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 1ثيو احاد مياز منظر قرآن کر يجامعه اسالم شرفتيعوامل پ

 2اسماعيل عارفي گوروان
o چکيده 

 اقتصااادي، تربيتي، معرفتي، نظام و داراي بوده جامعه و انسااان هاينيازمندي تمام چارچوب دربردارنده عترت و قرآن

سان  آفرينش هدف به توانمي هاآن کارگيريبه در صورت  که است  اجتماعي و فرهنگي سياسي،   زمين(  در اللهي)خليفه ان
سترش  با و شده  نزديک شرفت  عمومي رفاه به عترت، و قرآن موردنظر عدالت گ صه  در و پي مختلف اجتماعي،   هايعر

 متعدّد هايحوزه و ابعاد در پيشرفت جامعه  هايشاخص  و اصول  قرآن، در دست يافت.  سياسي، اقتصادي و فرهنگي و...   

هاي زندگي فردي و جمعي با توجه به اينکه هدف از نگارش اين مقاله استخراج عوامل پيشرفت در حوزهاست.  شدهبيان

در اجتماع اساالمي اسات با اين توصايف در اين مقاله نويسانده درصادد اسات، با اساتفاده از روش تنليل اسانادي از         
أثيرگذار در موارد ت و در اين راستا به تشريح   اسالمي بپردازد  بررسي عوامل پيشرفت در جامعه   هاي تنليل کيفي بهروش

صه       حوزه شاخ صادي که  سي و اقت سيا ست؛    هاي اعتقادي، فرهنگي،  ست، پرداخته ا شرفت ا شي از اين  هاي مهم پي  و بخ
ها و عوامل را برشاامرده و با توجه به آيات قرآن کريم و اسااتفاده از کالم آسااماني وحي الهي و ديدگاه مفسااران و علت

هاي فوق، نويساانده در اين پهوهش  داده اساات. با توجه به توصاايف ارزيابي قرار ها را مورداجمال آنن بهنظراصاااح 
 درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است که عوامل پيشرفت جامعه اسالمي از منظر قرآن کريم چيست؟

 ها.فرهنگ، ايدئولوژي، شاخص پيشرفت، جامعه اسالمي، قرآن، حديث، اقتصاد، سياست، اجتماع، واژگان کليدي:
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o مقدمه 

 بر برخوردها و ارتباطات از بسياري  جامعه اسالمي که  در است.  بشري  جوامع هايخواسته  ترينمهم از تکامل و پيشرفت 

جامعه،  جلويروبه حرکت و تکامل پيشرفت،  که است  ضروري  بسيار  گيرد؛صورت مي  مذهبي اعتقادهاي و باورها اساس 

 پيشرفت  سوي به حرکت براي قوي هايانگيزه متصديان امر،  و مردم اهداف، به دستيابي  بر عالوه تا شود  بنا آن پايه بر نيز

 از برخورداري و صاارام مسااتقيم به هاانسااان هدايت براي عترت و قرآن قدرگران گنجينه داراي اسااالم .باشااند داشااته

ست  اخروي و دنيوي هاينعمت سماني  کتاب و دين آخرين در قال  حکيم خداوند که ا شريت  اختيار در آ  داده قرار ب

ست.  سالم  از ا سالم  دشمنان  دائمي تالش باوجود اخير، قرن سه  تا ظهور ا سلمانان  حذف بر ا  در ضعف  و شدّت  با آن، م

شمنان    يا يافتن قدرت دليل به قرون برخي سالم  ضعف د شرفت  به ا سالمي  معماري ط ، در علمي نظيربي هايپي و  ا

 بهره هاپيشرفت اين از نيز ملل ساير شهرت جهاني، بر عالوه که يافتند دست ... و قضايي سيستم   در جرم کاهش و صنعتي 

سوم  جزو موضوع  اين و برده ست. با   هاآن فرهنگ مر ست  مديريت و صنيح  ريزيبرنامه و خداباوري شده ا  کنار در در

کرد. در  طي را تعالي و پيشرفت  روز مسير روزبه توانمي مستمر،  تالش و هافرصت  از استفاده  و ابتکار و باروري خالقيت

صه            شاخ ساس  سالمي را بر ا شرفت جوامع ا ضر عوامل مؤثر در پي سي و    پهوهش حا سيا هاي مهم اعتقادي، فرهنگي، 

صادي بخش  سران و احاديث،   بندي کردهاقت ستفاده از آيات قرآن کريم و نظر مف سي   ايم و با ا ارگرفته  قرموردبنث و برر

 است.

o 1ا تعريف مفاهيم 

 1ا پيشرفت1ا 

گفتمان حاکم برجهان معاصر، گفتمان اومانيستي است که ياد خدا در آن نيست يا اگر خدايي هست، از پروردگاري و ربوبيت       

خواهند  يمبر عقل و عقالنيت بشااري و ابزاري اند و با تکيهاو خبري نيساات؛ بلکه همانند معتزله به تفويا امور به بشاار قائل

شاخص      ست. در چنين جهاني  سي رقم خورده ا سازند که پايان تاريخ آن با ليبرال دموکرا س جهاني آرماني ب فه  هايي که براي فل

سبک زندگي آرماني و مطلوب ارائه مي  سم و عقالنيت ابزاري با منوريت مادي      زندگي و  سفه اوماني ساس فل گرايي  شود، بر ا

ست که معنويت و فرهنگ، در حا  ستن دنيا به   ا سالمي،  گفتمان کهآيد. درحاليکار ميشيه تنها براي بزرگ کردن و آرا  پايه بر ا

صولي  سي    ا سا صي  زندگي سبک  الهي، شريعت  قوانين چارچوب در و خدا و حکمت ربوبيت مالکيت، چون ا تعريف   را خا

ستي  گفتمان با آن هايشاخص  که کندمي سالمي  غير و اوماني شکل  .دارد فاحش تفاوت ا سي    م سا ست  اين ا  جوامع در که ا

 نهادها و هادسااتگاه سااوي از توسااعه و پيشاارفت الملليبين هايشاااخص عنوانبه غيراسااالمي هايشاااخص همان اسااالمي

ساس  آن بر و شده پذيرفته ست  غربي مهندسي  در حقيقت شود. مي دهيسازمان  و مديريت هدايت، مردم زندگي سبک  ا  که ا

 در تضاد  که است  گونهاين شود. مي استفاده  آراستن  و توجيه براي حاشيه  تنها در اسالم  و کندمي مديريت را مردم زندگي سبک 

 دهندمي انجام را آن خالف عمل در مقام دارند، باور عقلي و نظري حکمت در آنچه و است  مشهود  کامل طوربه رفتار مسلمانان 

 (.9-6، ص1369)اسدي،  شودمي ديده کمتر هاشاخص کردن اسالمي براي و قوي جدي اراده و عزم اسالمي علماي سوي از و

 شرايط  از حرکت يعني پيشرفت  که است  کند اينمي خطور ذهن به ابتدا که چيزي آن پيشرفت  از تعريف يک ارائه درباره
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 ما جامعه يعنياقتصادي؛   و اجتماعي سياسي،   فرهنگي، هايحوزه در بهينه و مطلوب سوي وضعيت  به موجود وضعيت  و

 مثابهبه پيشرفت  الگوي است.  بهينه و مطلوب ما ازنظر برسد که  مختلف هايعرصه  در پيشرفت  و رونق از سطني  يک به

شه  ست  راهي نق ضع  از را که ما ا سيدن  جهت موجود و ضع  به ر سعه يکي    مي هدايت مطلوب و شرفت با تو کند. فرق پي

اشاره کردند که واژه توسعه بومي نيست و ما      است و مقام معظم رهبري جهت است که توسعه يک واژه غيربومي   ازاين

