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 چكيده
در سرزميني ظهور كرد كه مردم آن از عقب تـرين جوامـع بشـري مانـده اسالم

آن بودند، ولي همانان پس از تلقّي اسالم به گونه دو تمدن بزرگ اي درخشيدند كه
سر گذاشتند. اين زمان را به دنبال شناسايي عوامل اين جريان، چهـار نوشتار پشت

عرصه اصلي اين اتفاق را به تحليـل كشـيد، كـه حاصـل آن چنـين اسـت: پيـامبر 
هاي ايـن چهـار عرصـه، هاي قرآني با مهندسي زيرساخت از طريق آموزهJاكرم

در جان از اسـارت هاي مسـلمانان كاشـت. بيـنش عقالنـي آنهـا بذر پيشرفت را را
و كج و نظام آمـوزش فهمي خرافات در عرصه فرهنگ با اصالح حاكميت ها رهانيد،

در عرصه سياسـت، اصـول نفـي  و و پرورش، هويت ديني آنان را استحكام بخشيد
و اصـل مشـاركت مردمـي را و فسـاد حاكمـان، سلطة بيگانگان، نفي خودكـامگي

با نهادينه ساخت. زيرساخت توزيع برابر امكانات، اصـالح فرهنـگ هاي اقتصادي را
و بهينه و تالش همگاني اي از عوامـل معنـوي بـه اوج سازي مصرف بـا آميـزه كار

و با اين كارهاي اعجاب انگيز ،كـاروان پيشـرفت مسـلمانان را بـه راه  اعتال رساند
 انداخت كه تا پنج قرن به پيشروي خود ادامه داد.

ت، بيـنش عقالنـي، مهندسـي فرهنگـي، قرآن، عوامل، پيشرف:كليدي واژگان
 مهندسي سياسي، مهندسي اقتصادي.

. 10/10/1393و تاريخ تأييد: 27/8/1393تاريخ دريافت:.∗
 rostamnejad1946@gmail.com دانشيار جامعة المصطفي العالمية. ∗∗
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 شناسي مفهوم
را» پيشـرفت«بـا عنايـت خاصـي واژةـــ حفظـه اهللا از آنجا كه مقام معظم رهبري

و تفاوت آنها، پيش از ورود به بحث كرده» توسعه«جايگزين واژة اند، تبيين اين دو واژه
 حائز اهميت است.

ل» توسعه« و در اصـطالح از مفـاهيمي در و فراخ كردن اسـت غت به معناي وسعت دادن
و ديدگاه و هر گروهي بر اساس باورها هـاي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق نظر ندارند

(ر.ك: خليليان، شاخص خود به آن مي : 1384هاي توسـعه اقتصـادي از ديـدگاه اسـالم، نگرد
بر27ـ24: 1379،؛ ازكياء، جامعه شناسي توسعه26ـ25 ). البته دانشمندان علم توسعه، همگي

فرايند حركت جوامـع از وضـعيت موجـود بـه سـمت» توسعه«اين نكته اتفاق نظر دارند كه 
 وضعيت مطلوب است.

در قابل ذكر است از آنجـا كـه واژة توسـعه، در بسـتر اقتصـاد شـكل گرفـت؛ از ايـن رو،
و كـامالً امـري ميالدي نزد دانشمندان60و50هاي دهه صـرفاً مفهـوم اقتصـادي داشـت

از اقتصادي تلقي مي گشت، ولي پس از آن در خالل دهه هفتاد به بعـد بـه تـدريج بسـياري
و ارزش دانشمندان، نقش جهان و ابعاد تازه ها را در مفهوم توسعه پذيرفته بيني اي از مفهوم اند

و سياسي پديد آمد . از آنجا كه زادگاه ايـن مفـاهيم در توسعه، چون توسعة اجتماعي، فرهنگي
و تنها انسانِ طبيعي از عالم  ، مفهوم توسعه، از جهات مادي فراتر نرفته است غرب بوده است

هـاي جديـد هاي عظيم ماشيني در تمدن رو، پيشرفت طبيعت را مد نظر قرار داده است؛ از اين
و از جهات معنوي هيچ و مادي خالصه شده پيشرفتي در جهـان متمـدن تنها در بعد طبيعي

و نمي  شود. غرب مشاهده نشده است
بـه همـين» توسـعه«به جاي» پيشرفت«رسد حكمت جايگزين شدن واژة به نظر مي

و هدف غـايي آفـرينش  و قرآن اهميت دارد نكته اساسي برگردد؛ زيرا آنچه از منظر اسالم
و بعثت انبياء بر آن استوار است، تكامل معنوي انسان است. ماديات در اين ديـدگاه انسان

صرفاً ابزاري براي نيل به اين هدف غايي هستند. به همين دليل، نگاه اسالم به ماديات به 
و گونه و در خدمت معنويات قرار گيرد تا باعث رشـد اي است كه به معنويات منتهي گردد

 تعالي انسان گردد.
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، اقتصاد از منظر دين زيربنا غايـت آفـرينش نيست؛ زيرا اقتصاد،بر اساس همين ديدگاه
 ، (انسان) است. با اين حسـاب نيست. همچنين ، بلكه فقط در خدمت هدف هدف هم نيست

 توان واژه پيشرفت را از منظر قرآن چنين تعريف كرد: مي
و همه جانبه كه با بهينه» پيشرفت« از فرآيندي است رو به جلو سازي در استفاده متوازن

و ان به ساني، زمينة شكوفايي استعدادهاي گوناگون همه انسانمنابع مادي ها را جهت رسيدن
(قرب الهي) فـراهم مـي  ( كمال مطلوب خويش هـاي توسـعهر.ك: خليليـان، شـاخص سـازد

).172: 1382؛ متوسلي، توسعه اقتصادي،45: 1384اقتصادي از ديدگاه اسالم، 
 تعريف فوق بر معاني زير تأكيد دارد:

ي1 و ثابت.ـ پيشرفت، ك فرايند است نه وضع ايستا
مي2 و معنوي را در بر  گيرد.ـ پيشرفت، فرايند تحولي همه جانبه است كه ابعاد مادي
درـ پيشرفت، به گونه3 و اي است كه در مفهوم آن ماديات در خدمت معنويات ديده شده

و وسيله مالحظه گرديده است.  حد ابزار
ها بـه كمـال كه هدف نهايي آن رسيدن همه انسان دارـ پيشرفت، فرآيندي است هدف4

و در نهايت، زمينه ساز شكوفايي استعدادها براي همة افراد جامعه اسـت شايسته خويش است
).38ـ34: 1393(ر.ك: حسيني كوهساري، الگوي پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن، 

طي نكته ديگر آنكه واژه و تـا حـدودي واژه هايي چون تعالي، اعلون، حيات طيبه، بلده بـه
مي در پاره» رشد« هايي شمرد كه در قرآن كـريم بـا واژة پيشـرفت توان از واژه اي از آيات را

 تقاربي همنشين يا جانشين دارند.

 عوامل
و سـرمايه تعريف مورد نظر از اين واژه عبارت است از مجموعه زمينـه و هـا هـاي مـادي

و غيرمستقيم بر  مي» پيشرفت«معنوي كه به صورت مستقيم  گذارد. تأثير
نكته مهم آن است كه عوامل پيشرفت از منظر قرآن، داراي ساحتي چند اليه اسـت كـه

و اقتصاد در حوزه و حقوق، ماديات و اجتماع، سياست و هاي عقالنيت، فرهنگ و حتي اخالق
 يابد. رفتار تبلور مي

الي ناگفته پيدا است كه مطالعه دقيق در اين ساحت به ويژه آنگاه كه از منظر قـرآنه،هاي چند
يك باشد، به مطالعات گسترده ميان رشته و از حوصله  خارج است. نوشتاراي نيازمند است
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صرفاً چهار عامل پيشرفت شناسايي شده است كه عبـارت اسـت» توسعه«هاي در نظريه
و سـرمايه انسـاني  و پولي، سرماية اجتمـاعي (ر.ك: همـان، از: سرمايه طبيعي، سرمايه مالي

و اقتصادي به اين59ـ54 )، ولي روشن است كه دانشمندان علوم توسعه، بيشتر از منظر مادي
مي عرصه تواند مطمحِ نظر قرآن باشد، بلكه قرآن رو، اين موارد به تنهايي نمي نگرند؛ از اين ها

عقالنـي، هاي معنوي از قبيـل سـرمايه فكـري به سرمايه هاي مادي، كريم افزون بر سرمايه
و اخالقي نيز توجه ويژه  اي دارد. سرمايه سياسي، سرمايه حقوقي

و جامع شايد نزديك باشـد.» حيات طيبه«ترين واژه قرآني نسبت به پيشرفت، كلمه ترين
��Pفرمايـد: قرآن مي O3� � �$� � ��� 6� t �� � J�E� ��� q � V� #� � � �� ���� y JD��� �� I � a�,� �� �� E� ,� 7� � 4�� ��f� � � �� Y� $JW�� 	

