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 چكيده
و و طبيعت خويش، براي زندگي دنيويش اهدافي را تعيـين بشر از روي فطرت

مي به سوي از آنها حركت كند. قرآن كريم به عنوان كتاب هـدايت بشـريت، پـس
و اخروي انسان، به بيان لوازم رسيدن به اين اهداف پرداختـه  ترسيم اهداف دنيوي

از جمله بايسته مي است. سـازد، شـناخت كامـل هايي كه رسيدن به اهداف را ميسر
و دفع  آن همراه باشد.قرآن بر لزوم موانع است؛ شناختي كه با دانستن چگونگي رفع

و راه هاي مبارزه با آن را نيز در آيات فراواني مطـرح شناخت اين موانع تأكيد نموده
و  و تفـريط و اسـتبداد، افـراط و تعصب، تكروي در منطق قرآن، تحجر كرده است.

و خرافه از جمله مهم ظاهرنگري آيـد. ايـن ترين موانع پيشرفت به شمار مـي پرستي
و موانع غير مادي همچون كتاب آس در پيشرفت، اشاره ماني به نقش عوامل معنوي

از ياد خداوند را متذكر شده است. خداوند با بيان برخي  و اعراض گناه، كفران نعمت
در مسير پيشرفت، به نقش منفـي اختالفـات حزبـي، تهـاجم سختي و مشكالت ها

در پيشرفت اشا و عمل مسئوالن و تضاد بين سخن ميدشمنان كند. قرآن با نقد ره
در پيشرفت را هشدار مي و يأس الگوهاي منفي، نقش مخرب آنها از نااميدي و دهد

و شكست، برحذر مي از برخورد با مشكالت  دارد. پس

 قرآن، پيشرفت، موانع پيشرفت، انحطاط:كليدي واژگان
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.mostarhami@yahoo.com جامعة المصطفي العالميةاستاديار. ∗∗
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 مقدمه
و پتانسيل و تمدن اسالمي با وجود محاسن وي جهـت هاي بسيار قـو فرهنگ پيشـرفت

و خارجي بوده اسـت هميشه در معرضو انساني، اسالمي وااليپيشبرد اهداف  ؛موانع داخلي
مي،حتي در برخي موارد،موانعي كه حركت به سوي پيشرفت را كُند كرده كند. آنچـه متوقف

مي زدايي پيشرفتو آسيب شناسي جهت آسيبدر اين مجال  موانـع نمايـد، شـناخت ضروري
.ستآنهاو شيوه مقابله با ممكن 

و تعالي دوري از تعاليم هدايت در بخش آفرين قـرآن كـريم از مهمتـرين موانـع پيشـرفت
و چند سده اخير بوده است ترين منبع به معرفي ايـن كتابي كه به عنوان كامل؛دوران معاصر

و رفع آنها را بيان كرده است. امـام  و راهكار دفع  احيـاگر بـزرگ6خمينـي موانع پرداخته
 وديعـه اين خدا، كتاببر است گذشتهچهكه ببينيم اكنون«: نويسدمي زمينه ايندر اسالمي

ازپس كرد گريه خونآن براي بايدكه انگيزي اسف مسائل.Jاسالم پيامبر ماتركو الهي
اي كردنـد وسيلهرا كريم قرآن طاغوتيان،و خودخواهان.شد شروعA علي حضرت شهادت

و آشنايان به حقايق را كه سراسر قرآنتبراي حكوم و مفسران حقيقي قرآن هاي ضد قرآني،
و ندايJرا از پيامبر اكرم ،در گوششان بـود » اني تارك فيكم الثقلين«دريافت كرده بودند

و توطئه با بهانه و در حقيقت،هاي از پيش تعيين شده هاي مختلف را،آنان را عقب زده قرآن
از ورود به حوزه بزرگ كه براي بشريت تا و هسـت، و معنوي بوده ترين دستور زندگاني مادي

و بر حكومت عدل الهي كه يكي از آرمان و صحنه خارج كردند هاي اين كتاب مقـدس بـوده
و سنت الهي را پايه و كتاب و انحراف از دين خدا گـذاري كردنـد؛ هست، خط بطالن كشيدند

،آن شرمسار است. هر چه اين بنيان كـج بـه جلـو آمـد تا كار به جايي رسيد كه قلم از شرح
و انحراف كجي ها افزون شد تا آنجا كه قرآن كريم را چنـان از صـحنه خـارج نمودنـد كـه ها

و كتاب زنـدگي ... گويي نقشي براي هدايت ندارد.  و بشريت آنكه بايد وسيله جمع مسلمانان
ك،آنان باشد و يا به و اختالف گرديد شدوسيله تفرقه خمينـي، موسـوي(»لي از صحنه خارج

.)21/394: 1376، نور صحيفه
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 مفهوم شناسي

و توسعه))الفالف و توسعهپيشرفت  پيشرفت

و رفت است. ايـن واژه بـه واژه پيشرفت واژه و مركب از دو واژه پيش عنـايم اي فارسي
و رشد به كار مـي  (معـين، فرهنـگ معـين، جلوتر رفتن، ترقي در زبـان.)1375:2/432 رود

مي»progress«از اين مفهوم با واژه انگليسي پيشرفت از جمله واژگان همسو با شود. تعبير
و رشد دانست. را مي  توان توسعه

(» وسع«واژه توسعه از ماده و طاقت جـوهري، است. اين ماده در اصل به معناي توانايي
(راغب،،)1404:3/1298،الصحاح و جادار نمودن ات ألفـاظ مفـرد اصـفهاني، گسترده شدن
) اسـت. 1402:13/103؛ مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 1426:871 القرآن،

 ) و ضـد تضـييق هسـتند و توسعه از مصادر ثالثي مزيد اين ماده  الصـحاح، جـوهري، توسيع
دربـاره مرحوم طبرسـي.)1420:6/109 معجم مقاييس اللغه،؛ ابن فارس، 1404:3/1298

ميمصدر باب  و گسـترش دادن چيـزي در جهـات«نويسد: إفعال از اين ماده إيساع، فزونـي
.)1372:9/267، مجمع البيان،(طبرسي» مختلف است

»development«از جمله اصطالحاتي است كه در دامـن توسعه، معادل انگليسي واژه
و تطور يافت ي دراز، توسعه اقتصـادي بـه عنـوان تنهـا . ساليانه استدانش اقتصاد متولد شده

و معيار توسعه يافتگي شمرده مي شد. اين انحصـار، پيامـدهاي منفـي نـاگواري را بـه سنجه
و فراگير شدن توسعه در توسـعه انسـاني،  همراه داشت كه باعث بازنگري در اين معيارها شد

و ... كه تمام جوانب حيات بشري را به صورتي هماه گيـرد، نگ در بـر مـي فرهنگي، سياسي
و اذعان صاحب نظران قرار گرفت. به نظر مي رسد امروزه بتـوان بـراي مفهـوم مورد پذيرش

 اصالح شده توسعه، واژه پيشرفت را به كار برد.
و توسعه را به ارتقاي مستمر كل جامعـه بـه سـوي زنـدگي برخي صاحب نظران پيشرفت

ت تر تفسير كردهبهتر يا انساني (تودورا، كـه)1378:24،وسـعه اقتصـادي در جهـان سـوم اند
(همان و اداري را به همراه خواهد داشت .)40،تغييرات بنيادين در ساختارهاي اجتماعي

و پيشرفت در معناي جامع، فرايند پيچيده و كيفي توليـدات توسعه اي است كه رشد كمي
و تحول كيفيت زنـدگي  و،اتعـديل درآمـده،بافـت اجتمـاعي جامعـه،و خدمات زدودن فقـر

و بيكاري و تكنولـوژي درون،مين رفاه همگانيأت،محروميت زا در يـك جامعـه رشـد علمـي
و نظام آموزش در جامعه ايران، معين در بر مي (گالبي، فرايند توسعه .)1368:2 گيرد
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و در برخي موراد از واژگـان»تنميه«در زبان عربي براي بازگو كردن اين مفهوم، از واژه
مي»تطور«و»سعتو«  شود. بهره برده

و توسعه  تفاوت پيشرفت

ـيرهبر معظم مقام تـ حفظه اهللا از توصـيفدركيد دارند كـهأبر اين الگـوي پيشـرفت،
و ادبيات وابسته به آن استفاده نشود و بـوده ابعاد مادي زيرا توسعه تنها داراي؛مفهوم توسعه

بي گراييو مادي بستر پيدايش آن اومانيسم اسو و عدالت ،بنابراين؛تتوجه به كرامت انساني
ــالگوي پيشرفت، طبق فرمايش رهبر معظم انقالب و ارزش بايـد بـر مبنـاي حفظـه اهللا هـا

و اسالمي  و . اين الگوي پيشرفت همچنين بايد در بر دارنده اقلـيم استوار باشدمباني ديني هـا
و هاي اقوام ايراني باشد تا انس خرده فرهنگ و اسالمي جامعه ايراني را تقويت نمايـد جام ملي

و نژادي باشد. و قرب الهي همگاني با هر قوم  عاملي در راستاي تعالي
و پيشرفت را بايد بيش از هر چيز در ابعاد آنهـا مشـاهدها با ين توضيحات، تفاوت توسعه

در مسـير ماديـات الگوهاي توسعه موجود تنها ناظر بر رشد كمي جامعـه،نمود. از اين جهت
و رشـدـ است؛ اما الگوي پيشرفت اسالمي  ايرانـي عـالوه بـر رشـد كمـي بـه رشـد كيفـي

مي جهت و به دنبال حركت همراه با شـتاب جامعـه گيري جامعه به طرف تعالي نيز توجه كند
و تعالي است.  به سوي عبوديت

 مانعمانع))بب

و دو چيز فاصـله مـيو به معناي چيزي است كه بين»مانع«واژه موانع جمع كلمه شـود
(فراهيدي، ارتباط آن دو را با هم قطع مي لسان؛ ابن منظور، 2/163: 1410،كتاب العينكند

مي.)1414:8/343،العرب از،رسـد داننـد كـه بـه نظـر مـي برخي آن را خالف إعطا يكـي
(راغب ابـن منظـور،؛779: 1426،مفردات ألفاظ القـرآن، اصفهاني مصاديق مفهوم منع باشد

(راغـب.)1414:8/343، لسان العرب مفـردات، اصـفهاني اين ماده با موادي همچـون صـد
(ابن منظور،و حجر، مسك،)1426:779، ألفاظ القرآن ،)8/343: 1414،لسـان العـرب ضنّ

