
*مبانی كالمی پيشرفت
 

  01/10/30تاریخ تأیید:  01/10/30تاریخ دریافت: 
   **محمدحسن قدردان قراملکی  _____________________________________________________ 

    چکيده

پنج مبنای مهم آن را مورد تحلیال قارار    ،نی کالمی پیشرف مقالة حاضر در تبیین مبا
شاود   شاناختی  اسا  کاه در آن خاشرنشاان مای      مبناای دیان   ،داده اسا . مبناای او   

 ،پیشرف  با نظریة همبساتگی دیان و دنیاا و ناه ساکوالر ساا گار اسا . دوماین مبناا         
تأکیاد   ،خداشناختی اس  که در آن با استناد به مالکیا  مطلاخ خادا بار کال هساتی      

منادی   شود که  دنیا امان  الهی برای انسان اس  و با خداس  که چگونگی بهاره  می
شناختی اسا  کاه در آن تأکیاد     مبانی هستی ،ا  آن را برای ما بیان کند.  مبنای سوم

مانند تدبیر جهان با نظام علیا    ،بینی دینی به هستی شده با توجه به نگاه خاص جهان
یناای متفاااوت بااا پیشاارف  غیردیناای خواهااد بااود.     پیشاارف  د ،و عواماال معنااوی 

بلکه وابستگی انسان به  ،شناختی مبنای چهارم اس  که در آن با توجه به ارتباط انسان
کرامااا  انساااانی و  ،هاااایی چاااون عقااال و دیااان اقتصااااد و پیشااارف  در سااااح 

 شود. ضرورت پیشرف  اثبات می ،پذیری مسئولی 
گرددکه در آن رعایا  حقاوف فارد و جامعاه و      می شناختی با  آخرین مبنا به مبنای جامعه
 ها بر جامعة خود تبیین و تأکید شده اس . حاکمی  انسان ،اصال  حقوف جامعه بر فرد

اثبات ضرورت  توجه حکوم  دینی به لزوم پیشرف  فارد و جامعاه    ،نو آوری  مقاله
ی در های گوناگونی چون اقتصاد و علوم تجربی اس  کاه باا مباانی کالما     در عرصه

انگااری   این مقاله تقریر و اثبات شده اس  و یادآور خواهد شد که ال مة دو سااحتی 
های دینی  و عمل معصای    آن اس  که هرگونه قصور در آن بر خالف آمو ه ،دین

 قلمداد خواهد شد.
 ،ایماان   ،کرام  انسانی ،انسان ،نظام علی  ،سکوالریسم ،دین ،توسعه ،پیشرف  واژگان كليدي:
 عدال . ،فقر

                                                      

تأییر علووم انسواني در الگووی ایرانوي و      »این مقاله با  یشنهاد  ژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمي برای همایش  *
  تدوین و در آن همایش ارائه شده است.  « اسالمي  یشرفت

 دانشیار گروه کالم  ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي. **
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 طرح مسئله

های  های گاشته، دیدگاه شود که از سده نسبت دین با دنیا از مباحث کالمي قلمداد مي

گوناگوني همچون همبستگي و تفکیک دین و دنیا مطرح بوده است. با  یشرفت علوم 

های گوناگون،  تجربي در چهار و  نج سدة اخیر و توسعه و  یشرفت جوامع در عرصه

زموین   ي در تبیین توسعه و مباني آن از سوی عالمان اقتصواد مغورب  های مختلف دیدگاه

بوه بعود(. اغلوب     01، ص0، ج0000ارائه شده است )ع تي،  وبرو آدام اسمیت مانند 

آنها چون اصل  یشرفت را در چارجوب مادیات و بوا قطوع نظور از معنویوت و دیون      

وعواً تجربوي و موادی بوود؛     اند، نظریاتشان از  یشرفت و مباني آن نی ، ن کرده تفسیر مي

هوای   ولي با تشکیل حکومت دیني در ایوران و تحقو  توسوعه و  یشورفت در عرصوه     

گوناگون آن، این  رسش مطرح شد که در تبیین نظریوة  یشورفت و تحقو  عینوي آن،     

 دین چه نقشي دارد؟

که مقصود ایون تحقیو ، اسوالم     –فرضیة این تحقی  بر این اصل تکیه دارد که دین 

تنهوا مودعي همبسوتگي بوا دنیوا و سوعادت دنیووی         خوود از آغواز تولود  نوه     -است 

دار نظریة  یشرفت به معنای عام آن )حرکت از وضعیت موجود  هاست، بلکه داعیه انسان

هوای فوردی و اجتمواعي همچوون: صونعتي،       به سمت وضع بهتر و مطلووب در عرصوه  

اني، راهکارها، جهات و کشاورزی، فرهنگي، سیاسي، حقوقي، نظامي( است؛ لاا خود مب

 اهداف  یشرفت را ملحوظ کرده است.  

نکتة دیگر در تعریف توسعه و  یشرفت، این است که تعریف واحدی نودارد؛ بلکوه   

یابود؛ بورای نمونوه     ها و ادیان گوناگون، معاني متفواوتي موي   توسعه در جوامع و فرهنگ

اما جوامع متألوه،  یشورفت   کنند؛  جوامع غیر خداباور،  یشرفت را در مادیات منحصر مي

را دو ساحت ماده و معنویت و به تعبیر دیگر دنیا و آخرت تفسیر کرده و معتقدند بایود  

ای داشت. به بیان دیگر،  یشرفت با رویکرد دیني بوا غیردینوي از حیوث     بدان نگاه شبکه

 مباني، راهبرد و اهداف متفاوت است؛ مثالً انفاق و کمک بوه دیگوران از سووی فورد یوا     

ای از دیدگاه یک انسان ملحد موجب کاهش یروت و دارایي فرد یا جامعوه شوده    جامعه

و از این لحاظ با  یشرفت ناسازگار است؛ اما از دیدگاه انسان متأله، چنوین اموری عمول    

شوود؛   به دستورهای خدا و نی  موجب  یشورفت موادی و معنووی انسوان و جامعوه موي      
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که توسعه و  یشرفت به دینوي و غیردینوي تقسویم    توان مدعي شد  جرئت مي رو به ازاین

 وجه است. شده و نسبت آن دو، نسبت عموم خصوص من

در صورت قوول بوه همبسوتگي     -شود  که نوآوری این مقاله قلمداد مي -نکتة دیگر 

دین و توسعه و رابطة متقابل و تأییرگاار آن دو بر یکدیگر، انسان متأله و متودین )اعوم   

د، حاکم و جامعوه( خوود را از منظور دیون، مسوئول و موظوف بوه        از عنوان یک شهرون

داند کوه در   های گوناگون مادی  یشرفت مي سازی زمینه و عوامل توسعه در عرصه آماده

 انگاری، درحقیقت از عمل به آموزة دیني خود خودداری کرده است.    صورت سهل

اصوول کالموي  یشورفت    اساس نگارنده در این مقاله به تبیین اجمالي مبواني و   براین

 ردازد که رهاورد آن، کشف تکلیف شورعي بور انسوان متألوه و حکوموت دینوي در        مي

عرصة  یشرفت است که انکار یا اهمال در آن، به نووعي بوه سوکوهر )تفکیوک دیون از      

 دنیا( در مقام تئوری یا عمل خواهد انجامید.   

عنای عام آن است که شوامل  م« مباني کالمي  یشرفت»مقصود از مبنا در عنوان مقالة 

شود که توصیة اعتقوادی و معرفتوي و بوه تعبیوری حکموي       اصول معرفتي و اعتقادی مي

کنود کوه رهواورد     )اعم از وجوب، استحباب، تحریم، کراهت و اباحه( به انسان متأله مي

شوود. بوه تعبیوری آمووزة دینوي       آن، موضع و فعالیت جدید وی در حوزة  یشرفت موي 

هوای   رک و هوم مسویر و غایوت حرکوت شوخ  دینودار را در عرصوه       مربوطه، هم مح

انگاری دین و شومول   کند؛ برای نمونه شخ  معتقد به دوساحتي  یشرفت مشخ  مي

بودن فراگیوری علووم و آبواداني دنیوا،      آن بر امور دنیوی، همچنین معتقد به دیني و الهي

را یک آموزة دیني برای دست از دنیاگری ی برداشته و تال  در امور دنیوی و  یشرفت 

انگارد، بوا   داند. یا شخصي که تعاون و کار جمعي در امور اقتصادی را دیني مي خود مي

ای از  های گسوترده   ردازد و به تبع آن، جامعة دیني شاهد فعالیت رغبت بیشتری بدان مي

انواع تعاوني خواهد شد؛ همچنین شخ  متأله در مسیر  یشرفت خاصوي ماننود دوری   

دارد و اصل  یشرفت نه مقصد نهایي، بلکه خود،  سیر انحرافي همچون ربا گام بر مياز م

رو  مسیری برای رسیدن به غایت نهایي، یعني سعادت اخروی و قرب الهي است؛ ازایون 

ممکن است برخي از مباني ماکور در این مقاله با مباني عقلي و علوم دیگر چوون علوم   

حیثیت هور کودام متفواوت اسوت، چراکوه مبنوای        سیاست یا اقتصاد مشترک باشد؛ ولي
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انگاری یک مبنا از یک نوع  شتیباني اعتقادی و به تعبیری توصیة دینوي حکایوت    کالمي

 اند.            کند که علوم دیگر فاقد آن مي

 شناختی يکم: مبناي دين

ه دیون  هر متألهي داوری و الت ام یا عدم الت ام خود در برابر مسائل گوناگون را نخست ب

و شریعت خود عرضه کرده و در صورت موافقت با مبواني دینوي، آن را  ایرفتوه و بوه     

 ردازد.  مراد از دین در اینجا، دین آسوماني و صوورت کامول آن،     تأیید و تقویت آن مي

های اعتقادی و عملي و اخالقي اسوت کوه شوامل نقول و      اسالم است که مجموعه گ اره

 رسش مطرح است که نسبت دین با دنیوا و  یشورفت در   اساس این  شود. براین عقل مي

 های گوناگون اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست و حقوق چیست؟  عرصه

 در تبیین موضع دین نسبت به قلمرو دنیا، دو رهیافت کلي قابل طرح است.

