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 مقدمه

کاتب های اخیر، و از مفاهیم پیچیده و متکثر است؛ و ممصطلح امروزی، مفهومی نو و مربوط به دهه. مفهوم توسعه به معنای 1

ه تعریف آن های فلسفی، معرفت شناختی، انسان شناختی و... بگوناگون مدرنیسم، پست مدرنیسم و... با عنایت به زیر ساخت

 ند دیدگاه خود را نسبت به این مفهوم جدید، ظاهر سازد.تواها و بنیادهای فکری اسالم نیز میاند. زیر ساختپرداخته

یازهای امروز گوی نتواند به صورت عینی از جامعیّت اسالم دفاع کند که پاسخ. نظام جمهوری اسالمی ایران، وقتی می6

خشیدن به این ب ی همراه با سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. عینیتدهی به توسعهریزی و سازمانجامعه باشد و با برنامه

 ی توسعه یافتگی بستگی دارد.های فکری و اعتقادی در زمینهارمغان مهم، به حل چالش

: عمران، باید به سراغ مفاهیمی همچون. دانشمندان و اسالم شناسان، برای ایجاد نزدیکی مفهوم جدید توسعه با اسالم، 3

ی هی، کشاورزی، صنعت، تجارت، آبادی شهرها، توزیع عادالنگذاراحیای زمین، تعلیم و تربیت نیروهای انسانی، سرمایه

 ثروت، امنیت، وحدت اجتماعی و غیره بروند و از ترابط آنها، به دیدگاه اسالم در باب توسعه دست یازند.

است. نسانی شناسی، سنگ بنای علوم اجتماعی و اشود؛ زیرا انسانی توسعه یافته، بدون انسان شایسته، محقق نمی. جامعه4

 ی جامعه تأثیر منفی یا مثبت بگذارد.تواند بر توسعهای میشناسانهی انسانهر نظریّه

شناسان، برای دریافت دیدگاه اسالم در باب توسعه، باید نگاهی جامع بر منابع دینی داشته، نظر اسالم را نسبت به . اسالم5

و روایات،  وسعه ارائه دهند؛ و برای شناخت صحیح معانی آیاتهای توسعه بررسی نمایند، تا تفسیر صحیحی از تتمام شاخص

مفاهیم نو از  های جدید و دریافتهای تحمیلی پرهیز کنند؛ البته توجه به پرسشفرضروشمندانه عمل نمایند و از پیش

 متون دینی کامال بجاست. 

ربی خالی انجام گیرد و نباید همانند جوامع غ. توسعه باید در راستای رشد معنوی، الهی و تقرب جامعه به سوی حق تعالی 2

ت توسعه را دنبال های سیاسمداران کشور، باید هدفاز اخالق، تربیت، معنویت و حیات طیبه باشد؛ به عبارت دیگر، سیاست

ی متوازن، هی منابع انسانی، گسترش تولیدات مفید، بهبود کیفیت زندگی، توسعاند از: توسعهترین آنها عبارتنمایند که مهم

 ی یکپارچه، همخوانی و همراهی توسعه با عدالت اجتماعی اسالم.کاهش وابستگی به جهان خارج، تقویت توسعه

که اند؛ غافل از اینماندگی و توسعه نیافتگی آنها دانستهای از عقاید مسلمانان را، باعث عقبفکران، پاره. برخی از روشن7

 ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیِ واالیی برخوردار بودند. ین عقاید دینی از توسعهها، جوامع اسالمی با وجود همقرن

گذرانی، وقت کشی، بیهوده زیستی، عدم وجدان کاری، استعداد کُشی، فرار مغزها به خارج، پروری، عیاشی، خوشپس تن

ست، نباید ن عوامل توسعه نیافتگی اتریتوجهی به دستاوردهای جدید علمی را که از مهمناکارآمدی برخی از مدیران و بی

 به نام دین ثبت کرد.

ی اهتمام اسالم به علم، تأکید بر کار و کوشش، اتقان و استواری در کارها، اهتمام به نظم و انضباط، عزت و سربلندی جامعه

ی، اعتقاد به قضا و کوهش دنیاطلبباشند و مفاهیمی مانند اعتقاد به معاد، نی توسعه در اسالم میاسالمی و ... از مفاهیم سازنده

 گونه ناسازگاری با توسعه ندارد.قدر، توکل، زهد، قناعت و... با تفسیر صحیح آنها، هیچ
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این  االسالم آقای خلیلیان به انجام رسیده است. در. نوشتار حاضر، پژوهشی است که توسط فاضل ارجمند، جناب حجت8

 ی متعددی در این زمینه پرداخته شده است. هاپژوهش به مفهوم و انواع توسعه و پرسش

نم، به کگزاری میاند سپاسمند تالش نمودهدهی این اثر ارزشاندرکاران مرکز که در سامانی دستدر پایان از همه

نژاد، حمید ویژه از جناب آقای محمد رضا باقرزاده مدیر محترم گروه حقوق و سیاست و نیز آقایان: سید محمد علی داعی

های ریمی، صدرالسادات، سید مصطفی آل غفور و خصوصاً ریاست محترم مرکز مدیریت و مرکز مطالعات و پژوهشک

 ی علمیه.فرهنگی حوزه

  
  

  

                              عبدالحسین خسروپناه

               های فرهنگیجانشین مرکز مطالعات و پژوهش

                              ی قمی علمیهحوزه

61/5/81                                  
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 گفتار  پیش

  

هایی است که در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان سوّم، رواج شایانی داشته و در نیم قرن اخیر، به عنوان توسعه از واژه

ولوژی، برای رفت علم و تکنی اقتصادی همراه با پیشهدفی مهم و ارزشمند قلمداد گردیده است. بدیهی است که توسعه

اری و رسیدن کافزایش کمی و کیفی تولیدات و خدمات در جهت تسهیل زندگی مادّی بشر، زدودن فقر و محرومیّت و بی

 یابی به آن ضرورت دارد وریزی و تالش برای دستو برنامهبه آسایش و آرامش خاطر برای جوامع امری مطلوب است 

ن را هدف نهایی توان اکتفا کرد و آباشد؛ ولی با توجّه به نظام اقتصادی اسالم، آیا به این حد میمورد تأکید اسالم نیز می

 قرار داد؟

ازنده در سعه، چیزی جز تحوالت سی زمین حاکم است، توداری فعلی، که اکنون بر بیش از نیمی از کرهدر نظام سرمایه

 میزانِ تولید گیریِهای اندازهی جوامع، باید به دنبال شاخصگیری رشد و توسعههای تولید نیست و برای اندازهشیوه

ی بازار توسعه گردد. در نتیجه، برایبرای شکوفایی اقتصاد، رشد مصرف، همگام با افزایش تولید توصیه می و [1]جامعه بود؛

یع و گسترده، های مختلف، به ویژه تبلیغات وسها، باید از شیوههای مادّی انسانمصرف و تنوع بخشیدن به تمایالت و خواسته

فرهنگی و اجتماعی باید در خدمت نظام اقتصادی قرار گیرد تا او را  برای ایجاد میل کاذب به مصرف، بهره جست و نظام

تقویت  داری، صرفاً براساسهای اقتصاد سرمایهتر، راغب و نیازمند سازد. زیربنای تنظیم اصول و روشبه مصرفِ بیش

 هاست.ی مادّی بشر است؛ لذا هدف اصلی و نهایی، رشد اقتصادی و رفاه انسانانگیزه

 از آزادی و انسانی کماالت و اخالق تعالی و رشد برای ابزاری اجتماعی، رفاه و اقتصادی رشد اسالم، نظر از ه،ک حالی در 

تواند هدف مادّی نمی ها و لذایذثر نمودن مطلوبیّتحداک و سودطلبی یانگیزه اسالمی، تفکّر در باشد؛می نفسانی تعلّقات

های مشروع، های مادّی از راهاصلی و نهایی تالش و کوشش انسان قلمداد گردد؛ بلکه اسالم با پذیرش کسب سود و لذّت

لهی، تعلیم ا ترین هدف بعثت انبیایدهد؛ لذا مهمانسان را محور توسعه، و رشد و تعالی مادّی و معنوی را هدف آن قرار می

و تربیت بشر در جهت رشد و تکامل مکارم اخالقی اوست، تا انسان با عقل، تفکّر، اراده و اختیار، قدر و منزلت خود را در 

فا سازد؛ لذا فرهنگ های خود را شکوترین مسیر، استعدادها و خالقیّتنظام خلقت، بهتر بشناسد و با انتخاب بهترین و کوتاه

ر عناصری همچون: اهتمام نسبت به کسب علم و دانش، کار و تالش، نظم و انضباط، انجام صحیح و استوار اسالمی با تأکید ب

ورد نظر خود، ی مهای الزم و مناسب را برای پیمودن مسیر توسعهی اسالمی، زمینهکارها و کسب عزّت و سربلندی جامعه

 به وجود آورده است. 

ر، به طور جداگانه و با استناد به آیات و روایات، مورد بحث قرار گرفته است. در در این نوشتار، هر یك از عناوین مذکو

اینجا ممکن است این سؤال مطرح گردد که با وجود این که اسالم دارای فرهنگی غنی، پویا و حرکت آفرین است، چرا 

 ی کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده قرار دارند؟اکثر کشورهای اسالمی در زمره

 رسد: پاسخ به این سؤال، توجّه به دو نکته، الزم به نظر می در
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اتی ها، عقاید، آداب و رسوم و عاد. بین فرهنگ اسالمی و فرهنگ حاکم بر جوامع اسالمی فرق است؛ اوّلی، مبیّن ارزش1

ای از فرهنگ هاست که از وحی الهی و سخن پیشوایان معصوم الهام گرفته، ولی فرهنگ حاکم بر جوامع اسالمی، آمیخت

با  های غلط و انحرافی و گاهی همراه با برخی خرافات است؛ بنابراین، اگر برداشت غلط و آمیختهاصیل اسالم و برداشت

  [2]خرافات، در میان افراد جامعه رایج گردد، نباید آن را به حساب اسالم و فرهنگ اسالمی بگذاریم.

. ممکن است برداشت ما از فرهنگ اسالمی، صحیح و از منابع معتبر و موثّق باشد، ولی در به کار بستنِ آن، اغراض و منافع 6

ی عمل، به دنبال ثروت اندوزی، کسب موقعیّت و مقام یا حفظ آن عنوان شخصی یا گروهی را دخالت دهیم و در مرحله

 ذاریم. اسالمی نداشته باشیم؛ در اینجا نیز نباید عملکرد خود را به پای اسالم بگ و شهرت بوده، توجهی به مصالح جامعه و نظام

ی باید ایجاد ی ما با وضعیّت مطلوبی که یك نظام اسالمی از نظر اقتصادی و فرهنگالبتّه ناگفته نماند که وضعیّت فعلی جامعه

المللی و حتی دشمنان نظام اسالمی، برخی بینهای که نهادها و سازمانی زیادی دارد؛ لیکن با ایننماید، فاصله

های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی را از نظر کسب استقالل سیاسی، بهبود وضع آموزش و رفتپیش

پذیرند، ولی برخی از افراد جاهل و یا مغرض، ـ به عللی که اکنون جای بحث آن نیست ـ سعی بهداشت و غیره را می

ی اسالمی را بدتر از رژیم گذشته جلوه دهند. افراد مذکور اگر با انصاف به جوامع غربی توجّه جامعه کنند وضعیّتمی

ت رفت در علم و تکنولوژی، به خاطر سیر قهقرایی در مسائل اخالقی و معنوی، با مشکالیابند که با وجود پیشنمایند در می

ساس اند و با احز افراد در این جوامع با اضطراب روحی مواجهرو هستند، به طوری که بسیاری ااجتماعی فراوانی روبه

ـ که با یاد او، دلشدههدفی در زندگی، گمپوچی و بی ـ در زندگی ماشینی نمیها آرام میی حقیقی خود را  یابند؛ گیرد 

ایش یافته و با وز به روز افزهای مربوط به اعصاب و روان، رلذا آمار قتل، جنایت، سرقت، فساد و فحشا و مبتالیان به بیماری

ها نیز به بار در مقابل بشر، پدیدار گشته است. پس آنسست شدن بنیان خانواده، بیماریی چون ایدز، مانند کابوسی مرگ

 اند؛ بنابراین، تقلید کورکورانه از آنان برای ما نه مطلوب است و نه ممکن. ی مورد نظر خود دست نیافتهی فاضلهمدینه

سالمی، و حاکم ی ارفت علم و تکنولوژی، حفظ استقالل و عزّت برای جامعهکه: همراه با رشد و پیشدیگر این مطلب مهم

د، ی بدون اعتقاهای اخالقی و فرهنگ دینی در جامعه، از نظر اسالم، اهمیّت به سزایی دارد؛ چون توسعهشدن ارزش

ستگی و دهد؛ و رسیدن به توسعه همراه با وابر به جامعه تحویل میتر، چپاولگرتر و متجاوزتایمان و اخالق، انسان را حریص

نبوده، بلکه  ای نه تنها مطلوب و ارزشمندگیرد و چنین توسعهرفته، استقالل و عزّت را از جامعه میاتکا به کشورهای پیش

 همواره در معرض خطر فروپاشی است. 

هایی از فرهنگ اصیل دیده، تالشی است در جهت تبیین واژهی حاضر که به صورت بیست پرسش و پاسخ تنظیم گرنوشته

رح شده باشد و از جهت دیگر، شبهات و اشکاالت مطی اقتصادی میی اسالمی به توسعهاسالم، که زمینه ساز رسیدن جامعه

دهد. در می سخی ناسازگاری بخشی از فرهنگ و معارف اسالمی با توسعه، پاها را، دربارهرانیها و سخندر برخی نوشته

این بخش، مقوالتی چون: دنیا طلبی و آخرت خواهی، توکل، رزق مقسوم )روزی معین و معلوم(، قضا و قدر، قوانین اسالم 

 و مقتضیات زمان، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.
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و جناب  آیت اهلل مصباح یزدی ی اساتید معظّم حوزه و دانشگاه، به ویژه استاد فرزانه، حضرتدانم از همهبر خود الزم می

آقا نظری که از ارشادات اسالم، آقایان: غالمرضا مصباحی و حسنباغیان و حججآقای دکتر پرویز داودی و دکتر مرتضی قره

ران در نظی صاحبمند بودم، تشکر و قدردانی نمایم و از نظرات همههای آنان در تدوین این مجموعه بهرهنماییو راه

 نمایم.های موجود در این نوشته استقبال میرفع کاستی

  
 محمد جمال خلیلیان

  

 
 hdiی انسانی یا هایی چون: تولید ملّی و درآمد سرانه، شاخص توسعهی اخیر، عالوه بر شاخصالبتّه در دهه. [1]

(human development index که یك شاخص ترکیبی و بیانگر میزان درآمد سرانه، امید به زندگی در بدو تولّد )

 جوامع قرار گرفته است.ی تر مالك سنجش توسعهو میزان باسوادی افراد جامعه است، بیش

عقب  دهد و یا برای رفع. ادعای ما این نیست که اسالم برای رسیدن به توسعه، راه حل سریع و یك شبه ارائه می[2]

کید آوردهای چند قرن اوّل تمدن اسالمی، بر این امر تأکند، بلکه با استناد به دسترفی میماندگی، داروی سحرآمیز مع

ی اسالمی دارد و قواعد رفت جامعهورزیم که اسالم، نگرشی همه جانبه و فراگیر به مسائل مربوط به انسان و توسعه و پیشمی

اد به سازد با استنهایی اهتمام دارد که انسان را قادر میدهد و بر ارزشو ضوابطی جامع و دقیق، فرا روی انسان قرار می

لوب و مورد ی مطهای قانونی الزم را برای حرکت در مسیر توسعهنظرات مجتهدین جامع الشرایط و آگاه به زمان، زمینه

خواهد راستی می هی مطلوبی است که هر انسانی که بنظر اسالم ایجاد نماید. اصول اسالم، تصویری زنده و گویا از جامعه

اش ارزشمند باشد، طالب آن است، مشروط بر این که با تمسّك به قرآن و عترت، وجودش دارای معنی و مفهوم و زندگی

 شناخت صحیحی از معارف اسالمی داشته باشد.
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 فصل اول: 

 تعاریف و مباحث زیربنایی  

ی غرب ارائه کرده، مورد قبول اسالم است، یا باید تعریف دیگری از توسعه، به خصوص، ای که جامعهآیا توسعه 

 ی اسالمی در نظر بگیریم؟ ی اقتصادی، برای جامعهتوسعه

ح ای که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات، همراه با بهبود سطعنوان فرایند پیچیدهتوسعه به معنای جامع، به  

کاری، تأمین رفاه همگانی و رشد علمی را در یك جامعه مدّ زندگی، تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیّت و بی

 نمایند. تالش میریزی و ی جوامع امری مطلوب است که برای رسیدن به آن، برنامهنظر دارد، برای همه

ی مورد نظر و تأیید اسالم، گرچه وجوه مشترکی با فرآیند توسعه در جهان غرب دارد، ولی از جهت انگیزه توسعه

ی امکانات جامعه ای ارزشمند است که در آن همهو هدف نهایی، بر یکدیگر منطبق نیستند؛ زیرا از نظر اسالم، توسعه

 د؛ به طوری که افراد جامعه بتوانند با اراده و اختیار خودهای پذیرفته شده به کار گرفته شودر جهت احیای ارزش

 در جهت تکامل و اعتالی مادی و معنوی جامعه حرکت نمایند.  گیری از نیروهای درونی و امکانات موجود،و بهره

ای در جهت رفته گرچه پیامدهای مثبت و آثار ارزندهی توسعه یافتگی در کشورهای پیشدر حال حاضر، پدیده

گردد که در کشورهای مذکور، نرخ فساد، فحشا و فاه و آسایش انسان به ارمغان آورده است، ولی مالحظه میر

ون اند؛ به طوری که اکنهای زیادی از بیماران روانی پر شدهجرایم، روز به روز در حال افزایش است، بیمارستان

هاست و ترین داروداروهای مربوطه از پرمصرف اند ودر امریکا، پردرآمدترین پزشکان، متخصصین اعصاب و روان

 آموزان برای رفتن به مدرسه، امنیّت ندارند و پلیس باید از آنها مواظبت نماید. در برخی مناطق، دانش

دعا کرد که توان اآلی باشد؛ ولی نمیهای توسعه در حد باال و ایدهبدیهی است در چنین وضعیّتی، هر چند شاخص

خت و بامع و واقعی، در این جوامع تحقق یافته و آنها در زندگی مادی خود، صددرصد خوشتوسعه به معنای ج

جوامع  توان بدون تأمل در نقاط ضعف و قوّت، شرایط متفاوتسعادتمند هستند؛ بنابراین، توسعه با مدل غربی را نمی

های انسانی . با عنایت به جنبهمختلف و امکانات موجود هر جامعه پذیرفت و به تقلید کورکورانه از آن پرداخت

ی مسائل اخالقی و معنوی جامعه، که مؤثرترین عامل ایجاد آرامش روح و روان بشر رفت در زمینهتوسعه باید پیش

ت؛ یعنی پذیر اسبندی به دین، و شناخت صحیح آن امکانی پایاست، مدّ نظر قرار گیرد؛ این مهم، تنها در سایه

دت و خوشبختی ی سعای صحیح زندگی فردی و اجتماعی و تأمین کنندهه بیانگر برنامهدستورها و معارف دینی ک

ای انحرافی و دنیا و آخرت انسان است، به طور جامع و صحیح شناخته و به کار بسته شود. البته اگر کسی مسئله

وجود  یرت و تعارضخرافی را جزء دین بداند، ممکن است در این صورت تصور نماید که بین دین و توسعه، مغا

 .دارد
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 چند تعریف از توسعه: 

 [ 1]1گوید: توسعه، یك روند خالّق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی، در سیستم اجتماعی است.میفریدمن 

گوید: توسعه، جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی، می مایکل تودارو

کن کردن فقر مطلق ها و ریشهی مردم و نهادهای ملّی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریباورهای عامه

 [ 6]6است.

ی تولید و بر تر و پدید آمدن تحول در چگونگبیشی اقتصادی بر مبنای تولید گوید: توسعهمی چارلز کیندل برگر

 [ 3]3های مختلف تولید استوار است.تجدیدنظر در تخصیص منابع و نیروی کار به شعبه

نّتی به روش ی جدید، از وضعیّت سرفتهتوسعه، فرایندی است که تولید با استفاده از ابزارهای پیش تعریف دیگر:

صّص و مهارت الزم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و ها تخنوین، متحول گردیده، انسان

 [ 4]4به کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.

