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چکیده
در تمدن نوين اسالمی، توجه به رشد و توسعه، جايگاه محوری دارد؛ زيرا نقش توسعه در تحول انسان و 
جامعه در ادوار گوناگون تاريخی مورد تأييد قرآن واقع شده و كاركردهای آن در ابعاد مختلف، سبب تحول 
ملتها گرديده است. از اين رو، مبانی و شاخصه هاي توسعه، دو مفهوم قابل مطالعه در قرآن كريم می باشند 
كه بررسی آنها در اين عصر به دليل توسعه های روزافزون جوامع و كشف مرزبنديهای مكتب اسالم با آنها 
ضروری می نمايد. به همين منظور پژوهش حاضر كه به روش توصيفی ـ تحليلی به رشته تحرير درآمده 
است، بر مبانی خدا محوری، نفی ستمگری و ظلم پذيری، داشتن هدف و آينده نگری، آگاهی و دانش، و 
سعی و تالش تأكيد داشته و شاخصه هايی چون ايجاد قدرت و عزتمندی، گسترش عدالت، فقرزدايی، ايجاد 

عمران و آبادانی، و اشتغال زايی را تبيين كرده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 78-94 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
توسعه و رشد، يك احساس فطری است كه در ذات 
جهت  در  برنداشتن  گام  چنان كه  است،  نهفته  انسان 
انسان  است.  نابودی  و  تدريجی  مرگ  منزله  به  آن، 
در  سعی  خود،  اجتماعی  و  فردی  زندگی  ابتدای  از 
است  داشته  خود  زندگی  شرايط  بهبود  و  پيشرفت 
در  می باشد.  دولتها  و  جوامع  همت  وجه  امر  اين  و 
شد  مطرح  توسعه  از  جديدی  مفاهيم  اخير  دهه های 
كه در آنها توسعه فقط سنجش مادی درآمد، بيكاری 
بلكه توسعه فرايند چند بعدی تلقی  نبود،  نابرابری  و 
اجتماعی،  ساختارهای  در  عمده  تغييرات  كه  می شد 
تسريع  و  محلی،  و  ملی  نهادهای  و  مردم  گرايشهای 
رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و محو فقر را در پی 
داشته باشد. اين نگرش جديد كه توسعه انسانی ناميده 
می شود، بر رفاه و كيفيت زندگی بهتر تمركز دارد. اين 
رويكرد، به انسان به عنوان نقطه شروع تغيير در جامعه 
می نگرد و به استوار ساختن شاخص توسعه براساس 
تكيه  معنوی  و  اخالقی  انسانی،  ارزشهای  و  هويت 
هدف  و  وسيله  محور،  انسان،  تعريف  اين  در  دارد.1 
تمام  در  نشان دهد جهت گيريها  كه  دارد  قرار  توسعه 
سطوح فعاليتهای جامعه، بايد به سمت رفاه و بهروزی 
او باشد، تا زندگی بهتری را محقق سازد. اما دستيابی 
به رفاه مادی كه هدف توسعه غربی است، در اسالم 
كمال مطلوب نمی باشد، بلكه اسالم مكتبی است كه بر 
جنبه های مادی انسان تأكيد نموده، اما آن را به عنوان 
ابزاری برای رسيدن به اهداف متعالی انسان می داند كه 
در راستای هدف خلقت است. قرآن كريم در موارد 
متعددی به اين نكته اشاره نموده است كه تمام تالش 
انسان بايد در جهت توسعه و باال بردن ظرفيت نفس 
باشد،2 تا بدين ترتيب شايستگی الزم را برای رسيدن 
در  توسعه  بنابراين  آورد.  دست  به  خدا  حضور  به 
ديگر  از  می باشد.  معنوی  و  مادی  ابعاد  دارای  اسالم 

1. »مفهوم رشد و توسعه انسانی در ديدگاه اسالم و غرب«، ص42.
2. بقره، 233و286؛ انعام، 152؛ اعراف، 42؛ مؤمنون، 62.

ارزشی  و  معرفتی  مجموعه  قرآنی،  جهان بينی  سو 
برای راهبرد حيات انسان در ابعاد گوناگون بينشی و 
رفتاری در خود نهفته دارد كه می توان از آن به عنوان 
در  نمونه  و  متمدن  ايجاد جامعه ای  برای  مولد  منبعی 
تمامی جهات و ابعاد ياد كرد. از اين رو، برای احيای 
پيشرفت،  تمدن  الگوی  از  بهره مندی  و  تمدنی  چنين 
نيازمند تبيين مبانی و شاخصه ها و شفاف سازی ابعاد 
تمدن جديد اسالمی می باشيم. به همين منظور پژوهش 
مستندات  و  آيات  بر  تكيه  با  كه  است  آن  بر  حاضر 
قرآنی و نظرات مفسران فريقين، به سؤالهای چيستی 

مبانی و شاخصه های توسعه اسالمی بپردازد.
در خصوص پيشينه تحقيق، بايد متذكر گرديد مقاالتی 
در اين باره به رشته تحرير درآمده است كه عبارتند از: 
»بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن«، نوشته علی 
غضنفری و باب اهلل محمدی كه به بررسی راهكارهای 
معنوی در اين باب چون نفی ربا، انفاق و داشتن تقوا 
در  انسانی  رشد  »مفهوم  مقاله  همچنين  پرداخته اند. 
مريم  و  ديالمه  نيكو  نوشته  غرب«،  و  اسالم  ديدگاه 
اسالم«،  و  غرب  در  »توسعه  مقاله  يا  حقير،  برادران 
نوشته علی اختر شهر كه به مقايسه بين ديدگاه غرب 
و اسالم درباره خودفراموشی، بی حرمتی، سردرگمی، 
مقاله حاضر  اما موضوع  اشاره دارند.  تجاوز و غيره 
با سؤاالت و مطالب مذكور مورد مطالعه قرار نگرفته 
تحليلی  ـ  توصيفی  روش  به  كه  جستار  اين  است. 
آنها  در  كه  قرآنی  آيات  به  مراجعه  با  شده،  نگاشته 
مشتقات »وسع« و كلمات همسو با آن، آمده است، به 
گردآوری اطالعات و داده ها می پردازد و به اقتضای 

موضوع، آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد.

مفهوم شناسی توسعه
كار  به  مستقيم  به طور  مجيد،  قرآن  در  واژه   توسعه 
نرفته، اما مشتقات آن 32 بار آمده است.3 توسعه در 
لغت از ريشه »وسع« در باب تفعيل، به معنای دست 

3. المعجم المفهرس، ص751.
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باز بودن، طاقت و توانايی، گسترش مال، فراگير شدن4 
و احاطه5 به كار می رود كه ضد ضيق و تنگی است.6 
زمخشری آن را در معنای وسعت مكان و هر چيز ديگر 
ذكر كرده است.7 در فرهنگ فارسی به معنای فراخی 
كردن، فراخ نشستن در مجلس، و تفسح و افزونی در 

نفقه به كار رفته است.8
بهبود  متضّمن  كه  است  فرايندی  اصطالح،  در  توسعه 
مداوم در همه عرصه های زندگی انسانی، اعم از مادی 
و معنوی و بهبود بنيانهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
می باشد كه انسان در اين فرايند می تواند به حياتی با 
دايره  گسترش  با  همراه  خود،  به  اتكا  و  نفس  عزت 
برخی  يابد.9  پذيرفته شده، دست  انتخاب در محدوده 
قيود  بر  انسان  تسلط  را  حقيقی  توسعه  صاحب نظران، 
خويش  بيگانگيهای  بر  او  پيروزی  و  خود  موانع  و 

می دانند.10

مبانی توسعه
مبانی جمع مبنا بوده و در لغت به معانی بنياد، اساس 
اطالق  زيربنايی  به  مبنا  واقع  در  است.11  آمده  پايه  و 
شیء  اثبات  و  نفی  در  آن  رد  يا  پذيرش  كه  می شود 
كردن  روشن  و  تعريف  قرآنی،  توسعه  در  است.  مؤثر 
اين مبانی الزم است، تا عملكردهای ما منسجم و دقيق 
بوده و در مجاری خود حركت كنند و پردازش شوند.

1( خدا محوری
خدا  باشد،  مدنظر  بايد  كه  اسالمی  توسعه  اصل  اولين 
محوری است. توضيح مطلب آنكه دين اسالم از توحيد 
برای  آسمانی  دين  اين  كه  بستری  و  گرفته  سرچشمه 
وسعت بخشيدن به تواناييهای انسان و رساندن او به اوج 

4. كتاب العين، ج3، ص203؛ معجم مقاييس اللغة، ج6، ص109.
5. تهذيب اللغة، ج3، ص61.
6. الصحاح، ج3، ص1298.
7. أساس البالغة، ص675.

8. لغت نامه، ج5، ص3297.
9. فقر، پيشرفت و توسعه، ص15.

10. همان، ص26.
11. لغت نامه، ج12، ص17759.

