مباني و اصول پيشرفت در قرآن کريم
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چکيده
ارايه الگو و نظريهپردازي در باب پيشرفت مبتني بر اصول و مباني خاصي است که هر مکتب و نحله فکري
از منظر آنها به عالم و آدم نگاه ميکند .هدف اين تحقيق تبيين مباني و اصووول پيشوورفت از ديدقاه رآت اسووت.
براي نيل به چنين هدفي نخست تعريف از مفهوم پيشرفت بر اساس آيات رآت ارايه قرديده و پس از آت ،مباني
و مفروضات اساسي که از ديدقاه رآت فرايند حرکت تکاملي جوامع را معين ميکنند ،مورد تأمل رار قرفتهاند.
مبادي و پيشفرضهاي زيربنايي رآت در باب پيشوورفت در دو دسووته مباني نظري و اصووول عملي قبقهبندي
قرديدهاند .ذيل مقوله مباني نظري ،پنج مبنا شومرده شوده که عبارتند ازن نگاه توحيدي به عالم ،پيوسوتگي دنيا و
آخرت ،هدايت و مرا بت رباني ،خالفت و کارقزاري انسوووات ،و تسوووخير قبيعت براي انسوووات .از اين مباني
ه ست شنا سانه ،ا صول راهنما يا واعدي م شتق مي شوند که در سطح عينيت نظامکنش افراد و سير جوامع را
هدايت مي کنند و اين واعد که اصوووول عملي نام قرفتهاند ،ذيل عنوات هاين تربيت معنوي ،عقالنيت پرمايه،
عدالت اجتماعي ،ايثار و فراتر رفتن از خود ،اسووتفاده شوواکرانه از نعمتها ،حق عمرات قبيعت ،صووورتبندي
شدهاند .اين پژوهش ،بنيادي ا ست و براي تجزيه و تحليل آيات از روش تحليل محتوا و ا سنادي ا ستفاده شده
است.
واژگان کليدي :پيشرفت ،مباني ،اصول ،معنويت ،توسعه ،رآت ،جامعه.

مقدمه
پي شرفت ،از آرمات هاي عام ب شري ا ست؛ زيرا ري شه در تکوين و فطرت ان سات دارد .لذا ب شر از نخ ستين
مراحل شوووکلقيري حيات اجتماعي تاکنوت همواره در پي اين بوده که چگونه ميتواند کيفيت زندقي خود را
بهبود و ارتقا بخشوويده و آت را از وضووع موجود به وضووع مطلوبتر و متکاملتر متحول سووازد .هرچند انديشووه
پي شرفت ،ايدهال جهات شمول ان ساني ا ست؛ اما اينکه پي شرفت چي ست و اهداف و غايات ا سا سي آت کدامند،
ديدقاههاي متفاوت و حتي بعضا متضادي مطرح قرديده است .برداشتهاي متفاوت در باب چيستي پيشرفت،
ناشي از تفاوت در مباني ،اصول و مفروضات بنياديني است که نوع نگاه افراد و جوامع انساني را نسبت به عالم
و آدم تعيين ميکنند .به عبارت ديگر ،پا سخ که به پر سش از چي ستي پي شرفت داده مي شود ،تابع نوع پا سخي
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است که به پرسشهاي وجودي بنيادين انسات داده ميشوند .پرسشهاي از اين يبل که آيا هستي خودبيناد است
يا برآمده از يک مبدأ متعالي؟ انسووات چگونه موجودي اسووت و چه نقش و جايگاهي در هسووتي دارد؟ آيا مر
پايات هستي انسات است يا حيات انسات پس از مر

ادامه مييابد؟ با فرض استمرار حيات انسات پس از مر ،

رابطه بين دنيا و آخرت چگونه است؟ آيا انسات تنها با استمداد از تواناييهاي عقالني خود ميتواند راه تکامل و
پي شرفت را قي کند يا اين که به هدايت و مرا بت رباني نيز نياز دارد؟ پا سخ به اين پر سشهاي ا سا سي هرچه
که باشوود ،در تعيين اهداف و کمال مطلوبها ،چگونگي سووير و انتخاب شوويوه زندقي آدميات تأتيرات بنيادين
خواهند داشت.
هدف اصلي اين نوشتار صورتبندي مباني و اصول بنياديني که از منظر رآت ،فرايند پيشرفت و سير تکاملي
جوامع ب شري را تعين ميبخ شند .ا صول و مباني پي شرفت از ديدقاه رآت را ميتوات به دو د سته مباني نظري و
اصول عملي تقسيم کرد .مقصود از مباني نظري ،نظامي از قزارههاي توصيفي بنياديني است که رآت کريم درباره
جهات و حيات ان ساني ارايه ميدهد .اين قزارهها که منطقا در الب «ا ست» بيات مي شوند ،نظامي از اندي شهها را
ميسووازند که چگونگي بودت عالم و آدم را توصوويف ميکنند و در اصووطالح «جهاتبيني» يا «جهاتنگري» ناميده
مي شود منظور از ا صول عملي پي شرفت ،مجموعهاي از واعد عام و د ستورالعملهاي کلياند که سير زندقي
آدميات را در مقام عمل و تحقق ،هدايت ميکنند .اين قزارهها که عمدتا به صورت «بايد» و «نبايد» بيات ميشوند،
منتج از مباني نظري و مفروضات اساسي هستي شناختي ،انسات شناختي و معرفت شناختي هستند که رآت کريم
در تو صيف و تف سير ه ستي به کار ميقيرد .روش سير و صيرورت جوامع ،و شيوههاي د ستيابي به غايات و
کمالمطلوبها توسط واعد و اصول عملي مشخص مي شوند ،اما پيش از تبيين مباني نظري و عملي پيشرفت،
ضروري است که تعريف و صورتبندي مقدماتي از مفهوم پيشرفت ارايه قردد.
پيشرفت در پارادايم تفکر مدرن
پندار قفتمات مدرت در باب پيشوورفت را ميتوات در دو رويکرد کالت خالصووه کرد .رويکرد اول که به لحاظ
تاريخي هم تقدم دارد ،پيشوورفت را به عنوات فرايند تمايزيابي ،پيديدقي سوواختاري و تنوع نهادي که کارايي و
کارامدي بي شتري را در پيدا شته با شد ،تعريف ميکند .از اين منظر جامعه هرچه کاملتر و پي شرفتهتر مي شود،
تنوع و تمايزات ساختاري بي شتري در آت صورت مىقيرد .اين تعريف از پي شرفت را ميتوات تلقي سي ستمي يا
سوووخت افزاري تعبير کرد ،چرا که کانوت توجه در آت نه انسوووات که ابعاد سووواختاري زندقي بشوووري از بيل
پيديدقيهاي فني و تنوع سووازماني اسووت .تعريف پيشوورفت به مثابه «حرکت از سوواده به پيديده» که در اغلب
نظريههاي جامعه شناسانه ديده مي شود ،چنين برداشتي از پيشرفت را مطرح مي سازد(قيدنز ،آنتوني1379 ،ن ص
 .)689رويکرد سيستمي که مدت نسبتا قوالني پارادايم مسلط محسوب مي شد ،اخيرا مورد نقدهاي جدي رار

قرفته ا ست ،چرا که به موازات تخ ص صي شدت و پيديدقي فزاينده در عر صههاي سي ستمي ،نه تنها اح ساس
خو شبختي ،سعادت و رضايت خاقر ب شر افزايش نيافت که بر عکس ،پيديدقي سي ستمهاي اجتماعي تبديل به
فس آهنين ،عامل از خودبيگانگي ،از دسوووت رفتن معنا و کاهش اختيار و خودمختاري انسوووات قرديد(تيلور،
ش .)1385 ،12با توجه به اين پيامدهاي منفي ،نوعي قذار پارادايمي در رويکردهاي پيشرفت رخ داد که در آت
«ان سات» به جاي « سي ستم» به عنوات مو ضوع و محور پي شرفت مطرح قرديد(موتقي ،1383 ،ص  .)239در اين
پارادايم که ميتوات آت را رويکرد «عامليتي» يا انساتمحور ناميد ،توسعه يا پيشرفت عمدتا فرايندي تلقي مي شود
که دامنه انتخابهاي ب شر ق سترش يافته و افراد ان ساني به آزادي و خودمختاري بي شتري در عر صه زندقي نايل
ميشووووند .به رغم تفاوت هايي که اين دو روش تلقي با هم دارند ،هر دو ديدقاه در اين که فرايند توسوووعه و
پي شرفت را منحصر در ابعاد مادي و اينجهاني حيات ب شري ميداند ،ا شتراک نظر دارند .از هر دو منظر ،تو سعه
فرايندي است که شرايط را براي لذتجويي ،کامروايي روزافزوت ،و ارضاي تمايالت و اشباع هوسهاي نفساني
بشر ،بيش از پيش فراهم مي سازد .پيشرفت در عرصه ايمات و معنويت ،ارزشهاي انساني و اخال ي در قفتمات
مدرت يا ا سا سا مو ضوعيت ندارند و يا اين که در حا شيه و ذيل تو سعه مادي مطرح مي شوند .اين بردا شت از
پيشرفت ،ناشي اصول و مفروضات خاصي است که قفتمات مدرت در تفسير عالم و آدم آنها را مبنا رار ميدهد؛
اصووولي چوت دنيايي شوودت يا تقدسوويزدايي از عالم ،مرجعيت عقل ابزاري ،ليبراليسووم و اباحيت ،اومانيسووم يا
ان ساتخدايي ،فرداقرايي و ا صالت لذت ،مهمترين مباني خرده قفتماتهاي مدرت در باب پي شرفت يا تو سعه را
شکل ميدهند(پارسانيا1385 ،ن ص204و.)216
پيشرفت از منظر قرآن
تلقي رآت از پيشوورفت ،مبتني بر جهاتنگري توحيدي اسووت ،به همين دليل صووورتبندي آت بر اسوواس
آموزههاي رآني ،به نحو بنيادي متفاوت از آت چيزي اسوووت که در پارادايم تفکر مدرت مطرح اسوووت .برخالف
قفتمات توسوووعه غربي که به دليل ابتناي آت بر ماديتقرايي ،تنها بر کامروايي هاي مادي و اينجهاني به عنوات
اهداف غايي تأکيد ميورزد ،پيشرفت از منظر رآت کريم فرايند جامع و فراقيري است که برخورداريهاي مادي
و معنوي بشر را به صورت توأمات در بردارد .پيشرفت به عنوات فرايند جامع ،در آيات متعددي مورد اشاره رار
قرفته که يکي از مهمترين آنها آيه ذيل استن
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شوووهيد مطهري متذکر قرديده ،اين آيه فرايند تکامل و پيشووورفت را از منظر رآت مدلسوووازي ميکند(مطهري،
1373ن ج ،1ص .)40رآت در اين آيه با اسووتفاده از زبات تمثيل ،تکامل و پيشوورفت را به رشوود قياهي تشووبيه
مي کند که در آغاز به صوووورت جوانه نازک و فريف سووور از خاک بيروت مي آورد ،به تدريج اسوووتعدادها و

