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 توسعه يهاشاخصه

 يايران و امام خمين ياسالم يجمهور ياز منظر اسالم، قانون اساس

 *يعليرضا رضاي

 

 چكيده

از جانب انديشمندان اين حوزه مطرح  يتاكنون نظريات متعدددر باب مسئله توسعه، 

از توسـعه، تنهـا  يقرار گرفتـه اسـ ه فـدظ نظريـات  ربـ يگرديده و مورد بررس

انسـان كمـال  ياس ه اين موضوع از نظر اسـمم بـرا ي، به رفاه مطلق مادييابدس 

بلكـه رفـاه  مطلوب نبوده و فدظ از آفرينش و خلق  انسان نيز تنها آن نبوده اسـ ،

كه دين اسمم تعيين نموده اسـ   يرسيدن به افداظ عال يبرا يبه صورت ابزار يماد

شوده اين مقاله بر آن اس  تا ضمن توضيح مفهوم توسعه و فدظ توسعه از يگر مجلوه

 يتوسعه و پيشرف  را از ديدگاه اسمم، قانون اساسـ يفرفنگ يفامنظر اسمم، زمينه

 يالگـو يكل يفانموده و نيز چارچوب ي، بررسيو امام خمين ايران ياسمم يجمهور

نمايده البته شايان ذكر اس  كه فدظ اين نوشتار  يفرفنگ توسعه را شناساي ياسمم

اس  كـه در  يگوناگون يباشد، روشن ساختن زوايا يبيش از آنكه ارائه يك نظريه نهاي

در اسـمم حـايز افميـ   از فرفنگ پيشرف  و توسعه ينهاي يبه يك الگو ييابدس 
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 مقدّمه

در جهـان، جامعيـت  يايران با ايجاد تحول عظيم معنو ياسالم يو نظام جمهور يانقالب اسالم

امروز جامعه است به منصه ظهـور رسـاند. ايـ   ينيازها يكه پاسخگو ياسالم را به عنوان مكتب

 يبـرا ي، اكنون در حـال عرهـه الگـوييو برخاسته از مكتب اله ياسالم ينظام به واسطه ماهيت

به  ينگاهكه با  يبشريت است. بدون شك، سعادت يمسلمانان، بلكه برا يو اخرو يسعادت دنيو

را بـه ارماـان آورد،  يآباد، سـالم و همـراه بـا عـدالت اجتمـاع يجاودان در آخرت، دنياي يزندگ

گر خواهد سـاخت. جهان اسالم را جلوه يتحول در جهان خواهد شد، و سهم حقيق يبرا يمبناي

 يالگـوي يمسلط فعلـ يماد يهاپيوندد كه در قبال انديشهيبه تحقق م يزمان ياي  سهم حقيق

 1ارائه شود. يها به جامعه بشرانسان يو فطر ي، معنويمتناسب با ابعاد ماد

و نتايج توسـعه را  يگير، جهتييك جامعه فراتر از توسعه اقتصاد يهاديگر، ارزش ياز سو

در اختيـار  يو انسـان يانباشـته شـده مـاد يهـادهند. سرمايهيالشعاع قرار داده و شكل متحت

را بـا  يگيرنـد. اينكـه وگونـه يـك جامعـه توسـعه اقتصـاديها و اعتقادات جامعه قرار مـارزش

كه ميـان  يدهد و حدّيدارد كه از حيات ارائه م يبه تعريف يخود منطبق كند بستگ يهاارزش

و  يسياسـ يگـرشود. واقعيت امر اي  اسـت كـه تـاريق فقـط سـلطهيماديت و معنويت قايل م

 يو معنويت و توجه بـه زنـدگ يآميخته است. تلفيق انسان دوست يرا با توسعه اقتصاد يگفرهن

او  يهـاو قضاوت يبه مراتب كمتر ديده شده است. اما تجربيات انسان يبا توسعه اقتصاد ياخرو

زيبا در هم ادغـام كنـد. در  يهنوز به پايان نرسيده و اميد است كه بتواند اي  دو امر را به صورت

، ياخـرو يانسـان اسـت و هـم راهنمـا يدنيـو يزمينه، دي  مبي  اسالم كه هـم راهنمـا اي 

 2ارائه داده است. تري  تلفيق رايتري  و علميمنطق

توسـعه  يهـااي  نوشتار، هم  توهيح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسالم، شاخص

نمـوده و تـا حـد  ي، را بررسيايران و امام خمين ياسالم يجمهور ياز ديد اسالم، قانون اساس

نمايـد. البتـه شـايان  كـر اسـت كـه يم يتوسعه را شناساي ياسالم يالگو يكل يهاوارووبممك  

بشر بـا ارائـه الگـو و  ينيست؛ زيرا در اساس، زندگ يهدف اي  مقاله، صرف ارائه يك الگو و مدل نهاي

 3بود كه شاهد نتايج آن بوديم. سماركها، مانيفيست از اي  مدل يشود. يكينم مانند آن، درست

 يالگـو يكلـ يهاوارووبه يبندمفهوم يخواهد بود؛ يعن يدر اي  مقاله، روش ما روش اثبات

ها، اسناد و مـدار  گونـاگون داده يفرهنگ توسعه در سطح كالن، كه از طريق گردآور ياسالم
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، تعـاري  و مفهـوم روش  شدن مطلـب يپذيرد. پيش از ورود به بحث، الزم است برايصورت م

كه در ايـ  نوشـتار اسـتفاده شـده اسـت  يمفاهيم و اصطالحات يمتبادر به  ه  خود را از برخ

 روش  نماييم.

 از منابع زير باشد: يتواند يكيدر اي  نوشته م« اسالم»مراد ما از 

 يراهـدايت بشـر بـ يدربردارنده خطوط اصل ي، كه به عنوان آخري  كتاب آسمان«قرآن. »1

 يهـاآيد. روشيتري  و معتبرتري  ابزار شناخت دي  به شمار متري ، مهميهميشه است و اصل

 قـرار يرسـو علم اصول فقه مـورد بر يفهم قرآن و مستند قرار دادن آن به تفصيل در علوم قرآن

ك عنوان ي توان به آن بهيدر آيات محكم قرآن آمده باشد م يگرفته است. بنابراي ، اگر موهوع

 عمل قرار داد. يتوجه كرد و آن را مبنا يموزه اسالمآ

 باشد.يبه پيروانش م ي، كه مجموعه گفتار هدايتگر امام عل«البالغهنهج. »2

 ياريختـكه درحقيقت، يك قرائت نو از اسالم متناسب بـا جامعـه ايـران و دوره  يديگردو منبع 

 ز:اباشند، عبارتند سالم در ايران مياند و در واقع، بيشتر جزء منابع اصلي منبعث از اكنوني

 ياشـتمعتبـر و برد يبه عنوان سند و ميثاق ملـ« ايران ياسالم يجمهور يقانون اساس. »3

 خبگان وناز  يايران كه توسط جمع يكنون يو مكان يمورد وفاق از اسالم متناسب با محيط زمان

 علما به رشته تدوي  درآمد.