 گرايانه خرت. رهيافت سکوالر و آ1

حووزه دنیوا و در  وي آن     از معنویوت   این رهیافت، مدعي عدم رابطه و تفکیک دو حووزة 

تنها برای هدایت و سعادت معنووی و آخورت انسوان     ،که دین ابه این معن یشرفت است؛ 

یعنوي اسوالم در    ؛اسالم را تفسیر کنیم قلمرونازل شده است و ما باید بر این مبنا و غایت، 

دین جامع و کاملي است و هیچ خأل و نقصي را  ،برآوردن سعادت معنوی و اخروی مردم

سوکوهر خوود،   ة طرح نظریداری از این رهیافت و  با جانب سکوهرها در این زمینه ندارد.

، 0000)مجتهود شبسوتری،    کننود  دنیا و سیاست و حکومت منفوک موي   ةاسالم را از عرص

 (.010و  010، 011م، ص 0331ی دی،  یحائر/ 01ص ،0031 سرو ،/ 113ص

برای ایبات این فرضویه تودوین   را  خدا ا  خرت، هدف بعثتکتاب  بازرگانمهندس 

 (.10-10، ص0033کرده است )بازرگان، 

روشن است اگر کسي دین را با مبنای سکوهر تفسیر کند، برای آن هویچ نقشوي در   

حوزة دنیا و اقتصاد قایل نخواهد شد؛ لاا نبایود در مقوام تبیوین مبواني دینوي و کالموي       

ابول قورار گیورد و مودعي شوود کوه       بسا در مقوام مق   یشرفت و توسعه بربیاید؛ بلکه چه
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تواند مباني دیني و کالمي نظریة تفکیک دین و دنیا را از نصوص دیني اسوتنتاج کنود    مي

که نویسنده در مقام دیگر به تحلیل و نقد این شبهه  رداختوه اسوت )قودردان فراملکوي،     

 به بعد(. 011، ص 0001

 نگر . رهيافت جامع2

های مادی و دنیوی بشر  ن در بیان و تبیین نیازمندیبر این باور است که دی این رهیافت

تأمین سعادت دنیووی بشوری    ،بلکه یک بخش از اهداف  یامبران و نبوت ؛ساکت نیست

جدی در توأمین سوعادت بشوری    طور به ،است و آیین اسالم که دین کامل و خاتم است

دنیووی در  که نقش دین در تأمین سوعادت  است این  مهم، ظریف وة اما نکت دارد؛نقش 

 ةکوشد بوا ارائو   بلکه دین مي گوناگون نیست؛های  برنامه و قوانین خاص در عرصه ةارائ

اموا اسوتخراج    ؛کنود  یاریانسان را  ،مباني، اصول و جهات کلي در تأمین سعادت دنیوی

   .برنامه و راهکارهای خاص و متناسب به زمانه را به خود بشر حواله کرده است ،قوانین

کردند کوه قورآن    تر از این دیدگاه به این صورت تفسیر و تعبیر مي  یش ،دمن متقااندیشور

با رجووع بوه    بایدبه تبیین امور دنیوی  رداخته است و تفصیل آن را  اجمال بهتفصیل که  به نه

 و همچنین عقل و اجتهاد استنتاج کرد. -بنا به مکتب تشیع  -  و امامان  یامبر

المراد به من امور الودین: اموا   » گوید: مي«  ٍ تِبْیَاناً لِکُلِ شَيْ» ةبا اشاره به آی شیخ طوسي 

والحجج القائمین مقامه او اجمواع    علي ما یوجب العلم من بیان النبي األحالةبالن  علیه او 

 توا ،  طوسوي، ]بوي  ) الي معرفتوه  موصلةاو اهستدهل، هن هاه الوجوه اصول الدین وطری   األمة

 .(101، ص1ج ق،0111طبرسي، / 100، ص1ج

کتواب و  نداشوتن  جامعیوت  بوارة  متقودم در  ةاز متکلمان برجست حمصي رازیعالمه 

فیه واموا   مبيّنةاما الکتاب فمعلوم ان جمیع تفاصیل الشرع لیست » نویسد: ت بر ج ئیات ميسنّ

 «المقطوع بها واألجماع فمن المعلووم الظواهر ایضوًا ان جمیوع الشورع لویس مبیّنوا فیهموا         السنة

 .(110، ص1، جق0101، حمصي رازی)

شریفه را تنها  ةاطالق آی وی: « ٍ تِبْیَاناً لِکُلِ شَيْ» ةدر تفسیر آی طباطبایيموضع عالمه  

در جای دیگر با تقسیم قوانین و مقررات اسوالم بوه یابوت     و  ایرد هدایت مي مسئلةدر 
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کند  اسي تعبیر مي)شریعت( و متغیر )وهیت و حکومت(، قسم اول را همچون قانون اس

از شریعت آسماني که متضومن احکوام اساسوي    » :را در بر داردنه ج ئیات  ،که تبیین کلیات

 .«تغییور وهیوت را داشوته باشود     شود توقوع داشوت کوه ج ئیوات مقوررات قابول       باشد، نمي مي

 .(001و  00 ص، 0013 )طباطبائي،

قورآن  »دهود کوه    ختصاص موي مبحثي را به این عنوان ا ،قر ن دت اسالمایشان در کتاب  

از   رسوش در موضع دیگر بوا طورح    . همو«زندگي بشری است ةمتضمن کلیات برنام ،مجید

ای، ملیتوي و فوودرالي   شوکل حکوموت در اسووالم از قبیول حکومووت جهواني واحود، منطقووه     

دستوری مربوط به تعیین یکي از آنها وارد نشوده   ،هایي است که در شریعت اسالم طرح» نویسد: مي

دین است و طورز حکوموت بوا     ةتنها متضمن مواد یابت ،زیرا شریعت ؛و حقاً هم نباید وارد شود است

 (.013ص، 0013)همان، « تغییر است قابل ،ها به حسب  یشرفت تمدن تغییر و تبدیل جامعه

ت نبوووی بوور قوورآن و سوونّ نداشووتن جامعیووت عوودمنیوو  بوور  شووعرانيعالمووه  

اصوول امامووت  اایوود ایوون نقیصووه را بووورزد و معتقوود اسووت ب ج ئیووات تأکیوود مووي

 . (100، صق0030 )شعراني، کرد جبران

حاصول آنکووه بنووا بوور رهیافووت همبسوتگي دیوون بووا دنیووا و در  ووي آن، توسووعه و   

توانود  یشورفت را یوک مقولوة صورف دنیووی انگوارد و بوا          من نميؤم یشرفت، فرد 

بردهووا و قطووع نظوور از دیوون و مبوواني آن بووه تفسوویر ماهیووت  یشوورفت، مبوواني و راه 

راهکارهووای نظووری و عملووي آن بپووردازد؛ وگرنووه بوور خووالف مبنووای خووود، مشووي   

کوه شوخ     طری  کورده و حوداقل عموالً در دام سکوهریسوم خواهود افتواد؛ چنوان       

ا  سواحت   توانود تنهوا دغدغوه    مون معتقود بوه همبسوتگي دیون و دنیوا نیو  نموي        ؤم

 اسووخ عملووي و گرایانووة دیوون باشوود؛ چراکووه چنووین توودیني نیوو   معنویووت و آخوورت

مثبووت بووه سکوهریسووم اسووت. افوو ون بوور اینکووه بووا نادیووده انگاشووتن نقووش دنیووا و  

هوا    یشرفت برای دیون و دینوداری، عموالً حقیقوت دیون و دینوداری نیو  بوا آسویب         

جرئوت مودعي شود     تووان بوه   رو خواهود شود؛ بلکوه اینجوا موي      هایي روبوه  بست و بن

ا دنیووا و  یشوورفت از دیوون جوودا تنهوو کووه بنووا بوور نظریووة همبسووتگي دیوون و دنیووا، نووه

آیود )در صوفحات    شومار موي    نیست؛ بلکه خود دنیوا و  یشورفت از مبواني دیون بوه     

 بعد به توضیح آنها خواهیم  رداخت(.  
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 ادله و شواهد مثبِت جامعيت دين

هوای مختلوف    اصول و ادلة گوناگون دیني ادعای جامعیت دین و دخالت آن در عرصوه 

کند که اینجا به ادلوة دینوي نواظر در دو حووزة سیاسوت و       يدنیوی و توسعه را ایبات م

 شود. اقتصاد اشاره مي

 )ضرورت پيشرفت در حوزة سياست و حقوق مردم(الف( مبانی و اصول سياسی و اجتماعی 

تر اشاره شد که  یشرفت به اقتصاد اختصاص نودارد؛ بلکوه  یشورفت حقیقوي یوک        یش

ها،  یشورفت   جمعي است. یکي از این عرصههای فردی و  جامعه، توسعه در تمام عرصه

در حوزة سیاست، حکوموت و اجتمواع اسوت کوه اموروزه بوا توسوعة جواموع و علووم          

هوای   گوناگوني چون علم حقوق و سیاسوت، شواهد تحووهت مختلفوي ازجملوه مودل      

های متفاوت وضع قوانین و ادارة  متفاوت حکومت مانند استبدادی و دموکراسي و شیوه

ه بیشترشان مدعي ارائة تئوری  یشرفت در این حوزه هستند. حوال ایون   کشور هستیم ک

 رسش مطرح است که مباني کوالم اسوالمي  یشورفت در حووزة سیاسوت و حکوموت       

چیست؟ به تعبیری نظریة  یشرفت اسالمي در عرصة سیاست چگونه باید شوکل بگیورد   

 و مباني آن چیست؟

 گاریم. ن ميدر این مقال به دلیل ضی  مجال با اشاره از آ

و  اسووالم حکومووت  یووامبر. نقططم مططردم دت تعیططین حطط کم ا اداتة کشططوت  1

 ،کنود و بوه عبوارتي    انتصوابي توصویف موي    ،خداونود متعوال   سووی مشروعیت آن را از 

بور   بنوا و نیو      مشروعیت آن از باه به  ایین است. این مشروعیت در حکومت امامان

 جریان دارد.و اعتقاد شیعه 

نقش و جایگاه موردم در  وایرفتن    ،شود که با این فرا مطرح مي  رسشاینجا این  

 ةبوه طورح نظریو     رسوش اندیشومندان اسوالمي در  اسوخ بوه ایون       رهبر خود چیست؟

کوه درسوت اسوت کوه مشوروعیت       بدین معنوا  ؛روی آوردند« مقبولیت»و « مشروعیت»

حقو  عملوي   اما ت ؛ن شده استاز سوی خداوند معیّ اطهار ةو ائم حکومت  یامبر

 آن به  ایر  و رأی مردم بستگي دارد.