اند که شود، اقتصاددانان، غالباً توسعه را بر اساس تأمین نیازهای مادی بشر تعریف کردههمان طور که مالحظه می

 باشد. رسد این گونه تعاریف ناقص میه نظر میب

 تعریف نهایی و مورد نظر، از توسعه: 

رایند، با سازد و در این فی شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را فراهم میتوسعه، فرایندی است که زمینه

های اصیل خواسته مین دیگری بهینه از منابع مختلف بستر مناسبی برای رشد تولیدات ملی، هماهنگ با تأاستفاده

 ایند. پیمی خود را میآید و در نتیجه، افراد جامعه، در این فرایند، مسیر تکاملی شایستهانسان فراهم می

                                                           

 . 7، ص1باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، ج. مرتضی قره[1]1

 . 132ـ135، ص 1ی غالمعلی فرجادی، جی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه. مایکل تودارو، توسعه[2]6

 . 71، ص 1ی رضا صدقی، جی اقتصادی، ترجمه. چارلز کیندل برگر، توسعه[3]3

  .177ـ172د ایران، ص . حسین عظیمی، مدارهای توسعه نیافتنی در اقتصا[4]4
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 های مورد نظر: ویژگی

ن باشد و بدیهی است که چنیی افراد جامعه میی شکوفایی استعدادهای همهی زمینه. توسعه، فراهم کننده1

 آید؛ های برابر به وجود نمیبرقراری عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت ای بدونزمینه

های مادی و معنوی )جسمی و روحی( انسان و رشد و تعالی فرد و جامعه در کنار . در این فرایند، تأمین خواسته6

 یکدیگر مطرح است؛ 

که در  ی مقام اوستیی شایستهدار است و هدف نهایی از آن، رسیدن انسان به کمال نها. توسعه، فرایندی جهت3

ی رچشمهی موجودات و سبخش همهبینی و فرهنگ اسالمی، کمال نهایی انسان، قرب الی اهلل به عنوان هستیجهان

 یابد. ی استعدادهای درونی انسان، تحقق میباشد و با شکوفا شدن و به فعلیّت رسیدن کلیهتمام کماالت می

 ی اقتصادی عهتعریف نهایی و مورد نظر از توس

تکنولوژی  ای تربیت شود که با تسلّط برگردد که در آن انسان به گونهی اقتصادی به وضعیتی اطالق میتوسعه

ناسب برای ی مریزی جامع، جهت تأمین رفاه جامعه را داشته و زمینهی بهینه از منابع، توان برنامهمدرن و استفاده

 هم باشد. نیل به کماالت انسانی برای همگان فرا

 ی اقتصادی در اسالم، یك هدف است یا وسیله؟ توسعه 

امروزه، کسی مخالف توسعه به معنای بهبود وضع رفاهی مردم نیست، بلکه بحث در این است که، آیا رفاه مادی،  

 منتهای سیر و تالش انسان و هدف نهایی اوست؟ 

اگر ما قبل از هر چیز، مسائلی از قبیل هدف خلقت و آفرینش انسان، تعریف خوشبختی و سعادت او و جایگاه آدمی 

 ی اقتصادی، هدف نهایی و اصیل انسان در این جهانیابیم که توسعهدر نظام خلقت را برای خود حل کنیم، درمی

توسط، ر مطلق، هدف نهایی نیست، بلکه به عنوان هدفی مباشد و در یك نظام اسالمی، اساساً رشد و توسعه، به طونمی

یعنی وسیله و ابزاری در راه رسیدن انسان به فضایل و مکارم اخالقی و پیمودن مسیر قرب الی اهلل به کار گرفته 

باشد. خداوند متعال در قرآن ای برای جهت مذکور میشود. تأمین رفاه مادی انسان در حدّ معقول، مقدمهمی

 فرماید: میکریم 
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 یمند ساخت تا )با استفادههای پاکیزه بهره[؛ خداوند شما را از نعمت5]5 وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ... 

 گزار به درگاه الهی باشید. صحیح و به جا( سپاس

 ی قصص آمده است: در سوره

با آنچه خداوند به تو عنایت کرده است،  ؛[2]2خِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیا...وَ ابْتَغِ فِیما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ اآل

 ی آخرت را طلب نما و نصیب خود را از دنیا فراموش نکن... خانه

های الهی، گرچه از دیدگاه اسالم امری الزم و مطلوب است، ولی مندی از نعمتپس تأمین نیازهای مادی و بهره

 ی تکامل معنوی بشر استفاده نمود. ز آن به عنوان وسیلهباید ا

ی اقتصادی، امکانات مادّی و تسهیالت رشد و کمال برای افراد جامعه خالصه این که: در توسعه، به خصوص توسعه

خالف های مکشی، جهالت و سایر پدیدهای است که در آن ظلم و بهرهی فاضلهشود و این همان مدینهفراهم می

 ال مطلق است. ی امور به سوی کمفطرت و تکامل جامعه وجود ندارد و سیر همه

[ ولی افراد 7]7ی کامل و همه جانبه رسیده باشد وجود ندارد،بدین ترتیب، در دنیای امروز، کشوری که به توسعه

ا ی اسالمی، با توجّه به بینشی که با الهام از آیات قرآنی و سخنان پیشوایان معصوم نسبت به دنیمسلمان در یك جامعه

آورند، قادر به حرکت در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه و پرهیز و امکانات موجود در آن به دست می

 از ظلم و ستم به دیگران هستند. 

توانیم از روایات ائمه طاهرین بدست آوریم؛ به عنوان های آن را به خوبی میما این دید ابزاری به دنیا و نعمت 

 فرماید: نمونه، امام باقر)ع( در یکی از دعاهای خود می

اسئلك اللهم الرفاهیة فی معیشتی ما ابقیتنی معیشةً اتوی بها علی طاعتك و ابلغ بها رضوانك... ؛ پروردگارا؛ در 

چنان رفاهی قرار ده که با آن بر اطاعت و بندگی تو توانا باشم و خشنودی و رضایت تو را به دست ام آنزندگی

 آورم. 

                                                           

 . 62ی (، آیه8ی انفال ). سوره[5]5

 . 77ی (، آیه68ی قصص ). سوره[6]2

  .11ی تکنولوژی، ص ها، توسعه. عباس حاج فتحعلی[7]7
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 های اخالقی ناسازگار است؟ رن، با ارزشرفته و مدی همراه با تکنولوژی پیشآیا توسعه

ب و ارزشمند و یابی به آن مطلوبینی اسالمی، پیمودن مسیر توسعه هدف نهایی سیر انسان نیست؛ امّا دستدر جهان 

ی وسیله در شرایط کنونی جهان، امری الزم است؛ لذا در مقایسه با هدف نهایی، به عنوان هدفی متوسط و به منزله

 باشد. ای رسیدن به مقصود نهایی، یعنی سیر الی اهلل مطرح میو ابزاری بر

حال با توجه به این که توسعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بدون رشد و رشد نیز بدون 

گی و رهنهای فی بین تکنولوژی و ارزشی رابطهیابد، در اینجا دربارهاستفاده از تکنولوژی مدرن، تحقق نمی

 گردد. اخالقی سؤال باال مطرح می

م بر ها و باورهای دینی و فرهنگی حاکبینی و اعتقادات مذهبی افراد یا به عبارت دیگر، ارزشبه طور کلّی جهان

ای بر رفتار اقتصادی آنان در روند توسعه و میزان آن دارد. قایلین به تضاد و ناسازگاری جامعه، نقش تعیین کننده

اس تحلیل دانند. براسهای اخالقی، سودگرایی شخصی و انباشتِ سرمایه را مبنای توسعه میو ارزشبین توسعه 

های یابی به توسعه ناممکن است؛ در حالی که ارزششناس معروف آلمانی، ماکس وِبر، بدون این شرایط، دستجامعه

 ن و ایثار، مبتنی است. گرایی، آخرت گرایی، خدمت به دیگرادینی و اخالقی، بر دیگر خواهی، جمع

 تحلیل و بررسی مطلب: 

رفته و مدرن، یشای پبدون شك، توسعه با یك سلسله تغییرات اجتماعی همراه است و گذر از جوامع سنّتی به جامعه

ر نیست و ورود پذیبدون تغییرات مذکور ممکن نیست؛ زیرا توسعه بدون رشد و رشد بدون ورود تکنولوژی، امکان

 طلبد. هایی را میگرگونیتکنولوژی د

در این مرحله باید به تغییر ساختاری و تحوالت فرهنگی توجه نمود. این تغییر، همان مدرنیزم یا مدرنیته است، و 

 ترین انتقاد از توسعه، متوجه همین تغییرات است نه خود توسعه. بیش

راسی ی اجتماعی، تمرکز سیاسی، رواج بوروکاند از: تغییر در قشربندوار عبارتاهم این تغییرات، به طور فهرست

های رشد شهرنشینی مدرن، تکثّر یا تنوع فرهنگی، افزایش پریشانی، نا امنی و نابهنجاری های اجتماعی،در سازمان

دانند؛ لذا ی این عواقب را، صددرصد، اجتناب ناپذیر نمیشناسان همهو افزایش نسبیّت فرهنگی. جامعه اجتماعی
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ای که در ژاپن اتفاق افتاد با تعاریف تجدّد در غرب یکسان نیست؛ انشمندان غربی اذعان دارند، توسعهبرخی از د

 [ 8]8های سنّتی ژاپن، حفظ شده است.بلکه بسیاری از ارزش

ر از زمانی است تاگر کشوری بدون جذب دانش فنّی، تکنولوژی را وارد کند، مسلماً اثرات منفی چنین روندی بیش

های یشها و گرالوژیِ فوق در دسترس نباشد؛ زیرا ورود این نوع تکنولوژی، باعث ورود الگوها، ارزشکه تکنو

رد بحث شود. حاصل این که در پاسخ به سؤال مونامناسب بیگانه و نیز سلب روح خود اتّکایی و اعتماد به نفس می

 باید به سه نکته توجه نماییم: 

آدمی ـ اگر  ها و طبیعتب آن ذاتاً فسادآور نیست، گرچه با توجه به واقعیّت. تکنولوژی و رشد اقتصادیِ متعاق1

های معنوی قرار نگیرد ـ ممکن است پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد که انسان تحت کنترل و هدایت ارزش

 طلبی و سودجویی مفرط انسان است. ناشی از حرص و طمع و جاه

شترك ی جوامع، مها در همهطلبد؛ که بعضی از این زمینهگی خاص خود را میهای فرهن. رشد تکنولوژی، زمینه6

رهنگیِ خاصی باشد؛ ی فی زمینهاند و چنین نیست که تکنولوژی و رشد اقتصادی، حتماً نتیجهو برخی از آنها متفاوت

عت در جهان امروز ت صنرفی ژاپن با حفظ فرهنگ سنتی خود، به سطح باالیی از رشد تکنولوژی و پیشمثالً، جامعه

 دست یافته است؛ بنابراین، رشد تکنولوژی ضرورتاً مستلزم رها کردن عناصر ارزشمند و فرهنگ سنتی نیست. 

ی تر جنبه. تکنولوژی و رشد اقتصادی، پیامدهای فرهنگی خاصی دارد، ولی این پیامدها جبری نیست و بیش3

نابراین، با کند؛ بهای مختلفی پیدا میجتماعی گوناگون، صورتساختاری دارد و با تأثیر از عوامل فرهنگی و ا

توان ابعاد مختلف سودگرایی و تفکّر مادّی محض، خودخواهی و دنیاپرستی را تحت تأثیر قرار فرهنگ غنی می

 داد.

   

شخصی استوار  یطلبی، انباشت سرمایه و سودگرایهای اخالقی، به توسعه که بر دنیابندی به ارزشتوان با پایآیا می

 است دست یافت؟ 

انسان  آل است. نگرش یكی ایدههای الهی، معرفی و پرورش انسان کامل و جامعهترین هنر اسالم و مکتببزرگ 

ر چارچوب های مادّی و انسانی، دمکتبی به امکانات مادّی، تحت تأثیر ضوابط و مبانی ارزشی قرار دارد و او از سرمایه

صویر گذارد و با به تاش، ما را به جای من مینماید. اسالم با دیدگاه اجتماعیاستفاده می این ضوابط و مبانی

                                                           

 . 419، 463ی مقاالت سمینار جامعه شناسی و توسعه، ص . محمود محمدی عراقی، مجموعه[8]8
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ی دارد، به طرف دیگرخواههای متعالی، انسانی را که به طور طبیعی خودش را دوست میکشیدن اهداف و آرمان

ا با نزدیك کردن او به خد بینی و توجه به خصلت حب ذات در انسان،دهد. اسالم با واقعو خیرخواهی سوق می

گوید: ای انسان تو برای خودت کار کن، امّا رشد و کمال خود را در کند؛ یعنی میدر خود او تغییر ایجاد می

ران او در فکجهت قرب الی اهلل و به دست آوردن خشنودی حق تعالی جستجو کن؛ در حالی که ماکس وبر و هم

 [ 9]9کنند.ی برخورد میجمع بین مادّیت و معنویّت، به مشکل جدّ

افتگی قدم یآنچه اکنون به وضوح قابل مشاهده است این است که، جهان سوم که با شور و شعف به سوی توسعه

د ایجاد نیازهای توسعه را در خورو شده است یکی این که، پیشبرداشته، به دو دلیل، با موجی از مشکالت روبه

زدگی دوران استعمار در اذهان مردم کشورهای مستعمره، رسوخ لبی و مصرفطنکرده بود و دیگر این که، فکر رفاه

انی فرهنگی ی کشورهای دیگر را به دلیل مبتوانند الگوی توسعهکرده بود؛ لذا آنها به این نتیجه رسیدند که نمی

اکم بر فرهنگ های اخالقی حبینی اسالمی و ارزش[ امّا براساس جهان11]11خاص خود در کشورشان به کار گیرند.

ع اسراف و اندوزی، منای که هدفش تعالی روح بشر باشد مطلوب است، و این تعالی، به پرهیز از ثروتآن، توسعه

 تبذیر و پیروی از یك الگوی متعادل مصرف، بستگی دارد نه به رشد اقتصادی صرف. 

 ی اقتصادی چیست؟ مبانی فرهنگی الزم برای توسعه 

ی آن، بدون رویارویی و هدایت فرهنگ رفتهی تکنولوژی، به ویژه مراحل پیشکشورهای موفق در امر توسعه

ای را نداشتند، در واقع این کشورها، یا از قبل بستری مناسب و مملو از عناصر عمومی توان رسیدن به چنین مرحله

دمندانه و دورنگر، این بستر را برای تحقق خود اند و یا با برخوردی خرسازگار با توسعه در فرهنگ خود داشته

برخی فقط  تری برخوردارند واند. برخی از این عناصر از اهمّیّت و حساسیّت بیشاتّکایی در تکنولوژی آماده ساخته

 کنیم: ی امر توسعه هستند که به بعضی از آنها اشاره میتسهیل کننده

 نوآوری. جوامع غربی، به صورت یك باور فرهنگی، به علم و کارایی. نگرش علمی، آمادگی برای تغییر وتحوّل و 1

آن معتقد گردیده، برای حل مشکالت، از متخصّصین مربوط به هر رشته استفاده نمودند. و به این نتیجه رسیدند که 

نگِ هاگر بخواهند مشکلی را بدون علم و تخصّص حل کنند دچار حیرت و خطا خواهند شد. به عبارت دیگر، در فر

ده به شانس و های خرافی همراه با عقیبینی بودن امور، غلبه یافت و از بینشجامعه، اعتقاد به قانونمند و قابل پیش

دهد، پرهیز ی جبرگرایی سوق میتصادف که افراد را نامنظم و غیر مسؤول بار آورده، احیاناً به سوی تنبلی و ایده

                                                           

 . 436، 465. همان، ص [9]9

 . 2ـ  5رتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدّن غرب، ص  . م[10]11
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بال از تغییرپذیری و گرایش به پویش و نوآوری، یك ارزش محسوب ی استقرفته، روحیهگردید. در جوامع پیش

کودکی  اند تا افراد را از سنینی نظام آموزشی خود قرار دادهشود. کشورهای توسعه یافته این وظیفه را بر عهدهمی

 برای زندگی در محیطی پر تحوّل و تغییر پذیر، آماده سازند. 

 گوید: نظران مییکی از صاحب

توانند به طرف فرهنگ علمی ها و جوامع تربیت شوند، میی تربیتی است؛ یعنی اگر انسانیری یك مسئلهپذعلم

 [ 11]11ایم، تا به طرف این فرهنگ، حرکت نماییم.های الزم تربیتی را ایجاد نکردهبروند. ما آن شرایط و زمینه

توان فرهنگ جامعه را علمی کرد؛ زیرا د شود، میها برای رشد و شکوفایی استعدادها ایجابنابراین، اگر این زمینه

 ماند. علم، در جغرافیای خاصی محصور نمی

. توجه جدّی به دنیا و مسائل مادّی. افراد یك جامعه، برای رسیدن به توسعه، باید همراه با حفظ اعتقادات و 6

صادی و سیدن به استقالل سیاسی، اقتهای معنوی خود، به مسائل مادّی نیز توجّه جدّی داشته باشند و برای رارزش

نگری و هریزی نموده، با آیندها برنامهفرهنگی و کسب عزّت و سربلندی در میان سایر ملل، باید در جمیع زمینه

 ناپذیر، در این راه قدم بگذارند. همتّی بلند و تالشی خستگی

کردِ غلط و غیر معقول ارباب کلیسا در قرون وسطی، جهت اوّل را به کلّی کنار گذارد؛ دنیای غرب، به خاطر عمل

کردند، عمالً ی مسیحیّت، ترویج میهای معنوی و اخالقی که پدران روحانی کلیسا از آیین تحریف شدهزیرا ارزش

آمیز ، درآمد و چنین محتوایی، همراه با رفتار خشونتیافتگیهای علمی و توسعهرفتبه صورت مانعی مهم در پیش

؛ لذا ها و اعتقادات مذهبی گردیدو غیر منطقی با دانشمندان و محقّقین، باعث تنفّر و بیزاری عموم مردم از ارزش

سنّت الهی  این ی دوّم قدم نهادند؛ وگیر، در زمینهبا تالشی پی آنها این گونه مطالب را به کلّی کنار گذاشته، صرفاً

ی الهی زهرساند. )گرچه انگیاست که اگر کسی برای دنیا هم تالش و کوشش نماید، خداوند او را به مقصودش می

 ماند(. نداشته و در نتیجه، از پاداش و مقامات اُخروی محروم می

باشد ای میجامعه در هر های الزم برای توسعهی تالشگری، یکی از شرط. تعهّد نسبت به کار. کار و فعالیت و روحیه3

تر موردی ی صنعتی است، به طوری که کمرفتهی جوامع توسعه یافته و پیشهای پذیرفته شدهو این امر از ارزش

ه در ای از اعمال و حرکاتی کشود که تا این اندازه قابل احترام باشد؛ تا آنجا که در جوامع مزبور، پارهیافت می

، سیگار شود؛ به عنوان نمونه، هنگام کارارزش است، بسیار جدّی تلقّی میافتاده و کمپا سایر جوامع سنّتی، پیش

                                                           

 . 149الملل، ص . محمود سریع القلم، توسعه، جهان سوّم و نظام بین[11] 11
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 هایی غیر از محیط کار، به شدت موردمورد و جوالن دادن در محلهای دوستانه و بیکشیدن، اتالف وقت، صحبت

ت که فرصت ای اسارزنده سرزنش قرار گرفته، قابل پذیرش نیست. )البتّه اهمیّت کار و تالش از نظر اسالم بحث

 طلبد(. دیگری را می

پذیری جمعی و احترام به قانون. به طور کلّی رعایت نظم، احترام به ضوابط پذیرفته شده و رعایت آنها، . نظم4

هر  ی کنونی است. در فرهنگِ آنها، برایهای علمی و تکنولوژیك در جوامع توسعه یافتهرفتشرط تداوم پیش

وجود دارد که رعایت آن در شرایطی، الزامی است؛ در نتیجه مسؤولیت هر فرد مشخص است و به ای چیز، ضابطه

شود. حاکمیت این روحیّه و فرهنگ در یك جامعه، ناشی از احترام به قوانین و سلسله مراتب، احترام گذاشته می

؛ لذا انرژی دولتْ صرف مقررات است؛ زیرا افراد آگاهی کامل دارند که رعایت قوانین به نفع همگان است

ا برقراری گردد و بگیری و جلوگیری از تخلّفات و تعقیب متخلّفین، و انرژی مردمْ صرف فرار از مقررات نمیمچ

ها و ریزیی مشارکت عمومی در برنامهجوّ اعتماد متقابل بین دولت ـ به عنوان کارگزار امر توسعه ـ و مردم، زمینه

 ی خود، از عناصر فرهنگی الزم برای توسعه است. این امر به نوبه گردد؛اجرای آنها مهیّا می

گزاری و اجرا. فرهنگ مشارکت عموم در روند توسعه، در میان ریزی، سیاست. فرهنگ مشارکت عموم در برنامه5

ری ورها، امگذاری و اجرایی این کشی صنعتی، جایگاه مناسبی دارد و در سیستم قانونرفتهاکثر کشورهای پیش

 ی در حال توسعه، از این جهت است کهمقبول و پذیرفته شده است؛ ضرورت وجود چنین فرهنگی در یك جامعه

ادی، ال خود، باید نسبت به مسائل سیاسی، اقتصی مورد نظر و ایدهافراد یك کشور برای حرکت در مسیر توسعه

 حرکت خود را بشناسند و برای رسیدناجتماعی و فرهنگ کشور خود آگاهی کامل داشته، مقصد و هدف نهایی 

نوان رنگی و اعتماد متقابل بین آنان و دولتمردان به عبه آن، تالش و کوشش نمایند؛ زیرا تا مشارکت عمومی و یك

 کارگزاران توسعه، وجود نداشته باشد، ممکن نیست این مسیر با موفقیّت طی گردد. 

ر مسیر ی غرب، دا و رعایت حقوق دیگران. چنین فرهنگی را جامعهه. احترام به آزادی، اعتقاد به برابری انسان2

های مند گردیده است؛ گرچه به خاطر انگیزهتوسعه و در میان افراد خود پدید آورد و از ثمرات شیرین آن بهره

اموشی سپرده رهای دیگر، این مفاهیم ارزشمند را به فتر و قدرت برتر، غالباً در رابطه با ملّتمادّی و کسب سود بیش

 های ضعیف جهان سوّم پرداخته است. و به استثمار و استعمار ملّت

قابل قانون و ها در مگردد، اعتقاد به برابری انسانی افراد جامعه میسر میاز آنجا که توسعه، با مشارکت وسیع همه

ر و مشارکت تافراد به همکاری بیشنماید و این امور، موجب دلگرمی احترام به آزادی آنها، امر مذکور را تسهیل می

ها در حدود قانون و ضوابط، باعث شکوفایی گردد. از طرف دیگر، آزادی عمل انسانصمیمانه در کارها می

 گردد.استعدادها و بروز نوآوری و خالقیّت افراد جامعه می
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 داشته است؟ الگوی توسعه در کشورهای غربی، چه عواقب و پیامدهای منفی و مثبتی را به همراه  

ناپذیر عموم های فرهنگیِ مناسب در جوامع غربی، همراه با تالش و کوشش خستگیپیامدهای مثبتِ تقویتِ زمینه 

ی شیرین توسعه را برای مردم آن سامان به ارمغان های اقتصادی، سرانجام میوهها و ریاضتمردم و تحمّل سختی

ی موجود ی صنعتی، با تصرف و تغییر امکانات و منابع بالقوهرفتهپیش آورد و با رسیدن به این هدف، انسان در دنیای

 در طبیعت، از آنها در جهت افزایش سطح رفاه و آسایش خود استفاده نمود. 