كمال طراحی كرده است، از جاده توحيد عبور می كند. 
در واقع قرآن مجيد با فراخوانی انسان به توحيد، جامعه 
را از تجزيه به رب و مربوب و بهر ه مند و بهره رساننده 
يك طرفه نجات می دهد. چنان كه مي فرمايد: »ُقْل َأَغْیَر 
اهلل َأْبِغي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء«؛12 »بگو: آيا جز اهلل، 
است«.  چيزی  هر  پروردگار  او  جويم؟  پروردگاری 
خداوند در اين آيه كه با استفهام انكاری همراه است، 
چيزی  هر  »رب«  تعالی  خدای  وقتی  می دارد:  بيان 
بود  خواهند  او  مربوب  موجودات،  تمامی  قهراً  باشد، 
برای  صالح  كه  ديگری  رب  االطالق  علی  او  غير  و 

پرستش باشد، نيست.13
از آنجا كه حركت، تغيير، تحول و رشد اجزاي الينفك 
توسعه می باشند، اين اجزا بايد در جهت و مسير توحيد 
و اوامر توحيدی قرار گيرند؛ زيرا در غير اين صورت، 
دچار  و  پيشرفت خارج شده  مسير صحيح  از  جامعه 
استضعاف  و  طبقاتی  شكاف  تفرقه،  چون  معضالتی 
می گردد. چنان كه خداوند در سوره قصص علت تفرقه 
ميان مردم مصر و تضعيف بنی اسرائيل را علو فرعون 
َوَجَعَل  اْلَْرِض  ِفي  َعَل  ِفْرَعْوَن  »ِإنَّ  می دارد:  بيان 
ِمْنُهْم«؛14 »فرعون در آن  َطائَِفًة  َیْسَتْضِعُف  ِشَیًعا  َأْهَلَها 
سرزمين برتری جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت. 
ادعای  فرعون در زمين،  زبون می داشت«.  را  فرقه ای 
ربوبيت كرد و با گستردن دامنه سلطنت خود بر مردم 
و نفوذ قدرت خويش در آنان، بر مردم برتری جست 
و از راه تفرقه افكنی در ميان آنان، مردم را دسته دسته 
دسته  نيروی  و  نشوند  جهت  يك  و  دل  يك  تا  كرد، 
او  قدرت  مقابل  در  نتوانند  آنان ضعيف گشته،  جمعی 
مقاومت كنند؛ زيرا مستكبران هميشه از »توحيد كلمه« 
وحشت  مردم  صفوف  پيوستگی  و  توحيد«  »كلمه  و 
داشته و دارند.15 در تأييد مطلب می توان به آيه »َوَمْن 
َیْوَم  َونَْحُشُرُه  َضْنًكا  َمِعیَشًة  لَُه  َفِإنَّ  ِذْكِري  َعْن  َأْعَرَض 

12. انعام، 164.
13. الميزان، ج7، ص395.

14. قصص، 4.
15. تفسير نمونه، ج16، ص11.
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الِْقَیاَمِة َأْعَمى«؛16 »و هركس كه از ياد من اعراض كند، 
زندگيش تنگ شود و در روز قيامت نابينا محشورش 
سازيم«، اشاره كرد كه خداوند علت تنگی معيشت را 
يعنی  می داند؛  يادش  از  اعراض  و  او  كردن  فراموش 
خدا روزی او را به سختی مي دهد و اين كيفِر اعراض 
او است. اگر هم به او رزق فراوان دهد، معيشت را از 
اين راه بر او سخت می گيرد كه امساك كند و از آن 
استفاده نكند و اگر هم استفاده كند، حرص و تالش 
زياد، زندگی را بر او دشوار می سازد؛ زيرا هميشه از 

آينده بيمناك است.17
برخي از مفسران منظور از »معيشت ضنك« را عذاب 
قبر،18 طعام ضريع و زقوم جهنم19 و بعضی گرفتاری به 
روزی حرام می دانند كه نتيجه آن كيفر اخروی است.20 
بنابراين می توان گفت ياد خدا و دوری از غفلت، از 
خدا  مسير  در  را  توسعه  می تواند  كه  است  مواردی 
محوری نگه دارد؛ زيرا سبب می شود ماديات انسان را 
وسوسه نكند. از اين رو قرآن، »ذكر« را شيوه مؤمنان 
َل  »ِرَجاٌل  می داند:  اقتصادی  توسعه  و  كار  بازار  در 
كه  »مردانی  اهلل«؛21  ِذْكِر  َعْن  بَْیٌع  َوَل  ِتَجاَرٌة  ُتْلِهیِهْم 
بازشان  ياد خدا  از  هيچ تجارت و خريد و فروختی 
وقتی  »تجارة«  طباطبايی  عالمه  منظر  از  ندارد«. 
را  كسب  در  استمرار  شود،  استعمال  »بيع«  مقابل  در 
مي رساند، ولی از بيع، فروختن برای يك بار فهميده 
می شود. بنابراين معنای نفی بيع بعد از نفی تجارت با 
اينكه با نفی تجارت، بيع هم نفی می شود، اين است كه 
اين افراد نه تنها تجارت استمراری از خدا بی خبرشان 
نمی كند، بلكه تك تك معامالت هم ايشان را از خدا 

غافل نمی نمايد.22
است  عواملی  ديگر  از  نيز  كفران  از  دوری  و  سپاس 

16. طه، 124.
17. مجمع البيان، ج7، ص55.

18. تفسير القرآن العظيم، ج7، ص2439.
19. الكشف و البيان، ج6، ص265.

20. التبيان، ج7، ص219.
21. نور، 37.

22. الميزان، ج15، ص127.

كه موجب می گردد توسعه در محور حق قرار گيرد، 
به رغم  را  سبأ  قوم  هالكت  علت  خداوند  چنان كه 
ناسپاسی  بود،  شده  داده  ايشان  به  كه  فراوانی  نعمت 
ْقَناُهْم  آنها دانسته و می فرمايد: »َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِدیَث َوَمزَّ
َیاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر«؛23  ٍق ِإنَّ ِفي َذلَِک َلَ ُكلَّ ُمَمزَّ
سخت  و  گردانيديم  روزگارشان  افسانه  نيز  »ما 
برای  است،  عبرتها  اين  در  و  ساختيم  پراكنده شان 
ظرفيت،  كمی  و  نعمت  مستی  سپاسگزار«.  شكيبايان 
بر آن داشت كه راه ناسپاسی پيش گيرند، از  آنها را 
مسير حق منحرف شوند و به دستورات الهی بی اعتنا 
گردند، بنابراين خدای سبحان قوم سبأ را پراكنده و به 
نقاط مختلف زمين تقسيم كرد، تا آنجا كه زبانزد نسلها 
سختی  در  كه  ديگران  برای  باشد  اندرزی  تا  شدند، 

شكيبايی كنند و در آسايش سپاسگزار باشند.24
2( نفی ستمگری و ظلم پذیری

ديگر  از  می توان  را  پذيری  ظلم  و  ستمگری  نفی 
مبانی توسعه قرآنی دانست. در جوامع غربی توسعه، 
بهره كشی و  به ساير كشورها، غارت معادن،  در ستم  
نفع  به  آن جوامع  غيرانسانی  و  انسانی  منابع  استثمار 
خود، معنا می پذيرد كه مخالف با اصل كرامت انسانی 
ْمَنا  َكرَّ »َولََقْد  می فرمايد:  باره  اين  در  خداوند  است. 
فرزندان  »ما  َوالَْبْحِر«؛25  الَْبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  َآَدَم  بَِني 
سوار  خشكی  و  دريا  بر  و  بخشيديم  كرامت  را  آدم 
انسانها  بر همه  بنی آدم، اسم جنس است و  كرديم«. 
داللت دارد؛26 يعنی خداوند انسان را به تعقل، قدرت 
نطق، تمييز، تدبير معاش، معاد و سلطه آنچه در زمين 
است، كرامت داد.27 از اين رو، موجودات را برای او 
تسخير كرد، تا در خدمت منافع او باشند.28 حال اگر 
گروهی از انسانها تفكري داشته باشند كه برداشت و 
در  بدانند،  خود  مختص  تنها  را  طبيعت  از  بهره گيری 

23. سبأ، 19.
24. التفسير الكاشف، ج6، ص259.

25. اسراء، 70.
26. أحكام القرآن، ج5، ص31.

27. الكشاف، ج2، ص280.
28. نحل، 12.

81

یم
کر

آن 
قر

ظر 
 من

ه از
سع

 تو
ی

ه ها
ص

اخ
 ش

ی و
بان

م



نشئت می گيرد،  تفكری  از چنين  كه  توسعه ای  نتيجه 
را  آن محورهايی  و  بود  انحصاری خواهد  توسعه ای 
كه قرآن مدنظر دارد، دربر نمی گيرد. چنان كه خداوند 
كه خالق موجودات است، نه ظلم می كند و نه ظلم را 
می پذيرد29 و از انسانها نيز می خواهد نه ظلم كنند و 
نه مظلوم واقع شوند: »َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن«؛30 »نه 

ستم كرده ايد و نه تن به ستم داده ايد«.
از آنجا كه اين آيه در سياق ربا است، برخی از مفسران 
برخی  اما  كرده،31  تعريف  حوزه  اين  در  تنها  را  آيه 
ديگر با نگاهي ژرف و هوشمندانه، آيه را يك قاعده 
كلی اسالمی دانسته اند. چنان كه جوادی آملی در اين 
حوزه هاي  همه  جامع،  اصل  »اين  است:  آورده  باره 
يعني  را دربر مي گيرد؛  بين المللي  و  منطقه اي  محلي، 
در  خواه  است،  الزم  ظلم  از  پرهيز  و  عدل  رعايت 
بر  را  مسلمانان  بين  روابط  تنظيم  كه  اسالمي  قلمرو 
عهده دار  كه  توحيدي  قلمرو  در  خواه  و  دارد  عهده 
روابط موحدان جهان است و خواه در سطح بين الملل 
غرض  دارد.  عهده  بر  را  انساني  روابط  تنظيم  كه 
آنكه قانون، الزمه عدل و پرهيز از ظلم مي باشد، نه 

تخصيص پذير و نه تقييدپذير است«.32
3( داشتن هدف و آینده نگری

و  توسعه  برای  می توان  كه  اصولی  از  ديگر  يكي 
پيشرفت به آن اشاره كرد، داشتن هدف و آينده نگری 
به  زره سازی  تعليم  از  هدف  خداوند  چنان كه  است. 
و  می كند  بيان  خطر  از  حفظ  را  داود)ع(  حضرت 
می فرمايد: »َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة لَُبوٍس لَُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن 
شما  تا  آموختيم  زره آموزی  داود  به  »و  بَْأِسُكْم«؛33 
همه  برای  اسم  »لبوس«،  كند«.  حفظ  خطرها  از  را 
انواع سالح است و عرب به همه اقسام اسلحه لبوس 

29. آل عمران، 182.
30. بقره، 279.

31. التبيان، ج2، ص368؛ المحرر الوجيز، ج1، ص375.
32. تسنيم، ج12، ص545.

33. انبياء، 80.

می گويد.34 بعضی مقصود از لبوس در اين آيه را زره 
می دانند.35 »بأس« به معنای جنگهای خونين و سخت 
است؛36 يعنی ما صنعت زره سازی را به داود)ع( تعليم 
داديم، تا برای شما زره بسازد و شما با آن وسيله از 
شدت فرود آمدن اسلحه بر بدن خود جلوگيری كنيد.