 متبلور شده است. صحيفه نورامور مختل  كه در در « يامام خمين يهاديدگاه. »4

ابهامـات و  ياز علـل اصـل ي، شـايان  كـر اسـت كـه اصـوال  يكـ«توسـعه»درباره مراد ما از 

، يارزشـ يتعاري  توسعه، خود ماهيت مقوله توسـعه اسـت. مقولـه توسـعه مـاهيت يهاينارساي

معنـا  يااست كه هر فرد و گروه و جامعه يدارد. به عبارت ديگر، توسعه مفهوم يو نسب يهنجار

هـا و ارزش يكند و روش  اسـت كـه ايـ  معـانيموردنظر خود را از آن استنباط م يهاو ارزش

وبيش متفاوتند. مثال ، اقتصاددانان ارزش را ها كممشاوليت افراد و گروه يبسته به موقعيت و حت

و آگاهـان  يدر نظـم و تعـادل اجتمـاع شناسان، جامعهيو افزايش سطح زندگ يدر رشد اقتصاد

ارزش  يادانند. در ميان توده مردم هـم عـدهيم يو مشروعيت نظام سياس يدر كارآمد يسياس

نيـز در  يدر گسترش اخالق و معنويت و بعض يادر نظم و امنيت، عده يرا در رفاه و ثروت، برخ

هـا و جوامـع مختلـ ، د، گـروهها نيـز افـرادانند. از خود اي  ارزشيو عدالت م يگسترش آزاد

 4اند.ارائه كرده يبسيار متفاوت يتعري  و تفسيرها
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اهـداف  يتواند در راسـتاياست، لك  نتايج آن م ييك امر ماد در هم ، اگروه توسعه  اتا 

بـودن مقولـه توسـعه اسـت كـه  يقرار گيرد. بـه همـي  دليـل، شـايد بـه خـاطر ارزشـ يارزش

 يهـايعبارت است از كليه كنش توسعه»اند: در تعري  توسعه گفته روشهيگمانند  يانديشمندان

و  يجمعـ ياز شـرايط زنـدگ يتحقق مجموعـه منظمـ يكه به منظور سوق دادن جامعه به سو

 5«گيرد.ياند صورت مها مطلوب تشخيص داده شدهارزش يكه در ارتباط با بعض يفرد

 يريـاتبر نظ ياجمال يه اسالم، مرورپيش از پرداخت  به فرهنگ توسعه و پيشرفت از ديدگا

 رسد.يبه نظر م ياند الزامكه تاكنون در باب توسعه طرح شده

 نظريات توسعه

ديـده و از جانب انديشمندان اي  حوزه مطرح گر يدر باب مسئله توسعه تاكنون نظريات متعدد

اخه شـدر سـه  يتوان به صورت كلـيقرار گرفته است. تمام كليه اي  نظريات را م يمورد بررس

 نمود: يبندتقسيم

 6يالف. نظريات نوساز

دربـاره مسـائل  يپژوهشگران آمريكاي ياست كه از سو يهاياي  نظريات حاصل مباحث و نظريه

جوامع جهان سوم ارائه شده. اي  دسته از پژوهشگران جوامع موجود در  يهايمربوط به دگرگون

را نمونـه و  يكننـد. آنـان جوامـع غربـيتقسيم م« نوي »و « يسنت»جهان امروز را به دو دسته 

در نظـر « نـو بـودن» يدانند و مشخصات آن جوامع را به عنوان معيارهـايجوامع نوي  م يالگو

قلمداد  يوبيش سنتكم يگيرند، و در مقابل، جوامع موسوم به جهان سوم را به عنوان جوامعيم

از  يآن جوامـع بشـر يدانند كه طـيم يندرا عبارت از فراي يكنند. در همي  زمينه، نوسازيم

 يآيند. آنها معتقدند: به هر ميزان كه ارتباط ميان جهان صنعتيبه حالت نوي  درم يحالت سنت

 يدر توسعه ساختار يبيشتر يها)جهان سوم( افزايش يابد جهان سوم بهره يو جهان غيرصنعت

دانسـت  عوامـل توسـعه و  يهـم  درونـ 7داران ايـ  نظريـهخـود خواهـد بـرد. طـرف يو رفاه

تمام جوامع، رشد انباشت سرمايه را از عوامل مهم توسـعه  يو اعتقاد به سير خط ينيافتگتوسعه

شـود آن اسـت كـه آنهـا اقتبـاس، يكه به اي  نظريات وارد مـ يااشكال عمده 8نمودند.يم يتلقّ

جهـان  يكشورها يز سورا ا يجوامع صنعت يها و ظواهر زندگاز جنبه يتقليد و وارد كردن برخ

 يسـاخت فكـر يبـرا يگونـه جايگـاهآنها قلمداد كرده و هيچ يسوم مترادف با توسعه و نوساز

اند. آنان اي  مسئله را مفروض نظريات خـود قـرار حاكم بر اي  جوامع و فرهنگ آنها قايل نشده

 اند.نموده دنبال يغرب ياست كه كشورها ياند كه هدف توسعه در اي  كشورها همان هدفداده
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 9يب. نظريات جبرگرايانه ماركسيست

شود، امـا ايـ  توسـعه بـه يموجب توسعه جهان م يداركنند كه سرمايهياي  نظريات، مطرح م

ديگـر، معتقدنـد: همـه  يكند. از سـويصورت متناسب و موزون و برابر در همه ممالك رشد نم

مختل  توليد، يـا  يهاكه براساس شيوه ياگانهرا در عبور از مراحل پنج يجوامع بايد سير تكامل

 ينماينـد. ايـ  مراحـل عبارتنـد از: جامعـه بـدو يگردد طيانواع مالكيت ابزار توليد مشخص م

اجتمـاع  يو كمونيسم. مبارزات طبقـات يدار، فئوداليسم، سرمايهيدار)كمون اوليه(، مرحله برده

و  ي، موجب تايير و دگرگـونيمالكيت ابزار توليد و روابط تقليد يوگونگ واز شيوه توليد  يناش

تقابـل  يشود. بر اساس اي  نظريه، در جامعه معاصر، به جايبه مرحله ديگر م ياعبور از مرحله

قـرار دارد و توسـعه  يدارو سـرمايه يدارو مدرن، تقابل شـيوه توليـد غيرسـرمايه يجامعه سنت

 يداربه جامعه سـرمايه يداربا شيوه توليد غيرسرمايه يايا جامعه يفئودال : عبور از جامعهييعن

 10و سپس به مرحله سوسياليسم و كمونيسم.