� ��� 7� #� @� H ��� 3� \ �� � � ��'� I� u� � F� Y��� i� � � F� N�,� H� 2� <� ,� �� $O/[كـار]«)؛ 197(نحل هر كس، از مـرد يـا زن،
اى زنـده اى انجام دهد، در حالى كه او مؤمن است، پس قطعاً، او را به زندگانى پاكيزه شايسته

و قطعاً، مزدشان را طبق بهترين چيزى كه همواره انجا مى مىداريم؛ دادند، به آنـان پـاداشم
».خواهيم داد

احتماالت متعددي بيان شده است ،اين تركيب» حيات طيبه«از ناحيه مفسران در تفسير
از جزاي الهي بـه نحـو به هر معنايي كه باشد، مربوط به حيات دنيوي است؛ زيرا پس از آن،

و جزاي احسن مربوط بـه احسن خبر داده است كه بيانگر آن است حيات طيبه مربوط به دني ا
(ر.ك: مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ؛ سيد قطـب، فـي ظـالل 11/3945: 1375آخرت است

).4/2193: 1386القرآن،
و چنانچه در اين آيه مالحظه مي (پيشـرفت)، ايمـان شود، براي رسيدن به حيـات طيبـه

هـاي ون بـر توانمنـدي عمل صالح الزم است؛ بنابراين، در نگرش ديني، براي پيشـرفت، افـز 
و فراواني سرمايه و اخالق نيز شـرط الزم اقتصادي و كيفي توليدات، معنويت ها در رشد كمي

�PJDها اشاره فرموده است: است. خداوند نيز به هر دو نوع از نعمت �� Y��� ~ � a� #� @� 3 � F� G� �� 7� � � �� 	� M� �� $
JW� ,� y�� �� $O/20(لقمان.(

ب جامعه از منظر قرآن، و معنـوي باشـد، بـه رخـوردار از چنـين نعمـت اي كه هـاي مـادي
و دشمنان سلطه پيشرفتي دست مي به يابد كه پديدآورندگان آن شگفت زده شده جو كه آن را

اي قرآن كـريم در توصـيف چنـين جامعـه پيشـرفته بينند، به خشم آورد. زيان منافع خود مي
� ...Pفرمايد: مي )� m`� � � 1� u� k� � � -��� ;� � ��� )� 2� 6�� �� /� M�� � ��� 7� �� /� M�� � � 1�� 7� ����� �� �� � � ���) 2�� �l� <� @� H � a� ��� M
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� )� �X� G� �� � F� N� �O/اش را بيرون آورده، پس آن را تقويـت همانند زراعتى كه جوانه ...«)؛29(فتح
و محكم گرداند، پس بر ساقه را كرده هاى خـود راسـت قرارگيـرد، در حـالى كـه كشـاورزان

ك  ». ند؛ تا كافران را به خاطر آنان به خشم آورد!شگفت زده

 عامل پيشرفت مسلمانان در پنج قرن نخست اسالم؛
و زيرساخت آن براي اينكه عوامل پيشرفت به درستي شناسايي شود ،يكي از بهترين هاي

و به تمدن بزرگ راه ها آن است كه موجِ پيشرفتي كه پس از ظهور اسالم در جهان پديد آمد
و اسالمي و مطالعه جدي قـرار گيـرد و دامنة آن تا پنج قرن كشيده شد، مورد مداقه انجاميد

 عوامل چند اليه آن شناسايي شود.
ترين جوامـع بشـري مانده اي ظهور كرد كه مردم آن سامان از عقب قرآن كريم در منطقه

و اسارت بودند؛ در بيابان و رفتـاري دسـ ها با انواع خرافات فكري ت بـه گريبـان هاي اخالقي
و و دانشي برخوردار نبودند، ولي همين مردم پس از تزريق وحي به پيكرة بودند از هيچ تمدن

و آنان، به يكباره چنان جهيدند كه تمدن و روم را در خود فرو كشيدند هاي هزاران ساله ايران
و فنـونِـه 597تا81به تعبير ويل دورانت، طي پنج قرن از سال  از . ق، در علـوم بسـياري

(ويل دورانت، تاريخ تمدن،  ).4/432: 1368پيشگامان جهان شدند
به راستي در اين اتفاق، چه عـواملي دخيـل بـود؟ منبـع ايـن نيـروي عظـيم چـه بـود؟

J؟ پيـامبر اكـرم چه بـود اي شد، العاده هايي كه موجب پيدايش چنين پيشرفت خارق زمينه

؟ اينهـا اي اين پيشـرفت شـگرف هاي زمينه زيرساخت و مهندسـي كـرد را چگونـه طراحـي
سؤاالتي است كـه ايـن نوشـتار در صـدد يـافتن پاسـخ آنهاسـت. بـدين منظـور الزم اسـت 

هـا ورود كـرد، بـه عنـوان با ايماءات وحياني قـرآن، بـدانJهايي را كه پيامبر اكرم عرصه
و عوامل زمينه زيرساخت به اي پيشرفت شناسايي شود.كه عمده ها  قرار ذيل است: ترين آنها

 الف) مهندسي بينش عقالنيالف) مهندسي بينش عقالني

گذاري صحيح آن مبادرت ورزيـد، مهندسـي به بنيانJاي كه پيامبر اكرم اولين عرصه
و تفكر بود. آن حضرت در سرزميني مبعوث شدكه مـردم آن، در انـواع اسـارت  هـاي فكـري

و كوركورانه اسير تقليد و سـنت عقيدتي گرفتار بودند و هـاي متع هاي جاهالنـه صـبانه از آبـاء
و اين مانع بزرگي براي پيشرفت به شمار مي  رفت. اجداد بودند
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و به عنوان فرستاده الهي، ابتـدا مـأمور بـود تـا ايـن گـرهJپيامبر اكرم هـاي فكـري
و هاي بينشي آنان را سامان بخشد. قرآن كريم به اين رسالت خطير اشاره كـرده اسـت عقده

�Pفرمايـد: ميJمسئوليت پيامبر با اشاره به اين حقيقت دربارة F� Y����q�  � F� N� ,�� � � L�� j� H� $
� F� N� �� 7� � �9� 3� \ �� /� �� � P� K� s� �*�� $O/غل«)؛ 157(اعراف و هايى را كه بـرو تكليف سنگينشان

(دوش) آنها برمى را مأمور ساخت تا بشـرJ؛ رسالتي كه پيامبر اكرم»دارد آنان بوده، از
ف را ابتدا از اسارت و تسخير آن هاي و راه تفكر در آفرينش كائنات كري عقالني نجات بخشد

و آنان را از پرداختن به افسون و را بنماياند و اقبال، به مطالعه در نظام علـي ها، ديوها، شانس
و روابط بين پديده  ها فرا بخواند. معلولي هستي

د مطالعه در تاريخ پيامبران نيز نشان مي ر برابـر انـواع تقليـد از دهد كـه آنـان هـم ابتـدا
بت سنت مي هاي گذشتگان كه بيشتر در قالبِ مي پرستي نمود خاستند. يافته است، به ستيز بر

��Pبرابر نقل قرآن، ابراهيم به قومش گفت:  N� � F� /� 3� � �� /� �� � V�� h�� #�/�� � 1� BY �� � � a� �� �� �� $ � a�� �� �* � P�� � � t�  
� ��� X� 6�� �*� �[ �� 3� �� i�$ ��� ��� �� �H� �� ��� � �� N� � �� 3� S�O/ها چيست كه شـما اين تنديس«)؛53ـ52(انبياء

(پرستش) آنها شده ».نياكانمان را پرستش كنندگان آنها يافتيم«گفتند:* ايد؟! مالزم
هاي انساني بـه عنـوان نامه پيامبران بزرگ گوياي اين واقعيت است كه تا سرمايه زندگي

ا دارايي و غير ملموس و خرافـات آزاد نگردنـد،ز اسـارت هاي نرم و موهومـات هـاي فكـري
( هاي فكري جامعه، امكان شكوفايي نمي انرژي بالعقـل«فرمـوده اسـت:Aامام علـي يابد

(آمـدي، غـررالحكم،»ها در پرتوي عقل اسـت؛ پيشرفتتنال الخيرات ح 1366، ). نيـز 409:
اال بالعقل«فرموده است:  تـوان بـر مشـكالت نمـي ري عقـل،؛ جز به يـا اليستعان علي الدهر

ميرو ). از اين75/7: 1403االنوار،(مجلسي، بحار» روزگار چيره شد بينـيم قـرآن كـريم بـه،
و تأكيد دارد.  انواع تفكرهاي شناخته شده توصيه

و خردورزي بيش از آن است كه در يك قـرآن، بگنجـد. نوشـتار دعوت قرآن به تفكر
ميآموز تاريخ را آيينه عبرت و از سرنوشت كساني كه به پيشرفت نايل شده معرفي اند، كند

و با يادكرد عوامل آن سخن مي گويد. از اقوامي كه پس از پيشرفت، سرنوشتشان به نابودي
و راز اين پيشرفت اندمار كشيده شد، ياد مي و همگان را به تفكر در رمز و پسرفت كند ها ها