افزون بر آنچه ذكر شد، قرآن كريم در آيات بسياری 
به بازگويی هدف شريعت پرداخته است و با تحليل 
فلسفی، آنها را به واقعيتهای عينی استناد داده است. 
چنان كه هدف از خلقت را عبادت دانسته37 و وجوب 
نماز را به بازداشتن انسان از فحشا و منكر تعليل كرده 
است38 و هدف روزه را تسلط بر تمايالت درونی و 
مصون ماندن از لغزش آفرينی آنها می داند39 و به طور 
خالصه هدف بعثت را تالوت آيات الهی، تزكيه نفوس 
و تعليم كتاب و حكمت بيان می دارد.40 در دسته ای 
خلقت  بی هدفی  و  پوچی  نفی  به  نيز  آيات  از  ديگر 
»َوَما  می دارد:  بيان  و  داشته  اشاره  زمين  و  آسمان 
اين  بَاِطًل«؛41 »ما  بَْیَنُهَما  َوَما  َواْلَْرَض  َماَء  السَّ َخَلْقَنا 
آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آنها است، به باطل 
اهداف  بايد  نيز  توسعه  در  رو،  اين  از  نيافريده ايم«. 
مشخص گردد، تا از مسير خود منحرف نشود. الزم 
كوتاه  اهداف  برخی  گذاری،  هدف  در  است  ذكر  به 
آينده  از  نشان  كه  هستند  مدت  دراز  برخی  و  مدت 
نگری دارد. داستان حضرت يوسف)ع( نمونه بارز اين 
موضوع می باشد، آنجا كه به عزيز مصر فرمود: »َقاَل 
َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأبًا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه 
َسْبٌع  َذلَِک  بَْعِد  ِمْن  َیْأِتي  ُثمَّ  َتْأُكُلوَن.  ا  ِممَّ َقِلیًل  ِإلَّ 
ا ُتْحِصُنوَن«؛42  ْمُتْم لَُهنَّ ِإلَّ َقِلیًل ِممَّ ِشَداٌد َیْأُكْلَن َما َقدَّ

34. الكشف و البيان، ج6، ص286.
35. التفسير الكبير، ج4، ص298.

36. الكشف و البيان، ج6، ص286.
37. ذاريات، 56.

38. عنكبوت، 45.
39. بقره، 183.
40. جمعه، 2.
41. ص، 27.

42. يوسف، 47و48.
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»هفت سال پی در پی بكاريد و هرچه درو مي كنيد، 
جز اندكی كه می خوريد، با خوشه انبار كنيد. پس از 
آن هفت سال سخت و قحطی می آيد كه آنچه را شما 
برای آنها ذخيره كرده ايد، می خورند جز كمی كه برای 
اساس  يوسف)ع(  حضرت  كرد«.  ذخيره خواهيد  بذر 
كالم خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد و 
كنيد،  و زرع  اينكه می گويم هفت سال كشت  فهماند 
برای نجات از پيشامدی است كه در آينده داريد و آن 
گرانی و قحطی است و روشی كه بايد در نجات دادن 

مردم اتخاذ نمود.43
چشم انداز  دينی،  توسعه  كردن  عملياتی  در  خداوند 
و  می كند  بيان  را  شمول  جهان  برنامه ای  و  جهانی 
َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  َآَمُنوا  الَِّذیَن  اهلل  »َوَعَد  می فرمايد: 
اْسَتْخَلَف  َكَما  اْلَْرِض  ِفي  لََیْسَتْخِلَفنَُّهْم  الَِحاِت  الصَّ
َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم  الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َولَُیَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا«؛44 »خدا به كسانی از  َولَُیَبدِّ
كرده اند،  شايسته  كارهای  و  آورده اند  ايمان  كه  شما 
وعده داد كه در روی زمين جانشين ديگرانشان كند، 
همچنان كه مردمی را كه پيش از آنها بودند، جانشين 
ديگران كرد. و دينشان را ـ كه خود برايشان پسنديده 
بدل  ايمنی  به  را  وحشتشان  و  سازد.  استوار  ـ  است 
مخصوص  صالحی  جامعه  زودی  به  يعنی  كند«. 
در  را  زمين  و  می كند  درست  برايشان  خودشان  به 
متمكن  زمين  در  را  دينشان  و  می گذارد  اختيارشان 
داشتند  كه  ترسی  جايگزين  را  امنيت  و  می سازد 
می گرداند. در واقع نگرش و انديشه به آينده و نگرانی 
از حوادث و پيشامدها، معلول آگاهی است و آگاهی، 
تقوای  است.  چاره جويی  و  راهيابی  به  كننده  وادار 
فردی و اجتماعی و منطق استوار، راه چاره جويی و 
زمينه از ميان برداشتن مشكالت، ناتوانيها و اشاعه حق 
است. همين كه انسانها بتوانند با قدرت ايمان، شهوات، 
غرايز پست و انگيزه های نابجا، غيرقانونی، بازدارنده 

43. الميزان، ج11، ص190.
44. نور، 55.

و منحرف كننده را مهار و انديشه ها را در راه خير و 
و  حق  انديشه  از  گفتارشان  و  كنند  هدايت  مصلحت 
عدل برآيد و بر آن استوار شود، حقوق و عدالت در 
درون اشخاص و اجتماع پايه می گيرد و سرمايه های 
طبيعی و انسانی در مسير حق و سعادت همگان به كار 
ستمگری،  برای  پايگاهی  و  می شود  توزيع  و  می آيد 
ستم پذيری، تبعيض، تحقير و بينوايی باقی نمی ماند.45

4( آگاهی و دانش
پيشرفت  مهم توسعه و  مبانی  از  دانش  داشتن علم و 
محسوب می گردد. از ديدگاه قرآن كريم همه اعمال و 
باورهای انسان بايد برگرفته از علم و يقين باشد و اگر 
پيروی  با  بايد  ندارد،  را  به علم  امكان دستيابی  خود 
از پيشوايان شايسته به ريسمان يقين چنگ زند، تا از 
را  قرآن  نيز  چنان كه خداوند  برهد.46  وهم  پيامدهای 
بِِكَتاٍب  ِجْئَناُهْم  داده است: »َولََقْد  تفصيل  پايه علم  بر 
ْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدی َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُیْؤِمُنوَن«؛47 »برای  َفصَّ
آورديم  كتابی  ايشان،  به  بخشايش  و  مؤمنان  هدايت 
بيان  تفصيل  به  دانش  روی  از  را  چيز  هر  آن  در  كه 
تفصيل  خود،  علم  كمال  با  را  آن  ما  يعنی  كرده ايم«. 
داده و مشروح گردانيديم، تا هدايتی، بيانی و رحمتی 

برای مؤمنان باشد.48
انسان  برتری  موجب  را  علم  آسمانی  كتاب  اين 
برمی شمارد و به نقل از داود)ع( و سليمان)ع( می فرمايد: 
»َولََقْد َآَتْیَنا َداُووَد َوُسَلْیَماَن ِعْلًما َوَقاَل الَْحْمُد هلل الَِّذي 
به داود  الُْمْؤِمِنیَن«؛49 »ما  ِعَباِدِه  ِمْن  َكِثیٍر  َعَلى  َلَنا  َفضَّ
خدايی  آن  از  سپاس  گفتند:  داديم.  دانش  سليمان  و 
است كه ما را بر بسياری از بندگان مؤمن خود برتری 
اهميت  و  عظمت  به  اشاره  »علم«،  بودن  نكره  داد«. 
امر يا كثرت آن دارد؛ يعنی به داود)ع( و سليمان)ع( 

45. پرتوی از قرآن، ج6، ص87.
46. نحل، 43.

47. اعراف، 52.
48. التبيان، ج4، ص418.

49. نمل، 15.
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دانشی بسيار مهم و زياد عطا فرموديم.50 علم در اينجا 
معنی گسترده و وسيعی دارد كه علم توحيد، اعتقادات 
مذهبی و قوانين دينی، همچنين علم قضاوت و تمام 
و  وسيع  حكومت  چنان  تشكيل  برای  كه  را  علومی 
نيرومندی الزم است، دربر می گيرد؛ زيرا تأسيس يك 
حكومت الهی براساس عدل و داد، و ايجاد حكومتی 
سرشار،  علم  يك  از  بهره گيری  بدون  آزاد،  و  آباد 
امكان پذير نيست و به اين خاطر قرآن مقام علم را در 
جامعه انسانی و در تشكيل حكومت به عنوان نخستين 
سنگ زيربنا مشخص ساخته است:51 »ِإنَّ اهلل اْصَطَفاُه 
او  »خدا  َوالِْجْسِم«؛52  الِْعْلِم  ِفي  بَْسَطًة  َوَزاَدُه  َعَلْیُكْم 
را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او افزوده 
دارد.  اشاره  مطلب  اين  به  ديگر  نوعی  به  كه  است« 
در اين آيه خداوند علت انتخاب و تقديم طالوت را 
اعلم و قوی بودن او مي داند. آيه بيانگر آن است كه 
پيشوا بايد اعلم، اكمل و افضل از مردم ديگر و از نظر 
شجاعت و فضيلت سرآمد ديگران باشد، تا شايسته 
اين مقام گردد.53 الزم به ذكر است اگرچه عناصری 
دارند،  ارزيابی سهم  اين  نيز در  تقوا و عبادت  چون 
بدون علم و آگاهی شأن چندانی  تقوا و عبادت  اما 
ندارند، چنان كه خداوند در سوره مجادله به اين امر 
َآَمُنوا  الَِّذیَن  اهلل  »َیْرَفِع  می فرمايد:  و  داشته  اشاره 
آنهايی  »خدا  َدَرَجاٍت«؛54  الِْعْلَم  ُأوُتوا  َوالَِّذیَن  ِمْنُكْم 
را كه ايمان آورده اند و كسانی را كه دانش يافته اند، 
به درجاتی برافرازد«. از نظر مفسران اين آيه بيانگر 
فضيلت علما و ترغيب سايرين بر علم آموزی است؛ 
زيرا می فرمايد: خداوند مؤمنان را درجه می دهد، اما 

علما را درجات می بخشد.55
گرو  در  انسان  واقعی  مقام  گفت:  می توان  بنابراين 
دادن  نشان  برای  او است كه خداوند  آگاهی و عقل 

50. مجمع البيان، ج4، ص453.
51. تفسير نمونه، ج15، ص416.