(فيومي، و حرم و همسوست.2/580: 1405،المصباح المنيركف ) قريب المعني



آن
قر

ظر
من
از

ت
رف
يش

عپ
وان
م

71

 از منظر قرآنموانع پيشرفت
و اخروي انسان اهدافي را ترسيم و توشـه الزم،قرآن كريم براي زندگي دنيوي و مسـير

اين سفر را به طور كامل بيان كرده است. به تصريح قـرآن كـريم، موانـع گونـاگوني در ايـن
و رفع  و نها، به انحراف مسيرآمسير وجود دارد كه بي اطالعي از آنها يا ناآگاهي از شيوه دفع

و توصـيه شود. اين موانع در ضمن داستان دوري از هدف منجر مي هـاي قرآنـي ها، تمثيالت
و عمليبه،شده است. در ادامهنبيا مياين موانع در دو دسته موانع نظري  كنيم. اشاره

 موانع نظريموانع نظري))الفالف

وـ1  عدم آشنايي با موانع پيشرفتجهل

و حركتي، و هرچـه بديهي است كه در مسير هر فعاليت موانـع مختلفـي وجـود دارد
و بزرگ فعاليت پيچيده و آسيب تر و هاي احتمالي آن نيز بزرگ تر باشد، به تبع، موانع تـر

 تر است. پيچيده
هاي كند، بر هزينه عدم شناخت اين موانع، گذشته از اينكه قدرت مقابله با آن را سلب مي

و مادي مي و كيفيت نتي انساني و از كميت ميافزايد چـه بسـا مـانعي كـه؛كاهـد جه مطلوب
و موقعيت تبديل نمود. و حتي آن را به فرصت  بتوان با كمترين هزينه دفع كرد

و به تبـع، از مهمتـرين از منظر قرآن كريم از اصلي و حقيقت ترين عوامل اعراض از حق
��P موانع رسيدن به پيشرفت، جهل به حقيقت اسـت:  E�� � ���#� 7@� H ? F� Y��� O6� � V� �F�� N� � �C

��e� �@� �O)ا بيشتر آنها حـق را نمـى«؛)24/انبياءو بـه همـين دليـل(از آن) روى ام داننـد؛
و بازماندن از پيشرفت است..»گردانند و جهل باعث ارتكاب خطا �Pاين ناداني S� '�� � ��7� #@� H

W� 7��N� <� �O)مى«؛)17/ نساء .»دهند كار بدى را از روى جهالت انجام
ميعدم شنا و خت موانع پيشرفت باعث شود برخي موانـع پيشـرفت، بـه اشـتباه، سـبب

�P�t: وسيله پيشرفت تلقي شود � ���/� I S �� � �Q �5��� � F� N�� 7� � �,E� /� � � a� � �$��6� t �� ��'� 3 � �#� 7� �
��'� 7	� � F� Y �t� �� � JW� /�� � F� N�3B� ;� � ��
$� �#� � ��I� �� �O)اندرزها(آرى،) هنگامى كه(«؛)44/انعام

و) آنچه را به آنها يادآورى شده بود فرامـوش كردنـد، درهـاى همـه چيـز(از  سودى نبخشيد
ناگهان آنهـا.(و دل به آن بستند) ) خوشحال شدندها) را به روى آنها گشوديم تا(كامالً نعمت

اين همان چيزي».در اين هنگام، همگى مأيوس شدند.(و سخت مجازات كرديم) را گرفتيم
(استدراج«قرآن با عنوان است كه مي182/اعراف»  كند. ) از آن ياد
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و ابزار مـورد نيـاز در ايـن قرآن كريم براي نشان دادن مسير هدايت، تنها به بيان هدف
و راهكار دفع آنها را نيـز،مسير اكتفا نكرده بلكه موانع موجود در اين مسير را نيز متذكر شده

 ده است.نموتبيين 

و زمينه زمينهزمينهـ عدم توجه بهـ عدم توجه به22 و زمينهها  هاها سازيسازي ها

سازي براي ها ابتدا به زمينه يا رفتاري در بين انسانهقرآن كريم براي نهادينه كردن عقيد
مي نمونه كند. آن مسئله اقدام مي (احزاب هايي از آن را و30/؛ نور59/توان در آيات حجاب

(بقره،) 31 كرد. آنچه بديهي اسـت،ظهمالح)91ـ90/؛ مائده43/؛ نساء219/ تحريم شراب
هـاي الزم بـراي اجرايـي سازي نياز دارد. اگـر زمينـه پيشرفت جامعه در ابعاد مختلف به بستر

و راهكارهاي منجر به پيشرفت فراهم نباشد، بهترين ايده و بهترين مجريـان كردن قوانين ها
و چه بساو نيز بهترين برنامه پيامـدهاي نـاگواري ها نيز به نتيجه مطلوب منتهي نخواهد شد
 همراه داشته باشد.

[كه نشانهآقر و نهادينه كردن حقوق زنان اي از يك جامعـه پيشـرفتهن كريم براي بيان
مي ابتدا به بيان ويژگي،است] مرد بـودن را معـادل كرامـت انسـانيو پردازد هاي انساني زن

و به معيار ديگري همچون تقـوا تصـريح مـي نمي ايـن رونـد بـه برخـيدر . قـرآن كنـد داند
را ارزش و به طور كلي جامعه انساني به جـنس زن و نياز مردان هاي ذاتي انسان اشاره كرده

و پس از برشمردن تكاليف زن در قبال همسر، حقوق او را متـذكر مـي  ايـن شـود. بيان كرده
و ساحت نمونه مي تاريخ.هاي مختلف باشد تواند الگوي مناسبي براي پيشرفت جامعه در ابعاد
و حقوق انساني هاي است كه با طي اين مراحل در صدر اسالم، زنان توانستند ارزشنيز گواه 

، به دهد خويش را باز يابند. اين مسئله كه خود بخشي از پيشرفت جامعه اسالمي را نشان مي
 هاي ديگر را به همراه داشت. پيشرفت در بخش

 هاهاـ نعمت دانستن تمام ثروتـ نعمت دانستن تمام ثروت33

و آن را وسيله ها را نمي كريم تمام ثروتاز نگاه قرآن اي به نفـع توان نعمتي الهي دانست
P�Z:انسان به حسـاب آورد  ��� N� � � F� N� � �B� @� �� � � �!� � �H� �� H �� #� 3�  � F� Y� v� ?�$� � � ? �$ � F� N� ��� �� �� � �0� 	� <� @� 
 � K� �

��� �� \ � F� Y � $ � F� N�'� X� 3� � � C� Y�2� 
 � $ �� �� 3 ��� � D�� �� E� �� � �$Oنزديك به ايـن مضـمون براي نيز؛55/(توبه ،
.)85/توبهر.ك:
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ميآآنچه به روشني از اين ،اين است كه ثـروت هميشـه نعمـت نيسـت،شود يه فهميده
و اين در صورتي است كه انسـان و باقي ماندن در غفلت است بلكه گاهي مايه عذاب دنيوي

و و صاحب آن را از انجام ش باز دارد.ا ظائف انسانيرا از خدا غافل كند
و توجه خداونـد متعـال و عنايت اين نگرش كه هر ثروتي، نشانه فضيلت صاحب آن

شود كه شخص براي به دست آوردن هر نوع ثروتي، به هـر به او دانسته شود، باعث مي
و  و نيز در قياسي مع الفارق به مقايسه زندگي مادي خويش با كفـار روشي متوسل شود

ن بپردازد.غير مؤمنا

و جمود گرايي44 و جمود گراييـ تحجر ـ تحجر

(زبيـدي،»حجر«از ماده تحجر تـاجو در لغت به معنـاي همچـون سـنگ بـودن اسـت
 ) برخـي نيـز آن 221: 1426،مفردات ألفاظ القرآن، اصفهاني راغب؛ 1414:6/250، العروس

و سنگ چين كردن دور چـاه مـي ننـددا را كنايه از محصور كردن خود همانند محصور كردن
در.)6/249: 1414،تاج العـروس زبيدي،؛ 1405:2/122، المصباح المنير(فيومي،  ايـن واژه

ميكاربرد معاني متعددي  ولتـوان بـه ايسـتايي، تحـو دارد كه از آن جمله ناپـذيري، جمـود
و ارزش و تفكـر برنتابيدن فرهنگ و متعالي اشاره كرد كه بيشتر درحوزه انديشـه هاي حقيقي

ه/(مائـد» باقي ماندن بـر حكـم جاهليـت«قرآن كريم با تعابير مختلفي همچون دهد.ميرخ 
مي50 آن ) از اين صفت ياد و و به تبـع دوري از دسـتيابي مانعي براي شناخت حقيقترا كند

.آوردمي شماربه پيشرفت به
و مانعي جـدي در تحجر علّ و سعادت واقعي است و گرايش به كمال ت عدم پذيرش حق

و عملـي بـا حقيقـت، معرفـت، حكمـت، و ايجاد تعامل مثبت نظـري شكوفايي انديشه ديني
و متحج و حتي معيشت است و سياست هاي بسـته، ران از اسالم جز آموزهحكومت، مديريت

و انعطاف رسوب و محمول يافته و تغيير موضوع و مكان هـا ناپذير در برخورد با اقتضائات زمان
و هرگز پذير و فعـل بـه ندارند و بـازنگري فكـر و بازشناسي و عمل خويش و انديشه  اي فقر

و تحول ظاهر اسالمي و همواره راكد  ناپذيرند. خود نيستند
و روح حـاكم بـر احكـام دينـي، جمود بر برخي قالب و فراموش كردن اسـاس هاي ديني

را زمينه بهره كنـد. سـلب مـي گيري از دين به عنوان منبعي براي ارائه راهكارهاي پيشـرفت
آن در برابر نوآوري تا افرادشدميباعث تحجر  و را نپذيرند. قرآن هاي پيامبران مقاومت كنند
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و رد كريم از جمله علت مس هاي مخالفت كفار با قرآن ميئآن را همين ��Pداند: له ,� @� #�� M �� �
4n� K� /� ;� �?�  �� BY � ��  � D� ��; �d� � W� 7� #� �� �Z �� BN� �O/ما هرگز چنين چيزى در آيين ديگرى«؛)7(ص

آ.ايم نشنيده ».ين ساختگى استياين تنها يك
�Pگفتنـد: ميAيا در برابر دعوت حضرت نوح ���� � �$� �*� ��� ,� b�� �[ �Z �� B�N� � �� ,� @� #� M �� �O