 خواند. فرا مي
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و در هر بار بـه ايـن نكتـه» سير در زمين«آيه به قرآن در بيش از ده ترغيب كرده است
به توجه داده است كه غرض جهان » آمـوز تفكـر عبـرت«گردي نيست، بلكه در واقع، دعوت

��Pفرمايـد: است؛ براي نمونه، مـي � � �H� B� �� � W� 	� ��� � � �� \ �_� �� 6 �$��� 8,� �� � �(�)� �*� �Z �$���� '� H � F� �� $� �
� F� N� 7� 	� �O/و آيا در زمين گردش نكردند تا بنگرند چگونه بوده است فرجام كسانى«)؛44(فاطر

».كه پيش از آنان بودند، در حالى كه از آنان نيرومندتر بودند؟!
و توطئه مي در داستان غزوه بني نضير ��Pفرمايد: هاي يهود پس از اشاره به آن H �$��� 	� /� ��� �

� )��"� �� �*� �� �$� �O/2(حشر.(
فرمايـد: كه جامعه گرفتار در قحطي را به اوج پيشـرفت رسـاند، مـيAدر قصه يوسف

P�5�� 	� �� �*� �� �$� ? 4D��� 	� � � F� N �"�"� � �Z � �� \ ��� :� �O/هاى آنان به يقين، در حكايت«)؛ 111(يوسف
».براى خردمندان عبرتى بود

شـناس د؛ از قبيـل: تفكـر وقـت كنـ افزون بر اين، قرآن به انواع ديگري از تفكر اشاره مي
(كهف/)، تفكر اولويت3(مؤمنون/  (حشر/)، تفكر آينده104ـ103شناس و2نگر و تفكر نقّاد (

(بقره/ ).38ـ30انتقادپذير
هاي متراكم انساني جهت تعـالي ها به درستي اتفاق نيفتد، انرژي اگر مهندسيِ اين عرصه

 افتد.و پيشرفت به كار نمي
اي كه چشم انديشـه خـويش را بيـدار نگـه دارد، بـه منتهـاي جامعهAرمؤمنانبه تعبير امي

).552ح: 1366(آمدي، غررالحكم، » من أسهر عين فكرته، بلغ كنه همته«خواسته خويش برسد 
و عملكرد پيامبر بزرگ اسالم حاكي از آن است كه بينش صحيح عقالنيJآيات قرآن

پيشرفت است. تا عقل مردم به درسـتي بـه كـار نيفتـد، ترين عنصر در رسيدن به قله بنيادي 
و زشتي رو قرآن ريشه بسياري از آلودگي اميدي به پيشرفت نيست؛ از اين و ها را بـي ها عقلـي

و دوچهره نابخردي مي مي داند؛ از جمله درباره نفاق �Pفرمايد: گي F� N� ���� 7� �$ J�@�� #� i � F� N� 	�'�E� 

��/� � � � � F� N� 3� u� � �0� �t � ��� 7� :� @� H � ? 4c� �O/14(حشر.(

و جهالت و خرد از كمند خرافات اش، ها برهد، در مسير طبيعـي به هر حال، آنگاه كه عقل
Jنوردد. از منظر دين، پيشرفت، نشانة خردورزي است. پيـامبر اكـرم راه پيشرفت را در مي

ينـي، الكـافي،(كل» اذا بلغكم عن رجل حسن حال، فـانظروا فـي حسـن عقلـه«فرموده است:
و فايده1/12: 1407 فرمـودهAپذير است. امام علـي اي امكان ) با مدد عقل، هر پيشرفت
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ح 1366(آمدي، غـررالحكم،»ديستفيفبالعقل«است: ريـزي بـراي ). نيكـوترين برنامـه 330:
زد پيشرفت اقتصادي را مي و خردمندي رقم أفضل الناس عقـالً أحسـنهم«توان در پرتو عقل

ح » لمعاشهاًريتقد ).375(همان،
و تعالي را از راه اين است كه خردمندان راه مي هاي رشد و ناكامي شناسـند: هاي شكست

و در 429(نهـج البالغـه، حكمـت كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشـدك( .(
و خرد، كيفيت كارها سامان مي كمة العمـل تـدلّيفيك«يابد صورت به كارگيري عقل ـ علـي ةي

ح 1366(آمدي، غررالحكم، » العقل :7226.(
مي در نگرش ديني، باالترين قله دار آيد كه سـكان هاي پيشرفت، زماني براي جامعه پديد

و كاردان باشند. هاي كالن آن جامعه، انسان سياست  هاي عاقل
و آخرت به درجـه آنان كه عقلي كاملAبه تعبير امام كاظم ر اي بـاالت تر دارند، در دنيا

و اآلخرةيأكملهم عقالً، أرفهم درجة في الدن«رسند: مي ).1/16: 1407،(كليني، الكافي»ا
در يك كالم، منزلت سترگ عقل در نگرش ديني تا بدانجاست كـه عقـل برتـرين بهـره

أفضل حظّ الرجل عقلـه، إن ذلّ«اند: فرمودهAآدمي از حيات شمرده شده است. اميرمؤمنان

و إن سقط رف و إن تكلّم سددهأعزّه و إن ضلّ أرشده ؛ برترين بهره آدمي عقل اوست؛ اگـر عه
و وادادگي مواجه شود، در ذلّت افتد، عزيزش مي و اگر با شكست به پيشرفتش برساند، گرداند

و اگر بخواهد سخني بگويد، كالمي اسـتوار  و اگر به بيراهه رود، راه صواب را به وي بنماياند
ح 1366لحكم،(آمدي، غررا» بسازد :306.(

و حسابگري در كارها» تدبير«رو، واژه از اين هاي متداولي اسـت كـه از واژه به معناي دورانديشي
تـدبير در ادبيات پيشوايان ديني به عنوان يكي از اركان اصلي پيشرفت آمده است. به گفته ابن منظور،

(ابن منظور، لسان العرب  »).دبر«، واژه 4/273: 1410، يعني نظر افكندن درعاقبت كارها
: تدبير يعنـي انديشـيدن در پيامـد كارهـا التدبير: التفكير في دبر األموربنا به گفته راغب،

 »).دبر«: واژه 1412(راغب اصفهاني، المفردات، 
حسـن التـدبير ..«، تدبير نيكو ناشي از سياست نيكوستAبر اساس روايت اميرمؤمنان

شع» من حسن السياسة مي79: 1404به، تحف العقول،(ابن و ) كه سرمايه اندك را بارور كنـد
و سـوء التـدبير يغنـي كثيـره«انجامد به رشد اقتصادي مي » حسن التدبير ينمـي قليـل المـال
ح 1366(آمدي، غررالحكم،  :8081.(
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مـن العقـل«هاي حاكميت عقل دانسته شده اسـت: حسن تدبير از نشانه در نگرش ديني،

ح»رحسن التدبي و مـالك آن، برنامـه 8142(همان، و ) قوام زندگاني، حسابگري نيكو ريـزي
ح » قوام العيش حسن التقدير ومالكه حسن التـدبير«دورانديشي خوب است:  ).8084(همـان،

و نـابودي جامعه مـن تـأخّره«اش جلـو افتـد: اي كه از تفكر دورانديشي عاري باشد، شكست

).8092ح(همان، » تدبيره تقدم تدميره
به معناي دورانديشيDهايي است كه در ادبيات اهل بيت نيز از ديگر واژه» حزم«واژه
و تصميمو پيش آمـده اسـت:Aگيري درست آمده است. در روايتي از اميرمؤمنان بيني بجا

و پيشـرفت كامـل مـي گيري با عاقبت آنگاه كه تصميم« » شـود انديشي همراه شود، كاميابي
ح : ).هم10865(همان، بينـي هر كس بـا پـيش؛ من أخذ بالحزم استظهر«چنين فرموده است

ح» درست به كار مبادرت ورزد، پيشرفت خواهد كرد ).10870(همان،
و سستي انديشه به تعبير امام صادق در مقابل، يكي از سه مانع رسـيدنAضعف تفكر

 به پيشرفت شمرده شده است:
و قلّة الحلية وضعف الـرأي ثالث يحجزن المرء عن طلب العم« ؛ سـه چيـز الي: قصر الهمة

و تعالي باز مي و دارد: كوتاهي همت، بهره است كه آدمي را از دستيابي به پيشرفت وري پايين
و تعقّل ).318: 1404تحف العقول،(ابن شعبه،» سستي انديشه

 هاي فرهنگيهاي فرهنگيب) مهندسي زيرساختب) مهندسي زيرساخت

و مهندسي زيرساختبه طرJاي كه پيامبر اكرم دومين عرصه هاي آن اقدام نمود، مهندسي احي
و حتي الگوهاي رفتاري يك جامعه تمام آرمان» فرهنگ« عرصه فرهنگي بود. و رسوم ها، باورها، آداب