سـت. اشود بر جنبـه جبرگرايانـه آن يوارد م يكه بر نظريات ماركسيست يتري  انتقادعمده

هـا ر نظر آندسير تكامل و توسعه همه جوامع را از ابتدا تا مرحله آخر ـ كه  ينظريات ماركسيست

وامـع ترسيم نموده و معتقدند تمام ج ياست ـ در يك سير خط يآل كمونيستهمان جامعه ايده

 نمايند. يرا ط يبايد اي  سيرخط

 11ينيافتگج. نظريات توسعه

الملـل بي  يدارسرمايه يبر اي  اصل استوار است كه نظام اقتصاد ينيافتگاساس نظريات توسعه

شـود. يجهان سـوم مـ ينمايد كه موجب عدم توسعه و اختالل اقتصادهايبه طور منظم عمل م

 يداراسـت كـه سـرمايه يالملل طبعا به هـرر آن دسـته از كشـورهاينحوه عملكرد اقتصاد بي 

و بخـش دارنـد. ايـ  نظريـات بـه د يمبادالت تجـار يتبا جهان صنع ينيستند و به طور نابرابر

 شوند:يوسيع تقسيم م

 يانبـوه جمعيـت، كشـاورز يهـااي  نظريات هم  برشـمردن شـاخصه نظريات ساختاري: 1

به عنـوان  يشديد به صادرات مواد اوليه، و تمركز سياس يانداز، وابستگ، نرخ اند  پسيمعيشت

ماننـد  يالمللـبـي  يهـاجهان سوم، تشكيل سازمان يمانع توسعه در كشورها يعوامل ساختار

 يهـاوقيمـت يتثبيـت روابـط اقتصـاد يبـرا يالمللـها و مقرّرات بـي تنظيم سياست 12«انكتاد»

 يهـايمبارزه بـا نارسـاي يواردات را برا يشدن سريع و اتخا  سياست جانشين يمبادله، و صنعت
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ها، برابر نمودن شرايط مبادله است تا آثـار اي  توصيه ينمايند كه هدف اصليموجود پيشنهاد م

 13پديدار گردد. يو توسعه عموم يمثبت اي  مبادله از طريق افزايش درآمد، اشتاال، بازار داخل

از  ياست كـه در آن، اقتصـاد گروهـ يوهعيت ياي  نظريه، وابستگه نظريات وابستگي: طبق 2

ديگـر از كشـورها  يگروه يم( تابع توسعه اقتصادموسوم به جهان سو يكشورها )مثال ، كشورها

از آنجا به وجود آمده است كه ايـ   ي( است و اي  رابطه وابستگيپيشرفته غرب ي)مثال ، كشورها

گـروه  يانـد كـه در درون كشـورهاشده يوارد روابط متقابل تجار يدو دسته از كشورها در حال

 يدر كشـورها يگسترش وجود داشته است. ولـ توسعه و يهايها و توانايدوم )پيشرفته( انگيزه

وجـود نداشـته اسـت. در ونـي   يهـاييهـا و توانـاي، وني  انگيزهيگروه اول )وابسته( به داليل

پيشرفته متأثر شـوند و بـدي   ياند از توسعه كشورهاتوانستهياخير فقط م ي، كشورهايشرايط

يان  كـر اسـت كـه عـدم توجـه ايـ  شا 14تبديل شده است. يمتقابل به وابستگ يترتيب، وابستگ

است كـه بـه  يتري  انتقادهايموسوم به جهان سوم از عمده يكشورها ينظريات به مسائل درون

 15شود.ي( وارد ميآنها )نظريات وابستگ

 يدر كشـورها ينظريات مطرح شده در باب توسـعه تـاكنون و نيـز تجربيـات انسـان يبررس

جود وهار قرن اخير و ياصول ثابت در باب توسعه در ط يبرخ سازد كهييافته مشخص متوسعه

را  يهاياز اينكه وه ارزش يدر حال پيشرفت در پروسه توسعه، جدا يدارد كه انسان و كشورها

 كنند، بايد رعايت نمايند. اي  اصول عبارتند از:يانتخاب م

 هيأت حاكمه؛ يدهـ سازمان يفكر يهاي. بافت تواناي1

 . توجه به علم؛2

 . نظم؛3

 ؛ي. آرامش اجتماع4

 . حاكميت قانون؛5

 ؛ي. نظام آموزش6

 16.ي. فرهنگ اقتصاد7

قابـل  يو منطقـ يبه كار رفتـه اسـت و بـه طـور عملـ يدر استخراج اي  عوامل، استنباط انسان

تصحيح و تاييرند و خوب بودن يا بد بودن اي  موارد موردنظر نبوده است. در اي  پـژوهش نيـز 

اصول ثابت توسـعه را  يمود عالوه بر ساير مطالب كه  كر خواهد شد، هماهنگخواهيم ن يما سع

 با اصول توسعه از ديد اسالم با ارائه اسناد و مدار  مشخص سازيم.
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ث مرسوم توسعه و طرح اصول ثابـت توسـعه، وارد بحـ يالگوها ياجمال يحال پس از بررس

 شويم.ياي  نوشتار م ياصل

 در اسالم مفهوم و هدف پيشرفت و توسعه

بـه تكامـل و بهبـود  ي. بشر به طور فطـرياست از تكامل بشر يلات يا مفهوم جديد« توسعه»

اي  است كـه از موقعيـت  يدر پ يكند. به طور  اتيمند است و در اي  راه دايم كوشش معالقه

 به موقعيت مطلوب و مورد تصور خود دست يابد. از روز اول خلقت هم، بشر به دنبال ايـ  يفعل

تكامـل بـه مفهـوم جديـد توسـعه و  يتكامل بـوده اسـت. در ونـد قـرن اخيـر، مفهـوم قـديم

را كه غرب در وند قرن اخيـر بـه وجـود آورده ايـ   ياتبديل شده است. گردونه ييافتگتوسعه

مند بوده يك كه از قبل وجود داشته و بشر به آن عالقه يهمان فرايند تكامل بشر يبوده كه برا

كه هدف  يبه آن رفاه مطلق ماد ييابايجاد كرده است. اما دست يو روش ياربردو ك يقالب علم

انسان كمال مطلوب نبوده و هدف از آفرينش و خلقت انسـان نيـز  يباشد برايتوسعه در غرب م

كـه ديـ  مبـي  اسـالم  يرسيدن به اهداف عـال يبرا يآن نبوده است، بلكه آنها به صورت ابزار

شوند. قرآن كريم در موارد مختل  به اي  نكته اشاره نموده است يگر متعيي  نموده است جلوه

 يانسان بايد در جهت كسب و افزايش ايمان باشد تـا بـدي  ترتيـب شايسـتگ يمساع يكه تمام

و اي  كمال جـز در سـايه پرسـتش  17رسيدن به حضور خداوند متعال به دست آورد. يالزم را برا

از آيات هـدف از آفـرينش، پرسـتش خـدا شـمرده  ير برخد (61يس: )شود.يخداوند حاصل نم

 يديگر، پرستش خدا نيز بايد براساس اختيـار و داشـت  آزاد يو از سو (56 اريات: )شده است.

آزمايش انسـان اسـت  يشود و الزمه آن وجود زمينه برا يباشد تا موجب كمال آدم 18در انتخاب

اختيار و به انتخاب خـويش  يها از رويتا در مواجهه با عوامل مخال  و موافق و بر سر وند راه

رو، در آيات ديگر، هدف از آفرينش انسـان آزمـايش او شـمرده سرنوشت خود را رقم زند، از اي 

وصـل او از لـذت  يجـز رسـيدن بـه نـزد خـدا و برخـوردار ي، ويـزيهدف نهـاي و 19شده است.

 (119و 118هود: )نيست.