 (.1378اي، اهلل خامنه)بيانات آيت هايي که در چارچوب مباني فکري و ديني خودمان معنا دارد، استفاده کنيمبايد از واژه

 2ا پيشرفت از منظر قرآن1ا 

 تجاوز و ظلم اننطام، گناه، با همراه و بُعد مادي در اگرچه د،بگير انجام پيروزي و تکامل ترقي، نوع هر امروز دنياي در

شد  شرفت  آن را الهي قانون به توجّه بدون با شريعي  قوانين کريم، قرآن فرهنگ ولي دانند؛مي پي  طرف خدا از که را الهي ت

 تکويني و الهي قوانين با هاآن عملي برنامه هر تمدّني، چنانچه داند،مي خلقت و آفرينش تکويني قوانين مکمّل است،  آمده

 ترشده هم حساب  هاآن مادي هايخواسته  برنامه و داندمي پيشرفته  را تمدّن آن باشد،  عمل کنند خدا براي و باشد  ترمنطبق

شد  انبيا و الهي قوانين به پايبند که تمدّني هر ولي بود؛ خواهد شته  را الهي قوانين پذيرش و فرهنگ نبا شد،  ندا  را آن با

انگارد؛  سااوي اننطام و نابودي ميآورد و مسااير آن را بهحساااب نميداند، پيشاارفت هم بهتمدّن نمي کهاين بر عالوه

شود:   ست به آيات ذيل توجه  پس هرکس از حکم  ؛«هِي الْمَأْوي الْجَحِيمَ آثَرَ الْحَياهَ الد َّنْيا فَإِنََّ وَ أَمََّا مَنْ طَغي» بنابراين الزم ا

قرآن مندود کردن  (.39-37و طاغي شااد، وزندگي دنيا را برگزيد، دوزج جايگاه اوساات )نازعات:شاارع خدا ساارکش 

شااامارد که موج  عذاب  داند، بلکه نوعي طغيان برميتنها پيشااارفت در تمدن نميهاي مادي را نهزندگي به پيشااارفت

ن تمدن بشاري در تاريخ شاناخته    اي داشات و در شامار ارکا  العادهخواهد شاد. در مورد فرعون که پيشارفت مادي فوق  

ََِ » فرمايد:شاااود، قرآن کريم ميمي َََر بَنَاَا نِنَ َ آيَيَ َ فِرْوَوَنَ وَمَلَأَه  يَِاَ و وَأَمَوَالوا فِي الْحَيَا ِ الدْنْيَا بَنَاَا لِي   ا وَنْ لُّووَ قَالَ م وس

شْد دَ وَلَر    سي به پروردگار خود عرض   «قُلُونِهِمَ فَلَا َ ؤْمِاُوا حَتَر ََرَو ا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ سَبِيلِ َ بَنَاَا اطْمِسَ وَلَر أَمَوَالِهِمَ وَا ؛ و مو

سياري بخشيدي که بدين   سيله بندگ کرد بارالها! تو به فرعون و فرعونيان در حيات دنيا ملک و اموال و زيورها ب ان را از و

که اينان هرگز ايمان نياورند تا         هايشاااان را ساااخت بربند    گردان و دل ها را نابود  راه تو گمراه کنند، بار خدايا اموال آن    

شاهده کنند )يونس: هنگامي سي  دعاي» فرمايد:مي کريم قرآن آن دنبال (. به88که عذاب دردناک را م ستجاب  مو  و شد  م

 «.ماند باقي عبرت و نشانه عنوانبه بدنش و غرق گشت فرعون

شده  نمونه عنوانبه قرآن در آيات اين ست؛  ذکر شتر  زيرا ا ست  هاييملّت زندگي قرآن تاريخي آيات بي  به با پيامبران که ا

ستند.  بر مخالفت سد،  غيرمعقول، آنان حيات قرآن منظر از خوا  مقابل در بود؛ الهي قهر عذاب گرفتار و گمراه دردآلود، فا

 فلساافه اگر .نمايدمي معرفي عاقبت حساان و مطمئن گوارا، خوف، عدم آرامش، پاکي، در مسااير را انبيا پيروان زندگي

 معرفي دردآلود و سااياه را، خدا منهاي تمدّن کريم چهره قرآن که آيدمي دساات به شااود آوريجمع کريم قرآن تاريخي

شرفت  به رسيدن  براي .کندمي شت  نظر در با پي شرفت  با حتماً بايد دين نام به معياري دا شنا  آن موانع و عوامل پي  تا شد  آ

شوار  راه اين از بتوان ست،  و موردتوجه مطلوب آنچه به و کرده عبور د سيد.  ا سيار  چه ر سراف  گرفتار که جوامعي ب  و ا

 هم جوامعي عوض در اند... ولينموده سقوم  و اندنداشته  نگري آتيه و انديشي چاره و اندشده  و... هاي ماليوپاشريخت
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 و تالش ها،فرمت از بهينه اسااتفاده و ابتکار و خالقيت باروري کناردر  صاانيح مديريت و ريزيبرنامه با که اندبوده

 اند.کرده طي را تعالي و پيشرفت مسير روزروزبه و... مستمر و هاي اساسيپيگيري

o 2ا عوامل پيشرفت جامعه اسالمي 

 1ا عوامل اعتقادي و اخالقي2ا 

 الف( ايمان و خداباوري 
 :نويسدمي طوسي خواجه کهچنان رود،مي شمار به پيشرفت بزرگ عامل ايمان،

 چراکه نهد؛مي جاي بر انسان پيشرفت رشد و زندگي، در شگرفي اثرات داشتن، باور اين و داشتن؛ باور از است عبارت ايمان»

 .سازدميپرنشام  و شاداب را زندگي بخشد،مي انسان به فداکاري و اميد روح برد،باال مي را انسان تنمل قدرت عميق، باور

 زندگي آسمان از را اندوه و ترس شکننده امواج و هاوتار دلهرهتيره ابرهاي کرده دور وجاندل از را اضطراب و تشويش آفت

 (. 6تا:بي )طوسي،« کندمي منو بشر

 در ايکنندهتعيين و حياتي اجتماعي، نقش و فردي ارزشمند  برکات و آثار بر افزون توحيدي واالي حقايق و خدا ايمان به

 زمين در« اللهيخليفه»سوي رستگاري و رسيدن به قله شامخ     و او را به داشته  بشر  پيشرفت  و هاتمدن و هاجامعه پيدايش

 رشد ترين عواملکاربرده و آن را از مهمرا با مشتقات گوناگونش به« ايمان»مرتبه واژه  850کند. قرآن در حدود مي کمک

هاي قرآني،  (. در آموزه20، ص1383)عبدالباقي،  عنوان کرده اساات جامعه سااازندگي بزرگ راز و انسااان پيشاارفت و

پيشرفت و سعادت حقيقي تنها در پرتو ايمان به خدا و عمل به مقررات عادالنه و انساني و رعايت حقوق ديگران، ميسر     

تنها در خداباوري و تقواپيشااگي اساات.   اساات؛ همچنان که امنيت و آرامش، عزت و اقتدار، برادري و عدالت واقعي نيز

شرفت را اين    شد و پي سَماءِ وَاألَبضِ  »کند: گونه بيان ميقرآن راز ر وَلَو أَنَ أَهلَ القُرى آمَاوا وَايَقَوا لَفَتَحاا وَلَيهِم نَرَکاتٍ مِنَ ال

ترديد  کردند، بيآوردند و تقواپيشه مي ها ايمان مي؛ و اگر مردم شهرها و سرزمين  «وَلكِن کَذَنوا فَأَخَذناه م نِما کانوا ََكسِبونَ 