«ايـم! ما چنين چيزى را هرگز در نياكان خود نشـنيده«)؛24(مؤمنون/ حتـي اشـراف قـوم ».
م .)88/عرافا(» گفتند كه بايد به اعتقادات قبليشان برگردديشعيب به او

تـوان آنهـا را بـرايو نميستگوها براي دوراني خاص پاسخ بديهي است كه برخي قالب
گو به نيازهاي كه پويايي اسالم اقتضا دارد در هر زمان پاسخ در حالي،تمام دوران تجويز كرد

و صـورت ظـاهر زنـدگي نپرداختـه اسالم«بشر باشد. به تعبير شهيد مطهري  هرگز به شكل
و راهي است كه بشر را به آن هدف و معنا و معـاني است. تعليمات اسالم همه متوجه روح ها

به رسانند. اسالم هدف مي و ارائه طريق رسيدن ها را در قلمرو خود گرفتـهن هدفآها، معاني
و به اين وسيل وو بشر را در اين امر آزاد گذاشته است و تمـدن ه از هرگونه تصادمي با توسعه

.)1369:84(مطهري، ختم نبوت،» فرهنگ پرهيز كرده است

و موانع پيشرفت55 و موانع پيشرفتـ نگاه پوزيتويستي به عوامل ـ نگاه پوزيتويستي به عوامل

و زمينه بلكه نيـاز،هاي پيشرفت منحصر در امور مادي نيست از منظر قرآن كريم عوامل
و عوامل معنوي نيز هست، حتي اين عوام به زمينه ل از نگاه قرآن در اولويـت قـرار دارنـد. ها

و نگرش مادي گرايانه به روند پيشرفت باعث مي شود، اين دسته از عوامل ناديده گرفته شود
 به نتيجه مورد انتظار منتهي نشود. 

و رو بي خدااديازيگردانياعراض اويتوجهو لحظه زندگي انسان، تـوابعي در لحظهبه حضور
�Pكه كمترين آنها، زندگي سخت در اين دنياست: را به همراه دارد  $� a� � ��� r� � A� �� 6� t � �� � �(��� �� � � �� �

�� #� �� � � W� ��� �� :� �� � c� �� H � 1��� |�E� 3 � $ J�� ,� e JW� |�� @� �O/و هر كس از ياد من روى گرداند، پـس«)؛ 124(طه
و او را روز رستاخيز نابينا گرد و) تنگى براى اوست (سخت .»آوريممى حتماً زندگى

و عاملي براي رسيدن به زندگي نيكـو،قرآن كريم عمل صالح را به ضميمه ايمان وسيله
و رسيدن به اين هدف واال را بدون تركيب اين دو، امكان پذير نمي مي �Pدانـد: داند V� #� � � �� �

� y JD�� �� I � a�,� �� �� E� ,� 7� � 4�� ��f� � � �� Y � $ �� O� 3� � �$� � ��� 6� t � �� � J�E� ��� q�� � � ��'� I� u� � � F� Y��� i� � � F� N�,� H� 2� <� ,� � � $ JW� 	��
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� ��� 7� #� @� H ��� 3� \O/[كار] شايسته«)؛97(نحل كه هر كس از مرد يا زن، اى انجام دهد، در حالى
مى او مؤمن است، پس قطعاً او را به زندگانى پاكيزه و حتمـاً مزدشـان را طبـق اى زنده داريم

مىبهترين چيزى كه همواره انج ».دادند، به آنان پاداش خواهيم داد ام
و بهبود زندگي بشر تصريح مي مي در آيه ديگري به نقش تقوا در پيشرفت و فرمايـد: كند

PJ�i��� .� � � a� � � V� @� <� H � �!� � C�/� H � �� � � $*� �!� �� 7� � � �Q� �� /� H � �� � � $ �l� '� /�E� H � ? ��� �� I � �� � � a� �� m��� H � $
�'� I � �� N� �� �R � �U� � � �!� � V� @� i ��� � � 1� �� �� � � �� ��� � � �!� ���  � a� 	J�)��� � �SO/و هـر كـس«)؛3و2(طـالق

[عذاب[خودش و قرار مـى]از مشكالت[] خدا حفظ كند، برايش محل خارج شدن ] را از دهـد
مى،پندارد او را از جايى كه نمى او روزى و هر كس بر خدا توكّل كند پس برايش كـافى دهد

مى،در حقيقت.است (به انجام) ب خدا كارش را اى يقين خدا براى هر چيزى انـدازهه رساند كه
».قرار داده است

و توبه از گناهان را وسيله [كـه جالب اينكه خداوند متعال، استغفار اي براي باريدن بـاران
رو نمونه ميزاي از و ازدياد نيروها ميي مادي است] آنت داند كه را بخشي از پيشرفت يـا وان
ساز پيشرفت دانست. قرآن كريم نقش اسـتغفار را در پيشـرفت زنـدگي مـادي از زبـان زمينه

مي اينAحضرت هود �Pكنـد: گونه بيان V�� M��� H � a�� �� ��  ��� ��� 
 �F� h � F� G��� ) �$��� X� �� /� M� � c� �� � �� H � $
� F� 6� v� 2� H � $ J�)�� )��� � � F� G� �� 7� �� S�� # �'�� � F� G� 
��� � �� ��  JD��� �O/از پروردگارتان[منو اى قوم«)؛52(هود ![

)آسمان را پى در پى بر شما فرو فرستد آمرزش بخواهيد، سپس به سوى او باز گرديد تا (بارانِ
.»و شما را نيرويى بر نيرويتان بيفزايد

�Pنيز بازگو شده اسـت:Aاين مضمون از زبان حضرت نوح �� /� M� �9� 7� :� �� a� 3�  � F� G��� ) �$��� X
J�)� �X� s � �� \*J�)�� )��� � � F� G� �� 7� � � S�� # �'�� � V� M��� H*� $ �&��,� i � F� G� � � V� @� <� H � $ � ��� ,� � � $ �P�� �� �� u� � � F� 6� v� �� #� H � $

J�)�� N� 3� � � F� G� � � V� @� <� HO/و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد[چرا]كه او بسيار«)؛12ـ10(نوح
وفرستد[فرو] را پى در پى بر شما(باران)آسمانتا رزنده استآم و پسـران. شما را بـا امـوال

و براى شما نهرهايى قرار دهد و براى شما باغ هايى قرار دهد .»مدد رساند
قرآن با بيان اين مسئله كه ترك دستورات الهي مانعي جدي در مسير پيشرفت است، بـه

مي عموميت اين مسئله براي تمام مي اديان تصريح و �P فرمايد: كند $ � D�� )� ��/�� ��� ��� �� � � F� N� 3� � � �� � � $
� F� N� 7� i� )� � �9�E� 
 � �� � � $ � F� N� �� �� � � �� � ��� ��� �* � F� N��� ) � �� � � F� N� �� ��  � P� 2� 3� � �� � � $ � V�� <� 3� �>�O/و«)؛66(مائده

جا(بر فرض) اگر و آنچه را كه از و انجيل نب پروردگارشان بر آنان فرود آمده، به آنان، تورات
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هـاى(نعمـتو از زيـر پاهايشـان هاى آسـمانى)(نعمت(سر)شان داشتند، حتماً از باالى پا مى
اين آيه به روشني بيانگر سنتي الهي است كه اختصاصي به ملـت».خوردندمى زمينى روزى)

و آيين خاصي ندارد. 

و شكست66 و شكستـ نااميدي پس از مشكالت  هاهاـ نااميدي پس از مشكالت

و پيشـرفت به و،تصريح قرآن كريم حركت انسان به سـوي كمـال هميشـه بـا سـختي
�P:مشكالت همراه است a�� �� K� #� � J�I��� 6 �0��� ) �� ��  4�� v� \ �0�3�  � ���'� 3� �>� �� NH� � �� HO/؛6(انشقاق(

مى« را كنى(و رنج مـى اى انسان! در حقيقت تو به سوى پروردگارت كامالً تالش كشـى)و او
�P؛تكـرار شـده اسـت نيز اي است كه در سوره انشراح اين مسئله».كنى مالقات مى L�� � ���  
J���'� H � ��'� @� ��O/با«)؛6(انشراح . ايـن مشـكالت ممكـن»دشوارى، آسانى است(هر) در واقع

و مانع از رسيدن به اهداف از پـيش تعيـين شـده گـردد. هـر  است به شكست منجر شود
و عقبتوان شكست مي و نبايد مايه دلسردي نشيني گـردد.د به عنوان يك تجربه مطرح باشد

و،اي كه افراد آن دچار منفي بافي يا نااميدي گردند در جامعه ديگر مجـالي بـراي نوانديشـي
�P: فعاليت براي حل مشكل باقي نخواهد ماند Y�� ,� �� 2� 3 �F� h JW� #� I� ) ��,� � � ���'� 3� �>� �� ,� �� t� � � �� o� � � $� a� ,� � �

4)�� X� 6 4+�� �� �� � � a� 3�  Oرا«؛)9/(هود و اگر از جانب خويش، رحمتى به انسان بچشانيم، سپس آن
يـ».از او بر گيريم، قطعاً او بسيار نا اميد[و]ناسپاس خواهد شد! وأنيز در آيـاتي ديگـر بـه س

�P:كنـد گونه تصريح مـي ها هنگام برخورد با مشكالت اين نااميدي برخي انسان a� �'� � � ��  � $
4T�� ,� � 4+�� �� �� � � �|��O/ر.ك: اسراء/49(فصلت نا«)؛83؛ نيز و اگر بدى به او رسد پس بسيار

مى[و] اميد .»شود مأيوس
و جامعه مـ،اي كه در صدد پيشرفت است فرد :يوس شـودأهنگام برخورد با مشكل نبايـد

P� a� 3�  � �!� ���$� ) � �� � ��� M� u� �� 
� ? �$� �$��� �� �� �� � c� �� :� �� �?�  � �!� ���$� ) � �� � �+� u� �� H � ?Oو«؛)87/(يوسف
و] از از رحمـت خـدا(كسـى)[چرا]كه جز گـروه كـافران، رحمت خدا نااميد نشويد؛[گشايش

و مانع را درك كند، عوامل ايجاد كننده مشكل را بشناسد».شود نااميد نمى ،بلكه بايد مشكل
و حل براي يافتن را آزمايش راه و با انتخاب بهترين راه حل، مشكل هاي ممكن كوشش كند