اموا   ؛شوود  اگر مردم به حکومت دیني روی آوردند، مشروعیت و مقبولیت جمع مي 
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موردم   دیودگاه ، هرچنود از ایون   کردند خودداریاگر مردم از  ایرفتن حکومت معصوم 

 اما حکومت معصوم نباید بوا زور و اعموال فشوار عملوي شوود      ؛مرتکب معصیت شدند

مشروعیت الهوي حکوموت معصووم بوه     ، در این فرا (.113، ص0ج ،0011 ،مطهری)

 ؛یابود  حاکمیوت دینوي تحقو  نموي     ،اما به دلیل اسوتنکاف موردم   ؛قوت خود باقي است

يَنا   » فرمود:  عليبا تصریح به مشروعیت الهي حکومت امام   رو  یامبر اسالم ازاین
وَلَوْكَ فِّي عَافِيَةٍ وَ رَجَعُوا عَلَيْکَ بِالرِضَنا فَقُنمْ بِنَْمْرِِْمَْ وَ إِنِ     ابْ َ أَبِّي طَالِوٍ لَکَ وِلَايََِّي فَإِنْ

 (.01، ص01ق، ج0110 )مجلسي، «اخََْلَفُوا عَلَيْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا ُْمْ فِيهِ

یوک   ،الشورایط  مشروعیت در عصر غیبت نی  سیالن دارد. حکومت فقیه جامع مسئلة

صوالحیت تکفول    ،فقهوای واجود شورایط خواص     ،ب عامحکومت دیني است که با نص

و آن فقیوه   کننود اموا بوه شورطي کوه موردم نیو  از آن اسوتقبال         ؛حکومت دیني را دارند

، سوتغیب / د10، ص00، ج0011، خمینوي  ) الشرایط را بوه رهبوری خوود برگ یننود     جامع

 (.10، جلسه 0010، ص1، ج0010

بایست بوا شوور    کشور مي ةادار ،مدر نظام سیاسي اسال. نظ تت مردم بر مسئوالن  2

کوه   حتوي  یوامبر  و هر علم انجام گیرد و حواکم دینوي     کارشناسانمردم و  ةو مشاور

چراکه قرآن کریم خطواب   ؛مشمول اصل فوق است و  مستقیم به وحي متصل بودطور  به

دیگور در تبیوین    ةآیو  .(013عموران:   آل« )األمور  و شاورهم فوي »  فرماید: به حضرت مي

و امرهم شووری  » ؛شمارد اتکا به اصل مشاوره را از صفات مؤمنان بر مي ،مؤمنانصفات 

 (.00)شوری: « بینهم

ازمنکور وارد   معروف و نهوي  امربه ةاست که دربار برشماریآیات  ،مبنای اصل فوق  

ي حواکم بوه سووی    یراهنموا  که شامل نصیحت و( 001عمران:  آل /10حج: ) شده است

بوه نصویحت   نیو   در روایات  .شود ها مي و از تخلفات و کجيفالح و رستگاری و نهي ا

 (.110، ص0ج ،0011 ،نيیلک) حاکمان تصریح شده است

خواهد او را با نصویحت   یک حاکم اسالمي از مردم مي در جایگاهخود  عليامام  

حضورت   (.113 ةالبالغه، خطب نهج) خال  و تهي از هر نوع خیانت و تردید یاری دهند

آنان از خطا نداشتن  نظارت و انتقاد مردم از دولتمردان را مصونیت ةفلسف ،در جای دیگر

 (.011، ص 0، ج0011)کلیني،  کند ذکر مي
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های مشروع مردم در  یياز اصول مهم سیاسي اسالم، تأمین آزاد   زادی اجتم ع  .3

بنوا و  اند و هیچ م ها با یکدیگر برابر آفریده شده چراکه انسان ؛است گوناگونهای  عرصه

تحدیود یوا    وانود    که برابور هوم   وهای دیگر انسان از سویها  دلیلي ندارد که آزادی انسان

 سلب شود.

هوای   قرآن کریم یکي از اهداف بعثت  یامبران را آزادی مردم از زنجیرهای حکومت 

 بنودگي دیگر مسئولیت  یامبران را دعووت بوه    ةآی(. 013عراف: ا) کند جور زمان ذکر مي

آزادی در قواموس قورآن مجیود     .(01نحل: د )دار ها بیان مي هایي از طاغوتو ر خداوند

چنان مقدس است که  یامبران را از دعوت مردم بوه سووی خودشوان بوه عنووان رب و      

 دانسوتن « رب»خداونود خطواب بوه موردم از      ،و در ادامه دارد مي بازسلب آزادی مردم 

 .(01-33عمران:   آل) دارد حار مي مالئکه و  یامبران بر

از اصول نظام سیاسوي اسوالم در انتخواب افوراد بورای مناصوب         س التی ش یسته .4

به این صوورت کوه کسواني بوه      ؛ساهری است رعایت اصل شایسته ،سیاسي و اجتماعي

شوند که از حیث شرایط و صفات  تر برگ یده مي های  ایین مقامعنوان حاکم دیني یا در 

های سیاسي کوه   نظام برخيباشند. بر خالف   تر شایسته ، از دیگرانجایگاههزم برای آن 

شوند  برگ یده مي ،های سلطنتي( یا انتخاب ح ب یا گروه یا جامعه از طری  ارث )رژیم

قرآن  دیدگاهاز  یابند. ایر تبلیغات به مناصب کشوری راه مي برشایست نا بسا افراد که چه

یعنوي   ،ایود آن را بوه اهلوش   یک امانت اسوت کوه موردم ب    ،حکومت و حکمراني ،کریم

 .)10نسا : د )ن شرایط بسپارناواجد

ریاست را به شایستگان آن اختصاص داده و بوه ایون نکتوه هشودار        یامبر اسالم 

کوه در آن جامعوه،    درحوالي  فورا خوانود و   که اگر کسي مردم را به سوی خود  داده است

وز قیامت به آن شخ  خداوند رو   تری وجود دارد دار و خبره و آگاه شخ  صالحیت

 .(30، ص1جق، 0110، )مجلسي کند نظر نمي

خواهود در انتخواب    از او موي  ،در منشور حکومتي خویش بوه مالوک اشوتر    عليامام 

و تقووا  مقامات کشوری و لشکری به صفت دلسوز بوودن و جامعیوت علوم و سیاسوت     

ي و علوم بوه   حضرت در جای دیگر بوه شورط توانوای   . (10 ةالبالغه، نام نهجکند )توجه 

 (.030 ةخطب ه،البالغ نهجکند ) تصریح مي مباني دیني برای تصدی زمام حکومت
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بایست امنیت شوهروندان   یک نظام سیاسي متحق  در خارج مي  تأمین امنیت داخل . 5

هوای مخولّ امنیوت و     و بوا افوراد و گوروه    کنود تأمین  گوناگونهای  خویش را در عرصه

بوه   ؛توجه داشته اسوت  موضوعن مقدس اسالم کامالً به این . آییکندآفرینان مقابله  تشنج

تبعیود   و اعودام، حوبس   بسویاری همچوون  احکام کیفری و ج ایي  ،ای که در قرآن گونه

بوا راهکارهوای متناسوب بوا       علوي و امام   بر آیات،  یامبر اسالم اف ونوجود دارد. 

وجوود یوک    بیانگرگي  رداختند که هم به برقراری امنیت و سرکوب شورشیان مي ،عصر

 آن کوه تفصویل   و امنیت ملي و داخلي اهتموام دارد  مسئلةکه به  است نظام سیاسي متقن

 گنجد. در این مقال نمي

توجه بوه مودارا    ،از اصول حکومت و کشوداری   میز مداتا ا همزیست  مس لمت. 6

شوونت و  حکومت نباید با آنوان بوا خ   .اعمال و رفتار شهروندان است در برابرو تساهل 

نوه  نابایسوت رفتوار عطوفانوه و مهربا    بلکه مبنای رفتار حاکم ميکند؛  رویي برخورد تر 

  وشي کند. چشمباشد و از خطا و تقصیرات آنان 

کوامالً نورم و عطوفانوه     یرفتوار  ،یک حاکم مقتدر دینوي  در جایگاه  یامبر اسالم 

از  گروهوي فورار    یامود اسوالم در جنوگ احود کوه      ةاما در جریان شکست جبه ؛داشت

با آنوان رفتوار    احتمال داشت  یامبر و   بردند که بعداً به اشتباه خود  ي و  مسلمانان بود

ای دستور عفو عمومي صادر کرد و به  یامبر  تندی داشته باشد. خداوند با نازل کردن آیه

ار اگر با آنان رفتو  .مسلمانان  یرو تو شدند ،به خاطر رفتار نرم تو یادآور شد  خویش

آنان عفو و گاشوت   برشوند.  س  مي  راکندهاز محوریت و جمع تو  ،داشته باشي یتند

مِنَ اللَهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنوتَ فَظّواً غَلِویظَ الْقَلْوبِ      رَحْمَةٍفَبِمَا » ؛کن و به استغفار آنان بپرداز

 .(013 عمران:  لآ« )لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

سازد که  کند و خاطرنشان مي مردم را عیال خداوند توصیف مي ةهم  یامبر اسالم 

 ،لینوي ک) رسواند ببیشتری  سودطیفي است که به دیگران  ،خداوند ن دترین آنان  محبوب

وَ أَشْوعِرْ قَلْبَوکَ   »فرمایود:   خطاب به مالک اشوتر موي    عليامام  .(011، ص1ج ،0011

لَهُمْ وَ اللُطْفَ بِهِمْ وَ هَ تَکُونَنَ عَلَیْهِمْ سَوبُعاً ضَوارِیاً تَغْتَونِمُ أَکْلَهُومْ      الَْمحَبَةَوَ  لِلرَعِيَةِ الرَحْمَةَ

اموا   .(10 ةالبالغه، نامو  نهج) «فَإِنَهُمْ صِنْفَانِ إِمَا أَخٌ لَکَ فِي الدِینِ وَ إِمَا نَظِیرٌ لَکَ فِي الْخَلْ ِ

شهروندان غیرمسلمانان، قرآن  در برابري رفتار مسلمانان و حکومت دیني چگونگ ةدربار
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که در مقوام جنوگ نیسوتند و     در برابر کساني .دهد کریم دستور رفتار نیکو و عادهنه مي

 در برابور لحون قورآن کوریم    ،  (0ممتحنوه:  ) نود ا همسلمانان را از سرزمینشان بیرون نکرد

که در قرآن آموده   -« الکتاب اهل»است. خود عنوان نرم و عطوفانه  ، یروان کتب آسماني