انسان نيز تأكيد نمـوده، لكـ  آنهـا را بـه عنـوان  يماد يهااست كه بر جنبه ياسالم مكتب

سان، اگر مـا رسـيدن بـه انسان در نظر گرفته است. بدي  يرسيدن به اهداف متعال يبرا يابزار

نمـاييم،  يالم تلقّـرا كه از خلقت انسان مدنظر بوده اسـت، هـدف توسـعه در اسـ ياهداف متعال

 ياسـت؛ يعنـ يو معنـو يبدون شك، رسيدن به اي  اهداف مستلزم در دست داشت  ابزار مـاد

باشد. در مـورد يم يو معنو يابعاد ماد يانسان( دارا يتوسعه در اسالم )رسيدن به اهداف متعال
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تَعْمَرَكُمْ فِيهَـاهُوَ أَنشَأَكُم مِ َ األَرْضِ وَ»توسعه، در قرآن كريم آمده است:  يابعاد ماد )هـود: « اسـْ

 در آن گماشت. ي(؛ او )خدا( شما را از زمي  ايجاد كرد و به آبادان61

فرمايند: عمارت، تايير دادن زمي  بـه يدر  يل اي  آيه م تفسير الميزاندر  يعلّامه طباطبائ

بـا توجـه بـه آيـه  20گونه بتوان از فوايد مورد انتظـار از آن اسـتفاده كـرد.است كه بدان يمحصول

زمي  قرار داده است، طبعا اي  مأموريت مسـتلزم در اختيـار  يمذكور، خدا انسان را مأمور آبادان

منصـب  يزمي  اسـت كـه ظـاهرا اعطـا يعمران و آباد يالزم برا يقرار دادن امكانات و ابزارها

لْمَالَئِكَةِ إِنِّي  ََاِِي ف يِي  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِ»به انسان در زمي  به همي  منظور است:  يخالفت اله

زمـي   يكه خداوند به فرشتگان فرمود: مـ  در رو ي(؛ به ياد آر هنگام30)بقره: « األَرْضِ خَلِيفَةً

 يدهم. و با توجه به اينكه انسانْ خليفه خدا بر رويخليفه قرار م

 تقوا + ايمان  يو ماد يمعنو يتوسعه پايدار

قَ لَكُم ذِي خَلَهُوَ الَّ»او آفريده:  يزندگ يآنچه را در آن است برازمي  است، پس خداوند زمي  و 

 د دارد آفريده است.شما، همه آنچه در زمي  وجو ي(؛ خداوند برا29بقره: «)مَّا فِي األَرْضِ جَمِيعا

 و )خـدا( اسـتا(؛ 15لـك: م«)هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  َلُوال »فرمايد: يهمچني  خداوند م

 شما زمي  را رام قرار داد. يكه برا

و  يادمـبعـد  يشود كه عمران و توسعه مورد نظر اسالم تنهـا داراياز آيات قرآن استفاده م

ر ز در نظـنيـ يو معنـو ي، روانـي، اخالقيعمران و توسعه ابعاد انسان ينيست، بلكه برا ياقتصاد

يش ثـروت گاه آباد )توسعه يافته( است كه رشد و افـزاگرفته شده است. بر اي  اساس، زمي  آن

ابطـه آيـات قـرآن يـك ر يها همراه با آرامش و آسايش آنان باشد. به همي  خـاطر، برخـانسان

وَلَـوْ »ازد: سيها را مطرح مانسان يزمي  و رفاه ماد يبي  ايمان به خدا، عبادت او و آباد يمعنو

 (؛ و ونانچه اهـل96اعراف: «)ضِمَاء وَاألَرْ َ السَّمِآمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ  يأَنَّ أَهْلَ الْقُرَ

 كردند، به يقي يها ايمان آورده و تقوا پيشه ميآباد

 .گشوديميايشان م ي( را به روي)توسعه ماد ي( و زميني)توسعه معنو ي( بركات آسماني)درها

؛ «نسـلهفأحبطه بعد التوبه ليعمـر ارهـه ب»فرمايند: يم البم هنهج 91در خطبه  يامام عل

 خداوند پس از توبه، آدم را به زمي  فرود آورد تا زمي  را با نسل او آباد كند.

بيشتر از گرفت   يبايد نگريست  به آبادان»فرمايند: يممالك همچني  ايشان در نامه خود به 

نپـردازد،  يميسر نشود. و آنكه خراج گيرد و به آبـادان يخراج باشد، كه گرفت  خراج جز با آبادان

 21«شهرها را ويران كند و بندگان را هال  سازد.
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 يدر تحكـيم بنيادهـا»ايـران نيـز آمـده اسـت:  ياسـالم يجمهور يدر مقدّمه قانون اساس

 يهـار جريان رشد و تكامل اوست نه همچـون ديگـر نظـامانسان د ي، اصل رفع نيازهاياقتصاد

، اقتصادْ خود هدف اسـت و ي؛ زيرا كه در مكاتب ماديتمركز و تكاثر ثروت و سودجوي ياقتصاد

در اسالم اقتصاد  يشود، وليم يبدي  جهت، در مراحل رشد اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباه

 22«توان داشت.يتر در راه وصول به هدف نمبه يجز كارآي يوسيله است و از وسيله انتظار

مكتب اسـالم يـك مكتـب »فرمايند: يبودن اسالم م يهم  تأكيد بر دو بعد يامام خمين

اسـت. ماديـت را در پنـاه معنويـت اسـالم قبـول دارد.  يو معنو ينيست، يك مكتب ماد يماد

ديگـر  يان در جـايايشـ 23«اسـت. تهذيب نفس آمـده يمعنويات، اخالق، تهذيب نفس. اسالم برا

اسالم هم آمده است اي  انسان را درستش كند و بسـازد و همـه بعـدهايش را، نـه »فرمايند: يم

تنها، كه غفلت كند از اي  جهات طبيعـت، و نـه فقـط بعـد  ييك بعد فقط، نه همان بعد روحان

عـالوه بـر اسـالم »فرماينـد: ينيز مـ 24«طبيعت كه اكتفا كند به اي . اي  وسيله است، آن مقصد.

كند. اسالم دي  سياست است، قبل از يم يكند در ماديات غنيم ياينكه بشر را در روحيات غن

كـه بـه  يطـوركه به معنويـات نظـر دارد و همـان يطوراينكه دي  معنويات باشد. اسالم همان

كنـد، يكنـد و تهـذيب نفـس مـيمـ يكند و تربيت نفسـانيم يروحيات نظر دارد و تربيت دين

كند در عالم كـه وطـور از ماديـات اسـتفاده يطور به ماديات نظر دارد و مردم را تربيت مهمان

كند كه بـه الهيـات يداشته باشند در ماديات. اسالم ماديات را ونان تعديل م يكنند و وه نظر

كند و در الهيـات بـه نظـر ماديـات نظـر يشود. اسالم در ماديات به نظر الهيات نظر ميمنجر م

 25. اسالم جامع ما بي  همه جهات است.كنديم

نمود كه بـرخالف  يبندگونه جمعتوان اي يمفهوم و هدف توسعه و پيشرفت در اسالم را م

گيـرد، هـدف توسـعه در اسـالم يرا در نظر م يزندگ يهدف توسعه در غرب كه تنها جنبه ماد