و تمامي دانش را شامل مي و روش ها، بينش شود مي ها  گيرد. هاي يك قوم را در بر
س توجهي به چنين مقوله بديهي است بي طح از گستردگي، پيشرفت را به ناكامي اي با اين

 مواجه مي سازد.
در آنهـاJساز در جامعه كه پيـامبر اكـرم در اينجا صرفاً به دو عامل از عوامل فرهنگ

مي گذاري ويژه سرمايه  شود: اي نمود، اشاره
ـ اصالح حاكميت1

و ره و حتي ادبيات گفتاري حاكمـان بـران ايدئولوژي، سيستم حكومتي، الگوهاي رفتاري
و ناخواسته در فرهنـگ  سـازي جامعـه تـأثير بسـزايي دارد. سياسي جامعه، به صورت خواسته



»
لم
ع
و
آن
قر

«
ه
ال
س
،

ش
ره
ما
ش
م،
ت

هم
زد
پان

،
يز
پاي

ان
ست

زم
و

13
93

ش

52

و در يك دوران نسبتاً پايدار به الگوهاي رايج الگوهاي رفتاري آنان توسط مردم تقليد مي شود
و به صورت فرهنگ جامعه تبلور مي  يابد. تبديل شده

؛إذا تغيـر السـلطان تغيـر الزمـان«رمايـد:ف با اشاره به اين واقعيـت مـيAاميرمؤمنان
؛نهـج86(ابـن شـعبه، تحـف العقـول، ». كنـد هنگامي كه سلطان تغيير كند، زمانه تغير مـي

هـاي بعثـت پيـامبران، اصـالح ). اين است كه از منظر قرآن، يكي از فلسفه31البالغه، نامه 
�Pسيستم حكومتي اسـت:  	� ��� � �� ,� 7� M� ) �� ,� 7� M� )� � � �� :� �� c��� :� �� � � ��� 2�� #� ��� $ �5�� /� G� �� � F� N� @� � �� ,� �� 23� �� $ �&�� ,��

���'� :� ��� � �+��,��O/(معجـزه آسـا) به يقين فرستادگانمان را با دليل«)؛25(حديد هـاى روشـن
و ترازو را فرو فرستاديم تا مردم به دادگرى برخيزند (الهى) و همراه آنان كتاب ».فرستاديم،

پ از هـاي آنـان، يامبران حاكي از آن است كه در سـرلوحة تـالش تاريخ زندگاني اجتنـاب
و ستيز با نظام  هاي سياسي فاسد بوده است. طاغوت

����Pفرمايـد: قرآن در اين باره مي 	� ,� /� i�� $ � �!� �$� ��� 	� �� � �� � J?�� M� ) �W ��� � � �Q �Z �� ,� O� @� � � �� :� �� $
�&�� s��k��O/را در هر امتى فرستادهو به يقين،«)؛36(نحل (تا بگويد) كه خدا اى برانگيختيم

و از طغيان بت بپرستيد؛ و پـس از آنكـه از حصـارJرو پيامبر؛ از اين»ها) دورى كنيد گر(ان
و به سرزمين مدينه گام نهاد، بنـاي حكومـت اسـالمي را پـاي  و مكّيان رها شد ريـزي كـرد

س و فساد و پسرفت جامعه را به صالح صـنفان مـن«يستم حكومتي منوط دانسـت: پيشرفت

و إذا فسدا فسدت امتي قيل يا رسول اهللا: ومن هما؟ قال: الفقهـاء  أمتي إذا صلحا صلحت أمتي

).37: 1403؛ صدوق، الخصال،50: 1404(ابن شعبه، تحف العقول،»و األمراء
و اطاعت آنـان» اولي األمر«قرآن كريم نيز برگزيدگان حكومتي را را بـر همگـان ناميد

�Pفرض دانست.  F� G� ,� � � �� �� �*� �� �$� �� $ � P�� M���� ��� @�� y� �� $ � �!� ��� @�� y� �O/59(نساء.(
مي سامانAامام كاظم فإن صالحكم«فرمايد: يابي امر مردم را در اصالح سياسي حاكم دانسته،

).338: 1400(صدوق، االمالي،» صالح شما در صلح سلطان شماست، في صالح سلطانكم
هاي پيشرفت در نظام سياسي صـالح چنـين معرفـي عرصهAدر بيان ديگري از امام صادق

و إماتـة كـل ظلـم«شده است:  و كلّ عدل و والته، إحياء كلّ حق وذلك إنّ في والية والي العدل

و وجور وفساد و هر چه بيـداد و عدالت است، ترقي كند ؛ در واليت كارگزاران صالح، هر آنچه حق
و ظلم است، نابود مي ).332: 1404(ابن شعبه، تحف العقول،» گردد فساد
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و بنيادين دهد كه نقش حكومت اين نشان مي و پسرفت جامعه تاچه ميزان كليدي ها در پيشرفت
 هاي سياسي، بيشتر پرداخته مي شود. در بخش مهندسي زيرساخت است. اين قسمت از بحث،

و پرورش2 ـ اصالح نظام آموزش

و تريبت است؛ ترين بسترهاي فرهنگز مهما چيـزي ساز در راستاي پيشرفت، نظام تعليم
مي كه يكي از برترين فلسفه در دهد. هاي بعثت پيامبران را تشكيل قرآن درباره رسالت پيـامبر

�Pفرمايد: اين زمينه مي W� #� G� E� ��� $ �5�� /� G� �� � F� N� #�7� @� H� $ � F� N��6� 2� H� $O164عمران/(آل.(
؛ من براي آموزش وبالتعليم أُرسلت«قت اشاره كرده است:يخود نيز به اين حقJپيامبر

و آگـاهيِ آدم 1/206: 1403(مجلسي، بحـار االنـوار،» مردم برانگيخته شدم ). همـين علـم
���Pابوالبشر بر اسرار گيتي بود كه وي را بر فرشتگان برتـري داد.  N��� � S�#�M� �*� � c� v[ � F�7� �� $O

).31(بقره/
و نـاداني برهانـد. امـامJپيامبر اكرم نيز همين مسير را دنبال كرد تا امت را از جهـل

و ليس أحـد مـن العـرب يقـرأ«فرمايد: در اين زمينه ميAعلي إن اهللا سبحانه بعث محمداً

و بلّغهم منجاتهم اني . خداي سبحان، پيـامبرش را زمـ كتاباً ... فساق الناس حتي بوأهم محلّتهم
خواند. پس او مردم را رهبـري كـرد تـا در جايگـاه ها كتابي نمي فرستاد كه هيچ يك از عرب

و به محل نجاتشان رسانيد )33(نهج البالغه، خطبه ». شايسته خود جايشان داد
از تا آنجا به سوادآموزي پيروانش اهميت داد كـه در داسـتان بـدر،Jپيامبر اكرم پـس

مي الم كرد، اسارت جمعي از مشركان اع از اسيران و نوشتن به ده نفـر توانند با تعليم خواندن
(سبحاني، فروغ ابديت،  ).1/518: 1385اطفال مسلمانان آزاد شوند

و آگـاهي مـي به خوبي ميJچرا كه پيامبر تـوان نردبـان دانست كه تنها با چراغ علم
و پيشرفت را درنورديد. رسول خدا العلـم ... يبلـغ بالعبـد ... إنّ«در اين باره فرمود:Jترقي

و اآلخره و آخرت به درجات بـاال مـي الدرجات العلي في الدنيا » رسـاند؛ علم، آدمي را در دنيا
).1/165: 1412؛ ديلمي، ارشاد القلوب، 488: 1414(طوسي، االمالي،

و انسان . هاي فرهيخته است ترديدي نيست كه ريشه هر پيشرفتي در تربيت انديشيمندان
و سـالم و پـرورش كـارا چنين هدفي زماني قابل دسترسي است كه جامعه از نظـام آمـوزش

و پلـهااستعد برخوردار باشد تا در بستر آن، و خالقيت افـراد شـكوفا گـردد و دها هـاي ترقـي
و براي همه  پيشرفت پيموده شود؛ از اين رو، از منظر اسالم، آموزش براي همه، در همه حال
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پي مكان فمن قصر به علمه لم يبلغه«فرمايد: ميAبنا به نقل امام باقرJامبر اكرمهاست.