سمان و زمين را بر آن  شان گريبان آنان      ها ميبرکاتي از آ ستاورد شتند؛ ما هم به کيفر د گشوديم؛ اما آنان حق را دروغ انگا

  دهدمي نويد را سااراي آخرت و دنيا زندگي در پاداش و رسااتگاري مؤمنان براي ديگر يآيه (. در96را گرفتيم )اعراف:

سي    نقش خداباوري و ايمان جهتبدين (.64-62)يونس: سا شته  اجتماعي افراد و فردي زندگي در ا  هايآموزه در و دا

 .است شدهداده هابراي آن آخرت و دنيا رستگاري و پيشرفت نويد قرآني

 خواهيب( عدالت 
 منظر از پيشرفته  جامعه اصلي  هاياز شاخصه   يکي لذا است؛  اسالمي  جامعه پيشرفت  و تعالي اصلي  ستون  عدالت، اقامه

سط  جانبههمه دادگري و کريم، عدالت قرآن ست  مردم تو س لَاا نِالبَيِّااتِ وَأَنزَلاا مَعَه م  الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ   » :ا سَلاا ب  لَقَد أَب

سطِ  م  ها کتاب ترازو را فرود آورديم تا مردکرديم و با آنهاي آشکار روانه  راستي ما پيامبران خود را با دليل ؛ به«الاَّاس  نِالقِ

 مجموع مردم وصف  عنوانبه را عدالت که است  آن مذکور، آيه در تأملقابل (. نکته25)حديد: به عدل و انصاف برخيزند 

 است  آن اجتماعي عدالت تنقق لوازم از يکي هرچند است،  کرده مطرح افراد شخصي   اخالق وصف  عنوانبه نه و جامعه

 بنا (.164، ص1392آشنائي،  ) کنند رفتار عدالت به نيز خود خانوادگي و فردي زندگي در و يافتهتعليم خواهعدالت افراد که

 سوي از و (؛15شورا:) است ديني جامعه و مسئوالن آسماني رهبران مأموريت ورزيعدالت سو،يک از قرآني هايآموزه بر



■  

 

ست  نيز الهي يافراد جامعه يکايک وظيفه عدالت، برپايي ديگر، ساء: 90ننل:) ا سائل  تمامي کريم قرآن در (.135؛ ن  و م

 و امامت تا گرفته نبوت از قيامت، و برزج عالم در و زندگي تا معاد گرفته خداپرسااتي و توحيد از معارف، و حقايق

ستي   شرفت  و ترقي تا گرفته اجتماعي و فردي کمال معيار جامعه، از سرپر ساني،  جامعه پي  و عدل منور همه بر و همه ان

ستوار  دادگري ست.  ا ست.  جهان آخرت به ايمان و معاد تقوا، دوشهم عدل ا سفه  ا سماني  هايبعثت فل  شرايط  از و آ

،  1385است )کرمي فريدوني،   آن تنقق آرزوي در بشر  که است  اسالمي  و توحيدي يدر جامعه اجرائي هايپست  تصدّي 

 عمومي جريان با و ناهماهنگ جدا صااورتبه تواندنمي هرگز آن، در توسااعه و پيشاارفت و جامعه رو،ازاين (.437ص

ست  ميزاني و نظام را جهان ترديدبي .بدهد ادامه خود تکاملي سير  به و آورده دوام خلقت ساس  بر و ا  در داد و عدل ا

 است. جريان

 رويج( اعتدال و ميانه 
 قرآن کند.مي رعايت را اعتدال حدّ نموده، وتفريط احترازافرام از خود ترقي و پيشرفت  مسير  در آرماني و ايدئال يجامعه

سَطوا  »دهد: عنوان ويهگي جامعه مطلوب موردتوجه قرار ميفرد، بلکه به وصااف نه را اعتدال کريم وَکَذَلِ َ جَعَلْاَاکُمَ أُمََّ و وَ

س ولُ وَ   شيد و  تا بر مردم گواه با ؛ و بدين گونه شمارا امتي ميانه قرارداديم «لَيَكُمَ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَلَر الاََّاسِ وَََكُونَ الرََّ

 زيبا هم به معناي متوسط ميان دو چيز آمده و هم به معناي جال  و « وسط »ي (. واژه143بقره:) پيامبر بر شما گواه باشد  

 از که اساات چيزي آن در زيبايي و معموالً شاارافت زيرا گردد؛بازمي حقيقت يک به ظاهراً دو هر اين و شااريف مال و

شد )مطهري،   در و بوده دور به وتفريطافرام سط »واژه  طباطبايي، عالمه (. ولي61-60، ص1352حد اعتدال با در آيه « و

 اساتناد  به (.332، ص1374داند )طباطبائي، مي مردم سااير  و پيامبر ميان اساالمي  امت بودنمذکور را به معناي واساطه 

 اسالمي  امت زندگي گوناگون هايعرصه  و است  جانبههمه اسالمي،  امت در رويميانه و اعتدال گفت: توانمي آيه، اطالق

سلمان  گيرد.برمي در را شرفت  حال در و آرماني يجامعه يک در واقعي يک م ساني  هرگز پي ست،  بعدييک ان  بلکه ني

 (.487، ص1374شيرازي، مختلف )مکارم  هايقابليت و ابعاد با است انساني

 د( اتناد و همبستگي 
شديافته جامعه عام و بارز هايويهگي از يکي بايد را قرآني هايآموزه در اتناد ست؛  ي ر  مؤکّد هايآموزه از يکي زيرا دان

بَلِ   وَاوَتَصََِم وا» :اسااات تفرقه گرايي  و اختالف از پرهيز و اتناد  اجتماعي آرماني،   نظام  خصاااوص در قرآن لََّهِ  نِحَ ال

 براي را تفرقه تنهانه قرآن، (.103عمران:؛ و همگي به ريساامان خدا چنگ زنيد و پراکنده نشااويد )آل «اليَفَرََّقُوا وَ جَمِيعاو

دارد  مي حذر  بر افکنان  اختالف و تفرقه  با  همانندي   از را جامعه اساااالمي   بلکه  پساااندد، نمي خود مطلوب جامعه  

ند  کي اسالمي معرفي مي د بر اتناد و دوري از اختالف را حفظ شکوه و عظمت جامعه (. قرآن فلسفه تأکي 105عمران:)آل

و  (؛92و گسااتره آن را همه افراد امت دانسااته و منور آن را درجه نخساات، بندگي پروردگار عالميان )انبياء: (؛46)انفال:

سول خدا    ست )انفال:  سپس اطاعت از ر  کريم، قرآن بخشوحدت هايآموزه از پيروي با رو،ازاين (.46معرفي کرده ا

 و هاي که موج  اختالفآموزه از را اسااالمي جامعه و کرد ريزيپي را اسااالمي تمدن شااکوهمند عالي و بناي توانمي

 کرد. رهنمون است داده قرآن نويد که سعادتي به و داد نجات است مسلمانان تشتت
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 ها( منبت و مهرورزي 
سان  تواندمي که قرآن آرماني و مترقي يجامعه هايويهگي از ديگر يکي شد،    نجات رفتاري و فکري از اننطام را ان بخ

سترش  ستي  گ سان،  همانند آن هاي رفتاريجلوه و مهرورزي و دو ست.  عفو و ايثار ارحام، يصله  انفاق، اح  واژه تکرار ا

 شده  تکرار« اهللبسم »بار در پي  114 حداقل که است  قرآن اساسي   هايآموزه از خداوند، صفت  عنوانبه« رحمان و رحيم»

 شااهروندان رحمت و مهرورزي بساايار تأکيد کرده اساات. ازآنجاکه مفاهيم و مترادف الفاظ بر قرآن آن، بر افزون اساات.