52. بقره، 247.
53. مجمع البيان، ج2، ص612.

54. مجادله، 11.
55. المحرر الوجيز، ج5، ص280؛ كشف األسرار، ج10، ص19.

پرداخته  جاهل  و  عالم  ميان  قياسی  به  مطلب،  اين 
َل  َوالَِّذیَن  َیْعَلُموَن  الَِّذیَن  َیْسَتِوي  می فرمايد: »َهْل  و 
لَْباِب«؛56 »آيا آنهايی كه  اْلَ ُر ُأولُو  َیَتَذكَّ ِإنََّما  َیْعَلُموَن 
می دانند با آنهايی كه نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان 
پند می پذيرند«. اين آيه كه با استفهام انكاری همراه 
به  است.  جاهل  و  عالم  نبودن  يكسان  بيانگر  است، 
كه  افرادی  نكوهش  مقام  در  خداوند  منظور  همين 
»َفِلَم  می فرمايد:  چنين  می گويند،  سخن  علم  بدون 
َل  َوَأْنُتْم  َیْعَلُم  َواهللُ  ِعْلٌم  بِِه  لَُكْم  لَْیَس  ِفیَما  وَن  ُتَحاجُّ
مجادله  نداريد  علم  بدان  آنچه  در  َتْعَلُموَن«؛57 »چرا 
می كنيد؟ در حالی كه خدا می داند و شما نمی دانيد«. 
است  مفيد  زمانی  آموزی  آنكه علم  تأمل  قابل  نكته 
به آن  باشد، همان گونه كه در قرآن  با رشد  توأم  كه 
اشاره شده است: »َقاَل لَُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَک َعَلى َأْن 
او گفت: آيا  به  ُرْشًدا«؛58 »موسی  ْمَت  ُعلِّ ا  ِممَّ َمِن  ُتَعلِّ
با تو بيايم تا از آنچه به تو آموخته اند به من كمالی 
بياموزی«. »رشد« مخالف »غی« و به معنای اصابت 
به واقع و صواب است.59 آيه بيانگر آن است كه علم 
به مقصود و  يافتن  راه  برای  بلكه علم  نيست،  هدف 
رسيدن به خير و صالح می باشد. چنين علمی است كه 
ارزشمند است؛60 زيرا مزين شدن به نور علم موجب 
می گردد، تا آدمی در مسائل مختلف، موانع توسعه و 
پيشرفت خويش را از ميان ببرد و از اقتدار و حرمت 
تا  توسعه  آنكه  برای  ديگر  بيان  به  گردد.  برخوردار 
رسيدن به اهداف خود سالم مانده و دستخوش ركود و 
انحطاط نگردد، نياز به علم دارد و حق تقدم پذيرش 
مسئوليتها برای چنين توسعه ای با افراد آگاه و حفيظ 
يوسف)ع( خطاب  از حضرت  نقل  به  است، چنان كه 
َخَزائِِن  َعَلى  اْجَعْلِني  »َقاَل  است:  آمده  مصر  عزيز  به 
اْلَْرِض ِإنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم«؛61 »گفت: مرا بر خزاين اين 

56. زمر، 9.
57. آل عمران، 66.

58. كهف، 66.
59. كتاب العين، ج6، ص242.

60. تفسير نمونه، ج12، ص487.
61. يوسف، 55.

84

م 
ده

انز
ل پ

سا
13

98
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

52
ره 

ما
ش



سرزمين بگمار كه من نگهبانی دانايم«. از اين طريق 
می توان به اجرای احكام الهی و گسترش عدل دست 

يافت و حقوق را به اهلش رساند.62
5( سعی و تالش

حوزه  اين  در  مهم  اصول  ديگر  از  كوشش  و  تالش 
سو  يك  از  نباشد،  كاوش  و  حركت  تا  زيرا  است؛ 
ديگر  از سوی  و  نمی شود  واقعيات شناخته  و  نيازها 
از  نمی رسد.  نتيجه  به  تالش  بدون  شناخت،  از  بعد 
اين رو در آيات و روايات فراوانی به  آن اشاره شده 
َما  ِإلَّ  ْنَساِن  لِْلِ لَْیَس  می فرمايد: »َوَأْن  است. خداوند 
َسَعى«؛63 »برای مردم پاداشی جز آنچه خود كرده اند 
نيست؟«. يعنی برای انسان جز حاصل تالش او نيست. 
»سعی« در اصل به معنای راه رفتن سريع است كه به 
مرحله دويدن نرسيده باشد، ولی غالبًا به معنای تالش 
و كوشش به كار می رود؛ زيرا انسان هنگام تالش و 
كوشش در كارها، حركات سريعی انجام می دهد.64 آيه 
بيانگر آن است كه مهم تالش و كوشش است، هرچند 
تالشی  می فرمايد  زيرا  نرسد؛  مقصودش  به  انسان 
الَِّذي  »َوُهَو  آيه  است.65  شده  حاصل  او  از  كه  است 
ِمْنُه  َوَتْسَتْخِرُجوا  َطِریًّا  لَْحًما  ِمْنُه  لَِتْأُكُلوا  الَْبْحَر  َر  َسخَّ
ِحْلَیًة َتْلَبُسونََها«؛66 »او است كه دريا را رام كرد تا از 
و  آريد  بيرون  زيورهايی  و  بخوريد  تازه  گوشت  آن 
خويشتن بدان بياراييد«، گواه بر ادعای مذكور است؛ 
زيرا هرچند خداوند دريا را مسخر انسان كرده است، 
اما هيچ يك از امور ياد شده از خوردن گوشت تازه تا 
استخراج زينت و استفاده از آن، بدون تالش و كوشش 
مقدور نمی باشد. اين مهم چنان است كه خداوند حتی 
از مسلمانان می خواهد  نماز جمعه،  از  از فراغت  بعد 
روی  زمين پراكنده گشته و فضل خدا را جويا شوند: 
َلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن  »َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

62. مجمع البيان، ج3، ص233.
63. نجم، 39.

64. معجم مفردات، ص238.
65. تفسير نمونه، ج22، ص550.

66. نحل، 14.

زمين  در  يافت،  پايان  نماز  چون  »و  اهلل«؛67  َفْضِل 
پراكنده شويد و رزق خدا را طلب كنيد«. »فضل« به 
معنای طلب روزی و كسب و تجارت ذكر شده است، 

ولی می تواند معانی گسترده تری داشته باشد.68
اوليای  انبيا و  نمی باشد و شامل  استثناپذير  اين اصل 
الهی نيز می باشد، همان گونه كه خداوند آهن را برای 
او  به  را  زره سازی  صنعت  و  ساخت69  نرم  داود)ع( 
ِفي  ْر  َوَقدِّ َسابَِغاٍت  اْعَمْل  »َأِن  فرمود:  و  آموخت70 
بساز و در  بلند  َصالًِحا«؛71 »زرههای  َواْعَمُلوا  ْرِد  السَّ
بافتن زره اندازه ها را نگه دار و كارهای شايسته كنيد«. 
و  فراخ،  زره  معنای  به  سابغة،  »سابغات« جمع  كلمه 
كلمه »سرد« به معنای بافتن زره است؛ يعنی زرههای 
بلند بساز و حلقه های زره را اندازه گيری كن تا باهم 
و  زره  كه  بود  كسی  اولين  داود)ع(  شوند.72  مناسب 
لباس رزم را اختراع كرد و آن را مي فروخت و از بهاي 
آن برای خود و خانواده اش استفاده مي كرد و زيادی 
از  انسان  آن را صدقه مي داد.73 خداوند دوست دارد 
از  رو،  اين  از  كند.  ارتزاق  دست رنج خود  و  زحمت 
فارغ  مهمی  كار  از  هرگاه  كه  می خواهد  پيامبر)ص( 
شد، به مهم ديگری بپردازد: »َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب«؛74 
يعنی  بكوش«.  عبادت  به  فارغ شوی،  كار  از  »چون 
حاال كه شدائد، سبب آسانی و توفيق است، هنگامي 
كه از عملی فارغ شدی، در عمل ديگری زحمت بكش 
و تالش كن و به پروردگارت رغبت نما تا در تحمل 
هرگز  ديگر  تعبير  به  كند.75  عنايت  تو  برای  شدائد 
پيوسته  مگذار،  كنار  را  و كوشش  نمان، تالش  بيكار 
مشغول مجاهده باش و پايان مهمی را آغاز مهم ديگر 

67. جمعه، 10.
68. تفسير نمونه، ج24، ص127.

69. سبأ، 10.
70. انبياء، 80.
71. سبأ، 11.

72. الكشف و البيان، ج8، ص72.
73. مجمع البيان، ج8، ص597.

74. شرح، 7.
75. احس الحديث، ج12، ص274.
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قرار ده؛76 زيرا برای مردان خدا، توقف از فعاليت و 
بازنشستگی معنی ندارد.

نكته قابل ذكر آنكه معمواًل وقتی گشايشی در امری 
رخ می دهد، باعث آسوده خاطری و انجام كارهايی 
می شود كه تا قبل آن انجام نمی شد. اين موضوع در 
مسئله توسعه امكان زيادتری پيدا می كند. از اين رو، 
دوری از اين گونه افراطها، از اصول توسعه می باشد، 
در  گردد.  محقق  و  اجرا  واقعی  مفهوم  به  توسعه  تا 
از  يكی  را  انفاق  در  اعتدال  خداوند  فرقان  سوره 
ويژگيهای »عباد الرحمن« كه بر فطرت الهی خويش 
باقی مانده اند، دانسته و می فرمايد: »َوالَِّذیَن ِإَذا َأْنَفُقوا 
َقَواًما«؛77 »و  َذلَِک  بَْیَن  َیْقُتُروا َوَكاَن  َولَْم  ُیْسِرُفوا  لَْم 
آنان كه چون هزينه می كنند، اسراف نمی كنند و خست 
نمی ورزند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را می گيرند«. 
واژه »اسراف« به معنای بيرون شدن از حد است78 و 
»قتر« به معنای كمتر انفاق كردن می باشد.79 خداوند 
بيان می دارد، شيوه اين افراد »قَوام«؛ يعنی حد ميانه 

است.80
خداوند در آيه »َوَل َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلولًَة ِإلَى ُعُنِقَک 
َوَل َتْبُسْطَها ُكلَّ الَْبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا«؛81 »نه 
به  نه  و  ببند  به گردن  از روی خست  دست خويش 
سخاوت يكباره بگشای كه در هردو حال مالمت زده 
و حسرت خورده بنشينی«، نيز به شكل مبالغه آميزی 
از بخل و تنگ چشمی و اسراف نهی می كند كه پيامد 
قرار  مذمت  و  مالمت  مورد  امساك،  در صورت  آن 
گرفتن و در صورت اسراف، حسرت زدگی و غمگين  
شدن است. اين مالمت يا از جانب وجدان شخص،82 
صورت  بعدی  افراد  جانب  از  يا  و  دوستانش83  يا 

76. تفسير نور، ج5، ص223.
77. فرقان، 67.