(و جامعهحسبه را؛ هر فردي و دانش عقب بماند، گذشـتة درخشـانش او اي)كه از كاروان علم
).8/246: 1407(كليني، الكافي،» سازد به پيشرفتي نايل نمي

تح بندي در رشته نظام آموزشي مناسب، به اولويت و نيازهاي جامعه توجه ويژه هاي صيلي
و از آموزش كم هاي زيان دارد و مي بار العلم أكثر من«فرمود:Aنمايد. امام علي بازده پرهيز

؛ دانش بيش از آن است كه بتوان همة آن را آموخت، أن يحاط به، فخذوا من كلّ علم أحسـنه 
ح 1366،(آمدي، غررالحكم». پس از هر دانشي نيكوترين آن را بياموزيد :184.(

و ملت بي و آموزش نديده، راهي به پيشرفت ندارد. روشن است جامعه  سواد
و تربيت در كشورهاي عقب نگه داشته شده از آنجـا كـه البته در عصر حاضر، نظام تعليم

اسـت؛ چـه اسـت، كـارايي الزم را از دسـت داده هـا وابسـته به شدت به ايـدئولوژي حكومـت 
اي جريان ميهاي مسلط در و پيش و پرورش را جهت داده و نوعاًن كشورها نظام آموزش برند

و هدايت وسائل ارتباط جمعي، به انطباق فرهنگ عمومي بـا  با سلطه بر نظام آموزشي كشور
مي خواسته و اميال خود مبادرت از ها ؛ در نتيجه، اين جوامع هر روز بيشـتر از روز قبـل، ورزند

.مانند كاروان پيشرفت عقب مي
ناگفته پيداست تا جوامع اسالمي از اين درد مزمن رهايي نيابند، به پيشرفت همـه جانبـه

 دست نخواهند يافت.

 هاي سياسيهاي سياسيج) مهندسي زيرساختج) مهندسي زيرساخت

و سيرة نبوي چنين استفاده مي هـاي سياسـي شود كه مهندسـي زيرسـاخت از آيات قرآن
و فرهنگي  ع از بنيـادي جامعه، دوشادوش مهندسي عقالني وامـل پيشـرفت اسـت؛ بـه تـرين

اي كه اگر هر يك از عناصر آن ناديده گرفته شود، پيشرفت با ناكامي مواجه خواهد شد. گونه
ريزي كرده كه به صورت هاي سياسي پاي اسالم بدين منظور، اصولي را به عنوان زيرساخت

مي» پيشرفت مسلمانان«مستقيم در   شود:مي كند. در ادامه به اين اصول اشاره ايفاي نقش
ـ اصل نفي سلطة بيگانگان1

يافتني است كه قاعدة نفي سلطة بيگانگان مـورد توجـه در نگرش ديني، پيشرفت زماني دست
و اساسي جدي قرار گيرد. اين قاعده از مهم ترين اصول شناخته شده قرآني اسـت كـه از آيـه ترين

�Pشريفه  f� #� �� �� 7� � � �H� �� �� �� 7� � � �!� � V� @� <� H �� �� $JK�� 	� M � ��� ,� �O/؛ اخذ شده است.141(نساء(
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توانـد المللي نيـز نمـي اين قاعده از چنان استحكامي برخوردار است كه حتي تعهدات بين
و اساساً نقش آن از حدود اختيارات همگان خارج است. برابر اين اصل كه بـه  ناقض آن باشد

ح 4/334: 1413الفقيه،(صدوق، من اليحضره» االسالم يعلو واليعلي عليه«عنوان  ،5719 (
و شود، دادن هر نوع امتياز سياسي، ياد مي و ... كـه بـه سـيادت اسـالم و اجتماعي اقتصادي

و اعتبـار اي وارد آورد، مسلمانان صدمه و مسـئولي كـه باشـد، فاقـد ارزش از سوي هر مقام
و بـي  غ است. حتي اسالم از طرح دوستي خصوصي و يرمسـلمانان كـه پـرده بـين مسـلمانان

 منع كرده است. تواند به تسلط آنان بر مقدرات جامعه اسالمي بينجامد، مي
�Pفرمايـد: قرآن در اين زمينه مي F�� G� 3$� v ��� � JW�� 3�� k� � �$� B�.�/� 
 � ? ��� ,� �[ � �H� B� �� �� NH� ��� HO

هم اى كسانى كه ايمان آورده«)؛ 118عمران/(آل [دوست] ».راز نگيريد ايد، از غير خودتان
و هم چنين قرآن به مسلمانان هشدار داده است كه امتيازخواهي بيگانگـان پايـاني نـدارد

������Pآنان به چيزي كمتر از دست كشيدن مسلمانان از دين خود قانع نخواهند شـد:  
 � �� �� $
�� )��"�,�� � ?� $ � v�� N� �� �� �0,� ���/� I� F� N� /�7� � � L� 	�/� 
O/و مسـيحيان از تـو«؛)120(بقره و يهوديـان

».راضى نخواهند شد، تا از آيين آنان پيروى كنى
بنـد بودنـد، امـروز روشن است كه جوامع اسالمي اگر تنها به همين قاعده به درستي پاي

و درمانده نبود گونه عقب اين  ند. مانده
و فساد از ناحيه حاكمان2 ـ نفي خودكامگي

و نيسـت. از منظر قرآن، انسان آزاد آف و بنده حلقه به گوشِ كسـي نبـوده ريده شده است
و قد جعلك اهللا حـرّا«فرمايد: ميAامام علي ؛ بنـده كسـي نبـاش كـهال تكن عبد غيرك

).31، نهج البالغه، نامه77: 1404(ابن شعبه، تحف العقول، ». خداوند تو را آزاد آفريده است
ب وقتي فرعون بنا به نقل قرآن، ه موسي را به رخ كشيد تا آن پيامبر بزرگ احسان خويش

�Pرا از تالش عليه خود بازدارد، در پاسخ از موسي چنين شنيد: �� � ���� 7� � ��� N,� #� 
 4W� #� @� 3 � �%� 
� $
� V�� b�� �� M�  �� ,� � �&��	� �O/مى«)؛22(شعراء [آيا] اين نعمتى است كه منّت آن را بر من گذارىو

».اى؟!ى خود ساخته ان يعقوب) را بندهكه بنى اسرائيل (= فرزند
اي هسـتند كـه مسـير هـاي خودكامـه از منظر اسالم يكي از موانع بزرگ پيشرفت، نظام

و ترقي جوامع را سد كرده مي اند. اينان انسان تعالي و پيشرفت باز  دارند. ها را از سعادتمندي
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و نظـام ديكتـاتوري مـي از شـكوفا شـدن دانـد كـه قرآن، فرعون را سمبل خودكـامگي
�@�PJاستعدادهاي قوم بني اسرائيل جلوگيري كـرد:  �� � �� N� 7� Y� � � V� @� i�$ �(�)� �*� �Z� K� � � �� �� ���� � ���  

JW� X� b�� y �_� @� j� /�'� HO/(مصر) برترى«)؛4(قصص و اهـل در واقع، فرعون در زمين جويى كـرد
مىاى از آنان هايى قرارداد؛ در حالى كه دسته آن را گروه ».كرد را تضعيف

و ظرفيت و خواسته جباران به راحتي استعدادها هاي نفسـاني هاي ديگران را قرباني اميال
مي خود مي و تباه و توان انساني جامعه را ضايع مـا«مـي فرمايـد:Aسازند. امام علي كنند

و الحكام الجائرون إال ... .)3/2431: 1416شهري، ميزان الحكمه،(ري» أتلف الناس
و عقبAاميرمؤمنان هاي حـاكمي ماندگي آن را نظام از جمله دالئل واپسگرايي جامعه

و نااهالن ميدان يابند: مي يستدل علي أدبار الدول«داند كه در آن فرهيختگان منزوي گردند

و تأخير األفاضل پـيش هاست؛ از جملـه؛ چهار چيز باعث سقوط دولتبأربع ... تقديم األراذل
و پرمايگـان انداختن  و كنار زدن آگاهان ح 1366(آمـدي، غـررالحكم،» فرومايگان :7835 .(

مي هم ؛ هنگـامي كـه زمـام إذا ملـك األراذل هلـك األفاضـل«فرمايد: چنين در بياني ديگر
مي هاي فرهيخته مملكت به دست فرومايگان بيفتد، انسان ).8036ح(همان،» روند از بين

 مردمـ مشاركت عمومي از ناحيه3

و مردم در ساختار سياسي اسالم ستون فقرات حاكميت به شمار مي آيند. عـدم مشـاركت
و تك محوري سوق مـي بي و تفاوتي آنان، جامعه را به سوي تك صدايي و راه سـعادت دهـد

 كند. پيشرفت را مسدود مي
و روي آوري مردم به هر كاري نشانة شكل درAگيري آن كار است. امـام علـي توجه

مي اين خوض الناس في الشيء مقدمه الكائن؛ رهيافـت مـردم درچيـزي پـيش«فرمايد: باره
ح» شرط ايجاد آن است و مدد گرفتن از خرد جمعـي در 11042(همان، )؛ از اين رو مشورت

ـ اجتماعي، از جايگاه ويژه ��Pاي برخوردار است: امور سياسي )�� � � F� Y��� �� �� $� F� N� ,� �� �O/شـوري)
(خود)شان استو«)؛ 38 انسان هر قدر هم از حيث فكري نيرومند ». كارشان با مشورت ميان

و باشد، نمي تواند همه جوانب مسئله را موردتوجه قرار دهـد، ولـي وقتـي همـان را بـه شـور
مي مشورت مي و اطالعات ديگران استفاده و از تجارب مي گذارد كاهد كند، از حجم اشتباهات