 يدرباره تکرار تأکيد و همهاين شااوند، او رحيمي و رحماني وصااف مظهر و تجليگاه و آيينه رشااد يافته، بايد يجامعه

ست، بي که کريم قرآن در متعال خداوند هرورزيم و رحمت وصف  شانه  نظير ا ست  آن ين  جامعه افراد ميان يرابطه که ا

شم    يرابطه بايد سعادتمندي، رحمت، ايثار و چ شد   مهرورزي،  شي از خطاي يکديگر با از  (.23تا: صبي سيد قط ، ) پو

صلي دين  ست، بر پايه معرفت  طرف ديگر، ايمان که رکن ا ست:      داري ا ستوار ا سبت به خداوند ا شقانه ن مَاُواْ وَالَذَِنَ آ»عا

شَدْ ح بًّا لِّلَّهِ   در باوريدين که است  اساس  براين (.165بقره:) اند، به خدا منبت بيشتري دارند ؛ و کساني که ايمان آورده «أَ

ستي   تبيين کرد. معيار اين با توانمي را ندي فروع ديگر و يابدمي تجلي مؤمنان ساير  و اولياي الهي خداوند، به صادقانه  دو

 يکايک   و رهبران خود، بين بلکه  آورند، خداوند روي مي   پرساااتش به  تنها نه  قرآني خداجوي  يجامعه   افراد بنابراين، 

ستي  نيز شهروندان  ساس  بر و مهرورزي اين با و ورزندمي مهر ديگر هم به کنند؛مي را تجربه الهي عميق دو  عدل، نظام ا

شنائي،  ) يابدمي سامان  اجتماعي سماني  تعاليم چنين (. فرايند176، ص1392منمدي آ  و صميميت  که شد  خواهد اين آ

شده  ميان کامل اعتقاد سالمي  يواحده امت و افراد برقرار  و ظلم آن که در آمد خواهد وجود به منبت و عدالت پايه بر ا

 گرفت. خواهد شکل آرماني و الهي يجامعه و نبوده کشي حق

 2عوامل فرهنگي و سياسي ا2ا 

شرفت  براي اعتقادي عوامل از بعد سي    و فرهنگي عوامل قرآن کريم منظر از الهي يجامعه تعالي و پي ست  سيا  نقش که ا

 شود.مي اشاره عوامل اين از بخشي به اندک، مجال اين در دارد؛ هاانسان و پيشرفت جامعه در منوري و اساسي

 الف( علم و خردورزي 
سوره آيات  ست که بر قل  پاک پيامبر    به اعتقاد غال  يا همه (.5-1)علق:« علق»ي آغازين  ستين آياتي ا سران، نخ   ي مف

شعه     نازل ستين ا ست و با تابش نخ صل تازه شده ا شد  ي وحي، ف شريت آغاز  شمول يکي از   اي در تاريخ ب شر، م  و نوع ب

پايان اديان بود، نازل گرديد؛ و پس از نزول تمام احکام و        ترين دين الهي که نقطه   ترين الطاف الهي گشااات. کامل   بزرگ

ي تکميل  ؛ دين اله«الْيَوَمَ أَکْمَلْ   لَكُمَ دَِاَكُمَ وَ أَيْمَمَ   وَلَيَكُمَ نِعَمَتِي وَ بَضِي   لَكُم  الْإِسَالمَ دَِااو  »تعليمات اسالمي به مصداق:   

سالم دين مورد     سيد و ا ضايت پروردگار قرار گرفت )مائده: و نعمتش به حد تمام و کمال ر ضوع قابل 3ر تأمل اين (. مو

ست بااينکه پيامبر اکرم  سر مي « اُمي»، ا ستين آيات   و درس نخوانده بود و منيط حجاز در جهل و ناداني به  برد، در نخ

  تکاملشااده که بعد از نعمت بزرگ آفرينش، ذکرشااده اساات. در حقيقت آيات نخساات از  « قلم»و « علم»بر وحي تکيه

 خداوند رو،گويد. ازايني تعليم و تعلم با ابزار قلم سخن مي وسيله به« دهد و سپس از تکامل روح جسم انسان خبر مي  »

 متعال خداوند که رساند مي را نوشته  و قلم حرمت خود پاسداشت   اين که است؛  يادکرده سوگند  نويسد مي آنچه و قلم به
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 رسول جاويد يخود معجزه که کريم قرآن ديگر، سوي از است. يادکرده سوگند آن به و دانسته  قسم خوردن  شايسته   را آن

 و تعليم در بديليبي نقش خواندن، و نوشتن  قلم، جهتبدين نوشته است؛   يک خود است،  بشريت  راهنماي سند  و خدا

از طرفي،   (.4-3ص، 1392شااريفي، ) شااودمي افزوده آن اهميت بر گذردمي که هرروز و دارد بشااري يهدايت جامعه

،  1374طباطبائي،   ) گونه که خداوند در قرآن کريم بيش از سااايصااادبار مردم را به تفکر و انديشااايدن فراخوانده           همان 

و بگو: پروردگارا! بردانشاام  ؛«قُلْ بَبَِّ يِدَنِي وِلْماو وَ»(. از طرف ديگر، به رسااول خودش چنين تعليم داده اساات: 255ص

هاي بارز ي انساني است، از ويهگيعلم و خردورزي که اساس هر نوع تنول و پيشرفت جامعه رو،(. ازاين114بيفزا )طه:

  تنها علوم ديني و الهيتوجه اين اساات که نهي قابلآيين آسااماني اسااالم اساات که از آغاز بر آن تأکيد کرده اساات. نکته

شود؛ بلکه آموزش همه  سالم  تأکيد به توجه . باي علوم مفيد و موردنياز بايد توجه گرددفراگرفته   خردورزي، و علم بر ا

اجرا   يمرحله به را سودمندي  يبرنامه هيچ تواننمي آن بدون و است  ميسر  آگاهي علم و سايه  در جامعه پيشرفت  نوع هر

 و استفاده براي و گيرد صورت توجه جدي است جامعه و مردم براي مفيد که هادانش تماميبه است ضروري لذا گذاشت؛ 

 درآيد. اجرا به الزم يبرنامه آن از گيريبهره

 ب( امنيت 
 امنيت برقراري دارد، اجتماعي و فردي زندگي مختلف در زواياي مثبت تنول و پيشرفت  در انکارناپذيري نقش که عواملي از يکي

 کريم، قرآن گرفت. نظر در آينده اي برايبرنامه تواننمي و شده  اختالل دچار مردم زندگي نباشد  امنيت اگر جامعه است.  در ثبات و

شاره  امنيت مختلف هايجنبه به ست  شده  يادآور را اهميت آن و کردها ؛ همان خدايي  «آمَاَه مَ مِنْ خَوَفٍ وَ الََّذِي أَطْعَمَه مَ مِنْ ج وعٍ» :ا

 را امنيت معيشت، تأمين کنار در شريفه، يآيه اين در (.4قريش:) خاطرشان کردکه در گرسنگي غذايشان داد و از بيم دشمن آسوده

 هاياز ويهگي اقتصااادي رفاه با همراه را آرامش و امنيت قرآن، اساات. داده قرار مطلوب ياصاالي جامعه شاااخص يک عنوانبه

 براي ساز زمينه را امنيت و کرده تأکيد اين حقيقت به صراحت به ديگر، يآيه در و (.112)ننل: کرده معرفي سعادتمند  يجامعه

 (.55است )نور: برشمرده پروردگار عبادت

 ج( رفاه 
 اهداف به تا کند کمک مؤمنان به تواندمي و رفاه و برخورداري، بدون شک در پيشرفت مردم و جامعه نقش اساسي دارد    

 که است  خداوند باشد؛ زيرا  مداريدين و باايمان همراه که باشد  داشته  مثبت نقش تواندمي تا زماني ولي برسند؛  شان الهي