بشر باکشف بسیاری از اسرار و قوانین حاکم بر جهان آفرینش، به چگونگی پیدایش بسیاری از وقایع و حوادث طبیعی 

ه از گیری از آنها را به دست آورد، در نتیجهای مقابله یا پیشهای خود، راهبینیارد با پیشپی برد و در برخی مو

رفت وحشت و هراس او در برابر حوادث طبیعی کاسته شد و موجب امنیّت و مصونیّت نسبی او گردید. انسان با پیش

ار و خالقیّت ی ابتکارگیری استعداد و قوّههای درمان آنها را شناخت و با به کعلوم پزشکی، بسیاری از امراض و راه

رن ی ابزار تولید به سبك نوین نایل آمد. انسان با استفاده از تکنولوژی مدگیری در زمینههای چشمخود به موفقیّت

جویی در وقت، سطح تولید را افزایش داد؛ و با مدرنیزه تر، همراه با صرفهی کمتر و هزینههای آسانو با روش

وری، تولید مواد غذایی به حدّ وفور رسید؛ و به این وسیله، های زیر کشت و بهرهشاورزی، افزایش زمینشدن ک

ی اقتصاددانان بدبینی، چون مالتوس که روند رشد سریع جمعیّت را موجب کمبود مواد غذایی، سستی نظریه

 رطرف شد. از این ناحیه، تا حدّ زیادی بی بشری دانستند، آشکار شد و مشکل جامعهقحطی و سرانجام نابودی بشر می

 به طور خالصه اهمّ پیامدهای مثبت توسعه در جهان غرب عبارت است از: 

 . تسلط نسبی بر طبیعت و استفاده از منابع موجود در جهت رفع نیازهای مادّی؛ 1

 ن؛ آالت و تکنولوژی مدرجویی در وقت و نیروی بدنی انسان، با استفاده از ماشین. صرفه6

 رفته؛ . افزایش رفاه و آسایش در زندگی مادّی و آسانی کارها با ابتکار و ساخت ابزار پیش3

 ها، به ویژه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی و رفع نگرانی بشر از این جهت؛ . افزایش تولید در تمام زمینه4

دهی نی علوم مختلف، از جمله: در سازماهی ابتکار و خالقیّت در زمین. شکوفا شدن استعدادها و بکارگیری قوّه5

روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه و حاکمیّت قانون، همراه با مشارکت عمومی در 

 های سیاسی. صحنه
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 پیامدهای منفی توسعه با الگوی غرب 

و غیره،  گذاری، اجراییم از قانونهای اقتصادی و اجتماعی اعگیری کل نظامتوسعه با این الگو، به معنای جهت

در جهت رشد اقتصادی است؛ لذا هر برنامه و طرحی که به رشد اقتصادی منجر نشود، باید حذف گردد؛ در نتیجه 

وسعه، مناسبات شود. با این تفسیر از تهای فرهنگی و اجتماعی میریزیی تحوالت و برنامهاقتصاد، زیربنا و مبنای همه

تولید و مصرف، همراه با زندگی ماشینی شکل گرفته است و این امر، پیامدهای خاص خود را به  و روابط، براساس

 پردازیم: دنبال خواهد داشت که به بیان برخی از آنها می

ادی، رفع فقر، ی اقتصی بزرگ انسانی، از لفظ توسعهها و افراد جامعهطلبی. بسیاری از ملّتگرایی و لذّت. تنوّع1

ند؛ امّا بعضی کنعدالتی و رفاه نسبی مردم یك کشور را اراده میهای ناشی از ظلم و بیپر کردن شکاف محرومیّت،

تر از لذایذ مادّی را هدف نهایی از توسعه یافتگی از مکاتب غرب، با ذکر همین لفظ، مصرف و تمتّع هر چه بیش

 ادّی، هدف زندگی قرار گیرد، انسان را از مقام عالیدانند، در حالی که از دیدگاه اسالم، چنانچه تمتّع و منافع ممی

طلبی، تنها آورد و اگر لذّتی نازل حیوانی پایین میاش، به عنوان یك موجود عاقل و متفکّر، تا درجهو شایسته

ند انسان گردد و مانبندی او نسبت به بنیان خانواده سست میهدف انسان در زندگی به حساب آید، تعهّد و پای

 شود. چنین تفکری ـ که در میان بسیاری از مکاتب فکری و فلسفیی، به مفاسد و عواقب سوء آن گرفتار میغرب

و  گراییی خود، ناشی از مادهی مفاسد اخالقی و اجتماعی است و این امر به نوبهی همهغرب رواج دارد ـ ریشه

 باشد. فراموش کردن حق می

خته و افراطی گسیطلبیِ لجامر غرب، به ویژه آمریکا، ناشی از فرهنگ لذتبه عنوان نمونه، شیوع بیماری ایدز د

بازان هستند، و علت شیوع این بیماری و نظایر آن در این جوامع، جنساست، به طوری که اکثر مبتالیان به آن، هم

  .تحلیل رفتن روابط عاطفی، محور قرار گرفتن پول و منافع شخصی و سست شدن بنیان خانواده است

دن به تولید ی صنعتی، بعد از رسیرفته. اسراف و تبذیر در مصرف و نقش تبلیغات. یکی از مشکالت جوامع پیش6

نتیجه، مصرف  تر بود؛ دری خود، مصرف کاالهای تولید شده و تداوم این روند با تولید بیشانبوه در فرایند توسعه

عه ت؛ زیرا با کاهش مصرف کاالهای تولید شده، حرکت توستر برای تولید زیادتر در اقتصاد غرب ضرورت یافبیش

ا تبلیغات های فریبنده بشد؛ لذا رقابت در فروش و یافتن بازارهای مصرفی جدید مطرح گشت. ایجاد جلوهکند می

کنندگان به اسراف و تبذیر و فراموش کردن نیازهای واقعی و ارضای نیازهای وسیع در غرب، موجب تمایل مصرف

همراه با مدگرایی شد؛ به طوری که امروزه، بعضی از متفکرین و نویسندگان غرب نیز اعتراف دارند که در کاذب، 

 پیمایند. مصرف منابع زیرزمینی، انرژی و کاالهای ساخته شده، راه افراط را می
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 در کتاب کوچك زیباست، آمده است: 

درصد آهن،  68درصد گرد پالتین،  31صد گاز طبیعی، در 23درصد آلومینیوم،  46درصد کبالت،  46ایاالت آمریکا، 

کند، در حالی که تنها در درصد ذغال سنگ کل مصرف  جهان را مصرف می 44درصد نیکل و  38درصد نفت،  33

 [ 16]16تولید یك یا دو مورد فوق خودکفا است.

را  ت و منابع مواد خامکشورهای توانگر که بیست و نه درصد جمعیت جهان را دارا هستند، هشتاد درصد سوخ

ی اقتصادی توانند به توسعهی کشورها هرگز نمینمایند؛ لذا برخی از دانشمندان غربی معتقدند که همهمصرف می

 [ 13]13ی سیر و پُر است.تاوان آن نیمه دست و فقیر، مستقیماًی تهیدست یابند. نیمه

والت، ای آفریده است که همیشه فضجهان را به گونه. آلودگی محیط زیست. خداوند متعال نظام طبیعت و این 3

کند، ی زمین تکمیل و تقویت میهای حافظ حیات را در کرههای کامالً ضروری و ارزشمند، چرخهی حلقهبه منزله

گویند، به این معنی که چیزی به عنوان فضوالت یا مواد [ می14]14«پس خوراند»که در اصطالح، به این پدیده 

گردد؛ ی خاك میخیزی الیهآید؛ مثالً فضوالت حیوانات و برگ درختان، موجب حاصلز به وجود نمیزاید، هرگ

نابع را به هایی وابسته است که در سطحی گسترده، می صنعتی، به فرآوردهلیکن امروزه، زندگی در دنیای پیشرفته

جذب و پاالیش را ندارد و هر روز بر  آورد، که برخی از آنها در حیات طبیعی هرگز امکانصورت موادی در می

غییراتی ی تتر، خطر آلودگی مواد رادیواکتیو است؛ زیرا درمیان همهافزاید. از همه مهمآلودگی محیط زیست می

م در مقیاس وسیع ی اتترین تغییر، شکاف هستهترین و عمیقکه به دست بشر در طبیعت ایجاد شده است، خطرناك

ان آمیزترین عمل، برای بقای انسساز، عامل آلودگی محیط زیست و مخاطرهوهای یوناست. یونیزه کردن پرت

 [ 15]15است.

؛ زیرا ی غرب و تبعات آن موافقت و از آنها تقلید نمودتوان با الگوی توسعهنتیجه این که، از دیدگاه اسالمی نمی

تر است، یابی به این نوع توسعه، زیر پا گذاشتن همه چیز برای رسیدن به رشد اقتصادی و تولید بیشی دستالزمه

                                                           

 . 38مرتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدن غرب، ص  .[12]16

 . 97ـ  93ی علی رامین، ص . ای اف شوماخر، کوچك زیباست، ترجمه[13]13

14[14]. . feed back. 

 . 63ـ 61. مرتضی آوینی، پیشین، ص [15]15
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بته با تکامل و تعالی روحی انسان هماهنگ و سازگار باشد. )ال ای قابل قبول است کهدر حالی که تنها رشد و توسعه

 ی دیگران استفاده نمود.(باید با روش صحیح، از علم و تجربه

اکثر رفت جهان غرب، با هدف حد. توزیع نابرابر درآمدها و تشدید فقر و گرسنگی در جهان سوّم. توسعه و پیش4

های مصرف، همراه با اسراف و تبذیر و فراموش کردن ارزشکردن تولید و سود حاصل از آن و افزایش سطح 

های توسعه نیافته نتایج تلخی را به دنبال داشته است. یکی از نتایج روند مذکور، اخالقی و انسانی، برای کشور

ها نفر به خاطر که هر ساله میلیونگسترش فقر، گرسنگی و نابرابری در میان جوامع انسانی بوده است، به طوری

برند. جهت آگاهی رنج می گرسنگی یا سوء تغذیه جان سپرده و اکنون جمعیّت کثیری در جهان از این پدیده

 دهیم: تر آمار زیر را مورد توجه قرار میبیش

، پنجاه میلیون نفر بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان سپردند، در حالی که این رقم از تمام کشته 1981در سال 

ی اقتصادی اروپا، برای جلوگیری از پایین آمدن تر است. در همین سال، جامعهدوّم، بیششدگان جنگ جهانی 

 ها تصمیم گرفت مازاد مواد غذایی خود را به دریا بریزد. نرخ

، حدود یك میلیارد نفر از مردم جهان به گرسنگی و سوء تغذیه مبتال 6111کارشناسان تخمین زدند که در سال 

درصد از جمعیّت دنیا را تشکیل  48علل مهم این پدیده آن است که مردم کشورهای فقیر اند که یکی از بوده

رفته و متمدن که، جهان پیشبار این[ و تأسف12]12درصد از درآمد جهان به آنها تعلق دارد؛ 16دهند، ولی فقط می

های در حال توسعه و فقیر ی سیاسی و اقتصادی بر کشورامروز، از مواد غذایی به عنوان ابزاری در جهت سلطه

 گوید: نماید. یکی از مقامات پینتاگون میاستفاده می

توان به جای سالح به کار برد. ما باید به این سالح توجّه کنیم و با در نظر گرفتن موقعیّت تولیدات غذایی را می

 های استفاده از آن باشیم. ی راهکشورهای فقیر، در اندیشه

شوند، می رفتهی وارداتی از کشورهای پیشکشورها، قربانی داروهای فاسد و کنترل نشدهحتی گاهی مردم این 

های جهان سوم، بر اثر استعمال داروهای فاسد کشورهای یك میلیون نفر از مردم کشور 1986به طوری که در سال 

 [ 17]17اروپایی، جان خود را از دست دادند.

                                                           

 . 18و  17. سید حسن اسعدی، بحران غذا، ص [16] 12

  .1233ی جمهوی اسالمی،. روزنامه[17] 17
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یابی علم با دین، جدایی دین از سیاست )سکوالریزم( را، راه دست برخی با مطرح کردنِ تفکرِ عدمِ سازشِ 

 دانند؛ علّت پیدایش این تفکّر چیست و چه ارتباطی با توسعه دارد؟ به توسعه می

ی غرب در مسیر توسعه، اهتمام به علم و دانش و ایجاد نگرش علمی در افراد جامعه را، امری الزم و ضروری جامعه

آوردهای علمی کامالً بهره گرفت؛ ولی در این راستا، همواره ه صنعتی شدن خود، از دستتشخیص داد و در را

ها، آگاهانه یا ناخودآگاه سعی نمودند که علم و دین را مخالف یکدیگر جلوه دهند، به طوری که گروهی از غربی

نها فکر ه است و بعضی از آی تمدن غرب نیز پیدا شدباختهفکران مسلمان دلاین تفکّر در میان برخی از روشن

 اند که دین با علم سازگار نیست و پیروی از یکی، مستلزم ترك دیگری است. کرده

 نویسد: شهید مطهری در این باره می

ین، ولی ی متظاهر به داند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند؛ یکی، طبقهدو گروه همیشه سعی کرده

ردم در داشتن ماند، این دسته برای نگهاند و از جهالت آنها استفاده کردهم را خوردهداری مردجاهل، که نان دین

اند؛ یدهترسانپوشی روی عیب خودشان، مردم را از علم، به عنوان این که با دین سازگار نیست، میجهل و پرده

اند؛ این ی و اخالقی کردهای هستند که، پشت به تعهدات انسانآموختهکرده و دانشی تحصیلگروه دوم، طبقه

ی نند. طبقهداهای خود، به علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیك شدن به دین میگریطبقه برای توجیه الابالی

 [ 18]18د.انکردهند که از هر دو موهبت، بهره برده و هیچ گونه تنافی و تناقضی احساس نمیاسومی هم همیشه بوده

گیر علمی، احساس نیاز شدیدی به معنویات و مسائل های چشمرفتا وجود پیشی صنعتی غرب باکنون جامعه

ها و مشکالت اجتماعی خویش را ناشی از نادیده گرفتن و یا در حاشیه قرار نماید و بسیاری از گرفتاریاخالقی می

خی، معه، از نظر تاریداند. حال جای این بحث و تحقیق وجود دارد که این جادادن ابعاد روحی و اخالقی انسان می

داد رفت و ترقّی قلمداری را مانع پیشبا چه وضعیّت و شرایطی مواجه گردید، که در مقطع خاصی دین و دین

گرایش به  ی تاریخیی سکوالریزم را معنی، و ریشهاعتنایی نشان داده است. به این منظور واژهکرده و به آن بی

م، تا علت جدایی جوامع غربی از مذهب و نیز تفکر عدم سازگاری دین با کنیاین ایده را به طور خالصه بیان می

 زدایی از جامعه مشخص گردد. ی دینرفت و زمان شروع پدیدهدانش و پیش

 

 

                                                           

 . 641. مرتضی مطهری، بیست گفتار، ص [18]18
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 تعریف سکوالریزم 

والر بر ی سکباشد؛ و جامعهسکوالریزم به مفهوم جدایی دین از نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه می

های آن ها و نظام اجتماعی آنان نبوده، بر ارگانها، روشی ارزششود که دین تعیین کنندهاطالق میای جامعه

زدایی ه دینشود کحاکم نباشد؛ و سکوالریزاسیون به مفهوم سکوالر کردن جامعه، صرفاً به هر روندی گفته می

ر توان گروه خاصی را سکوالست که نمیجامعه را در پیش گیرد؛ و این دید به حدّی در اروپا گسترده و رایج ا

نامید؛ زیرا تقریباً همه سکوالرند و شاید در طیّ صدسال گذشته، تمام یا اکثر جریانات ضد اسالمیِ صاحب نفوذ، 

 [ 19]19دراین جهت اشتراك داشته باشند.

 ی تاریخی سکوالریزم ریشه

انی کلیسا، در یسا در قرون وسطی بود، پدران روحهای پیدایش چنین بینشی نسبت به دین، وضعیّت کلیکی از ریشه

ت ی مسیحیّت و خرید و فروش بهشاین دوران، فرصت خوبی برای ترویج خرافات و محتویات آیین تحریف شده

پروایی، سرگرم کار خود بودند؛ در حالی که اگر کلیسا و جهنّم و بخشش گناه پیدا کرده و در کمال قدرت و بی

ه داد و توجه به امور دنیا را بکرد و یك نظریه و تعریف صحیح از دین ارائه میست عمل میدر حدّ توان خود در

 شد. رو نمیگشت و دین با چنین واکنشی روبهشمرد، شاید نامی از سکوالریزم پدیدار نمیطور مطلق، نامقّدس نمی

ردان متفکری یگری کشف گردید و مبراساس قانون تکامل و حس کنجکاوی نهفته در بشر، اسرار عالم یکی پس از د

در گوشه و کنار، برخالف تعلیمات کلیسا، به اظهارنظرهای علمی پرداختند؛ ولی در مقابل، کلیسا بر تعلیمات تحریف 

ی تفتیش ی مسحیّت اصرار ورزیده، به مقابله با وضع موجود پرداخت و در این راستا به فکر تشکیل محکمهشده

 عقاید افتاد. 

 تشکیل شد و بقایای« گریکوار نهم»میالدی، به دست  1633تفتیش عقاید یا سازمان انگیزیسیون که از سال ی محکمه

 داد کهآن تا قرن نوزدهم ادامه داشت، خفقان شدیدی در افکار عمومی پدید آورده بود؛ و هرگاه احتمال می

مورد  ز داشته است او را به بدترین وجه،ای ابراای بر زبان جاری کرده یا عقیدهکسی برخالف نظر کلیسا، جمله

رفتِ علم و دانش، جلوگیری داد و به این وسیله افکار را شدیداً کنترل و از پیششکنجه و آزار قرار می

                                                           

  116، 119، ص 11و  11ی ی طب و تزکیه، شماره، مجله«سکوالریزم و دینداری». غالمعلی حداد عادل، [19]19 
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[ بنابراین، بسیار طبیعی بود که پس از پیروزی دانش بر کلیسا، این فکر برای عموم مردم آن سامان 61]61نمود.می

 دار جهالت و اوهام است و سازش میان آن دو به هیچ وجه ممکن نیست. فپیدا شود که دین، طر

ای چون از این رو، دین مخالف دانش معرفی گردید، تا جایی که، بین دین واقعی )اسالم( با دین تحریف شده

 مسیحیّت، هیچ تفاوتی قایل نشده، همه را به عنوان مخالف و معارض با دانش، معرفی کردند؛ حتی برخی از

ساز و ی تاریخی پیدایش سکوالریزم و نیز تفاوت فاحش تعالیم انسانفکران مسلمان نیز بدون توجّه به ریشهروشن

ی مسیحیّت، سکوالریزم را در ایران اسالمی و درمقابل نظام مقدس جمهوری الهی اسالم با آیین تحریف شده

جدایی دین از  یبه قصد تضعیف حکومت اسالمی، نغمهاسالمی تبلیغ نموده، از روی جهالت و نادانی، یا آگاهانه و 

یامبر ستیز کلیسا در غرب ـ اولین آیاتی که بر پدانیم ـ برخالف روش علمکه ما میدهند؛ در حالیسیاست سر می

[ و قرآن کریم، مقامی بس ارجمند برای اهل ایمان 61]61ی خواندن و تعلیم و تعلّم بوداکرم)ص( نازل شد، درباره

 [ 66]66نشمندان قایل است.و دا

[ بهترین 64]64ی فرد با ایمان،شده[ گم63]63در سخنان پیشوایان معصوم)ع( علم به عنوان چراغ روشنگر عقل،

ی [ وسیله67]67[ بهترین میراث پدران برای فرزندان،62]62ها،ی تمام خوبی[ سرچشمه65]65ی هدایت،وسیله

                                                           

 . 64العابدین قربانی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، ص . زین[20]61

 . 1ـ  5(، آیات 98ی علق ). سوره[21]61

 . 11ی آیه (،58ی مجادله ). سوره[22]66

 ؛ العلم مصباح العقل، امام علی)ع(. 1334، ح 2ان الحکمه، ج شهری، میز. محمدی ری[23]63

 : العلم ضالّة المؤمن. امام علی)ع(. 13351. همان، ح [24]64

 : العلم افضل هدایة. امام علی)ع(. 13343. همان، ح [25]65

 : العلم رأس الخیر کلّه و الجهل رأس الشرکلّه. رسول اکرم)ص(. 13372. همان، ح [26]62

: انّ خیر ماورّث االباء البنائهم االدب ال المال فان المال یذهب و االدب یبقی قال مسعدة 13334مان، ح . ه[27]67

 یعنی باالدب. امام صادق)ع( . 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



26 

 

[ 69]69[ و به عنوان یك فریضه و تکلیف الهی برای همگان68]68به اواطاعت و بندگی خداوند متعال و معرفت نسبت 

[ و مرکب 31]31ی علمی، برتر از یك شب نماز و عبادت،معرفی شده است، تا جایی که یك ساعت مذاکره و مباحثه

 د، برتر ازی اسالمی از علم او بهره بر[ و عالمی که اسالم و جامعه31]31قلم عالمان و دانشمندان، برتر از خون شهدا،

 [36]36هفتاد هزار عابد است.

