Bi-quarterly Scientific Journal Letter of Culture and communications, Vol. 3, No. 2 (Serial 6), spring and summer 2102

Logic behind Advancement in Islamic- Social Sciences Based on
Koranic and Narrative Evidence
Ahmad Ali Qane 
Sian Assarehnejad 

Received: 2019/09/01
Accepted: 2019/10/22

Abstract
This article has adopted a documentary- analytical method and used Koranic and
Narrative evidence about the specifications and objectives of advancement from the
Islamic viewpoint. It tries to obtain the logic behind it in Islamic- social sciences.
The results show that contrary to the western tendency to consider any sort of
increase as advancement, Islam offers this characteristic to what has arisen from
piety (taqwa), a condition that can be both essential and instrumental. Any society
that is run on the basis of piety will generate ethical properties that are current in all
its domains and ultimately they will be incorporated into civilizational
manifestations, hence giving rise to cultural and political systems based on those
principles. In the final section, a model example of moving towards a progressed
Islamic society is presented.
Keywords: Development theorise, the concept of progress in Islam, the goals of
progress in Islam, Piety
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چكیده

اين مقاله با استفاده از روش اسنادي-تحلیلي و همچنین آوردن شواهدي قرآني و روايي از

شاخصهها و اهداف پیشرفت از منظر اسالم ،سعي داشته به كشف "منطق" حصول پیشرفت در
مباني علوم اجتماعي اسالمي ،نائل آيد .نتايج حاصلشده از پهوهشهاي قرآني و حديثي انجام
شده ،نشان ميدهند كه برخالف نظريات غربي كه هر «افزايشي» را پیشرفت ميدانند ،اسالم
افزايشي را پیشرفت تلقي مينم ايد كه از بطن تقوا برخاسته است و تقوا در آن هم نقش
«اُصالي» و هم «آلي» دارد .جامعهاي كه ملکه تقوا را به دست آورد ،خصلتهاي اخالقي زائیده
شده از بطن تقوا در آن نمايان خواهند شد و در جايجاي آن نمود مييابند و درنهايت اين
خصلتها در قالب «ظهورات» تمدني نمايان ميشوند و نظامات موجود در اين جامعه ،مانند
نظام سیاسي و فرهنگي ،متولدشده از چنین خصلتهايي هستند .در پايان الگوواره و منطق
حركت به سمت جامعه پیشرفته اسالمي تصوير شده است.
واژگان كلیدي :نظريات توسعه ،مفهوم پیشرفت در اسالم ،شاخصههاي پیشرفت در اسالم،
اهداف پیشرفت در اسالم ،تقوا
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-9مقدمه

كمالطلبي همواره باعث شده ،انسان به دنبال طلب زندگي متعالي باشد .همین حس و
البته نداشتن منبعي موثق در بین دانشمندان غربي باعث شد كه در مسیر پرپیچ تاريخ،
نظرياتي از توسعه را بهترين راه خود بیابند و پس از اندكي فساد آن را بپذيرند و به
دنبال نظريهاي ديگر بروند .زيربناي اين نظريات كه همان علت اصلي فساد آنهاست،
نشناختن صحیح انسان ،جهان و علم است.
غرب عليرغم اينکه نتوانسته به يقیني مطابق با واقع در باب توسعه برسد ،لکن بنا
به داليلي منجمله در دست داشتن امپراتوري رسانهاي ،توانسته اين الگوها را بهعنوان
الگوهاي غالب توسعه معرفي كند .عواملي نیز باعث شد تا مسلمانان نتوانند الگوي
متخذ از اسالم را بهعنوان الگوي صحیح ،به جهان مطرح كنند .ازجمله اين داليل:
مخالفت با تفکر علمي مثالً در قرن (5گلشني ،1377 ،ص ،)111 .عقل ستیزي خلفا و
شاهان و رواج انديشه اشعري توسط آنها در قرن 4و (5صفا ،1374 ،ص ،)136 .حمله
مغول(حقیقت ،1372 ،ص ،)245 .عرفان متصوفانه(اقبال ،1386 ،ص )172 .و غیره،
است.
انقالب اسالمي بهعنوان حركتي نو در تاريخ ،طبعا به الگوي جديدي از پیشرفت
اسالمي نیاز دارد كه خطاهاي گذشته در آن نباشد .در اين میان قرآن و نهجالبالغه همان
ثقلهايي هستند كه خداوند ،منمنین را به آنها سفارش فرموده و بر انسان منمن است
كه براي يافتن مسیر زندگي خود از آنها بهره بگیرد .چه منابعي مطابق با واقعتر از اين
دو كه يکي را خداوند مصون از اشتباه و ديگري را معصوم ،فرموده است .بنابراين يکي
از مهمترين تمايزات اين پهوهش ،با مطالعات پیشین ،بهرهگیري از منابع موثق اسالمي
است.
بعد از پیداكردن منابع موثق براي پهوهش ،اولین سنال عملیاتي كه پیشرو قرار
ميگیرد ،سنال از «چیستي؟» منلفههاي پیشرفت است .سنال اصلي ديگر ،راجع به
منطق عمل اين منلفهها نسبت به هم است كه زمینه »سیاستگذاري»ها را فراهم
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ميآورد .زيرا سیاستگذاري بر اساس واقعیات بهعنوان میوه هر پهوهش محسوب
ميگردد(اشتريان ،1389 ،ص .)183 .بنابراين سناالت اصلي اين پهوهش عبارتاند از:
-1اساسيترين مباني و مفاهیم پیشرفت ازنظر اسالم كدام است؟
«-2منطق» و «چگونگي» حركت از مباني بهسوي اليههاي رويین تمدنسازي ،از منظر
مباني علوم اجتماعي ـ اسالمي ،چگونه است؟
-2مفهوم "توسعه" در علوم اجتماعي غربي

در علوم اجتماعي غربي ،واژه «توسعه»[ ]1جايگزين واژه «رشد»[ ]2شده است.
«توسعه» در غرب به معناي رشد تدريجي درجهت پیشرفتهترشدن ،قدرتمندترشدن و
حتي بزرگترشدن

است()Simpson & Weiner, ،1989, p.552

و به بیان انديشمندان علوم

اجتماعي ،نوعي ابهام در اين مفهوم وجود دارد و يکي از داليل ابهام در اين مفهوم،
ماهیت نسبي آن است .مثالً جامعهشناسان ،توسعه را در انسجام اجتماعي دانسته و اين
در حالي است كه فهم عمومي ،توسعه را با رفاه اقتصادي برابر ميدانند(ساعي،1377 ،
ص .)21 .بنابراين انديشمنداني مانند گيروشه در تعريف توسعه معتقدند كه توسعه،
كنشهايي است كه در ارتباط با بعضي ارزشها ،مطلوب تشخیص دادهشده
است(روشه ،1389 ،ص .)165 .بر همین مبنا نظريات مختلفي در باب توسعه در علوم
اجتماعي غربي ،مانند نظريات نوسازي[ ،]3خطي جبرگرايانه ماركسیستي[ ]4و نظريات
توسعه نیافتگي[ ]5ارائه گرديده است.
منتقدان فهم علوم اجتماعي غربي از توسعه ،انتقادهايي به آن كردهاند كه برخي از
آنها عبارتند از-1 :ناكامي توسعه در كشورهاي پیشرفته براي بهبود زندگي،
 -2افسارگسیختگي توسعه در ابعاد مختلف بهويهه عدم توجیه و برنامهريزي براي
ارزشهايي مانند آزادي-3 ،عدم توجه به نقش معادگرايي در شکلگیري رفتارها و
بازدهي آنها-4 ،عدم توجه به سنتهاي الهي در شکلگیري و جهتگیري روند توسعه
در جامعه بشري و منفک كردن آن از عالم معنا-5 ،تولید ارزش انساني و اجتماعي
بدون توجه به منبع الهي آنها-6 ،دينزدايي و اعتقاد بهتحقق توسعه باعقل ابزاري و
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عدم ورود به عالم احکام شريعت-7 ،محوريت سود و عدم محوريت كرامت انساني،
-8افراط در بهكارگیري فنّاوري و تأكید زياد بر انسان بهعنوان سوژه توسعه نه ابهه آن و
پیامدهاي آنها(آقائي ،1392 ،ص.)16 .
-3روشتحقیق