انسـان قـرار  يمـاد يهاباشد و رشد انسان هدف فعاليتيانسان م يمتعال يهارسيدن به ارزش

ـ  ينيسـت، بلكـه يـك مكتـب مـاد يبه عبارت ديگر، مكتب اسالم يك مكتـب مـاد 26گيرد.يم

در مكتـب اسـالم، هـدف توسـعه جـز بـه  27است و ماديت را در پناه معنويت قبـول دارد. يمعنو

ها از جمله اقتصاد، اخـالق و فرهنـگ نيسـت. بـه حداكثر رساندن سعادت انسان در تمام زمينه

وجـو توسعه فقط رفاه و آسايش در اي  جهـان را جسـت يعبارت ديگر، از نظر اسالم مفهوم كل

 28وجود ندارد. يكند، بلكه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بي  اي  دو هيچ فرقينم
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 يهـاشـاخص يمفهوم و هدف توسعه در اسالم، در اي  قسمت هـم  بررسـ يپس از بررس

 سازيم.يرا با اصول ثابت توسعه نيز مشخص م يتعاليم اسالم يتوسعه از ديد اسالم، هماهنگ

 توسعه و پيشرفت در اسالم يفرهنگ يهازمينه

« يتوسـعه نظـام رفتـار» يتوانـد گويـايم يرشد و توسعه هنگام ي، معيارهايدر نگرش اسالم

و  ي، اخرويو ماد يدل و توازن معنوحفظ تعا يبرا يانسان و جامعه باشد كه بتواند توهيح كاف

نمايـد كـه  يرا معرفـ يهـايارائه كند و در عمل شـاخص يمختل  اجتماع يهادر عرصه يدنيو

توسـعه و  يفرهنگـ يهاتري  زمينهيدر اي  قسمت، اساس 29باشد. يو كمّ يكيف يهاجنبه يگويا

از اسالم در ايـران اسـتخراج منبعث  يو منابع اصل يپيشرفت از ديدگاه اسالم كه از منابع اسالم

بر آن است تا در توهيح  يگيرد. سعيقرار م يمورد بررس يو معنو يگرديده است، در ابعاد ماد

 منابع معتبر نيز اشاره شود. ي، به برخيفرهنگ يهريك از اي  معيارها

 تقوا

 يطيبـه و ابـد ياش )زندگيبرد و به سعادت حقيقيرا باال م ياست كه آدم يحقيق يتقوا مزيت

، تنها و تنها يرساند؛ از خدا پروا كردن و پاس حرمتش داشت . آريدر جوار رحمت پروردگار( م

به طفيل سعادت آخرت سعادت دنيا را  رسيدن به سعادت آخرت همان تقواست كه يوسيله برا

 30كند.يهم تأمي  م

 يو ماد يوعه پايدار معنتوس يمهم برا يداشت  تقوا و ايمان، عمل« اعراف»سوره  96در آيه 

كننـده و يـك مسـلمان نقـش هـدايت يشود. همچني  تقوا در كردار و رفتار اقتصاديم يمعرف

تـر حـل ندهنده را دارد؛ وراكه خدا متقي  را دوست دارد و مشكالت آنها را زودتر و آسـاجهت

را ْ أَمْل لَّهُ مِوَمَ  يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ»دهد: ينيكو م يهانمايد و به آنها وعدهيم (؛ 4طـالق: « )رِهِ يُسـْ

 و خداترس باشد خدا مشكالت كار او را )در دو عالم( آسان گرداند. يهركس متق

 31شده است. يو بركت معرف يآيات قرآن كريم، تقوا رمز شكوفاي يدر برخ

 فرمايند:يدر اي  رابطه م يامام عل

 يپيشه گيرد لطف و كرام  )خداوند متعال( بعد از نايـاب يپس فر كه تقوا و پرفيزگار

فا پـس پس از دور شدن به او بازگش  كند و نعم  ياو بسيار، و رحم  و مهربان يبرا

قطره پس از اندك باريدن به او از كم شدن بر او فراوان گردد و برك  مانند باران بزرگ

 32برسده
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م و حـاك ياز شـرايط رهبـر يايران نيز يك يجمهور يقانون اساس 115و  109، 5در اصول 

سـعه گيرندگان امر توكنندگان و تصميمكه به عنوان انتخاب يجمهورو همچني  رئيس ياسالم

 شده است. ياند، تقوا معرفمطرح

 يمحورعلم

وگو و انديشـه و روحيـه شدن علم در يك جامعه، استدالل، مطالعه، تحقيق، بحث و گفت ينهاد

بـه  يناپـذيرو تصـحيح يگرايـكند تا از  ه يآورد. علم به انسان كمك ميل مرا به دنبا يعلم

 يعينـ يحركت كند. توسعه  اتا به دنيا يعينيات، محاسبه، بهبود و تصحيح و انتقادپذير يسو

دهد و توجه او را به نظـام يبيشتر توجه دارد و علم هم ابزار اي  توجه را در اختيار انسان قرار م

، يسـازرو كـه توسـعه شـامل شـناخت، بهينـه، از آنينمايـد. بـه طـور كلـيهز ممج يو كارآي

هـا و اعمـال، نمودن انديشه يشود، علم به مفهوم استدالليو عينيات م يريزبرنامه يدهسازمان

علم و ايمان با هم دو بـال پروازنـد و بـه  33باشد.يكننده و عامل تكامل توسعه مساز، تسهيلزمينه

 34«دهد و ايمان جهت.يسازد و ايمانْ مقصد؛ علم سرعت ميعلمْ ابزار م» يهّراستاد مطقول 

 يمختل  تعميم و تعميق دانش و بينش را فلسفة بعثـت انبيـا معرفـ يقرآن كريم در جاها

قـرآن هـم   36انـد.شـده يقـرآن معرفـ يانديشان، مخاطبـان آشـناو عالمان و ژرف 35نموده است

ارزش دانش و بينش را در مقايسـه بـا زور و زر  37دانش و بينش به عنوان امتياز پيامبران، يمعرف

 38مشخص نموده است.

خير آن نيست كه مال و فرزندت بسـيار شـود، بلكـه »فرمايند: يدر اي  رابطه م يامام عل

 39«خير آن است كه علمت فراوان گردد.

بايد كوشش در راه علـم »فرمايند: يهم  سفارش به جديت در كسب علم م يامام خمين

عزيز ما باشـد  يمختلفه، اساس فعاليت جوانان دانشجو يهارشته و به دست آوردن تخصص در

 40«ميه  به دست خود آنها برآورده و كشور ما با كوشش شما خودكفا شود. يهايكه نيازمند

و تـالش  يرفته بشرايران، استفاده از علوم پيش ياسالم يجمهور يدر اصل دوم قانون اساس

و تتبـع و  يدر پيشبرد آنها مورد تأييد قرار گرفته است. در اصل سوم هم بر تقويـت روح بررسـ

، اسـتفاده از علـوم و فنـون و 43تأكيد شده است. همچني  در اصل  يعلم يهاابتكار در زمينه

است، هم   توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور مطرح شده يتربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برا

افتـاء در ابـواب  يالزم بـرا ياز شرايط و صفات رهبـر، صـالحيت علمـ ييك 109آنكه در اصل 

 مختل  فقه دانسته شده است.
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 يمدارقانون

دولـت  ودر امر توسعه از جانب مـردم  يگذارو سياست يريزو برنامه يآنكه محاسبات ماد يبرا

 يدجـقـانون  و حاكميت يالزم برخوردار باشد، بايد ثبات قانون يقابل اجرا و پيشرفت و از كارآي

وان بتـ يانونمحاسبات نسبت به آينده قابل تدوي  خواهد بود كه با پشتوانه ق يگرفته شود. زمان

 نمود. يبينوهعيت آينده را پيش يبه طور نسب

 41جامعه و تحوالت آن سخ  به ميان آورده است. يقرآن كريم بارها از قانونمند

 يخواهيم يك حكـومتيما م»داند كه تابع قانون باشد: يرا قابل قبول م يحكومت يامام خمين

 42«باشد كه الاقل تابع قانون باشد و تبع قانون اسالم باشد. تبع قواني  مجهوله صحيح باشد.