 .(11عمران:  ل)آ قرآن در ح  آنان است ةنشانگر نگر  عطوفان - است

 ،بوا اهول کتواب    گونواگون  های بستن  یمانحاکم دیني با  در جایگاه  یامبر اسالم

ه حقوق شهروندی از جمله تأمین امنیت جاني، مالي و آزادی عقید برخورداری از ةاجاز

 کرد که در کتب تاریخي ضبط شده است. و ماهب را به آنان اعطا مي

 ب( مبانی و اصول اقتصادي )ضرورت ايجاد بستر پيشرفت اقتصادي(

نگر در برابر دنیا، اقتصاد و  یشرفت دین، ساکت و خنثي نیست؛  اشاره شد که دین جامع

منان ؤمي و اصول دیني از بلکه به دلیل قرارگرفتن دنیا و اقتصاد تحت قلمرو  دین، مبان

خواهد در این عرصه نی  مانند زوایای معنووی دیون، فعوال ظواهر شووند و عموالً از        مي

گرفتاری دین به آفت سکوهریسم جلوگیری کنند؛ بلکه حفظ ساحت دوم دیون )توأمین   

گردد؛ وگرنه ممکن  سعادت دنیوی مردم( به موفقیت و کامیابي دین در این حوزه باز مي

نگوری آن موورد جورح قورار گیورد. در اداموه بوه         دین و حداقل ادعای جامع است اصل

ترین مباني کالمي ضرورت توجه دین و دینداران به تأمین اقتصاد،  یشرفت  عناوین مهم

 شود:     و سعادت دنیوی مردم اشاره مي

. 0؛ آبواداني و توسوعه   . دعوت بوه 1. دعوت به فراگیری علوم تجربي و اقتصادی؛ 0

اصول  . 3؛ . توزیوع و تعودیل یوروت   1. احترام به مالکیوت؛  1ادن به کار و کارگر؛ نه ارج

 .جایگاه و اختیارات دولت .0؛ تعاون

 مبناي دوم: خداشناختی

شوود و ایون    های مادی و الحادی، هستي بدون آفریدگار و مالک تفسیر مي بیني در جهان

اا شخصي خود به تصرف و تواند آن را به نفع اغر انسان است که هرچه توان دارد مي

بیني الهي، جهان، بلکه خود هستي انسان نی  مخلوق  مالکیت خود درآورد. ولي در جهان

قُلِ اللَهُمَ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِي الْمُلْکَ مَنْ تَشا ُ وَ تَنْو ِعُ الْمُلْوکَ مِمَونْ    »و مملوک خداست؛ 
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/  11بقوره:  « ) ٍ قَودیرٌ  کُلِ شَيْ  شا ُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَکَ عَلىتَشا ُ وَ تُعِ ُ مَنْ تَشا ُ وَ تُاِلُ مَنْ تَ

 .( 11 مریم:

هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِونَ  »ها اعطا کرده است؛  آیات فراواني استفادة بهینه و مشروع را به انسان

    (.10 :هود« )الْأَرْاِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها

ر زمین است که دنیوا و یوروت آن نیو  عنووان     نهایت انسان، خلیفه و امین خداوند د

کوه اموام    امانت و ودیعه را دارد که به استفادة بهینه و معتودل از آن مجواز اسوت؛ چنوان    

لَکِنَ الْمَالَ مَالُ اللَهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الرَجُولِ وَدَائِوعَ وَ جَووَزَ لَهُومْ أَنْ یَوأْکُلُوا      »فرمود:  صادق

صْداً وَ یَلْبَسُوا قَصْداً وَ یَنْکِحُوا قَصْداً یَرْکَبُوا قَصْداً وَ یَعُوودُوا بِمَوا سِووَ     قَصْداً وَ یَشْرَبُوا قَ

    (.111، ص00، ج  ق0113حر عاملي، « )ذَلِکَ عَلَى فُقَرَا ِ الْمُؤْمِنِین

شوود کوه    بر مالک مطل  انگاشتن خداوند بر تمام هستي، لووازم مهموي مترتوب موي    

 کند؛ از جمله: یشرفت دیني را با غیردیني متفاوت ميبیني و نظریة   جهان

کنندة جهات استفاده از یروت دنیووی: مشوروعیت هرگونوه     الف( مالک جهان، تعیین

هُوَ الَاِی جَعَلَ لَکُمُ الْوأَرْاَ  » دخل و تصرف در جهان و بدن به اذن الهي متوقف است؛

 (.01ملک: « )زْقِهِذَلُوهً فَامْشُوا فِي مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِ

انسان متأله با دخل و تصرف در جهان، متوجه این نکته است که درواقوع در ملوک    

بایست در استفاده و مصورف آن از احکوام و مقوررات تولیودی،      غیر تصرف کرده و مي

مصرفي، توزیعي و مالي خداوندی فرمانبردار باشد؛ برای نمونوه اگور در دیون، تولیود و     

ي مانند شراب یا قمار منع شده یا به  رداخت بخشي از مال و یروت بوه  استفاده از کاهی

عناوین گوناگوني چون سود، غنیمت، حالل و حورام سوفار  شوده، انسوان متألوه، بوه       

یَسْأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ لَکُمُ الطَیِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ »اطاعت از آن متعهد است؛ 

 .(1مائده: « )وَارِحِالْجَ

در  رتو اصل فوق، ما شاهدیم که خداوند برخي موارد عدم جواز استفاده و تصورف  

توان به اسراف و تبایر، قمار و معوامالت   در منافع دنیوی را مشخ  کرده است که  مي

 ربوی اشاره کرد.

های بعدی: در  رتو اصل فوق )مالکیت خدا بر هسوتي و   ب( حفظ یروت برای نسل

ها آفریده و ودیعه گااشته شوده اسوت،    مانت الهي آن( ازآنجاکه هستي برای تمام انسانا
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هوای جهوان ماننود     انسان نسل خاص، ح  ندارد در صورت کمبود یک نووع از نعموت  

های بعدی و  بویش از نیواز     افتادن زندگي نسل مخاطره ویژه در صورت به منابع نفتي و به 

ها و به تبع  های جهان برای تمام انسان امانت بودن نعمت اولیه از آن استفاده کند، چراکه

مند شوند و به تعبیر  های الهي بهره ها از نعمت کند همة انسان آن تحق  عدالت، حکم مي

هوا، بلکوه بورای تموام      نسلي اقتصاددانان، عدالت اجتماعي و اقتصادی نه فقط برای درون

 ایجاد شود.« دار توسعة  ایه»ها  نسلي بین

آوری: در تبیین اصل توحید در صفحات  یشین، تنها به توحید در مالکیت اشواره  یاد

توان از توحید افعالي و ربوبي و نی  اصل نبوت و اماموت در تبیوین    شد؛ اف ون بر آن مي

 گاریم.  شناختي استفاده کرد که به دلیل  یشگیری از اطالة کالم از آن مي مبنای دین

 شناختیسوم: مبناي هستی

 حاكميت نظام عليت. 1

ویژه عالم ماده، اداره و تدبیر آن بر اساس نظام سوببیت و علیوت    ویژگي جهان هستي به

است؛ بدین معنا که تمام حوادث و رخدادهای جهان نه با اتفاق و شانس یا بوه صورف   

اراده و قضا و قدر الهي، بلکه تمام آنها معلول علت یوا علول خواص و مسوانخ طبیعوي      

(. رابطة اشیای مادی با یکودیگر نیو  تکوویني و از    010، ص0 ، ج0031 هستند )مطهری،

سنخ تأییر متقابل است. درواقع تمام فعل و انفعال جهان مادی، تابع اصلي کلوي بوه نوام    

قانون علیت است که تحق  هر حادیه، فعل و ایری به وجود علت تکویني مسانخ خوود  

جسم، بلکوه هور عنصوری دارای    متوقف است و به صورت خاص در عالم طبیعت، هر 

های مخت  خود است؛ برای نمونه خاصیت تکوویني آتوش، گرموا و     خواص و ویژگي

سوزاندن است. قوانین طبیعي دیگر مانند قانون جاذبه، وجوود انوواع انورژی در اجسوام     

همچون انرژی جنبشي در آب، بخار آب و تبدیل آن به ابر بر ایر اف ایش درجة حرارت 

ة آن به آب بر ایر کواهش دموا و قووانین دیگور کوه هور کودام دارای آیوار         و تبدل دوبار

گوناگون و اعم از سود یا زیان انسان و است. به تدبیر و ادارة جهان بوا نظوام علیوت در      

 .(1حج:  /01روم:  /31/ سجده: 11بقره: آیات فراوان اشاره شده است )
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جهان، زیرمجموعة اصل علیت نکتة مهم اینکه انسان و اعمال او به عنوان عضوی از 

ا  را انتخواب   قرار دارد و این انسان است که اعمال فردی، سرنوشت اجتماعي و آینده

نَ اللَهَ ه یُغَیِرُ ما إِ»( و 03)نجم: « وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِهَ ما سَعى»دهد؛  کند و انجام مي مي

 (.00)رعد: « مْبِقَوْمٍ حَتَى یُغَیِرُوا ما بِأَنْفُسِهِ

وجوود دارد.   اسوت،  خوویش  افعوال  علوت  انسوان،  اینکه دربارة بسیاری نی  روایات

 (.03، ص1و ج  01، ص31ق، ج0110 )مجلسي،

ها خود را در تعیین اعمال  رهاورد حاکمیت نظام علیت بر جهان، این است که انسان

ا و قدر بسنده و سرنوشت خود مؤیر بدانند و بر صرف دعا و واگااری سرنوشت به قض

نکنند؛ بلکه خود در مقام رفع نیازهای اولیه و گشودن مسیر  یشرفت و توسوعة زنودگي   

ادعای مؤید های اقتصادی،  مادی برآیند. نصوص دیني دال بر ترغیب انسان برای فعالیت

 فوق است که در صفحات آینده گفته خواهد شد.