بنابراین، اسالم با اهتمام به کسب علم و دانش و مقام و منزلت دانشمندان، درصدد تقویت نگرش علمی همراه با 

روی [ و افراد را از دنباله33]33دانداسالمی بوده و ساعتی تفکّر را باالتر از شصت سال عبادت می یایمان، در جامعه

دارد.ای برحذر میهرگونه خرافه

                                                           

 : ... بالعلم یطاع اهلل و یعبدو بالعلم یعرف اهلل و یوحد... 13383. همان، ح [28]68

  ی کل مسلمِ و مسلمة.: طلب العلم فریضة عل177، ص 1. بحاراالنوار، ج [29]69

 : تذکر العلم ساعة خیر من قیام لیلة. امام باقر)ع(.  1318شهری، همان، ح . محمدی ری[30]31

: اذا کان یوم القیامة رفعت الموازین فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فیرجّح مداد 13416. همان، ح [31]31

 العلماء علی دماء الشهداء. امام صادق)ع(. 

 : عالم ینتفع بعلمه افضل من عبادة سبعین الف عابد. امام باقر)ع(. 1318. همان، ح [32]36

  .63، ح 693، ص 29. بحاراالنوار، ج [33]33
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 فصل دوّم: 

 های اجتماعی و فرهنگی توسعه زمینه

 کنند؟ موافق و مشوّق توسعه است؟ کدام مفاهیم اسالمی توسعه را تسهیل و ترغیب میآیا اسالم  

ی خویش، مملوّ از عناصر مساعد توسعه است و بدیهی است که اگر وضع مسلمانان فرهنگ اسالمی در گوهر بالقوّه 

از آن بهره  توانخوبی میشناسی اجتماعی، مناسب و هماهنگ با این فرهنگ باشد، به از لحاظ ذهنی، عینی و روان

ل و ی اسالمی، در نسی مطلوب و مورد نظر اسالم حرکت نمود؛ لکن ممکن است جامعهگرفت و در جهت توسعه

عصری،  استعداد و قابلیّت خود را به فعلیّت برساند و منبع فرهنگی پرفیضان و جوشانی از عناصر مساعد برای توسعه 

 و عصری دیگر نتواند این زمینه را فراهم کند. را ایجاد نماید؛ و برعکس، در نسل 

ی ی فردی و اجتماعی زندگی انسان و موافقت با حرکت در مسیر توسعهدر ارتباط با اهتمام اسالم به هر دو جنبه

 کنیم: مطلوب و مورد نظر خود، نکاتی را به طور مختصر بیان می

د ی زندگیِ انسان و تدبیر امور دنیوی اوست؛ ماننوزمره. بخش وسیعی از مباحث و ابواب فقه، مربوط به مسائل ر1

 ابواب تجارت و معامالت، اجاره، رهن، قرض، قضا، حدود، دیات، قصاص، خمس، زکات، نکاح، طالق، امانت و جهاد؛ 

 . قرآن با صراحت متذکّر شده است، که انسان نباید نصیب خود را از دنیا فراموش نماید: 6

 [؛   1]34 كَ اللَّهُ الدَّارَ اآلخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیاوَ ابْتَغِ فِیما آتا

. ترك دنیا به خاطر دین یا کنار گذاردن دین به خاطر دنیا، هر دو از نظر اسالم و پیشوایان معصوم)ع( ممنوع 3

 فرماید: باشند. امام کاظم)ع( در روایتی میمی

[؛ کسی که به خاطر دین خود، دنیا را رها سازد، یا به خاطر 6]35لِدینِهِ اَو تَرَكَ دینَهُ لِدُنْیاهُلَیسَ منّا مَن تَرَك دُنیاهُ 

 دنیا، دین خود را نادیده بگیرد، از ما نیست؛ 

 . انسان به عنوان خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین، موظف به آباد نمودن زمین است: 4

                                                           

 . 77ی (، آیه68ی قصص ). سوره[1]34

 . 361، ص 78. بحاراالنوار، ج[2]35
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 [    3]32وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها. هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ... 

نیکو و شایسته  ریزیگیری و برنامه. عنوان بخشی از کتب روایی، اقتصاد و تقدیر معیشت )رعایت اعتدال و اندازه5

 [ 4]37باشد؛در زندگی مادّی( می

هر زمان  را در ی الهیچنین کسب علم و دانش با انگیزه. اسالم اهتمام بر کار و کوشش و طلب رزق حالل و هم2

 [ 5]38آورد؛و مکانی که باشد، از عبادات ارزنده به حساب می

 [ 7]41[ و اتقان و استواری درعمل، توجّه و تأکید فراوانی شده است؛2]39. در اسالم بر رعایت نظم و انضباط7

 نوع است؛ محکوم و ممگیری از اجتماع، هر چند به نام عبادت و بندگی خدا باشد از نظر اسالم . رهبانیّت و کناره8

ت گیری از فقرا و مستمندان جامعه، امری بدیهی اسهای الهی و انفاق و دست. تأکید قرآن و روایات بر شکر نعمت9

 ی مطلوب از آنهاست؛ و هر دو مستلزمِ برخورداری از امکانات مادّی و استفاده

 تحکیم آن تأکید شده است. ی اسالمی و ضرورت حفظ و . در اسالم بر عزت و سربلندی جامعه11

یح ی عزّت و سربلندی جوامع اسالمی در شرایط کنونی، به تبیین و توضدر اینجا مناسب است به لحاظ اهمّیّت مسئله

 آن بپردازیم. 

 ی اسالمی اهمّیّت عزّت جامعه

جامعه فراهم  مطلوب ییکی از مفاهیم و عناوینی که تأکید و اهتمام بر آن، بستر مناسبی را برای   رشد و توسعه

ی اسالمی است؛ زیرا جامعه باید در ابعاد مختلف اقتصادی، آورد، ضرورت کسب عزّت و سربلندی برای جامعهمی

                                                           

 . 21ی (، آیه11ی هود ). سوره[3]32

 . 11115، ح 11؛ میزان الحکمه، ج 367، ص، 78. بحاراالنوار، ج [4]37

 . 16؛ وسائل الشیعة، ج 5؛ کافی، ج 113. بحاراالنوار، ج [5] 38

 . 317؛ تحف العقول، ص 47ی البالغه، نامه. نهج[6] 39

  .917، ص 3؛ کنزالعمال، ج 884، ص 6. وسائل الشیعة، ج [7] 41
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ی ها، به رشد و توسعهسیاسی، فرهنگی و نظامی، به شکوفایی و اقتدار الزم برسد، بلکه با کسب برتری در تمام زمینه

به عزت و سربلندی  پذیری در امان بماند تا بتواندگانگان نداشته، از وابستگی و سلطهمورد نظر دست یابد و نیازی به بی

 برسد. 

ی طاهرین)ع( از اهمیّت زیادی برخوردار است؛ به طوری کسب عزّت و حفظ آن از نظر پیامبر اکرم)ص( و ائمه

 فرماید: که پیامبر گرامی در حدیثی می

 [ 8]41رد، از خاندان ما نیست.اگر کسی با میل و رغبت، ذلّت را بپذی

 فرماید: ساالر شهیدان، حضرت حسین بن علی)ع( می

 [ 9]46مرگ با عزت، بهتر از زندگی همراه با ذلّت و خواری است.

ی ی نابودی انسانیّت انسان، و حیات حقیقی، توأم با عزت است و ماندن در سایهزیرا از دست رفتن عزت، به منزله

 فرماید: در جای دیگر، آن پیشوای معصوم و امام آزادگان جهان می ذلّت، مرگ واقعی است.

 [ 11]43دانم.گران را جز مرگ و نابودی نمیمن مرگ با عزت را چیزی جز سعادت، و زندگی با ستم

 و در پاسخ به دعوت از ایشان برای بیعت با یزید فرمود: 

 [ 11]44.هیهات منا الذلة؛ ذلت از ما، اهل بیت پیامبر، به دور است

سخنان امام حسین)ع( و قیام خونین آن حضرت، به خوبی بر ضرورت حفظ عزت و کرامت انسانی فرد و جامعه 

 داللت داشته و پیام عاشورا در طول تاریخ، برای آزادگان جهان، پیام عزّت، شهامت، شجاعت و آزادگی بوده است. 

                                                           

 . 1، ح 124، ص 78. بحاراالنوار، ج [8]41

 . 4، ح 196، ص 44. همان، ج [9]46

 . 117، ص 78. همان، ج [10]43

  .634. عبدالرزاق موسوی المقرم، مقتل الحسین، ص [11]44
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عزّت و شرافت یك مسلمان و حفظ آن، از چنان اهمّیّتی برخوردار است که اگرچه انسان به مقتضای اجتماعی 

گیرد؛ لیکن هرگز نباید در این جهت خود را کوچك نموده، ی با دیگران، گاهی از دیگران کمك میبودن و رابطه

ریزد. از آنجا که هویت و شخصیت هر میوعزت خود را بشکند؛ زیرا اگر عزت مؤمن شکسته شود، همه چیز او فر

گیرد؛ ای، به عزت اوست و با از دست رفتن آن، امنیت اعتقادی و اخالقی او در معرض تهدید قرار میفرد و جامعه

 لذا پیامبر اکرم)ص( تأمین نیازها را مشروط به حفظ عزت نموده و فرموده است: 

 [ 16]45ید.حوایج و نیازهای خود را با عزت نفس طلب نمای

 ی مورد نظر اسالم دارد؟ یابی به توسعهی اسالمی چه نقشی در جهت دستبرتری و عزّت جامعه

ی اسالمی، خودکفایی، اقتدار اقتصادی، جهت دادن به اعمال و رفتار ی جامعهاز آنجا که یکی از نتایج مهم توسعه 

جامعه  لی و قرب به اوست؛ بر این اساس، هدایتیابی به فضایل انسانی و تحصیل رضایت حق تعاافراد برای دست

به سوی تأمین نیازهای خود و کسب برتری و تفوّق علمی و صنعتی بر دیگر جوامع، از عناصر الزم و ضروری در 

 ی خود دست نیاز به سوی بیگانگان دراز نماید و به منابع و امکاناتای که برای ادارهباشد؛ زیرا جامعهاین مسیر می

ازد، هیچ گاه های علمی شکوفا سرفتکی نباشد و نتواند استعداد افراد را در جهت نیل به خودکفایی و پیشخود مت

ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نخواهد رسید و با از دست دادن اعتماد به نفس، هویت و شخصیت فرهنگی به توسعه

ه گردد؛ لذا در جهت نیل بر آن حاکم میی خودباختگی و یأس بو اجتماعی خود را به فراموشی سپرده، روحیه

ر مقابل سایر ی اسالمی دای فعالیت نمود که جامعهخودکفایی همراه با اقتدار و استقالل اقتصادی، باید به گونه

گاه برای کفار راه تسلط و تفوّقی بر مؤمنین قرار نداده جوامع، عزیز و سربلند گردد؛ زیرا خداوند متعال هیچ

خواهد که تمام نیروهای نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود را برای مقابله با ز مسلمانان می[ و ا13]42است؛

                                                           

 . 24. نهج الفصاحه، ص [12]45

  .141ی (، آیه4ی نساء ). سوره[13]42
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ی اسالمی، باید برتر و باالتر باشد و [ چرا که جامعه14]47ها و تجاوزات دشمنان اسالم بسیج و آماده نمایند؛توطئه

 [ 15]48چیزی بر آن برتری و تفوّق ندارد.

ت؛ گرایی اسزیستی و پرهیز از تجملی سادهآورد، روحیهو کرامت به ارمغان میآنچه برای فرد و جامعه، عزّت 

رفتار سازد و برای افرادی که گگرایانه، انسان را به تملّق و چاپلوسی وادار میزیرا نیازهای کاذب و مصارف تجمل

م در ورات الهی و ظلم و ستی انحراف و نافرمانی از دستباشند، زمینهاسراف و تبذیر و زندگی پر زرق و برق می

 گردند. حق دیگران فراهم است و در مقابل هر کس مجبور به شکستن عزّت نفس و شخصیّت خود می

ی کارها بر محور علم و تکنولوژی از طرف دیگر، تحوالتِ علمی به وجود آمده در دنیا موجب شده است که همه

توان حل کرد؛ از این رو، رسیدن به استقالل و بچرخد و بدون آن هیچ مشکلی از امور مهم زندگی را نمی

ی علم، به عنوان وز بستگی دارد و فریضهی رخودکفایی همراه با اقتدار، به فراگیری علوم و تکنولوژی پیشرفته

ای یابی به اهداف نظام اقتصادی اسالم شناخته شده و از شؤون حیاتی مسلمین برکلید انجام سایر فرایض و نیز دست

 المللی است. کسب عزّت و شرافت در سطح بین

نار آن به تقویت بلکه باید در ک تواند ضامن سعادت یك ملت باشد،البتّه باید توجّه داشت که علم به تنهایی نمی

 فرماید: ی همکاری و همدلی همّت گماشت. قرآن کریم میایمان و تقوا و باال بردن اتحاد و همبستگی و روحیه

سستی و اندوه به خود راه ندهید که تا زمانی که مؤمن بوده )و به لوازم آن ملتزم باشید( برتری و تفوق از آن 

 [ 12]49شماست.

 قایل است؟  هایی برای آننسبت به کار و تالش به عنوان یکی از عوامل تولید چیست؟ و چه محدودیت نظر اسالم 

در میان عوامل تولید، کار از جایگاه ممتازی برخوردار است؛ زیرا با انجام کار و استفاده از نیروی انسانی، سایر  

ن کار ای که امروزه تا حدّ زیادی جانشیرفتهپیش گیرد؛ حتی تکنولوژیبرداری قرار میعوامل و منابع، مورد بهره

نسان ارتباط ی اانسان شده است، محصول کار و تالش انسان است و در بین عوامل تولید، این عامل، با اراده و عالقه

 دارد؛ لذا از جهات متعددی، دارای امتیاز خاصی است. 

                                                           

 . 21ی (، آیه8ی انفال ).  سوره[14]47

 . 372، ص 17. وسائل الشیعه، ج [15]48

  .139ی (، آیه3ی آل عمران ). سوره[16]49
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د، بلی و کسالت را به شدّت نکوهش، و در ضمن تعالیم خوکاری، تناسالم به کار و اشتغال اهمیّت زیادی داده و بی

 ی الهی برای مسلمانان قرار داده است. جهتافراد را به کار و جدّیت فوق العاده تشویق نموده و آن را یك فرضیه

هایی از سخنان پیامبر گرامی اسالم)ص( و پیشوایان معصوم)ع( را  بیان تبیین نظر اسالم در این زمینه، نمونه

 نماییم: می

 فرماید: پیامبر گرامی)ص( می

 [ 17]51طلب الحالل فریضةٌ علی کل مسلمٍ و مسلمة؛ کسب روزی از راه مشروع، بر هر مرد و زن واجب است.

د نه، بیکار گفتنپرسید آیا شغلی دارد؟ اگر میکرد، میهرگاه مردی توجّه پیامبر اسالم)ص( را به خود جلب می

 فرمود: است، می

که فرد با ایمان اگر شغلی نداشته باشد، با دینِ خود، گذران زندگی و تأمین معاش چشمم افتاد؛ برای ایناز 

 [ 18]51نماید.می

 فرماید: امام کاظم)ع( می

 [ 19]56کار، به شدّت متنفر است.ی پر خواب و بیخداوند از بنده

 امام رضا)ع(: 

اش طلب نماید، پاداش او برتر از مجاهد ی خانوادهین و ادارهآن کس که با کسب و کار، فضلِ الهی را برای تأم

 [ 61]53در راه خداست.

                                                           

 . 9، ص 113. بحاراالنوار، ج[17]51

 . 9و  113، ص 3. بحاراالنوار، ج[18]51

 . 32، ص 16. وسائل الشیعه، ج[19]56

  .88، ص 5. کافی، ج[20]53
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ی اسالم تا آنجا بر کار و تالش یك مسلمان تأکید دارد که پیامبر اسالم)ص( بعد از بازگشت از جنگ تبوك و مشاهده

 رمودند: ر دست او بوسه زده و فی سعد انصاری که برای استقبال از ایشان آمده بود، بهای زبر و پینه بستهدست

 [ 61]54رسد.این دستی است که آتش به او نمی

بنابراین، از دیدگاه اسالم، کار و تالش و تولید، جهت امرار معاش و رفع نیاز خود و دیگر افراد جامعه، یك وظیفه 

ا، ماهیّت در دنیشود؛ لذا تالش است و باعث محبوبیّت شخص در پیشگاه الهی بوده، نوعی عبادت محسوب می

آید و این از امتیازات منحصر به فرد دین اخروی به خود گرفته و در راستای تأمین سعادت اخروی به حساب می

 اسالم است. 

 فرماید: پیامبر گرامی اسالم)ص( در این زمینه می

ایل است ز هر دری که مشود، تا اکسی که با دسترنج خود از حالل الهی استفاده نماید، درهای بهشت بر او باز می

 [ 66]55وارد شود.

از نظر اسالم، کسی که بدون کار از خدا درخواست روزی کند مورد نکوهش است. با این که قرآن، عبادت و 

[ ولی نباید عبادت جای کار را بگیرد، 63]52بندگی حق تعالی و معرفت نسبت به او را هدف خلقت قرار داده است؛

د انجام پذیرد. پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( در برخورد با افرادی که از روی جهل و بلکه هر یك در وقت خود بای

دادند، با تذکر و گاهی با عتاب و سرزنش، یا کج فهمی، کار را به جای عبادت یا عبادت را به جای کار قرار می

 اند. سعی در تصحیح بینش و رفتارشان داشته

اسازگاری های اسالمی نب شغل آزاد است، مشروط بر این که آن شغل با ارزشنوع کار: از نظر اسالم، انسان در انتخا

 نداشته و تحریم نشده باشد، ولی الزم است در انتخاب شغل چند نکته مورد توجّه قرارگیرد: 

                                                           

 . 692، ص 6. عزّالدّین ابن اثیر، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج[21]54

 . 11، ص 113. بحاراالنوار، ج[22]55

 ،. 52ی (، آیه51ی ذاریات ). سوره[23]52
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 ی خود را انتخاب نماید؛ زیرا اگر انجام کار با میل و رغبت باشد هم برای. هر فرد، مسئولیت و شغل مورد عالقه1

ن یابد و در نتیجه جامعه هم از آخود فرد مفید است و هم از کارایی باالتری برخوردار بوده، بازده آن افزایش می

 برد؛ تری میی بیشبهره

 . انسان باید با توجه به توانایی خود، شغلش را انتخاب نماید؛ 6

و تخصص  در انتخاب شغل شایسته است رشته. انسان مکتبی و متعهد، همواره باید به فکر انجام وظیفه باشد؛ لذا 3

نماید می ی عمومی را برطرفمورد نیاز جامعه را انتخاب نماید؛ پس تولید کاالها و انجام خدماتی که نیازهای اولیه

آورد، از اولویت برخوردار است؛ البته در روایات و یا در سطوح باالتر، آسایش و رفاه را برای جامعه به بار می

 [ 64]57داری به عنوان دو شغل حیاتی و مورد نیاز جامعه تأکید شده است.ر کشاورزی و دامزیادی، ب

 منع افراط و تفریط در کار: 

گرچه از نظر اسالم، کار و تالش برای هر فرد، مطلوب، و در بسیاری از موارد، ادای وظیفه است؛ ولی افراط در آن 

نشده است که همواره کار کند؛ او نیاز به استراحت هم دارد و  هم پسندیده نیست؛ زیرا انسان برای این آفریده

باید به خودسازی و رشد اخالقی و افزایش دانش و معلومات دینی و اجتماعی نیز بپردازد؛ پس باید زمانی را برای 

فزایش اکار و فرصتی را برای استراحت و عبادت و زمانی را برای تفریحات سالم و ساعتی را برای کسب معلومات و 

[ تفریط در کار، به معنای 65]58های خود در نظر بگیرد و در هیچ یك از آنها افراط و تفریط روا نیست.آگاهی

کسالت و تنبلی نیز مالمت شده، و یکی از عوامل مهم عقب ماندگی بعضی از کشورهای جهان سوّم در عصر حاضر 

 است. 

 ی ـ تأکید نموده است. رسیدگی و تأمین افراد از کار افتاده، ازاسالم به کار و تالش تا زمان مرگ ـ به شرط توانای

ای پس از چند سال کار، با وجود کسب تجربه و کارایی باال، به وظایف حکومت اسالمی است؛ امّا امروزه عدّه

فراد [ و چه بسا به جای آنان ا62]59گذرانندهایی از عمر خود را به بیکاری و بیهودگی میعنوان بازنشسته، سال

و  ی انسانی ارزنده، مجربگردند؛ و در نتیجه، جامعه از آن سرمایهکار و غیر متخصص مشغول به کار میتازه

                                                           

 . 65، ص 16. وسایل الشیعه، ج [24]57

 . 137ـ132. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، ص [25]58

  .313. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسالمی، ص [26]59
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 ی خودِ شخص و توانایی او بر انجامی کار، با اختیار و عالقهگردد؛ لکن از نظر اسالم، ادامهمتخصص محروم می

 وظیفه، هیچ گونه محدودیّتی ندارد. 