78. معجم مفردات، ص407.
79. همان، ص655.

80. مجمع البيان، ج17، ص225.
81. اسراء، 29.

82. الكشاف، ج2، ص662.
83. مفاتيح الغيب، ج20، ص330.

باشد  نداشته  بيايند و شخص چيزی  اگر  می گيرد كه 
كه به آنها بدهد، زبان به سرزنش او می گشايند.84 در 
اساسی  نكته  اين  تذكر  مقام  در  شده  ياد  آيات  واقع 
هستند كه خداوند خلقت انسان را بر پايه اعتدال قرار 

داده و اعتدال جزء فطرت و سرشت انسان است.
عالوه بر آنچه ذكر شد، به آيات ديگری نيز می توان 
برای استشهاد در اين بحث تكيه كرد؛ چنان كه خداوند 
َیْوَم  َحقَُّه  َوَآُتوا  َأْثَمَر  ِإَذا  َثَمِرِه  ِمْن  می فرمايد: »ُكُلوا 
َحَصاِدِه َوَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َل ُیِحبُّ الُْمْسِرِفیَن«؛85 »چون 
ثمره آوردند، از آنها بخوريد و در روز درو حق آن 
را نيز بپردازيد و اسراف مكنيد كه خدا اسراف كاران 
آن  خطاب  و  است  مطلق  آيه  ندارد«.  دوست  را 
اين  از  استفاده  در  يعنی  می شود؛  مردم  همه  شامل 
شما  معاش  برای  كه  حدی  آن  از  غالت،  و  ميوه ها 
آن  غير  در  يا  مكنيد،  تجاوز  است،  مفيد  و  صالح 
نزنيد. حتی  كار  به  نموده،  معيّن  مصرفی كه خداوند 
فقيری كه از شما می گيرد نيز نمی تواند در آن اسراف 
بايد توجه داشت  البته  كند.86  نموده و آن را تضييع 
اسراف معنی گسترده ای دارد، گاه در مسائل خوردن 
و آشاميدن،87 گاه در انتقام گيری و قصاص،88 گاه در 
انفاق و بذل و بخشش89 و گاه در داوری و قضاوت 
در  زياده روی  هرگونه  اسراف  واقع  در  می باشد.90 
مانند آن  اتالف و  بيهوده گرايی و  و  كيفيت  كميت و 

را شامل می شود.
را سبب  اعتدال  از مرزهای  برون رفت  قرآن هرگونه 
الُْمْسِرِفیَن.  َأْمَر  ُتِطیُعوا  »َوَل  می داند:  تباهی  و  فساد 
»و  ُیْصِلُحوَن«؛91  َوَل  اْلَْرِض  ِفي  ُیْفِسُدوَن  الَِّذیَن 
فرمان اين اسراف كاران را مپذيريد، اينان كه در زمين 

84. الكشف و البيان، ج6، ص96.
85. انعام، 141.

86. مجمع البيان، ج4، ص578.
87. اعراف، 31.
88. اسراء، 33.
89. فرقان، 67.
90. غافر، 28.

91. شعراء، 151و152.
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فساد می كنند و اصالح نمی كنند«. مسرفان عبارتند از 
كسانی كه از مرز حق تجاوز نموده و از حد اعتدال 
بيرون شده اند.92 بنا به سخن قرآن، اين افراد به فساد 
سرچشمه  ندارند.  اصالح  قصد  و  پرداخته  زمين  در 
می باشد.  فساد  اسراف،  نتيجه  و  است  اسراف  فساد، 
در نگاه عالمه طباطبايی، عالم هستی و تمام اجزای 
آن با نظامی كه در آن جاری است، به سوی غايات 
و نتايجی صالح پيش می رود، در عين حال هريك از 
اجزاي عالم راهی جداگانه دارند، غير از آن راهی كه 
ساير اجزاء دارند، بدون اينكه به خاطر افراط و تفريط 
به كلی از آن منحرف شوند، در غير اين صورت در 
آن،  دنبال  به  و  می دهد  نظام طرح شده خللی روی 
هدف آن جزء و هدف همه عالم رو به تباهی می گذارد. 
ايشان بر اين باورند، بيرون شدن يك جزء از هدفی 
برای  كه  نظمی  آن  تباهی  و  شده  ترسيم  برايش  كه 
اجزاء  باعث می شود ساير  بوده،  آن الزم  غير  و  آن 
بستيزند،  آن  با  عوض  در  و  نكنند  هماهنگی  آن  با 
اين  غير  در  بكشانند،  اعتدال  به  را  آن  توانستند  اگر 
صورت نابودش نموده تا صالح خود را حفظ نمايند 
و عالم هستی را بر قوام خود باقی بگذارند. وی در 
ادامه يادآور می شود انسانها كه جزئی از اجزاي عالم 
هستی هستند نيز از اين كليت مستثنا نيستند. اگر بر 
طبق آنچه كه فطرتشان به سوی آن هدايتشان می كند، 
شده  مقدر  برايشان  كه  سعادتی  آن  به  كردند،  رفتار 
می رسند و اگر از حدود فطرت خود تجاوز نمودند؛ 
به  انداختند، خدای سبحان  راه  فساد  زمين  در  يعنی 
قحط و گرفتاری و انواع عذابها و نقمتها گرفتارشان 
می كند، تا شايد به سوی صالح و سداد بگرايند.93 در 
واقع در طی طريق توسعه، اين امر آفتی است كه بايد 
از آن اجتناب نمود؛ زيرا راه رشد، عدالت و درستی، 
راه اعتدال است و انسانی بهره درست از زندگی دنيا 

و آخرت خواهد برد كه در اين مسير سير كند.

92. التبيان، ج8، ص50.
93. الميزان، ج15، صص430و431.

شاخصه های توسعه
در ادامه، با عنايت به آيات قرآن كريم، به مهم ترين 

شاخصه های توسعه اسالمی پرداخته می شود.
1( ایجاد قدرت و عزتمندی

يكی از شاخصه های توسعه اسالمی، ايجاد عزت برای 
نيرو،  و  قوت  معنای  به  عزت  است.  اسالمی  جامعه 
بيان شده است94 كه در مقابل  شدت، غلبه و رفعت 
بودن  مانع مغلوب  ذلت قرار دارد و حالتی است كه 
انسان مي شود.95 توسعه ای كه موجب ذلت و ضعف 
قرآن  زبان  در  كه  است  بی ارزش  توسعه ای  گردد، 
جايگاهی ندارد. به تعبير ديگر مؤمن نبايد وسايل ذلت 
خود را فراهم سازد؛ زيرا خواست خداوند اين است 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنیَن«؛96  كه او عزيز باشد: »َوهلِل الِْعزَّ
»عزت از آِن خدا و پيامبرش و مؤمنان است«. انسان 
هم بايد برای حفظ اين عزت بكوشد. در واقع در بحث 
توسعه بايد راه هرگونه استيال بر مؤمنان بسته شود، 
چنا  ن كه خداوند می فرمايد: »َولَْن َیْجَعَل اهللُ لِْلَكاِفِریَن 
به  كافران  برای  هرگز  »او  َسِبیًل«؛97  الُْمْؤِمِنیَن  َعَلى 
كه  آنجا  از  است«.  نگشوده  راهی  مسلمانان  زيان 
نفی است، معنی عموم را  »سبيل« نكره و در سياق 
كرده اند  استدالل  آيه  اين  به  فقها  بنابراين  مي رساند. 
غيرمسلمان  سلطه  موجب  كه  را  حكمی  خداوند  كه 
ذكر  به  الزم  است.98  نكرده  وضع  شود،  مسلمان  بر 
است مفاد اين جعل، جعل تكوينی نيست؛ زيرا مخالف 
اگر  نَِصیٌب«؛99 »و  لِْلَكاِفِریَن  َكاَن  با صدر آيه »َوِإْن 
بسا  چه  و  می باشد  شود«،  كافران  نصيب  پيروزی 
شاهد غلبه كفار بر مسلمانان باشيم، بلكه مراد جعل 
تشريعی است كه خداوند هيچ گونه حقی به كفار نه در 
دنيا و نه در آخرت نداده است و هرچه ظلم و اذيت 
خواهند  معاقب  و  مسئول  نمودند،  مؤمنان  به  نسبت 

94. لسان العرب، ج5، ص374.
95. قاموس قرآن، ج4، ص338.

96. منافقون، 8.

97. نساء، 141.
98. التفسير الكاشف، ج2، ص733.