روش پهوهش حاضر ،توصیفي-تحلیلي است« .روش توصیفي-تحلیلي در زمره
روشها يا سنجههاي غیر مزاحم و غیرواكنشي بهشمار ميآيند»(ساروخاني ،1389 ،ص.
 .)254در مطالعات توصیفي-تحلیلي ،كتب و نشريات و مقالهها مهمترين ابزار محقق
هستند و از روش فیش ثبت اطالعات ،اين نو تحقیق بهرهمند ميشود(تموک،1388 ،
ص .)139 .چون اين پهوهش بهدنبال «منطق حركت» از مباني به اليههاي بیرونيتر
تمدنسازي است ،لذا ميتوان گفت كه روش پردازش اطالعات در اين پهوهش،
تحلیلي است« .تحلیل» عبارت است از دستیابي به كاركرد واحدهاي كوچکتر درون
واحد بزرگتر .در واحد بزرگ قرار نیست عناصر بازشناخته شوند و روابط بین آنها
شناخته شود .آنچه قابلشناسايي است ،واحدهاي كوچکتر-نه الزاماً عناصر-هستند كه
تنها با كاركرد خود تشخیص مييابند و استقالل ديگري براي آنها پيجويي
نميشود(همان ،ص.)144 .
دربارة سنجش اعتبار اين پهوهش بايد بیان شود كه اغلب گفته ميشود علمديني
حاصل از اجتهاد ،براي اينکه اعتبار يابند بايد در بوته تجربه قرار گیرند و عینیت داشته
باشند(بستان ،1384 ،صص .)174-155 .درواقع براساس اين ديدگاه ،دين تنها در
عرصه گردآوري و ارائه تئوريهاي علمي كارايي دارد و اگر نتوان آن را در بوته
آزمايش نهاد ،اعتبار ندارد .ريشه اين تفکر به نهضتهاي پوزيتیويستي در قرنهاي 18و
 19ميرسد كه تبديل به پارادايم حاكم شده بود .چنانكه ميدانیم در برابر اين پارادايم،
پارادايمهاي ديگري نیز در عرصه تولید علومانساني ظهور كردند .بنابراين اينگونه
نیست كه روشتجربي كه در پارادايم پوزيتويستي اعتبار دارد ،بدون هیچ شرطي مورد
قبول سايرين نیز باشد .درست است كه منطق ،آن را بهعنوان يک روش معتبر برشمرده،
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لکن ميدانیم كه داراي حدود و شروط خاصي است .بنابراين هركدام از مدعیان
روشهاي مختلف علومانساني بتوانند پیشفرضهاي خود را اثبات كنند ،روش آنها
موردقبول است و بايد از اين دام علمي گريخت و دانست كه اعتبار بهمعناي صرفاً
تجربي بودن نتايج نیست(عليپور و حسني ،1391 ،ص.)81 .
-5مفهوم «پیشرفت» در مباني متصوّره براي علوم اجتماعي ـ اسالمي
-9-5جايگزيني معناي «رشد» در مباني پیشرفت اسالمي ،بهجاي مفهوم توسعه

«رشد» و تركیبات آن 19 ،بار در آيات قرآن ذكر شدهاند .واژه «رشد» در فرهنگ قرآني
بهمعناى هدايت يافتن به خیر و ضدّ «غىّ» است(مصطفوي ،1388 ،ج  ،4ص )123 .كه
در امور دنیوى و اخروى استعمال ميشود و در اصطالح فقه اسالمي ،داشتن عقل و
توانايى بر اصالح مال است (طوسي1419 ،ق ،.ج  ،3ص« .)117 .رشد» بهمعناى رسیده
شدن میوه عقل است ،به خالف غَىّ كه معنايي خالف آن دارد(طباطبايي1417 ،ق ،.ج
 ،4ص . )275 .واژه رشد مصدر است و رشید ،كسي است كه به راه حق رسیده باشد
(طبري1412 ،ق ، .ص .)132 .اين واژه در قرآن بهمعناي صالح در عقل ،اصالح در
مال ،هدايت و صالح در دين بهكاررفته است (طبرسي1986 ،م ، .ص .)189 .قرطبي
حقیقت رشد را دستیابي انسان به آنچه اراده ميكند ،ميداند و در حقیقت ضد واژه
«خیبه»(ناامیدي) است (قرطبي ،1364 ،ص .)124 .از عمروبن العالء نیز نقلشده كه اگر
رشد در وسط آيه باشد ،آرامبخش و اگر در رأس آيه باشد ،تحريکكننده است .گويا
هر دو واژه در نزد وي به يک معنا بهكار رفته است (صالحبنعبداهلل2116 ،م ،ص.
 .)211اما راغب اصفهاني میان دو واژه تفاوت قائل شده و ميگويد كه میان رشد يتیم و
رشدي كه به حضرت ابراهیم دادهشده بود ،تفاوت وجود دارد (راغب اصفهاني،1372 ،
ص .)212 .رشدي كه باعث ميشود اموال يتیم را در اختیارش قرار داد ،در قرآن
اينگونه بیان شده«:وَ ابْتَلُوا الْیَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا
إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ (» ...نساء .)6 :يتیمان را آزمايش نمايید تا هنگاميكه بالغ شده و تمايل به
نکاح پیدا كنند ،آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگاني خود يافتید اموالشان را
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به آنها بازدهید  . ...اما رشد حضرت ابراهیم( ) به اين نحو بیان گرديده« :وَلَقَدْ آتَیْنَا
إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِینَ»(انبیاء .)51 :و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم
رشدش (فکري) را داديم و ما به (شايستگي) او دانا بوديم .منظور در اينجا راهيابي به
توحید خداست؛ زيرا در آن زمان ابراهیم( ) هنوز به بلوغ خود نرسیده بود .اين همان
دو معنايي از رشد است كه در قرآن بهكاررفته است و معناي دوم دربردارنده معناي اول
نیز هست ،زيرا منظور از هدايت ،كمال عقل است ،كه درنتیجه آن ،انسان به طاعت
معبود ،حسن تدبیر در امور و تصرف در اموال ،نائل خواهد شد .بنابراين از سخنان
مفسران چنین برميآيد كه رشد همان راهيابي به توحید خداوند و صراط مستقیم است.
پس هركسي كه اين امور در او جمع باشد ،در حقیقت به رشد رسیده است(اكبري،
 ،1388ص .) 3 .بنابراين شاخصه اصلي رشد از منظر قرآن ،دارا بودن اصل «عبوديت»
انسان است.
از طرفي ،انسان داراي دو بعد جسماني و غیر جسماني است كه از بعد غیر
جسماني او با نام هايي مانند «روح» يا «نفس مجرد» ،ياد ميشود(جوادي آملي،1378 ،
ص .) 6 .الزم به ذكر است ،اين دو بعد انسان ،دائما با يکديگر درگیر هستند ،زيرا
فطرت الهي انسان با طبیعت او ،اعم از ابعاد جمادي و حیواني غريزه ،منافات دارد.
انسان تركیبي از بدن مادي و روح مجرد است و بنابراين طبیعتش به بدن مادي و
فطرتش به روح مجرد او برميگردد(جوادي آملي ،1386 ،ج ،1ص )257 .و فطرت
غیرمادي انسان ،پاک از خصوصیات ماده ،نظیر مکان و زمان است(جوادي آملي،1387 ،
ص .)58 .پستيهاي انسان از آنِ طبیعت و برتريهاي وي ،ناظر به فطرت اوست .از
اين رو در ذات هر انساني ،جهاد برپاست و كساني كه نداي فطرت را خاموش ميكنند،
به دام طبیعت خواهند افتاد(جوادي آملي ،1389 ،ج ،19ص .)169 .بنا به مغايرت ذاتي
فطرت و طبیعت ،اين انگاره كه پیروي همزمان از هر دو امري ممکن است ،عقال محال
خواهد بود .آزادگي و آسودگي فطرت در عالم ملکوت است؛ بنابراين بايد طبیعت،
طبع و تبع فطرت باشد .زيرا اگر طبیعت بلندپروازي كند و تحصیل راحتي در اين عالم
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نمايد ،البته بايد به ترک اوامر الهیه بوده باشد .چنانچه حريّت آن در ارتکاب مناهي
خواهد بود و اين موجب منع از آزادگي و آسودگي در عالم آخرت خواهد
شد(شاهآبادي1387 ،ب ،ص.)181 .
انسان ،برحسب نو آفرينش ،موانست زيادي با طبیعت خود دارد .بايد از دامن
اصالت دادن به طبیعت بیرون آمده و به حیات الهي وارد شود .ازآنجهت كه در
حکمت متعالیه ،نفس «جسمانیه الحدو