ه های اقتصادی، از اتقان الزم برخوردار نیست، ککه درجوامع اسالمی، امر تولید و نیز سایر عرصهشود مالحظه می 

 ست؟ ی اسالم به مسلمانان در این موارد چیزند؛ توصیهاین امر، به نحوی به انضباط اقتصادی و تولیدی لطمه می

ش محوری المللی و عزّت و سربلندی، نقی اسالمی به استقالل اقتصادی و اعتبار بیناز اموری که در رسیدن جامعه 

می با ی اسالدارد، انجام صحیح و استوار امور، اعم از تولیدی و خدماتی است؛ به این معنی که هر فرد در جامعه

 ا استحکام و کیفیّت مطلوب به انجام رساند. احساس مسئولیت و وجدان کاری، سعی نماید کار خود را ب

اسالم نیز بر این امر تأکید فراوان دارد، به طوری که پیامبر اکرم)ص( حتی نسبت به دفن اجساد مردگان، بر استحکام 

 در عمل تأکید نمودند و پس از محکم نمودن قبر یکی از اصحاب با سنگ و گِل، فرمودند: 

فرسوده و )بدن( دستخوش پوسیدگی خواهد گردید؛ ولی خداوند دوست دارد که دانم که این قبر، من نیك می

 [ 67]21اش چون کاری انجام دهد، آن را محکم و استوار نماید.بنده

 فرماید: در روایت دیگری، آن حضرت می

 [ 68]21دهد.ای( کار خود را به خوبی انجام ای )کارگر و مأمور بر انجام وظیفهخداوند دوست دارد هر عمل کننده

ی اسالمی به عزّت و سربلندی همراه با استقالل اقتصادی، انجام صحیح و بنابراین، یکی از شرایط رسیدن جامعه

باشد؛ می های انسانی و فیزیکیی کارا از سرمایهاستوار کارهاست. و از جمله آثار اقتصادی اتقان در عمل، استفاده

خواهد ای جز اتالف منابع و وقت در پی نبا سستی صورت گیرد، نتیجه زیرا چنانچه تولید کاال یا انجام خدمتی

ها، که از شرایط اساسی رسیدن به رشد و جویی در هزینهی کارا از نیروها و صرفهداشت و این امر، با استفاده

 باشد. ی اقتصادی است، سازگار نمیتوسعه

رهنگی نیز ی روحی و فار کارها که تا حد زیادی جنبهیکی دیگر از آثار اقتصادی ـ اجتماعی انجام صحیح و استو

 دارد، جلب اعتماد آحاد جامعه به کاالها و خدمات داخلی است. 

                                                           

 . 884، پیشین، ص 6. وسائل الشیعة، ج [27]21

  .9169ی ، شماره917، ص 3الدین الهندی، کنزالعمال، ج الدین حسام. عالء[28]21
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گان، ی ما ـ  این است که بسیاری از تولید کنندمتأسفانه مشکل اکثر کشورهای جهان سوّم ـ و تا حدّ زیادی جامعه

خود را با کیفیّت  زده کارنظری و سودجویی، شتابمطلوب، با کوته با وجود توان و استعداد تولید کاالها با کیفیّت

حالی که  دهند؛ دردهند و عالوه بر اتالف منابع و ضرر اقتصادی، اعتبار خود را از دست میغیر استاندارد انجام می

المللی برای کنندگان، موجب تقویت تولیدات و صنایع داخلی و کسب اعتبار بینتوانند با جلب اعتماد مصرفمی

 کشور خود گردند. 

 اهتمام به نظم و انضباط 

یکی از شرایط اساسی انجام درست هر کاری، رعایت نظم و انضباط و جدّی بودن در تمام مراحل آن است. مراد 

پذیری، آراستگی، نظم و ترتیب، سعی و کوشش در کارها و پرهیز از هرگونه سستی و از انضباط؛ جدّیت، سازمان

 ی منضبط از هماهنگی کامل برخوردار است. انی در امور است، در نتیجه یك سازمان و جامعهسامبی

های جلوه یی عملی پیامبر اکرم)ص( اصل نظم و انضباط است، به طوری که در همهاز اصول جالب توجّه در سیره

 گیر است. لب چشمزندگی آن حضرت، عینیّت داشت؛ همان طور که در حیات نورانی ائمه)ع( نیز این مط

 فرماید: ینمودند. امام کاظم)ع( می منظم و تقسیم اوقات، بسیار تأکید میپیشوایان معصوم)ع( بر داشتنِ برنامه

تالش کنید که اوقاتتان چهار بخش باشد، یك بخش برای مناجات با خدا، بخشی برای زندگانی و معاش، بخشی 

فهمانند و از دل به شما اخالص دارند ماد که عیوب شما را به شما میبرای معاشرت با برادران و اشخاص مورد اعت

های حالل خلوت کنید، که این بخش، شما را بر انجام وظایف در سه بخش دیگر و در بخشی هم برای درك لذت

 [ 69]26سازد.موفق می

 آثار اقتصادی وجود نظم 

یح و برقراری نظم و ترتیب در هر امر فردی یا جمعی، ریزی صح. امکان وفای به تعهدات و قراردادها. با برنامه1

گیرد و با انجامِ به موقعِ آنها، وفای به رسد و هر جزئی در جای خود قرار میکارها در زمان مقررّ به اتمام می

 شود. وفای به تعهدات، ناممکن می گردد؛ و در صورت وجود هرج و مرج، کارها به تأخیر افتاده،تعهدات میسر می

. استحکام و استواری امور. از آثار وجود نظم و ترتیب در هر کاری اعم از تولیدی یا خدماتی، استواری و استحکام 6

ی در عمل است؛ زیرا با رعایت نظم، فرصت کافی برای انجام هر کاری وجود دارد و فرد با دقت و حوصله، وظیفه

                                                           

 . 317. ابومحمد الحسن بن علی شعبه حرانی، تحف العقول، ص [29] 26
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بود وقت مواجه ترتیب بر افعال فرد حاکم نباشد، غالباً با کمدهد؛ ولی اگر نظم و خود را به بهترین وجه انجام می

 شود. گردد و در نتیجه، از میزان دقت و استحکام عمل کاسته میمی

گرمی در مسئولین اجرا و صاحبان سرمایه. انجام به موقع کارها، همراه با ی همکاری و دل. برقراری روحیه3

رفت گردد و پیشکاران یا شرکا میکاری و صمیمیت بین همجوّ هماستحکام و استواری، باعث به وجود آمدن 

و یکرنگی  ی افراد با اخالصگردد؛ در نتیجه کلیهکار و انجام به موقع هر قسمت، موجب دلگرمی مسئولین اجرا می

رط افی، شی کنمایند؛ از طرف دیگر، در کارهای تولیدی و اقتصادی که وجود سرمایهدر حل مشکالت تالش می

ن جهت پیش شوند و مشکلی از ایگذاری تشویق میهای زیربنایی است، صاحبان سرمایه به سرمایهالزم انجام پروژه

 آید. نمی

 نظمی پیامدهای بی

نظمی و هرج و مرج بدهد، آثار و عواقبی را در پی خواهد اگر رعایت نظم و ترتیب  در کارها جای خود را به بی

 شکست نهایی و به ثمر نرسیدن آن کار است.  ترین آنهاداشت که مهم

یر بار طلبی، از زی راحتگردد و هر کس به انگیزهنظمی، موجب سستی و کسالت افراد میاز طرف دیگر، بی

کاری بین اندازد و در چنین جوّی، اعتماد متقابل و هممسئولیت شانه خالی نموده، گناه را به گردن دیگران می

رود و پیامد چنین عملکردی، هدر رفتن نیروها و مل و استحکام محصوالت تولیدی از بین میافراد، اتقان در ع

 باشد. ها میسرمایه

ها که، اسالم و پیشوایان معصوم، همواره بر نظم و انضباط، جدیت در کارها و از دست ندادن فرصتنتیجه این

نظمی و وان خود متذکر گردیده و آنها را از عواقب بیتأکید فراوان داشته و فواید و آثار نظم را به یاران و پیر

های فردی اند. پس ما باید با پیروی از این دستور حیاتی اسالم، در تمام زمینههرج و مرج در کارها بر حذر داشته

 تماعی، منضبط، جدی و کوشا باشیم.و اج

 

 

 

 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



38 

 

 فصل سوّم: 

 بررسی مفاهیم به ظاهر ناسازگار با توسعه 

یکی از موانع  نماید ـآیا دیدگاه اسالم نسبت به دنیا و آخرت ـ که دنیاطلبی را نفی و آخرت گرایی را ترویج می

 رفت مادّی نیست؟ رسیدن جوامع اسالمی به توسعه و پیش

ت نیل به ی بهینه و کارا از منابع طبیعی و انسانی، در جهادی فرایندی است که به استفادهی اقتصاز آنجا که توسعه 

گیری از امکانات مادّی تحقق پردازد و این روند با بهرهرفاه مادّی همراه با کسب کماالت روحی و معنوی می

انچه نظر دین رد با آن دارد و چنای در چگونگی برخویابد؛ پس نگرش انسان به دنیای مادّی، نقش تعیین کنندهمی

یابی به سزایی در تالش و فعالیت افراد برای دستنسبت به دنیا به طور صحیح و منطقی تبیین شود، تأثیر به

های علمی و عزّت و سربلندی جامعه همراه با تهذیب اخالق دارد؛ ولی اگر تفسیر انحرافی از آن صورت رفتپیش

 گردد. ی و پذیرش هرج و مرج و سرمنشأ بدبختی و عقب ماندگی فرد و جامعه میتفاوتگیرد، موجب تخدیر، بی

 نماید؛ اگر آیات و روایاتی که دنیا و دنیاطلبی را نکوهش وطلبی را ترویج میاسالم دنیاگرایی را نفی و آخرت

های علمی و ترفیشاند درست تبیین نگردند، اسالم به عنوان یك مذهب ناسازگار با توسعه و ضد پمذمّت نموده

 گردد. صنعتی مدرن معرفی می

 توان تقسیم نمود: روایات مربوط به دنیا را به چند دسته می

 اند: مانند: ارزش و پست دانستهالف( روایاتی که دنیا را بی

 [ دنیا گمراه کننده است. 1]23الدنیا تغوی؛

 [؛ دنیا نهایت آرزوی بدبختان است. 6]24الدنیا منیته االشقیاء

 خردان است. ی بی[؛ دنیا بهره و فایده3]25الدنیا غنیمة الحمقی

                                                           

 . 43ی ، شماره2ی محمد علی انصاری، ص . غررالحکم و دررالکلم، ترجمه[1]23

 . 694، ص 3. محمد محمّدی ری شهری، میزان الحکمة، ج [2]24

 . 1153ی ، شماره37. غررالحکم و دررالکلم، ص [3]25
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 [؛ دنیا بازار زیان و ضرر است. 4]22الدنیا سوق الخسران

 هاست. ها و فریب[؛ دنیا سرایی است که آغشته به بالها و معروف به حیله5]27دار بالبالء معفوفة و بالغدر معروفة

 اند: مانند این سخن از حضرت علی)ع( : روایاتی که دنیا و امکانات موجود در آن را ستوده ب(

[ دنیا، سرای راستی و درستی است برای کسی که آن را باور دارد و با 2]28ان الدنیا دار صدق لمن صدّقها و ...؛

اشد و نسبت به آن اهل معرفت بی ایمنی و سالمتی است برای کسی که صدق و صفا با آن برخورد نماید و خانه

نیازی و توانگری است برای کسی که از آن توشه برگیرد و محل پند گرفتن است برای کسی که از آن سرای بی

گاه و محل عبادت دوستان خدا و محل نماز فرشتگان الهی و جای نزول وحی الهی و پند گیرد؛ دنیا سجده

 خدا را به دست آورده، بهشت را نصیب خود ساختند.  ی اولیای خداست که در آن رحمتخانهتجارت

 فرماید: امام باقر)ع( می

 [؛ خوب کمکی است دنیا برای به دست آوردن آخرت. 7]29نعم العون الدنیا علی االخرة

 فرماید: و در جای دیگر می

یامة و وجهه مثل وجل یوم القمن طلب الدنیا استعفافاً عن الناس و توسیعاً علی اهله و تعطفاً علی جاره لقی اهلل عز

نیازی از مردم و ایجاد گشایش بر خانواده و لطف به [؛ کسی که برای حفظ آبروی خود و بی8]71القمر لیلة البدر

کند در حالی که صورت او، چون ماه اش، دنیا را طلب نماید، در روز قیامت خداوند متعال را مالقات میهمسایه

 شب چهاردهم است. 

                                                           

 . 451ی ، شماره17. همان، ص [4]22

 . 662ی . صبحی صالح، نهج البالغه، خطبه[5]27

 . 169، ص 73؛ بحاراالنوار، ج 162. همان، حکمت [6]28

 . 167، ص 73. بحاراالنوار، ج [7]29

  .11، ص 16. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج [8]71
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 فرماید: اند؛ مانند این سخن از امام سجاد)ع( که میکه دنیا را به دنیای مذموم و ممدوح تقسیم نموده ج( روایاتی

[؛ دوستی دنیا، سرمنشأ تمام خطاها و اشتباهات 9]71حب الدنیا رأس کل خطیئة و الدنیا دنیاءان: دنیا بالغٍ و دنیا ملعونة

که نفرین  رساند و دیگری آن دنیاییه افراد را به مقصد میاست و دنیا برای اشخاص، دوگونه است، یکی دنیایی ک

 شده و از رحمت الهی به دور است. 

اند، شاخص و معیاری برای دنیاطلبی و ی انسان را در برخورد با دنیا مشخص ساختهد( روایاتی که وظیفه

 د: فرمایدهند؛ مانند این دعا از امام باقر)ع( که میخواهی به ما  ارائه میآخرت

اسئلك اللهم الرفاهیة فی معیشتی ما ابقیتنی معیشة اقوی بها علی طاعتك و ابلغ بها رضوانك ... و ال تجعل الدنیا علیّ 

چنان رفاهی قرار ده که با آن بر اطاعت و ام آن[؛ پروردگارا در زندگی11]76سجناً و ال تجعل فراقها علیّ حزنا

بندگی تو توانا باشم و خشنودی و رضایت تو را به دست آورم و دنیا را چون زندانی برایم قرار نده و جدایی از 

 ام قرار مده. ی اندوه و ناراحتیآن را مایه

 و استفاده از آن را چنین بیان نموده است:  قرآن کریم روش برخورد صحیح و معقول با دنیا

و ابتغ فیما اتیك اهلل الدار االخرة و ال تنس نصیبك من الدنیا و احسن کما احسن اهلل الیك و ال تبغ الفساد فی االرض 

ی آخرت را طلب نما و نصیب خود [؛ با آنچه خداوند به تو عنایت کرده است، خانه11]73انّ اهلل ال یحبّ المفسدین

وجوی گونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین در جسترا از دنیا فراموش نکن و همان

 فساد مباش؛ زیرا خدا مفسدان را دوست ندارد. 

 های الهی و امکانات مادّی، باید در راستای رسیدن به رحمتفهمیم که استفاده از نعمتبا توجّه به مفاد این آیه می

خرت باشد و همواره باید از آنها در راه انجام وظیفه، ادای تکلیف و احسان و نیکی به بندگان خدا استفاده الهی در آ

ی نبهشود که اسالم، به هر دو جنمود و از ظلم و ستم پرهیز کرد، با توجّه به صدر و ذیل آیه، این نکته روشن می

 دنیا و آخرت نظر دارد. 

                                                           

 . 61ص ،73. بحاراالنوار، ج [9]71

 . 379، ص 97. بحاراالنوار، ج [10]76

  .77ی (، آیه68ی قصص ). سوره[11]73
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چیز معرفی  ترینارزشرسیم که آنچه در دین بییات و روایات، به این نتیجه میبنابراین، با نگاهی جامع به آ 

اعتنایی نسبت به آن صادر شده است، آن دنیایی نیست که انسان باید برایش تالش گردیده و دستور مؤکّد به بی

اند؛ آخرتش خواندهی [ و همان دنیایی نیست که مزرعه16]74ای که گویی تا ابد در آن خواهد زیست،کند به گونه

طلبی است. ی حرص، کبر، غرور، حسد و جاهبلکه دنیای مذموم، همان تعلّقات نفسانی و متأثّر شدن از صفات رذیله

یش است ای در پاعتقاد به این که حیات انسان منحصر به همین زندگی موقت نیست و در ورای آن سرای جاودانه

های الهی، از آنها در جهت رشد و تکامل مادّی و معنوی خود و و نعمتگیری صحیح و معقول از امکانات با بهره

ایت حق ای صالح و شایسته، کسب رضنمایند و هدف آنها، به عنوان بندههای واالی انسانی استفاده میکسب ارزش

ی دگاه باعث رکود تولید و مانع رونق اقتصاتعالی است. بدیهی است که داشتن چنین دیدگاه و روشی، هیچ

ن ی آن، رها کردی درآمد خواهد بود و الزمهساز اجرای عدالت اجتماعی و توزیع عادالنهشود، بلکه زمینهنمی

 گیری نیست. دنیا و اختیار رهبانیّت و گوشه

 از نظر اسالم، کدام دنیاطلبی ممنوع است؟ 

جهت  ی مربوط به دنیاست؛ یعنی از آنخوریم که مشتمل بر هر دو جنبهسخنان معصومین)ع( به روایاتی برمیدر 

که مورد ستایش و ممدوح بوده و باید از امکانات موجود در آن به که پست، ناچیز و مذموم است و از جهت این

 یم: نمایشایستگی استفاده شود. به چند نمونه از این روایات اشاره می

 پیامبر اکرم)ص( خطاب به اباذر غفاری فرمود: 

ارزش و [؛ ای اباذر، دنیا و آنچه در آن است، بی13]75یا اباذر، الدنیا ملعونة ملعون ما فیها اال من ابتغی به وجه اهلل...

 از رحمت الهی به دور است، مگر مقداری که موجب رضایت خداوند متعال گردد. 

 

 

 

                                                           

. مضمون این روایت از امام مجتبی)ع( : اعمل لدنیاك کانك تعیش ابداً و اعمل الُخریك کانك تموت [12]74

 . 4، روایت 139، ص 44ج  غداً بحاراالنوار،

  .3، روایت 87، ص 86.  بحاراالنوار، ج [13]75
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 د: فرمایحضرت علی)ع( می

ای [؛ دنیا خانه14]72الدنیا دار ممر ال دار مقر والناس فیها رجالن: رجل باع نفسه و اوبقها؟ و رجل ابتاع نفسه فاعتقها

کند، نه محل استقرار دایم و همیشگی؛ مردم در دنیا دو گروه هستند؛ گروهی خودشان است که انسان از آن عبور می

 سازند.نمایند و گروهی دیگر، خود را خریده و از قید دنیا آزاد میار میرا به دنیا فروخته و به عذاب الهی گرفت

 از دهمین پیشوای معصوم، امام هادی)ع( روایت است که فرمود: 

 ایبرند و دسته[؛ دنیا چون بازاری است که گروهی در آن فایده می15]77الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون

 بینند. زیان می

ات و ی انسان برای تکامل مادّی و معنوی، عمر و حیگیریم که باالترین سرمایهین روایات، نتیجه میبا توجّه به ا

تواند از آن استفاده نماید، گاهی هدف و توجه انسان به باشد که به دو صورت میامکانات موجود در این دنیا می

 نماید و هدفی جزیدن به آنها تالش میها و لذات زودگذر همین دنیاست و برای رسمال، ثروت، مقام و خوشی

ور است که اشباع  غرایز حیوانی و امیال نفسانی ندارد و در دریای کبر، غرور، خودپسندی، جهالت و نادانی غوطه

 نویسد: ارزش بودن دنیا میی بیهمان دنیاطلبی مذموم و مورد سرزنش است. شهید مطهری درباره

ای است؛ یعنی، دنیا ارزش ندارد که شما به خاطر آن، ارزشی مقایسهبه معنای بیارزش بودن دنیا از نظر دین، بی

و تضییع  شکنیاصول اخالقی و اجتماعی، انسانیّت و بزرگواری را از دست بدهید و به دروغ، ظلم، خیانت، پیمان

قیده، ایمان و اخالق عحقوق دیگران مبتال گردید. بنابراین، تفسیر صحیح این است که دین چنان به اصول، حقوق، 

ها از دنیا و آنچه در آن است باید گذشت. دین با منطق عالی خود، ارزش گوید برای ایندهد که میاهمیّت می

فهمند پایین نیاورده، بلکه ارزش معنویت، تقوی، فضیلت و حقوق اجتماعی را که دنیا را از آنچه هست و همه می

ای است که ارزشی مقایسهارزشی دنیا، بینموده و باال برده است. پس بی برند معرفیمیتر به آن پی مردم کم

منافاتی با محترم بودن حقوق دنیایی ندارد، بلکه عین احترام به حقوق است و مقررات حقوقی محکم اسالم، شاهدی 

 [ 12]78بر این مطلب است.

                                                           

 . 369، ص 18البالغه، ج. ابن ابی الحدید، شرح نهج[14]72

 . 322، ص 78. بحاراالنوار، ج[15]77

  .77ـ  75. مرتضی مطهری، بیست گفتار، ص  [16]78
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و هم به روح انسان توجّه دارد و معتقد است ی مادّی و معنوی و به عبارت دیگر، هم به جسم اسالم به هر دو جنبه

ای فقط از جهت معنوی رشد کند و از جهت مادّی، در سطح پایینی که هر دو بُعد باید با هم رشد کنند و اگر جامعه

آل اسالمیِ بعد از ظهور حضرت مهدی ی ایدهباشد، از نظر اسالم مطلوب نیست؛ شاهد این مدّعا، اتصاف جامعه

 های الهی است. پیامبر اکرم)ص( در این باره فرمود: برکات و نعمت )عج( به کثرت

گردد که در هیچ زمانی مانند آن نبوده است؛ امت من در زمان حضرت مهدی)عج( از چنان نعمتی برخوردار می

 [ 17]79سازد.آسمان، برکات خود را نازل و زمین، معادن و منابع خود را ظاهر و خارج می

نظر مادّی کمبودی ندارد و هر چه که در استعداد زمین و انسان باشد بازدهی دارد و چنین  ای ازچنین جامعه

توان به چنین رشدی دست یافت. از طرف دیگر، اگر جامعه در ی توسعه است؛ زیرا بدون آن نمیوضعیّتی، نشانه

آل این دهبنابراین، وضعیت ای شود؛بعد مادّی رشد نماید و در بعد معنوی متوقف بماند، باعث سقوط انسانیّت می

 [ 18]81است که بُعد مادّی در خدمت بُعد معنوی قرار گیرد.