ابليتهاي نهفته آت فعليت يافته داراي اجزا و شاخههاي متعدد ،سا ه ا ستوار و م ستحکم ميقردد و در نهايت
تبديل به قياه بالغ و پرتمر مي شوووود .از اين تمثيل و تشوووبيه رآت نکات ذيل را ميتوات در باب تعريف و
صورتبندي مفهوم پيشرفت استنباط کردن
الف) بر اسوواس مفاد آيه فوم ميتوات قفت پيشوورفت و تکامل فرايند فعليتيابي فرفيتها ،توانمنديها و
اسووتعدادهايي اسووت که در بنمايه و سوواختار وجودي هر موجود ،از جمله انسووات ،به وديعت نهاده شوودهاند.
هماتقونه که رشوود قياهات چيزي جز تحقق ابليتهاي ذاتي دانه قياه نيسووت ،پيشوورفت در عالم انسوواني نيز
عبارت اسووت از شووکوفايي تدريجي نيروها و توانشهايي که در اليههاي وجودي بشوور به صووورت بالقوه و در
حالت نهفتگي رار دارند .نتيجه يا الزمه فعليت يافتن هر اسوووتعداد و فرفيت انسووواني ،ارتقاي کارکرد هاي
ساختاري و سازماني است که زمينه برخوردارييهاي انسات را فراهم ميسازند.
ب) پيشوورفت تنها به معناي افزايش کمي و پيديدقي سواختاري نيسووت؛ بلکه فرايندي اسووت که در قي آت
عالوه بر اين که بر کميت ،اجزا و سووواختار موجود متکامل افزوده ميشوووود ،تريير و تحول کيفي نيز در آت رخ
ميدهد .هماتقونه که قياهات در هر مرحله از فرايند رشوود ،افزوت بر پديدار شوودت فرايندهاي چوت قسووتردقي،
پيديدقي ساختاري ،و افزايش امکانات و کارکردها ،به لحاظ هستي شناختي نيز از يک مرحله وجودي نا ص به
مرحله وجودي کاملتر ارتقا پيدا ميکنند ،در عرصووه حيات اجتماعي آدميات نيز دقرقونيهايي را ميتوات تکامل
و پيشرفت توصيف کرد که باعث ارتقاي وجودي و تريير کيفي جوامع ميقردند.
ج) مهمترين نکته آتکه از ديدقاه رآت ،اسووتعداد و فرفيت انسوواني که شووکوفايي و رشوود آت باعث ارتقاي
کيفي و ه ستي شناختي در افراد و جوامع ميقردد ،فرفيت «تأله» و خداجويي ا ست؛ زيرا بر ا ساس آيه فوم و
آيات پرشوومار ديگر ،فرفيت خداجويي اسووت که رشوود سوواير فرفيتها و توانمنديهاي بشووري را جهتقيري
تعاليجويانه و تکاملي ميبخشووود .توانمندي هايي چوت خردورزي ،علم و آقاهي ،درت اراده و نوآوري هم
ميتواند سمت و سوي تکاملي داشته باشند هم انحطاقي .رشد و شکوفايي اين فرفيتها و تي اسباب آسايش،
آرامش و امنيت خاقر بشر را فراهم مي سازند که مبتني بر ايمات ،معنويت و خداجويي باشند .رشد استعدادهاي
ب شري در غياب ايمات و معنويت ،نه تنها سعادت و اح ساس خو شبختي و آرامش را به ارمرات نميآورند بلکه
موجب رنج و محروميتهاي روزافزوت بشريت مي شوند؛ ازاينرو رآت مکررا متذکر مي شود که شرط ضروري
براي تکاملي بودت سير و حرکت جوامع انساني ابتناي آت بر خداپرستي و ايمات و معنويت است.
پس ميتوات قفت که پيشرفت از ديدقاه رآت عبارت است از فرايند رشد و شکوفايي استعدادهاي فطري و
بالقوه ان سات .به هر ن سبتي که فرفيتها و توانمنديهاي ان سات امکات ر شد و بروز فهور پيدا ميکنند به همات
نسبت امکانات مادي و معنوي انسات نيز افزايش مييابد؛ اما از منظر رآت صرف افزايش امکانات ،پيديدقيهاي

فني و ساختاري را نميتوات تکامل و پي شرفت تلقي کرد .بلکه دقرقونيهاي عر صه حيات آدمي و تي سمت و
سوووي تکاملي و ارتقايي پيدا ميکنند که «صووبره» و جهتقيري خدايي داشووته باشووند(بقرهن  .)137اين تلقي از
پيشرفت مبتني بر مباني و اصول خاصي است که در ذيل به آنها پرداخته ميشود.
اصول و مباني پيشرفت از منظر قرآن
حيات ان ساني را ميتوات داراي دو بعد ذهني و عيني يا صورت و محتوا دان ست .بعد محتوايي زندقي ب شر
همات باورها و شناختهاي بنياديني است که قرز تلقي آدميات را از جهات ،انسات و زندقي مشخص ميکند .در
مقابل ،بعد عيني و صوري حيات ب شري ،م شتمل بر مجموعهاي از اعمال و رفتارهاي اعدهمند ا ست که افراد
انساني براي نيل به اهداف و کمالمطلوبها انجام ميدهند .اين اعمال و کنشها در چارچوب واعد ،سنتها و
سوواختارهايي انجام ميقيرند که مختصووات و ويژقي آنها تابعي از نظام شووناختي اسووت .لذا در اتر اختالف در
جهاتنگري ،واعد عمل و سنتهاى اجتماعى يا آنده که فرايند سير و حرکت افراد و جوامع ان ساني را معين
ميکنند نيز مختلف مىشوند(قباقبايي1374 ،ن ج ،15ص .)8بر همين اساس ميتوات مبادي و مباني پيشرفت و
حرکت تکاملي جوامع را ذيل دو محور مباني نظري و اصول عملي مورد بحث رار داد.
 .1مباني نظري پيشرفت
شوووناختها و باورهاي بنياديني که از ديدقاه رآت فرايند پيشووورفت و حرکت تکاملي جوامع را مشوووخص
ميسازند ،کدامند؟
الف) توحيد و عبوديت

از منظر رآت ،توحيد و عبوديت زيربناييترين اندي شهاي ا ست که فرايند سير و حرکت جوامع ب شري را در
کليت آت تعين ميبخشد .در قفتمات مدرنيته غربي ،عالم هستي منحصر در عالم ماده و منقطع از ماواري قبيعت
در نظر قرفته مي شود ،بر همين ا ساس ،تعالي معنوي ،ا ستکمال روحي و ارتقاي اخال ي ب شر از عقالنيت ابل
دفاع برخوردار نيسوتند؛ چرا که بر اسواس اين نوع نگاه ،آنده اصوالت دارد ،تنها جهات ماده و امور مادي اسوت.
برآيندي اين نگاه محدود به هسووتي آت بوده اسووت که انسووات معاصوور غربي ،نيل به اهداف و کمالمطلوبهاي
دنيايي را به عنوات غايت آمال خود برقزيند و پيشرفت و تکامل را صرفا بر اساس معيارها و شاخصهاي کيفيت
زندقي اينجهاني تعريف نمايد.
برخالف توسعه غربي که انقطاع جهات هستي از مبادي ماوراي قبيعي ،فرض بنيادين آت را شکل ميدهد ،از
منظر رآت هم عالم تکوين و هم جهات انسوواني بر بنياد توحيد و عبوديت اسووتوار اسووت(مريمن  .)93بر اسوواس
آيات رآت ،جامعهاي را ميتوات متکامل و پيشرفته توصيف کرد که نظام روابط ،ارزشها و ايدهالها ،هنجارها و

واعد عمل ،نهادها و ساختارهاي اجتماعي آت ،مبتني بر توحيد بوده و جهتقيري خدايي دا شته با شندن
س َََّّّنُ ِمنَ َّ
َّ
ص َََّّّ ْب َغه َو نَ ْمنُ
َّللاِ َو َمنْ أَ ْح َ
َّللاِ ِ

صَّ ْب َغه
{ ِ

لَهُ عابِدُونَ }( بقرهن  .)137قبق مفاد اين آيه نيکوترين سوواختار و صووورتبندي

اجتماعي آت است که «صبره» و رنگ خدايي دارد و بر مبناي توحيد و خداجويي استوار است.
توحيد داراي ا سام و مراتبي ا ست؛ اما از يک منظر به توحيد نظري و توحيد عملي تق سيم مي شود( رائتي،
1386ن ج ،7ص .)330توحيد نظري عبارت اسووت از اين باور که عالم هسووتي در کليت آت ،ناشووي از يک مبدا
متعالي است و در بقا و دوام خود نيز متکي به تدبير و مشيت الهي ميباشد؛ اما توحيد عملي به معناي تجسد و
عينيت يافتن ،ا تضوووائات ،آتار ،و داللت هاي توحيد نظري در بعد عيني و عملي زندقي اسوووت ،چيزي که در
اصووطالح «عبوديت» خوانده ميشووود .در فهم متعارف ،برداشووت محدودي از عبوديت وجود دارد و اين مفهوم
عموما با انجام فرايض و منا سک عبادي يک سات تلقي مي شود؛ اما در نظام ت صوري رآت عبوديت تنها به معناي
انجام اعمال آييني و مرا سم عبادي ني ست ،بلکه شيوه جامع عمل يا سبک زندقي ا ست که از قريق آت ساختار
يک جامعه متکامل مستقر و تثبيت ميشوند(مکارم شيرازي1380 ،ن ج ،22ص .)388به دليل همين نقش بنيادي
عبوديت در فرايند تکامل جوامع انسووواني اسوووت که رآت از آت به عنوات هدف آفرينش انسوووات(ذارياتن ،)56
يادکرده و هدف از ارسوووال پيامبرات الهي را نيز اسوووتقرار جامعه توحيدي و مبتني بر عبوديت بيات ميکند(نحلن
 ،)36زيرا از ديدقاه رآت نيل به فالح و سووعادت(حجن  ،)77احسوواس آرامش و امنيت(فتحن  ،)26و آسووايش و
رفاه مادي(اعرافن  ،)96از قريق عبوديت و خداپرستي به دست ميآيد.
تأکيدات فراوات رآت بر عبوديت به عنوات زيربناي حرکت تکاملي جوامع انسووواني ،و تي به درسوووتي درک
مي شود که تلقي خاص رآت از تکامل و پي شرفت مورد توجه رار قيرد .هماتقونه که بال ا شاره شد ،از منظر
رآت پي شرفت چيزي جز فعليت يافتن ا ستعدادها و فرفيت متعالي ان ساني ني ست .فرفيتها و ابليتهاي ب شر،
آتقاه در مسووير شووکوفايي رار ميقيرند که آدميات توانسووته باشووند بر انواع موانع يا به تعبير رآت «اغالل» و
اسارتهاي دروني و بيروني که استعدادهاي بشري را منجمد و عقيم مي سازند ،غلبه نمايند .غلبه بر اين موانع و
يود جز با انتخاب عبوديت به عنوات سبک و شيوه زندقي ،امکاتپذير نيست .عبوديت شيوهاي است که بشر را
ادر مي سازد که هم خود را از يود و اجبارهاي بيروني رهايي بخشد و هم محدوديتها و موانع دروني رشد و
شکوفايي استعدادهاي انساني را از ميات بر دارد(اعراف ،آيه.)157
يا
عبوديت به عنوات شيوه توانمند سازي انسات در حديث شريف دسي نيز مورد اشاره رار قرفته استن «َ
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عبوديت و اقاعت به اوج توانمندي و کمال ميرسد ،به قوريکه توانايي هرقونه تصرفي را در عالم پيدا ميکند.
رساترين بيات از نقش ايجابي عبوديت در آزادسازي فرفيتهاي انساني و متحول کردت حيات بشر ،در کالم امام
ّبوبيّة»؛ «عبوديت و بندقى خدا،
يه جوهره كنهها الر
صادم× انعکاس يافته ا ستن «العبودّ
قوهرى ا ست که حقيقت آت خداوندقارى ا ست»(مطهري1373 ،ن ج ،23ص .)474بر ا ساس اين روايت ،ب شر
از قريق عبوديت ميتواند به حدي از توانمندي و درت دسوووتيابد که در زمين کارهاي خدايي انجام دهد .به
تعبير شهيد مطهري کمال و پي شرفتي که در اتر عبوديت براي ب شر حا صل مي شود ،نظير ارتقا از ع ضويت ساده
يک اداره تا مقام وزارت ،يک امر راردادى و اعتبارى نيسووت ،بلکه باال رفتن از نردبات وجود اسووت ،شوودت و
وت و کمال يافتن وجودي اسووت که مسوواوى با تعالي و اسووتکمال در علم ،درت ،حيات ،اراده و مشوويت ،و
قسترش دايره نفوذ و تصرف انسات است(مطهري1373 ،ن ج ،3ص.)295
ب) پيوستگي دنيا و آخرت