شرفت  امکانات سان  اختيار در را پي سخر  زمين را و داده قرار هاان ست  کرده او م ه وَ الََّذِي جَعَلَ لَكُم   » :کند برداريبهره تا ا

شُوا فِي مَااکِبِها  ذَلُولوا الْأَبَضَ شُوب   وَ کُلُوا مِنْ بِيَقِهِ وَ فَامَ شما رام      «نِلَيَهِ الاَُّ سي که زمين را براي  ست ک گردانيد؛ پس در ؛ او

(. از ديدگاه قرآن کريم، هرچند  15)ملک: سوي اوست  فراج ناي آن رهسپار شويد و از روزي خدا بخوريد و رستاخيز به   

هايي که ايمان آورده و تقواي الهي     ها و برکات الهي برخوردارند ولي آن   ها، از نعمت  ي موجودات و ازجمله انساااان همه 

 (.96باشند )اعراف:و زمين بيشتر برخوردار مياند از برکات آسمان پيشه کرده

 د( مشارکت و نظارت همگاني 

ضه  ديني، يجامعه در  و ناظر را همگان نظارتي، قانون يک عنوانکه به دارد کاربرد چنان منکر از نهي و معروفامربه فري
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 طرف ديگر از و کندمي خير کارهاي به تشويق را افراد طرفي از که داند؛مي و اجتماعي الهي هافرمان اجراي حسن مسئول

صر »سوره   درآيات کريم قرآن .نمايدمي جلوگيري اجتماعي هايناهنجاري و خالف کارهاي از صر: « ع بعد از  (.3-1)ع

 هاياصل، نابساماني   اين اجراي با داند کهمعروف را رهايي از خسارت و زيان مؤثر مي ايمان و عمل صالح، اجراي امربه 

ست     شده  مقدم خداوند به ايمان بر منکر، از نهي و معروفامربه ذکر عمران،آل يسوره  در و رود؛مي ينب از اجتماعي ا

سوره 110عمران:)آل ست مي عمران اين نکتهي آل(. از اين آيه  شارکت و ي مهم به د  اجراي در همگاني نظارت آيد که م

ست.  شده  هاامت ديگر بر باعث برتري و تبلوريافته منکر از نهي و معروفامربه ساس  رو،ازاين ا سئوليت  اح  اجتماعي م

 خود و نداشته اجتماعي آن مسئوليت افراد که شودمي جوامعي ديگر بر و برتري تعالي سب  و مؤمنان مهم از وظايف يکي

ست  مؤثر زماني منکر از نهي و معروفامربه اما دانند؛مي ديگران سرنوشت   از جداي را  خوبيبه آن شرايط  و مرات  که ا

 گردد. پرهيز سليقه اعمال و وتفريطافرام از و شود عمل درست توجه و

 ها( آزادي 
ست  روشن  شته  حق انتخاب آن مردمان که برسد  شکوفايي  و رشد  به تواندمي ايجامعه ا شد  کار در اجباري و دا  از و نبا

 و خالقيت شده شکوفا استعدادها که است صورت اين در باشند؛ برخوردار و اجتماعي فردي آزادي و بيان و عقيده آزادي

 مردم براي و گذاشااته صاانه معقول هايبه آزادي متعدد درآيات کريم قرآن کند.مي پيدا بروز و ظهور زمينه نوآوري و

ََْد  مِنَ الْغَي»اساات:  شااده يادآور نِ قَدَ يَبَينَ الرَُّش خوبي راه بهبي ؛ در دين هيچ اجباري نيساات و راه از«ال نِکْراهَ فِي الدََِّ

 نويسد:  در اين زمينه مي (. عالمه طباطبايي256آشکارشده است )بقره:
 اَجاد و حبس و يبعيد و يكفير و شمشير و يايَانه انداختن کابنه و قدبت اومال مجراي اي َا مردم نر وقيده يحميل اما»

 باضي نه آن حق دَن اس  محال که اس  بوشي شكستن، هم دب با فكري يهوج و هرگونه مردم قلب و بوح دب خفقان

  (.224: 1374طباطباَي،«)نياوبد آن يأَيد دب گفتابي اَاكه َا شده

و َ ع   » :است  کرده بيان مردم پاي و دست  قيدوبند از گشودن  را اسالم  مکرم رسول  وظايف از يکي کريم قرآن طرفي، از

  (.157دارد )اعراف:قيدوبندهايي را که برايشان بوده است برمي  ؛ و از دوش آنان «واهم نصرهم و األغالل آلتي کان  وليهم 

سته  مبارزه به ستمگران  با پيامبران ديگر و جهت انبياي الهي مثل حضرت ابراهيم بدين ستان  که اندبرخا  اين از برخي دا

 آزادسازي  با پيامبران که شود مي يادآور را انديشه  و آزادي فکر ذکرشده  يآيه نيز و است؛  شده بيان کريم قرآن در مبارزات

 يافت. خواهند دست واقعي آزادي به کرده گرفتار را او زنجير مثل که ي غلطانديشه و فکر از بشر

 و( نظم و انضبام 

 گيردامن که هاناکامي و هاشااکساات از بخش بزرگي لذا رسااند؛نمي سااامان به انضاابام رعايت بدون کارها از بسااياري

 کرده کوتاه مطرح عبارات در را مهم مسئله  اين کريم است. قرآن  بوده رهگذر همين از لشکرها شده   و هاگروه ها،جمعيت

س ولِه » :گويدمي و ايد چيزي را بر خدا و رسولش   ؛ اي کساني که ايمان آورده «ََا أََ َّهَا الََّذَِنَ آمَاُوا لَا يُقَدَِّم وا نَيَنَ ََدَيِ اللََّهِ وَبَ

شي    شماريد و پي ست  ايگونهبه آيه موضوع  گستره  (.1مگيريد )حجرات:مقدم ن رفتار   و گفتار و تأخر و تقدم هرگونه که ا

 شود.مي شامل را رهبري دستور از خارج و خودسرانه
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 ز( اطاعت از خدا و پيامبر 
سان  حال شامل  الهي رحمت و نعمت شود مي سب   که مواردي از يکي شود، ان  و خدا هافرمان از پيروي و اطاعت ها ب

ََكِ َ مَعَ الَذَِنَ أَنْعَمَ  » :يافت خواهد سامان مترقي و جامعه مؤمن صورت اين در که است پيامبر وَمَن َ طِعِ اللَّهَ وَالرَس ولَ فَأُوَلََ

س نَ أُولَََََكِ َ بَفِيقوا     قِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَ   باکساني که دستور خدا و پيامبر را اطاعت  ؛ «اللَّه  وَلَيَهِم مِّنَ الاَبِيِّينَ وَالصِّدَِّ

ستين و جانبازان       ها را باکساني قرار مي کنند، خدا آن دهد که مشمول نعمت خودساخته، از پيامبران و رهبران صادق و را

صالح    شهيدان راه خدا و افراد  ستند  و  ساء: ) و اينان رفيقان خوبي ه  گروه چهار را خدا نعمت مورد افراد آيه، (. اين69ن

 يک ساختن  براي که باشد  اين معنا به اشاره  شايد  چهارگانه مراحل اين صالنان.  و شهدا  صديقان،  کند: پيامبران،مي معرفي

 و صديق  مبلغان هاآن دنبال به و شوند؛  ميدان وارد انبيا و حق بايد رهبران نخست  مؤمن، و پيشرفته  و سالم  انساني  جامعه

ست  ست  هماهنگ يکديگر با کردارشان  و که گفتار گورا  به دهند. گسترش  جادر همه طريق اين از را پيامبران اهداف تا ا