ايران، مكررا رجوع و عمل به قانون را مورد تأكيد قـرار داده  ياسالم يجمهور يقانون اساس

 43.است

 (يماد يرفع فقر از جامعه )رفع نيازها

بهتـر  يكه خداوند متعال از خلقت انسان در نظر داشته اسـت، هنگـام يرسيدن به اهداف متعال

د. نداشـته باشـ ياحساس كمبود يو ماد يجسمان يميسر خواهد شد كه انسان به لحاظ نيازها

اه راسـت هـا و انحـراف از ريها بـه زشـتخداوند متعال در قرآن كريم فقر را باعث گرايش انسان

عِدُكُم مَاْفِـرًَ  مِنْـهُ اء وَاللّهُ يَالْفَحْشَبِالشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم »فرمايد: ينمايد و ميم يمعرف

 يشما را به كارها يويزيب(؛ شيطان به وعده فقر و ترس و 268)بقره: « لِيمٌوَفَضْال  وَاللّهُ وَاسِعٌ عَ

ن دهد و رغبت و احسان( به شما وعده آمرزش و احسا يوادار كند و خداوند )برا يزشت و بخيل

 منتهاست و به امور جهان داناست.يخدا را فضل و رحمت ب

مـورد تأكيـد قـرار  يگ اسـالمدر سياست و فرهنـ يمختل  قرآن كريم، فقرزداي يدر جاها

 44گرفته است.

خطـاب بـه فرزندشـان  45تـري  مـر ،نيز هم  برشمردن فقر بـه عنـوان بـزر  يامام عل

پسركم، از فقر بر تو ترسانم. پس، از آن به خدا پنـاه بـر، كـه فقـر »فرمايند: يم محمّدب  حنفيه

 46«.آرد پديد يرساند و خرد را سرگردان كند و دشمنيدي  را نقصان م

هـا را از ايم ايـ  محـرومما آمده»نمايند: يم يخود هدفشان را رفع فقر معرف يامام خمين

 يملت و دولت و مسئولي  كشـور ماسـت كـه روز يهمه آرمان و آرزو» 47«محروميت دربياوريم.

در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيـر و صـبور و غيرتمنـد كشـور از رفـاه در  يفقر و تهيدست
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 ينظـام جمهـور»]فرماينـد: يايشـان همچنـي  مـ 48«برخـوردار باشـند. يو معنـو يدما يزندگ

اكثريـت قـاطع  يبـرا ي[ هدفش قبل از هر ويز از بي  بردن فقر و اصالح شرايط زنـدگياسالم

 49«اند.مردم است كه از همه جهت مورد ظلم واقع شده

ايران در اصـول مختلـ  مـورد  ياسالم يجمهور يانسان در قانون اساس يماد يرفع نيازها

 50تأكيد قرار گرفته است.

 يگرايعقل

بودن يـك فعـل اسـت و عطـ  آن  يبر عقالنيت شده است، لك  عقالن يدر اسالم تأكيد بسيار

توان عقالنيت را تنها در نوع نسبت ميان هـدف يقابل احراز نيست و نم يفعل صرفا به سود ماد

بـه ميـان  ياي  نسبت اسـت پرسشـ ينيت هدف كه سرّ اصلآنكه از عقاليو وسيله دنبال كرد، ب

 يشناسـدر يـك انسـان« هزينـه ـ سـود»كه در دستگاه  يآورد. به همي  خاطر، وه بسا رفتار

 ياسـالم يشناسـتر كه انسانجامع« هزينه ـ سود»شود، در دستگاه يم يتلقّ« يعقالن» يغيراله

 51از آب درآيد و بعكس. ينآن است، غيرمقرون به صرفه و كامال  غيرعقال يمدع

 يو شـكوفاي يآمـوزحكمـت ي، هم  معرفـيقرآن كريم در رابطه با ارزش خرد و خردمند

خداونـد در تكـوي  و  يهـاايجاد انگيزه تعقل در فلسفه پيام 52خرد در فلسفه بعثت و نزول قرآن،

آورد. همچنـي ، يسخ  بـه ميـان مـ 54خردانياز ب يو از قبح آشكار پيرو 53كنديم يتشريع معرف

را  ياز برهـان عقلـ يگيـربهـره 55خرد و انديشه به عنوان راز تحليل درست مسائل، يهم  معرف

 56كند.يدر سيرً پيامبران مطرح م

تـري  خـرد اسـت و بـزر  ينيـازيتـري  بـگرانمايه»فرمايند: يدر اي  رابطه م يامام عل

و در  58«از خـرد سـودمندتر نيسـت. يهيچ مـال»فرمايند: يهمچني  م 57«است. يخرديب يدرويش

 59«خود نهد. يرا به جا يخردمند آن بود كه هر ويز»فرمايند: يم يتعري  خردمند

 يمدارمردم

آنـان قايـل اسـت. ايـ   يبـرا يداند و نقش مهميمهم توسعه م يهااز پايه ياسالم مردم را يك

مستقيم مردم در رونـد توسـعه پذيرد. نقش ينقش به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام م

 يبخشـندگان اهـداف توسـعه تلقّـ به وجود آورندگان و تحقـق ياي  است كه آنان در ابعاد عمل

در مسير  ينظام سياس يهايريزنخبگان و برنامه يدهندگشوند. به عبارت ديگر، مردم جهتيم

، مجريـان ياز سـوي رسـانند. بنـابراي ، مـردميتوسعه و تكامل را تحقق بخشيده و به نتيجـه مـ
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ها به سمت رشد، يدهجهت يديگر، هدف توسعه و كمالند؛ زيرا تمام يتوسعه و تكامل، و از سو

ها در اي  روند به خاطر آنان بوده و خودشان نيز در تحقق آن يريزتوسعه و كمال، و تمام برنامه

است كه بر عملكرد دارند. نقش غيرمستقيم مردم در روند رشد و توسعه كشور اي   يسهم بزرگ

هـا، كيفيـت يگيـرنمايند. آنان از طريق مشاركت در تصـميمينظارت م ينخبگان و نظام سياس

تـري  تعلـل و تخلـ  در آن را افزايش داده و در صورت وجـود كووـك يها و بازدهيريزبرنامه