باور به حيات ديگر و پيو ستگي زندقي دنيا و آخرت ،ديگر فرض بنيادين پي شرفت از ديدقاه رآت را شکل
ميدهد .در تلقي ماديقرايانه ،مر نقطه پايات ه ستي ان سات ا ست؛ رخداد دردناکي از سنخ نابودي و فنا که در
اتر آت هسووتي به ضوود خود تبديل ميشووود .تأکيد بر لذتقرايي افراقي و کامجويي لجامقسوويخته از امکانات و
نعمات مادي ،از جمله نتايج محسوووس تلقي ماديقرايانه از حيات انسوواني اسووت .در اين نگاه تمتع و کامقيري
بيحد و حصر از م شتهيات دنيايي يگانه هدف معقولي ا ست که هر ان ساني بايد براي به حداکثر ر ساندت حظ و
بهره خويش از آنها تالش نمايد .ناکامي در ا ستفاده از اين سنخ مواهب ،خ سرات عظيمي مح سوب مي شود که
انسووات هيدگاه فرصووت جبرات آت را نخواهد يافت .غلبه اين تلقي موجب شووده تا لذتجويي و اشووباع اميال و
هوسهاي انساني به يکي از اصول بنيادين در قفتمات مدرنيته غربي تبديل شود .انسات معاصر غربي هويت خود
را در مصرف هر چه بيشتر امکانات و سرمايههاي مادي جستوجو ميکند؛ چرا که اعتقاد به مو ت بودت حيات
اينجهاني و فناپذيري انسوووات ،نتيجهاي جز کامجويي بي حد و حصووور و لذتقرايي افراقي به دنبال نخواهد
داشت.
اما از منظر رآت ،مر

نه تنها نقطه پايات هسووتي انسووات نيسووت ،بلکه آغاز زندقي پايدار و فناناپذير اس وتن

{أَفَ َم ِس َََََّّّّّ ْبتُ ْم أَنَّما َخلَ ْمنا ُك ْم َعبَثاً َو أَنَّ ُك ْم نِلَ ْينا ْل ع ُْر َجعُونَ }(مؤمنوتن  .)115قبق مفاد اين آيه ،تحقق هدف آفرينش مبتني بر
اين است که بشر پس از زندقي دنيايي به جهات ديگر منتقل شود تا آنده را که در زندقي دنيا کاشته ،در حيات
آخرتي بردا شت نمايد .بر ا ساس آيات رآت ،عالوه براين که زندقي ب شر با مر

تبديل به فنا نمي شود ،زندقي

دنيايي و آخرتي دو مرحله کامال مرتبط و بهم پيوسووتهاند و در حقيقت ،زندقي اخروي تابع يا نمود زندقي اين
جهاني انسات است(نجمن آيه .)39انسات در حيات آخرت بدوت کم و کاست ،همات چيزي را دريافت ميکند که

در زندقي دنيا کسووب کردهاند(زلزلهن آيه .)8-6لذا افراد و جوامعي که در اين جهات بر سووبيل ضوواللت مشووي
ميکنند ،در حيات آخرت نيز جز قمراهي و محروميت نصيبشات نخواهد شد(اسراءن آيه.)72
اين آيات ،نمونه اي از آيات ب سياري ا ست که ق ستره يا جررافياي ه ستي ان سات را تر سيم ميکند .بر ا ساس
اين آيات ،اوال مر

ني ستي و پايات حيات ان سات ني ست ،بلکه آغاز مرحلهاي ديگر ،و انتقال از جهاني مو ت و

قذرا به جهاني دايم و پايدار ا ست؛ تانيا ،اين دو مرحله از زندقي ان سات از هم جدا ني ستند ،بلکه بين شات ارتباط
و پيوند ناقسستني وجود دارد .زندقي دنيايي مرحله «عمل» و حيات آخرتي مرحله « سنجش» و ارزيابي نتايج و
پيامدهاي اعمال اسووت .نکته سوووم که از همه مهمتر اسووت ،عبارت اسووت از اينکه مسووير حيات آخرت از متن
زندقي دنيايي انسووات ميقذرد و ماهيت و نحوه زندقي آت جهاني بشوور در زندقي دنيايي او تعين پيدا ميکند.
ان سات با رفتار خود در دنيا ،نحوه ه ستي و وجود آخرتي خود را مي سازد ،سعادت و شقاوت زندقي آت سرا
تابعي است از آنده انسات که در دنيا انجام داده است .ناقفته پيدا است که داشتن چنين برداشتي از قستره حيات
انسوواني ،معناي پيشوورفت را جوهرا متمايز از آت چيزي ميسووازد که در تلقي ماديگرايانه وجود دارد .بر اسوواس
انديشووه معاد ،تعالي و پيشوورفت تنها به معناي افزايش توانمندي انسووات در بهرهقيري از لذايذ و مواهب مادي
نخواهد بود ،بلکه فرايند جامعي ا ست که سعادت دنيا و آخرت ان سات را در پي دا شته با شد .بنابراين ،باور به
اصوول معاد و پيوسووتگي دنيا و آخرت ،هم اهداف بشوور را تعالي ميبخشوود و هم منطق محاسووباتي او را از بنياد
متحول ميسازد(قباقبايي1374 ،ن ج ،15ص.)7
ج) هدايت و مراقبت رباني

در قفتمات تو سعه غربي ،پي شرفت فرايندي تعريف مي شود که مح صول کو ششهاي عقالني ب شر ا ست و
عقل تنها ابزار و سوورمايهاي اسووت که بشوور با اسووتفاده از آت ميتواند راه تر ي و تکامل را قي کند .از اين منظر
تکامل و پيشوورفت نه تنها هيا ارتباقي با هدايت وحياني و آسووماني ندارد ،بلکه فرايند حرکت تکاملي جوامع
د يقاً از نقطه آغاز ميشووود که فرايند افسوووتزدايي يا پشووت کردت بشوور به آموزههاي ديني و حياني شووروع
ميشود(چالرز تيلور ،ش ،1385 ،12ص.)83
اما از منظر رآت بشووور عالوه بر اين که تحت هدايت و ربوبيت تکويني خداوند رار دارد و با اسوووتفاده از
توانمندي هاي تکويني چوت تعقل و خردورزي ،راه خود را به سووووي کمال و پيشووورفت باز ميکند ،هدايت و
ربوبيت ت شريعي ديگر سازوکار «مرا بت رباني» ا ست که براي د ستگيري و محافظت از ان سات تمهيد قرديده
اسووت .هدايت تشووريعي در يک تعريف کلي عبارت اسووت از رهنمودهايي که به مقتضوواى نيازهاي فردى و
اجتماعى ان ساتها از قريق وحي ،ار سال پيامبرات و فر ستادت کتاب هاى آ سمانى انجام ميقيرد .هرچند ب شر به
دليل برخورداري از وه خرد تا اندازهاي ادر اسووت که نفع و خير ،را از زيات و شوور و سووعادت را از شووقاوت

تشخيص دهد ،اما توات عقالني بشر بدوت مدد قرفتن از عقالنيت وحياني و هدايت تشريعي به تنهايي نميتواند
او را به تعالي و کمال برسواند .عقل انسواني فقط ادر اسوت که زوايايي از حقايق هسوتي را مکشووف سوازد و
قسترهاي را که شعاع عقل آدمي ميتواند روشني بخشد بسيار محدود است .به دليل همين نقص و کاستي ذاتي
عقل بشووري اسووت که خداى تعالى بر خود واجب کرده که عالوه بر هدايت تکويني ،بشوور را از نعمت هدايت
تشريعي نيز بهرهمند سازد(قباقبايي1374 ،ن ج ،10ص.)389
ضرورت بهرهقيري از هدايت رباني به عنوات ا صل ا سا سي حاکم بر سير تکاملي جوامع ،در آيات متعددي
مورد تأکيد رار قرفته اسوووت که از جمله ميتوات به آيات ذيل اشووواره کردن
َخ ْوفٌ

ي فَال
{فَإ ِ َّما يَأْعِيَنَّ ُك ْم ِمنِّي هُدى فَ َمنْ عَبِ َع هُدا َ

َعلَ ْي ِه ْم َو ْل ُه ْم يَ ْم َزنُونَ }( بقرهن  .)38بر اساس اين آيه ،بشر در صورتي از زندقي توأم با امنيت و آسايشخاقر

برخوردار ميقردد که از هدايت تشووريعي و رهنمودهاي الهي بهرهمند باشوود .مددقرفتن از هدايت تشووريعي هم
خوشووبختي اين جهاني بشوور را تأمين ميکند و هم سووعادت آخرتي او را در پيداردن
يَ ْ
ض عَنْ ِذ ْكري فَإِنَّ
ش َّمى َو َمنْ أَ ْع َر َ

ضَََّّّ ُّل َو ْل
{فَ َم ِن اعَّبَ َع هُدا َ
ي فَال يَ ِ

ن َّ ْنكاً}(قهن  .)124-123در اين آيات ،علت تنگى و سختي معي شت در
لَهُ َمعي َ
ش َّه َ

