعۀ انسـانى مـوردنظر

ساختارى و كيفى درون يـك نظـام  ،جانبه همه ،فرايند تحول بلندمدت انسانى اسالمى توسعه«
از رو بـه گسـترش جمعيـت را حقيقـى است كه نيازهـاى ) ملت -دولت (اجتماعى بنام جامعه 

ه منظـور دسـتيابى بـه های مادی و معنوی انسان در بسـتر عـدالتى فراگيـر بـ طريق بسط ظرفيت
  :های ذيل را داراست اين تعريف ويژگى .»با روشى عقالنى برآورده كندحيات طيبه 

 .توسعه از منظر اسالم بشردوستانه و خيرخواهانه است) الف

هـای اقتصـادی،  نظام توسعه سالم يـك فراينـد پيچيـده اسـت كـه در آن تمـامى خرده) ب
بنـابراين، در ايـن . يابند هماهنگ و متناسب تكامل مىای  گونه سياسى، فرهنگى و اجتماعى به

دهد كه برخى  جانبه، ساختاری و كيفى رخ مى فرايند درون يك جامعه تحولى بلندمدت، همه
 .)٢٩٢-٢٩١ :١٣٧e ���Z،: *^( اند نيز گفته» به گشت اجتماعى«بدان 

. چـه حقيقـى سالم در پى تأمين همۀ نيازهای بشری است، چه نيازهای كـاذب و هتوسع) ج
ها بـه  هدايت انسـان. اما توسعه انسانى از ديدگاه اسالم در پى تأمين نيازهای حقيقى بشر است

 .سمت بازار كاالها و خدمات مفيد و حالل هنر اديان توحيدی به ويژه اسالم است

پـذير  هـای مـادی و معنـوی هنگـامى امكان ها اعـم از توانايى های عموم انسان بسط ظرفيت
ای در جامعه حضور داشته باشند تا با بسط اخالق و انسانيت  يشتازان وارسته و آزادهاست كه پ

هنگـامى كـه دولـت . زمينۀ پذيرش انصاف و عمل به آن را در ميان آحاد جامعه محقق سازند
تواند به تكميل اين فرايند كمك  دينى حاكميت يابد با گسترش اخالق، انصاف و عدالت مى

های توسعه انسانى متعـارف بـا توسـعه انسـانى  ترين تفاوت اين، يكى از مهمبنابر. شايانى نمايد
 .اسالمى است هها در نظام توسع های برابر برای همۀ انسان ايجاد فرصت  اسالمى امكان

ها و فشارهای ناشى از زندگى مـادی در  ها ايجاد انواع اضطراب هدف نهايى، بسط ظرفيت
يابى بـه آرامشـى پايـدار اسـت كـه در نتيجـۀ  هدف دسـتتوسعه انسانى متعارف نيست، بلكه 

» حيات طيبـه«آيد كه  دست مى های متعالى به ارتباط مستمر و آزادانه با خداوند متعال و انسان
 .شود ناميده مى

راه رسيدن به توسعه انسانى اسالمى از طرق علمى، معقول و با در نظر گرفتن شرايط زمـان 
  .دنيا و آخرت مردم ميسر و ممكن خواهد بودو مكان و حداكثر كردن منافع 
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