 رفع كند.
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ـ شيطانـ شيطان77

و شيطانكريمآنآيات متعددي از قر را انسـان را مانعي در مسير پيشرفت معرفي كرده
��&� ��|�P: است داشته حذربراو پيروي از �� k� ; ��� @� 	�/� 
 � ? ��� ,� �[ � �H� B� �� �� NH� � �� H� L� 	�/� H � �� � � $ � ��� k� �

� �� G� ,� #� �� � $ � S�� |�E� X� ��� � ��� �� u� H � a� 3� r� � � ��� k� � �|�� �&�� �� k� ;Oايد! اى كسانى كه ايمان آورده«؛)21/(نور
زيـرا) او بـه؛سـازدمى مراهشهاى شيطان پيروى نكنيد! هر كس پيرو شيطان شود(گ از گام

و منكر فرمان مى را انسانكه است آراميو كوتاه هاي گاميامعنهب»خطوات«.»دهد فحشا
،؛ جـوهري، الصـحاح 1405:2/174،(فيومي، المصباح المنيـر كشاندمي مقصودبه رفته رفته

. كندمي عمل شيوه اينبه نيز شيطانو) 1404:6/2328
.نـدارديخاصـ گنـاهو كـردار بـه اختصـاصو است گستردهاريبس طانيشتيفعال دامنه

او. دهديم پوششرا انسانياجتماعويفرد،يرونيب،يذهنيهاتيفعال تماماويها وسهوس
 ند. بكشا انحرافبهو پيشرفت كمال،حقريمسازراآنتا كنديم تالش انسان عملهر در

مي هاي مختلفي مانع رسيدن انسان شيطان از راه و جامعه به پيشرفت شود كه اسـاس ها
يهـاوهيشبهراآن موارد،به توجهبايول،دهديم شكل گناهو باطلوتدعو وسوسهآن را 

ـ ترد جاديا،)19/مجادله؛68/(انعامبازداشتن انسان از ياد خدا. كنديميعمل گوناگون دردي
(انفالديناام جاديا،)3/(حجينيديباورها درو)21/نـور؛268/(بقرهامر به فحشا؛،)11/ي

(مائـده،)27/(اعراف كفربه فرد كشاندن،تينها ،)53/ اسـراء؛91/دشمنى بـين مسـلمانان
د،)268/ بقره(وعده فقر )25/(محمـدلباطيپندارهاشيآراو)120/(نساء ادندر آرزو قرار

 براي بازداشتن انسان از مسير پيشرفت است. طانيش هاي كوششنيتر مهم از

و تفاخرــ88 و تفاخرغرور  غرور

طممكن است انسانكهييهاتآفنيتر از بزرگيكي به آن مبـتال شرفتيپقيطريدر
شد، شود فض به داشتهنمغرور و وهالتيها لـذا؛ن به آن اسـتديبالونفخر نمودي خويش

آ ابايمتعدداتيقرآن در و مانع عظـنيشناساندن ر بيـان بـهميآفت و آنيهـا شـهيآثـار
و انسان ا پرداخته غنيها را از �P: بر حذر داشته اسـتيقاخالريصفت �H� B�� �� \ ��� 3�� G� 
 � ? �$

�+��,�� � S�� �� ) � $ J��� k� � � F� Y� )�� H� v � �� � ��� i��� ;...� l� ��� s� ? � P�� � � $ � F� N� ��� #� �� � � ��� k� � �|�� � F� N� � � ��H� m � t�  � $
�+��,�� � �� � � c� �� �� �� � F� G� �Oا«؛)48و47/(انفال وو مانند كسانى نباشيد كه ز روى هوى پرسـتى

و(بـه يـاد و خودنمايى در برابر مردم از سرزمين خود به(سوى ميدان بدر) بيرون آمدنـد؛ غرور
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و گفت: امروز هـيچ آور) هنگامى را كه شيطان، اعمال آنها[مشركان ] را در نظرشان جلوه داد
د در آن روز، آيه مربوط به غزوه بدر است كـه خداونـ».گردد! كس از مردم بر شما پيروز نمى

و همين مقـدار از ايشـان اسـير و بيشتر از هفتاد نفر از آنها كشته شد مشركان را شكست داد
) .)4/77: 1404الدرالمنثور، سيوطي، شدند
پ آثار نيمنفيامدهايو ن ست،يغرور منحصر به كفار مغـرور شـوند،زيبلكه اگر مسلمانان

م حنيگرفتار تبعات آن خواهند شد. نمونه آن را ،كه پس از فتح مكه رخ دادنيتوان در جنگ
و نيروى رزمى خود، زمينه مالحظه ساز شكست در ميدان كارزار كرد. غرور مسلمانان به تعداد

(مفيد �P)1414:1/38،رشاداال،شد $ J��� �� � � F� G� ,� � � �� �� 
 � F� 7� � � F� G� 
� �� O� 6 � F� G� /� 	� <� �� � � t�  ��� �� ,� I � c� �� H
� 7� � �9� ��� e� �H� �� �� �� � � F� /� �� �� $ �F� h �9� 	� I� ) �� #� � �(�)� �*� � F� G� �Oآن«؛)25/(توبه و در روز حنـين، در

) هـيچ بـه دردتـانتهنگام كه فزونى جمعيتتان شما را مغرور ساخت، ولى(اين فزونى جمعيـ
و زمين با هم ».وسعتش بر شما تنگ شده سپس پشت(به دشمن) كرده، فرار نموديد!ةنخورد

و كج فهمي معارف ديني99 و كج فهمي معارف دينيـ بدفهمي ـ بدفهمي

در هاي ذهني اموري هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانـه در مـا راسـخ شـده نگرش و مـا انـد
و واكنش كنش و براي ها تحت تأثير اين نگرش ها ها هستيم كه لزوماً جنبه اخالقي هم ندارد

مـا را بـهو رفتـار اخالق،ها اين نگرش،بر عكس تغيير آنها نبايد رفتار اخالقي ما تغيير كند.
ميسالم يا سمت   كشند. ناسالمي

و الزمه پيشرفت معرفي شده اسـت. در متون ديني بر تفقه در دين سفارش ويژه اي شده
في الـدينِ«آمده است:Jدر بيانات پيامبر اسالم هراً فَقَّهخَي دببِع اللَّه ادأَر هنگـامي كـه؛ إِذَا

(گردانـدي خير بخواهد، او را آگاه در ديـن مـيا خداوند براي بنده :1414، طوسـي، األمـالي»
(حر عـاملي، وسـائل الشـيعAاين تعبير از امام صادق.)531 :1409ه، نيز روايت شده است
).1408:11/199،؛ نوري، مستدرك الوسائل13/ 16

و عمل بدون فهم مـورد مـذمت قـرار گر و نـوعي از سوي ديگر نيز در روايات، تعبد فتـه
ال«: تكرار بدون پيشرفت معرفي شده است و المتعبد على غير فقـه كحمـار الطاحونـة يـدور

و راه بـه جـايي متعبد بدون فهم همچون خر آسياب است كه بـه دور خـود مـي؛يبرح گـردد
و القواعد الشرعيةر،(شب»برد نمي .)245: 1404،األصول األصلية
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و گاهي نادرسـت از معـارف دينـي هاي بسياري از اين نگرشأمنش نادرست، فهم ناقص
و بـا تعـابيري در برخي آموزه،نمونه؛ براي است هاي ديني از دنيا زندگي دنيوي مذمت شـده

�Pهمچون  )$��� �� �� � ��� /� �O)كاالى فريبنده) و 185/عمـرانآل) (P4��� N� � � $ 4l� @� �O)و بـازى
آ32(انعام/)سرگرمى ن ياد شده است. ) از

و گسـترش آن را برخي به اشتباه دنيا را معادل ماديات دانسته، سعي براي به دسـت آوردن
كج تخطئه مي و تقدير نيـز وجـود دارد ها درباره آموزه فهمي كنند. اين هايي همچون صبر، توكل

و  و تقـدير منـافي بداننـد و پيشرفت را با صـبر كه باعث شده تالش براي تغيير وضعيت موجود
و  سستي خويش را به عنوان توكل معرفي كنند؛ در حالي كه صبر به معناي واكنش نشان تنبلي

و تحمل برخي سختي در ندادن نيست، بلكه به معناي واكنش نشان دادن در بهترين موقعيت ها
و رضايت بـه تقـدير الهـي نيـز بـه معنـاي دخيـل  مسير پيشرفت است. توكل به خداوند متعال

ميدانستن عوامل معنوي در   رود. پيشرفت است كه خود، از عوامل پيشرفت به شمار

 هاي خطاهاي خطا داوريداوري پيشپيشــ 1010

و پيش داوري پيش ايـن دانـد. ها اموري هستند كه شخص، آنهـا را صـحيح مـي فرض ها
و واكنش داوري پيش ���P:زيـادي دارد پيامـدهاي هاي اجتمـاعي مـا ها در كنش #��� �z�  � $

� � � �� X� �� /� � � F� N� 
� �� �� v�$��� 	� G� /��M� � $ �$ ��� q� � � $ � F� N� ��� �� h �� �� |� �� /� M� � $ � F� N� 3�� t[ �Z � F� N� @� ��� q� � ��� 7� @� i � F� N
J�)�� 	� G� /� M�O/و در حقيقت مـن هـر گـاه آنـان را فراخوانـدم تـا آنـان را بيـامرزى،«)؛7(نوح

و لباس انگشتانشان را در گوش مى هايشان قرار داده (در مخالفت)و كشيدند هايشان را بر سر
مى پافشارى مى و با استكبار تكبر ».ورزيدند كردند

آ،داوري، بيشتر پيش داوري منفي مد نظـر اسـت شود پيش معموالً وقتي گفته مي  ثـار ولـي
چهنيستآن منفي نوع مخرب آن منحصر به هـاي نابجـا بينـي خوشو هاي مثبت داوري پيش؛

و  ب ايدهكه نسبت به برخي افراد و را نتايج رخوردها وجود دارد نيزها .داردبه همراه مخرب خود

 خرافه پرستيخرافه پرستيــ 1111

(جمع كلمه خرافه) و پريشـان كـه حكايت به معنايخرافات هاي شب، سخنان بيهوده
،7ج: 1377، لغـت نامـه(دهخدا، خوشايند باشد، موهومات، توهمات، حديث باطل، افسانه 