دنيا ،پشوت کردت انسوات به هدايت تشوريعي و اعراض از ياد خدا بيات شوده اسوت .افراد و جوامع که از مسوير
هدايت تشريعي بيروت ميافتد ،و تربيت معنوي و توسعه ارزشهاي انساني در آت در حاشيه رار ميقيرند ،حتي
اقر از مواهب دنيايي هم برخوردار با شند ،باز هم از منظر رآت «معي شت تنگ» خواهند دا شت ،چرا که تو سعه
معي شت براي اينات نه تنها مايه آرامش و آ سايش خاقر نميقردد بلکه برعکس ا سباب ا ضطراب و ت شويشهاي
ذهني و روحي را آنها هر روز بيشتر از بل فراهم ميسازد(قباقبايي1374 ،ن ج ،14ص.)315
شووهيد صوودر ،تحليل زيبايي را در باب نيازمندي انسووات به هدايت تشووريعي ارايه ميدهد ،به اعتقاد ايشووات
هرچند بشوور از توانمنديهاي ذاتي چوت عقل برخوردار اسووت ،اما کاسووتيهاي ذاتي خرد آدمي باعث شووده که
خداوند به دليل عنايت خاصووي که به انسووات به عنوات کارقزار خود دارد ،وي را از نعمت هدايت تشووريعي نيز
بهره مند سازد .به بيات ايشات خداوند براي نيل انسات به کمال و پيشرفت دو مسير مکمل را تمهيد فرموده استن
خط خالفت و خط قواهي يا مرا بت الهي .خط خالفت عمدتاً نقش عامليت و توانمنديهاي تکويني ان سات در
ساختن سرنو شت و مقدراتش را مورد توجه و تأکيد رار ميدهد .مالک خالفت ابليتهاي فطري و تکويني
انسووات از بيل علم و عقل اسووت .انسووات به دليل برخورداري از توات تعقل و خردورزي بود که شووايسووته حمل
امانت و انجام وفايف خالفت الهي قرديد .اما خط قواهي يا مرا بت الهي که در يادت و نظارت پيامبرات الهي،
امامات معصوم و جانشينات شات تجسد يافته ،تمهيدي بيروني است که براي صيانت و مرا بت از انسات خليفه از
لرزشها و ر سيدت او به کمال وا عي جعل قرديده ا ست .مالک خط قواهي يا مرا بت رباني کا ستيهاي ذاتي و
رخنههاي پرنا شدني خرد و عقالنيت ب شري ا ست .لذا از ديدقاه رآت ،ان سات با تمام توانمنديهايي که خداوند

در وجود او به وديعت نهاده ،بدوت مرا بت الهي ادر ني ست راه سعادت و کمال را قي کند و براي ر سيدت به
تعالي و پيشرفت ناقزير از بهرهقيري از تعاليم و تربيت وحياني است(صدر1424 ،ن ص)136-135
د) خالفت و نيابت انسان

نوع ديگر از مفروضات بنياديني که در تلقي ما از پيشرفت نقش تعيين کننده دارد ،مفروضات انسات شناختي
است .تالش مستمر براي شناخت انسات که در ميات علوم بشري بيشترين سهم را به خود اختصاص داده ،عمدتا
به اين دلي ل بوده ا ست که ب سياري از امور مربوط به حيات ان ساني ،به شناخت ان سات و نحوه تلقي از قبيعت و
ابعاد وجودي او بستگي دارد(استيونسن1368 ،ن ص .)10در باب چيستي انسات ديدقاههاي متفاوتي مطرح آمده
اسووت .تعريف انسووات به عنوات موجود عا ل ،ابزارسوواز ،فرهنگسوواز ،تنها بخشووي از تعاريف ارايه شووده در اين
مورداند ،که برمبناي هريک از آنها ميتوات صورتبندي خاص و متفاوتي از پي شرفت ارايه داد(پار سانيا1385 ،ن
ص.)24-18
اما از منظر رآت ،هيا يک از تعاريف مزبور شرح جامعي از اضالع وجودي و حقيقت اصيل انسات به دست
نميدهند .انسوواتشووناسووي رآت از حقايق عقلي ،اعتبارات فرهنگي و توات تکنيکي به عنوات وجوه مميزه انسووات
فراتر رفته و ان سات را موجودي ميداند که از فرفيت منح صر به فرد «خداقونه» شدت برخوردار ا ست .خداقونه
شدت توانمندي ا ست که رآت از آت به «خالفت»( بقرهن  )33و «نيابت»( احزابن  )72تعبير کرده ا ست .جوادي
آملي در مورد اين فرفيت منحصر به فرد انساني مينويسدن «انسات از نگاه رآت کريم وجود جامع دارد که او را
شايسته خالفت کرده است و همين خالفت الهي ،جايگاه واالي انسات را در هستي ر مي ميزند»(جوادي آملي،
1387ن ص.)218
از منظر نظريه خالفت ،پيشرفت انسات و جوامع انساني ،اوال حد يقف و پاياني ندارد؛ زيرا تعريف انسات به
عنوات خليفه به اين معنا نيسوووت که افراد انسووواني به نحو بالفعل از چنين مو عيت ممتازي برخوردار بوده و
جانشووين خداوند در زمين هسووتند ،بلکه خالفت فرايند و حرکتي مسووتمر به سوومت تحقق ارزشهاي متعالي و
متخلق شدت به اخالم الهي است؛ تانيا ،پيشرفت در چارچوب انديشه خالفت ،حرکت تک ساحتي نيست ،بلکه
فرايند جامعه و همه جانبه به سمت تمام ا سما و صفات ح سناي الهي از بيل عدالت ،علم ،درت ،رحمت و
ديگر او صاف جميل خداوند ا ست .افراد و جوامع ان ساني به هر اندازه که بتواند در قي حرکت خود به ا سما و
صفات ح سناي الهي عينيت داده و به نحو روزافزوت آنها را در زندقي خود محقق سازند ،پيروزي و موفقيتي را
در جهت نيل به پيشرفت به دست آوردهاند(صدر1424 ،من ص.)133
عالوه بر همه اينها ،نظريه خالفت ،انسات را به عنوات محور پيشرفت مطرح ميسازد و براي او جايگاه واالي
در سلسله مراتب هستي در نظر ميقيرد ،چرا که از اين منظر انسات تنها موجودي است که شايستگي مقام نيابت

و کارقزاري خداوند را يافته اسووت .البته محوريت انسووات در نظريه خالفت با اومانيسووم يا انسوواتقرايي که در
اندي شه مدرت مطرح است ،تفاوت اساسي دارد .دروتمايه اصلي اومانيسم ،تفرعن و خوداتکايي است که در آت
هوا و هوسهاي ب شر به مقام خدايي اعتال يافته ،و تمثالت و خواهشهاي نف ساني او به مثابه بت اعظم و معيار
حق مطرح ميقردد .اما انسوواتمحوري در نظريه خالفت ،به معناي کارقزاري و خداقونهشوودت اسووت نه خدايي
کردت(پارسوووانيا1385 ،ن ص .)206از منظر نظريه خالفت ،انسوووات موجود مسوووتقل و خودبنياد نيسوووت ،بلکه
موجودي اسووت که در تمام ابعاد هسووتي خود و نيز در پيمودت مراحل تکامل و تعالي نيازمند به خداوند اسووت.
جماعت و قروههاي انساني که مسئوليتهاي خالفت را در زمين عهدهدار هستند ،اين نقش را به عنوات نايب و
کارقزار خداوند انجام ميدهند و به همين جهت مجاز ني ستند که بر ا ساس خوا ستهها و تمايالت خود و بدوت
توجه به رضووايت خداوند سووبحات يا مسووتخلف عمل نمايد؛ چرا که عدم ارتباط با خداوند و توجه نکردت به
هدايت الهي ،با قبيعت استخالف و جانشيني منافات دارد(محمدبا ر صدر1424 ،من ص.)130
ه) تسخير طبيعت براي انسان

با توجه به مباني و مفروضات هستيشناختي و انساتشناختي که بيات شد« ،ميتوات قفت که جهات رآت را بايد
مانند دايرهاي با دو نقطه ا ستناد به مخت صات ا صلي ،يکي در باال (خدا) و ديگري در پايين (ان سات) در نظر قرفت»
(ايزوتسووو1368 ،ن ص .)92هر چند از منظر رآت همه موجودات آفريده خدايند و هيا موجودي در عرض خدا
رار ندارد؛ اما از آيات رآت ا ستنباط مي شود که همه ه ستي براي ان سات و ان سات براي عبوديت و ر سيدت به مقام
«ربوبيت» و خداوندقاري خلق شووده اسووت .اين جهاتنگري پيشوورفت يا برخورداري از انواع نعمتها و مواهب
مادي و معنوي را از جمله حقوم ا سا سي «ان سات خليفه» معرفي ميکند و غايت آفرينش عالم خلق را چيزي جز
برآورده ساختن اهداف و مقا صد ان سات خليفه نميداند .بنياديترين حق ان سات اين ا ست که از قريق عبوديت و
تأله خود را به محور اصووولي هسوووتي که خداوند اسوووت نزديک کند .جهات قبيعت و مواهب آت براي اين آفريده
شوودهاند که زمينه را براي تحقق آمال و اهداف انسووات خليفه يا کارقزار خداوند فراهم سووازد؛ ازاينرو رآت کريم
ميفرمايدن

{ ُق ْل َمنْ َح َّر َم زي َنه َّ
ق ُق ْل ِه َي لِ َّلذينَ
َّللاِ الَّتي أَ ْخ َر َج لِ ِع با ِد ِه َو الطَّيِّ با ِ
ن ِمنَ ال ِّر ْز ِ

يامة}(
آ َمنُوا فِي ا ْل َم ياه ال ُّد ْن يا خالِ َ
صََََََّّّّّّه يَ ْو َم ا ْلمِ َ

اعرافن  .)32بر اساس اين آيه ،بهرهمندي از نعمتها و مواهب مادي حق ذاتي افراد و جوامعي است که در قريق
عبوديت و خداپر ستي رار دارند ،اقر چه جوامعي که از دايره عبوديت بيروت افتادهاند نيز بدوت دا شتن شاي ستگى
از نعمتهاي الهي ا ستفاده ميکنند؛ اما بر ا ساس اين آيه آت د سته از جوامع و قروهها ان ساني ا صالتا شاي ستگي
بهرهمندي از اين نعمتها را دارند که در مسير عبوديت رار داشته باشند(مکارم شيرازي1380 ،ن ج ،6ص.)149
در رآت کريم آيات بسوووياري وجود دارند که در آنها بهرهمندي از قبيعت و نعمتهاي فاهري و باقني از
حقوم انسووات بيات شووده اسووتن

{ألَ ْم عَ َر ْوا أَنَّ َّ
سََََّّّّبَ َْ َعلَ ْي ُك ْم نِ َع َمهُ ا ِه َره َو
ض َو أَ ْ
سََََّّّّ َّ َر لَ ُك ْم ما فِي ال َّ
َّللاَ َ
سََََّّّّماوا ِ
ن َو ما فِي ْاوَ ْر ِ

ض)
با ِطنَةً}(لقمات ،آيه .)20اين آيه با صوووراحت بيات ميدارد که همه موجودات عالم (ما فِي ال َّ
س َََََّّّّّماوا ِ
ن َو ما فِي ْاوَ ْر ِ
براي خدمت به انسووات رام شوودهاند و تمام نعمتهاي فاهري و باقن هسووتي

( َو أَ ْ
س َََّّّبَ َْ َعلَ ْي ُك ْم نِ َع َمهُ

جهت سود ر ساندت (لکُمْ) به ان سات رار خلق شدهاند .همدنين در آيه ديگر ميفرمايدن
َذلُوْلً فَا ْمشُوا في َمنا ِكبِها َو ُكلُوا ِمنْ

ا ِه َره َو با ِطنَةً)

ض
{ ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاوَ ْر َ

ِر ْزقِ ِه َو نِلَ ْي ِه النُّشُو ُر}(ملکن  .)15اين آيه عالوه بر اينکه رامشدت قبيعت را در جهت