مواع اسوت. تعیوین سرنوشوت     نقش و تأییر دیگر اصل علیت و اختیار، در حوزة اجت

سیاسي و اجتماعي و اقتصادی، نوه بوا صورف ارادة الهوي، بلکوه بوا ارادة جمعوي رقوم         

 تر گ ار  شد. خورد که آیة آن  یش مي

 «  العادهخارق». تأثير عوامل معنوي 2

اشاره شد که اصل حاکم بر جهان طبیعت، نظام علیت است؛ ولي معنای آن نفي و انکار 

العاده نیست. در منظومة دیني در دو حوزة فوردی و اجتمواعي    اب خارقتأییر علل و اسب

از یک سری عواملي سخن گفته شده که دارای نقش مهمي از حیث توسوعه و موفقیوت   

عوامول  »از آنهوا بوه    مطهوری یا توسعه نیافتن در زندگي فردی و اجتماعي هستند. استاد 

ای نمونوه در صوورت شوکر    ؛ بور (111، ص0، ج0031مطهوری،  کنود )  تعبیر مي« معنوی

لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَکُمْ وَ لَوئِنْ  »نعمت، خداوند بر فراوان شدن نعمت تأکید فرموده است؛ 

 (.3ابراهیم: « )کَفَرْتُمْ إِنَ عَاابِي لَشَدِید

هوا و   های برکوات آسومان   آیة دیگر ایمان و تقوای مردم را عامل گشاده شدن دروازه

 وَ السَومَء ِ  مِّونَ  بَرَکَواتٍ  عَلَویهِم  لَفَتَحْنَوا  اتَقَووْاْ  وَ  َامَنُواْ الْقُرَی أَهْلَ أَنَ لَوْ وَ» داند؛ زمین مي

 (.31)اعراف: « األَْرْاِ
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يا قَنوِِْ  » کند؛ آیة دیگر نی  استغفار از گناهان را موجب ن ول رحمت آسماني ذکر مي
قُوَّتِكُمْ وَ ال ّتَََوَلَنوْا    رْسِلِ السَماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَةً إِلىاسََْغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ ّتُوبُوا إِلَيْهِ يُ

 (.11)هود: « مُجْرِمي َ

امانتوداری و   ،در روایات، برخي از اعمال یواب مانند استغفار، نماز شب، صلة رحوم 

سوراف و زنوا   صدقه موجب گشایش اقتصادی و برخي گناهان مانند نپرداختن زکوات، ا 

 موجب توسعه نیافتن اقتصاد و فقر توصیف شده است.

در اقتصواد و  مؤؤر   بیني دیني، اف ون بور علول عوادی طبیعوي      حاصل آنکه در جهان

 یشرفت، عوامل معنوی دیگری وجود دارد که معلوول علول گونواگوني هسوتند کوه در      

گنجود   ن مقال نموي  ایرند و در حوصلة ای ای تبیین مجموعة نظام علیت به صورت شبکه

 .  ( 110، ص01، ج0001/ جوادی آملي، 113ص ،0، ج0031مطهری، )

 نه غايت و مقر ،. دنيا وسيله و راه3

بیني دیني، جهان هستي نه باطول و عبوث، بلکوه دارای هودف و غوایتي       از دیدگاه جهان

است که هدف اصلي آن، رساندن انسان به سعادت معنوی و اُخروی )قرب الهي( است؛ 

وَ ما خَلَقْنَا السَما َ وَ الْأَرْاَ وَ ما بَیْنَهُما باطِالً ذلِکَ ظَنُ الَاینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَاینَ کَفَورُوا  »

أَ فَحَسِوبْتُمْ أَنَموا خَلَقْنواکُمْ عَبَثواً وَ أَنَکُومْ إِلَیْنوا ه       » (،030عموران:   آل /13ص: ) «مِنَ النَارِ

 .(001)مؤمنون: « تُرْجَعُونَ

های آن، هدف ذاتي و اصلي نیست؛ بلکه هرگونوه توسوعه    اساس دنیا و نعمت براین 

و  یشرفت در آن، حکم اب ار و توشة راه برای رسیدن به غایت و مقصد دارد؛ بوه تعبیور   

قرآني، قصد نخست، طلب و تحصیل آخرت است که در ضمن آن نی  سهم خود از دنیا 

 .(33:  قص را فرامو  نکند )

نی  دنیا را من ل عبوری و آخرت را خانه و مقر اصلي توصیف کورده و   عليم اما 

شود که انسان عاقل سفرکننده به مقدار هزم بورای    یرو آن، یک اصل عقلي را یادآور مي

/   011، ص111البالغوه، حکموت، شومارة     )نهوج  دارد هر دو مرحله، زاد و توشه بر موي 

 (.001، ص31ق، ج0110جلسي، / م0ص ،00ق، ج0003الحدید،  ابي ابن

ری ی فردی و اجتماعي مؤمنان و  یرو آن، اصول نظریوة  یشورفت    اساس برنامه براین
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ای باشد که ح  هر دو مرحله لحاظ شود؛ ولي باید دقت کرد نقوش دنیوا و    باید به گونه

اهمیت توسعه در زندگي مادی، چنان با تحصیل غایت در هم تنیده شده که تفکیوک آن  

 است. توضیح این مطلب در ادامه خواهد آمد.دشوار 

 تفکيک ارزش ذاتی و نسبی

های دنیووی   در صفحات آینده آیات و روایات بسیاری در اهمیت دنیا و فضلیت فعالیت

های دال بر نکوهش دنیوا   رسد با آیات و روایت گفته خواهد شد که در ظاهر به نظر مي

گفتوه روشون    بهة فوق با بیان اصل  یشو فعالیت برای آن متعارا باشند؛ ولي  اسخ ش

شد؛ چراکه توجه و اهتمام مستقل به دنیوا و غفلوت از هودف، یعنوي سوعادت آخورت،       

نکوهش و توبیخ شده است. به بیان دیگر متعل  نهي و توبیخ اعطای ارز  ذاتي به دنیا 

 و نه ارز  نسبي و مقدمي است.

 ت دين و دينداري(مبنا و ضرور ،شناختی )پيشرفتچهارم: مبناي انسان

ماهیت، مقام و من لت، فلسفة آفرینش، و فرجام انسان از نکات مهوم درخوور بحوث در    

شناسي است. توجه بوه ابعواد و سواحات انسوان، توأییر مهموي در        مباحث دیني و انسان

چگونگي تدوین نظریة  یشرفت اسالمي خواهود داشوت. در ایون مجوال انودک موا بوه        

 نیم.    ک ترین آنها اشاره مي مهم

 بودن انسان   . دوساحتی1

ساحتي است و تنها از بدن و ماده تشکیل شده و  یورو آن   های مادی، انسان تک بیني در جهان

نی  نیازهای وی در مادیات، منحصر است و بوا توأمین آن، انسوان بوه هودف زنودگي خوود        

ده کوه هور   بیني دیني، انسان از دو ساحت )بدن و نفوس( تشوکیل شو    رسد؛ ولي در جهان مي

توانود   ای که انسان با رشد و ت کیة نفس مي کدام راه و نیازهای خاص خود را دارند؛  به گونه

به مقام خالفت و جانشیني خدا و اشرف کائنات دسوت یابود. همچنوین انسوان در صوورت      

 توجهي به ساحت نفس و معنویت، در مادیات و غرای  حیواني غرق خواهد شد.   بي
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که دو ساحت فوق، جدا و مستقل از یکدیگر نیستند؛ بلکه آن دو،  اما باید توجه کرد

بینوي دینوي، دنیوا و     تر اشاره شود کوه در جهوان    ای دارند.  یش تنیده هم رابطة متقابل و به

نیازهای مادی، حکم مقدمه و اب ار را دارند؛ بدین معنا فلسفة آفورینش انسوان، سوعادت    

و درخوور  مؤؤر   در رسیدن بوه ایون هودف،    اُخروی و قرب الهي است و نیازهای مادی 

اعتناست؛ بنابراین در صورت تقابل سعادت دنیوی با اُخروی، تقدم و اصالت با سعادت 

اُخروی است. زندگي مادی و تأییر آنها بر سواحت معنووی و سوعادت اُخوروی، چنوان      

د و ده الشعاع خود قرار مي ها ساحت معنوی را تحت العاده است که در برخي انسان فوق

توضیح آن در شمارة بعدی  و دیگر شومارگان خواهود آمود. اینجوا بوه گو ار  اسوتاد        

 گوید:  بسنده مي کنیم که مي مطهری

کند؛ عشو  را،   ا  است که اگر  یدا شد، آدم همه چی  را فرامو  مى مسئله ،گرسنگى
اهش نگو  ،اول ةکند.  س انسان در درج ایمان را، علم را، هنر و زیبایى را فرامو  مى
مسوائل مربووط بوه شوکم تغییور کورد،        ةبه مسائل اقتصواد  اسوت. آنجوا کوه عقربو     

 همه چیو  بایود از آن تبعیوت کنود     - چون این شرط اوّلى حیات است - ناخواه خواه
 (.011، ص10، ج0000مطهری، )

نکتة ظریف و قابل توجه اینکه دین و متولیوان حکوموت دینوي، متعهود و ملو م بوه       

اند. کامیابي و موفقیت حکوموت دینوي در میو ان     ای مادی و معنویبرآورده کردن نیازه

های دیني در دو حوزة دنیا و آخرت ازجملوه رفوع نیازهوای موادی، قابول       اجرای آموزه

سنجش و آزمون است. متولیان دین نباید به بهانة توجه خواص بوه یوک سواحت، موثالً      

 توجه باشند یا برعکس.   ا کمتوجه ی کامیابي در نیازهای معنوی، به نیازهای مادی، بي

 . تقويت و تحديد عقل و انديشه2

شناختي، دنیا و  یشرفت با دین  در صفحات  یشین به اجمال اشاره شد که در حوزة دین

تور از آن یعنوي    و دینداری همبستگي و رابطة تنگاتنگي دارند. اصل اقتصاد و اصل کامل

یاست، حقوق، فرهنگ و علم، نقش های گوناگون اقتصاد، س توسعه و  یشرفت در حوزه

بارز و کلیدی در دین و دینداری دارند. در مکتب مارکسیسم، اقتصاد زیربنا قلمداد شده 

است؛ ولي از دیدگاه اسالم، نقش و تأییر اقتصاد و  یشرفت، نه به عنوان زیربنوا و بنیوان   
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ایموان انسوان    منحصر، بلکه به عنوان یکي از عوامل مؤیر و تأییرگاار در حفظ و تقویت

، 01و ج 103، ص00، ج0031مطهووری، دینوودار و جامعووة دینووي  ایرفتووه شووده اسووت )

نگاهي به مباني کالمي )آیات و روایات و عقل( آن هم در جواموع چهوارده    نیم (.31ص

 -ای و بوه صوورت جامعوة سواده بودنود      که نوعاً قبیلوه  -ج یرة عربستان  سده  یش شبه

دهد. جوامعي کوه اغلوب بودون  یشورفت و      را نشان مياهمیت اساسي اقتصاد و توسعه 

های گوناگون توسوعه، اهمیوت و    سطح بودند. روشن است با ترقي جوامع در عرصه هم

ها و خود جواموع و نیو  مقایسوة آنهوا بوا یگودیگر،        نقش اقتصاد در زندگي فردی انسان