 60.خواننديفرام يگوي، آنان را مورد سؤال قرار داده، به پاسقينخبگان يا نظام سياس

 يدر سياست و فرهنـگ اسـالم و اديـان الهـ يرا اصل يدارو مردم يدوستقرآن كريم، مردم

 يامـام علـ 62نمايـد.ينيـز تأكيـد مـ يمردم و قضـاوت افكـار عمـوم يو بر ارزش آگاه 61دانديم

مـردم را از مخاطبـان  63داننـد،ياز اركان حكومت و اداره جامعـه را مشـورت مـ يهم  اينكه يك

 64نمايند.يم يمشورت معرف يبرا

، يحفـظ آزاد يسياسـت مـا هميشـه بـر مبنـا»فرماينـد: يدر اي  رابطه مـ يامام خمين

 65«كنيم.ينم يويز ياستقالل و حفظ منافع مردم است كه اي  اصل را هرگز فدا

به ملتمان بكنيم و  يبر اي  نداريم كه يك تحميل يما بنا»فرمايند: يديگر م يايشان در جا

بـه مـا  يتبار  و تعـال يبكنيم. ما حق نداريم، خدا يم به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوراسال

 66«را تحميل بكنيم. يحق نداده است، پيامبر اسالم به ما حق نداده است كه به ملتمان ويز

داد ما هم  يرأ يملت هستيم. ملت ما هر طور يما تابع آرا»فرمايند: يايشان هم  اينكه م

 يو معتقدنـد كـه بـدون پشـتيبان 68نماينـديم يملت معرف يميزان را رأ 67،«كنيمييت ماز آن تبع

 69شود كار كرد.يمردم نم

 يايران نيز در اصول مختل  بر مـردم و مشـاركت مردمـ ياسالم يجمهور يدر قانون اساس

 70تأكيد شده است.

 يآزاد

هـا، را عامل ايجاد تحوالت، پيشـرفت ياسالم هم  اعتقاد به اينكه انسان آزاد آفريده شده، آزاد

 يمعرفـ يو ترق يرا سبب پيشرفت جامعه در جهت سازندگ يداند و آزاديها مها و تمدنانقالب

 71نمايد.يم

و اختيـار را شـرط تكليـ   يآزاد (256بقـره:  )عقيـده، يقرآن كريم هم  تأكيـد بـر آزاد

 73نموده است. يرفها را در فلسفه بعثت معاز نوع اسارت يو آزاد 72دانسته
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و در  75نمايـديبيـان تأكيـد مـ يبـر آزاد 74انتقاد از حاكمان، يهم  تأكيد بر آزاد يامام عل

كسـي كـه از روي اطاعـت بـا مـ  بيعـت كـرد » فرمايند:مورد آزادي افراد و احزاب مخال  مي

 76«.كه از بيعت كردن با م  امتناع ورزيد او را وادار به بيعت نكرده و رهايش كردم يكس پذيرفتم و

 يمردم و مسلمانان معرفـ يكشور را حفظ آزاد يو خارج يپايه سياست داخل يامام خمين

را بـه عنـوان  يآزاد 78،يبـه عنـوان يـك نعمـت بـزر  الهـ يآزاد يايشان هم  معرف 77نمايد.يم

 80«بايد طبق قانون باشد. يآزاد»كنند كه ياما تأكيد م 79مايند،نيم يحقوق بشريت معرف

تأكيـد  يبر ابعـاد مختلـ  آزاد يايران نيز در اصول متعدد ياسالم يجمهور يقانون اساس

 81نموده است.

 و تخصص يمدارشايسته

كنـد كـه يمفهوم پيـدا مـ يباشد، در نظاميصحيح نيروها م يتوسعه كه به يك معنا به كارگير

مقدم گـردد.  يابر اظهار نظر سليقه يبه صورت اصيل در آن مطرح باشد و نظر تخصصتخصص 

يك جامعه است، در گردونه  يو معنو يپيشرفت و تكامل و كمال ماد يبحث توسعه كه به معنا

پـذير اسـت و منظـور از آن اصـالح حـوزه امكـان يمدار، فقط از طريق شايستهيالمللبي  يفعل

است كه بتواند با تخصص، تعهد، مهارت، تفكر و نظارت نه تنهـا پيشـرفت جامعـه را بـه  ينخبگ

 82آن باشد. يبرا يدست گيرد، بلكه الگوي

صـالح و نيكوكـار بـودن  83،يبه عنوان شرط رهبر يدانش و توانمند يقرآن كريم هم  معرف

 (11ج : )آورده است. يرا به عنوان مال  شايستگ

امر حكومـت، لـزوم  يخود برا يقيه هم  بيان لياقت و شايستگدر خطبه شقش يامام عل

داران زمـام يكـار مـردم جـز بـه شايسـتگ»فرماينـد: يو م 84شوديتوجه به اي  معيار را يادآور م

كارهـا بـه وسـيله كاركنـان و كـارگزاران راسـت و درسـت »ايشان معتقدنـد:  85«يابد.يسامان نم

كارهـا را بـه دسـت افـراد »فرماينـد: يو صـريحا مـ 86«ستكاركنان ا يشود و آفت كارها ناتوانيم

 87«متخصص و خبره بسپاريد.

 يتا آنجـا اسـالم كوشـش دارد بـرا»فرمايند: يم يدرباره تخصص و شايستگ يامام خمين

 يتـر را ميـزان قـرار داده اسـت، رأمتخصـص يو احكـام شـرع يمتخصص كه در احكـام عـاد

ايشان هم  ا عان به اي  مطلب كه دولت بـدون گـزينش  88«تر را ميزان قرار داده است.يتخصص

 يشـما سـع»فرماينـد: يمـ 89مختل  موفق نخواهد شد. يهااشخاص متعهد و متخصص در رشته
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خـواهيم يكنيد از متخصصي  متدي  و متعهد استفاده كنيد، ما بارها گفتيم كه ما متخصص مـ

بـا تخصـص مخالفنـد. البتـه كـه دشمنان ما فريـاد زدنـد كـه اينهـا  يمتخصص متعهد، ول يول

 90«تر است.متخصص منحرف از هركس خطرنا 

و  يمــدارايـران نيــز در اصـول مختلـ  بـر شايسـته ياسـالم يجمهـور يدر قـانون اساسـ

 91تأكيد شده است. يگرايتخصص

 نظم

 و يزمـان رعايـت ترتيـب يرو، بـراپذير اسـت. از ايـ اصوال  توسعه با ترتيب و مراحل كار امكان

 يها و اقدامات توسعه، جامعه بـه شـدت بـه نظـم و ترتيـب در تمـاميگيرتصميم يعمل ترتيب

 وده اسـتب يبارز جوامع يهاي، نظم از ويژگيالعاده بديهوابسته است. به طور فوق يشئون زندگ

 اند.را اساس قرار داده يانسان يماد ينيروها يسازبه مفهوم بهينه يكه توسعه اقتصاد

و  يپـذيرو فرمـان 92سـخ  بـه ميـان آورده ياز انضباط حاكم بر نظام هسـتقرآن كريم بارها 