و روحانیه البقاء» بیان ميشود ،موانست

ابتدايي او با عالم ماده ،بهخوبي قابلفهم است .ازآنجاييكه نفس جسمانیۀ الحدو
است و بعد از حدو

بدن پديد آمده است ،میان ناسوت و ملکوت قرارگرفته و

درنتیجه دو وجه دارد .بااينحال ازآنجاكه تحت تربیت مادر طبیعت قرار دارد ،با
مادرش موانست پیدا ميكند .بهطوريكه از پدر ملکوتي و حتي از وجود خود نیز
غفلتزده ميشود(شاهآبادي1387 ،الف ،ص .)321.اين انس بدوي ،بسیار خطرآفرين
است .زيرا كه اگر با مدد حجت دروني يا حجج بیروني ،نتواند از اسارتگاه طبیعت رها
شود ،دائماً موانست بیشتري با اين بعد وجودي ،ميگیرد .از طرف ديگر در حکمت
متعالیه ،نفس ،جسمانیۀ الحدو

و روحانیۀ البقاء نامیده ميشود و درحركت جوهري

خود ،طبیعت او ،واسطه ظهور فطرتش ميگردد .پس ،از جهت پیشینيبودن جسم براي
روح و طبیعت براي فطرت ،التفات به طبیعت انسان ،ضروري است و اينگونه است كه
تأثیر عواملي چون نطفه پاک و ،...در سعادت آدمي قابل توجیه است .بنابراين ،آنچه
ناپسند است ،توجه مستقل به طبیعت ،بهجاي طلیعه قرار دادن آن براي اهداف فطري
است و تکلیف ،تعديل طبیعت ،براي اقتدار فطرت است(شاهآبادي1387 ،الف ،ص.
 .)344ازاينجهت ،دين اثر طبیعت را به رسمیت شناخته و بر آن اصرار ورزيده
است(جوادي آملي ،1391 ،ج ،11ص .)421 .بنابراين آن نحوه بهرهگیري از طبیعت
مورد تأيید دين است كه آسیبي به بعد الهي انسان وارد نسازد ،زيرا طبق ادبیات قرآن،
اين دو بعد بسیار بر هم تأثیرگذارند و طبیعت غیر اصیل ،توانايي تغییر ملکات روحاني
اصیل انساني را دارد(كاردان ،1389 ،ص.)516 .
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بنابراين طبق مبان ي مذكور ،قرآن اگر افزايشي را براي انسان در نظر دارد ،افزايشي
است كه در سايه عبوديت پديد ميآيد و افزايشي است مشروط ،تحت واليت تامه و
كامله بعد فطري انسان .پس ميتوان دو نو افزايش مادي و معنوي را تصور نمود كه
افزايش مادي در مکتب اسالم زير سايه افزايش معنوي رخ ميدهد و اين همان
پیشرفت از منظر قرآن است .لذا اوال افزايش مادياي كه شرط افزايش و نظارت بعد
معنوي را نداشته باشد ،محکوم به بطالن است و ثانیا رشد ايمان است كه در پي آن
رشد مادي انسان نیز محقق خواهد شد و جمع اين دو باهم از منظر قرآن« ،پیشرفت»
محسوب ميگردد.
-2-5شاخصههاي اُصالي ،آلي و تَبَعي پیشرفت از منظر اسالم
«-9-2-5تقوا» شرط «اُصالي»و«آلي» ايجاد پیشرفت از منظر مباني علوم اجتماعيـاسالمي

«تقوي» از ريشه ثالثي مجرد «وَقَي» است .وقايه به معناي نگاهداشتن چیزي است كه
زيان ميرساند .انسان نفس خود را بهوسیلۀ تقوي ،ازآنچه بیمناک است ،نگاه ميدارد.
اين حقیقت معناي تقوي است .همچنین بهمعناي خوف ،بهحسب نامیدن چیزي كه
اقتضاي آن را دارد ،كه آنهم حکمتي دارد ،نیز ميباشد .اما در شريعت ،تقوي يعني
خودنگهداري ازآنچه كه به گناه ميانجامد و به ترک مانع تعبیر ميشود كه با ترک
نمودن حتي بعضي از مباحات كه گناه هم ندارند ،كامل ميشود(راغباصفهاني،1372 ،
ج ،3ص.)481 .
تقوا در فرآيند پیشرفت اسالمي ،نقشي اُصالي خواهد داشت و وجود آن ،شرط
اساسي پیشرفت محسوب ميگردد .لذا پیروي از فطرت در حفظ تقواي الهي ،منشأ همه
خیرات و دوري از آن ،زمینهساز شرارت است .خیر و شر مفاهیمي هستند كه در
ادبیات ديني ،مفاهیم متناظري براي آنها موجود است .دوگانگي هايي كه يکي از آن ها
اصیل و ديگري تبعي است .خیر و شر ،نور و ظلمت و حق و باطل ،سه مفهوم قرآني
با اين مختصات هستند .فالسفه ،گردآور اين مفاهیم را دوگانه «وجود و عدم» ميدانند.
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آنچنان كه شر ،امري تبعي است ،باطل و ظلمت نیز چنین هستند .از آنجا كه هر سه،
نهادي عدمي دارند ،هر چه ياراي نمود افزونتري يابند ،به معناي تقلیل شدت خیر،
حق ،نور و فاصلهگرفتن از «وجود» است .انسان ميتواند خط سیر خود ،به سوي
فطرت يا طبیعت را به اختیار ،انتخاب كند؛ اگر از فطرت دور شود ،گام در راه باطل
گذاشته و سرانجامي بهسوي نیستي دارد.
قرآن بر مبناي اين تحلیل ،درباره جوامع ،سنتي از سنن الهي را آشکار ميكند .در
جايجاي قرآن ،دو جريان تاريخي حق و باطل ،دائماً در حال تقابلاند .جامعه امتزاجي
است از حقّ و باطل ،چون انسان امتزاجي است از اين دو .درگیرى حقّ و باطل
عليالدوام درصحنه وجود فرد و اجتما  ،حکمفرماست (مطهري ،1381 ،ص.)411 .
اگر در شاكلهاي ،غلبه با حق باشد ،اين فرد به حیات فطري و همراه با تقواي خود،
ادامه ميدهد ،در غیر اين صورت ،فطرت پوشیده خواهد شد .چون بهسوي «عدم» سیر
نموده است .بنابراين اگر عناصر فطري در فرد وجود دارند ،نشان از زندهبودن فطرت او
است .ممکن است شاكلهاي بیمار باشد .اگر شاكله بیماري« ،باقي» باشد ،معلوم ميشود
در میان دو حدّ باطل افراطوتفريط ،نوسان دارد .بیماري شاكلهها ،برابر با مرگ آنها
نیست و در نگاه اول نبايد آنها را سراسر غیر فطري دانست ،بلکه در تحلیل دقیقتر،
بايد برآيند آن را مبتني بر فطرت دانست (مطهري ،1381 ،ص .)42 .بنابراين انسان،
زماني حقیقتاً «زنده» است كه از فطرت الهي خود دور نشده است و به میزاني كه از آن
دور شده ،دچار «موت» گشته است .لذاست كه اصلي ترين عنصر فطري انسان ،يعني
مراعي بودن تقواي الهي ،شرط «اُصالي» منطق پیشرفت در مباني متصوره براي علوم
اجتماعي اسالمي است .در اين توجه ،حفظ و افزايش تقواي الهي ،در فرآيند پیشرفت،
به عنوان شرطي غیر قابل چشم پوشي است و اساسا افزايشي ،پیشرفت است كه
موجب حفظ و افزايش تقواي الهي گردد.
از طرف ديگر ،قرآن كريم ميفرمايد« :وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیهِم
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَـکِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يکْسِبُونَ(».اعراف )96 :كه
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بركات جمع برک به معناي ثبات هر چیز است" .برک البعیر" به اين معناست كه شتر
سینه خود را زمین زد ،زيرا اين حالت مستلزم نوعي ثبات گرفتن است .لغويان ديگري
گفتهاند بركت ،فضل زياده است كه ميتواند مادي و معنوي باشد(مصطفوي،1388 ،
ج ،1ص .)257 .در جمله »لَفَتَحْنَا عَلَیهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ» استعاره به كنايه
بکار رفته ،براي اينکه بركات را به مجرايي تشبیه كرده كه نعمتهاي الهي از آن مجرا
بر آدمیان جريان مييابند ،باران در موقع مناسب و بهاندازه نافع ميبارد ،هوا در وقت
مناسبش گرم و سرد شده و درنتیجه غالت فراوان ميشوند ،البته اين وقتي است كه
مردم به خدا ايمان آورده وگرنه اين مجرا بستهشده و جريانش قطع ميگردد
(موسويهمداني ،1374 ،ج ،8ص.)254 .
بنا بر قول قرآن ،تقوا باعث باز شدن درهاي بركات[ ]6زمین و آسمان ميگردد و
اين به معناي بهبود اوضا است .ممکن است سنال شود كه اگر تقوا باعث افزايش
ميشود پس چرا جوامع مسلمان از جوامع اهل كفر در مسائل اقتصادي عقبتر هستند؟
پاسخ اين سنال در خود آيه موردنظر آمده است و عالمه طباطبايي به اين نکته
اشارهكرده است .ايشان در اين آيه باز شدن درهاي بركت را مسبب تقوايجمعي
ميدانند و در اين رابطه مينويسد :جمله«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُواْ وَاتَّقَواْ »...داللت دارد
بر اينکه افتتاح ابواب بركت مسبب از تقوايجمعي است؛ نه تقواي برخي از افراد؛ زيرا
تقواي برخي از افراد همواره همراه كفر برخي ديگر است .بنابراين بدون تقوايجمعي،
سبب فساد همیشه هست .ظاهر اين نکته برگرفته از كلمه «اهل القري» هست كه به
معناي اهل شهرهاست .خداوند باز شدن درهاي بركت را مسبب ايمان اهل القري
دانسته است (مصباحيمقدم و همکاران ،1392 ،ص .)16 .بنابراين جوامعاسالمي تا
وقتيكه نتوانند تقوا را در خود نهادينه كنند ،مشمول اين آيه قرار نميگیرند .پس اوضا
امروز كشورهاي مسلمانان چیز عجیبي نیست و اينکه ملل كفار در اين زمینه بهواسطه
عوامل ديگري همچون تالش فراوان و استعمار كشورهاي ضعیف و غیره از مسلمین
پیش افتادهاند (پوراحمدي و شمآبادي ،1391 ،ص.)188 .
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در همین راستا ،امام علي( ) ميفرمايند« :پس هر كه تقوا و پرهیزگاري پیشه گیرد
لطف و كرامت (خداوند متعال) بعد از نايابي براي او بسیار ،و رحمت و مهرباني پس از
دور شدن به او بازگشت كند و نعمتها پس از كم شدن بر او فراوان گردد و بركت
مانند باران بزرگ قطره پس از اندک باريدن به او برسد(».فوالدوند ،1389 ،ص)251 .
بنابراين «تقوا» در پیشرفت اسالمي ،نقشي «آلي» و محوري را نیز داراست .تقوا
همان «وسیله» اصیل نظام پیشرفت است كه به تمام و كمال بُعد مادي پیشرفت را تحت
شعا قرار خواهد دا د .به اين معنا ،طبق آيه شريفه مذكوره ،تقوا ،خود مُوجِب و
وسیله اي است كه افزايش نعمات مادي را نیز در پي خواهد داشت و در اين معنا،
نتیجه تقوا عبارت است از اخالق كاري صحیح ،معامالت درست ،تولید مفید و كارا و
 ...كه بهدنبال آن اقتصادي پويا پديد خواهد آمد و بيثباتي دروني اقتصاد از بین
ميرود(هادوينیا ،1382 ،ص.)222 .
در قسمت بعد به ثمرات تقوا و بیان ارتباط آنها با تقوا پرداخته شده و اين ثمرات
در الگوواره كلي ارائهشده در اين پهوهش ،اليه فرعي 1نامیده شده است .اين ثمرات
همان شاخصههاي تَبَعي تقوا هستند كه بعد از نهادينه شدن ملکه تقوا ،رخ مينمايند.
-2-2-5نمونهاي از شاخصههاي «تَبَعي» تقوا در ايجاد پیشرفت از منظر مباني علوم
اجتماعي ـ اسالمي