و افسانه دانستهبعضي از لغويان خراف.است ذيل خرافه) (معـين،ه را به معناي اسطوره انـد
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و بـي . خرافه عقيـده)1375:1/1405،فرهنگ فارسي و اساسـ باطـل ي اسـت كـه دليـل
و اعتقـاد برخـي قـرار شاهدي بر صحت آن وجود ندارد، ولي در عـين حـال، مـورد قبـول

و آراء بشـري(نـوري، گيرد. مي و عقايـد امعـه در قبـالج پاكـدامن،؛ 480: 1357، اسـالم
و مرموزي هستند كه قوه خيال آنهـا را بـه.)1378:36 خرافات، خرافات عموماً امور مبهم

بي دليل ترس و اميدهاي مي ها (طباطبايي، الميـزان، مورد ابتكار ). ايـن 1/421: 1417كند
ت و واقعياتي را كه بايد به عنوان اهداف يا لوازم پيشرفت مورد وجه خرافات، پذيرش حقايق

و زنجير ياد مـي قرار گيرند، مشكل مي از كند. قرآن كريم از خرافات با عنوان غل و كنـد
و زنجيرها از گردن انسـان مهم �Pدانـد: هـا مـي ترين اهداف رسالت را باز كردن اين غل $

� F� N� �� 7� � �9� 3� \ �� /� �� � P� K� s� �*� � $ � F� Y� ��q�  � F� N� ,� � � L� j� HO/اعراف) ب«)؛ 157؛ وو ارهاى سنگين
و گردنشان) بر مى (از دوش ».دارد زنجيرهايى را كه بر آنها بود،

و ناداني افراد استي بهترين روش،بنابراين؛كي از عوامل اساسي گسترش خرافات، جهل
و هر چه افراد با معارف ديني  و دانش است و واقعيات بيشتر برخورد با خرافات، گسترش علم

د،آشنا شوند ميكمتر به .دنافت امن خرافات
مي فال بد زدنهايي از خرافات همچون قرآن كريم به نمونه آن اشاره و را از جملـه كند

به موانع پيشرفت امت (ميشمار ها .)131/ اعراف؛18/يس؛47/نمل آورد

 نابجانابجاتعصب تعصبــ 1212

ي بـه چيزهـا توجـه نكـردنو هـا داشـتهبهو دلخوش ماندن تعصب به معناي چسبيدن
قـرآن كـريم از ايـن مـانع.)1414:1/603، لسـان العـرب ابن منظور،(است ناداشته فراوان

مي اين �Pكنـد: گونه ياد ��� I� �� � � F� N� H� �� � �� #� � �5�2�I  �Q J��� �� m � F� N� ,� �� � � F� Y��� �� � ��� @�k� :� /� �*�Z � F� Y� )� B� �
����I ��/� I � F� N� 
� �� #� s*�� #� 3� � � ��� 	� '� E� H� �� ��� ,� � � $ �P�� � � �� � � a� � � F� Y �� #� 3*� V� � �&���� �� .� �� �Z � F� N� � � �� )��'� 3

� �$��� @� |� H � ?O/و(گروهى)كار(دين)شـان را در ميـان خـود گسسـتند، دسـته«)؛ 153(مؤمنون
و) دسته پس آنان را تا مـدتى شادمانند.،هر حزبى به آنچه نزدشان است(بدنبال كتابى رفتند

مى جهلشان واگذار. در گرداب و پسـران كـه آنـان را بـدان امـداد آيا پندارنـد آنچـه از مـال
مى(براى اين است كه)به سودشان در نيكى. رسانيم مى (بـا درك بلكـه ورزيم؟(نـه) ها شتاب

.)53/(مؤمنون»شوند حسى اين مطلب را)متوجه نمى
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و فكر كردم،اگر من شيفته آنچه دارم ميها جاي نداشتهكهشدم مـن،گيرد را هم برايم
 ام. نسبت به آن تعصب پيدا كرده

ت ميأقرآن كريم بر لزوم توجه به اين مانع در دو موقعيت حساس كه اول زماني؛كند كيد
ويدا با گروهي دشمن و انصـاف را فرامـوش، تعصب دشمني باعث نشود در باره آنها عـدالت

�P:كنيد � � �`� ,� � � F� G�,� �� �� <� H � ? �$��� �� �� �� ��� �� �� @� 
 �?� � �� 7� � �c� �O/اى كسانى كه ايمان«)؛8(مائده
[و] آورده و البتـه كينـه گواهى ايد! قيام كنندگان براى خدا ورزى دهندگان به دادگـرى باشـيد

عـدالت كنيـد! كـه آن بـه(خود نگهـدارى.گروهى شما را وا ندارد بـر اينكـه عـدالت نكنيـد 
خدا حفظ كنيد كه خـدا بـه آنچـه انجـام][عذاباز[خودتان را]و تر است.و)پارسايى نزديك

»دهيد، آگاه است مى
ميحدود در باره دوم اينكه �P:يت جاهليت شما را نگيـردمح: فرمايد دوستي هم �H� B� �� � V� @� i � t�  

� W��� #� I � W��� #� E� �� � F� N� ��� 7� � �Z �$��� X� 6O/كه(ياد كن)«)؛26(فتح كسانى كه كفر ورزيدند، در هنگامى را
».جاهليت بود، قرار دادند(دوران) آلود(كه همان)تعصب خشم آلود هايشان تعصب خشم دل

طرف او را چه ظـالم باشـد يـا،ميت جاهليت يعني اينكه چون فالني از قبيله من استح
مهاي تعلّ بلكه ويژگي،خود او مهم نيست،به عبارت ديگر؛مگيرمي،عادل  هم است. قي او

و شود نقايص چيزي كه بر آن تعصـب ورزيـده مـي تعصب باعث مي شـود، ديـده نشـود
و ايـن از مهـم،شود هاي آنچه بر آن تعصبي داشته نمي خوبي تـرين مورد توجه قـرار نگيـرد

مي موانعي است كه انسان را از رفع كاستي و او را از بهره ها غافل هـاي گيـري از ويژگـي كند
د ميمثبت ديگران ازر مسير پيشرفت باز و اخـراج او دارد. همين مسئله باعث خطاي شيطان
�P:درگاه الهي شد��� y � �� � � a� /� :� 7� ; � $ �)�� 3 � �� � �� ,� /� :� 7� ; � a� ,� � 4�� �� ; �� 3� �O)ص12/عرافا ؛)76/؛

و او را از گل آفريدى!« ».من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريدى

 ظاهر نگريظاهر نگريــ 1313

ق به البتوجه به و عدم توجه فريفتـه ظـاهر هـاي واقعـي،و انگيزهها ارزشهاي ظاهري
و جامعه براي شدن را به همراه دارد ميف ظاهركه اين مسئله، زمينه را در فرد كند. ريبي آماده

و ظاهربيني آنگاه رخ مي و اهـداف متعـالي امور پستاخالق فداي دهد كه معنويت تـر شـود
و جاي خويش را به اهداف و نمودهـا و پست بدهد. روشن است كه اكتفا بـه مظـاهر ابتدايي

. شودميعدم توجه به اهداف اصلي پيشرفت باعث خروج از مسير پيشرفت 
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و عبادات، انسـان نگـري هـا را از ظـاهر قرآن كريم با اشاره به اهداف واقعي برخي افعال
و اهداف آنهردا محض برحذر مي و آنها را به روح عبادات ميد سازد. هدف از قربـانيا متوجه

مي،در ايام حج را نه تنها جنبه مادي آن �P:دانـد بلكه براي تقويت تقواي حجاج �!� � P�� ,� H � �� �
� F� G� ,� � �� �� :�/�� � a� ��� ,� H � �� G� � $ �� Y���� �� v� ? �$ �� N� ��� E� �O/آن گوشت«)؛37(حج و هاى (قربانى)ها

مىرس هاى آنها به خدا نمى خون و ليكن پارسايى(و خود نگهدارى)شما به او ».رسدد
���Pاين مسئله در باره روزه نيز تكرار شده است: #� 6 � c�� � �"�� � F� G� �� 7� � � l� /� 6 ��� ,� �[ � �H� B� �� �� NH� � �� H

� ��� :�/� 
 � F� G�7� @� � � F� G� 7� 	� � � �� � � �H� B� �� �� 7� � � l� /� 6O/آ«)؛ 183(بقره بر وردهاى افرادى كه ايمان ايد! روزه
».گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهيزكار شويد شما نوشته شده؛ همان

و تشنگي اسـت داري كه بهره چه بسا روزه،گونه نباشد اگر اين اش از روزه، تنها گرسنگي
شب زندهو شب حظُّه منْ صـيامهرب صائمٍ«:داريش، تنها بيداريست زنده داري كه نصيب او از

رب قَائمٍ حظُّه منْ قيامه السهرُ و طَشالْع و وعالْج) االمجلسي،» .)1410:93/289، نـوار بحار
و چه بسا ايـن عبـادات ظـاهري اين فرد با عملش به سمت اهدافش گامي پيشرفت نمي كند

و كمال او گردد. و مانعي در مسير ترقي  حجاب

 موانع عمليموانع عملي))بب

 عجلهـ1

و حركت نيزپيشرفت همواره با مفهوم حركت همر و در عين حـال اه است امري تدريجي
؛توان براي آن انتهـايي تصـور كـرد، بـه اقتضـاي نـوع مند است. روند پيشرفت كه نميزمان

و كيفيتش در بازه زماني خاصي رخ . روشن است كه انتظار تحقق پيشـرفت در دهدميكميت
�P: شودميها براي رسيدن به اين هدفي كمتر از آن باعث شكست برنامهزمان ���'� 3� �>� � C� 7� ;

� ��� 7� <� @� /�'� 
 � K� � ���� H[ � F� GH� )� u� M �V� <� � � �� �O/هباست. انسان از عجله آفريده شده«)؛37(انبياء
مى زودى نشانه من[پس.نمايانم هايم را به شما مخواهيد] از ».شتاب

ميخداو كند كـه درخواسـت تعجيـل عـذاب ند متعال حتي به منكران قيامت نيز سفارش
و رحمت واسعه الهي تا آن زمـان بـراي؛نكنيد چراكه حتي عذاب الهي هم زماني خاص دارد

�P. اسـت، فرصت آنان اصالح ��� 6� ��� |� H � �#� � �� ��� @� 
 � $ � a� 3�� E� 	� M � 1�� 7� <� @� /�'� 
 � K� � � �!� � �� �� � �w� �O

و.پس بدان شتاب مورزيد.فرا رسيد]براى مجازات مشركان[فرمان خدا«)؛1(نحل/ او منزّه
مى]او[برتر است از آنچه شريك  ».دهند قرار
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(بقـره آل155و61/ تعابيري نظير صـبر و 132/؛ طـه96و42/؛ نحـل 125/عمـران؛ (
(فرقان و به ميزان خاص /؛ شـوري21/؛ حجر10/ت؛ فصل2/ تقدير هر امري در زمان خاص

اي را تشكيل داده است، به همـين مسـئله ) نيز كه در قرآن كريم شبكه معنايي گسترده279
 اشاره دارد.