99. نساء، 141.
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بود.100 خداوند برای كافران نه تنها از نظر منطق، بلكه 
بر   ... و  اقتصادی  فرهنگی،  سياسی،  نظامی،  نظر  از 

افراد با ايمان، تسلطی قرار نداده است.101
در آيه ديگر خداوند مؤمنان را به شرط داشتن ايمان 
با همه وجوه آن از سايرين باالتر دانسته، پس از آنها 
»َوَل  نباشند:  اندوهگين  و  نورزند  سستی  می خواهد 
ْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«؛102  َتِهُنوا َوَل َتْحَزنُوا َوَأْنُتُم اْلَ
ايمان  اگر  زيرا  مباشيد؛  اندوهگين  و  مكنيد  »سستی 
يعنی  جست«؛  خواهيد  برتری  شما  باشيد،  آورده 
از نظر  سرانجام شما پيروز و منصور خواهيد بود و 
نيز باالتريد.103 در واقع آيه هم مؤمنان حقيقی  مقام 
را تشويق می كند و هم به مؤمنان سست ايمان اندرز 
می دهد و هم عتاب و توبيخ برای منافقان و بيماردالن 

است.104
2( گسترش عدالت

كه  است  توسعه ای  اسالمی،  توسعه  قرآن  منظر  از 
عالوه بر ايجاد عدالت، موجب گسترش آن نيز گردد؛ 
ناپايداری توسعه و  باعث  اين صورت،  زيرا در غير 
از هم پاشيدگی آن خواهد شد. پس يكی از وظايف 
در  انساني،  نوع  حفظ  يعني  اجتماعي؛  اصالح  انبيا، 
با داوران عادل و  پرتو تشريع قوانين عادالنه همراه 
بُعد  اين  از  كريم  قرآن  بود.  و شايسته  مجريان اليق 
بدين سان سخن گفته است: »لََقْد  پيامبران  اهداف  از 
َناِت َوَأْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمیَزاَن  َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبیِّ
لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط«؛105 »ما پيامبرانمان را با دليلهای 
روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو را نيز نازل 
كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند«. برخی از مفسران 
»ميزان« را ترازويی كه سنگينيها را با آن مي سنجند، 
تفسير كرده اند؛ يعنی جمله »لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط« را 

100. تفسير اطيب البيان، ج4، ص244.
101. تفسير نمونه، ج4، ص176.

102. آل عمران، 139.
103. مفاتيح الغيب، ج9، ص371.

104. الميزان، ج4، ص26.
105. حديد، 25.

غايت و غرض انزال ميزان گرفته  و گفته اند: يعنی ما 
ترازو را نازل كرديم، تا مردم را به عدالت در معامالت 
خود عادت دهيم؛ در نتيجه ديگر خسارت و ضرري 
نبينند و نسبت ميانه اشياي مضبوط شود؛ چون قوام 
به  هم  اجتماع  قوام  و  است  اجتماع  به  بشر  زندگي 
معامالتي است كه در بين آنان داير است و قوام اين 
معامالت و مبادالت در خصوص كاالهايي است كه 

بايد وزن شود، و اين كار را ترازو انجام مي دهد.106
در بعضی تفاسير »ميزان« به معني عدل آمده است.107 
چون  است؛  دين  »ميزان«  طباطبايی  عالمه  منظر  از 
اعمال  و  عقايد  كه  است  چيزي  از  عبارت  دين 
اشخاص، با آن سنجيده  شود و اين سنجش، مايه قوام 
است.  انسان  انفرادي  و  اجتماعي  سعادت  با  زندگي 
حال  متعرض  كه  كالم  سياق  با  را  احتمال  اين  وی 
مردم از حيث خشوع و قساوت قلب و جديت و سهل 
می داند.108  سازگارتر  است،  دين  امر  در  انگاريشان 
در تفاوت عدل و قسط از جمله گفته اند: هرگاه لفظ 
قسط و عدل كنار هم وارد شوند، ادعای اينكه مقصود 
از قسط، رعايت نظام مالی اسالم و عدالت اقتصادی 
است، سخنی مقرون به حقيقت است و می توانيم آن 
آن گاه  ولی  بپذيريم.  غالبی  قانون  به صورت يك  را 
كه لفظ قسط جدای از عدل وارد شود، در اين مورد 
قرائن،  حكم  به  گاهی  نيست.  كار  در  كلی  ضابطه 
زندگی  شئون  تمام  در  عدل  رعايت  آن،  از  مقصود 
مادی و معنوی انسان است، و گاهی، مقصود عدالت 
اقتصادی است. پس در هر مورد، بايد به كمك قرائن 
موجود در كالم ابهام را برطرف نمود.109 به هر حال 
قرآن  نگاه  در  قسط  و  عدل  ابعاد  كرد،  تأكيد  بايد 
اقتصاد،  قانون،  حكومت،  جنبه های  و  است  گسترده 

اجتماع و خانواده را دربر می گيرد.
ناقص  باعث  توسعه،  فرايند  در  عدالت  به  بی توجهی 

106. التبيان، ج9، ص534.
107. جامع البيان، ج27، ص306.

108. الميزان، ج19، ص196.
109. منشور جاويد، ج1، صص148-138.
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بسا  چه  جوامعی  در  چنان كه  می شود،  آن  ماندن 
برخی  فقر  شاهد  اما  شود،  انجام  اقتصادی  توسعه 
در  و  اقشار  تمام  برای  عدالت  زيرا  می باشيم؛  مردم 
همه حيطه ها انجام نشده است. از اين رو، در جامعه 
آرمانی، نه تنها تعليمات نظری و آرمانی ارائه می گردد، 
با  و  شود  فراهم  نيز  عدالت  تحقق  شرايط  بايد  بلكه 
فقر  برابر  در  و  گردد  مبارزه  نيز  عدل  و  قسط  موانع 
مادی و معنوی و تبعيض در خانواده و اجتماع بسيار 
حساسيت وجود داشته باشد، تا با اهتمام ويژه به امور 
مختلف،  عرصه های  در  ورزی  عدالت  و  مسلمانان 
جامعه ای عدالت پسند و عدالت پذير را در سايه شجره 
طيبه توحيد، عبوديت الهی، اسالم جامع نگر و معتدل، و 
شريعت فراگير سازد. پس يكي از اهداف اسالم، ايجاد 
گسترش  و  عدل  برپايی  می باشد.  عدالت  گسترش  و 
است.  بوده  محمد)ص(  حضرت  پيام  سرلوحه  داد، 
پيامبر)ص( مأموريت داشت با مفاسد اجتماعي مبارزه 
كرده و عدل و قسط را در جامعه حاكم كند، چنان كه 
من  به  »و  بَْیَنُكُم«؛110  ِلَْعِدَل  »َوُأِمْرُت  می فرمايد: 
فرمان داده اند كه در ميان شما به عدالت رفتار كنم«. 
اين دعوت متوجه عموم مردم است و مردم همگی در 

برابر آن مساوي هستند.
3( فقرزدایی

تأكيد  فقرزدايی در سياست و فرهنگ اسالمی، مورد 
كه  متعالی  اهداف  به  رسيدن  زيرا  است؛  گرفته  قرار 
خداوند از خلقت انسان در نظر داشته است، هنگامی 
نيازهای  لحاظ  به  انسان  كه  شد  خواهد  ميسر  بهتر 
در  خداوند  باشد.  نداشته  كمبودی  مادی  و  جسمانی 
و  زشتيها  به  انسان  گرايش  باعث  را  فقر  كريم  قرآن 
ْیَطاُن  »الشَّ می نمايد:  معرفی  راست  راه  از  انحراف 
َیِعُدُكُم الَْفْقَر َوَیْأُمُرُكْم بِالَْفْحَشاِء َواهللُُ َیِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه 
و  می ترساند  بينوايی  از  را  شما  »شيطان  َوَفْضًل«؛111 
شما  خدا  كه  حالی  در  وامی دارد،  زشت  كارهای  به 
اين  می دهد«.  وعده  افزونی  و  آمرزش خويش  به  را 

110. شوری، 15.
111. بقره، 268.

را رسوخ  بخل  و  امساك  ملكه  نفوس،  در  خودداری 
نتيجه  می دهد و به تدريج شما را بخيل می سازد. در 
كارتان به جايی می رسد كه اوامر و فرامين الهی مربوط 
به  كفر  اين  كه  كنيد  به آسانی رد  را  مالی  به واجبات 
خدای عظيم است و باعث می شود مستمندان در مهلكه 
فقر و بی چيزی افكنده شوند و از اين راه نفوسی تلف 

و آبروهايی هتك گردد.112
نگردد،  فقرزدايی  به  منجر  كه  توسعه ای  است  بديهی 
در  بود.  نخواهد  اسالمی  توسعه  و  نبوده  دوام  قابل 
جنگ  و  دشمنی  بدبينی،  اضطراب،  جامعه ای  چنين 
اسالم،  اهداف  از  يكی  بنابراين  است.  اجتناب ناپذير 
اثر  در  كه  غيرعادالنه ای  اختالفات  كه  است  اين 
ضعيف  و  غنی  طبقه  ميان  در  اجتماعی  بی عدالتيهای 
كه  كسانی  زندگی  و سطح  برود  بين  از  می شود،  پيدا 
كمك  بدون  را  خود  زندگي  نيازمنديهای  نمی توانند 
قرآن،  آيات  به  با توجه  بيايد.  باال  كنند،  ديگران رفع 
ممنوع  گروه  يك  دست  در  ثروت  جمع  و  نقدينگی 
است و ثروت بايد در گردش و جريان باشد، تا فاصله 
شادابی  باعث  اقتصادی  رونق  و  نشود  ايجاد  طبقاتی 
كل جامعه گشته و فقر از بين برود. خداوند می فرمايد: 
ُسوِل  »َما َأَفاَء اهللُ َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل الُْقَری َفِللَِّه َولِلرَّ
َكْي  ِبیِل  السَّ َواْبِن  َوالَْمَساِكیِن  َوالَْیَتاَمى  الُْقْربَى  َولِِذي 
ْغِنَیاِء ِمْنُكْم«؛113 »آن غنيمتی كه  َل َیُكوَن ُدولًَة بَْیَن اْلَ
خدا از مردم قريه ها نصيب پيامبرش كرده است، از آن 
خدا است و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان 
و مسافران در راه مانده، تا ميان توانگرانتان دست به 
بين  در  كه  به چيزی مي گويند  نشود«. »دولة«  دست 
مردم متداول است و دست به دست می گردد.114 اموال 
اختيار  در  فی ء  عنوان  به  كه  كفار  غيرمنقول  و  منقول 
پيامبر)ص( قرار می گيرد، بايد صرف مصالح اسالم و 
مسلمانان شود، نه آنكه عموم مردم از آن سهم داشته 
ساحت  به  اختصاص  كه  فی ء  اموال  نتيجه  در  باشند. 

112. الميزان، ج2، ص392.
113. حشر، 7.