ميو ظرفيتو از هدر رفت استعددها  كند. ها جلوگيري
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و؟: مـا الحـزمJقيل لرسـول اهللا«فرمود:Aامام صادق قـال: مشـاورة ذوي الـرأي

و دورانديشي چيست؟ فرمود: مشورت كردنJاز پيامبر، اتبـاعهم  پرسيده شد: محكم كاري
و پيروي كردن از ايشـان با صاحب ) در عبـارتي 2/600: 1/137(برقـي، المحاسـن،» نظران

مي، مشورت را مانع عقبAگر، اميرمؤمناندي و پسرفت ر متحصـنيالمستشـ«داند: ماندگي

و عقب؛ كسي كه مشورت كند، من السقط مي از سقوط (آمدي، غررالحكم،» ماند گرد در امان
ح 1366 :10068.(

و صـاحب-ناگفته پيداست اگر در امور سياسـي نظـران اجتمـاعي از مشـورت نخبگـان
و جامعه گرفتار اشتباهات كمتـري بسي سريع هاي پيشرفت گام استفاده شود، تر برداشته شده

 تواند نوعي بيانگر مشاركت عمومي از منظر قرآن باشد. مي شود. آيات مربوط به بيعت هم مي
��P�0را به منزلة بيعت با خدا دانسته است:Jقرآن بيعت با پيامبر 3�� @� H�� 	� H � �H� B� �� ���  

�� 	� H �� #� 3�  � �!� � ��� @� HO/مى«)؛10(فتح كنند، فقـط بـا خـدا در حقيقت، كسانى كه با تو بيعت
».كنند بيعت مى

جالب آنكه زنان هم از نگاه اسالم دوشادوش مردان داراي شخصيت سياسي مستقل بوده
ترين عرصة سياسي يعني مسئله بيعت با رهبري حضور دارنـد. قـرآن در ايـنو حتي در مهم

��Pرمايد:ف باره مي 7� � �0� ,� @� H�� 	� H �&�� ,� �� f� #� �� � g� S�� i �� t�  �� 	�,�� �� NH� � �� H� ?�$ J��� �� � � �!�� � � �� 6� �� |� H � ? �� �
� $ ��� NH� �� H� � � �� �� � � a� ,H� �� /� X� H ���� /� N� 	� � � ��� 
� u� H � ?�$ ��� Y� v� ?�$� � � �� 7� /� :� H � ?�$ � ��� 3� 2� H � ?�$ � �� �� ��'� H� i� )� �� ?�$ ���� N� 7

��� N� @� H�� 	� � �]$��� @� � �Z �0� ,� �"� @� HO/اى پيامبر! هنگامى كه زنان مؤمن نـزد تـو«)؛12(ممتحنه
و مى و دزدى نكننـد آيند درحالى كه با تو بيعت كنند كه هيچ چيز را شريك خدا قرار ندهنـد

و هيچ تهمتـى را نياورنـد كـه آن را  و فرزندانشان را نكشند و بـين دسـت زنا نكنند هايشـان
]پسنديده پاهايشان بربافته [دستور و در هيچ كن اند اى نافرمانى تو را نكنند، پس با آنان بيعت

».و براى آنان از خدا طلب آمرزش كن
(اصـل نفـي سـلطة ترديد، اگر هر جامعه بي ايي همـين سـه اصـل از اصـول سياسـي

و فساد از ناحيه حاكما و اصل مشاركت عمومي از ناحيهن بيگانگان، اصل نفي خودكامگي
و بدان عمل نمايد، يكي از گام سر مردم) را مورد توجه قرار دهد هاي بلند پيشرفت را پشت

 گذاشته است.
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 هاي اقتصاديد) مهندسي زيرساخت
و تأثير مستقيم آن بر پيشرفت بر كسي پوشيده نيست. بي و موضوع اقتصاد گمان، تبيين دقيق

مي نوشتارله از حوصله اين همه جانبه اين مسئ و در جاي خود تحقيق مستقلي را طلبـد. خارج است
مي در اينجا تنها به برخي از مهم  شود. ترين عوامل پيشرفت اقتصادي از منظر اسالم اشاره

با ظهور اسالم در مدينه، تعريف جديدي از اقتصاد ارائه شد. اسالم بـه شـدت بـا اقتصـاد
و آن را  (بقره/ ربوي مقابله كرد و نظام مبتني بر آن را باعث 279اعالم جنگ با خدا دانست (

(بقره/ و نابودي برشمرد ).276واماندگي
و بر درآمـدها بيفزايـد، از منظـر ديـن، موجـب خـروج اساساً اينكه پول بتواند پول بياورد

و در نهايت از يك سو تكاثر اموال در دست اقليتي مسـتك  و از سرمايه از چرخة توليد شده بر،
(ر.ك: مكـارم  و ناداري در اكثريتـي مستضـعف را بـه دنبـال خواهـد داشـت سوي ديگر فقر

).439ـ2/438: 1389شيرازي،دايره المعارف فقه مقارن، 
و ترقي پاي رو، اسالم زيرساخت از اين و هاي اقتصادي جديد را براي پيشرفت ريزي كـرد

 ترين آنها به قرار زيراست: ائه نمود كه مهماصول آن را متفاوت با مكاتب اقتصادي ديگر ار

و همبستگي اجتماعي11 و همبستگي اجتماعيـ توزيع برابر امكانات ـ توزيع برابر امكانات

بي هاي اقتصادي، در نگرش ديني، نابرابري و عـدالتي در جامعـه اسـت. انبـوه نشانة ظلم
و نـاداري اكثريـت مـردم، بيـانگر اي نزد اقليتي مرفّـه هاي افسانه شدن ثروت در كنـار فقـر

و عقب مي واپس ماندگي و حكايت از بيماري اقتصادي  كند. گرايي جامعه است
و دارايي سياست كالن اقتصادي در اسالم، در توازن نسبي ثروت و جريـان داشـتن ها هـا

و اموال در انحصار گروه آن در شئون تمام افراد جامعه است تا ثروت خاصـي قـرار نگيـرد. ها
�Pاين اصل كه برگرفته از آيه شـريفه  ? � ��� S�� �� ,� s� �*� � �� �� � JW� �$� v � ��� G� HO/از7(حشـر ) اسـت،

 ترين اصل اقتصادي اسالم است. مهم
و يكي از نشـانهAامام رضا هـاي جامعـه پيشـرفته را برائـت از انحصـارطلبي در امـوال

).2/126: 1378(صدوق، عيون اخبارالرضا، والبرائة من اهل االستئثارها بر شمرده است: دارايي
و دارايير و ساري نباشـد، وشن است اگر امكانات آن ها در همة شريانات جامعه جاري در

صورت، اموال بازيچة دست گروهي خاص شده، شـكاف طبقـاتي بـه سـرعت جامعـه را بـه 
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و ناكامي سوق مي مي شكست �Pفرمايد: دهد. قرآن با اشاره به همين نكته S� ?�f�Y � F� /�3� � �� Y
�� :� X,� /� � � �� �� ���� 
�� ,� �� �� � �!�� $ � a� '� X� 3 �� � � V� .� 	� H �� #� 3� r� � � V� .� 	� H �� �� $ � V� .� 	� H �� � F� G,� #� � � �!� � V�� 	� M �Z �

� F� 6��� �� s J��� �� � � P� �� 	� /�'� H �� �� �� �� /� 
 ��  � $ � S�� �� :� X� �� � F� /3� �� $O/(هم) آنيد كـه«)؛38(محمد آگاه باشيد! شما
را فراخوانده مى (اموالتان را) هزينه كنيد؛ پس برخى از شما كسى اسـت كـه شويد تا در ه خدا

و هركس بخل ورزد، پس فقط نسبت به خودش بخل كرده است؛ وخدا تـوانگر بخل مى ورزد
و اگر روى برتابيد، گروهى غير از شما را جاى و شما نيازمنديد؛ مى است (شما) ».كند گزين

�Pتعبير به 6� �� �� s J��� �� � � P� �� 	� /�'� H� FOتوجهي به نيازهاي طبقه ضعيف اشاره به آن است كه بي
و فرصت هـاي اجتمـاعي را در انحصـار اگر به اينجا برسد كه گروهي خاص، امكانات زيستي

هاي اجتماعي توسط طبقة ضعيف ضد طبقـة مسـتكبر خود درآورند، سبب پديد آمدن انقالب
د شده، طومار زندگي آنان را در هم مي و اقوام (مكـارم يگر را جايگزين آنـان مـي پيچد سـازد

).1/341: 1389المعارف فقه مقارن،ةشيرازي، داير
و خواسته هاي اقتصادي فعاليت و انحصارگرايان تنظيم هاي رانت اگر مطابق اميال خواران

و خوش هاي ملي صرف عياشي شود، سرمايه در گـذراني ها و هـاي اقليتـي خـاص مـي شـود
ش و دن كاخراستاي برافراشته و گران قيمت، تهيـه جـواهرات ها، خريد انواع كاالهاي لوكس