ـ تقليد از الگوي نامناسبـ تقليد از الگوي نامناسب22

و غير متخصص به متخصص حكم مي را عقل انساني به مراجعه جاهل به عالم و آن كند
و رسيدن و هدايت يافتن انسان مي از لوازم آموزش و پيشرفت كه به كمال داند؛ البته تقليدي

و كوركورانه.  از روي بصيرت باشد نه جاهالنه
ت و پيـرويأقرآن كريم نيز بر اين حكم عقلي در آيات متعددي و تقليـد كيد كـرده اسـت

P�Z: دانـد بدون انديشه را مانع بزرگي در مسير پيشرفت مي � �%� 	�� � � �� � �� ,� 7� M� )� � �� � �0� �B� 6 � $
$��� /� :� � � F� Y� )�� h[ �� 7� � �� 3�  � $ �W ��� � �� 7� � �� 3� S�� �[ �� 3� �� i�$ �� 3�  �� Y�� �� �� /� �� P�� � �?�  ��H� B� 3 � �� � �W� H��� �� �O/زخرف)

(پيـامبر) هشـدارگرى نفرسـتاديم مگـر اينكـه«)؛ 23 و همچنين پيش از تو در هـيچ آبـادى
بسردمداران ثروتمندش گفتند: در حقيقت ما نياكا و مسلماً ما دنبـاله نمان را بر آيينى يافتيم

»آنان پيرويم
و كمـال يـافتن افـراد و به تبع رشد از نگاه قرآن يكي از موانعي كه باعث پذيرش اسالم

و گذشتگان است جوامع شده، تقليد بي بـه،تقليدي كه انديشه را تعطيل كرده؛مورد از نياكان
تقليـدي كـه در اسـالم دسـتور رسـيده،، امـاتنوعي سرسپردگي بي مورد منجـر شـده اسـ 

و چشم بازداشتن است،سرسپردن نيست چهچشم باز كردن تقليد اگر شكل سرسپردن پيـدا؛
مي،كرد  كند. مفاسد بسياري پيدا

و عقيده مقلدانه كفار در برابر انبيا را اين گونه بازگو مي �Pكند: قرآن كريم سخنان V� � ��� ��� �
� �� � �� � � L� 	�/� 3�� 3� S�� �[ � a� �� 7� � �� ,� �� XO/آنچه را خدا فرو»و هنگامى كه به آنان گفته شود:«)؛ 170(بقره

بلكه آنچه را كه نياكانمان را بر آن يـافتيم، پيـروى» گويند:مى«فرستاده است، پيروى كنيد. 
��P؛»كنيم مى 3� S�� �[ �� N� �� 7� � �� 3� �� i�$O/؛»يـافتيم]وهشـي[و پـدرانمان را بـر ايـن«)؛28(اعراف
P�� 3���� �[ � �� 	� @� H �� � � �� 	� @� 3 � �� � �� 3�� N� ,� 
� �O/مى«)؛62(هود كنـى كـه آنچـه را پـدرانمان آيا ما را منع

���P؛»پرستند، بپرستيم؟! مى �$� �*� �� ,� b�� �[ �Z �� BN� � �� ,� @� #� M �� �Oو«؛)36/؛ قصص24/ منونؤ(م
».ايم! در نياكان نخستين خود اين را نشنيده]ما[
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گونه برخورد كفار حاكي از وجود مانعي بـزرگ در راه پيشـرفت آنـان مسلم است كه اين
كردنـد. روشـن اسـت كـه ايـن مـانع است؛ پيشرفتي كه پيامبران مردم را به آن دعوت مـي 

و ممكن است در مسير پيشرفت هر انساني قرار بگيرد.ناختصاص به آنا  ندارد
باعث مـي شـود،پرستي بدون انديشه است دهاي شخصيتتقليد جاهالنه كه خود از پيام

و چشم بسـته،،اي كه بي جهت، شخص يا ايده و كامل پنداشته شده الگوي آرماني قرار گيرد
و همراه شوند. اين همان كـج  و گروهي بكوشند با او همسو اي اسـت كـه راهـه پذيرفته شود

��Pافسوس را به همراه خواهد داشت:  ,��� ) ��� ��� � � $V�� 	 �'�� �� 3�7� e� u� � �� 3� S�� �� 	� 6 � $ �� ,� 
� v�� M �� ,� @� y� � �� 3�  O

[اى«)؛67(احزاب/ و بزرگانمـان اطاعـت،] پروردگار ما! در واقـعو گويند: مـا از سـرورانمان
و ما را از راه گمراه كردند ».كرديم

در« فرماينـد: نيز با ظرافت به اين آفت بزرگ تفطن داشـته، مـي6امام خميني تقليـد
و ... سبب مي و رسوم شهواني (مسلمانان پوشاك، خوراك، وسايل تجملي، آداب شود كه آنان

و فساد پيش  وبرا) در انحطاط و وابستگي در همه زمينـهآروند از؛هـا بكشـاند نان را به ذلت
و تقليـدها را ممنـوع مـي گونه شباهت قرآن اين،رو اين و توسـعه» دانـد هـا (مرقـاني، قـرآن

.)1382:190 فرهنگي،
آن مسير پيشرفت را مسيري ميJپيامبر اسالم و پيـروانش را از روي دانـد كـه خـود

و طي مي و آگاهانه انتخاب �P:كنند بصيرت $ �� 3� � �D� �� �"� � �� 7� � � �!� �� ��  �� �� v� � �� 7�� 	� M � 1� BY � V� �
�� ,� @� 	� 
� � �� �O/و هـر كـس مـرا بگو: اين راه]اى پيامبر[«)؛ 108(يوسف من است! كـه مـن
را[كند، با شناخت، پيروى مى مى]مردم .)108/(يوسف»خوانيم به سوى خدا فرا

ـ كفران نعمتـ كفران نعمت33

شـود، گونه كه شكر نعمت عاملي براي ازديـاد نعمـت شـمرده مـي در منطق قرآن همان
و مانعي سر را بههكفران آن نيز سببي براي سلب آن بهكفرود.ميشمار پيشرفت ران نعمت

و انجام ندادن تكاليف در قبال آن نعمت معناي عدم بهره مندي از آن در مسير اهداف صحيح
و عملي تجلي  آن نمونهيابد.مياست كه به صورت كفران زباني و پيامـد اي از كفران نعمـت

(قصص را مي  ) مشاهده كرد.81ـ76/ توان در داستان قارون
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آ چه بسا امت و آنـان بـه هاي فراواني بهره نها را از نعمتهايي كه خداوند مند كـرده بـود
و مسير انحطاط را در پيش گرفتند ���P�5: سبب كفران، نعمت را از خويش سلب كردند e �$
� 3� u� � �&��� X� G� � ��� �� � � �Q � �� � J��� s� ) �� N� �� m� ) �� N�� 
� u� H JW�,� o� #� k� � JW� ,� �[ �9� 3� \ JW� H��� � JK� O� � � �!� �� N� ��� t� u� � � �!� � F� @

� ��� @� ,�"� H ��� 3� \ �� #� � �]� �� .� �� � $ ���� <� �� �+�� 	� � � �!�O/ثَلـى زده: آبـادى كـه«)؛ 112(نحلخـدا م
مى روزى[و][و]آرام بود، أمن و گوارا، به(مردم)ش و[لى اش از هر جا فراوان هاى نعمت] رسيد،

مىخدا را ناسپاسى كردند، پس خدا بخاطر آنچ پوشـش(طعم) دادند،ه همواره با زيركى انجام
و ترس را به آن .»چشاند(مردم) گرسنگى

و سنتي الهي به شمار مي و در طـول تـاريخ اين مسئله اختصاص به گروه خاصي ندارد رود
مي بارها تكرار شده است كه قرآن كريم نيز آن را براي عبرت �Pكند. گيري آيندگان تكرار ��� :� �

� � � �� \4D� �� 7� � � a� � �$��� G� �� � $ � F� G��� ) �n� m� ) � �� � ��� �� �P�� #� � �$ ���� #� H � �� � � ��� /�,� i 4W� H[ � F� N� ,� G�'� � �Z �r� 	�'
4)�� X� s 5̂� ) � $ 4W� 	��� y*�� $� t � �� �� /�,� i � F� N� �� /�,� <� � � F� Y�� ,� � ��� � � $ � c� �� @� �� � V� �� M � F� N� �� 7� � �� ,� 7� M� )� u� � ��� e��� �� u� �� �Q� � � ��

� �R �$ �V� h� � � $ ��� #� ;�V�� 7� � �)��� M � �� � �SO/ـبأ در محـل«)؛16ــ15(سـبأبيقـين براى(مـردم) س
و چپ،(از قدرت خدا)اى سكونتشان نشانه روزىاز(و به آنان گفتيم:) بود: دو باغستان از راست

پ  و و سپاس او را بجا آوريد؛(اين)شهرى پـاكيزه روردگـارى بسـيار آمرزنـده پروردگارتان بخوريد
و دو باغسـتان آنـان را بـه دو بـاغى است.و[لى و سيل ويرانگر برآنان فرسـتاديم ]روى گرداندند

و مبدل ساختيم كه داراى ميوه و چيزى اندك از[درخت][درختان هاى تلخ ».سدر بود] شوره گز

ـ گناهـ گناه44

هـاييت معرفي شده است. تمدندر آيات فراواني، گناه به عنوان مانعي در مسير پيشرف
و خداوند نيز آنها را در اين راه ياري مي كرد، ولي به دليل كه در مسير پيشرفت قرار داشتند