بهاعتقاد فلسفه اسالمي ،هرچند انسان داراي ناحیهها و قواي مختلفه است ،لکن تمام
نواحي و قوا ،درجات مختلف يک حقیقت ،به نام انساناند« .النّفس في وحدتها كلّ
القوي» يعني نفس انساني درصورتيكه بهعنوان يک حقیقت واحد شناخته شود ،همه
سطوح قوا از آن سرچشمه ميگیرند (سبزواري ،1381 ،ص .)81 .میان سطوح مختلف،
رابطه عکس وجود دارد .كنش و واكنش هر سطح ،در كیفیت وجودي ساير سطوح
تأثیر ميگذارد (مطهري ،1374 ،ص .)84 .لذا تقوا كه يک ملکه نفساني است ،حقیقتي
است مجمل كه در حیات منمن ،از اجمال به تفصیل حركت كرده و تمامي شريانهاي
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زندگي منمن را پر خواهد نمود و حتي دنیاي مادي حیات منمن ،را نیز متفاوت خواهد
ساخت.
لذا همانطور كه بیان شد ،تقوا هسته پیشرفت از منظر اسالم است و ساير مراحل
پیشرفت از دل تقوا بروز ميكنند  .بعد از دارا شدن تقوا ،تقوا خود را در تمام شئون
حیات نشان ميدهد .اولین شئون كه در تبیین الگوواره ،اصطالحاً اليه فرعي 1نام نهاده
شده است ،شئون اخالقي و يا به عبارتي ملکاتاخالقي هستند كه در انسان و جامعه
متقي خود را نشان ميدهند .در واقع ،شئون مذكوره« ،تَبَعاتِ خیر» تقوا هستند و نسبت
به آن «تَبَعي» محسوب ميگردند .از طرف ديگر ،منلفههاي همین اليۀ «تَبَعي» خود
تولیدكنندة خیر و بركت و تقوا هستند .يعني بهگونهاي اين منلفهها ،با تقوا چرخهاي را
پديد مي آورند .اين اليه ،اولین اليه بعد از ملکه تقوا و زائیده شده از آن است .به
عبارتي ثمرات انسان متقي و به همین نسبت جامعۀ متقي است و از تقوا رويینتر و از
صفات فرعي 2و اليههاي بعدازآن ،عمیقترند .اجمالي از اين صفات كه برآمده از قرآن
و نهجالبالغه هستند ،عبارتاند از:
الف.شكرگزاري

«وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزيدَنَّکُمْ (»...ابراهیم )7 :شکر در لسان روايات داراي سه
مرتبه است-1 :شکر قلبي؛ شکر قلبي آن است كه انسان باور داشته باشد كه نعمات از
خداوند است .امام صادق( ) ميفرمايند« :كسي كه خداوند نعمتي به او ارزاني دارد و با
قلب خود اين حقیقت را دريابد ،هرآينه شکر نعمت را بجا آورده است-2 ».شکر زباني؛
اين نو شکر با گفتن«الحمداهلل» تحقق مييابد .از امام صادق( ) نقلشده كه هیچ
نعمتي نیست كه خداوند به بندهاي عطا كند و بنده بگويد الحمداهلل ،مگر اينکه شکر آن
را ادا كرده باشد-3 .شکر عملي؛ شکر عملي به آن است كه نعمت را در راهي كه مورد
رضايت خداوند است به كار برد و آن را در كاري كه معصیت اوست استفاده نکند .امام
علي( ) ميفرمايند :شکرگزاري منمن در كردار او ظاهر ميشود و شکرگزاري منافق از
زبانش فراتر نميرود(محمدي ريشهري ،1384 ،ج ،6ص.)2823 .
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آنچه از ظاهر آيه ميتوان فهمید اين كه سنت خداوند بر اين است كه شکر را
وسیله ازدياد نعمت و كفران نعمت را موجب تباهي قرار داده است و اين سنت را
قاطعانه ذكر فرموده است؛ زيرا در كلمه«لَأَزيدَنَّکُمْ» دو تأكید ،الم تأكید و نون ثقیله،
بهكاررفته كه اين حاكي از آن است كه يکي از سنتهاي منكد خداوند است .هم در
شئون دنیوي و هم در شئون اخروي.
ب.علممداري و دانشافزايي در همه ابعاد آن