هم ها، همراه با مسابقه كنز سرمايه و شد چشمي اي از چشم و تفاخر، ضايع خواهد ها، مدگرايي
و اكثريت مردم نخواهد چرخيد. و در مسير مصالح جامعه

و پيشـرفت �Pفرمايـد: نيسـتند، مـي قرآن با اشاره به اينكه مفسدان در انديشـه سـازندگي ?� $
� ��� �� ��'� #� �� � �� �� � ��� @�� k� 
*� ��� E� 7��"� H� ?�$ �(�)� �*� �Z � �$��� '� X� H � �H� B� ��O/از«)؛ 152ــ 151(شـعراء و

مى* فرمان اسرافكاران اطاعت نكنيد و اصالح نمى(همان) كسانى كه در زمين فساد ».كنند كنند
ع يكي از نشانهAامام عسكري ماندگي جامعه در آخر الزمـان را انحصـارگراييقبهاي

؛ توانگرانشـان توشـة نيازمنـدان را اغنياؤهم يسـرقون زاد الفقـراء«توانگران آن دانسته است: 
).11/380: 1408(نوري، مستدرك الوسائل،» كنند سرقت مي
و تكاثر دو پديـده همان و سـقوط گونه كه فقر اي هسـتند كـه جامعـه را بـه اضـمحالل

و پيشرفت كشانند، توزيع متوازن ثروتيم و برابري امكانات ملي، جامعه را به سوي امنيت ها
مي سوق مي و همبستگي اجتماعي را به ارمغان از دهد آورد؛ از ايـن رو، برابـر روايـات، يكـي

و«هاست: هاي پيشرفت در عصر مهدوي(عج)، توزيع متوازن دارايي نشانه فإنّه يقسم بالسـوية

).1/161: 1385(صدوق، علل الشرائع، » في خلق الرحمان البرّ منهم والفاجر يعدل
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و انصار عقـد اخـوت جـاريJپيامبر اكرم نيز با ورود به مدينه بين مسلمانان از مهاجر
و حكم توارث را بـين آنـان رسـميت  و براي مدتي آنان را شريك اموال يكديگر قرار داد كرد

جامعه دينـي را بسـان پيكـر واحـدي» حق مؤمن بر مؤمن«ب بخشيد. پس از آن نيز در قال
�P دانست كه اگر عضوي از آن به درد آيد، ديگر عضوها را قرار نماند: �!� � V�� 	� E� � ��� # �"� /� ��� $

� ��� 7� � � �� �� � �_��� u� � JS�� �� �� � � F� /� ,� 6 � t�  � F� G� �� 7� � � �!� � W� #� @� 3 �$��� 6� t�� $ ��� � ��� X� 
 � ?�$ J�@�� #� iF� /�E� 	��q� u� � � F� G
�� 7� � � F� /� ,� 6� $ J�3�� �� ;�  � a� /� #� @� ,� ��� N� ,� � F� 6� B� :� 3� u� � � )��,�� � �� � �D� �� X� I �� X� �O103عمران/(آل.(

مي در چنين جامعه و غـم دانند، اي مردم مشكالت ديگران را مشكل خود همه در شادي
مييكديگر شريكند، در برابر همگان مردم احساس مسئولي و مزيـت را بـرايت كنند، اولويت

و ظلم نمي خود نمي و به ديگران خيانت  كنند. پسندند
و امـوال هاي توزيع برابر امكانات، واسپاري مسئوليت يكي از شاخه و مناصب اجتماعي ها

��Pفرمايـد: عمومي به دست اهلش است. قرآن با اشاره به اين حقيقت مي � � F� 6��� �� u�� H � �!� ���  
� 
�� ��  �&�� 3�� �� �*� �$ v� f�� N� 7� Y� �O/مى«)؛58(نساء را دهد كه امانت به راستى خدا به شما فرمان ها

».به اهلش رد كنيد
و بقاء االسـالم أن تصـير«فرمايد: در اين رابطه ميAامام صادق إنّ من بقاء المسلمين

و إنّ من فنا و يصنع المعروف و فناء المسـلمين أن األموال عند من يعرف فيها الحق ء اإلسالم

و اليصنع فيها المعروف ؛ به درستي كه از اسباب تصير األموال في أيدي من اليعرف فيها الحقّ
و بـه و اسالم آن است كه اموال در اختيار كسي باشد كه حـق آن را بشناسـد بقاي مسلمان

و از اسباب فناي  ا انجام معروف مبادرت ورزد و مسلمانان آن ست كه امـوال در اختيـار اسالم
و با آن عمل معروف را به جا نياورد (كلينـي، الكـافي،» كسي قرار گيرد كه حقش را نشناسد

1407 :4/25.(
و تالش همگاني2 ـ انضباط كاري

و كار بي راه رسيدن به توانمندي اقتصادي، استقالل، ثبات سياسـي وقفه همگاني، تالش
ك و در يك فرمايـد: مـيAاسـت. امـام علـي» پيشرفت جامعـه«المو امنيتي، اقتدار ملي

(باعث پيشـرفت اسـت)؛ تالش پيشالعمل سائق« (ابـن شـعبه، تحـف العقـول،» برنده است
1404 :208.(
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و كسالت و فحشاء، ازديـاد اي زمينه در هر جامعه از سوي ديگر، تنبلي ساز حاكميت فساد
و در يـك كـالم بزهكاري، تزلزل ارزش و وادادگـي عقـب«هاي اخالقي اسـت. امـام» گـرد

كان الناس أيضاً يصيرون بالفراغ إلي غاية األشر«فرمايد: با اشاره به اين نكته ميAصادق

و يظهر الفواحش و گستاخ مـي نهايت؛ مردم در حال بيكاري بيوالبطر حتي يكثر الفساد شـوند
و كارهـاي زشـت شـايع شـود گردند تا جـايي كـه فسـاد فـراوان مـي به ناسپاسي گرفتار مي

).119(مفضّل، توحيد المفضل،» گردد مي
هاي سياسي، فرهنگـي ماندگي در حوزه ماندگي اقتصادي در هر جامعه، موجب عقب عقب

و وابستگي به بيگانگان را بر جامعه تحميل مي كند. به همين دليل، دشمنانو اجتماعي است
نگ سلطه و از اين رهگذر، آنان را بـراي رونـق جو، اصرار دارند تا جوامع ديگر را عقب ه داشته

 بازارهاي خويش وابستة خود سازند.
و فعاليت اقتصـادي اهميـت قائـل اسـت كـه از آن در كنـار قرآن كريم تا آنجا براي كار

و حج ياد كرده است. از اين منظر، پس از نماز جمعه، كار فعاليت هاي عبادي چون نماز جمعه
�(�)�Pتغاء فضل الهي شمرده است:و تالش اقتصادي را اب �*� �Z �$��� |� /3�� � � D� K �"�� �9� ��j� � �� t� r� �
� �!� � V� j� � �� � ��� �� /� ��� $O/و كـار نديـده اسـت:10(جمعه و حتي مناسك حج را مانع كسـب (

P� F� G��� ) �� � JK� j� � ��� �� /� 	� 
 �� � 4��� ,� i � F� G� �� 7� � �=� �� �O/198(بقره.(
به از تالش ديني، در ادبيات از» عزّت«هاي اقتصادي تعبير شده است. معلي بن خنـيس

مي ميAياران امام صادق (بازار) روم، گويد: روزي آن حضرت مرا ديد كه دير به محل كار
(صـدوق، مـن اليحضـره الفقيـه،».، صبحگاهان به عزتگاه خود بـرو أُغد إلي عزّك«فرمود: 
ح 3/192: 1413 ،3719.(

ميچني هم و داغ به فعاليت اقتصادي و هنگـامي كـهن آن حضرت در هواي گرم پرداخت
فرمـود: اي؟ مردي از آن حضرت پرسيد كه چرا در اين هواي داغ خود را بـه زحمـت انداختـه 

به؛ براي طلب روزي خارج شدهخرجت في طلب الرزق ألستغني عن مثلك« ام تا از وابستگي
).5/74: 1407، الكافي،(كليني» نياز گردم چون تويي بي

آنقدر كار اقتصادي ارزشمند است كه مجراي رستگاري در آخرت شـمرده در نگرش ديني،
و فعال اقتصادي همانند مجاهد در راه خدا به شمار آمده است :  الكاد علي عيالـه«شده است

د رو،)؛ از اين88(همان، » كالمجاهد في سبيل اهللا نيوي به ميزانـي اهتمام به پيشرفت زندگاني
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و توجه به آخرت نيز به گونه اي است كه گويا عمر است كه گويا هميشه در دنيا ماندگار است
و اعمل لدنياك كانّـك تعـيش أبـداً«مي فرمايد:A دنيا به پايان رسيده است : امام كاظم

ح 3/156: 1413(صدوق، من اليحضره الفقيه، » اعمل آلخرتك كانّك تموت غدا ،3569(.
و از خواسته و فعاليت اقتصادي داراي مطلوبيت ذاتي است هـاي خداونـد در بينش ديني، كار