و مخالفت با اوامر الهي، نعمت و گرفتار عذاب الهي شـدند: گناه �Pها از آنها گرفته شد F� �� $� �
�� � � �� \ �_� �� 6 �$��� 8� ,� �� � �(�)� �*� �Z �$���� '� HJD��� � � F� N� ,� � ��� �� � � F� Y ��� 3� \ � F� N� 7� 	� � � �� � ��� 3� \ � �H� B� �� � W� 	� �

�n�� $ � �� � � �!� � �� � � F� N� � � �� \ �� � � $ � F� N� ��� 3� B� � � �!� � F� Y� B� ;� u� � �(�)� �*� �Z J�)�� h[ � $O/آيا«)؛21(غافر
ككه در زمين گردش نكردند تا بنگرند سـانى كـه پـيش از آنـان چگونه بوده است فرجـام

و از نظر آثار  بـه(برتر بودند). پس خـدا(باستانى)در زمين بودند كه از آنان نيرومندتر بودند
و براى آنان در برابـر(گريبان)(گناهان)شان پيامدهاى][سزاى (عذاب)خـدا آنان را گرفت

».اى نبود! هيچ نگهدارنده
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معايگناه عالوه بر اينكه مانعي بر ، مـانع از رود هـا بـه شـمار مـي نـوي انسـان پيشرفت
�P:گـرددمينيز امدادهاي خاص الهي در مسير پيشرفت مادي F� N� 7� 	� � � �� � �� ,� G� 7� Y� � � F� 6 ��$��� H � F� �� �

� i � $ J�)�� )��� � � F� N� �� 7� �� S�� # �'�� �� ,� 7� M� )� � � $ � F� G� � � ��G� #� 3 � F� � �� � �(�)� �*� �Z � F� Y��,�G� � ����� � � �� �� )�� N� 3� �*� �� ,� 7� @
� �H� �� ;[ J�3��� � � F� Y� �� @� � � �� � �� 3� u� |� 3� � � $ � F� N� ��� 3� B� � � F� Y�� ,� G� 7� Y� u� � � F� N� /� E� 
 � �� � A� �� <� 
O/يـاآ«)؛6(انعـام

هايى را هالك كرديم كه در زمـين بـه آنـان اند كه پيش از آنان چه بسيار گروه اطالع نيافته
آ امكاناتى داديم، و[باراننكه براى شما رادرپى] هاى چنان امكاناتى فراهم نكرديم پى آسمان

و نهرهايى قرار داديم كه از زير(شـهرهاى)  بـ بر آنان فرستاديم و آنـان را ه آنـان روان باشـد
و گروه .» هاى ديگرى بعد از آنان پديد آورديم خاطر پيامدهاى(گناهان)شان هالك ساختيم

و عمل مس55 و عمل مسـ تضاد بين حرف  والنوالنئئـ تضاد بين حرف

مت انسان تـ،ثر باشندأها بيش از آنكه از گفتار رهبران خويش و عملكـرد آنهـا ثيرأاز رفتار
مس مي و رفتار ميئپذيرند. مشاهده تضاد بين گفتار كنـد والن، نوعي نفاق را براي آنان تداعي

و كه مانع همراهي آنان با رهبران خويش مي شود كه خـود، پيامـدهاي نـاگواري بـراي فـرد
د  ارد.جامعه

و پيشرفت جامعه است، بايد بتواند آحـاد مديري كه مدعي راهبري جامعه به سوي كمال
و ايـن ممكـن جامعه را با خود همراه كند تا ايده هاي خويش براي پيشرفت را اجرايي نمايـد

 نيست مگر اينكه خود، اولين عامل به دستورات خويش باشد.
و خـود بـه آن عمـلا سفارش مـيه كه به خوبيرا قرآن كريم سفارش كنندگاني كننـد

مي كنند اين نمي �Pكند: گونه سرزنش ���� 7� /� 
 � F� /� 3� � � $ � F� G�'� X� 3� � � �� ��'� ,� 
 � $ ��� 	� ��� � �+��,�� � �$��� �� u� 
� �
� ��� 7� :� @� 
 � K� �� � �5�� /� G� ��Oمي44/(بقره و نيز در جاي ديگر �Pفرمايد:) F�� � ��� ,� �[ � �H� B� �� �� NH� � �� H
� ��� 7� @� X� 
 � ? �� � � ��� ��� :� 
*� ��� 7� @� X� 
 � ? �� � ��� ��� :� 
 � �� � � �!� � �� ,� � J�/� :� � � �� 	� 6O/اى«)؛3ــ2(صـف

مى كسانى كه ايمان آورده خشـم(موجـب) نـزد خـدا دهيد؟ گوييد آنچه را انجام نمى ايد! چرا
».دهيد بزرگ است اينكه بگوييد آنچه را انجام نمى

ازأبا بيان اين نكتـه كـه تـAينمنؤالم امير ثير پـذيري مـردم از زمامدارانشـان بيشـتر
(حراني مي جامعه را اين ) وظيفه زمامدار208، تحف العقول،پدرانشان است كنـد: گونه تشريح

مشْـ« و و مطْعمـي علَـي التَّقْـديرَ فـي نَفْسـي فَفَرَض هخَلْقل إِماماً جعلَني ـيإِنَّ اللَّهسلْبم و رَبِي
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نَاهغ يالْغَن يطْغي لَا و بِفَقْرِي يقْتَدي الْفَقيرُ كَي )1/410: 1407كلينـي، الكـافي،(»كَضُعفَاء النَّاسِ
و رهبر آفريدگانش قرار داد و ....خداوند مرا امام پس بر من واجب كرد تـا خـوراك، پوشـاك

ومهخويش را در سطح مردم ضعيف برنا ريزي كنم تـا فقيـر در فقـرش بـه مـن اقتـدا كنـد
 نيازيِ ثروتمند او را به سركشي وادار نكند. بي

مي رهبر فقيد انقالب نيز بر اين نكته اين اول خودتـان را اصـالح بكنيـد،«كنند: گونه تأكيد
و تعليمات ديني را كه براي انسان آن اول مهذب بشويد  سازي اسـت، آن تعليمـات را عمـل بـه

و بعد هم جوان ).9/175: 1376(امام خميني، صحيفه نور،» ها را تربيت بكنيد ها را، بچه بكنيد

و گروهي66 و گروهيـ اختالفات حزبي ـ اختالفات حزبي

و ديدگاه مي قرآن كريم گوناگوني آرا مي ها را امري طبيعي بايست با جدال احسن داند كه
و پيامد ولي از باقي ماند،به رأي واحد منجر شود مياين اختالف دهد. اين نحـو هاي آن بيم

و از بين رفتن قوا مي و مـانع از بهـره از اختالف باعث پراكندگي نيروها گيـري از تمـام شـود
�P:گردد امكانات موجود در راه پيشرفت مي $ ��� 7�� |� X� /� � ��� �� m�� ,� 
 � ? �$ � a� ��� M� ) � $ � �!� ��� @�� y� � � $

� F� G� EH� ) � l� Y�B� 
O/از«)؛46(انفال و فرستادهو و با همديگر كشـمكش خدا اش اطاعت كنيد
مىمكنيد كه سست مى و مهابت شما از بين .»رود شويد

و از تفرقـه در ايـن راه نهـي تنها راه پيشرفت را راه مستقيم مـيJپيامبر اسالم دانـد
P:كنـد مي'�� ��� @� 	�/� 
 � ? �$ � 1�� @� 	�
�� � J�#�� :� /�'� � �� y����q �� BY ��� � � $� a� 7�� 	� M � �� � � F� G� � � n ��� X� /� � � V� 	O

و از راه.و اين راه راست من است«)؛ 153(انعام/ پيـروى ها[ى ديگر] پس از آن پيروى كنيد
آن[خـدا] اسـت كـه[هـا] سازد؛ اين نكنيد، كه شما را از راه او پراكنده مى [هـا] شـما را بـه

».[خود را]حفظ كنيد سفارش كرده تا شايد شما
ازخ مي داوند متعال نيز پيامبرش را و ارتباط با كساني كه منشأ تفرقه شوند، منـع دوستي

P�Z:كرده است � F� N� ,� � �9�'� � J�@� �� � ��� 3� \ � $ � F� N� ,H� v ��� � ��� � � �H� B� �� ���  � �R�S�F� h � �!� �� ��  � F� Y��� �� � �#� 3�  
� ��� 7� @� X� H ��� 3� \ �� #� � F� N� ��	� ,� HOو«)؛ 159عام/(ان در حقيقت كسانى كه دينشان را پراكنده ساختند،

.»گروه گروه گرديدند، تو هيچ چيزى(از رابطه)با آنان ندارى
و دوري از تفرقه دستور داده شـده  اين مسئله در آياتي كه به چنگ زدن به ريسمان الهي

ت  كيد قرار گرفته است.أاست، مورد
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و تفريط77 و تفريطـ افراط ـ افراط

و تفريط به عنوان دو مانع مهم پيشرفتلزوم رعايت اعت و پرهيز از افراط از مقوالتي،دال
(نحل ت152/ شعراء؛90/است كه آيات قرآن كيد ويـژه دارنـد. در منطـق قـرآن،أ) نيز بر آن

و دشمنان نيز سفارش شده است �P:دوري از افراط حتي در رفتار با مخالفان �HB�� �� ��� NH� � �H
 � � ��� 3�� 6 ��� ,� �[�7� � �c� �� � � �`� ,� � � F� G�,� �� �� <� H ? �$ ���'� :� ��� � � S��� N� � � ��! � ������� �� Y ��� �� �� �� ��� �� �� @� 
 �?� �

��� :�/7� � �5��� �� �O/[و] كننـدگان بـراى خـدا، ايـد! قيـام اى كسانى كه ايمان آورده«)؛8(مائده
و البته كينه گواهى ى، شما را وا ندارد بر اينكـه عـدالت ورزى گروه دهندگان به دادگرى باشيد

و).نكنيد اس پارسايى نزديك عدالت كنيد! كه آن به(خود نگهدارى ».تتر
مي روي تمام ساحت اين ميانه و رفتار شامل و چه گفتار : شـود هاي زندگي را چه در افكار

P�x��� � �� t � �� \ � �� � � $ ��� �� �� ��� � � F� /� 7� � �� t�  � $O)گوييـد، هنگامى كه سـخنى مـىو«؛)152/نعاما
».(شما) بوده باشد عدالت را رعايت نماييد، حتى اگر در مورد نزديكان

(كلينـي، اصـول كـافي، ؛ حـر عـاملي، 1407:2/147 در روايات نيز عدالت به عنوان تاج
و دررالكلـم، 296و 1409:15/259 وسايل الشـيعه، (تميمـي آمـدي، غـررالحكم و زينـت (

مل1366:347 بي) و حكومت معرفي شده است. از منظر قرآن كريم منشأ عـدالتي، وضـعك
(كهف (نسـاء49ـ45/؛ مائده26/قوانين بشري ظالمانه )135/) يا عدم رعايت قـوانين الهـي

 هاست. توسط برخي انسان
و خدمتي كه به ديگران مي از اگر اعضاي جامعه به ميزان فايده و بـه آن انـدازه رسـانند

و معنوي بهـره واقعي كه كسب نمودههاي ارزش تـوان منـد شـوند، مـي اند، از امكانات مادي
و پيشرفت نمايد. و سوي تعالي، حركت  انتظار داشت جامعه به سمت

و پيشرفت از جمله مباحث اساسي مطرح شده از سوي رهبر معظم انقـالب ـ عدالت  ــ حفظـه اهللا
ي است. طرح ايـن بحـث در شـرايط كنـوني در دهه اخير با رويكرد دستيابي به تمدن اسالم

بيبيانگر پيدايش چالش عـاجز حـل آن از كـه اسـت نام عدالت در مقابل جهان غربه جدي
 مانده است.