هوای   در عرصوه رو امروزه عملیاتي کردن نظریة  یشرفت  شود؛ ازاین  یشا یش آشکار مي

نگر چوون   گوناگون آن، نه یک انتخاب یا اصل مهم، بلکه یک ضرورت برای دین جامع

اسالم است. ما در این مقاله، نقش اقتصاد و  یشرفت را با دو نقش )ایجابي و سولبي یوا   

کنویم. نخسوت بوه نقوش و توأییر ایجوابي دنیوا و          یشرفت و عدم  یشرفت( بررسي موي 

 کنیم. ینداری اشاراتي مي یشرفت در حوزة دین و د

انسان از دو ساحت ماده و بدن و روح تشکیل شده که هر کدام نیازهای خاص خوود را  

های هر بخش و ج   بدن، نیازمند انواع  ویتوامین و  وروتئین اسوت     دارند؛ برای نمونه سلول

که در صورت کمبود، ج   مربوطه دچار آسیب خواهد شود. کموال روح و عقول انسوان در     

مش آن است تا بتواند به وظیفة اصلي خود، یعني تدبیر زنودگي عمول کنود؛ ولوي عقول،      آرا

که گفته شده عقل سالم در بدن سوالم اسوت؛    رابطة تنگاتنگي با بدن و نیازهای آن دارد؛ چنان

کنود؛   که درد و رنج بدن، تنها بدان اختصاص نیافته و به روح و عقل نی  سرایت موي  طوری به

رد و رنج فی یکي، هر نوع درد و ناراحتي و کمبود روحوي، بور تودبیر عقول،     بلکه اف ون بر د

البته بوه انودازة وزن درد و مقاوموت     –تأییر ناگواری خواهد گااشت و عقل را از حی  انتفاع 

خواهد انداخت. خوشبختانه در روایات به این نکتة ظریف توجه بسیار شوده اسوت؛    -انسان

ره به  نج خصلت )صحت بدن، امنیت، تمکن موالي، همودم   با اشا برای نمونه امام صادق

شود که هرکس یکي از این  نج خصلت را از دست بدهد، بوه   مواف  و جمع آنها( یادآور مي

(. مفهووم  11ص ،11ج ق،0113نقصان در معیشت و عقل گرفتار خواهد شود )حور عواملي،    

ي، نقصان از عقول از  های فوق ازجمله تمکن مال حدیث، این است در صورت داشتن ویژگي

 بین خواهد رفت و عقل رو به کمال حرکت خواهد کرد.
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شوومارد کووه دو  آسوویب گرفتوواری بووه فقوور را چهوار خصوولت بوور مووي  علووياموام  

خصلت آن ضوعف یقوین و نقصوان در عقول اسوت کوه بایود از آن بوه خودا  نواه بورد            

 .(13، ص13، جق0110 )مجلسي،

قر را تحقیور نفوس، دهشوت و موانع     در روایت دیگر، ایر تکویني ف عليحضرت 

    (.011، ص0011فرماید )تمیمي آمدی،  کنندة غم و اندوه ذکر مي عقل و جمع

هووای سووعادت و خوشووبختي انسووان، خانووة بوو رگ و مرکووب  در روایووات از نشووانه 

. خواننوودة فاضوول، مووتفطن (101، ص1، ج0011)کلینووي،  رهوورو شوومرده شووده اسووت 

فوووق از نمادهووای سووعادت و تمکوون مووالي   اسووت در چهووار قوورن  وویش، دو نشووانة 

شود. مقابول تمکون موالي، فقور و نوداری قورار دارد کوه اولیوای دیون از آن            قلمداد مي

 حنفیوه  حمودبن بوه  سرشوان م   امیؤ  مؤمنؤان   بردنود؛ بورای نمونوه     به خدا  نواه موي  

لِلودّینِ   مَنْقَصَنةٌ فَوانَ الْفَقْورَ    یا بُنَىَ انّى اخافُ عَلَیْوکَ الْفَقْورَ فَاسْوتَعِاْ بِاللَوهِ مِنْوهُ     » فرمودند:

 فرماید. در شرح آن مي مطهریاستاد «. لِلْمَقْتِ داعِيَةٌلِلْعَقْلِ  مَدَْْشَةٌ
انسان وقتى که در  «.لِلْعَقْلِ مَدَْْشَةٌ... » نق  در دین است ،به خدا  ناه ببر از فقر که فقر

دهود و   را از دسوت موى  چارچوب فقر و مسکنت و نیواز گرفتوار شوود، اصولًا عقلوش      
گویند: شکم گرسنه ایمان ندارد یا شوکم   داند چگونه فکر کند. مردم عوام ما هم مى نمى
همین است که از نظور مسوائل    ،ه عقل ندارد، هو  ندارد، فهم ندارد. این مطلبنگرس

روز  کفواف کوه    ةمسوئل  .مهمى اسوت  ةاقتصاد  به قدر نیاز داشتن و یا نداشتن، مسئل
یعنوى بوه قودر  کوه بوه موردم        ،سالم است که کوشش کنید به قدر کفافاصول ا وج 

فکور را  ریشوان و    ،فقر(. 011ص، 01، ج0031)مطهری،   محتاج نباشید ]تأمین باشید 
تعادل خود  ،عقل و فکر در ایر احتیاج و فقر و نبودن وسایل زندگى کند. زده مى دهشت

طوور  کوه    ر قضایا فکر کنود؛ هموان  تواند خوب د انسان دیگر نمى .دهد را از دست مى
کند. البتوه بواز افوراد  اسوتثنایى هسوتند کوه        خیال مى ها تولید  ریشانى فکر و مصیبت
اموا هموه کوه     ؛حوادث در آنها تأییر ندارد، مصیبت در آنها تأییر نودارد  ،طور نیستند این
 (.311، ص10 ج، 0001)همو، « طور نیستند این

 . كرامت انسانی3

، انسان خلیفة خداوند و دارای ع ت و کرامت نفسي است. جامعه و کشوور  از نگاه دین
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رو نظریة  یشورفت اسوالمي    دیني نی  در  ي آن از ع ت و کرامت برخوردار است؛ ازاین

بایست به حفظ کرامت و شرافت ذاتي انسان و چه در حوزة فردی و چوه در حووزة     مي

یان دیگر دیون و متولیوان حاکمیوت    جامعه و حکومت و  اهتمام خاص داشته باشد؛ به ب 

ای مدیریت کنند که راهکارهوای تحصویل و حفوظ کراموت      باید ادارة جامعه را به گونه

 ایر شود. زندگي فقیرانه و جامعة فقیر و نیازمند با اصل  ویژه انسان متأله، امکان انسان به

 فوق ناسازگار است.   

ه شده اسوت؛  شمرد مؤمنان براز آن خدا و رسولش و و شوکت ع ت  در قرآن کریم،

 .(0منافقون: « )وَلِلَهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِي َ»

کنود کوه    اسالم و مسولمانان را در قلوة سوربلندی و علوو توصویف موي       ،آیة دیگر

« الْإِسْوولَامُ یَعْلُووو وَ لَووا یُعْلَووى عَلَیْووهِ» توانوود بوور آن سوویطره و احاطووه یابوود؛ کسووي نمووي

 (.01، ص11، جق0113ي، حر عامل)

هوای دیگور ازجملوه     رهاورد آیات فوق، سلطة اسالم و مسلمانان بور ادیوان و اموت   

وَلَن یَجْعَلَ اللَهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَوي الْمُوؤْمِنِینَ   »کند:  کافران است که آیة ذیل بدان تصریح مي

 .(010نسا : « )سَبِیالً

گفتوه )لو وم سولطة     ستقیم آیات  یشروشن است عملیاتي کردن  یام، بلکه امر غیرم

مسلمانان بر کافران( با جامعة نیازمند، وابسته و فقیر و محروم از  یشرفت، تحق  یافتني 

هوای گونواگون آن اعوم از     یافتن به جامعة  یشرفته در عرصه رو دست نخواهد بود؛ ازاین

ویوژه در   دارد؛ بهدنیوی و معنوی از وظایف اولیة مسلمانان و در رأس آنان حاکمان قرار 

جهان و کشورهای گوناگون بوه   ،روزگاری که به علت بسط و گستردگي علم و صنعت

های اصولي   توان گفت  یشرفت و توسعه، یکي از اهرم و مي اند دهکدة واحد تبدیل شده

 آید.   سیطره و سلطه به شمار مي

نی  کسب ع ت و شرافت توسط توسعه و  یشرفت اقتصادی در حوزة زندگي فردی 

به یکوي از اصوحاب بوازاری خوود بوه نوام        رضاکه امام  جاری و ساری است؛ چنان

)باموداد  ( 013، ص1، ج0011)کلیني،  «اغْدُ الى عِ ِکَ، یعْنِى السُوقَ»فرماید:   مصادف مى

 به سو  ع تت، یعنى بازار حرکت کن(.

بورد و   اه مياشاره شد که آن حضرت از فقر به خدا  ن عليتر به روایت امام   یش
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یوا  » شوود  در تعلیل آن آیار ناگوار فقر )نق  دین و عقل و تحقیر شخصیت( یادآور مي

 0110)مجلسوي،  « لِلْمَقْتِ داعِيَةٌ.... بُنَىَ انّى اخافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِاْ بِاللَهِ مِنْهُ فَانَ الْفَقْرَ 

 د:فرمای در شرح آن مي مطهریاستاد . (010، ص01ق، ج
یعنى فقر سبب مالموت و سورکوبى و تحقیور موردم و درنتیجوه سوبب        «لِلْمَقْتِ داعِيَةٌ»

گردد یا شاید مقصود ایون جملوه ایون     ا  شدن انسان مى  ریشانى روح و موجب عقده
است که تو با مردم عداوت  یدا خواهى کرد و مردم را مسئول بودبختى خوود خوواهى    

 .(311، ص10 ج، 0001مطهری،  ) خواند

نیازی مالي و شغل مناسب، مایوة عو ت نفوس اسوت،      که غنا و بي روشن است چنان

 شود.   مقابل آن یعني فقر و تهیدستي نی  مایة حقارت مي

خطاب به فرزند  ضمن بازداشتن وی از سورزنش شخصوي کوه      علىحضرت 

 فرماید: در  ي به دست آوردن لوازم معیشت خود است، مى

يَّیْلُوُ قُوّتَهُ فَمَ ْ عَدَِِ قُوّتَهُ كَثُرَ خَّیَايَاهُ يَا بُنَّيَ الْفَقِيرُ حَقِيرٌ لَا يُسْنمَُُ كَلَامُنهُ   لَا ّتَلُمْ إِّنْسَاّناً   
بُنَنّيَ   وَلَا يُعْرَفُ مَقَامُهُ لَوْ كَانَ الْفَقِيرُ صَادِقاً يُسَمُوّنَهُ كَاذِباً وَلَوْ كَانَ زَاِْداً يُسَمُوّنَهُ جَاِْلًا يَنا 

فِنّي دِينِنهِ    وَالرِقَةِّيَ بِالْفَقْرِ ابَُْلِّيَ بَِْرْبَُِ خِصَالٍ بِالّضَعْفِ فِّي يَقِينِهِ وَالنُقْصَانِ فِّي عَقْلِهِ مَ ِ ابَُْلِ
 (.13، ص13ج ،ق0110 )مجلسي، الْحَيَاءِ فِّي وَجْهِهِ فَنَعُوذُ بِاللَهِ مِ َ الْفَقْرِ وَقِلَةِ

ن مالي و اقتصوادی در حووزة فوردی و    حاصل آنکه مباني دیني، ضرورت غنا و تمک

کند و هرگونه ضعف و وابسوتگي بوه غیور و بیگانوه بوا شورافت،        حکومتي را ایبات مي

کرامت، ع ت و سیطرة مؤمنان تعوارا دارد و  چنوین آسویبي بایود از دامون اسوالم و       

 مسلمانان  اک شود. 