ساني که  مقابل در بايد جمعي فکري، سازندگي  اين دنبال ستاده  حق مقابل در ک  اين از تا شوند  شهيد  و کرده قيام انداي

سي   حق آيين طريق صول  چهارم مرحله در بماند. امان در هااز آ شش  اين من «  صالنان »وجود آمدن به هاتالش و هاکو

الََّذَِنَ أَنْعَمَ َ   صََِرَ  َ»بنابراين، آيه هفتم سااوره حمد که فرموده:  معنويت؛ از آکنده و شااايسااته و پاک اساات، اجتماعي

يد در يکي از ا      به اين چهار گروه اشااااره   « وَلَيَهِمَ غَيَرِ الْمَغْ ََُوبِ وَلَيَهِمَ با ماني  ما در هر مقطع ز که  ين خطوم، کرده 

 (.55-54، ص1374)مکارم شيرازي،  وظيفه کنيم و رسالت خويش را ادا کنيمانجام

 جانبهح( تالش همه 
 مسااتمر تالش و جهاد کريم قرآن آيات شااريفه طبق پروردگار رضااايت کساا  و پيشاارفت به رساايدن هايراه از يکي

س ب لَاا الََّذَنَ جاهَد وا فياا »است:   متعال خداوند درراه جانبههمه سِاينَ  وَ لَاَهَدََِاََّه مَ  ؛ کساني که درراه ما جهاد   «نِنََّ اللََّهَ لَمَعَ الْم حَ

با نيکوکاران اسااات )عنکبوت:      کنيمها را به طريق خويش هدايت مي    کنند ما آن   که منظور از  حاال اين  (.69و خداوند 

جهاد درراه شااناخت خدا از طريق علمي و  در اينجا چيساات؟ آيا جهاد با دشاامن اساات، يا جهاد با نفس، يا  « جهاد»

که آيا منظور درراه رضاااي خداساات، يا « فياا »اند؛ و همچنين در مورد واژه اسااتداللي؟ مفسااران احتماالت متعددي داده

صاح     شمن؟  سير  درراه جهاد با نفس، يا در طريق عبادت، يا در طريق مبارزه با د ست  معتقد نمونه تف به  تعبير هم که ا

ست و هم    «جهاد» سيع و مطلق ا  منظوربه و براي او و خدا درراه که را تالش و جهاد هرگونه ؛ بنابراين«فينا»تغيير تغيير و

 خدا سوي به که است  مختلفي هايراه نيز اينجا در« سبل »از  منظور و شود؛ مي شامل  گيرد صورت  الهي اهداف به وصول 

شد،  نفس با جهاد راه چه شود؛ مي منتهي شمنان  با مبارزه راه يا با ست  اين فرهنگ. و دانش راه يا و د  خداوند که وعده اي

)مکارم   اساات شاامرده نيت خلوص و جهاد درگرو را و ترقي موفقيت و پيروزي و داده راهش مجاهدان همه مؤکداً به

 (.350-349، ص1374شيرازي، 

سانُ نِنََّ َ ک »کند: رنج معرفي مي قرآن کريم در آيه ديگري، اين سااير تکامل و پيشاارفت را توام با تالش و ادِحٌ َا أََ َّهَا الْإِنْ

و سااارانجام او را  رويساااوي پروردگارت پيش مي؛ اي انساااان تو با تالش و رنج و زحمت به«نِلر بَنَِّ َ کَدَحاو فَم القِيهِ

شقاق: ) مالقات خواهي کرد ش  سختي  و رنج با همراه که است  کوششي   به معناي« کدح»واژه  (.6ان و جان  جسم  در و دبا
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 خراشي  معناي به اصل  در واژه اين که آمده است؛ « روح المعاني»و « فخر رازي»و « کشاف »تفسير   انسان اثر بگذارد. در 

 اين .شود مي اطالق گذارد،مي اثر انسان  روح در که هاييتالش به جهت به همين و شود مي وارد بدن پوست  بر که است 

 حتي است،  رنج و زحمت با آميخته همواره اينکه زندگي آن و دارد هاانسان  همه زندگي در اساسي   اصل  يک به اشاره  آيه

براي   را الزم نيروهاي خداوند که است حقيقت اين بيانگر «انسان»باشد؛ اما خطاب اين آيه به  دنيا مال به رسيدن هدف اگر

بنابراين،  (؛301-300، ص1374مکارم شيرازي، ) آفريد است مخلوقات اشرف که انسان وجود در الهي مستمر اين حرکت

و  جانبه دارد که همراه با زحمتپيمودن مسير تکامل و پيشرفت و رسيدن به مقام قرب الهي، نياز به تالش مستمر و همه    

 .يافتتوان به هدف خود دستمشقت است و بدون آن نمي

 م( تقويت بنيه دفاعي در مقابل دشمن 

ازجمله مسااائل مهمي اساات که جامعه اسااالمي را از مخاطرات احتمالي حفظ کرده و باعث  آمادگي دفاعي و تقويت آن 

ستَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبامِ  »گونه پرداخته است:  شود. قرآن کريم به اين مهم اين تقويت و پيشرفت آن مي  وَاَعِدّوا لَهُم مَا ا

آخَرينَ مِن دونِهِم ال تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شااَيءف في سااَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم وَ

شمنان( آنچه توانايي داريد از  در برابر آن« إِلَيکُم وَاَنتُم ال تُظلَمونَ س    آماده« نيرو»ها )د  هاي ورزيدهسازيد )و همچنين( ا

س )براي ميدان نبرد( تا به سانيد و )همچنين( گروه ديگري غير از اين    و شمن خويش را بتر شمن خدا و د که  ها رايله آن د

شناساند و هرچه درراه خدا )و تقويت بنيه دفاعي اسالم( انفاق کنيد به شما     شناسيد و خدا مي  شناسيد و خدا مي  شما نمي 

 (.60آيه: شوند و به شما ستم نخواهد شد )انفال،بازگردانده مي

 رزمي آمادگي لزوم آن و کندمي اشاره  باشد  موردتوجه مسلمانان  بايد زمان و عصر  هر در که حياتي اصل  يک به آيه ناي در

ست. کلمه    برابر در کافي شمنان ا ست، نه « قوه»د سايل  تنهاکوچک اما پرمعنا ا  را عصري  هر هاي مدرنسالح  و جنگي و

 را معنوي و مادي نيروي از اعم دارد اثر دشمن  بر پيروزي نوعي دربه که را هاييقدرت و نيروها تمام بلکه شود، مي شامل 

شرفته  از بايد اينکه بر عالوه بنابراين، گيرد؛برمي در  و روحيه تقويت به بايد گيري کرد،بهره زمان هر هايسالح  ترينپي

مفهوم   در نيز هاآن که سياسي   و فرهنگي اقتصادي،  هايقدرت از تري است. مهم نيروي و قوه که پرداخت؛ سربازان  ايمان

(.  224-222: 1374مکارم شايرازي، ) کرد غفلت نبايد نيز دارد دشامن  بر پيروزي در مؤثري بسايار  نقش و هساتند « قوه»

شرفت  شرايط  از يکي جهتبدين سالمي  جامعه تقويت و پي  تمامي در دفاعي آمادگي احتمالي، از مخاطرات آن حفظ و ا

 جنگ به توانازجمله مي که ندهد راه خود به را مسلمانان  به زدن ضربه  و حمله فکر تا دشمن  است  روز شرايط  و هازمينه

 زمينه اين در بارها و کرده حس را دشمن  خطر اين جابه خوبي وبه انقالب معظم رهبر که کرد اشاره  فرهنگي هجوم و نرم

 دهند. نشان خود از مناس  واکنش و گرفته جدي را خطر اين بايد و مسلمانان است داده هشدار