خدمت به مقاصد انسات بيات ميکند ،در پايات به اين نکته اساسي نيز توجه ميدهد که استفاده بشر از نعمتهاي
الهي لجامقسيخته و بدوت معيار نيست ،بلکه تابع هنجارها و واعد معيني است که بشر در صورت عدم پاينبدي
به اين هنجارها در يامت مورد بازخوا ست رار خواهد قرفت .م سئوليت ان سات در برابر نعمتهاي الهي در آيه
عيم}؛ « سپس در آت روز همه شما طعا
ذيل با صراحت و تأکيدي بيشتري بيات شده استن {ثُ َّم لَت ْ
ُسئَلُنَّ يَ ْو َمئِ ٍذ َع ِن النَّ ِ
از نعمتهايى که داشتهايد سؤال خواهيد شد»( تکاتر ،آيه.)8
 .2اصول عملي پيشرفت
پس از بيات مهمترين مباني و مفروضات نظري پيشرفت از منظر رآت ،اکنوت ميتوات پرسيد که اصول عملي،
يا روش ها و واعد عامي که در مقام عمل و عينيت سوووير و حرکت تکاملي جوامع را هدايت ميکنند ،کدامند؟
مباني نظري نحوه بودت عالم و آدم را توصيف ميکردند .از اين قزارههاي عام بودشناسانه ،واعد و اصولي منتج
ميشوند که تعيين ميکنند حيات انساني چگونه بايد باشد .اين اصول را به شرح ذيل ميتوات برشمردن
الف) اصالت معنويت

از منظر رآت اساسيترين اصلي که راهنما براي نيل به کمال و پيشرفت ،اصل تقوا و تربيت معنوي است .از
ديدقاه رآت ،توانمنديهاي مادي ،فني و پيديدقيهاي سازماني و ساختاري بدوت نهادينه شدت ايمات و معنويت
نه تنها پيشرفت محسوب نمي شوند ،که برعکس اسباب و زمينههاي انحطاط و پسرفت جوامع انساني را فراهم
مي سازندن

ض َو َع َم ُروها أَ ْكثَ َر
ض فَيَ ْنظُ ُروا َكيْكَ كانَ عاقِبَه الَّذينَ ِمنْ قَ ْبلِ ِه ْم كانُوا أَ َ
شََّّ َّد ِم ْن ُه ْم قُ َّوه َو أَثا ُروا ْاوَ ْر َ
{أَ َو لَ ْم يَسََّّي ُروا فِي ْاوَ ْر ِ

ِم َّما َع َم ُروها}(روم ،آيه .)9رآت در اين آيه ،به سوورنوشووت امتها و جوامعي اشوواره ميکند که داراي تمدتهاي با
شکوه ،شهرهاي آباد ،عمارتهاي بزر

و ا ت صاد پررونق بودند؛ اما اين جوامع و تمدتها به اين دليل که فا د

ايمات و معنويت بودند ،با همه عظمت و شکوهي که داشتند سرانجام نابود شدند .بنابراين ،از منظر رآت عمرات
و پيشورفت مادي فقط در شورايطي به سوعادت ،آسوايش و امنيت خاقر انسوات کمک ميکند که توأم با ايمات و
معنويت باشووود ،در غير اين صوووورت نه تنها زمينه فالح و خوشبختي انسوووات را فراهم نميکند ،بلکه کاروات
بشووريت را به ناکجاآباد انحطاط سوووم خواهد داد .به همين جهت اسووت که در رآت نميتوات آيه را يافت که
مربوط به نحوه سووير و پيشوورفت جوامع باشوود ،اما در آت تربيت معنوي و اخال ي بشوور مورد توجه رار نگرفته
باشد.

تربيت معنوي به عنوات اعده زيربنايي پيشوورفت در رآت ذيل مفاهيم متعددي مورد اشوواره رار قرفتهاند که
از جمله آنها مفهوم تزکيه و تقوا اسوووتن
مى شووود»(اعلي ،آيه.)14

{قَدأَ ْفلَ َح َمنْ

{ َق ْد أَ ْفلَ َح َمنْ

عَ َز َّكى}؛ محققاً هر کس که خود را تزکيه کند رسوووتگار

َز َّكاها}؛ کسووى که نفس را تزکيه و اصووالح نمايد يقينا رسووتگار اسووت»(

شوومسن .)9تزکيه در اصوول به معناي رشوود و پرورش دادت اسووت ،چيزي که اصووطالحا تربيت ناميده ميشووود.
بنابراين ،مفاد آيات فوم اين مي شود که اقر ب شر به قونه صالحي تربيت قردد ،هم آ سايش دنيا و هم سعادت
آخرت را به دست خواهد آورد(مکارم شيرازي1380 ،ن ج ،28ص .)48بنابراين ،نهادينه شدت ارزشهاي معنوي
در جامعه عالوه براين که برخورداري آخرتي را براي بشووور در پي دارد ،زمينههاي بهرهمندي از مواهب مادي را
نيز فراهم ميسازند.
واژه تقوا ديگر مفهوم پر کاربرد رآني اسوووت که نافر به ترب يت معنوي بوده و راب طه مث بت معنو يت با
بهرهمندي از نعمتهاي مادي ذيل آت مورد ا شاره رار قرفته ا ستن

َّق َّ
َّللاَ يَ ْج َع ْل لَهُ َم ْ َرجا ً َو يَ ْر ُز ْقهُ ِمنْ َح ْي ُ
ث ْل
{ َو َمنْ يَت ِ

يَ ْمتَ ِسََََََّّّّّّ ُب}(قالم ،آيه2و .) 3قبق مفاد اين آيه ،سووونت طعي الهي بر اين ابتنا يافته که خداوند جوامعي را که بر
ا ساس واعد و هنجارهاي تقوي ساختار يافتهاند از تنگناهاي معي شتي رهايي بخ شد و ا سباب آ سايش و هر آت
چيزي که مايه خو شي زندقي ا ست ،از راهي که احتمالش را نميدهند براي شات فراهم سازد(قباقبايي1374 ،ن
ج ،19ص .)526اين سوونت که ايمات و معنويت اسووباب برخورداريهاي مادي را نيز فراهم ميسووازد به نحوي
آشووکارتري در سوووره اعراف بيات شووده اسووتن

س ََََّّّّما ِ َو
ن ِمنَ ال َّ
{وََ لَ ْو أَنَّ أَ ْه َل ا ْلمُرى آ َمنُوا َو اعَّمَ ْوا لَفَت َْمنا َعلَ ْي ِه ْم بَ َركا ٍ

ض}(اعرافن  .)96در اين آيه رابطه علّي پايداري بين تربيت معنوي از يک سووو ،و پيشوورفت مادي از سوووي
ْاوَ ْر ِ
ديگر بر رار قرديده ا ست و قبق مفاد آت اقر جوامع بشري ايمات ،معنويت و خداپر ستي را شالوده زندقي شات
رار دهند ،ابواب و مجاري پيشرفت در ابعاد مادي زندقي نيز قشوده ميشود(قباقبايي1374 ،ن ج ،8ص.)254
همدنين در آيه ديگر فرمودهن

س َََّّّمَ ْينا ُه ْم ما
س َََّّّتَما ُموا َعلَى الطَّ ِريمَه َوَ ْ
{ َو أَنْ لَ ِو ا ْ

ً َقدَقاً}(جنن  .)16مراد از «قريقه» شوويوه

زندقي مبتني بر هنجارهاي تقوا و خداپر ستي ا ست و «ماءً غدَ ا» تعبير تمثيلي از تو سعه معي شت و بهرمندي از
نعمتهاي مادي ا ست (قباقبايي1374 ،ن ج ،20ص .)71بنابراين ،از منظر رآت ايمات و تقوا نه تنها سرچ شمه
برکات معنوى اسووت که موجب فزونى و وفور نعمتهاي مادي و آبادى جوامع نيز مى باشوود(مکارم شوويرازي،
 ،1380ج ،25ص.)122
ب) عقالنيت پرمايه

پي شرفت حرکت به سمت کمال مطلوب ها و اهدافي ا ست که جوامع ب شري آنها را ارز شمند و خوا ستني
تلقي ميکنند؛ اما اين که اهداف و غايات مطوب کداماند ،بستگي به نوع نظام محاسباتي دارد که هر جامعه آت را
مبناي سووونجش ،مطلوب و نامطلوب يا سوووود و زيات رار ميدهند ،چيزي که در ادبيات رايج از آت تعبير به

عقالنيت مي شود .بنابراين ،مقصود از عقالنيت در اينجا آت چيزي است که منطق عمل و کنش اجتماعي آدميات
را شکل ميدهد و در ادبيات متفکرات ا سالمي عقل عملي خوانده مي شود .جوهر عقل عملي محا سبه سود و
زيات در ارتباط با اغراض و اهدافي است که آدميات آنها را ارزشمند ،مطلوب تلقي ميکنند .بسته به اين که افراد
و جوامع بشووري چه اهدافي را مطلوب تلقي نمايند ،زندقي و سووير و حرکت آنها صووورتبندي و جهتقيري
خاصي پيدا ميکند(پارسانيا1381 ،ن ش ،12ص.)7
در قفتمات مدرت ،منطق کنش و مبناي ارزيابي نفع و ضرر را عقالنيت ابزاري شکل ميدهد .عقالنيت ابزاري
نوعي عقل خودبنياد و معاشانديش ا ست که تنها تالش براي اهداف ابل د سترس دنيوي را عقالني و مطلوب
ارزيابي ميکند(پارسانيا1383 ،ن ش ،12ص .)7بر اساس اين منطق اجتماعي ،آرماتها و ارزش معنوي ،پاداشها
و درجات اخروي از حيطه عقالنيت بيروت رار ميقيرند و کوشش براي کسب آنها غيرعقالني شمرده مي شود.
اين نوع از عقالنيت را به اين دليل که معطوف به ک سب منفعت و دفع ضرر اين جهاني ا ست ميتوات عقالنيت
تُنکمايه و نزديکبين نيز ناميد .بدوت ترديد ،داشتن عقل معاش در تنظيم حيات انساتها اهميت اساسي دارد ،اما
مشکل اساسي و تي پديدار ميشود که تعقيب اهداف مادي و دنيايي تنها امور عقالني تلقي قردند.
از منظر رآت عقالنيت و خردورزي شالوده زندقي اجتماعي آدميات را شکل ميدهد و عامل اساسي پيشرفت
بشوور شوومرده ميشووود .چرا که رآت مملو از آياتي اسووت که در آنها مکررا بشوور به تعقل ،تفکر ،تدبر ،تفقه،
علمورزي و سنجشگري دعوت و ترغيب شده است .شهيد مطهري در باب جايگاه محوري خردورزي در رآت
ميقويد ،خطابات رآت همواره توأم با رعايت ادب اسووت ،اما در چند مورد رآت زبات به تعبيري ميقشووايد که
تقريبا نوعي د شنام مح سوب مي شود ،يکي از آت موارد مربوط به افراد و جوامعي ا ست که از عقل و خرد بهره
نميبرند(مطهري1373 ،ن ج ،1ص .)85رآت در مورد اين قونه افراد ميفرمايدن
الَّذينَ

اِ ِع ْن َد َّ
صَََّّّ ُّم ا ْلبُ ْك ُم
{نِنَّ َ
َّللاِ ال ُّ
شَََّّّ َّر ال َّد َو ِّ

ْل يَ ْعمِلُونَ }(نفال ،آيه .)22در اين آيه افرادي که تعقل نميکند بدترين جنبندقات و در آيه ديگر پسوووتتر و