همچني  هم  توهيح  (73ـ72كه : )نموده است. يسير و سلو  معرف يانضباط را شرط اصل

و از نظـم بـه  (20طـور: )تنگاتنگ قرار داده يرا در پيوند ينظم و زيباي 93نظم در سيره پيامبران،

 94نيز ياد كرده است. يبندعنوان زمان

ذف حـصحيح و  يايران نيز بر ايجاد نظام ادار ياسالم يجمهور يدر اصل سوم قانون اساس

 اشاره شده است. يتشكيالت غيرهرور

 يعدالت اجتماع

به اندازه عدالت در اسالم تأكيد و سـفارش نشـده باشـد. قـرآن كـريم  يشايد در مورد هيچ امر

/  58نسـاء: )يبـه عـدالت در داور يبـر پايبنـد 95هنگ اديان،هم  توهيح تأكيد بر عدالت در فر

و قرار گرفت  عدالت به عنوان اصل حـاكم  (5مائده: )كند و از حقوق اقليتيتأكيد م (45مائده: 

 يو در بسـيار (10ـ8/ ممتحنه:  15شورى: )آورد.يبر سياست و سيره پيامبران سخ  به ميان م

 يقرآن كريم هدف انبيـا را برقـرار 96تأكيد شده است. يماعقرآن كريم بر عدالت اجت يهااز سوره

 (35حديد: )نمايد.يم يعدالت و قسط معرف

« بهتري  خصلت»، «برتري  فضيلت»، «و كرامت يرستگار»نيز عدل را به عنوان  يامام عل

« افـزايش بركـات»و رعايت آن را موجب « مأنوس خاليق»و  97داند.يم« يباالتري  موهبت اله»و 

هـا از يايمان عدالت است و تمـام نيكـوي ي، جوهره و هسته اصليبه نظر امام عل 98كند.ي كر م
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تـري  و عـدالت محكـم 100عـدل اسـت ياز نظـر ايشـان، مـال  حكمرانـ 99گيرند.يآن سروشمه م

 101د.وجود دار ياست كه در نظام اجتماع ياساس و بنيان

حاكمان اقامه عـدالت اسـت و ظهـور  يتحقيقا بهتري  ويز برا»فرمايند: يم يحضرت عل

شـود، مگـر بـه سـالمت يكه محبت مردم ظاهر نم يمحبت مردم )را به دنبال دارد( و به درست

 102«بودن از كينه و باض حاكمان(. يهايشان )به خالسينه

غايـت ايـ  اسـت كـه »فرمايند: ينموده و م يمعرف يهدف را عدالت اجتماع يامام خمين

ديگـر  يايشـان در جـاي 103«در بـي  مـردم باشـد. يمردم قيام بـه قسـط بكننـد. عـدالت اجتمـاع

جهان، لك  بـا انگيـزه  يهاتشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت پيامبر اسال»فرمايند: يم

و  61، 14، 3، 2اصـول ايـران نيـز در  ياسـالم يجمهـور يقانون اساس 104.«يبسط عدالت اجتماع

 عدالت را مورد تأكيد قرار داده است. 109

 يگيرنتيجه

ر شـكل كه به صورت كامل د يتوان از مواردياز پيشرفت و توسعه، م ياسالم يالگو يدر طراح

 تقوا + ايمان  توسعه پايداري مادي و معنوي  زير آمده است بهره گرفت:

 يمعنـو ير اسالم يك تعامل دوجانبه بي  رفع نيازهادارد، ديكه شكل مذكور بيان مگونه همان

كـه در خلقـت  يرسيدن به هدف توسعه )رسـيدن بـه اهـداف متعـال يبرا يماد يو رفع نيازها

در  يتوان به آيات و روايـات متعـدديانسان مدنظر بوده است( وجود دارد. در مورد اي  رابطه، م

انسـان  يمـاد يداشت  تقوا عامل رفع نيازهـا يمثال، در آيات متعدد ياسالم مراجعه نمود. برا

ونانچـه اهـل »فرمايـد: يمـ« اعـراف»سـوره  96قرآن كريم صـريحا در آيـه  105شده است. يمعرف

( و ي)توسعه معنو ي( بركات آسمانيكردند، به يقي  )درهايايمان آورده و تقوا پيشه م هايآباد

 «گشوديم.يايشان م ي( را به روي)توسعه ماد يزمين

بـر  يمبتنـ ياقتصـاد يريـزي( پـ3اصـل  12ايران )بند  ياسالم يجمهور يقانون اساسدر 

در  در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سـاخت  هـر نـوع محروميـت يعامل يهوابط اسالم

 گردد.يم يتاذيه مسك  كار بهداشت و... معرف يهازمينه

خـدا در  يه خـدا و عمـل بـرااگـر ايمـان بـ»فرماينـد: ينيز در اي  رابطه مـ يامام خمين

تـري  انسـان وارد شـود پيچيـده يو ساير شئون زندگ يو اقتصاد ي، سياسياجتماع يهافعاليت

 106«شود.يحل م يجهان به آسان يمشكالت امروز
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زمـي  و آسـمان در تـأمي  خـورا   ي، خداوند متعال هم  بيان همـاهنگيدر آيات ديگر

از  يانسـان در نظـام آفـرينش بـه عنـوان درسـ ينيازهـا يتأمي  قانونمنـد يبه معرف 107زمينيان،

( هـدف آفـرينش امكانـات 81و  80)آيـات « نحـل»پردازد و صـريحا در سـوره يم 108يخداشناس

 نمايد.يم يرا رسيدن به معنويات معرف يماد

 43اصـل  109نماينـد.يمـ يرا باعث نقصان ديـ  معرفـ يدر همي  رابطه، فقر ماد يامام عل

انسان در جريان رشد را منـوط  يايران هم برآورده شدن نيازها ياسالم يورجمه يقانون اساس

 داند.يها( مانسان يماد يهوابط )از جمله تأمي  نيازها يبر ايجاد يك سر

اسالم هم آمده اسـت »... فرمايند: يم يماد ينيز در مورد وسيله بودن نيازها يامام خمين

 يبعدهايش را نه يك بعد فقط، نه همـان بعـد روحـاناي  انسان را درستش كند و بسازد و همه 

تنها كه غفلت كند از اي  جهات طبيعت و نه فقط بعد طبيعت كه اكتفا به ايـ  كنـد از او، ايـ  

 110«وسيله است، آن مقصد.

حفظ منافع محـرومي  و گسـترش مشـاركت  يدر راستا»فرمايند: يديگر م يايشان در جاي

انسان از اسارت فقـر  يتري  هديه و بشارت، آزادزراندوزان، بزر آنان و مبارزه اسالم با  يعموم

 111«است. يو تهيدست

نـگ و كامـل از فره ينهـاي يدر پايان شايان  كر است كه هـدف ايـ  نوشـتار، ارائـه الگـو

 يتواند درآمـديپيشرفت و توسعه در اسالم نبوده است، بلكه مباحث مطرح شده در اي  مقاله م

در  ينظـران دينـجامع و كامل از فرهنگ توسعه در اسالم توسط صـاحب يباشد بر تدوي  الگو

 باشند.يحوزه و دانشگاه، كه در اي  ارتباط به تحقيق و پژوهش مشاول م
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