قرآنكريم يکي از اهداف اصلي اولیاء الهي را گسترش علم بین عباد ميداند[ ]7و به
فرموده خود قرآن ،انديشمندان مخاطبان قرآنند[ .]8براي مثال ميفرمايد«:رَبَّنا وَ ابْعَثْ
فیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِکَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ يُزَكِّیهِمْ (»...بقره:
)129
قرآنكريم علم را عامل برتري پیامبران ،كه آنها را در برابر كفار نیرومند ميكند،
ميداند[ .]9براي نمونه ميفرمايد«:وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِکَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ»(قصص)14 :
امام علي( ) ميفرمايند« :لَیْسَ الْخَیْرُ أَنْ يَکْثُرَ مَالُکَ وَ وَلَدُکَ وَ لَکِنَّ الْخَیْرَ أَنْ يَکْثُرَ
عِلْمُکَ ». ...خیر آن نیست كه دارائيات فراوان يا فرزندانت بسیار باشند ،بلکه خیر آن
است كه علمت افزون باشد و (...فوالدوند ،1389 ،ص.)434 .
شهیدمطهري نیز علم را روشناييبخش ،ابزارساز ،سرعتدهنده در مسیر حركت،
عین توانايي ،نمايندة هستها ،نیرودهنده ،امنیتدهنده و سازگاركنندة جهان با انسان
معرفي ميكند(مطهري ،1385 ،ص.)22 .
علم به انسان كمک ميكند تا از ذهنگرايي و تصحیحناپذيري بهسوي عینیات،
محاسبه ،بهبود و تصحیح و انتقادپذيري حركت كند .توسعه به معناي غیراسالمي ذاتاً به
دنیاي عیني بیشتر توجه دارد و علم هم ابزار اين توجه را در اختیار اين انسان قرار
ميدهد و توجه او را بهنظام و كارآيي مجهز مينمايد .بهطوركلي ،ازآنرو كه توسعه
شامل شناخت ،بهینهسازي ،سازماندهي برنامهريزي و عینیات ميشود ،علم به مفهوم
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استداللي كردن انديشهها و اعمال ،زمینهساز ،تسهیلكننده و عامل تکامل است
(سريعالقلم ،1371،ص.)57 .
پ.عقالنیت

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»(يوسف )2 :در اين آيه ،خداوند بهگونهاي تعقل را
هدف خلقت و فلسفه آن بیان مينمايد[ ]11و كساني كه نميانديشند را موجوداني
كجرو ميداند[ .]11همچنین قرآن ،خطاب به اهلحق ،تکیه بر انديشه را راهي براي
هدايت مردم ميداند[.]12
امام علي( ) ميفرمايند... «:إِنَّ أَغْنىَ الْغِنَى الْعَقْلُ ،وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ »....برترين
بينیازيها عقل است و بزرگترين بینوايي ،بيخردي است .همچنین ميفرمايند...«:وَال
مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ »....هیچ ثروتي سودمندتر از خرد نیست .در تعريف خردمندي
ميفرمايند «:به حضرت عرض شد :خردمند را براي ما وصف كن .فرمود :عاقل كسي
است كه هر چیز را بر سر جاي خود نهد .گفتند :جاهل را براي ما وصف كن .فرمود
وصف كردم .يعني :جاهل كسي است كه هر چیز را بهجاي خود نمينهد .پس گويي
وصفنکردن نادان وصف كردن اوست ،چه اعمال او خالف اعمال عقل است».
(فوالدوند ،1389 ،صص 439 ، 424 .و )463
در اسالم تأكید بسیاري بر عقالنیت شده است ،لکن عقالني بودن يک فعل است و
عطف آن فعل صرفاً به سودمادي قابل احراز نیست ،بيآنکه از عقالنیت هدف كه سرّ
اصلي اين نسبت است ،پرسشي به میان آورد .به همین خاطر ،چهبسا رفتاري كه در
دستگاه «هزينه ـ سود» در يک انسانشناسي غیرالهي«عقالني» تلقّي ميشود ،در
دستگاه«هزينه ـ سود» جامعتر كه انسانشناسي اسالمي مدعي آن است ،نادرست و
كامالً غیرعقالني از آب درآيد و بهعکس(رضايي ،1389 ،ص.)13 .
ت.اقامه احكام الهي

«وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَاإلِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیهِم مِّن رَّبِّهِمْ ألكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ
أَرْجُلِهِم(» ...مائده ) 66 :منظور از تورات و انجیل ،آن قسمت از كتب واقعي است كه در
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زمان خودش در دست آنها بوده است ،نه قسمتهاي تحريفشده كه كموبیش از
روي قرائن شناخته ميشد و منظور از اقامه اين كتب ،اعتقاد راسخ به اصول آنها و
عمل كردن به همه دستورات آنها در بین جامعه است(طبرسي1986 ،م ،.ج ،3ص.
342؛ طباطبايي1417 ،ق ،.ج ،6ص.)38 .
نکتهاي كه از آيه مذكور ميتوان استخراج كرد اين است كه ايمان و عمل صالح
انسان در زندگي دنیايي او نیز تأثیرگذار است .درنتیجه اگر انسان به همه اصول و فرو
دين خود عمل كند ،دنیا در جهت بهرهمندي هر چه بیشتر او از نعمات خدادادي ،با
انسانها همراه ميشود .از آيات ديگر نیز ميتوان به اين نتیجه رسید ،مانند آيه  41سوره
روم و آيه  31سوره شوري«:وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَۀٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ (»...شوري)31 :
اين آيه هرگونه مصیبت را نتیجه اعمال انسان ميداند« .ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِیُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»(روم )41 :در اين آيه
منظور از فساد بر روي زمین ،مصیبتهايي است مانند سیل و هرگونه باليي كه نظام
دنیا را بر هم ميريزد و زندگي مردم را سخت ميكند و اين بالها برخاسته از عمل
انسانهاست.
ث.فقرزدايي

قرآنكريم ميفرمايد« :الشَّیْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء( » ...بقره  )268از اين آيه
برداشت ميشود كه يکي از علل اصلي گرايش انسان به زشتيها ،عامل فقرمادي است
و براي حركت دادن جامعه بهسو ي اهداف حقیقي خلقت ،اين عامل منفي پیشرفت،
بايد از سر راه برداشته شود[ .]13براي مثال قرآن ميفرمايد«:إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ
الْمَساكینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُنَلَّفَۀِ قُلُوبُهُمْ (» ...توبه)61 :
امام علي( ) ميفرمايند«:الفقر الموت االكبر» .همچنین خطاب به محمّدبنحنفیه
ميفرمايند«:ياَ بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْکَ اَلْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ اَلْفَقْرَ مَنْقَصَۀٌ لِلدِّينِ
مَدْهَشَۀٌ لِلْعَقْلِ دَاعِیَۀٌ لِلْمَقْتِ( ».فوالدوند ،1389 ،صص 452 .و )483اي فرزندم! بیم
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دارم كه مبادا فقیر شوي ،پس به خدا پناه ببر از فقر ،زيرا فقر سبب نقصان در دين و
سرگرداني عقل و مايه دشمني است.
امام خمیني(ره) ميفرمايند[«:نظام جمهوري اسالمي] هدفش قبل از هر چیز از بین
بردن فقر و اصالح شرايط زندگي براي اكثريت قاطع مردم است(».موسويخمیني،
 ،1361ج ،6ص)129 .
ج.مردمداري