قمراهتر از چارپايات تو صيف شدهاند(اعرافن  .)179رآت در سوره بقره با صراحت متذکر مي شود ،قروههاي
ان ساني که بدوت سنجش و خردورزي از سنتهاي اجتماعي و شيوههاي زندقي قذ شتگات يا پدرات شات تبعيت
مي کن ند ،همواره در قمراهي و ضووواللت به سووور مي بر ند و از نعمت هدا يت و پيشووورفت محروم خواه ند
بود(بقرهن .)170بر اساس اين آيات ميتوات قفت که از ديدقاه رآت تعقل و خردورزي نقش اساسي در پيشرفت
و نيل بشوور به کمال و پيشوورفت دارد .اما عقالنيتي را که رآت به عنوات منطق کنش جمعي آدميات مطرح ميکند
جوهرا متفاوت از نوع عقالنيتي ابزاري ا ست که منطق محا سباتي تفکر مدرت را مي سازد .بر ا ساس عقل ابزاري
تنها کوشووشهاي معطوف به اهداف ابل دسووترس دنيايي ،عقالني محسوووب ميشوووند؛ اما عقالنيت در نظام
معرفتي رآت ،منطق محاسباتي پرمايه و غني است که بر ا ساس آت ،کنشهاي آدميات تنها با انگيزه بيشينه ساختن

منافع کوتاه مدت مادي و اين جهاني حادث نمي شود ،بلکه در سنجش نفع و ضرر ،مالکهايي مد نظر ان سات
رار ميقيرند که با سووعادت وا عي و قسووتره حيات دوجهاني انسووات تناسووب و سوونخيت داشووته باشوود .الگوي
عقالنيت رآت هم انساتها را به بهره بردت از مواهب و لذتهاي اين جهاني ترغيب ميکند(اعرافن )32و هم به
اين حقيقت ا سا سي توجه ميدهد که ق ستره حيات ان ساني منح صر در زندقي اين جهاني ني ست ،بلکه زندقي
انسات در جهات ديگر نيز تعقيب خواهد شد؛ لذا کنشهايي عقالني شمرده ميشوند که در راستاي کسب منافع و
لذتهاي ماندقارتر و با توجه به قستره حيات دوجهاني انسات انجام قيرد( صصن.)77
س َمنْ يَمُو ُل
عقالنيت پرمايه و جامعنگر رآت در آيه ذيل به نحو رو شنتر صورتبندي شده ا ستن {فَ ِمنَ النَّا ِ
َذاِ النَّا ِر أُولئِ َ
سَََّّّنَه َو قِنا ع َ
سَََّّّنَه َو فِي ْاْل ِخ َره َح َ
الق َو ِم ْن ُه ْم َمنْ يَمُو ُل َربَّنا آعِنا فِي ال ُّد ْنيا َح َ
َربَّنا آعِنا فِي ال ُّد ْنيا َو ما لَهُ فِي ْاْل ِخ َره ِمنْ َخ ٍ
يب ِم َّما َك َس َََََّّّّّبُوا}(بقرهن .)202-200رآت در اين آيات ،افراد و جوامع بشوووري را بر اسووواس نوع منطق
ص َََََّّّّّ ٌ
لَ ُه ْم نَ ِ

محاسباتيشات به دو دسته قبقهبندي ميکند .برخي از قروهها و جوامع انساني صرفا خواستار دنيا و برخورداري
از مواهب مادي آت بوده و تنها تالش براي اهداف دنيايي را «حسووونه» يا مقروت به عقالنيت ميداند .در مقابل،
دسوووته دوم افراد و جوامعاند که هم براي برخورداري از نعمت هاي اينجهاني تالش ميکنند و هم خواسوووتار
مواهب معنوي و نيل به درجات آخرتي هسووتند .رآت کريم در اين آيات ،تنها کنشهاي دسووته دوم را انتخاب
«بهينه» ميداند و از آت تعبير به «حسوونه» ميکند و در مورد آنات ميفرمايدن

{أُولئِ

يب ِم َّما َك َسََََّّّّبُوا} ،از اين
صََََّّّّ ٌ
َ لَ ُه ْم نَ ِ

تعبير ا ستنباط مي شود که تنها قروه دوم ،از آنده که به د ست آوردهاند ميتوانند ا ستفاده «بهرهمندانه» نمايند .اما
قروه اول يا جوامعي که تنها در پي کسوووب دنيا و مواهب مادي هسوووتند ،عالوه براين که منافع و پاداش هاي
اخروي را از د ست ميدهند ،تالشهاي شات در جهت تح صيل منافع مادي و اينجهاني نيز مقروت به آ سايش و
بهرهمندي نخواهند بود(قباقبايي1374 ،ن ج ،2ص.)120
ج) عدالت اجتماعي

يکي ديگر از اصووول عملي که چارچوب سووير و حرکت تکاملي جوامع را از منظر رآت مشووخص ميکند،
عدالت اجتماعي ا ست .پرداختن به چي ستي ،ابعاد و ا صول عدالت اجتماعي از توات اين نو شتار خارج ا ست؛ اما
اجماال ميتوات قفت عدالت اجتماعي اعده و معياري اسووت که حقوم و وفايف ،مزايا و زحمتهاي اجتماعي
بر اسوواس آت تنطيم و توزيع ميقردد .عالمه در تعريف آت مينويسوودن «عدالت اجتماعى عبارت اسووت از اينکه
حق هر صاحب حقى را به او بدهند ،و هر کس به حق خودش که اليق و شاي سته آت ا ست بر سد»(قباقبايي،
1374ن ج ،1ص.)570
رآت در آيات متعددي عدالت را به عنوات معيار اساسي تنظيم حيات اجتماعي و شيوه اصلي نيل به پيشرفت
و تکامل مطرح ميسووازدن {نِنَّ ََّّللاَ يَأْ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َو ْ ِاْل ْحس ََّّا ِن}(نحلن  .)90عالمه در تفسووير اين آيه معتقد اسووت که هر
چند کلمه «عدل» مطلق ذکر شده ا ست و هر دو نوع عدالت فردي و اجتماعي را شامل مي شود ،ولي از فاهر

سيام آيه ا ستنباط مي شود که مراد از عدالت ،عدالت اجتماعى ا ست ،و آت عبارت از اين ا ست که با هر يک از
افراد جامعه قورى رفتار شود که مستحق آت ا ست و در جايى جاى داده شود که سزاوار آت است ،و اين اعده
ا سا سي اجتماعى ا ست که هم فرد فرد مکلفين مامور به انجام آنند ،و هم جامعه در کليت آت(قباقبايي1374 ،ن
ج ،12ص.)47
سوووفارش رآت در مورد عدالت به قونهاي اسوووت که ميتوات قفت از ديد رآت ،تحقق جامعه مطلوب و
پيشوورفته جز با تحقق عدالت امکاتپذير نيسووت(نسوواءن .)135در اين آيه تأکيدات زيادي به کار رفته اسووت تا
عدالت را به عنوات اصل اساسي تنظيم حيات جمعي آدميات برجسته سازد .در قام نخست رآت از تعبير

{قَ َّوا ِمينَ

بِا ْلمِ ْس ِط} استفاده ميکند که نهايت تأکيد و اهتمام بر اجراي عدالت را ميرساند؛ چرا که « وام» صيره مبالره ا ست
و داللت بر اين دارد که تخطي از اصووول عدالت به هيا وجه روا نيسووت(قباقبايي1374 ،ن ج ،5ص .)176در
ادامه دوباره رآت تأکيد ميورزد که به خطر به افتادت منافع فردي و قروهي و يا تفاوت در و ضع و مو عيتهاي
اجتماعي افراد از بيل فقر و غني ،هيدکدام نبايد مانع از اجراي عدالت قردد و در پايات آيه بار ديگر به انساتها
هشدار ميدهد که مبادا تحت تأتير هوا و هوسهاي خود رار قيرند و از مبنا رار دادت عدالت در حيات جمعي
اعراض نمايند؛ زيرا خداوند از اعمال آنات اقاه اسووت و در صووورت انحراف از مسووير عدالت پيامدهاي ناقوار
اعمالشات را خواهند ديد(مکارم شيرازي1380 ،ن ج ،4ص.)165
آيات ديگري نيز در رآت وجود دارند که عدالت اجتماعي را به عنوات شيوه ا صلي نيل به کمال و پي شرفت
معرفي مي کن ند؛ به عنوات نمو نه در سووووره ن حل مي فر ما يدن

ص َََََّّّّّرا ٍط
{ هَ ْل يَ ْ
س َََََّّّّّتَوي ُهو َو َمنْ َيأْ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ُه َو عَلى ِ

َميم}(نحلن  .)76از اين آيه استنباط ميشود که رار قرفتن در ميسر هدايت و پيشرفت جز از قريق عدالت و
ُم ْ
ست ٍ
عمل بر اساس اصول و هنجارهاي آت امکاتپذير نيست و عدالت راه روشني است که بدوت تخلف انسات را به
اهداف متعاليشات ميرساند(قباقبايي1374 ،ن ج ،12ص .)437در سوره مائده ،از عدالت به عنوات نزديکترين
م سير براي نيل به «تقوا» ياد شده ا ست(مائدهن  .)8و تقوا در نظام مفهومي رآت ،به معناي شيوه عمل و روش
زندقي ا ست که سعادت و امنيت خاقر(زمرن  ،)61فالح و ر ستگاري(آل عمراتن )200و برخورداريهاي مادي
و معنوي را براي انسات در پيدارد(قالمن  .)2در باب اهميت اصل عدالت از منظر رآت ،اشاره به اين نکته کافي
اسووت که رآت تحقق عدالت را يکي از اهداف اسوواسووي ارسووال پيامبرات الهي و انزال کتب آسووماني برشوومرده
اسووت(حديدن  .)25شووهيد مطهري در باب اهميت عدالت در دسووتگاه فکري اسووالمي ميقويد ،همه تعلميات
پيامبرات مقدمهاي براي دو امر ا ست و آت دو امر عبارتند از شناخت خداوند و بر راري عدل و سط در جامعه
بشري(مطهري1373 ،ن ج ،2ص.)175
هر چند در قفتمات توسوعه غربي نيز تحقق عدالت اجتماعي يکي از اهداف توسوعه شومرده ميشوود( سن،

1386ن ص )11؛ اما وا عيت آت اسووت که عدالت در اين قفتمات يک اعده حاشوويهاي اسووت .چرا که قفتمات
توسعه که مبتني بر ارزشهاي سرمايهدارانه و ليبراليستي است ،اعده اساسي که استحقام و نحوه توزيع مزايا و
تکاليف اجتماعي را تعيين ميکند ،اصووول ليبراليسووم و دسووت نامريي بازار آزاد اسووت نه اصوول عدالت .لذا در
قفتمات توسووعه ،انديشووه عدالت را حداکثر ميتوات به عنوات يک راه حل موضووعي براي تعديل و کنترل آتار و
پيامدهاي منفي و شديدا غير ان ساني سي ستم بازار آزاد در نظر قرفت نه به عنوات يک اعده بنيادين .حتي برخي
از متفک رات ليبرال ،نه تنها عدالت را براي تنظيم حيات اجتماعي آدميات ضوووروري نميداند بلکه بر عکس آت را
مانع توسووعه و پيشوورفت انسوواني بيات ميکنند(لنسوواف1385 ،ن ص)150؛ اما عدالت از منظر رآت يک اعده
حا شيهاي ني ست بلکه ا صل بنياديني ا ست که تمام واعد کنش و عمل به نحوي از اين ا صل مايه ميقيرند .در
حقيقت وزت و اعتبار عدالت در رآت ،همانند اهميت و منزلت بحث حقيقت در زمينه دانشهاي نظري اسوووت.
هماتقونه که صووحت و اعتبار هر نظريه يا ضوويه معرفتي با معيار حقيقت و مطابقت با آت سوونجيده ميشووود،
درسووتي اعمال ،روابط و سوواختارهاي اجتماعي نيز با معيار عدالت مورد سوونجش رار ميقيرند .به همين دليل
است که در اسالم عدالت به عنوات اصل دوم جهاتبيني اسالمي مطرح است .رار قرفتن عدالت در زمره اصول
اساسي دين ،تأکيدي است بر داللتهاي عملي و نقش بنياديني است که اين اصل اساسي در هدايت و پيشرفت
جوامع انساني دارد(صدر1424 ،من ص133و.)134
د) ايثار و فراتر رفتن از «خود»