و اساسي اين الگوسـت.ـي اسالمي الگو در و زيربناي اصلي ايراني پيشرفت، عدالت پايه
و شاخصه و گويـايي تعريـف مـي هاي دين مفهوم عدالت در اين الگو با توجه به مباني شـود

مي عبوديتعدالتي است كه بر مبناي معنويت،   آيد.و كرامت انساني به وجود
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تـرين فـوري«فرمايند: در خصوص عدالت به صراحت ميــ حفظه اهللامقام معظم رهبري
و قسط اسالمي است. قيام پيامبران خدا  هدف تشكيل نظام اسالمي، استقرار عدالت اجتماعي

و تحميل نجـاتو نزو و تبعيض و ميزان الهي براي همين بود كه مردم از فشار ظلم ل كتاب
و در پرتو آن نظام عادالنه به كماالت انسـاني نايـل و عدل زندگي كنند يافته، در سايه قسط

سالگرد ارتحال حضـرت امـامنيبه مناسبت اولاميپ،4/254اي، حديث واليت، خامنه(»آيند
.)6ينيخم

ا آنواژه و مشتقات به23كه جمعاً سراف ن بار در قرآن ازيكار رفته مانع اشاره دارد.نيبه
و گرايش به افراط يا تفـريط را در برمـى  (طبرسـي، گيـرد اسراف هرگونه تجاوز از حد اعتدال

فـي التحقيـق مصـطفوي،؛1405:6/174 المعانى، روحآلوسي،؛1372:5/192 البيان، مجمع
ا و باعث 1402:5/110،لقرآن الكريمكلمات و موجب بروز فسـادهمهب) زدن حالت اعتدال

مى در زمينه  .)152/ شـعراء ذيـل 8/384 تفسير المنـار،(رشيد رضا، شود هاى گوناگون حيات
و مانع او از كسب موفقيت در عرصه ؛هاى گوناگون زندگى اسـت اين امر موجب ضعف انسان

و موفقيت، دست به سوى خداونمؤمنان؛رو ازاين اودپيش از درخواست پيروزى و از گشـوده
مى كاري در باب اسراف ؛3/104: 1373راهنمـا،(رفسـنجاني، تفسـير طلبند هاى خود آمرزش

دعاى اسرافكاران در درگـاهAصادق زيرا بنابر فرموده امام؛)147/عمرانآلذيل 7/391
هاى اقتصادى، موجب اسراف در زمينه؛)1407:4/56 الكافى،،(كلينيخداوند پذيرفته نيست 
و چون اين منابع محدودند، عمل اسراف، خود اتالف منابع ثروت مى نـوعى تجـاوز بـه،شود

و نقض رفاه عمومى جامعه است و التنـوير،(ابن عاشور،.حقوق ديگران /15: 1421التحريـر
مAصادق رو امام ايناز) 79 و4/57: 1407الكافى،(كليني، وجب كاهش بركت اسراف را (

و تمول را نتيجه مى رعايتفقر را نتيجه اسرافكارى عوائد نراقي،؛4/3، همان(شمرد اقتصاد
و در اسراف به ويژه،افزون بر همه.)1375:618 االيام، بعـد اقتصـادى آن، سـالمت جسـم

مى روان انسان فـي الفرقـان صـادقي،؛8/384 تفسير المنـار، رضا،(رشيد افكند ها را به خطر
.)8/84: 1408، تفسير القرآن بالقران

ت88 تـ  هاجم دشمنان خارجيهاجم دشمنان خارجيـ

ميها در زندگياز نابسامانياريقرآن جنگ را عامل بس پيـروزي بـر چـه كـه دانديبشر
و چه  .شوديمدر مسير پيشرفت فراوان هاي آشفتگيموجبد،به شكست بينجاممنجر شود
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تبليدر تحل و دولـتليهدف از تشكنيتر مهم،يقرآننييو وتيـ امن،جامعه و آرامـش
بشيآسا آن،جامعه برتريبرايقرآنانياست كه در �PJK: شده اسـتادياز O� � � �!� �5��� e �$

� �� � � �Q � �� � J��� s� ) �� N� �� m� ) �� N�� 
� u� H JW�,� o� #� k� � JW� ,� �[ �9� 3� \ JW� H��� ���O/(براى آنان خداوند«)؛ 112(نحل
و كه كفران نعمت مى و مطمـئن بـود و آرام كنند،) مثلى زده است: منطقـة آبـادى كـه امـن

».رسيد همواره روزيش از هر جا مى
ديآوارگ همچونيآثار مخرباز قرآن و ـ از خانه و اسـارت،)3ــ2/حشـر؛85/(بقـرهاري

و از دسـتنيسرزم اشغال،)59/توبهو70و67/انفال؛85/(بقرهيبردگ و كاشـانه و خانـه
بالرايو داميكشاورزيهانيدادن زم بداندميها جنگ انباريزياياز مردمـان آنهاانيتا با
(نمليريرا از درگ .)34/و جنگ باز دارد

شد چنان اتيسلب امن،كه گفته و دا جاديو آرامش و دلهره ويمـئاضطراب ـ از يهـاژهي
(توبه جنگ ن19ـ9،10،18/احزاب؛25/است و خـود ندهيآتيو موقعتياز وضعرستزي)

د رايو رواني) از آثار روح19و10/احزاب؛12/انفال؛155/(بقره گرانيو است كه جامعـه
م بيدچار و مايرا سببيو روانيروحيهايماريكند  زند.يدامن

(آلو از دستيجنگيهاتيو معلول جراحت و مانند آنها و پا و 140/عمـران دادن دست
ويخراب،)172 (حجيهانيسرزميرانيو و از دسـتيجـانيها خسارت،)34/نمل؛40/آباد

و آشنا يهـا خسـارت،)17/و انفـال 186و 156/عمرانآل؛155و85/(بقرهانيدادن اقوام
و خوار،)186/عمرانآل؛155/( بقره اليم تيذلت و انسانتيشخصريحقو بزرگواريها ها

(نملياز سو و دشواريسختشي)، افزا34/دشمن تهيها و رفـاهتيـ امن،آب،غـذاهيها در
ب،)104و72/و نساء 250ـ214،249/(بقره وتيو حاكم گانگانيسلطه اجانب بر سرنوشـت

(بقرهريتقد و مردم بـه جهـتيو داميكمبود محصوالت كشاورز،)34/و نمل 246/جامعه
زميجديهابيآس و امننيبه و دام (بقـرهيو روانـيروحـتيـ ها و افـزا 155/جامعـه شي)

پيو خطر قحطيگرسنگ و بـاآنمخرب جنـگ اسـت كـه قـريامدهاي(همان) از جمله آثار
تبفيتوص منييو ايآن آنچـه دهد. البتهزيتداوم آن پرهايجنگ جاديكوشد تا مردمان را از
ن،شد گفته مسستيبدان معنا و ازرايـز؛كنـدمييپوش له جهاد چشمئكه قرآن از دفاع دفـاع
ع،جان و يو آرامش مردم است كه هدف اصـلشيآسا،تيامننيمأتيرض خود به معنامال
و دولت است.ليتشك  جامعه
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و كمال ه بخش خداوند متعال براي بشريت اسـت، هـر آنچـ قرآن كريم كه نسخه هدايت
و و پيشرفت نياز دارد، به او آگاهي داده است. مقصـد او را معـين كـرده بشر در مسير تكامل

تواند به آن مقصد برسد نيز براي او ترسيم كرده است. لوازم سفر مسيري را كه با طي آن مي
و روشن به او گوشزد نموده است.و آسيب و خطرهاي مسير را هم به طور شفاف  ها

مم آسيب اي باطل يا به دليل انجام عملـي خطـا بـدان كن است به دليل عقيدههايي كه
و  گرفتار گردد، نيز مورد اشاره قرآن قرار گرفته است. قرآن به موانع فردي، اجتماعي، اخالقي
و نيز كاستن از پيامدهاي سـوء آنهـا  و رفع آنها و راه دفع و نيز اقتصادي اشاره كرده فرهنگي

و تبيـين مـراد خداونـد را بيان كرده است. اكنو ن اين وظيفه عالمان دين است كه بـا تفسـير
و معاضدت نمايند.  متعال از اين آيات، بشريت را در مسير پيشرفت، راهنمايي
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.ش1384
مؤسسه نشر اسالمي قم:ل عن آل الرسول، تحف العقو،عليبن حسن، حراني بن شعبها.2

.ق1404وابسته به جامعه مدرسين، چاپ دوم، 
ق.1421 التاريخ، التنوير، بيروت: مؤسسةو التحرير طاهر،بن محمد عاشور، ابن.3
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.ق1420،سوم
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ش.1378پاكدامن، محمدحسن، جامعه در قبال خرافات، مشهد، نشر مرنديز،.7
و.8 قم درر الكلم تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم دفتر:،

ش.1366،تبليغات
تودورا، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غالمعلي فرجادي، نشر بازتابه،.9

ش.1378
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.ق1404نجفي، مرعشياهللا آيت المنثور، كتابخانه الدر الدين، جالل سيوطي،.17
ا.18 و القواعد الشرعية، قم: مفيد، شبر، سيد عبد اهللا حسينى، األصول ق. 1404ألصلية
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