خداوند در قرآن درباره مشورت با مردم به پیامبر ميفرمايد« :فَبِمَا رَحْمَۀٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ
لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي األَمْرِ (»...آلعمران )159 :پس به[بركتِ] رحمت الهى ،با آنان نرمخو[و پرمهر] شدى
و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پیرامون تو پراكنده ميشدند .پس ،از آنان
درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن  . ...قرآن ،مردمداري
را اصلي در سیاست و فرهنگاسالم و اديانالهي ميداند[ ]14و بر ارزش آگاهي مردم
نیز تأكید مينمايد[ .]15امام علي( ) ضمن اينکه يکي از اركان حکومت را مشورت
ميدانند ،مردم را مخاطبان مشورت معرفي مينمايند(فوالدوند ،1389 ،صص، 381 .
 451 ، 439و .)459
اسالم مردم را يکي از پايههاي مهم پیشرفت ميداند .اين نقش به دو صورت
مستقیم و غیرمستقیم انجام ميپذيرد .نقش مستقیم مردم در روند پیشرفت اين است كه
آنان در ابعادعملي بهوجودآورندگان اهداف پیشرفت تلقّي ميشوند .بهعبارتديگر،
مردم جهتدهندگي نخبگان و برنامهريزيهاي نظام سیاسي در مسیر پیشرفت را تحقق
ميبخشند .بنابراين ،مردم از سويي ،مجريان پیشرفت ،و از سوي ديگر ،هدف
پیشرفتاند .نقش غیرمستقیم مردم در روند پیشرفت كشور اين است كه بر عملکرد
نخبگان و نظام سیاسي نظارت مينمايند .آنان از طريق مشاركت در تصمیمگیريها،
كیفیت برنامهريزيها را افزايش داده و در صورت وجود كوچکترين تخلف در
نخبگان يا نظام سیاسي ،آنان را مورد سنال قرار ميدهند(علیخاني ،1379 ،ص.)297 .
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چ.استغفار

«وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْکُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِکُمْ
(»...هود )52 :در اين آيه ،جمله«يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْکُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِکُمْ»
براي جمله «وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ» در موقعیت جزا قرار ميگیرد ،بنابراين معناي آيه
عبارت است از« :ان تستغفروه و تتوبوا الیه يرسل السماء علیکم مدرارا» يعني اگر
بهسوي او استغفار كنید ،او از آسمان براي شما رحمت فراوان ميفرستد(طباطبايي،
1417ق ،.ج ،11ص29 .؛ قرشي ،1377 ،ج ،5ص8 .؛ مکارم شیرازي ،1373 ،ج ،9ص.
12؛ مدرسي1419 ،ق ،.ج ،5ص .)7 .كلمه«مدرارا» در عبارت« ...عَلَیْکُم مِّدْرَارًا» مبالغه از
مصدر«الدَّرِّ و الدِّرَّ» ،به معناي«شیر» است و مورد استعمال اصلي درباره شیر پستان بود.
بعدها در مورد باران نیز بهعنوان استعاره استعمال شد .پس«ارسال سماء مدرارا» به
معناي فرستادن ابري است چون پستان حیوانات ،بارانهاي مداوم و مفید ببارد و
بهواسطه اين بارشها زمین و باغها زنده شود(طباطبايي1417 ،ق ،.ج ،11ص.)299 .
منظور از«قوة» در جمله«وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً  ،»...نیروي معنوي و جسمي توأمان است .يعني
خداوند هم قواي معنوي انسان را زياد خواهد كرد و هم قواي جسمي انسان را افزون
ميكند(طباطبايي1417 ،ق ،.ج ،11ص.)31 .
ح.قانونمندي

قانونمندي يکي ديگر از منكدات قرآن است[ ]16ميفرمايد«:وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ
يُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَۀً حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ ال يُفَرِّطُونَ»(انعام:
 )61و او تسلط كامل بر بندگان خود دارد و مراقباني بر شما ميفرستد ،تا زماني كه
يکي از شما را مرگ فرارسد فرستادگان ما جان او را ميگیرند و آنها(در نگاهداري
حساب اعمال بندگان) كوتاهي نميكنند.
بديهي است كه براي اداره كشور در ابعاد مختلف ،نیاز بهگونهاي از ثبات است كه
اين ثبات قطعاً زير سايه قانونمندي حاصل ميآيد.
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خ.حريّت

«ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُنْمِنْ بِاللَّهِ فقد
استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي الَ انْفِصامَ لَها(». ...بقره )256 :طبق اين آيهشريفه ،حريّت انسان
در انتخاب مسیر ،با انجام به تکلیف ،مکمل يکديگرند .يعني انسان بايد با كسب علم،
"آزادانه" مسیر "انجام تکلیف" را برگزيند[ .]17البته بايد از اين اشتباه مرسوم نیز
دوري كرد كه آزادي فرد بايد در هماهنگي با آزادي سايرين باشد .همچنین قرآن كريم
آزادي از انو اسارتها را اصليترين هدف پیامبران ميداند[.]18
«امام علي( ) برابري مردم در حقوقاجتماعي را جامهعمل پوشانده و براي آزادي
كه از مهمترين حقوق مردم است در چارچوب اسالم هیچگونه محدوديتي قائل
نميشوند  ،مگر آنکه مصلحت جامعه و مردم و مبانيديني حدومرزي را اقتضا
نمايد(».علیخاني ،1379 ،ص)216 .
د.عدالت

عدالت در اسالم از موكدات خاص محسوب ميگردد .از منظر قرآن عدالت در تمامي
اديانالهي ،يکي از منلفههاي اصلي پیشرفت شمرده ميشود[ .]19نمونههاي اين عدالت
از منظر قرآن عبارتند از؛ عدالت در قضاوت(نساء / 58 :مائده ،)45 :عدالت در برخورد
با اهل ذمّه(مائده )5 :و عدالت در عرصهاجتما (بقره .]21[)281 :قرآن بزرگان توحید
تاريخ را اهل عدالت ميداند(شورى /15 :حديد.)35 :
امام علي( ) ميفرمايند«:تحقیقا بهترين چیز براي فرمانروايان ،برپايي عدل است و
محبت مردم را به دنبال دارد و قطعا كه محبت مردم پیدا نميشود ،مگر بهصحّت
قلوبشان(».قزويني ،1371 ،ص )125 .و نیز عدل را«بزرگترين نعمت» و«بهترين
برتري»(قزويني ،1371 ،صص )97-112 .و«مايه حبّ همگان» ميدانند.
ذ.استقامت در راهحق

«وَأَلَّوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَۀِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَّاء غَدَقًا* لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُکْهُ عَذَابًا صَعَدًا»(جن16 :و .]21[)17مراد از«طريقه» در آيه عبارتست از
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«طريقهالسالم» و استقامت بر طريقه اسالم يعني اينکه انسان تسلیم اوامر الهي باشد و
بهعبارتديگر در تسلیم خداوند بودن استقامت ورزد«.ماء غدق» به معناي آب كثیر
است و بعید نیست كه از آيه استفاده شود كه جمله «لَأَسْقَیْنَاهُم مَّاء غَدَقًا» به معناي
توسعه در رزق باشد چون بعد از آيه ،جمله«لِنَفْتِنَهُمْ فِیه» آمده است و خداوند غالباً با
رزق وسیع بندگانش را آزمايش ميكند .البته بسیاري از مفسران شیعه و سني جمله
«لَأَسْقَیْنَاهُم» را به معناي توسعه در رزق معنا كردهاند .با توجه به مباني تفسیري مذكور
و انظار مفسرين شیعه و سني ،اين آيه نیز همانند آيات قبلي ،درباره توسعهرزق است.
بدينصورت كه ميتوان ثبات در احکام الهي را عامل مستقیم رشد در نظر
گرفت(مصباحيمقدم و همکاران ،1392 ،ص.)25 .
ر.نظم و انضباط

خداوند دائماً از قاعده نظم موجود در هستي سخن گفته[ ]22و نظم را عامل اساسي
عبوديّت بیان كرده است .همچنین با بیان نمونههاي اين صفت در عملکرد اولیاء
الهي[ ،]23مالزمت صفت جمال را با نظم بیان ميدارد .عالوهبراين خداوند از نظم به
زمان خاص براي هر امري ياد كرده است[ .]24براي مثال خداوند به پیامبرش در قرآن
ميفرمايد«:وَ إِذا كُنْتَ فیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ فَلْتَقُمْ طائِفَۀٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرائِکُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَۀٌ أُخْري لَمْ يُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ
وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ
فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَۀً واحِدَةً (» ...نساء )112 :و چون خود تو در بین آنان باشي و
بخواهي نماز جماعت بخواني ،همه يکباره به نماز نايستند ،بلکه عدهاي از منمنین با
تو به نماز بايستند و اسلحه خويش برگیرند و چون سجده كردند نماز خود تمام كنند و
پشت سر شما بايستند ،طايفه دوم كه نماز نخواندهاند بیايند ،و با تو نماز بخوانند و
حتماً اسلحه خويش با خود داشته باشند ،چون آنها كه دچار بیماري كفرند ،خیلي
دوست ميدارند شما از اسلحه و باروبنه خود غافل شويد و يکباره بر شما بتازند . ...