رآت کريم درکنار اصوول عدالت که اعده عمومي کنش محسوووب ميشووود ،اصوول احسووات و ايثار را مطرح
ميسوووازد .عدالت به معناي «اعطاي حق به ذي حق» و توزيع مزايا و زحمتهاي اجتماعي بر اسووواس اصووول
استحقام و شايستگي است ،اما احسات نفع رساندت به ديگرات بدوت چشمداشت و جبرات متقابل است(مصباح
يزدي1376 ،ن ج ،3ص .)301ايثار يک مرحله باالتر از احسووات اسووت و به معناي ترجيح دادت و مقدم داشووتن
ديگرات بر خود اسووت(قباقبايي1374 ،ن ج ،19ص .)357بر اسوواس مقتضوواي اصوول عدالت اقر فردي باري از
دوش اجتماع بر ميدارد ،متناسب با آت حقي نيز به عهده اجتماع پيدا ميکند ،اما در اصل احسات و ايثار دريافت
نفع مادي متقابل در آت وجود ندارد بلکه افراد اين قونه کنش ها را عمدتا با انگيزه هاي معنوي و نفع آخرتي
انجام ميدهند .مصوواديق رفتار مبتني بر احسووات و ايثارقرانه در رآت فراوات اسووت که قرح آنها مجال ديگري
ميقلبد ،در اينجا فقط ميتوات به دو آيه مهم که احسوووات و ايثار را به عنوات اعده مکمل اصووول عدالت مطرح
مي سازد ،ا شاره کردن {نِنَّ ََّّللاَ يَأْ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َو ْ ِاْل ْحسََّّان}« ،خداوند به انجام کار عادالنه و اح سات فرمات ميدهد»( نحلن
.)90

{ َو يُؤْ ثِرُونَ عَل َى أَنفُ ِس ِه ْم َو لَ ْو كاَنَ بهَِِ ْم َخ
صاصه َو َمنْ يُو َ
ق ش َّ
َ
ُح نَ ْف ِس ِه فَأُولئِ

َ ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُمون}؛ «آنات ديگرات را بر خويش

ترجيح مى دهند هر چند خود نيازمند باشووند ،کسووانى که از بخل و حرص نفس خويش باز داشووته شووده اند

رستگارانند»( حشرن .)9
از منظر اسالمي اصل عدالت در تنظيم مناسبات اجتماعي اساسيتر از اصل احسات و ايثار است(سيد رضي،
ص)496؛ اما عدالت به تنهايي نميتواند تنظيمکننده روابط اجتماعي مطلوب و متکامل از منظر اسالم باشد؛ زيرا
در هر جامعهاي همواره افرادي وجود دارند که داراي شرايط ا ستثنايياند بدين معنا که ادر ني ستند با م شارکت
در زحمت هاي اجتماعي ،حقو ي را مطالبه نمايند که نيازهاي آنها را تأمين نمايند؛ به عنوات مثال ،افرادي که
معلول به دنيا ميآيند شايد ادر نبا شند که با نفع ر ساندت به اجتماع م ستحقق مزايا و حقو ي شوند که نيازهاي
زندقي آنات را رفع نمايد .بر اساس اصل عدالت برخورداري اين افراد از مزاياي اجتماعي بايد به همات اندازهاي
باشوود که آنها براي جامعه تالش ميکنند .بنابراين ،اقر عدالت تنها اصوول تعيينکننده مناسووبات اجتماعي باش ود،
نتيجهاش محروميت چنين افرادي از تأمين نيازمندي هاي مادي و معنويشوووات خواهد بود .عدم تأمين نيازهاي
مادي و معنوي اين شر از جامعه و رها کردت آنها به حال خودشات ،با اصل کرامت انساني(اسراءن  )70و عزت
مؤمنات(منافقوتن  ) 8منافات دارد .لذا رآت در کنار ا صل عدالت ،ا صل اح سات و ايثار را مطرح ساخته ا ست تا
جبرات مواردي را که در دايره اصل عدل نميقنجد ،کرده باشد(مصباح1376 ،ن ج ،3ص.)42
رفتارهاي مبتني بر احسووات و ايثار عالوه بر اينکه سووازوکار حمايتي الزم را براي ا شووار آسوويبپذير جامعه
فراهم مي سازد ،رحمت ،محبت و همب ستگي اجتماعي را تو سعه ميدهد ،باعث امنيت عمومي و قردش تروت
در اجتماع ميشوووود(قباقبايي1374 ،ن ج ،12ص ،)479از اين جهت که زمينه را براي تربيت معنوي و رهايي
ب شر از بند قمع و خودخواهي افراقي فراهم مي سازد ،داراي اهميت بنياديتر ا ست .در حالت متعارف ان ساتها
بيشتر انگيزه براي انجام اعمالي را دارند که مصالح و منافع آت مستقيما عايد شخص عامل ميشود .اما اعمالي که
منافع و مزاياي آت از شخص فاعل فراتر ميرود يا لذتهاي مادي ملمو سي را به دنبال ندارند ،افراد کمتر انگيزه
الزم براي انجام آنها را در خود احساس ميکنند(قباقبايي1374 ،ن ج ،20ص .)18در حاليکه آنده باعث کمال
و تربيت روحي و اخال ي انسووات ميقردد ،انجام اعمال نوع دوم اسووت .انسووات براي اين که بتواند بر حرص و
خودخواهي ذاتي خود غلبه نمايد و عالوه بر منافع فردي مصوووالح ديگرات و جامعه را نيز مد نظر رار دهد،
نيازمند تربيت اسووت و اين تربيت با انجام کنشهاي مبتني بر احسووات ايثار به دسووت ميآيد(صوودر1403 ،من
ص.)715
در پارادايم تفکر مدرت که فردقرايي ،عقالنيت ابزاري و بيشوووينه کردت منافع مادي از جمله اصوووول بنيادين
کنش و تعامالت اجتماعي شوومرده ميشوووند ،رفتارهاي مبتني بر اصووول احسووات و ايثار از بنياد عقالني موجهي
برخوردار نيستند ،بلکه اين سنخ از کنشها عمدتا بر اساس منطق احساسي و عاقفي براي کنشگرات ابل توجيه
است .زيرا در اين نوع کنشها ،عامالت تو ع کسب منافع مادي را ندارند و علت حدوث کنش عمدتاً پاداشهاي

اخروي و د ستر سي به مقامهاي عالي معنوي ا ست .چوت در اين سنخ از رفتارها نفع مادي که عايد کن شگرات
مي شود صفر و بلکه منفي ا ست ،بر ا ساس تفکر ماديقرايي عقالني هم مح سوب نمي شوند(چالرز1385 ،ن
ش ،12ص)92-81؛ اما در عقالنيت جامعنگر اسووالمي که بال مورد بحث رار قرفت ،سووودها و ضووررها با
معيارهاي فراتر از کامروايي هاي دنيايي مورد سووونجش رار ميقيرد و پاداشهاي آخرتي برترين نوع سوووود و
منفعت به حسوواب ميآيد .بر اسوواس اين نوع عقالنيت کنشهاي مبتني بر احسووات و ايثار ديگر صوورفا ناشووي از
انفعاالت رواني و غليات عواقف شووومرده نميشوووود ،بلکه در وراي آت عقالنيت پرمايهاي وجود دارد که باعث
مي شود ان ساتهاي ح سابگر ن سبت به م صالح ديگرات اهتمام دا شته و يا حتي آت را بر منافع فردي خود مقدم
بدارد ،چرا که در ازاي آنها منافع اخروي پايدار و درجات متعالي معنوي نائل ميشوند.
ه) بهرهگيري شاکرانه از نعمتها

يکي ديگر از اصول عملي پيشرفت از ديدقاه رآت اصل شکر است .اين اصل نافر به شيوه درست مصرف
و ا ستفاده در شنا سانه از مواهب و نعمتهاي الهي ا ست .رآت کريم ذيل مفهوم شکر و مفهوم مت ضاد آت يعني
کفرات ،دو نوع سووبک و شوويوهاي زندقي را از هم متمايز ميکند که عبارتند از شوويوه زندقي شوواکرانه و شوويوه
زندقي مبتني بر کفرات .از منظر رآت بشوور تنها با انتخاب شوويوه زندقي شوواکرانه اسووت که ميتواند به تعالي و
پيشوورفت نائل آيد .شوويوه زندقي شووکرانه از منظر رآت عبارت از سووبک زندقي که در آت از انواع مواهب و
نعمتهاي الهي در مسووير عبوديت و خداپرسووتي بهره قرفته ميشووود و به تعبيري ،مفهوم شووکر و عبوديت در
عرصوووه نعمت ها به لحاظ مصووودا ي بر هم منطبقاندن

ش َََََّّّّّ ُك ُروا نِ ْع َمتَ َّ
{فَ ُكلُوا ِم َّما َر َزقَ ُك ُم َّ
َّللاُ َحالْلً طَيِّبا ً َو ا ْ
َّللاِ نِنْ ُك ْنتُ ْم نِيَّاهُ

عَ ْعبُدُونَ }(نحلن  .)14بر اساس اين آيه ،سير و حرکت در مسير عبوديت بدوت استفاده شکرانه از نعمتهاي الهي
ميسور نيست( رائتي1386 ،ن ج ،6ص.)466
در رآت کريم آياتي متعددي وجود دارد که شکر و ا ستفاده صحيح از نعمتها را عامل هدايت و پي شرفت
افراد و جوامع معرفي ميکندن

سَََّّّنَه َو نِنَّهُ فِي ْاْل ِخ َره لَ ِمنَ
صَََّّّرا ٍط ُم ْ
{شَََّّّا ِكراً ِوَ ْن ُع ِم ِه ْ
َميم َو آعَ ْيناهُ فِي ال ُّد ْنيا َح َ
اجتَباهُ َو هَداهُ نِلى ِ
سَََّّّت ٍ

صالِ ِمينَ }(نحلن 121و« .)122حسنه در دنيا» که به عنوات نتيجه و پيامد شکر بيات شده است ،به معناي «معيشت
ال َّ
نيکو» است(قباقبايي1374 ،ن ج ،12ص .)530و انواع برخورداريهاي مادي و معنوي را شامل مي شود(مکارم
شيرازي1380 ،ن ج ،11ص .)450بنا براين ،قبق مفاد آيه فوم ،ک ساني از زندقي توأم با آ سايش و سعادت در
دنيا و آخرت برخوردار مي شوند که از نعمتهاي خداوند به نحو در ست ا ستفاده نمايند .همدنين در آيه ديگر
ميفرمايدن