 ي( اطاعت از پيامبر و رهبر امت اسالمي 
شرفت  و کمال به رسيدن  هايراه از يکي سالمي  جامعه حفظ و پي  مکرم رسول  از پيروي و اطاعت دشمن،  هاياز توطئه ا

أَطيع وا   وَ أَطيع وا اللََّهَ» :فرمايدمي زمينه اين در کريم اساات. قرآن اسااالمي جامعه رهبر و از او پس امر صاااحبان و اسااالم

س ولَ   اين در نکته (. اين59و اطاعت کنيد پيامبر خدا را و اولواألمر را )نساااء: ؛ اطاعت کنيد خدا را«أُولِي الْأَمَرِ مِاْكُمَ وَ الرََّ
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 در است،  غيبت مانز در فقيهولي و ها که مراد ائمهاز جان  آن اولواألمر و پيامبر و خدا از اطاعت که است  تأملقابل آيه

 از اطاعت منزلهبه جامعه اسااالمي، ديني و ائمه و رهبر اند؛ يعني اطاعت از پيامبريک رديف قرارگرفته در و مرتبهيک

ست؛  شده  قلمداد خداوند سالمي  جامعه رهبري و زعامت مقام طرفي، عظمت از نکته اين که ا ساند مي را ا  طرف از و ر

سالمي  امت اطاعت به خداوند ديگر، فرمان ستور  از ا ست.  د سلمانان  رو،ازاين رهبري ا  جامعه دارسکان  عنوانبه رهبر م

 باشد. داشته تواندمي احتمالي خطرات آن از حفظ و پيشرفت در اساسي نقش اسالمي

 3ا عوامل اقتصادي2ا 

 دچار بازماند، حرکت از کشور  يک اقتصاد  هاييکي از مسائل مهم در پيشرفت جوامع، عوامل اقتصادي است. اگر چرج    

شکالت  سيار  م صادي  نظام در داد. خواهد قرار خود تأثير تنت را هافعاليت و همه شد  خواهد بزرگي ب شد و  ديني، اقت  ر

سعه  صادي  تو صادي  عدالت و سالمت  و اقت ست؛ آيات  موردتوجه زمان،هم اقت شان  خوبيبه قرآن ا  هيچ در که دهدمي ن

سالم  همانند ديني شده  توجه سرمايه  و پول کردن عمومي و ثروت توزيع مختلف عناوينو  هاشيوه  به ا ست  ن  براين .ا

ساس،  سان،  انفاق، النسنه، قرض فطريه، خمس، زکات، پرداخت قال  در نيازمندان بين ثروت عادالنه توزيع ا  صدقه،  اح

 برخوردار جامعه دوقطبي شود  عمل درست  اگر و يافتهسامان  وقف و مهماني نذر، اطعام، بخشش، قرباني،  و هبه وصيت، 

سعه  تنقق براي گرفت. خواهد قرار اختيار همگان در عادالنه طوربه ثروت و نيامده وجود به فقير، و شرفت  و تو  در پي

 :گيرد قرار موردتوجه بايد چندي اقتصادي، موارد امور

 کارگيري متخصصان اقتصاديالف( به 

 و متخصصان   به نيز اقتصادي  امور در که طبيعي است  شود،  مراجعه فن آن آگاهان به ايرشته  و فن هر در است  ضروري 

 يا و دارايي عمومي و ثروت و شود  استفاده  اقتصادي  کارشناسان   از اقتصادي  مسائل  رو درازاين شود.  مراجعه اقتصاددانان 

؛ و اموال  «ابَي قُوه مَ وَ الََّتي جَعَلَ اللََّه  لَكُمَ قِياماوال يُؤْيُوا الس َّفَهاءَ أَمَوالَكُم   وَ» :نشود داده قرار وارد غير افراد اختيار در خصوصي

سفيهان مدهيد     خود را شما قرارداد، به  سيله قوام زندگي  ساء: ) که خداوند آن را و صاد  بازار رونق جهت،بدين (.5ن  به اقت

 پيشرفت اقتصادي   تا کند مديريت را اقتصادي  امور چگونه که بداند و باشد  کارشناسان اقتصادي    آن متصدي  که است  اين

 شده  سفارش  آن به و در جامعه الهي و آرماني، توليد ثروت و وسايل موردنياز جامعه موردتوجه قرارگرفته  .آيد دست  به

 منفي پيامدهاي از الهي هاينعمت از برخورداري و افراد مالي و نيازهاي زندگي تأمين بر عالوه صورت  اين در زيرا است؛ 

 شد. نخواهد اجتماعي و اخالقي اقتصادي، هايبنران دچار مانده منفوظ کمبود مالي و فقر

 ب( توجه ويهه به توليد 
 و دين برپايي و (؛30؛ ننل:128اعراف:) حساب آمده به آخرت و دنيا خوشبختي  باعث ثروت کريم، قرآن درآيات روازاين

َََأَکُمَ مِنَ  ه وَ» :اسااات شاااده فراخوانده از زمين وريبهره و آبادساااازي به و (؛5)نسااااء: شاااده آن به منوم دنيا أَنْش

سَتَعَمَرَکُمَ  الْأَبَضِ شت. )هود:    «فِيهَا وَا شمارا به آباداني آن وادا شمارا از زمين پديد آورد و  جهت، توليد يکي (. بدين61؛ او 

شمار مي     سوء   پروري شود و هم بيکاري و تن رود که هم باعث رونق مالي مياز ارکان توسعه اقتصادي به  را که عواق  

 شود.برد و شکوفايي اقتصادي را سب  ميشماري دارد از بين ميبي



■  

 

 ج( اهميت دادن به کشاورزي و دامداري 
شته  نقش کشورها  اقتصادي  رونق اندازه در چه تا دو اين که نيست  پوشيده  کسي  براي دامداري و کشاورزي  اهميت  و دا

مطلوب   خوراک عنوانبه هاميوه و گياهان به توجه در قرآن مکرر تأکيد از شايد  رانکته  اين کنند.مي تأمين را مردم ماينتاج

 (.21-19دريافت )مؤمنون: کرده ذکر پايان چهار براي که بسياري منافع و انسان براي

 د( دوري از اسراف و تبذير 
صه    از يکي صادي  رونق در که مهمي هايشاخ ست  مؤثر ثروت صنيح از  بهره داري و توزيع و اقت سراف  از دوري ا  و ا

؛ «الشََّياطينِ  نِخْوانَ نََّ الْم بَذَِّبَنَ کانُواا» :است  ناپسند  امري مصرف  در رويزياده نگاه قرآن، از است.  درست  مصرف  و تبذير

سراف  شيطان ا شيطآن کاران برادران  سراء:     هايند و  ست )ا سپاس بوده ا  تنهانه قرآن درآيات (.27همواره به پروردگارشان نا

 تبذير و اسراف از نيز بخشش و انفاق در حتي بلکه است شده اعالم مردود و شده  نهي تبذير و اسراف  از روزانه مصرف  در

 (.26است )اسراء: شده منع

 ها( توزيع عادالنه ثروت و امکانات 

 مهم هايراه از يکي مادي امکانات ثروت و عادالنه توزيع اساات، مطرح هاانسااان تعالي و سااعادت که ديني جامعه در

شرفت  ست  شده  مأمور اکرم پيامبر ديگر، (. در آيه41حج:) رودمي شمار  به معنوي و مادي پي شار  نفع به تا ا  و منروم اق

 (.2دهد )مائده: قرار آنان اختيار در و بگيرد سرمايه و پول صاحبان از را پذير امواليآسي 

 و( تعاون و همکاري 
تفاوت نبوده و براي رساايدن به جامعه ايدئال و عادالنه بر اساااس دسااتور  يکديگر بيمردم مؤمن و خداجوي نساابت به 