 خواهی های دنیاطلبی و آخرتشاخص

ها و مطلب مهمّی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد این است که جهان مادّی برای انسان جذّابیت

ریزی، به ثروت و سایر مظاهر این دنیا عالقه دارد و اگر در های زیادی دارد و بشر، به طور فطری و غفریبندگی

 طلبی و سودجویی مفرط، از مقامات وصدد اصالح و تربیت خود بر نیاید، این دنیا را هدف دانسته، و با افزون

ماند؛ لذا همواره باید میان هایی که خدای متعال برای یك انسان وارسته در نظر گرفته است باز میارزش

دنیایی که وظیفه و تکلیف اوست و تالش و کوششی که دنیا پرستی محسوب، و موجب بدبختی دنیا و آخرت طلب

ی ریفهی شگردد، تفاوت قائل باشد و برای آن شاخص و معیار و حد و مرزی بشناسد، تا مبادا مصداق آیهاو می

 [ قرار گیرد. 19]81«بُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاًالَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَ»

 

                                                           

 . 69، روایت 83، ص 51. بحاراالنوار، ج [17]79

 . 9ی ، شماره73، تابستان «میزگرد دین و توسعه»ی معرفت، . غالمرضا مصباحی، مجله[18]81

پندارند که سازند و چنین میکارترین مردم، کسانی هستند که عمر خود را در زندگی دنیا تباه می. زیان[19]81

  .114ی (، آیه18ی کهف )نیکوکارند.. سوره
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 مردی به امام صادق)ع( گفت: 

 کنیم و دوست داریم به آن برسیم. به خدا سوگند ما برای دنیا تالش می

 امام)ع( از او سؤال کرد: 

 دوست داری آنچه را که به دست آوردی در چه راهی استفاده کنی؟ 

 آن مرد جواب داد: 

 نمایم. ی رحم و انفاق در راه خدا و سفر حج و عمره استفاده میام و صلهی خود و خانوادهجهت اداره

 امام)ع( فرمود: 

 [ 61]86چنین روشی، طلب دنیا نیست، بلکه طلب آخرت است.

 فرماید: پیامبر اکرم)ص( می

نیای( تو باشد، دوستی دنیا محسوب [؛ طلب آنچه در راه اصالح )دین و د61]83لیس من حب الدنیا طلبُ ما یصلحك

 گردد. نمی

بنابراین، هر تالش و کوششی که از نظر مادّی و معنوی، به مصلحت فرد باشد و او را از بندگی خدای متعال، به 

ی ی الهی و به قصد انجام وظایف فردی و اجتماعمتابعت از هواهای نفسانی و شهوات حیوانی نکشاند و با انگیزه

 گردد. ی تمام خطاهاست، محسوب نمیدوستی دنیا، که سرچشمه انجام گیرد،

ی در نتیجه، از نظر اسالم، معیار سعادت انسان در دنیا و آخرت، متابعت از احکام الهی، همراه با به کارگیری قوه

زند، طمه میل تفکّر و تعقّل، و عامل هالکتِ او متابعت از هواهای نفسانی است و آن اموری از دنیا که به دین انسان

 فرماید: گردد، همان طور که حضرت علی)ع( میباعث از دست رفتن دنیا و آخرت انسان می

                                                           

 . 76، ص 5. کافی، ج [20]86

 . 5864ی ، شماره3. میزان الحکمة، ج [21]83
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ای و در آخرت از زیانکاران خواهی بود، ولی اگر دین خود را تابع دنیای خود قرار دهی، هر دو را نابود کرده

ه دست آورده، در آخرت از ستمکاران نخواهی اگر امور دنیایت را بر طبق مقررات دینی تنظیم نمایی، هر دو را ب

 [ 66]84بود.

وهش شود، مورد نکاز طرف دیگر، سستی و کاهلی در امور دنیوی، که موجب سربار شدن شخص بر دیگران می

 گوید: است، چنان که لقمان حکیم در نصایح خود به فرزندش می

رر برساند و دنیا را چنان رها مساز که سربار مردم ای در امور دنیا، وارد نشو که به آخرت تو ضفرزندم به گونه

 [ 63]85باشی.

 ی اقتصادی است؟ جویی، مانع رسیدن به توسعهآیا تأکید بر زهد، قناعت و صرفه 

 شود. سؤال فوق از دو بخش تشکیل شده است؛ لذا به هر قسمت به طور مستقل جواب داده می 

نسبت به زهد و قناعت، تعریف و تمجید به عمل آمده و کسب آنها جواب بخش اوّل: در فرهنگ و اخالق اسالمی، 

[ موجب درك 64]82ارزشمند و پسندیده شمرده شده است؛ به طوری که در روایات از زهد به عنوان کلید هر خیر،

های الهی و مقامات [ کلید رحمت67]89[ هدایت و بصیرت،62]88[ راحتی در دنیا،65]87شیرینی ایمان در قلب،

[ و قناعت به عنوان عامل 69]91ی انبیا یاد شده است[ و به عنوان روش و اخالق همه68]91نجات از آتشاخروی، 

                                                           

 . 369، ص 3. میزان الحکمة، ج [22]84

 . 164، ص 73. بحاراالنوار، ج [23]85

 . 49، ص 73و بحاراالنوار، ج  168، ص 6. مضمون روایتی از امام صادق)ع(، اصول کافی، ج [24]82

 . 49. مضمون روایتی از امام صادق)ع(، همان، ص [25]87

 . 25، ح 91، ص 73ایتی از پیامبر اکرم)ص(، بحاراالنوار، ج . مضمون رو[26]88

 . 46. مضمون روایتی از پیامبر اکرم)ص(، تحف العقول، ص [27]89

 . 61، ح 315، ص 73. مضمون روایتی از امام صادق)ع(، بحاراالنوار، ج [28]91

  .13488، ح 51، ص 16. مضمون روایتی از پیامبر اکرم)ص(، مستدرك الوسائل، ج [29]91
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[ و ثروتی که هرگز نابود 36]94[ بهترین کمك بر اصالح نفس31]93[ دوام نعمت،31]96نیازی از مردم،بی

 [ معرفی شده است. 33]95نگردد

 توهم ناسازگاری زهد و قناعت با توسعه 

گیری از اجتماع و سلب مسئولیت از خود و اکتفا به نان ی زهد و قناعت، معنای ترك دنیا و گوشهاژهاگر از دو و

های تولید و صنعت و رونق اقتصادی در جوامع توسعه یافته، بر بخور و نمیر اراده شود، از آنجا که گردش چرخ

بیعی ازگاری این دو مفهوم با توسعه، امری طتر همراه با مصرف هر چه زیادتر است؛ لذا ناسمبنای تولید هر چه بیش

 شود. آید و ترغیب آن دو مانع توسعه محسوب میبه نظر می

های الهی در دنیاست و این که آیا زهد به معنای ناداری و متنعم بحث اصلی در اینجا، حد مطلوب استفاده از نعمت

و روشن  مندی از دنیا بدانیم تا به طور صریحی بهرهارهنبودن است، یا معنای دیگری دارد؟ لذا باید نظر اسالم را درب

 ی اقتصادی قضاوت نماییم. ی آن با توسعهی زهد و قناعت از نظر اسالم و رابطهبتوانیم درباره

 ها مندی از نعمتزهد و بهره

به  و رغبتشود. زهد عبارت است از: عدم تمایل زهد و قناعت در راستای دنیاطلبی و آخرت خواهی تفسیر می

رغبتی چیزی که نسبت به آن جاذبه و میل طبیعی وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملی، اختیاراً نسبت به آن بی

 [ 34]92های آن را ناچیز بشمارد.نشان دهد و زیبایی و ارزش

 [ 35]97مفهوم اسالمی زهد از نظر اقتصادی به معنای برداشت کم برای بازدهی زیاد است.

                                                           

 . 61، ح 178، ص 73. مضمون روایتی از امام صادق)ع(، بحاراالنوار، ج [30]96

 . 367، ص 78. مضمون روایتی از امام کاظم)ع(، همان، ج [31]93

 . 61615، ش 311، ص 9. مضمون روایتی از حضرت علی)ع(، میزان الحکمة، ج [32]94

 . 18176، ح 662، ص 9، باب 15ئل، ج . مضمون روایتی از حضرت علی)ع( ، مستدرك الوسا[33]95

 . 265های آغاز در اخالق عملی، ص . محمد رضا مهدوی کنی؛ نقطه[34]92

  .654تا  611البالغه، ص تر ر.ك: مرتضی مطهری، سیری در نهجی بیش. جهت مطالعه[35] 97
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 علی)ع( روایت است که فرمود:  از حضرت

زهد در این دو جمله از قرآن تفسیر و معنی شده است: تا بر آنچه از کفتان رفت تأسف نخورید و نسبت به آنچه به 

آمیز خوش نباشید؛ پس کسی که بر گذشته تأسف نخورده و نسبت به آینده شادیِ غفلترسد خوشحال و دلشما می

 [ 32]98ه این مقام نایل گشته است.نداشته باشد، به طور کامل ب

 فرماید: امام صادق)ع( می

 [ 37]99دارد.زهد به معنای ترك هر چیزی است که انسان را از یاد خدا باز می

خوش نمودن و اطمینانِ خاطر به بستگی و دلی روحی و قلبی دارد و آن عدم دلبنابراین، اصل زهد، جنبه

گاه به معنای ناداری و متنعّم نبودن نیست؛ بلکه زاهد واقعی کسی است هیچها و مظاهر دنیوی است و زهد نعمت

ی خود نسازد و توجهش از مادیات دنیا، به عنوان کمال باختهی دنیا او را فریفته و دلکه مظاهر زیبا و فریبنده

[ 39]111رآن کریم[ از مجموع آیاتی از ق38]111مطلوب و نهایت آرزو، عبور کرده، متوجّه اهداف باالتری گردد.

های الهی و استفاده از آنها بر درجات ایمان و کنیم که خداوند دوست دارد که بشر با دیدن نعمتاستفاده می

[ نه این که خود 41]116مند گردد؛معرفت او افزوده شود و از تماشای مناظر زیبای طبیعت لذّت برده، از آنها بهره

صالح  ها، بندگان خوب وی مطلوب است؛ حتی در استفاده از نعمترا محروم ساخته، تصور نماید چنین محرومیت

 فرماید: اند. امام صادق)ع( در این باره میخدا بر دیگران مقدّم

                                                           

 . 439. نهج البالغه، حکمت [36]98

 . 4، ح 315، ص 7. بحاراالنوار، ج [37]99

های ی انعام و آیاتی از سورهسوره 141ی نمل؛ سوره 81و  81، 14ی بقره؛ سوره 66با توجّه به آیات . [38]111

 کهف، فاطر و اعراف. 

 ی مائده. سوره 87ی اعراف و سوره 36ی بقره؛ سوره 176. آیات [39]111

 . 167. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، ص [40]116
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ها وفور یافت و دنیا به انسان رو آورد، بندگان شایسته و افراد با ایمان در استفاده از آنها زمانی که نعمت

 [ 41]113سزاوارترند.

 تر در زندگی را مورد ستایش قرار داده و موجب کسبتالش برای ایجاد توسعه و گشایش بیشاسالم حتی کار و 

ی امکانات زندگی از نظر کیفی نیز مورد تأکید [ عالوه بر این، توسعه46]114داند.مقامات اخروی و پاداش الهی می

زیباسازی  شباع آن به آراستن خود واست؛ به طوری که اسالم زیبایی و آراستگی را از نیازهای بشر دانسته و برای ا

 فرماید: زندگی ترغیب نموده است. امام صادق)ع( در این باره می

خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و در مقابل، بیچارگی و فالکت و تظاهر به این حاالت را زشت و ناپسند 

مند، و اثر آن را در زندگی او آشکار و بهرهای نعمت داد او را برخوردار دارد وقتی به بندهدانسته، دوست می

 [ 43]115ببیند.

 آن حضرت در جای دیگر فرمود: 

 [ 44]112تر از اظهار آن با سخن است.همانا اظهار نعمت الهی در عمل، نزد خداوند، محبوب

 ی زهد و قناعت با توسعه رابطه

و  ها، آراستگی و ایجاد رفاهرسیم که گرچه برخورداری از نعمتهای گذشته به این نتیجه میاز مجموع بحث

ش ها و امکانات، مورد نکوهآسایش و گشایش در زندگی، از نظر اسالم مطلوب است و محروم نمودن خود از نعمت

زهد و  شود، مطلوب نبوده، بلکه در چنین شرایطیبستگی به مظاهر دنیا ی دلباشد؛ امّا اگر رفاه و آسایش مایهمی

ی چنین رفاه و بهبود کیفی زندگی، آنگاه مطلوب است که همهیابد. همها یا کاستن از آنها ضرورت میترك لذت

مردم، امکانِ برخورداری از آن را داشته باشند؛ و در شرایطی که اکثر افراد جامعه در تنگنای فقر اقتصادی باشند، 

رار دهند. ی مردم قمند ساخته، زندگی خود را هماهنگ و متناسب با عامهمتمکّن و مرفه باید دیگران را بهره افراد

                                                           

  .636، ص 47بحاراالنوار، ج . [41]113

 . 5، ح 78، ص 5. مضمون روایتی از امام باقر)ع(، فروع کافی، ج [42]114

 . 341، ص 3. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج [43]115

 . 471، ص 1. اصول کافی، ج [44]112
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ی جامعه را به عهده دارند، ضرورت ی رهبران جامعه که مسئولیت تدبیر امور و ادارهاین مطلب، به ویژه درباره

 [ 45]117کند.پیدا می

ی ود مفاهیمی چون زهد و قناعت و ترغیب به آن در اخالق اسالمی، با توسعهاند وجبنابراین، کسانی که فکر کرده

خالق و عقاید بینی، اای جامع در جهاناقتصادی سازگار نیست، یا آن دیدِ کلّی و نگرش سیستمی ـ که با مطالعه

ی زهد ند و یا دو واژهاآید ـ را مورد غفلت قرار داده و تنها به یك بعد از مطالب توجّه نمودهاسالمی به دست می

 اند. و رهبانیّت )ترك دنیا( را مترادف گرفته

 زهد و قناعت، عامل تسریع توسعه 

سریع توسعه باشد؛ تواند عاملی در جهت تزهد و قناعت ـ به معنایی که تبیین شد ـ نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه می

ی ت و تجمالتی که براساس نیازهای کاذب و روحیهای که مصارف اضافی خود را حذف و از تشریفازیرا جامعه

ای توسعه های الزم برگذاریتری در جهت سرمایهانداز بیشآید برحذر باشد، قادر است پسگری پدید میاشرافی

داری بر اثر ای است که ماکس وبر بر روی آن تکیه نموده است؛ زیرا اساساً پیدایش سرمایهداشته باشد. این نکته

ف خود قرار های مسیحیّت اصیل را هدها که بازگشت به اخالقیات و ارزشوتستانتیسم بوده است. پروتستانزهد پر

ی قناعت و [ عالوه بر این، با گسترش روحیه42]118داده بودند، روی زهد و کم مصرف کردن تأکید داشتند.

یابد و با کم شدن نیازهای وارداتی، یهای آن بهبود مجویی در جامعه، امر واردات و صادرات و تراز پرداختصرفه

 گردد. حرکت در جهت استقالل کامل اقتصادی تسریع می

 هایی دارد؟ آل از نظر اسالم چه ویژگیالگوی مصرف ایده 

آل از نظر اسالم، مناسب است حدود مصرف از نظر اسالم بیان های مصرف ایدهقبل از ورود در بحث ویژگی 

 گردد. 

ی ها، دوری از اسراف و تبذیر، به معنمندی و استفاده از نعمتاسراف و تبذیر. یکی از حدود بهره الف( خودداری از

شود که ها و امکانات است. ممنوعیّت اسراف در اسالم باعث میروی و ضایع کردن نعمتخودداری از زیاده

                                                           

 . 135. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، همان، ص [45]117

  .13، ص 1373، تابستان 9ی معرفت، ش مجلّه« توسعهمیزگرد دین و ». محمد تقی مصباح، [46]118
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قرار دهند  عی کار خویش را مالكهای اجتماها، منافع و هزینهگیریکنندگان و مصرف کنندگان در تصمیمتولید

 [ 47]119شود، نه فقط منافع شخصی.و به این ترتیب، مصلحت جامعه، مالك تصمیم گیری واقع می

[ و مبذّرین را به عنوان برادران 49]111[ و مسرفین را اهل آتش48]111قرآن کریم صریحاً از اسراف نهی کرده

های الهی و یکی از عوامل پیدایش فقر ناسپاسی نعمت[ اسراف، نوعی کفران و 51]116شیطان معرفی نموده است.

نابع، روی در مصرف و اتالف مای به اسراف عادت کند، با زیادهبرای فرد و جامعه است؛ به این معنی که اگر جامعه

گردد که حتی ممکن است این روند موجب گردد همواره دست باعث فقر و احساس نیاز و کمبود در جامعه می

 گیرد. به سوی بیگانگان دراز باشد و در نتیجه استقالل سیاسی و اقتصادی آنها مورد تهدید قرار  نیاز جامعه

[ لذا صرف مال به صورت نامشروع و در راه عیاشی و 51]113تبذیر نیز اسرافی است که با اتالف مال همراه باشد؛

با  است. کشور ما، از رژیم گذشته،گذرانی و برگزاری مجالس لهو و لعب و گناه، از مصادیق روشن تبذیر خوش

ای عدم توجه به بعد کشاورزی و صنعتی و با اتکا بر درآمد نفت و تأمین کمبودها و نیازها از راه واردات، جامعه

مصرفی بوده و اقتصاد ما حدّ زیادی وابسته به خارج گردیده است؛ لذا نیازمند فرهنگی هستیم که مروج افزایش 

 جویی در آن باشد. رفهتولید، کاهش مصرف و ص

ی و محدود ی زندگگیری در هزینهی مقابل اسراف )افراط در مصرف( سختگیری. نقطهب( نکوهش تقتیر و سخت

دو،  باشد؛ زیرا هرکردن مخارج )تفریط در مصرف( است که با فرض توان بر ایجاد گشایش، مورد نکوهش می

م حتی از افراط و تفریط در انفاقات مالی نهی کرده است و از ما روی هستند. قرآن کریانحراف از اعتدال و میانه

 [ 56]114می خواهد حد وسط و اعتدال  را رعایت نماییم.

                                                           

 . 41های اقتصادی صدر اسالم، ص . سید کاظم صدر، نظام[47] 119

 . 31ی (، آیه7ی اعراف )سوره«. کلوا واشربوا و التسرفوا انه ال یحب المسرفین. »...[48] 111

 . 43ی یه(، آ63ی مؤمن )سوره«. و ان المسرفین هم اصحاب النار. »... [49] 111

 . 67و  62ی (، آیه17ی اسراء )سوره«. و ال تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.... »... [50] 116

 . 6، ح 97، ص 78. مضمون روایتی از حضرت علی)ع( در بحاراالنوار، ج [51] 113

  .27ی (، آیه65ی فرقان )سوره«. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلك قواما. »[52]114
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های الهی از نظر اسالم، مطلوب و مورد ی معقول از نعمتج( دوری از تجمل پرستی و رفاه زدگی. گرچه استفاده

نزدیکان و اکتفا نکردن به حداقل نیز برای عموم، مجاز و تأکید و ایجاد گشایش و رفاه نسبی برای خانواده و 

گذرانی پسندیده است؛ ولی افراط در زیباسازی و هدف قرار گرفتن رفاه و آسایش در زندگی و به دنبال آن، خوش

حد و مرز نیز مورد نکوهش بوده، پیامدهای فردی و اجتماعی نامطلوبی به دنبال دارد؛ زیرا در چنین و عیاشی بی

ها، نعمت ی معقول ازضعی، افراد جامعه از یاد خدا غافل و اسیر مظاهر دنیا گشته، به جای شکرگزاری و استفادهو

ند و به طغیان کنگیرد، تا جایی که به موارد مشروع بسنده نمیگذرانی در آنها اوج میی لذت طلبی و خوشروحیه

نی( گذراچنین حالتی به بطر )سرمستی( و ترفه )خوش [ در آیات قرآن و روایات، از53]115پردازند.و سرکشی می

تعبیر شده است. این گروه، در مقابل انبیای الهی به مخالفت و کارشکنی پرداخته، از نظر فردی معموالً افرادی 

 [ 54]112آلوده به گناه و ظلم و فساد هستند.

از نظر  گردد؛ در حالی کهجامعه میاعتنایی به دیگران، خصوصاً محرومان زدگی، موجب بیتجمل پرستی و رفاه

اسالم حیات دنیوی و رفاه، زمانی مطلوب و معقول است که در جهت تأمین سعادت اخروی و کسب رضایت حق 

تعالی باشد. هدف قرار گرفتن رفاه و آسایش و لذات حیوانی، مانع رشد و تعالی انسان و موجب فساد  و تباهی او 

های اجتماعی روی است، زیانزدگی که معموالً همراه با اسراف و زیاده[ تجمل پرستی و رفاه55]117گردد.می

ی کثیری از اعتنایی به وضع دیگران، موجب محرومیّت عدّهای قلیل، توأم با بیفراوانی نیز دارد؛ زیرا عیاشی عدّه

 فرماید: گردد. حضرت علی)ع( در این زمینه میافراد جامعه می

[؛ در هیچ کجا فقیری به حال گرسنگی نماند، مگر آن که ثروتمندی حق 52]118فما جاع فقیر اال بما منع به غنی...

 فقیر را منع کرد و به او نداد. 