 پذيري انسان. مسئوليت4

خلیفه و امین خداونود در زموین اسوت و     شناختي اشاره شد که انسان، در مبحث هستي

های الهي را دارد؛ ولي انسان صرفاً مح  نیست؛ بلکه در  ح  تصرف و استفاده از نعمت

های  برابر این ح ، تکلیف و مسئولیتي دارد و آن، استفادة بهینه و در حد مجاز از نعمت

یُومَ  »شود؛   هوای دنیووی بازخواسوت خواهود     الهي است. انسان در قیامت از تمام نعمت

   (.11صافات: « )وَ قِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْؤُلُونَ»و  (0تکایر: « )لَتُسْئَلُنَ یَوْمَئِاٍ عَنِ النَعیمِ
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ج ئیات مسئولیت انسان و  رسش از وی در قیامت در روایات تبیین شده است کوه  

ازات شود. انسان در  رتوو ایون مسوئولیت و مجو     شامل امور عبادی و مالي و اخالق مي

تخلف از آن در دنیا، متعهد و مل م است که در صورت داشوتن تمکون موالي، مقوررات     

دیني مربوطه ازجمله کمک به نیازمندان و امور خیریه را به نحو شایسته انجام دهود کوه   

 ایر مستقیم آن، چرخش و تعدیل یروت و بسط  یشرفت به تناسب افراد خواهد بود.

هوای اقتصوادی انسوان     و الهوي یوافتن فعالیوت   ایر دیگر اصول فووق، صوبغة قدسوي     

دوسووتانه اسووت کووه انگیوو ه و   هووای نوووع اعووم از تولیوود، توزیووع، مصوورف و کمووک  

هوای موالي شوخ  موتمکن، از آفوت ریوا،        بورد و کموک   راندمان کوار را نیو  بواه موي    

 ماند.    منت و تحقیر نیازمندان به دور مي

 و ايمان  . حفظ دين5

وامل گوناگوني وابسته است. فعالیت اقتصادی و  یشرفت در دینداری و ایمان کامل به ع

نیازی از دیگران است و بسوتر انجوام فوراین دینوي را      عرصة زندگي فردی، موجب بي

 کند.   هموار مي

يا بُنَىَ اّنّى اخنافُ  »فرماید:  در تبیین اهمیت اقتصاد و ضرورت توسعه مي امام علي
البالغوه،   نهج« )لَهِ مِنْهُ فَاّنَهُ مَنْقَصَةٌ لِلدّي َِ مَدَْْشَةٌ لِلْعَقْلَِ داعِيَةٌ لِلْمَقْتعَلَيْکَ الْفَقْرََ فَاسََْعِذْ بِال

 (.113، ص03ق، ج0003 الحدید، ابي / ابن003  حکمت،

فقور   .از او بوه خودا  نواه ببور     ؛ترسوم  فقر بر تو موى  هولناکفرزند ع ی م! من از دیو 

یعنوى چوه؟ یعنوى فقور گنواه      « ان دین استفقر موجب نقص»موجب نقصان دین است. 

زود بوه گنواه    ،آدمى را که ایمان قوو  نداشوته باشود    ،اما فقر ؛است؟ نه، فقر گناه نیست

 کند. وادار مى

« هتَدَعْ طَلَبَ الرِزْقِ مِنْ حِلِهِ، فَانَهُ عَوْنٌ لَوکَ عَلوى دینِوکَ   »فرماید:  مى امام صادق 

چون کمک  لب رزق از راه حالل را ترک نکن؛ط( )01، ص03ق، ج0113 حر حاملي،)

 خوبى برا  دین توست(.

، 31، جق0110مجلسوي،  « )الْکَسَولُ یَضُورُ بِالودّینِ وَالودُنْیا    »فرمایود:   موى  باقرامام 
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بواره   درایون  جوادی آمليرساند(. استاد  ( )تنبلى به دین و دنیا  انسان، زیان مى011ص

 نویسد: مي

نیازهای اوّلي و ضروری خود را تأمین کننود، احتموال هور عمول     تا افراد جامعه نتوانند 
حتي کافران و اهول   ،زیرا مردم فقیر، دستِ نیازشان به سوی همه ؛رود در آن مي خالفي

کننود   کتاب دراز است و آنان در برآورده ساختن نیازها، شرایطي نامشروع را لحاظ موي 
وَدَ کَثیر مِن اَهلِ الکِتبِ لَوو یَورُدُونَکُم   »شود:  فقیر ناچار به  ایر  آنها مي ةکه گاه جامع

. آنان در صوورت نیواز موادی    (013)بقره: « مِن بَعدِ ایمنِکُم کُفّارًا حَسَدًا مِن عِندِ اَنفُسِهِم
آرزوهوا و امیوال    ،اندازند تا با رفوع نیواز ایشوان    همت خود را به کار مي ةمسلمانان، هم

و انکار حقای  هستي، ذلت و خواری، زوال عقول  کفر به خداوند  خود را عملي سازند.

انساني، فساد و تباهي، عداوت و دشمني، اعراا از تعالیم دینوي، انحطواط فرهنگوي و    
اجتماعي، دوری از علوم و معارف حقیقي و اجتناب از حیات انسواني، برخوي از آیوار    

الکت برسواند و  تواند جامعه را به انحطاط کشاند و به ه یک مي زیانبار فقر است که هر

 (.111ص ،03ج ،0003جوادی آملي، ) از سعادت و صعود دور سازد

تر به نقش ایجابي اقتصاد و  یشرفت در دین و دینداری اشواره شود. اکنوون بوه       یش

نقش منفي فقر و عدم توسعه در تضعیف و جرح دینداری و تردید کوردن دربوارة دیون    

 شود. مدعي سعادت دنیوی اشاره مي

ای مهوم   در برخي روایات، نقش منفي فقر و نداری به گونهمقتض  کار  . فقر 5 -1

بسیار  از گناهان هست که از فقر و کشد.  جلوه شده که دارندة آن را به مرز کفر نی  مي

 «کادَ الْفَقْرُ انْ یَکونَ کُفْراً»فرمود:   و سلم رسول اکرم رو شود؛ ازاین ميناشى  نیازمندی

 .(013، ص1، ج0011کلیني، )

ن دیک به سرحد کفر است. فقور، روح   ،فقر»نویسد:  در توضیح آن مي مطهریاستاد 

 .(311، ص10 ، ج0001 مطهری،« )کند را عاصى و ع یمت را ضعیف مى

یکي از آیار ناگوار فقر، ایجاد ت ل ل و خلول   دادن مع د  . فقر مقتض  ازدست5 - 2

یوواب و انجوام گناهوان اسوت کوه بوه       در اعتقادات دیني و در  ي آن، ت ل ل در اعموال  

 انجامد.   دادن سعادت اُخروی مي ازدست

آن را دلیول بور   « من ه معا  له، ه معاد له»با اشاره به سخن معروف  مطهریاستاد 

 -معواد   ،آنکه معا  و زندگى ماد  ندارد»کند:  تقدم معا  و اقتصاد بر معاد تفسیر مي
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تقودم معوا  بور معواد و تقودم       ،یون جملوه  ندارد. ا - زندگى معنو  است محصولکه 

زندگى ماد  بر زندگى معنو  و وابستگى زندگى معنو  را به عنوان روبنا بوه زنودگى   

 (.111، ص1 ج ،0031مطهر ، « )رساند ماد  به عنوان زیربنا مى

: مسائل مادی، نقش مستقیمي در دینداری و انجام . فقر موجب ترک عب دات5 - 3

کواملي   ایموان کوه از   –ها  ني دارند و نقش آنها در برخي از انسانها و فراین دی عبادت

بسا در صوورت گرفتواری بوه مشوکالت فقور،       کننده است؛ چه تعیین –برخوردار نیستند 

شخصي به مرز کفر، ترک نماز و روزه برسد. این نکته در خود روایات نی  ملحوظ شده 

نا فى الخُبْو ِ وَه تَفَورَقْ بَیْنَنوا وَبَیْنَوهُ فَلَووْ      بارِکْ لَ»فرماید:  در دعا مى است.  یامبر اکرم 

)خودایا!  ، «30، ص1، ج0011 )کلینوي، « لَاالْخُبْ ُ ما صَلَیْنا وَه صُمْنا وَه ادَیْنا فَرائِنَ رَبِنوا 

برا  ما در نان، برکوت قورار ده و میوان موا و آن جودایى مینوداز. اگور نوان نباشود، موا           

 کنیم(. یم و روزه بگیریم و واجبات الهى را ادا توانیم نماز بخوان نمى

هوا   توأییر نواگوار فقور بوه تورک عبوادت       . فقر مقتض  اتتك ب گن   ا خطط   1 - 1

 شود.   بسا موجب کفر و ارتکاب گناهان نی  مي اختصاص نیافته؛ بلکه چه

« ثُورَ خَطایواهُ  ه تَلُمَ انْسواناً یَطْلُوبُ قُوتَوهَ، فَمَونْ عَودِمَ کَ     »مى فرماید:  علىحضرت 

گوردد،   )کسى را که دنبال قوت )وسایل مورد نیاز( مى (13، ص13ق، ج0110)مجلسي، 

 شود(. سرزنش نکن؛ چون آن کس که ندارد، خطایش زیاد مى

« غِنىً یَحْجُ ُکَ عَنِ الظُلمْ، خَیْرٌ مِنْ فَقْورٍ یَحْمِلُوکَ عَلَوى الْوأِیْمِ    »فرمود:  صادقامام 

نیاز  که تو را از ظلم باز دارد، بهتر از فقر  اسوت کوه    )بى( 31، ص1، ج0011کافي، )

 تو را به گناه بکشاند(.