سال سوم ،شماره دوم (پیاپي ،)6بهار و تابستان 9318

36

امیرالمنمنین علي( ) به فرزندان خود ميفرمايند« :اوصیکم بتقوي اهلل و نظم امركم»
شما را به تقواي الهي و نظم در كارهايتان توصیه ميكنم(فوالدوند ،1389 ،ص.)375 .
بنابراين اساساً نظم يکي از عوامل اصلي پیشرفت است .اين عامل را در جوامعي كه از
نظر مادي پیشرفت نمودهاند ،ميتوان مشاهده كرد.
ز.شايستهمداري(تخصص و تعهد)

قرآن ،رهبر جامعه را شخصي دانشمند ميداند و[ ]25میزان برتري را صالح بودن فرد
بیان ميكند .براي مثال خداوند درباره تعهد پیامبر در قرآن ميفرمايد...«:إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَۀً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُنْتِي مُلْکَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»(بقره:
 )247در آيه ديگر ،حضرت يوسف( ) درباره تخصص خود در امور مديريتاجتماعي،
به پادشاه مصر فرمود«:قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ األَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ»(يوسف:
[)55يوسف] گفت :مرا بر خزانههاى اين سرزمین بگمار ،كه من نگهبانى دانا هستم.
بنابراين ميتوان نتیجه گرفت كه تعهد و تخصص ازجمله ويهگيهاي نهادهاي اجتماعي
در جامعه پیشرفته اسالمي است.
حضرت علي( ) در خطبه معروف به شقشقیه ضمن اظهار برتري خود در
حکومتداري ،وجوب توجه به اين امر را بیان ميكنند و ميفرمايند...«:فلیست تصلح
الرعیه اال بصالح الواله »....اصالح مردم جز به اصالح والیان نیست(فوالدوند،1389 ،
صص 27 .و  .)267ايشان معتقدند«:كارها بهوسیله كاركنان و كارگزاران راست و
درست ميشود و آفت كارها ناتواني كاركنان است»(قزويني ،1371 ،صص.)71-84 .
-3-2-5شرايط فرعي(2اليه دوم) ايجاد پیشرفت از نگاه اسالم

در نظامي كه تاكنون تبیین شد ،بعد از هسته اصلي اين نظام يعني تقوا ،اليه بعدي همان
ملکاتي است كه ميتوان آنها را بهصورت صفات اخالقي در جامعه پیشرفته اسالمي
مشاهده كرد كه به صورتي عمیق در اين جامعه نهادينه شدهاند(اليۀ فرعي.)1
وقتي اين صفات در جامعه پیشرفته اسالمي نهادينه شدند و بهصورت ملکات
نفساني جامعه و در تکتک اعضاي آن ظهور يافتند ،آنگاه ميتوان اين صفات را در
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تمام اين جامعه و در بخشهاي مختلف تمدني آن يافت .براي نمونه ميتوان جامعهاي
را تصور كرد كه نظامهاي مختلف آن مانند نظام آموزشوپرورش بر اساس
عدالتاجتماعي و ساير موارد مذكور پيريزي و اداره ميشود .درواقع نظام
آموزش وپرورش آن زائیده چنین صفاتي است كه خود آن صفات از بستر تقوا كه سر
منشاء همه اين اليههاست ،پديد ميآيند .اين نظام را كه از دل چنین صفاتي(اليۀ
فرعي )1حاصل ميشود ،اليه فرعي 2نامیدهايم .نظامهاي ديگري مانند؛ نظام اقتصادي،
نظام فرهنگي ،نظام اجتماعي و غیره.
-4نتیجهگیري و تبیین الگوواره

بر اساس منابع اسالمي ،مباني علوم اجتماعي ـ اسالمي ،بنمايه و هسته پیشرفت بشر را
برخالف غرب« ،تقوا» ميدانند كه تمام حركتهاي تولیدي بشر از آن شرو ميشوند.
میوههاي بعدي تقوا عبارتاند از :عدالت اجتماعي ،نظم و انضباط ،استقامت در راه
حق ،شايستهمداري و تخصص ،حريّت ،مردمداري ،استغفار ،عقالنیت ،فقرزدايي از
جامعه ،اقامه احکام الهي ،قانونمندي ،علم مداري و شکرگزاري.
درنهايت صفات مذكور به بیرونيترين شکل خود يعني همان ظهورات تمدني
جامعه اسالمي ميرسند .ظهوراتي كه ميتوان از آنها به؛ نظام اقتصادي ،نظام اجتماعي
و غیره نام برد.
بنابراين چند نکته درباره اين الگوواره الزم به ذكر است ،ازجمله اينکه-1 :هر اليه از
بطن اليه قبل به وجود آمده است-2 .استمرار در اليهها بر اساس حركت از تقوا به
اليههاي تمدني ملموس صورت ميگیرد-3 .قابلیت افزودن به عناصر هر يک از اليه
وجود دارد-4.الزاماً فقط رابطه مکانیکي يکطرفه از درون به بیرون نیست ،بلکه ميتوان
با اصالح ساختارهاي بیروني به اصالح دروني و افزايش تقوا نیز رسید .پیکانهاي
دوسويه در بین اليهها گوياي اين نکته است.
اين مدل برگرفته از رابطه ايمان و عمل صالح در قرآن است .قرآن زيربناي هر
خیري را در دنیا و آخرت«،ايمان» ميداند .ايمان خود علت بركات بعدي دنیا و آخرت
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است .بنابراين اصالح دنیاي انسان نیز بر اساس مباني قرآن ناشي از ايمان است .شايسته
است اين الگو را«عمل صالح» نامید .درنهايت جامعهاي كه به اين ظهورات و تولیدات
عملیاتي رسیده و مباني خود را بر اين بنیانها بنا نهاده است ،ميتوان جامعه پیشرفته
اسالمي(به معناي اصیل اسالمي) نامید.

شكل-9الگوواره نظري پیشرفت از منظراسالم
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يادداشتها
[Development]1
[Growt]2
[Modernization]3
[Irving Louis Horowit]4
[Marxist Determinist Theor]5

[ ]6مثال بیشتر مائده 87 ،68 ،65 :و / 115يونس 62 :و / 64محمّد.36 :
[]7مثال بیشتر بقره 219 ،151 :و  / 282آلعمران / 164 :انعام / 91 :اعراف / 62 :كهف/ 21 :
احزاب / 34 :جمعه.2:
[]8مثال بیشتر بقره 231 :و  / 269آلعمران / 7 :انعام 115 ،97 :و  / 114اعراف / 32 :اسراء:
 117و  / 119نمل / 52 :عنکبوت / 43 :سباء / 6 :زمر / 9 :فصلت.3 :
[]9مثال بیشتر بقره 31 :و  /269يوسف / 21 :انبیاء 74 :و  /79آلعمران 91 :و .91
[]11مثال بیشتر بقره 151 :و 242و  /164-73انعام / 151 :يوسف / 2 :نحل / 125 :زخرف.3 :
[]11مثال بیشتر بقره / 171 :زمر.43 :
[]12مثال بیشتر يونس / 3516- :هود /51 :بقره /258 :شعراء.28 :
[]13مثال بیشتر بقره 177 :و  / 215نساء 8 :و  / 36مائده / 89 :انفال / 41 :توبه / 61 :حج28 :
و  / 36حشر 7 :و  / 8حاقه 33 :و  / 34بلد 11 :و .17
[]14مثال بیشتر بقره / 83 :آلعمران / 134 :رعد / 6 :نمل / 73 :روم.58 :
[]15مثال بیشتر يوسف 51 ،4 :و .52
[]16مثال بیشتر انعام 129 ،123 ،113 ،112 ،89 ،66 :و  / 165هود 117 :و  / 119رعد/38 :
اسراء 76 ،58 ،17 ،16 :و  / 77كهف / 59 :طه 128 :و  / 129انبیاء 96 :و  / 113قصص،3 :
 59 ،29و  / 71تکوير.25 :
[]17مثال بیشتر بقره / 173 :انعام.145 :
[]18مثال بیشتر اعراف / 157 :نحل / 75 :طه 47 :و  / 71فرقان / 65 :شعراء.117 :
[]19بقره 86 ،84 :و  / 134انعام 115 :و  / 125اعراف / 29 :نحل 76 :و .91
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[]21نمونههاي ديگر؛ بقره / 261 ،194 ،191 :آلعمران 131 :و  / 132نساء 2 :و  / 4مائده45 :
 /اعراف.29 :
[]21مثال بیشتر فصلّت.31 :
[]22اعراف / 54 :ابراهیم 32 :و  / 33حج / 65 :يس.41 :
[]23آلعمران / 121 :نساء / 112 :نمل 21 :و .21
[]24توبه / 36 :يونس 3 :و  / 5حجر.5 :
[]25مثال بیشتر بقره 247 :و  / 251يوسف / 55 :مريم43 :ـ/51جن.11 :
كتابنامه