 آل از نظر اسالم مصرف ایده

                                                           

و اذ أنعمنا علی االنسان اعرض » 7و  2ی (، آیه92ی علق )، سوره«کلّا ان االنسان لیطغی ان راهُ استغنی. »[53]115

 . 83ی ی اسراء، آیه، سوره....«ونئا بجانبه 

 . 64ی (، آیه34ی سبأ )و سوره 12ی (، آیه17ی اسراء). سوره[54]112

 (. 11ی یونس )سوره 8و  7ن آیات . مضمو[55] 117

  .641، ص 19. شرح نهج البالغه، ج [56] 118

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



52 

 

 رفِهای الهی و مصمندی و استفاده از نعمتالف( رعایت اعتدال، قناعت و قدر کفاف در مصرف. حدّ مطلوبِ بهره

 آل از دیدگاه اسالم آن است که همراه با رعایت اعتدال و قناعت و به میزانِ قدر کفاف باشد. ایده

روی در مصرف، که در روایات از آن تعبیر به قصد و اقتصاد شده است، پرهیز از اسراف و تقتیر اعتدال و میانه

 ت اجتماعی آنان متفاوت است. قناعت به[ البتّه این حد، نسبت به افراد مختلف و شأن و شخصی57ّ]119باشد.می

جویی در مصرف و رضایت به مقداری است که خداوند متعال، از طریق مشروع و حالل، به عنوان رزق معنای صرفه

و روزی انسان مقدّر نموده است. برای تعریف قدر کفاف، اگر حدّ متوسطِ درآمد را در نظر بگیریم که نیازهای 

صرف کند )درآمد یا ملحاظ خوراك، پوشاك، مسکن، تحصیل، درمان و غیره را تأمین می ی یك خانواده ازاولیّه

المال به آنان تر از آن باشند، فقیر و نیازمند تلقی می شوند و از بیتحداقل(، کسانی که دارای درآمد یا مصرف کم

انات تر شده باشد و امکششود؛ و حدّ کفاف هنگامی است که مصارف یاد شده از حدّ متوسط جامعه بیکمك می

 [ 58]161ود.روی تلقی شتر از آن از نظر جامعه، افراط و زیادهای رسیده باشد که مصرف بیشمصرفی شخص به درجه

مهم این است که با توجّه به شرایط جامعه و میزان تالشمان، بیش از آنچه فراهم شده است طلب نکنیم؛ چرا که 

های ناسالم کشاند، یا منجر به تضییع حقوق دیگران و حرکتن را به ذلت میباشد و انساطلبی و حرص میزیاده

گردد؛ و در میزان و کیفیت مصرف، باید مقتضیات زمان و وضع جامعه در نظر گرفته شود. اعتدال و اقتصادی می

ی معنو ی مناسبی برای رشد صفات و کماالتی زمینه[ و پدید آورنده59]161قناعت در مصرف، باعث بقای نعمت

 [ 21]166در انسان است.

بینی، اخالق و عقاید اسالمی، مجموعاً سیستم منسجم و هماهنگی است که هر ب( انفاقات و رسیدگی به فقرا. جهان

پاداش  نماید؛ لذا براساس اعتقاد به معاد،فرد مسلمان، تمام جوانب فردی و اجتماعی زندگی خود را با آن تنظیم می

مندی و سود، منحصر به امور مادّی و این جهان نیست؛ بنابراین، انسان مؤمن دیگر، بهرهاخروی و کماالت معنوی 

                                                           

واحجبنی عن السرف و االزدیاد و قوّمنی بالبذل و االقتصاد و علّمنی حسن »... فرماید: . امام سجاد)ع( می[57] 119

ا به قوام ده و حسن تقدیر ر رویروی بازدار و به بخشش و میانهیعنی پروردگارا مرا از اسراف و زیاده« التقدیر...

 . 31ی سجادیه، دعای ی صحیفهمن بیاموز. جواد فاضل، ترجمه

 . 619. سید کاظم صدر؛ پیشین، ص [58] 161

حاراالنوار، ، ب«من اقتصد و اقنع بقیت علیه النعمة و من بذر و اسرف زالت عنه النعمة»  . از امام کاظم)ع(:[59] 161

 . 367، ص 78ج 

  .61615، ش 11میزان الحکمة، ج « اعون شیء علی اصالح النفس القناعة»ت علی)ع( : . از حضر[60] 166
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ی الهی، ها و امکانات، با در نظر گرفتن تکالیف دینی و با انگیزهی شخصی از نعمتبرداری و استفادهضمن بهره

ه دهد و با بح جامعه کاهش میحقوق واجب مالی، از قبیل خمس و زکات را ادا نموده، فقر و محرومیّت را در سط

 گردد. دست آوردن رضایت و خشنودی حق تعالی به مقام قرب الهی نایل می

 های مادّی نیست؟ رفتآیا اعتقاد به قضا و قدر در میان مسلمانان، مانع رسیدن  آنان به پیش

ری و فلسفی، ترین مسائل فکیکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است و یکی از پیچیده 

اعتقاد به قضا و قدر است. سؤال مهم و حساسی که در این زمینه برای انسان مطرح است، این است که، آیا انسان 

ن به اهداف مورد نظر خود دخالت داشته باشد بختی آینده و رسیدتواند در سرنوشت و تأمین سعادت و خوشمی

به این معنی که، آیا اراده و اختیار انسان، نقشی تعیین کننده در زندگی و تعیین مسیر آن دارد، یا او تحت سلطه و 

ته، کند و خواسته یا ناخواساراده عمل میی یك قدرت نامرئی و فوق العاده مقتدر است و چون ابزاری بیسیطره

 سرنوشت حتمی اوست خواهد رسید؟  به آنچه

بر  داند، با کسی که خود را حاکمبدیهی است که اخالق و رفتار کسی که خود را دست بسته و بی اختیار می

 داند متفاوت است؛ زیرا اوّلی به تنبلی، سستی و بی نظمی در کارها گرایشی آن میسرنوشت خود و تعیین کننده

شود و من گوید آنچه باید بشود میگیرد، بر اساس برداشت و اعتقادی که دارد، میدارد و اگر مورد اعتراض قرار 

ردد؛ گی اجتماع ظاهر میآن نقشی ندارم؛ ولی دومی به صورت شخصی فعال، با نشاط و امیدوار در صحنهدر 

ننده و تعیین ک ی انسان و آزادی و حریّت اوست نقشبنابراین، مسئله از آن جهت که مربوط به اختیار و اراده

 حیاتی دارد. 

کنند که اعتقاد به قضا و قدر، مستلزم سلب اختیار از انسان است؛ و از طرفی وجود اختیار برخی چنین تصور می

آید؛ زیرا در فرهنگ توسعه، انسان، موجودی مختار، ها از مبانی حرکت در مسیر توسعه به حساب میبرای انسان

ث شود. با توجّه به این مطلب، سؤال اساسی در بحی هستی تلقی میآفرین در صحنهدارای اراده، استقالل و نقش 

 ما این است که آیا اعتقاد به قضا و قدر با اختیار انسان سازگاری دارد یا خیر؟ 

ی که گرایش به هایگاه با برداشتفرهنگ اصیل اسالمی که مستند به  آیات الهی و سخنان معصومین)ع( است، هیچ

ز دهند موافق نیست و راه رهایی جامعه ارند و انسان را به سستی در کارها و سلب مسؤلیت از خود سوق میجبر دا

 داند. ی میی تعالیم مذهبچنین انحرافاتی را در باال بردن سطح دانش و آگاهی عمومی، به ویژه نگاهی جامع به همه

و رها  طح دانش دینی مردم و تمسك به بخشی از دینبنابراین، رواج فرهنگ تقدیری، عمدتاً معلول پایین بودن س

ناچیز  های ستم پیشه را در ترویج فرهنگ جبرگراییهای دیگر است. از طرف دیگر، نباید نقش حکومتکردن بخش
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آرام و مطیع حکومت، و صدای هر معترض و مبارزی را، به شمرد؛ زیرا رواج چنین فرهنگی، همواره مردم را 

 گوید: ساخت. شهید مطهری در این باره میا عقاید دینی، خفه میی مخالفت ببهانه

اموی بوده  مدارانی قضا و قدر در زمان بنی امیه مستمسك محکمی برای سیاستدهد که مسئلهتاریخ نشان می

داران اختیار و آزادی بشر را، به عنوان مخالف با کردند و طرفداری میاست، آنها جداً از مسلك جبر طرف

 [ 21]163انداختند.کشتند یا به زندان میی دینی، میقیدهع

های ترین عوامل رواج چنین افکاری دانست؛ زیرا اغراض سیاسی حکومتتوان از مهمبنابراین، عامل سیاسی را می

قرار  های ناآگاه را تحت سلطه و سیادتشانخواستند کردار ناشایست خود را توجیه نمایند و تودهستمگر که می

برگرایی را توان جده، از هرگونه اعتراض و قیامی بازدارند، منوط به گسترش چنین افکاری بود؛ و به راستی میدا

 [ 26]164ها به حساب آورد.ی ملّتترین عامل تخدیرکنندهمهم

ای، افراد را شایان ذکر است که پیامدهای منفی جبرگرایی، منحصر به امور سیاسی نیست؛ بلکه وجود چنین ایده

نماید کوشی را از آنها سلب میدر مواجهه با مسائل فردی و اجتماعی، غیر مسئول و تنبل بارآورده، نشاط و سخت

ناپذیر  ها، طبیعی و اجتنابماندگی در تمام زمینه های اقتصادی و عقبو به دنبال چنین وضعی، رکود فعالیت

 دانند و برای خود نقشیاز پیش تعیین شده و محترم می خواهد بود؛ زیرا افراد، خود را مقهور و مجبور، و امور را

 در تعیین و تغییر آنها قایل نیستند. 

 ی قضا و قدر و حل اشکال مفهوم دو واژه

ساختن  ی معینگیری و چیزی را با اندازهی تقدیر به معنای سنجش و اندازهی قدر به معنای اندازه و کلمهواژه

و واژه، شود و گاهی این دکسره کردن، به انجام رساندن و داوری کردن استعمال میی قضا به معانی یاست؛ و واژه

 روند. به صورت مترادف و به معنای سرنوشت به کار می

ای، اندازه و حدود کمی، کیفی، زمانی و مکانی منظور از تقدیر الهی آن است که خدای متعال برای هر پدیده

یابد؛ و منظور از قضای الهی آن است که لل و عوامل تدریجی تحقق میخاصی قرار داده است که تحت تأثیر ع

 ند. رسای نهایی و حتمی میپس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط تحقق یك پدیده، آن را به مرحله

                                                           

 .  169. مرتضی مطهری، انسان و سرنوشت، ص [61] 163

  . 166، ص 1. محمد تقی مصباح، آموزش عقاید، ج [62] 164
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 توان استفاده نمود. تمایز مذکور بین قضا و قدر را از روایت زیر می

 اصبغ بن نباته نقل کرده است: 

ای که مشرف به خرابی بود برخاست و به دیوار دیگری تکیه داد، شخصی علی)ع( از زیر دیوار شکسته حضرت

ته کنی؟ )یعنی اگر قضای الهی برمرگ تو در آن لحظه تعلق گرفپرسید:  یا امیرالمؤمنین آیا از قضای خدا فرار می

 ای ندارد.( باشد، تغییر مکان فایده

 آن حضرت درجواب فرمود: 

 [ 23]165گریزم.از قضای خدا به قدر او میآری 

 نویسد: عالمه طباطبایی در این زمینه می

آری، چون قدر خدا مقدورش را حتمی نکرده است امید آن هست که آنچه تقدیر کرده واقع نشود؛ امّا قضای 

 [ 24]162خدا، مقتضی خود را حتمی کرده است و دیگر گریزی از آن نیست.

 حل اشکال سابق: 

گیرد که اراده و اشکال مربوط به ناسازگاری اعتقاد به قضا و قدر با مختاربودن انسان، ازآنجا سرچشمه می پیدایش

اختیار انسان ازسلسله علل و اسباب نظام عالم حذف گردد. خداوند، وجود هر چیز و تحقق هرکاری را از طریق 

ایی که مربوط به انسان است، اراده و اختیار هر اسباب و شرایط خاص و متناسب با آن مقرر نموده و در انجام کاره

ی الهی به وجود یك چیز یا انجام فرد را آخرین جزء اسباب و شرایط تحقق آن امر قرار داده است و تعلق اراده

یك فعل، با این فرض که آن کار با اختیار فرد انجام شده و در علم خدا با این وصف گذشته باشد؛ یعنی خداوند، 

ه جبر از آن ای است که قایلین بگردد و این نکتهنجام، به آن عالم باشد، موجب سلب اختیار از انسان نمیقبل از ا

 اند بین علم سابق الهی و اختیاری بودن کارجمع نمایند. غفلت نموده و نتوانسته

                                                           

 .  8، ح 329. شیخ صدوق، التوحید، ص [63] 165

  . 76، ص 13. عالمه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج [64] 162
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ضا و قدر انسان، وابسته به قای، از آن جمله اعمال و افعال که هر حادثهبنابراین، اعتقاد به قضا و قدر عمومی و این

الهی است، مستلزم سلب اختیار از انسان و جبری بودن کار نیست. اعتقاد به قضا و قدر، آنگاه مستلزم جبر است که 

 ی بشر بدانیم. اراده و اختیار بشر را در کار دخالت ندهیم و قضا و قدر را جانشین نیرو و اراده

گیرد؛ و بشرمختار و آزاد آفریده شده و خداوند به او عقل و یار انسان را نمیدر اسالم قضا و قدر جای اراده و اخت

ناخواه به  ی زمین، خواهفکر و اراده داده است و مانند سنگی نیست که آن را از باال رها کنند و تحت تأثیر جاذبه

م یکی را انتخاب بیند و سرانجاهایی میطرف زمین سقوط نماید؛ بلکه او همیشه خود را بر سر دو راهی

 [ 25]167کند.می

توان گردد؛ در ارتباط با توسعه میکه بحث قضا و قدر و اختیار، در دو سطح فرد و جامعه مطرح میبا توجّه به آن

گیری کرد که اگر بینش دین این باشد که سرنوشت هر ملتی از قبل تعیین شده است، به طوری که چنین نتیجه

 د، چنین قضا و قدری با رسیدن به توسعه سازگار نیست؛ ولی بینش دین دقیقاً بر عکسرسجبراً به این سرنوشت می

این  شود، اختیار آن ملت نیز در سلسله عللاست؛ یعنی زمانی که سرنوشتی برای یك ملت در نظر گرفته می

ین شده رنوشتِ تعیها با اِعمال اختیار خود به این س[ پس بینش دینی این است که امّت22]168سرنوشت قرار دارد؛

 [ 27]169گاه با توسعه منافات ندارد.خواهند رسید. در نتیجه، این بینش هیچ

   

 ی ایمانی به خداوند، مانع تالش و کوشش برای رسیدن به وضعیّت بهتر نیست؟ آیا توکل انسان مؤمن و یا جامعه

                                                           

 .  41ـ  38. مرتضی مطهری، انسان و سرنوشت، ص [65] 167

اِنّ اهلل الیغیّر ما بقومٍ حتّی یغیّروا ما بانفسهم... یعنی خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغیر . »... [66] 168

و  134نین آیات چو هم 11ی ی رعد، آیهسوره« که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.دهد مگر آننمی

 . «تلك امة قد خلت لها ما کسبتْ و لکم ما کسبتم والتسئلون عما کانوا یفعلون»ی بقره: سوره 141

 .  7ـ  4، ص 1373، پائیز  11ی معرفت، شماره ، مجله«میزگرد دین و توسعه». حسن نظری، [67] 169
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[ و 28]131رود؛ز ارکان آن به شمار میتوکل و اعتماد بر خدای متعال، یکی از مکارم اخالق و مظاهر ایمان و ا 

[در رابطه با این بحث ممکن است سؤال شود 29]131داند.های افراد با ایمان میآن را یکی از ویژگیقرآن کریم 

کل االسباب است و ما موظف به توی کارها به دست خداست و او مسبّبکه وقتی خلقت و تدبیر نظام عالم و همه

وانا، آنچه ریزی نیست؛ زیرا با توکل بر خداوند حکیم و تجایی برای تالش و کوشش و برنامه و اعتماد بر اوییم، دیگر

رسد؛ در حالی که پیمودن مسیر توسعه، تنها با برنامه ریزی صحیح و منطقی هاست به آنها میبه خیر و صالح انسان

 همراه با تالش جدی و نظم و انضباط امکان پذیر است. 

 وم توکل تحلیل و تعریف مفه

خداوند متعال، نظام این عالم و گردش امور را بر اساس استفاده از اسباب و وسایل قرار داده است. سیر طبیعی 

ب، ی مهم و اساسی این است که مسبب االسباانجام هر کاری آن است که انسان به سراغ اسباب آن برود؛ امّا نکته

 ای در این جهان در نظر گرفت و به آنها اثرقش ویژهکه این اسباب را آفرید و برای هر یك جایگاه و نیعنی آن

بخشید و آنها را در اختیار و استخدام انسان قرار داد، خدای قادر و توانایی است که تدبیر کل جهان آفرینش به 

 دست اوست. 

اشت که دی همه فیوضات و کماالت است، نباید فراموش کرد و باید به خاطر گاه او را که سرچشمهبنابراین، هیچ

شود؛ لذا یك فرد با ایمان گرچه بر اساس نظام ی خداوند، مفید و مؤثر واقع میاسباب و وسایل، در پرتو اراده

ی الهی، که برای هر چیز اسباب و راهی قرار داده است، در انجام کارها و تأمین نیازها به سراغ آنها حکیمانه

طمینان خاطر او آن وسایل و ابزار نیست، بلکه اعتمادش به خدایی ی آرامش و اگاه اصلی و مایهرود، ولی تکیهمی

 فرماید: [ پیامبر اکرم)ص( می71]136است که آفرینش تمام هستی، از جمله حیات و سالمتی انسان به دست اوست.

                                                           

، اصول «ضا بقضاء اهلل و التوکل علی اهلل .... االیمان اربعة ارکان الر». مضمون روایتی از امام صادق)ع(: [68] 131

 .  52، ص 6کافی، ج 

  . 63ی (، آیه5ی مائده )سوره«. و علی اهلل فلیتوکلوا ان کنتم مؤمنین. »[69] 131

 . 139ـ137تر ر.ك: مرتضی مطهری، بیست گفتار، ی بیش. جهت مطالعه[70] 136
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ع کند نرساند و قادر نیست نعمتی را به دیگری اعطا و یا متوکل، علمِ به این است که مخلوق الهی، نفع و ضرر نمی

ای داشت، کارهایش را فقط برای خدا انجام ای چنین علم و روحیهو امیدی به او نیست؛ پس هنگامی که بنده

 [ 71]133ترسد و طمعی به غیر خدا ندارد.دهد و تنها به او امید دارد و از غیر او نمیمی

 گوید: مرحوم عالمه طباطبایی دراین زمینه می

که  نسبت امور را به خود و یا به اسباب، قطع یا انکار کند؛ بلکه معنایش این است معنای توکل این نیست که شخص،

خود و اسباب را مستقل در تأثیر ندانسته، معتقد باشد که استقالل و اصالت، منحصراً از آن خدای سبحان 

 [ 76]134است.

ازه خدا را در که تا چه اند ی آن به معرفت شخص بستگی دارد،توکل در واقع شناخت توحید افعالی است و مرتبه

تر از آنچه بیند و حدّ باالی آن بر اساس روایات معصومین)ع( آن است که به آنچه نزد خداست بیشاش میزندگی

ر درك تترین انسان کسی است که نیازش را به خدا بیشنزد اوست اعتماد داشته باشد. از این جهت، کامل

ه توحید افعالی و ربوبیّت الهی بر تمام جهان هستی و با توجه به این که [ شخص متوکل، با اعتقاد ب73]135نماید.

خداوند حامی و پشتیبان اهل حق و افراد با ایمان است و بر هر کاری قادر، و تمام اسباب و وسایل به دست اوست، 

 پردازد. ای سرشار از امید و نشاط به انجام وظیفه میبا آسودگی و اطمینان خاطر و روحیه

رد با ایمان و متوکل بر خدا نگران آینده نیست؛ ولی بسیاری از افراد متمکن و مرفّه، آسودگی خاطر ندارند؛ زیرا ف

با احتمال وقوع حوادثی چون: سیل، زلزله، سرقت، بیماری، آتش سوزی، جنگ و غیره، اموال آنها مصونیّت نداشته، 

چون  گردد؛ا خواب راحت و آسایش خاطر از آنان سلب میهو نگران حال خود در آینده هستند؛ و با این نگرانی

 ملجأ و پناهی که هر کاری بر او آسان باشد در نظر ندارند. 

ی سازگاری و هماهنگی توکل بر خداوند با کار و تالش در زندگی بحث مهمی که در اینجا الزم است، درباره

 فردی و اجتماعی است. 

 طرح اشکال: 

                                                           

 .  66، ص  113و ج  673، ص 29. بحاراالنوار، ج [71] 133

 .  617، ص 11. محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج [72] 134

  . 1142ـ  1144، ص 98ی . محمد تقی مصباح، درسهای معارف قرآن، جلسه[73] 135
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شود می گیرد که اعتماد بر خدا باعثی مفهوم توکل با توسعه، از این برداشت سرچشمه میمعموالّ توهم ناسازگار

 که انسان از تالش و کوشش باز ایستد و به صورت یك فرد تنبل و سربار جامعه درآید. 

تمادش عالبتّه، این یك برداشت انحرافی از معنا و مفهوم توکل است؛ زیرا بر این فرض قرار دارد که وقتی انسان ا

 به خداست، نباید دست به کاری بزند و تالش و کوشش، خالف توکل بوده، یا حداقل نیازی به آن نیست. 

 پاسخ: 

باید توجه داشت که معنای توکل کار و تالش نکردن نیست. توکل در واقع، یك امر قلبی است؛ و کار کردن برای 

ی افراد داند که خداوند خواسته است که همهیرا او میشخص متوکل، انجام وظیفه و اطاعت از اوامر الهی است؛ ز

بشر با رعایت حدود الهی و با اعتماد بر او تالش و کوشش نمایند. تفاوت افراد متوکل با دیگران در این است که 

 دانند؛ ولی افراد متوکل، خدا را کارساز  و مسبب االسبابها میآنها فقط کار و تالش را موجب تأمین نیازمندی

به آن فرمان  ی نظام این عالم نسبتدانند که خداوند در تدبیر حکیمانهای میدانسته، تالش و کوشش خود را وسیله

 [ 74]132داده است.

 در قرآن کریم خطاب به پیامبر گرامی اسالم آمده است: 

 [75]137آنگاه که تصمیم بر انجام کار گرفتی، پس بر خدا توکل کن.