114. مفاتيح الغيب، ج29، ص507.
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دسترس  در  نبايد  دارد،  پيامبر)ص(  و  پروردگار 
ثروتمندان نهاده شود و سبب فخر و امتياز ثروتمندان 
كه  است  انسانی  الهی  نظام  يك  اسالم،  زيرا  گردد؛ 
اينكه  بدون  می گيرد،  نظر  در  را  افراد  همه  مصلحت 
اساس، مشكل  اين  بر  كند.  استثنا  را  يا گروهی  فرد 
بر  انسانی را به حساب ديگران حل نمی كند و  هيچ 
تا ديگران در آسايش  نمی گيرد،  انسانی سخت  هيچ 
يكسان  اسالم  ديدگاه  از  انسانها  تمامی  باشند؛ چون 
آن  اصول  و  احكام  تمامی  در  برابری  اين  و  هستند 

تجلی يافته است.115
دردناك  عذاب  به  را  كنندگان  احتكار  ديگر  آيه  در 
َهَب  الذَّ َیْكِنُزوَن  »َوالَِّذیَن  می فرمايد:  و  می دهد  انذار 
بَِعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ اهلل  َسِبیِل  ِفي  ُیْنِفُقونََها  َوَل  َة  َوالِْفضَّ
َألِیٍم«؛116 »و كسانی را كه زر و سيم می اندوزند و در 
بشارت  به عذابی دردآور  نمی كنند،  انفاقش  راه خدا 
و  يهود  دانشمندان  مورد  در  آيه  سياق  هرچند  ده«. 
نصاری می باشد، اما مفسران حكم آن را عام دانسته 
اگر  زيرا  می دانند؛  كنندگان  احتكار  عموم  شامل  و 
صاحب مال، ثروت خود را از نظر حاكم و زمامدار 
پنهان نمی داشت و در دست افراد به گردش و جريان 
راه  يگانه  كه  حساسی  موقع  چنين  در  می انداخت، 
آن  زمامدار  است،  پول  حاجت  وسيله  تنها  و  عالج 
پول را می گرفت و حاجت اجتماع را برطرف می كرد. 
پس او با اين عمل خود به خدا و رسول نيز خيانت 
كرده است. پس نهی در آيه نهی از داشتن پول نيست، 
اسالم  رو،  اين  از  است.117  آن  حبس  از  نهی  بلكه 
نظر  در  وسيعی  برنامه  هدف،  اين  به  رسيدن  برای 
پرداخت  وجوب  رباخواری،118  تحريم  است.  گرفته 
و  خمس120  زكات،119  قبيل  از  اسالمی  مالياتهای 

115. التفسير الكاشف، ج7، ص286.
116. توبه، 34.

117. الميزان، ج9، ص248.
118. بقره، 275.
119. توبه، 60.
120. انفال، 41.

صدقات121 و مانند آنها، و تشويق به انفاق،122 وقف، 
از  مالی، قسمتی  قرض الحسنه123 و كمكهای مختلف 

اين برنامه را تشكيل می دهند.
4( ایجاد عمران و آبادانی

ايجاد عمران و آبادانی  از شاخصه های ديگر توسعه 
است. توسعه اسالمی توسعه ای است كه موجب رشد 
و آبادانی گردد، نه موجب تخريب و نابودی، چنان كه 
قرآن در اين باره آورده است: »ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْلَْرِض 
َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه«؛124 »او است كه شما را 
آبادانش  كه  خواست  و  است  آورده  پديد  زمين  از 
داريد. پس آمرزش خواهيد«. »عمارت« يعنی زمين 
را از حالت طبيعي خود برگردانی و وضعيتی به آن 
بدهی كه بتوان آن فوايدی را كه مترقب از زمين است، 
استفاده كرد. »استعمار« به معنای طلب عمارت است؛ 
به اين معنی كه از انسانی بخواهی زمين را آباد كند، 
به طوری كه آماده بهره برداری شود؛ بهره ای كه از آن 
توقع می رود.125 خداوند عمران و آبادی زمين را به 
انسان سپرد و قدرت و وسايل آن را در اختيار او قرار 
داد، تا با كار و كوشش، زمين را آباد سازد و منابع آن 

را به دست آورد.126
تمدن  و  اقوام گذشته  نابودی  روم  در سوره  خداوند 
پيشرفته آنها را مثال می زند و می فرمايد: »كانُوا َأَشدَّ 
ًة َوَأَثاُروا اْلَْرَض َوَعَمُروَها«؛127 »كسانی كه  ِمْنُهْم ُقوَّ
توانشان بيشتر بوده است و زمين را به شخم زدن زير و 
رو كرده و بيشتر از ايشان آبادش ساخته بودند«. واژه 
»اثار«؛ يعنی شخم زدن. عرب به گاو، ثور می گويد؛ 
چون زمين را شخم می زند و آن را دگرگون می كند، 
بقر هم می گويد؛ چون آن را می شكافد؛128 يعنی اين 

121. بقره، 143.

122. بقره، 261.

123. بقره، 245.
124. هود، 61.

125. الميزان، ج10، ص309.
126. تفسير نمونه، ج9، ص150.

127. روم، 9.
128. تفسير جوامع الجامع، ج5، ص27.
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زمين  آبادانی  و  عمران  دنبال  به  پيشرفت  و  توسعه 
بيان می دارد كه سعادت و  البته دنباله آيه  بوده است. 
در  بلكه  نيست،   آبادانی  و  قدرت  در  تنها  خوشبختی 
داشتن  با  انسان  است.  انبيا  از  پيروی  و  ايمان  داشتن 
ايمان و عمل صالح، اگر به آبادانی زمين بپردازد، رفاه 

و سعادت دو دنيای خود را تضمين كرده است.
5( اشتغال زایی

از ويژگيهای ديگر توسعه اسالمی، اشتغال زايی است؛ 
يعنی توسعه مطلوب توسعه ای است كه به ايجاد شغل 
مصرف گرايی  و  مصرف  تنها  نه  بيانجامد،  توليد  و 
باشد. يك حكومت الهی نمی تواند نسبت به اشتغال و 
درآمدزايی مردم و شرايط مختلف آنها بی اعتنا باشد و 
اين اشتغال زايی بايد در راستای نيازهای جامعه باشد. 
ذوالقرنين از مردمی كه مورد تهديد قرار گرفته بودند، 
كنند؛  ياری  سدسازی  صنعت  در  را  او  كه  می خواهد 
زيرا امنيت، نخستين و مهم ترين شرط يك زندگی سالم 
َوبَْیَنُهْم  بَْیَنُكْم  َأْجَعْل  ٍة  بُِقوَّ »َفَأِعیُنوِني  است:  اجتماعی 
و  شما  ميان  تا  كنيد  ياری  نيرويی  با  »مرا  َرْدًما«؛129 
فرمان می دهد  بنابراين  قرار دهم«.  استوار  آنها سدی 
قطعات آهن بياورند. بعد از آن، دستور آتش افروختن 
سپس  خوردن،  جوش  برای  آهنين،  سد  اطراف  در 
دستور تهيه مس مذاب را برای پوشاندن آهن با اليه ای 
از مس می دهد.130 برای ساخت سد به داشتن معدن و 
استخراج معدن و كارخانه ای برای ذوب آهن احتياج 
است كه اين خود به ايجاد اشتغال و كار می انجامد.131 
ذوالقرنين اين عمل را از رحمت واسعه رب می داند132 
توجه  آن  به  توسعه  در  بايد  كه  است  نكته ای  اين  و 
داشتن  به رغم  توحيدی  حركت  جهت  يعنی  داشت؛ 
بايد حفظ شود. پس حتی يك  امكانات، علم و مال 
از طرح و مديريت صحيح  كه  ملت محروم، هنگامی 
»محير  و  مهم  كارهای  می توانند  شوند،  برخوردار 

129. كهف، 95.
130. كهف، 96و97.

131. فرهنگ قرآن، ج1، ص416.
132. كهف، 98.

العقولی« انجام دهند.133
حضرت  داستان  اشتغال،  ايجاد  ديگر  مصاديق  از 
سليمان)ع( است. خداوند مواهب عظيمی به اين پيامبر 
به  را  مردم  و  ساخت  بزرگی  معابد  او  و  داد  بزرگ 
عبادت ترغيب نمود. ايشان برای پذيرايی از لشكريان 
مردم،  مستضعف  توده های  و  حكومت  كارمندان  و 
برنامه وسيع و گسترده ای تنظيم نمود و شغلهايی مانند 
غواصی134 و ساختمان سازی را ايجاد كرد: »َیْعَمُلوَن 
َكالَْجَواِب  َوِجَفاٍن  َوَتَماِثیَل  َمَحاِریَب  ِمْن  َیَشاُء  َما  لَُه 
می خواست  هرچه  وی  »برای  َراِسَیاٍت«؛135  َوُقُدوٍر 
كاسه هايی چون حوض  و  تنديسها  و  بلند  بناهای  از 
»محاريب«  می ساختند«.  بر جای،  محكم  ديگهای  و 
جمع »محراب«، در لغت به معنای عبادتگاه، يا قصر 
ساخته  معبد  منظور  به  كه  است  بزرگی  ساختمان  و 
را  »محراب«  به  معابد  نام گذاری  علت   و  می شود 
و  شيطان  با  جنگ  و  محاربه  محل  كه  دانسته اند  اين 
»تمثال«  جمع  نيز  »تماثيل«  است.136  نفس  هوای 
اين  اينكه  در  است.  و مجسمه  نقش، عكس  معنی  به 
بودند  موجوداتی  چه  صورتهای  نقشها،  يا  مجسمه ها 
و به چه منظور سليمان)ع( دستور تهيه آنها را می داد، 
امام  از  روايتی  در  است.  موجود  مختلفی  تفسيرهای 
صادق)ع( ذيل آيه، آمده است: به خدا سوگند تمثالهای 
زنان  و  مردان  مجسمه  سليمان)ع(،  درخواست  مورد 
است.137  بوده  آن  مانند  و  درخت  تمثال  بلكه  نبوده، 
»جفان« نيز جمع »جفنه« به معنی ظرف غذاخوری، و 
»جواب« جمع »جابيه« به معنی حوض آب است.138 
از اين تعبير استفاده می شود كه ظرفهای بسيار عظيم 
برای  بود،  حوض  همچون  هركدام  كه  غذاخوری 
بتوانند  كثيری  گروه  تا  می كردند،  تهيه  سليمان)ع( 
نيز  بنشينند و از آن غذا بخورند. »قدور«  اطراف آن 

133. فرهنگ قرآن، ج1، ص416.
134. انبياء، 82.
135. سبأ، 13.