الف-منابعفارسی
-1قرآنكریم(ترجمه موسوي همداني).
-2فوالدوند ،محمدمهدي( .)1389نهجالبالغه .ترجمه فوالدوند ،تهران :اشکذر.
-4اشتريان ،كیومر ( .)1389روش سیاستگذاريفرهنگي .تهران :شهرداري تهران.
-5اقبال ،محمد( .)1389احیاي فکر ديني در اسالم .ترجمه احمد آرام ،تهران :سازمان عمران
منطقهاي.

-6اكبري ،صاحبعلي(« .)1388تأملي در معناي رشد در قصص قرآنكريم» .مطالعات علوم قرآن
و حديث ،شماره پیاپي .83/3

-7ابنعبداهلل ،صالح و ديگران(2116م) .موسوعه نضره النعیم في مکارم االخالق الرسول
الکريم .جده.

-8آقائي ،محمدرضا(« .)1392غربزدايي از توسعه ،رويکرد قرآني پیشرفتاجتماعي» ،در
دومین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پیشرفت :مفاهیم ،مباني و اركان پیشرفت.
-9بستان ،حسین( .)1384گامي بهسوي علمديني .تهران :پهوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-11پوراحمدي ،حسین و شمآبادي ،محمد( .)1391مقدمهاي بر نظريه اقتصاد سیاسي اسالمي.
تهران :دانشگاه امامصادق( ).
-11تموک ،افشار( .)1388سیري در قرآنپهوهي .اردبیل :ياوريان.
-12جواديآملي ،عبداهلل( .)1378حکمت نظري و عملي در نهجالبالغه .قم :اسراء.
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-13جواديآملي ،عبداهلل( .)1386سرچشمه انديشه .قم :اسراء.
-14جواديآملي ،عبداهلل( .)1387فطرت در قرآن .قم :اسراء.
-15جواديآملي ،عبداهلل( .)1389توحید در قرآن .قم :اسراء.
-16جواديآملي ،عبداهلل( ،)1391تسنیم ،ج ،11قم :اسراء.

-17حقیقت ،عبدالرفیع( .)1372تاريخ علوم و فلسفه ايراني ،از جاماسب حکیم تا حکیم
سبزواري .تهران :كومش.
-18روشه ،گي( .)1389تغییرات اجتماعي .ترجمه منصور وثوقي ،تهران :ني.
-19رضايي ،علیرضا(« .)1389شاخصههاي توسعه از منظر اسالم ،قانون اساسي
جمهورياسالميايران و امامخمیني(ره)» .معرفت سیاسي .شماره.1

-21راغباصفهاني ،حسینبنمحمد( .)1372ترجمه و تحقیق مفردات الفا

قرآن .تهران:

مرتضوي.
-21ساعي  ،احمد( .)1377مسائل سیاسي-اقتصادي جهانسوم .تهران :سمت.
-22سريعالقلم ،محمود( .)1371توسعه ،جهان سوم و نظام بینالملل .تهران :سفیر.
-23ساروخاني ،باقر( .)1389روشهاي تحقیق در علوم اجتماعي(اصول و مباني) .تهران:
پهوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
-24سبزواري ،مالّهادي( .)1381شرح المنظومه .تعلیق حسن حسنزاده آملي .قم :ناب.
-25شهیدي ،سیدجعفر( .)1378ترجمه نهجالبالغه .تهران :معارف اهلالبیت( ).
-26شاهآبادي ،محمدعلي(الف .)1387رشحات البحار .ترجمه زاهد ويسي .تهران :پهوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي.
-27شاهآبادي ،محمدعلي(ب .)1387فطرت عشق (شذرة ششم از كتاب شذرات المعارف).
شرح فاضل گلپايگاني .تهران :پهوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
-28صفا ،ذبیحاهلل( .)1374تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي تا اواخر قرن پنجم .ج .1تهران:
دانشگاه تهران.
-29طبرسي ،فضلبنحسن(1986م) .مجمعالبیان في تفسیرالقرآن .بیروت :دارالمعرفه.
-31طوسي ،محمدبنحسن(1419ق) ،التبیان في تفسیرالقرآن .قم :جامعه مدرسین حوزهعلمیه
قم.
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-31طباطبايي ،سیدمحمدحسین(1417ق) .المیزان في تفسیرالقرآن .قم :جامعه مدرسین
حوزهعلمیه.
-32طبري ،ابي جعفر محمدبنجرير(1412ق) .جامعالبیان عن تفسیر آي القرآن .بیروت:
دارالمعرفه.
-33علیخاني ،علياكبر( .)1379توسعه سیاسي از ديدگاه امام علي( ) .تهران :سازمان تبلیغات
اسالمي.
-34عليپور ،مهدي؛ حسني ،حمیدرضا( .)1391پارادايم اجتهادي دانش ديني(پاد) .تهران:
پهوهشگاه حوزه و دانشگاه.

-35قزويني ،عبدالکريم بنمحمدبنيحیي( .)1371بقاء و زوال دولت در كلمات سیاسي
امیرالمنمنین .به كوشش رسول جعفريان .قم :كتابخانه آيتاللّهالعظمي مرعشينجفي.
-36قرشي ،سیدعلياكبر( .)1377قاموسقرآن .تهران :دارالکتباالسالمیه.
-37قرطبي ،محمدبناحمد( .)1364جامعاالحکام القرآن .تهران :دارالکتب االسالمیه.
-38كاردان ،عليمحمد( .)1389درآمدي بر تعلیم و تربیت اسالمي (فلسفه و تعلیم و تربیت).
ج .1تهران :سمت.
-39گلشني ،مهدي( .)1377از علم سکوالر تا علم ديني .تهران :پهوهشگاه علومانساني و
مطالعات فرهنگي.
-41موسويخمیني ،سیدروحاهلل( .)1371صحیفهنور .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
-41موسويهمداني ،سیدمحمدباقر( .)1374ترجمه تفسیرالمیزان .قم :جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم.
-42مطهري ،مرتضي( .)1385انسان و ايمان .قم :صدرا.
-43مطهري ،مرتضي( .)1381-1381مجموعه آثار.ج3و .5قم :صدرا.
-44مطهري ،مرتضي( .)1374نبوت .قم :صدرا.
-45محمدي ريشهري ،محمد( .)1384ميزانالحکمه .قم :موسسه فرهنگي دارالحديث.
-46مصباحيمقدم ،غالمرضا؛ رعايائي ،مهدي و همتیان ،مهدي(« .)1392منلفههاي غیرمادي
رشد اقتصادي از منظر قرآنكريم» ،مطالعات اقتصاد اسالمي ،شماره.1
-47مدرسي ،سیدمحمدتقي(1419ق .).من هديالقرآن .تهران :دار محبيالحسین.
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-48مکارم شیرازي ،ناصر( .)1373تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
-49مصطفوي ،سیدحسن( .)1388التحقیق فى كلمات القرآنالکريم .تهران :نشر آثار عالمه
مصطفوي.
-51هادوينیا ،علياصغر( .)1382انسان اقتصادي از ديدگاه اسالم .تهران :پهوهشگاه فرهنگ و
انديشهاسالمي.
ب-منبعالتين
11-Simpson & Weiner, John & Edmund(1191). Oxford English Dictionary. British:
Oxford University.
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