، گیرد، مقدمات آن را فراهم نموده، با جدیّت و تالشی که تصمیم بر انجام کاری میبدیهی است که انسان هنگام

دهد؛ لذا قرآن کریم نگفته است که بنشین و دست روی دست بگذار و فقط بر تا رسیدن به هدف، آن را ادامه می

 خدا توکل کن. 

ار کشیده، به کشت و زراعت در روایتی نقل شده است که پیامبر اکرم)ص( گروهی را دیدند که دست از ک

 پردازند. حضرت به آنها فرمود: نمی

 کنید(؟ جواب دادند: ما توکل کنندگان هستیم. شما چگونه هستید )چگونه نیازهای خود را تأمین می

                                                           

 .  1148ـ  1147. همان، ص [74] 132

  . 59ی (، آیه3ی آل عمران ). سوره[75] 137
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 ی آنان فرمود: حضرت در ردّ سخن و شیوه

 [ 72]138شما سربار جامعه و مردم هستید.

ا برخوردار ی عالیِ توکل بر خدکه از مرتبهبینیم که آنها با اینعصوم)ع( میبا مراجعه به تاریخ زندگی امامان م

تر دیی افراد جامعه جی زندگی خود و رسیدگی به فقرا و مساکین، از همهبودند، ولی برای تأمین معاش و اداره

 [77]139تر بودند.و پرتالش

   

ه کس از پیش تعیین شده است، باعث از دست رفتن انگیزکه روزیِ هر آیا مفهوم رایج رزق مقسوم و اعتقاد به این 

 تر و رشد و توسعه نیست؟ یابی به تولید بیشبرای دست

تضمین رزق و روزی از طرف خداوند متعال، برای همه مخلوقات، به طور صریح، در آیاتی از قرآن آمده  

[ در اینجا ممکن است کسی 79]141است.[ و مقدّر بودن آن و رضایت به آن مقدار، مورد تأکید روایات 78]141است

که خداوند قادر متعال، رساندن روزی هر مخلوقی را به او تضمین و تعهد چنین برداشت نماید که، با توجه به این

نموده است، دیگر جایی برای تالش و کوشش و به زحمت افتادن انسان باقی نیست و کار و کوشش فرد، یك نوع 

 گردد.یاده طلبی محسوب میدخالت در مقدرات الهی، و ز

ای بدیهی است که چنین طرز تفکر و برداشتی با حرکت در مسیر توسعه سازگار نیست، چرا که رسیدن به توسعه

داشتن  ریزی صحیح و معقول، تالش و کوشش خستگی ناپذیر وی اقتصادی، مستلزم برنامههمه جانبه، به ویژه توسعه

                                                           

 . 668، ص 6ین نوری، مستدرك الوسائل، ج . حس[76] 138

، ص 2و شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج   98، ص 4و  3. ر.ك: شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج [77] 139

365  . 

(، 69ی عنکبوت)، و سوره2ی (، آیه11ی هود )سوره«. وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِالَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها. »[78] 141

 . 21یآیه

ی ، نهج البالغه، صج«عیاله الخالئق ضمن ارزاقهم و قدّر اقواتهم». مضمون روایتی از حضرت علی)ع(: [79] 141

  .164، ص 191ی صالح، خطبه
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و صنعتی و  های علمیرفتماندگی از پیشای جز عقببی تفاوتی، نتیجههمتی بلند است؛ و سستی و تنبلی و 

 بازماندن از کماالت معنوی به دنبال نخواهد داشت. 

بنابراین، باید معنای صحیح رزق مقسوم و مقدر و معنای تضمین روزی از دیدگاه اسالم تبیین گردد، تا بتوان 

 مقسوم با توسعه، قضاوت درستی نمود.  ی سازگاری یا عدم سازگاری اعتقاد به رزقدرباره

 معنای رزق و رزاقّیت الهی 

آید که در معنای آن، نوعی بخشش و عطا وجود دارد و شامل هر سودی از موارد استعمال این کلمه به دست می

ی مزایای مادّی و معنوی زندگی، اعم از: مال، جاه، عشیره، جمال و شود؛ در نتیجه، همهرسد، میکه به انسان می

 باشد. علم از مصادیق رزق می

ی او قرار گیرد و قهراً آن مقدار از نعمت و ای است که مورد استفاده و بهرهطیّهبنابراین، روزیِ هر مخلوق، ع

ی او واقع شود. پس اگر کسی مال بسیاری جمع کند که گردد که مورد استفادهموهبت الهی، رزق او محسوب می

اهد به که بخو؛ مگر اینفقط اندکی از آن را استفاده نماید، در واقع، همان مقدار که از آن بهره برده، رزق اوست

گردد. بنابراین، وسعت روزی و تنگی آن ارتباطی به زیادی دیگری بدهد، که از جهتی دیگر رزق او محسوب می

 [ 81]146مال و کمی آن ندارد.

 تضمین رزق و تالش و کوشش انسان 

وزی دهنده و ند متعال، راصل تأمین و تضمین روزی، مبتنی بر نوع ارتباط انسان با خداست؛ به این معنا که خداو

متعهد به تأمین روزی انسان است. این اصل به طور صریح و قاطع در قرآن مطرح است؛ و موضوع تضمین روزی، 

قتصادی در مقابل ی اتواند به عنوان یك نظریهبینی اقتصادی اسالم، میواقعیت تکوینی روشن و اصل مسلّم جهان

 گیرد. اقتصاددانان بدبینی چون مالتوس قرار 

بنابراین، هر کس روزی مقدّری دارد که خداوند، حق طبیعی او قرار داده است و اگر به آن دست نیافت، یا خود 

 اند. کوتاهی کرده است و یا دیگران او را از حقش محروم ساخته

رار معاش متوان گفت که فکر و تالش و کوشش انسان برای تحصیل روزی و ابا توجه به معنای رزق و رزاقیّت، می

نیز از شئون رزاقیّت الهی است و حرکتی است در مسیر نظام تکوین و تشریع که خداوند متعال برای این عالم قرار 

                                                           

 .  141ـ  137، ص 3. عالمه طباطبائی، تفسیر المیزان، ج [80] 146
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امات توانستیم به جای او خالق نظشد که میداده است و در صورتی فکر و تالش ما دخالت در کار خدا محسوب می

فکر و  چنین حرکتی از یك مخلوق میسر نیست؛ ولیکه  م؛ در حالیعالم باشیم و آنها را به طور مستقل تغییر دهی

تالش در راه به دست آوردن رزق و روزی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی، حرکت بر طبق مشیت و خواست 

 ی تشریعی اوست. خداوند، و سکون و تنبلی در این راه، مسامحه در اجرای دستورات الهی و اراده

ی برای رسیدن که وسایلدو و اینی آن و هماهنگی بین آنی بین روزی و استفاده کنندهطهبنابراین، با شناخت راب

به روزی قرار داده شده است، باید بدانیم که ما برای به دست آوردن آن، تکلیف و مسؤلیت هم داریم؛ یعنی باید 

 به دست آوریم. ترین راه، روزی خود را که خداوند برایمان مقدر نموده است از بهترین و سالم

 بررسی روایاتی در بحث 

داند و ی زندگی را یك تکلیف شرعی میی آبرومندانهآن دسته از روایات که تالش برای کسب روزی و اداره

گردد، شاهد و دلیلی بر بحث گذشته است. فواید مادّی و پاداش اخروی تالش و کوشش در این راه را متذکر می

 فرماید: امام صادق)ع( می

یابی به روزی حالل، کمکی است بر اطاعت از تالش برای به دست آوردن روزی حالل را رها مکن؛ همانا دست

 [ 81]143دستورات الهی.

 فرماید: حضرت علی)ع( در این باره می

برای به دست آوردن رزق خود تالش نمایید؛ همانا تضمین رزق و روزی برای کسانی است که آن را طلب 

 [ 86]144نمایند.

 ر روایت دیگری از امام صادق)ع( آمده است: د

                                                           

 .  165، ص 5سی الحویزی، تفسیر نور الثقلین، ج . العرو[81] 143

 .  138ـ  137، ص 71. بحاراالنوار، ج [82] 144
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ا به او رسد و از طرف خد، به اجابت نمی«پروردگارا روزی مرا برسان»دعای کسی که در منزل بنشیند و بگوید: 

 [ 83]145شود: آیا برای طلب روزی به تو فرمان ندادم؟.گفته می

 ی اعتقاد به رزق مقسوم در فرایند توسعه آثار ارزنده

ایمان، با اطمینان به تضمین رزق و روزی خود از طرف خداوند قادر متعال و تالش برای به دست آوردن فرد با 

ای، زندگی دنیوی او [ و با چنین روحیه84]142گونه اضطراب و نگرانی نداردی خود، هیچآن، نسبت به آینده

 [ 85]147گوارا و با آسایش و آسودگی خاطر خواهد بود.

فروشی، های ناسالم اقتصادی )مانند: احتکار، گرانی حرکتاعتقادی در کل جامعه، زمینه با رواج چنین فرهنگ و

ها( که ریشه در حرص و افزون طلبی دارد، از بین خواهد رفت؛ چرا که افراد کنز ثروت و راکد گذاردن سرمایه

 [ 82]148.یابددانند رزق و روزی حالل و مقدر الهی، با حرص و طمع افزایش نمیبا ایمان می

د و بینی و حسن ظن به نظام حاکم بر طبیعت و با امیبا حاکم بودن چنین فرهنگ و اعتقادی، افراد جامعه با خوش

نبلی پردازند و بدیهی است که اگر سستی و تهای فردی و اجتماعی خود مینشاط و تالش جدّی به انجام مسئولیت

 های فکری و فرهنگیِ رشد و توسعه فراهم گشته، بسیاری ازنهگر شود، زمیتفاوتی در جامعه، ضد ارزش جلوهو بی

 شود. موانع از سر راه برداشته می

   

مادّی و حرکت  هایرفتآیا اعتقاد به جاودانگی قوانین اسالم، مانع هماهنگی با مقتضیات زمان و رسیدن به پیش 

 در مسیر رشد و ترقی نیست؟ 

شود، از آنجا که علم و صنعت و فنون مختلف، طی چند قرن آن، گفته میگاهی در بررسی مسائل توسعه و موانع  

های گوناگون )چون: حمل و نقل، گیر و تحوالت عمیقی داشته و انسان در زمینههای چشمرفتاخیر، پیش

                                                           

 . 53، ح 16، ص 113. همان، ج [83] 145

 . 2، ح 29، ص 77. از پیامبر اکرم)ص(: ال تهتم لرزق غد فان کل غد یأتی برزقه، بحاراالنوار، ج [84] 142

 . 7366، ش 142، ص 4زان الحکمة، ج . مضمون روایتی از حضرت علی)ع(، می[85] 147

  . 4، ح 23، ص 77. مضمون روایتی از پیامبر اکرم)ص(، بحاراالنوار، ج [86]148
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شین اارتباطات، ابزار و وسایل دفاعی، علوم فضایی و دریا نوردی، مسائل پزشکی و استفاده از انرژی اتمی، ساخت م

ی با ی جوامع کنونی زندگی و ...( به ابتکارات و اختراعات زیادی دست یافته است، ادارهآالت و وسایل روزمره

طلبد، لذا قوانین و مقرراتی که چهارده قرن قبل، از طرف ی آن، قوانین و مقررات جدیدی را میروابط پیچیده

، تواند خود را با مقتضیات زمان تطبیق دادهست، چگونه میی زندگی بشر آورده شده ااسالم، برای هدایت و اداره

جانبه مهای هگوی نیازهای متنوع عصر جدید باشد و همگام با دنیای روز و جوامع مدرن، زمینه ساز توسعهپاسخ

 گردد. 

ت؛ سدانیم که دین الهی آن است که خداوند توسط پیامبرانش برای هدایت انسان نازل کرده ااز طرف دیگر، می

لف کنیم، نباید زاید و اضافه بر مجموع دین و یا احیاناً مخاو مجموع نظریاتی که ما آن را به متون دینی مستند می

با بعضی از مسلّمات آن باشد؛ بنابراین، اصالح طلبی و نوآوری در دین، تعبیر صحیحی نیست؛ زیرا دینِ کامل با 

[ البته با فهم عمیق و جامع و شناخت 87]149یل، اصالح و تغییر ندارد.کتاب آسمانیِ اصیل و تحریف نشده، نیاز به تکم

 توان فرهنگ حاکم بر جامعه را اصالح نمود. کامل دین، می

ارد و این دهد؛ ولی این مطلب کلیّت ندانسان، به طور طبیعی، هر چیز تازه و نویی را بر کهنه و فرسوده ترجیح می

توان گفت که چون عصر مسافرت با اسب و شتر و االغ گذشته مود؛ مثالً نمیتوان اعمال نرویه را در همه جا نمی

ات حمیده داری، و سایر صفکنند، لزوم رعایت صدق، وفا، امانتهای تندرو سفر میاست و مردم با هواپیما و اتومبیل

 ض شود و یا جدولچنین مسائل مربوط به خرید و فروش، اجاره و دیگر قراردادهای اجتماعی، همه باید عوو هم

 [ 88]151فیثاغورث، چون دوهزار سال از آن گذشته، دیگر کهنه شده است و قابل استفاده نیست.

اشد، کند، راه ندارد و اگر قانونی مطابق با سرشت انسان ببه طور کلی، کهنگی در قوانینی که حقایق را بیان می

بیعت سان نشان داده و آیین و مقرراتی است که با طهمیشه باقی است و اسالم راهی است که دستگاه آفرینش به ان

گوی نیازهای واقعیِ انسان در هر زمان باشد و بدیهی تواند پاسخی انسان، مطابقت و هماهنگی دارد و میویژه

است که انسان، در هر زمان و مکان و با هر وضعی که زندگی کند، همین طبیعت و فطرت انسانی خود را 

ا تغییر شود و بی زندگی است، به تدریج مورد نیاز واقع میقرراتی که مربوط به حوادث روزمره[ امّا م89]151دارد؛

گردد )مانند: احکام مالی، انتظامی و نظامی مربوط به حفظ امنیّت و دفاع از کشور، مسائل مربوط شرایط، عوض می

                                                           

 .  171ـ  127. رسول جعفریان، نزاع سنت و تجدّد، ص 1

 . 16، ص 1. مرتضی مطهری، اسالم و مقتضیات زمان، ج [88] 151

  . 612ـ  613. عالمه طباطبایی، فرازهایی از اسالم، ص [89] 151
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دست والی و متصدی حکومت است. او ها احکامی است که زمام آن به ی شهرها و ...( اینبه ارتباطات، اداره

یرد؛ مشروط گاش میی خانهتواند در قلمرو حکومت و والیتش، همان تصمیمی را بگیرد که صاحب خانه دربارهمی

استفاده  ی تعاون و همکاری، از نظر دیگرانها به مصلحت جامعه باشد و برای ایجاد روحیهگیریکه این تصمیمبر آن

 [ 91]156با مشارکت عموم به اجرا درآورد. ها رانموده، برنامه

که، احکام ثابت اسالم، در واقع پاسخ به نیازهای ثابت انسان است، نیازهایی چون: ضمانتِ معیشت، تر آنتوضیح بیش

انی و آید، تأمین شرایطِ الزم برای بقای نسل، تضمین امنیّت جحق استفاده از ثروتی که با کار و تالش به دست می

ارتباط و تعلق به موجود مطلق؛ که احکامی چون: مسائل مربوط به توزیع ثروت، ازدواج، طالق، حدود، مالی و 

 قصاص و مسائل عبادی، در پاسخ به آن نیازها وضع گردیده است. 

ه دای از احکام، ثابت و دایمی نیستند، بلکه راه تغییر در آنها باز است و اسالم به ولی امر اجازه دادر مقابل، دسته

سازد است، تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت، آن را تعیین کند؛ و آنچه این احکام را برای ولی امر معین می

 [ 91]153شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه است.

 هماهنگی با متقضیات زمان از نظر اسالم

تر، برای مخالف است؛ ولی استفاده از ابزار بهتر و کاملها و شهوات اسالم با استخدام ابزار و وسایل در راه هوس

ند؛ زیرا بیرسیدن به اهداف مشروع، جزء تقاضاهای زمان است که اگر انسان خود را با آن هماهنگ نسازد زیان می

کنند و دیگران برای رسیدن به اهداف شیطانی و در جهت قدرت طلبی و شهوات نفسانی خود از آن استفاده می

د و شکست ماننحق اگر این وسایل را برای رسیدن به اهداف متعالی و ارزشمند خود به کار نگیرند، عقب میاهلِ 

توان پیام حق، خورند؛ مثل استفاده از رادیو، تلویزیون، فیلم، سینما و سایر وسایل ارتباط جمعی که با آن میمی

لقت و درس توحید را به گوش مردم جهان رساند و احکام الهی، مصالح و مفاسد جامعه، فضایل اخالقی و اسرار خ

سطح فرهنگ و دانش جامعه را باال برد و اگر ما از آنها استفاده نکنیم، دیگران در راه رسیدن به اهداف فاسد خود 

 [ 96]154بخشند.از آن بهره گرفته، تسلط خود را بر جوامع اسالمی، تحکیم و تداوم می

                                                           

 . 169، ص 4. عالمه طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج [90] 156

تان )زمس« مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر»ی نقد و نظر، . محمود زمانی، مجله[91]153

 .  631ـ  669(، ص 1374

  . 195ـ  194. مرتضی مطهری، همان، ص 1
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 ی هرعصر گویی قواعد فقهی به نیازهاپاسخ

تغیّر را به های مکند، یعنی حاجتهای اسالم این است که اموری را که بر حسب نیازهای زمان تغییرمیاز ویژگی

های ثابت پیوند داده و بین آنها رابطه برقرار کرده است و یك فقیه اسالم شناس، قادر است این ارتباط را حاجت

 . ف نماید؛ البته مالك و معیار، باید قطعی و مطابق با نصّ دلیل باشدها و معیارهای احکام کشاز راه استنباط مالك

که با روح دستوراتش مخالفتی شده باشد، ی اسالم است که در ساختمان خود، بدون اینی محرکهاین همان قوه

را به  رخود از تحرك و پویایی برخوردار است؛ به این معنی که، قواعد کلی و اصول ثابتی دارد که احکام متغیّ

بسیاری از  گویرعایت این اصولِ ثابت وابسته کرده است. یکی از قواعدی که در فقه کاربرد زیاد دارد و پاسخ

 است که بر اساس« اهم و مهم»ی ی تزاحم بین دو عمل واجب و حرام است، قاعدهمسائل جدید، به ویژه در مرحله

، «عسر و حرج»و « نفی ضرر»شود. قواعد دیگری مانند می آن، به فدا نمودن مهم برای رسیدن به امر اهمّ حکم

وجود ضرورت و مصلحت همراه با حجیّت عقل، مجاز بودن اجتهاد و مؤثر دانستن تغییرات زمان و مکان در آن و 

زم شود که فقه اسالمی و قوانین و مقررات آن از انعطاف الفرق بین اصول ثابت و متغیّر و احکام حکومتی سبب می

گوی نیازها و مشکالت هر عصر و زمانی باشد و به عنوان یك دستورالعمل جامع زندگی، برای وردار بوده، پاسخبرخ

 های مختلف جامعه حضور داشته باشد. ی صحنههمیشه بتواند در اداره

 اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن 

توان اجتهاد نامید؛ و در هر زمانی وجود می ی شرعی راتفقّه در استنباط احکام و مقرّرات اسالمی بر اساس ادله

های مجتهدین و افراد متخصّص و کارشناس در امور دینی ضرورت دارد، تا اصول اسالمی را با مسائل متغیّر و پدیده

شود تطبیق دهند و حکم شرعی آن را استخراج نمایند؛ زیرا شریعت، تئوری جدیدی که در هر عصر حادث می

ی به گویی اسالم در پاسخی جوامع بشری، و اجتهاد نیروی محرکهها و ادارههدایت انسان واقعی و عملی برای

 [ 93]155نیازهای متغیّر زمان است.

آید معنای حقیقی زمان و مکان مورد نظر نیست؛ چون هنگامی که صحبت از زمان و مکان در اجتهاد به میان می

شود؛ بلکه مراد، زمان و مکان به این معنا هیچ تأثیری در حکم شرعی ندارد و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی

                                                           

 .  54ـ  53، ص «نقش زمان و مکان در اجتهاد»قاالت، ی م. محمد هادی معرفت، چکیده[93] 155
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ر آن سازد و تغییشرعی یا موضوع آن را متعیّن می اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان پدید آمده و حکم

 [ 94]152گردد و زمان و مکان، بستر وجودی این اوضاع و احوال است.باعث تغییر حکم و موضوع حکم شرعی می

ی خرید و فروش خون است، که در گذشته منفعت حالل و عقالیی برای آن یکی از موارد تغییر موضوع، مسئله

رفت علوم پزشکی، منفعت عقالیی مهمی پیدا کرده است و گاهی با ود؛ ولی اکنون، با پیشوجود نداشت و حرام ب

 [ 95]157نمایند.توان جان انسانی را نجات داد که فقها حکم به جواز خرید و فروش آن میی آن مییك کیسه

ی دند، دربارهی فقیه بوهدر خاتمه به تناسب، جواب را با کالمی از امام خمینی)قدس سره( که قایل به والیت مطلق

 تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته استحکومت میم بریرات ولی فقیه، به پایان میی اختیادایره

بادی تواند هر امری را ـ چه عدر موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسالم باشد، یك جانبه لغو کند و می

مخالف مصالح اسالم است از آن ـ مادام که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت یا غیر عبادی ـ که جریان آن 

تواند، از حج که از فرایض مهم است، در موقعی که مخالف صالح کشور اسالمی است، موقتاً جلوگیری کند.می

                                                           

 .  192. محمود زمانی، همان، ص [94] 152

 .  11(، ص 1374، زمستان 5ی . ناصر مکارم شیرازی، نقد و نظر، )سال دوم، شماره[95] 157
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