136. تفسير نمونه، ج18، ص39.

137. مجمع البيان، ج8، ص600.
138. مفاتيح الغيب، ج25، ص198.
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جمع »قدر« به معنی ظرفی است كه غذا در آن طبخ 
می شود و »راسيات« جمع »راسيه« به معنی پابرجا 
كه  است  ديگهايی  منظور  اينجا  در  و  است  ثابت  و 
به  نمی دادند.139  تكان  از جا  را  آنها  به خاطر عظمت 
هر حال اين كاركنان فعال و چابك سليمان)ع(، معابد 
بزرگ و باشكوهی كه درخور حكومت الهی و مذهبی 
به  بتوانند  مردم  تا  می دادند،  ترتيب  او  برای  بود،  او 

راحتی به وظايف عبادی خود قيام كنند.

نتیجه گیري
مداوم  بهبود  متضمن  كه  است  فرايندی  توسعه   .1
و  مادی  از  اعم  انسانی،  زندگی  عرصه های  همه  در 
معنوی و بهبود بنيانهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
می باشد كه انسان در اين فرايند می تواند به حياتی با 
دايره  با گسترش  همراه  به خود،  اتكا  و  نفس  عزت 
انتخاب در محدوده پذيرفته شده، دست يابد. از آنجا 
كه حركت، تغيير، تحول و رشد اجزاي الينفك توسعه 
توحيد و  بايد در جهت و مسير  اجزا  اين  می باشند، 
اوامر توحيدی قرار گيرند؛ زيرا در غير اين صورت، 
جامعه از مسير صحيح پيشرفت خارج شده و دچار 
استضعاف  و  طبقاتی  شكاف  تفرقه،  چون  معضالتی 

می گردد.
است  اسالمی  توسعه  مبنای  اولين  محوری  خدا   .2
كه بايد مدنظر باشد. نفی ستمگری و ظلم پذيری را 
می توان از ديگر مبانی توسعه قرآنی دانست. از اين 
رو، در توسعه اسالمی، ستم  به ساير كشورها، غارت 
معادن، بهره كشی و استثمار منابع انسانی و غيرانسانی 
آن جوامع به نفع خود معنا ندارد. الزم به ذكر است در 
هدف گذاری كه از مبانی توسعه است، برخی اهداف 
از  نشان  كه  هستند  مدت  دراز  برخی  و  مدت  كوتاه 
آينده نگری دارد و بايد بدان توجه داشت. از سوی 
ديگر، علم و آگاهی از ديگر مبانی توسعه است؛ زيرا 
مزين شدن به نور علم موجب می گردد، تا آدمی در 

139. همان.

مسائل مختلف، موانع توسعه و پيشرفت خويش را از 
به  گردد.  برخوردار  و حرمت  اقتدار  از  و  ببرد  ميان 
بيان ديگر برای آنكه توسعه تا رسيدن به اهداف خود، 
سالم مانده و دستخوش ركود و انحطاط نگردد، نياز 
به علم دارد. تالش و كوشش نيز از مبانی مهم ديگر 
در اين حوزه است؛ زيرا تا حركت و كاوش نباشد، از 
يك سو نيازها و واقعيات شناخته نمی شود و از سوی 
ديگر بعد از شناخت بدون تالش به نتيجه نمی رسد. 
آن،  به  از رسيدن  توسعه و پس  نهايت در مسير  در 
بايد از هرگونه زياده روی اجتناب گردد؛ زيرا اسراف 

موجب فساد و هالكت مي شود.
ايجاد  به  می توان  اسالمی  توسعه  از شاخصه های   .3
كه  توسعه ای  زيرا  كرد؛  اشاره  عزتمندی  و  قدرت 
موجب ذلت و ضعف گردد، توسعه ای بی ارزش است 
نيز  اشتغال زايی  ندارد.  جايگاهی  قرآن  زبان  در  كه 
از ويژگيهای ديگر توسعه اسالمی است؛ يعنی توسعه 
توليد  و  شغل  ايجاد  به  كه  است  توسعه ای  مطلوب 
بيانجامد، نه تنها مصرف و مصرف گرايی باشد. به بيان 
ديگر يك حكومت الهی نمی تواند نسبت به اشتغال و 
درآمدزايی مردم و شرايط مختلف آنها بی اعتنا باشد و 
اين اشتغال زايی بايد در راستای نيازهای جامعه باشد. 
اسالمی  توسعه  شاخصه های  از  يكی  نيز  فقرزدايی 
از  خداوند  كه  متعالی  اهداف  به  رسيدن  زيرا  است؛ 
خلقت انسان در نظر داشته است، هنگامی بهتر ميسر 
و  جسمانی  نيازهای  لحاظ  به  انسان  كه  شد  خواهد 
مادی كمبودی نداشته باشد. بديهی است توسعه ای كه 
توسعه  و  نبوده  دوام  قابل  نگردد،  فقرزدايی  به  منجر 
اضطراب،  جامعه ای  چنين  در  بود.  نخواهد  اسالمی 
بدبينی، دشمنی و جنگ اجتناب ناپذير است. از ديگر 
زيرا  است؛  عدالت  گسترش  توسعه،  شاخصه های 
ناقص  باعث  توسعه،  در  عدالت  به  بی توجهی  نتيجه 
اهداف  از  يكی  پس  می شود.  توسعه  فرايند  ماندن 
اسالم اين است كه اختالفات غيرعادالنه ای كه در اثر 
ميان طبقه غنی و ضعيف  در  اجتماعی  بی عدالتيهای 
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كه  برود و سطح زندگی كسانی  بين  از  پيدا می شود، 
كمك  بدون  را  زندگيشان  نيازمنديهای  نمی توانند 

ديگران رفع كنند، باال بيايد. در نهايت توسعه مطلوب 
توسعه ای است كه موجب رشد و آبادانی گردد.

تهران،  آيتی،  عبدالمحمد  ترجمه  كريم،  قرآن   -
سروش، 1374ش.

 - احسن الحديث، سيد علی اكبر قرشی، تهران، بنياد
بعثت، 1375ش.

بيروت، جصاص ،  علی  بن  احمد  القرآن،  أحكام   - 
دارإحياء التراث العربي، 1405ق.

 - أساس البالغة، محمود بن عمر زمخشری، بيروت،
دارصادر، 1979م.

- پرتوی از قرآن، سيد محمود طالقانی، تهران، شركت 
سهامی انتشار، 1362ش.

 - التبيان فی تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی،
بيروت، دارإحياء التراث العربی ، بی تا.

 - تسنيم: تفسير قرآن كريم، عبداهلل جوادی آملی، قم،
اسراء، 1384ش.

سيد القرآن،  تفسير  في  البيان  اطيب  تفسير   - 
عبدالحسين طيب، تهران، اسالم، 1378ش.

محمد بن  عبدالرحمن  العظيم،  القرآن  تفسير   - 
الباز، مصطفی  نزار  مكتبة  رياض،   ابن ابی حاتم، 

1419ق.
 - التفسير الكاشف، محمدجواد مغنيه، قم، دارالكتاب

اإلسالمی، 1424ق.
اربد، طبرانی،  احمد  بن  سليمان  الكبير،  التفسير   - 

دارالكتاب الثقافي، 2008م.
- تفسير جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسی، قم، 

مركز مديريت حوزه علميه قم، 1412ق.

 - تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، دارالكتب
اإلسالمية، 1371ش.

فرهنگی مركز  تهران،  قرائتی،  محسن  نور،  تفسير   - 
درسهايی از قرآن، 1388ش.

بيروت، ازهری،  احمد  بن  محمد  اللغة،  تهذيب   - 
دارإحياء التراث العربی، 1421ق.

 - جامع البيان عن تأويل آی القرآن، محمد بن جرير
طبری، بيروت، دارالفكر، 1415ق.

العربية، اسماعيل بن اللغة و صحاح  الصحاح تاج   - 
حماد جوهری، بيروت، دارالعلم للماليين، 1987م.

 - فرهنگ قرآن، اكبر هاشمی رفسنجانی، قم، بوستان
كتاب، 1383ش.

هنری، مارك  پاول  توسعه،  و  پيشرفت  فقر،   - 
 ترجمه مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه،

1374ش.
 - قاموس قرآن، سيد علی اكبر قرشی، تهران، دارالكتب

اإلسالمية، 1371ش.
 - كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدی، قم، دارالهجرة،

1409ق.
 - كشف األسرار و عدة األبرار، احمد بن محمد ميبدی،

تهران، اميركبير، 1371ش.
احمد الثعلبی،  تفسير  المعروف  البيان  و  الكشف   - 
العربي، التراث  دارإحياء  بيروت،  ثعلبی،  محمد   بن 

1422ق.
بن محمود  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   - 
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عمر زمخشری، بيروت، دارالكتاب العربی، 1407ق.
بيروت، ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   - 

دارصادر، 1410ق.
تهران، دانشگاه  تهران،  دهخدا،  علی اكبر  لغت نامه،   - 

1377ش.
حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  فی  البيان  مجمع   -

طبرسی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
العزيز، عبدالحق الكتاب  الوجيز فی تفسير  المحرر   - 
 بن غالب ابن عطيه اندلسی، بيروت، دارالكتب العلمية،

1422ق.
 - المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد

عبدالباقی، تهران، اسماعيليان، 1397ق.
 - معجم مفردات الفاظ القرآن، حسين بن محمد راغب

اصفهانی، بيروت، دارالكاتب العربی، 1392ق.

مكتب قم،  ابن فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   - 
االعالم اإلسالمی، 1404ق.

بيروت، فخررازی،  عمر  بن  محمد  الغيب،  مفاتيح   - 
دارإحياء التراث العربی، 1420ق.

اسالم ديدگاه  در  انسانی  توسعه  و  رشد  »مفهوم   - 
مجله حقير،  برادران  مريم  و  ديالمه  نيكو  غرب«،   و 
زمستان و  پاييز   ،2 شماره  دين،  و  علم   پژوهشهای 

1389ش.
امام  مؤسسه  قم،  سبحاني،  جعفر  جاويد،  منشور   -

صادق)ع(، 1383ش.
محمدحسين  سيد  القرآن،  تفسير  فی  الميزان   -
للمطبوعات،  األعلمی  مؤسسة  بيروت،  طباطبايی، 

1390ق.
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