در این کالم گهربار، اف ون بر اینکه یروت با تهیدستى مقایسوه شوده، تصوریح شوده     

، 0011)تمیموي آمودی،   « الْعُسْورُ یُفْسِودُ الْوأَخْالقَ   »است که تنگدستى، زمینة گناه اسوت.  

ُالْفَقْورِ   ضَنروُرَة »فرمایود:   کند( و باز مى دستى، اخالق را فاسد مى)سختى و تنگ (011ص

 دارد(. )همان( )شدت نیاز، انسان را به کارها  ناروا وا مى« فَظیعِ الْأَمْرِ  تَبْعَثُ عَلى



 

 

 

 

45 
 

 

ت
رف
یش
ي  
الم
ي ک
بان
م

 

 شناختیپنجم: مبناي جامعه

طلبود کوه اینجوا بوه      شناختي و نقش دین در آن، خود مجال مسوتقلي موي   مباحث جامعه

 شود. ری بسنده ميمختص
های سیاسوي و اقتصوادی    در برخي از مکاتب و نظام  تقدم حقوق ج معه بر فرد .1

اموا اسوالم ضومن بوه      ؛حقوق فرد بر حقوق جامعه و دولت مقدم است ،مانند لیبرالیسم

بوه تقودم    ،رسمیت شناختن حقوق فرد و جامعه و دولت، در مواقوع تعوارا و تو احم   

مطاب  اصالت فرد و اصول مالکیوت،    برای نمونه ؛ده استحقوق جامعه بر فرد حکم کر

شود  مي نامیدهکه احتکار و آن به مشتری و بازار   نکردن نگهداری اجناس خود و عرضه

در مکتوب   ولوي  ؛دریک عمل اقتصادی است کوه دولوت حو  تعورا بوه آن را نودا       -

لیت جلووگیری  بلکه مسئو ،، دولت ح بینجامدمردم  زیاناقتصادی اسالم اگر احتکار به 

اشتر ضومن اشواره بوه      معروف خود به مالک ةدر نام عليکه امام  چنان ؛از آن را دارد

ورزنود و بوه احتکوار دسوت      موي  خودداریکه از دادن مالیات  بازرگانانوجود برخي از 

دهود و   از احتکار مي بازداشتنبه فرماندار خود دستور و   عمومي زیانبه دلیل  و   زنند مي

 .(10البالغه، نامه  نهج) دهد استناد مي مل  یامبرآن را به ع

هوای دینوي    شاید برخي با استناد به بعن آموزه. سرنوشت ج معه بر ع دة مردم  2

همچون قضا و قدر الهي بر ایون بواور باشوند کوه سرنوشوت افوراد و جواموع، از  ویش         

سلیم حوادث رو باید ت گااری ندارند؛ ازاین مشخ  شده و شهروندان هیچ نقش تأییری

ها باشند و به تغییر جامعه نیندیشند؛ بنابراین چنین برداشتي از دین با صوریح   و حکومت

کند که هرگونه ایجاد تغییور و تحوول در    آیات ذیل ناسازگار است که با تأکید دهلت مي

قَنوٍِْ  إِنَ اللَهَ ال يُغَيِنرُ منا بِ  »قوم و جامعه به خواست قلبي و عملي خود قوم وابسته است؛ 
قَنوٍِْ    ذلِکَ بَِْنَ اللَهَ لَمْ يَکُ مُغَيِراً ّنِعْمَةً أَّنْعَمَهنا عَلنى  »( و 11)رعد: « حَََى يُغَيِرُوا ما بَِّْنْفُسِهِمْ

 .(10انعام: ) حَََى يُغَيِرُوا ما بَِّْنْفُسِهِمْ وَ أَنَ اللَهَ سَميٌُ عَليمٌ

معووه و نیوو  انحطوواط آن در : رشوود و  یشوورفت جاهطط ی ال طط  . ح کمیططت سططن ت0

های گوناگون از نگاه دین به علل مادی منحصر نشده؛ بلکه اف ون بر آن، علول و   عرصه

به تعبیری قرآني، سنن الهي تأییرگااری وجود دارد. قورآن از نو ول برکوات خواص در     

(،  یروزی گروه اقلیت بور اکثریوت   11/ هود: 31اعراف: صورت  یروی از ح  و ایمان )
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یوت  ( و در  ایان حاکم011 :عمران آل /03-3ن ول امدادهای غیبي )انفال:  (،113)بقره: 

ای، هوم بشوارت    دهد که به گونه ( خبر مي11/ نور: 1حکومت صالحان بر دنیا )قص : 

کنود.   است و هم از وجود رابطة تکویني بین  یشرفت جامعه با موارد فوق حکایوت موي  

 (.113، ص0001)مصباح ی دی،

هي حاکم بر جوامع، ساحت منفي نی  دارد کوه آیوات بسویاری از بسوتن     های ال سنّت

(، نو ول  13 - 10/ کهف: 10تأخیر در عااب و مهلت )نحل:  درهای رحمت و برکات،

(، شومول عوااب بور    11عمران:  / آل11 – 1عااب و جنگ و جدال بین جوامع )انعام: 

ن در برخي از آیات، فلسوفة  کنند. قرآ ( حکایت مي11ستمکاران و غیرستمکاران )انفال: 

 (،0 -3/ فجور:  01کرده و عللي چوون فسو  )اسورا :     عااب و انحطاط جوامع را تبییین

(، تکایب  یامبران )اقوام  لوط، یمود و فرعون( 13/ کهف: 13/ قص : 00ظلم )یونس: 

 را مطرح کرده است.

جامعوه و  توان نتیجه گرفت راه  یشورفت   از این دو قسم آیات )نعمت و عااب( مي

ویژه استمرار آن و دچار نشدن آن بوه انوواع عوااب و انحطواط، برگ یودن زنودگي و        به

 حیات معنوی و  اک است که آن نوعي توصیه به جوامع دیندار است.    

شوناختي )ایبوات    برخي از مسائل نواظر بور جامعوه بوا مسوائل مطورح در مباحوث دیون        

ماعي همچون نقش موردم، نظوارت، آزادی   نگری اسالم با مباني و اصول سیاسي و اجت جامع

و مدارا و نی  اصول اقتصوادی ماننود مالکیوت، توزیوع و تعودیل یوروت و جایگواه دولوت(         

 تر بدانها اشاره شد و تفصیل آن را باید از موضع دیگر  ي گرفت.   اند که  یش مشترک

 گيري نتيجه

دت اُخوروی موردم   گفته روشن شد که غایت ذاتي دین اسالم، تأمین سوعا  از نکات  یش

است؛ ولي به دلیل همبستگي و به هم تنیدن سعادت اُخروی با نیازها و سعادت دنیوی، 

دین برای تحصیل غایت ذاتي خود در عرصة دنیا و  یشرفت، دخالت داشوته اسوت؛ بوه    

تر ساحت دنیا و تحصیل  یشرفت، خود ج و غایت و برنامة دین است که بور   بیان دقی 

رو بور اندیشووران    است؛ ازایون «  یشرفت دیني»است که رهاورد آن مباني خاصي مبتني 

 دیني، تبیین مباني  یشرفت دیني و بر متولیان حکومت، اجرای آن فرا است.  
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 منابع و مآخذ

 قرآن مجید. * 

 البالغه. نهج* * 
 ق.0003 ي،العرب یا  التراثدار اح جا : ؛ ]بيالبالغه شرح ن ج ید؛الحد ياب ابن .0
 .ق0101انتشارات الشریف الرضي،   :قم ؛المواقف شرح ؛رسید شریفمی ،جرجاني .1

خودمات فرهنگوى رسوا،     ةمؤسسو  :تهوران  ؛هدف بعثطت  ، خرت ا خدا؛ ازرگان، مهد ب .0
0033. 

 یه،اسوالم  يفروشو  کتاب ن:تهرا ؛المراد ا شرح ف تس  کشف ترجمه ي؛شعران ،ابوالحسن .1
 ق.0030

 .0011 ي،اسالم یغاتدفتر تبل :قم ؛مغرتالحكم ا دتتالكل ؛عبدالواحد ی،آمد تمیمي .1
 .0001 ،نشر اسرا  :، قم01ج ؛یمتسن یرتاس ؛عبداهلل ي،آمل جوادی .1
 .0003مرک  نشر اسرا،  :قم ،03ج ؛جامعه در قرآن : موضوع یرتاس ؛____ .3
 م.0331 تا ، : ]بيلندن ؛حكمت ا حكومت ؛حائر  ی د ، مهد  .0
 .ق0113یت،آل الب ةموسس :قم ؛هالشیع اس ئل ي؛عامل حر .3
 .0010،  النشر اهسالمى : قم ؛ العقول تحف؛ شعبه ابن، حرانى .01
 ق.0101،  انتشارات اسالمى : قم ؛المنقذ من التقلید ی؛راز حمصي .00
 .0011وزارت ارشاد،  :تهران؛ نوت  صحیا ؛روح اهلل خمیني، .01
روابوط   :تهوران  ؛مشراح مطذاکرات قط نون اس سطو اال    صوتت، عبدالحسین؛ دستغیب .00

 .0010س شورای اسالمي، عمومي مجل
 .11،  کی ن ؛«ذاتى و عرا دین» ؛سرو ، عبدالکریم .01

 .11،  کی ن؛ «معنا و مبنای سکوهریسم» ؛____ .01
 .00310، کی ن، تهران: خدم ت ا حسن ت دین ؛____ .01
 .0033؛ تهران: شرکت سهامي انتشار، پ دش ه  خدا ؛____ .03

 .0031؛ تهران: صراط، تر از ایدئولوژی فربه ؛____ .00
فروشوي   ؛ تهوران: کتواب  المطراد  ترجمطه ا شطرح ف تسط  کشطف    راني، ابوالحسون؛  شع .03

 ق.0030اسالمیه، 

 .ق0101 ید،مف یخش ةکنگر :قم ؛مصنا ت الشیخ الماید مفید؛ یخش .11
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