ش َََََّّّّّ َك ْرعُ ْم َوَزي َدنَّ ُك ْم َو لَئِنْ َكفَ ْرعُ ْم نِنَّ
{ َو نِ ْذ عَأ َ َّذنَ َربُّ ُك ْم لَئِنْ َ

عَذابي لَ َش َََََّّّّّدي ٌد}(ابراهيمن  ،)7اين آيه صوووراحت دارد که

ا ستفاده شاکرانه از نعمتها عامل آ سايش و فراوني نعمتها و کفرات مايه عذاب و محروميت ا ست .امام على×
نيز در مورد رابطه مثبت بين شکر و فراواني نعمتها مىفرمايدن «هنگاميکه بخشي از نعمتهاى خداوند به شما

ميرسوود ،سووعى کنيد با شووکرقزارى ،بقيه را به سوووى خود جلب کنيد ،و با کمى شووکرقزارى آت را از خود
نرانيد»(رضي ،ص.)470
از منظر رآت قبيعت و مواهب آت براي آت خلق شدهاند که زمينههاي تکامل و پيشرفت بشر فراهم سازد؛ اما
نعمتهاي را که خداوند در دل قبيعت رار داده و تي ميتواند مقدمات آسايش و رضايت خاقر بشر را موجب
قردد که مطابق با هنجارهاي شکر با قبيعت مواجهه قردد(اعرافن .)10قبق مفاد اين آيه هم اسباب و مقتضيات
پي شرفت ب شر در قبيعت رار داده شده و هم ان سات به قونهاي آفريده شده که توات ا ستخدام و بهرهقيري از آت
مواهب را دارد .اما مشووکل اسوواسووي که بشوور در نيل به کمال و پيشوورفت با آت مواجه اسووت ،توجه نکردت به
هنجارهاي شکرقزاري است؛ چوت افراد و جوامع کمتر در نعمتهاي الهي را دانسته و آنها را در مسير درست
و بايسته به کار نميقيرند ،قبيعت دچار خست قرديده و درهاي برکات آت به روي بشر بسته ميشود.
رآت کفرات را ريشه اصلي محروميتهاي بشر به شمار ميداند(ابراهيمن  .)28از اين آيه استفاده مي شود که
جوامع ان ساني اقر از نعمتهاي الهي به نحو در ست ا ستفاده نکند ،فرجامي جز نابودي نخواهند دا شت ،چنانکه
جوامع و تمدتهاي زيادي در قذشته به دليل کفرات سرنوشت ا سفباري يافتند و به دياري نابودي سقوط کردند.
رآت براي تثبيت بي شتر اين انوت که بين شکر و پي شرفت و نيز کفرات و انحطاط جوامع رابطه علي وجود دارد،
نمونههاي تاريخي متعددي را بيات ميکند ،ازجمله در سوره نحل سرقذ شت جامعهاي ميآيد که مردمات آت از
امنيت و آسوووايش کامل و رزم و روزي فراوات برخوردار بودند؛ اما اهل اين اجتماع نعمت هاى الهى را کفرات
کردند و از آنها در مواضعاي که بايد استفاده مي شد ،بهره نگرفتند ،خداوند هم آنات را در بال اين کفرات قرفتار
فقر و ناامني نمود(نحلن  .)112بنابراين ،شکر و ا ستفاده بجا از نعمت يکي از ا صول و واعد ا سا سي کنش از
ديدقاه رآت محسوب ميشود که عمل بر اساس آت هم سعادت دنيايي و هم آخرتي را در پي دارد.
و) عمران و آباداني طبيعت

يکي ديگر از ا صول عملي پي شرفت را ميتوات ا صل عمرات ناميد .اين ا صل رابطه باي سته ان سات با قبيعت را
م شخص ميکند .در قفتمات تو سعه غربي رابطه ان سات با قبيعت صرفا رابطه ابزاري ا ست بدين معنا که هدف
غايي در اين رابطه تسوولط بر قبيعت و اسووتخدام مواهب آت در جهت ارضوواي تمايالت و خواهشهاي بشووري
ا ست؛ اما از منظر رآت نگاه ابزاري محض به قبيعت و مواهب آت تلقي نا صي ا ست .رآت ضمن اين که حق
تسخير و سيطره بر قبيعت را در آيات متعددي براي بشر به رسميت ميشناسد ،اما رابطه انسات با قبيعت را يک
سويه و ابزاري محض در نظر نميقيرد .از ديدقاه رآت همانگونه که ب شر حق دارد که قبيعت را ت سخير و در
جهت مقا صد خود ا ستخدام نمايد ،متقابال در برابر قبيعت تکاليف و م سؤليتهايي نيز بر عهده دارد ،به عبارتي
قبعيت نيز حقو ي دارد که انسات مکلف است آنها را ادا نمايند(مطهري1373 ،ن ج ،22ص.)233

بر اساس آيات رآت ،حق قبيعت بر انسات عمرات و آباد کردت آت استن
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(هودن  )61واژه عمارت به معناى آباد کردت و کلمه استعمار به معناي قلب عمرات و آباداني است .بنابراين ،مفاد
آيه اين مي شود که خداوند آباد کردت زمين را به ان سات سپرده و از ب شر خوا سته تا قبيعت را به قونه دقرقوت
نمايد که منافع و مواهب آت ابل بهرهبرداري قردد(قباقبايي1374 ،ن ج ،10ص.)461
شووهيد مطهري براي مدلل کردت اين مطلب که عمرات و آباد کردت قبيعت از جمله حقوم قبيعت بر انسووات
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عامي اسووت که مفادش مالزمه حق و تکليف اسووت .به بارو ايشووات اعده تالزم حق و تکليف فقط در روابط
انسوواتها صوودم نميکند ،بلکه نسووبت به سوواير موجودات هم صوودم ميکند .به قور کلي ،تا هرجا که شووعاع
بهرهبرداري ان سات امتداد دارد ،دايره تکليف ان سات هم و سعت دارد بنا براين ،حقبهره برداري ان سات از قبيعت
مالزم با تکاليفي است که انسات بايد در ازاي بهرهمندي از قبيعت ،آنها را به نحو بايسته انجام دهد .چرا که حق
و تکليف دو روي يک سکه و دو امر متالزماند و اعده تالزم حق و تکليف اعده عامي است که فقط در مورد
خداوند صووودم نمي کند ،اما در سووواير موارد هر جا حقي هسوووت ،تکليف و مسوووؤليتي نيز وجود دارد و
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ص .)199بر ا ساس اين فرمايش امام× همانگونه که ان ساتها مکلفاند حقوم همنوعات خود را به نحو باي سته
ادا نمايند ،وفيفه دارند که حق زمين و حيوانات را هم ادا کنند .حق قبيعت بر ان سات آت ا ست که به قونهاي در
قبيعت تصرف نمايد که موجب تخريب و تضيع منابع آت نگردد(مطهري1373 ،ن ج ،22ص.)233
افزوت برآنده بيات شد ،بر اساس تفکر اسالمي ،قبيعت و مواهب آت «امانت الهي» است و انسات موفف است که
از موضوووع «امانتدار» با آت رابطه بر رار کند .هرچند خداوند قبيعت و تروتهاي موجود در آت را براي بهرمندي
انسوات آفريده ،اما شوأت امانتداري انسوات ا تضواء ميکند که از نعمتهاي مکنوت در دل قبيعت به قونهاي اسوتفاده
نشود که باعث تخريب قبيعت قرديده و حقوم نسلهاي که بعداً دم به عرصه وجود ميقذارند ضايع قردد(مصباح
يزدي1376 ،ن ص.)417

نتيجه
پيشرفت از ديدقاه اسالم بر اصول و مبانياي استوار است که آت را به نحو اساسي از قفتمات توسعه متمايز
ميکند .در قفتمات مدرت ،اومانيسم يا انديشه انساتخدايي ،ماديتقرايي و باور نداشتن عالم غيب ،خوداتکايي و
بينيازي انسوووات از هدايت رباني ،عقالنيت ابزاري ،از جمله مفروضوووات بنياديني هسوووتند که فرايند توسوووعه،

ويژقيها ،اهداف و شاخصهاي آت را تعين ميبخشد .بر اساس اين مفروضات ،توسعه فرايندي است که شرايط
را براي کامروايي ،لذتجويي و ارضاي تمايالت و هوسهاي نف ساني ب شر ،بيش از پيش فراهم مي سازد .مطابق
قفتمات توسوووعه ،تکامل معنوي ،اخال ي و فالح و رسوووتگاري آخرتي از منطق توجيهي يا پايه هاي عقالني و
خردپ سندي برخوردار ني ستند به همين دليل اين سنخ از اهداف ،اقر مورد انکار رار نگيرند ،در حا شيه اهداف
مادي به آنها توجه ميشود .اما از ديدقاه رآت ،پيشرفت فرايند رشد و شکوفا شدت استعدادها و فرفيتها بشري
اسووت؛ به موازات فعليت يافتن اسووتعدادهاي انسوواني برخورداريهاي مادي و معنوي او نيز افزايش مييابد .اما
نکته اساسي که رآت مکررا بر آت تأکيد ميورزد عبارت است از اين که رشد و فعليت يافتن استعدادهاي انساني
بدوت ايمات و تربيت معنوي ناممکن است .فرفيتهاي انساني و تي به صورت تام و تمام به منصه فهور و بروز
ميرسند و زمينههاي بهرهمندي و برخوردارهاي مادي و معنوي بشر را فراهم مي سازد که سير و حرکت جوامع
بشووري مبتني بر ايمات و معنويت باشوود .از ديدقاه اسووالم ،بشوور به هر اندازه که در جهت ايمات به خداوند و
معنويت دمهاي بلنديتري بردارد به همات نسبت به لههاي تکامل و پيشرفت نزديکتر ميشود .زيربنايي بودت
ايمات و معنويت هرقز بدات معنا نيسووت که اسووالم نسووبت به ابعاد مادي و دنيايي زندقي انسووات اهميت بياعتنا
ا ست ،بلکه به اين معنا ا ست که هرقاه تربيت ديني و معنوي ب شر به در ستي انجام پذيرد ،زمينههاي برخورداري
بهره م ندا نه او از موا هب مادي نيز فراهم مي قردد .از منظر اسوووالم ،ع لت الع لل و ريشوووه ت مام نا کامي ها و
محروميتهاي انسات را بايد در عدم تربيت درست ديني و معنوي جستوجو کرد .لذا اسالم بيش از آنکه افراد
و جوامع ان ساني را در جهت تو سعه معي شت تحريص و تحريک نمايد ،بيات مکاني سمها و شيوههاي در ست
تربيت معنوي را انسووات وجهه همت خود سوواخته اسووت .از ديدقاه اسووالم ،هر جامعهاي که در نيل به تعالي و
پيشرفت با مشکل مواجه است ،بايد دانست که فرايند تربيت ديني و معنوي اعضاي تشکيل دهنده آت جامعه به
در ستي انجام نگرفته ا ست .چراکه بر ا ساس نص رآت ،برخالف سنت طعي الهي ا ست که جامعهاي به لحاظ
ايمات و معنويت تکامل يافته باشد ،اما از مواهب و نعمتهاي الهي برخوردار نگردد(اعرافن .)96
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