کاري مي         باهم هم عال  ند مت ند:  خداو عَاوَنُوا وَلَر »کن لَا  وَيَ لََّهَ نِنََّ        الْبِرَِّ وَالتََّقْوَى وَ ع دَوَانِ وَايََّقُوا ال لْإِثْمِ وَالْ عَاوَنُوا وَلَر ا يَ

شويد و از     ؛ و«الْعِقَابِ شَدَِد   اللََّهَ ست يار هم ن در نيکوکاري و پرهيزگاري با يکديگر همکاري کنيد و در گناه و تعدي د

 (.2مائده:) خدا پروا کنيد که خدا سخت کيفر است

سد: مي زمينه اين در  طباطبايي عالمه ساس  اين نوي سالمي  سنت  ا ست، خداوند  ا  و ايمان به کالمش در را آن سبنان  ا

بر  تعاون معناي پس است الهي امرونهي به نسبت  مراقبت (. تقوا177بقره:) است  تفسير کرده  معامالت و عبادات در احسان 

ساس  ساس  بر اجتماع به تقوا ا صالح و تقواي     برمي الهي تقواي پايه بر صالح  عمل و ايمان ا ست از  گردد و اين عبارت ا

سان  مبارکه، آيه اين جهت( بدين163، ص1374اجتماعي )طباطبايي،   و خواندفرامي اجتماعي تقواي و صالح  به را هاان

 شود.مي افراد نوايي وهم همگرايي باعث شده و سب  را جامعه امور در پيشرفت و تنرک که است ديدگاه اين

 ز( تشويق کار 
سالمي،  هايآموزه در ست.  آمده حساب به خدا درراه جهاد همانند کار و شده  نهاده ارج کارگر و کار به ا  کريم، قرآن در ا

شويق  خدا ياد و نماز از پس شِرُوا فِي الْأَبَضِ وَانَتَغُوا مِنْ فَ ْلِ      » :است  شده  روزي کس   و به کار ت صََّلَا ُ فَانْتَ فَإِذَا قُ ِيَ ِ ال

شويد و   «اللََّهِ وَاذْکُرُوا اللََّهَ کَثِيروا لَعَلََّكُمَ يُفْلِح ونَ شد در زمين پراکنده  س     ؛ پس چون نماز گزارده  ضل خدا )با ک وکار،  از ف

در آيه ديگر، شاا  و روز از رحمت  (10جمعه:) ياد کنيد؛ باشااد که رسااتگار شااويد روزي( بجوييد و خداي را بساايار



■  

 

شمرده  ش  آرامش يابيد   پروردگار  صص:      شده که در  شيد )ق س  درآمد با (. در 73و در روزبه دنبال رزق و روزي و ک

شش درراه ب جاي ديگر مي شد و بلکه تا اعماق        گويد که کو شکي نبا صر به زمين و خ ست آوردن رزق و روزي منن ه د

ت الهي  ها با عنايراني، تجارت و سفر به دوردست  و عالوه بر آن، با کشتي  بها استخراج کرد دريا پيش رفت و گوهر گران

 (.14سود سرشاري را نصي  خود کنيد )ننل:

 ح( استفاده از صنعت 
سعه  در آن نقش و صنايع  شرفت  و تو سي  بر امروزي جوامع پي ست،    ک شيده ني سئله  اين به کريم قرآن پو شاره  م  و کردها

صَاْعَ َ لَب وسٍ لَكُمَ   » برده شااده اساات:نام  داوود حضاارت توسااط زره و ساااخت نظامي صاانايع از نمونه عنوانبه وَلََّمَااه  

صِاَكُمَ  شاکِرُونَ   مِنْ لِتُحَ سِكُمَ فَهَلْ أَنْتُمَ  شما به او تعليم داديم   ؛ و «نَأْ شمارا در جنگ  ساختن زره را به خاطر   هايتان حفظتا 

شکرگزار )اين نعمت  سازي  صنعت  از نيز، ديگر آيه (. در80هاي خدا( هستيد؟ )انبياء: کند؛ آيا  ست  آمده سخن  زره   که ا

ست  آهن در الهي فرمانبه  صنعت  اين از بود قومش و وي موردنياز که زره ساختن  در او و شد مي نرم داوود حضرت  د

ستفاده  سباء:  کردمي ا شرفت  مهم ابزارهاي يکي ازآن ابعاد همه در صنعت  رو،(. ازاين10-11) ست  پي شر  خدمت در و ا  ب

 آورد. فراهم را جامعه آسايش و رفاه وسايل جابه و درست استفاده توانند بامي هاانسان که دارد قرار

o گيرينتيجه 

ساس آموزه  سقوم آن       هاي بر ا شرفت و يا  ست که عوامل گوناگوني در پي شري در حال تغيير و تنول ا قرآني، جوامع ب

 همان به شود،  دور خداباوري و از ايمان آدمي هرچه دارد؛ انسان  عملکرد و باور به بستگي  پيشرفت،  دخالت دارد؛ عوامل

شرفت،  جهت،شود. بدين مي معنوي نزديک و مادي هالکت و سقوم  به اندازه سان    و نزديکي ميزان به پي سويي ان  با هم

ستي  خالق ستگي  او از دوري يا و بخشه صولي  از روي،ميانه و عدالت .دارد ب ست  ا شرفت  به را جامعه تواندمي که ا  پي

 و شااده قلمداد جامعه مطلوب ويهگي عنوانبه بلکه فرد، وصااف تنهانه دو، اين کريم، قرآن در جهتبدين .برساااند

 فرهنگي، سياسي،   مختلف ابعاد در بيگانگان با تعامل و ارتبام کيفيت .است  شده توصيف  مضر  و نامطلوب وتفريط،افرام

 حفظ را خود استقالل  بايد و فرهنگي، سياسي   ازنظر که است  ساز سرنوشت   و مهم اسالمي  جوامع براي اقتصادي،  امنيتي و

 باال را امنيت هايشاخص  بايد داخلي، امنيت ازنظر کرد. رفتار او هايخواسته طبق  و داشته  همسويي  دشمن  با نبايد و کرد

ست  الزم خارجي، تهديدهاي مقابل در برد؛ و شمن  نظامي اقدامات منتظر کرده و تقويت را بازدارندگي و دفاعي بنيه ا  د

نتواند   دشمن که ايگونهبه بود، داخلي توان به متکي و کرده تقويت را و کشاورزي  صنعت  بايد اقتصادي،  ازنظر و ننشست؛  

 به دررسيدن  را امت تواندمي اسالمي،  امت رهبر از مردم کند. پيروي خود وابسته  را مسلمانان  و پيداکرده اقتصادي  سلطه 

 که است  مردم اين و دهد انجام کاري را تواندنمي مردم کمک بدون و تنهاييبه رهبر زيرا کند؛ کمک کشور  و تعالي ترقي

 گرديده و تباه شده تضييع  جامعه در ارزشي  اصول  دريافت بامطالعه انسان  اگر بنابراين است؛  وي هايخواسته  بخشتنقق

ست  اگر همچنين و گرفته را آن جاي فري  و غرور و نيرنگ و ساس پ  و قرارگرفته فرومايگان اختيار در جامعه هاي ح

 اننطام سقوم و  سوي به جامعه آن که کند استدالل  تواندمي اند،منروم مشاغل  آن از تصدي  شريف  و فاضل  هايانسان 

 در آزادي و عدالت ورزي تالش داري،امانت است، صداقت،   حاکم جامعه ارکان بر ارزشي  اصول  که يافت اگر و رودمي
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 پيشرفت  آن جامعه روازاين دارند؛عهده به را گوناگون هايمسئوليت  فاضل  و شريف  هايو انسان  است  برجسته  جامعه آن

 کرد. خواهد
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