�Pفرمايـد: از بشر است؛ چنان كه قرآن كريم در اين باره مي F� 6��� #� @� /� M�� $ �(�)� �*� � �� � F� 6� u� |3� � � �� Y
�N� �� �O/و آباداني آن را از شما«)؛61(هود ».خواسته است خداوند شما را از زمين آفريد

از» كار«در واقع و رفع نيازهاي شخصي نيست، بلكـه در اين نگرش، صرفاً براي مصرف
و ديني شمرده مي أوصـيكم ...«فرمايـد: در اين باره ميAشود. اميرمؤمنان وظايف انساني

چه؛ شما را سفارش ميباالكتساب في الفقر والغني و و درآمدزايي، چه در حال فقر  كنم به كار
).5/297: 1408(حكيمي، الحياه،» نيازي در حال بي

 سازي مصرفـ بهينه3

نگاه قرآن به مصرف، نگاهي ويژه است. اسالم با اينكه از يك طرف مالكيت خصوصي را
، دا  رة تصرف در آن را با وضع مقرراتي خاص تضييق نموده است.يپذيرفته است

و هدر دادن مال شخ و تبذير از نگاه اسالم، ضايع كردن و حرام است. اسراف صي ممنوع
(انصاري، المكاسب،26(اسراء/  و استئثار (توبـه/ 4/362: 1370) احتكار و تكـاثر -34) كنـز

در ) همه از عناويني است كه در اسالم به شدت از آنها نهي شده است. مصرف سرمايه35 هـا
(صدوق، من اليحضره الفقيه،  ح1/71: 1413موارد زيانبار (قمـي، 165، ) يا در مسـير گنـاه

و خارج از شئون شخصي حتي انفاق2/117: 1387تفسير قمي،  �Pهاي غير متعـارف) �H� B� ��� $
��� �� ��'� H � F� � ��� :� X3� � �� t�  O/ر.ك: حسيني، فقر67(فرقان) ) از منظر دين ناپسند شمرده شده است

).220ـ112: 1381وتوسعه درمنابع ديني،
تـوان اي نهادينه شود تـا چـه ميـزان مـي فرهنگي در مردم جامعه روشن است اگر چنين

و دارايي سرمايه  و از هدر رفت سرمايه ها ها جلـوگيري ها را در مسير توليد به چرخش در آورد
و  و مكـروه از سـويي و مصارف حـرام و تعيين قلمرو كرد. اسالم با وضع اين نوع از مقررات

و ايي دروني از سوي ديگر، اهرمتقويت ايمان به عنوان ضمانت اجر هايي براي كنترل مصرف
 شود. اقتصادي ديگر، نمونه آن يافت نمي هدايت آن ايجاد كرده است كه در هيچ نظام
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و عمـومي و امـوال دولتـي از همين منظر است كه اسالم نسبت به مصرف بيـت المـال
بـ در نامهAحساسيت بيشتري نشان داده است. اميرمؤمنان علي ه برخـي از كـارگزاران اي

و اإلكثـار فـإنّ أمـوال المسـلمين«خويش نوشت: و إيـاكم و قاربوا المعـاني أدقوا أقالمكم

و سـطرها را بـه يكـديگر نزديـك نماييـد.؛ نوك قلمالتحتمل اإلضرار هايتان را باريك كنيد
و از زياده تح مطالب زيادي را حذف كنيد مل اين گونـه نويسي بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمانان

ح 310: 1403(صـدوق، مـن اليحضـره الفقيـه،» بـار را نـدارد مصارف زيان ؛ مجلسـي،85،
).41/105: 1403بحاراالنوار،

ـ عوامل معنوي پيشرفت4

از عوامل متعدد ديگري در حوزه پيشرفت اقتصـادي نـام قرآن كريم در كنارعوامل مادي
و روحاني است مي بيبرد كه از جنس امور معنوي ترديد، هيچ مكتب اقتصـادي بـراي امـور.

هاي اقتصادي نقش خاصي قائل نيست، ولي در قرآن از عوامـل متعـددي معنوي در پيشرفت
سخن به ميان آمده است كه نقش مستقيمي در پيشرفت اقتصادي دارند كه به اختصار از آنها 

 شود: ياد مي
 تقوي يك.

و ها كه عامل مهم رهايي از بحران زمين استدر نگرش قرآني، تقوا كليد بركات آسمان
بيو سبب جلب روزي ����Pحساب است: هاي :� �� � V� Y� � ��� � � �� �� $� F� N� ��� 7� � ��� ,�E� /� X� � ��� :�
�� $ ��� ,� �[

 �(�)� �*�� $ � S�# �'�� � �� � �&� \��� �O/96(اعراف.(
مي فرمود: من آيه ميJبر اساس روايات، پيامبر اكرم ها كه اگر تمام انسانشناسم اي را

�PVبه دامن آن دست بزنند، براي حل مشكالت آنها كافي است، سپس آيه @� <� H � �!� � C�/� H �� �� $
J�i��� .� � � a� �*�l� '� /�E� H � ? ��� �� I � �� � � a� �� m��� H� $O/(طبرسـي، ». ) را تالوت كـرد3و2(طالق

)10/43: 1415مجمع البيان،
ت روشن است اگر جامعه ميبي قواي الهي پيشه كند، اي و تعالي دست  يابد. ترديد، به شكوفايي

 استغفار دو.

و فزونـي» استغفار« نيز از جمله عوامل معنويي است كه قرآن كريم تأثير آن را در رفع مصائب
و گشايش امور نعمت مي ها ���$�Pفرمايـد: متذكر شده است. قرآن كريم در اين باره X� �� /��M� �9� 7� :� �

� )J�)��X� s � �� \ � a� 3�  � F� G��*J�)�� )��� � F� G� �� 7� � � S�# �'�� � V� M��� H*� F�� G� � V�� @� <� H� $ � ��� ,� �� $ �P�� �� �� u� � F� 6� v� �� #� H� $
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J�)�� N� 3� � � F� G� � V� @� <� H� $ �&��,� iO/او«)؛12ـ10(نوح [چرا] كه و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛
(* بسيار آمرزنده است پىتا [فـرو] فرسـتد باران) آسمان را و* درپى بر شـما و شـما را بـا امـوال

و براى شما نهرهايى قرار دهد و براى شما باغ هايى قرار دهد ».پسران مدد رساند
و فراوانـي از اين آيه به خوبي استفاده مي و افـزايش بارنـدگي شـود كـه ميـان اسـتغفار

 ها، رابطه مستقيمي وجود دارد. نعمت
كرش سه.

و قــرآن از آن ازجملــه عوامــل معنــوي كــه در پيشــرفت اقتصــادي تــأثير مســتقيم دارد
مي» شكر نعمت«برداري كرده است، پرده �Pفرمايـد: است. قرآن در اين باره F� G�� ) � � �t� u� 
 � t�  � $

4�H� �� |� � ���� B� � ���  � F� 
��� X� 6 �� o� �� $ � F� G� 3� �H� m� �* � F� 
��� G� � �� o� �Oرا«)؛7/(ابراهيم (ياد كن) هنگامى و
(نعمتى) مـى اگر سپاس«كه پروردگارتان اعالم كرد: و اگـر گزارى كنيد، حتماً شما را افـزايم؛

».ناسپاسى كنيد، قطعاً عذاب من شديد است!
اينها عوامل معنويي بودند كه قرآن كريم از تأثير آنهـا در پيشـرفت اقتصـادي نـام بـرده

، امور معن است. بي  وي ديگري نيز وجود دارد كه در پيشرفت اقتصادي مؤثرند.گمان

 نتيجه
هـاي در راستاي پيامJحاصل آنچه ذكر شد، عبارت است از اينكه پيامبر گرامي اسالم

هـاي اندازي كند، در عرصـه وحياني قرآن براي آنكه كاروان پيشرفت را در ميان مسلمانان راه
و اصالح زيرساخت ج گوناگون به ترميم هـايي امعه بدوي حجاز دست زد. هر چند عرصههاي

بگنجـد، نوشـتار كه آن حضرت براي اصالح آن ورود پيدا كرد، بيش از آن است كه در يـك 
و اقتصـادي) بـود كـه در ايـن ولي مهم  (عقالني، فرهنگي، سياسي ترين آنها در چهار عرصه

و زمينه هايي كه تا زيرساخت ها اشاره شد. عرصه بدان نوشتار بر ها و هاي آنها بازسازي نگردد
و اسالمي اصالح نشود، اميدي به پيشرفت نيست. كشورهاي اسالمي اگر  اساس اصول ديني

و بدان عمل نماينـد، بـي  و ترديـد پلـه همين عوامل را به درستي شناسايي كنند هـاي ترقـي
و اگر امروزه، جوامع اسالمي در رديف عقـب  ين جوامـع تـر مانـده پيشرفت را طي خواهند كرد

و زمينه اند براي آن است كه زيرساخت بشري و ها هاي پيشـرفت در آنهـا بـر اسـاس مبـاني
 ريزي نشده است. اصول ديني پاي
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