رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
چکیـده

سیف اهلل قنبری نیک

*

بحث توسعه که گستردگی و اهمیت قابل مالحظهای دارد ،در دهههای اخیر مورد توجه
اندیشمندان حوزههای مختلف قرار گرفته است .توجه صاحبنظران رشتههای مختلف
به موضوع توسعه ،زمینه مطالعات و پژوهشهای متفاوت و متناسب با این رشته را برای
رسیدن به توسعه و تفسیری از رشته خود با شرایط زمان واداشته است.
در این مقاله قصد داریم با ارائه تعاریفی از توسعه و دین ،زمینههای ارتباط این دو بحث و
نقش آموزههای دینی بر اصل توسعه را بررسی نماییم و با بیان اين دیدگاه كه دين اسالم
كوشش دارد كه حيات آدميان را تدبير كند و از طرفي ديگر ،در دنياي جديد ،پديدههاي
متنوعي ظهور كرده و ميكند كه هر كدام به سهم خود بر نحوه زيست و زندگي انسانها
تأثير ميگذارد؛ بنابراین ،در اين وضعيت براي يك جامعه ديني ،مهمترين پرسش اين
است كه نسبت دين او با دنياي جديد چيست؟
مكتب اسالم بر توسعه جهاني تأکید دارد كه به دست همه و براي همه باشد و تنها راه
رسيدن به اين توسعه ،انقالبي همگاني است كه در سايه نياز ،در سطح جهاني تحقق
مييابد و به تحولي فراگير و رشد و تكامل معنوي و عقلي ميانجامد كه ريشه رشد مادي
به صورت پايدار ،همراه با تعامل و تعادل كامل و بدون ضرر رساندن به ديگران ـ نه تنها
انسانها ،حتي به طبيعت پيرامون است .آموزههاي اسالم و ديگر اديان الهي در موارد
متعدد بر ابعاد توسعه جهاني و همگاني تأکید داشته و داعيهدار اين نكته است كه منجي
آخر نيز به مرز و محدوده جغرافيايي محدود نيست و مسئوليت برپايي نظام الهي را در
سطوح جهاني بر عهده دارد.
واژههاي كليدي :توسعه ،دين ،اسالم ،آموزههاي ديني.

* فارغ التحصیل کارشناسی جامعهشناسی دانشگاه باقرالعلوم

علوم اجتماعي

 -توسعه

توسعه در لغت به معنای خروج از« لفاف» آمده و در نظریه نوسازی ،منظور از لفاف ،جامعه
سنتی است.

اما در تعریف اصطالحیِ توسعه ،باید به نکتههای زیر توجه داشت:

 .1توسعه مقولهای ارزشی است؛

 .2توسعه چند بعدی و پیچیده است؛

 .3توسعه با مفهوم بهبود 1ارتباط نزدیکی دارد (ازکیا و غفاری ،1384 ،ص.)8

مایکل تودارو میگوید :توسعه ،مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی

عامه مردم و نهادهای ملی ،تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر
مطلق است (تودارو ،1382 ،ص.)135

از نظر میسرا نیز که بر ابعاد فرهنگی توسعه تأکید دارد ،توسعه از دستاوردهای بشری و

پدیدهای با ابعاد مختلف است .توسعه ،دستاورد انسان محسوب میشود و در محتوا و نمود،

مختصات فرهنگی دارد؛ پس میتوان گفت :توسعه ،دستیابی فزایندۀ انسان به ارزشهای
فرهنگی است (ازکیا و غفاری ،1384 ،ص.)9

بروكفليد نيز در تعريف توسعه ميگويد :توسعه را بايد بر اساس پيشرفت به سوي

اهداف رفاهي ،مانند كاهش فقر ،بيكاري و نابرابري تعريف كنيم .به طور كلي ،توسعه
جرياني است كه در خود تجدي ِد سازمان و سمتگيري متفاوت كل نظام اقتصادي-

اجتماعي را به همراه دارد .توسعه ،عالوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد،

شامل دگرگونيهاي اساسي در ساختهاي نهادي ،اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و
ديدگاههاي عمومي مردم است .توسعه در بسياري از موارد ،حتي عادات و رسوم و عقايد

مردم را نيز دربرميگيرد.

دكتر ازكيا در نتيجهگيري خود از بحث توسعه ،آن را به معناي كاهش فقر ،بيكاري،

نابرابري ،صنعتيشدن بيشتر ،ارتباطات بهتر ،ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش
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مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف ميكند (همان).

به هر حال ،امروز تلقي ما از مفهوم توسعه ،فرايندي همهجانبه است (نه فقط توسعه

اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان الزم و ملزوم)
1. improvement

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
میباشد .ابعاد مختلف توسعه ملي عبارت است از :توسعه اقتصادي ،توسعه سياسي ،توسعه

فرهنگي و اجتماعي و توسعه امنيتي (دفاعي) .بنابراين ،مناسب نيست که بدون توجه به
تمامی ابعاد توسعه ،صرف ًا به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخشها را در دستور كار
آينده قرار داد .اشارهاي به ابعاد توسعه از اين جهت ضروري است.

ابعاد توسعه

الف .توسعه اجتماعی

اشکال متفاوت کنش متقابل است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ میدهد.

توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی ،جنبههای مکمل و پیوسته یک پدیده است؛ بنابراین،
توسعه اجتماعی به دنبال ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است.

بسط امکانات و پرورش قابلیت بشری ،برای جلوگیری از فقر ضروری است.

مک لوپ میگوید :توسعه اقتصادی عبارت از کاربرد منابع تولیدی است ،به گونهای که

موجب رشد بالقوه مستمر درآمد سرانه در یک جامعه شود (باهر ،1385 ،ص.)13
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ب .توسعه اقتصادی

ج .توسعه فرهنگی

نوعی دگرگونی است که از راه تراکم برگشتناپذیر عناصر فرهنگی (تمدن) در یک جامعه

معین صورت میگیرد و بر اثر آن ،جامعه کنترل مؤثری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال

میکند (توسلی ،1384 ،ص.)438

توسعه فرهنگی ،به معنای گسستن از سنتهای گذشته نیست ،زیرا سنتها انباشت و

ذخیره تجربههای گذشته یک جامعه است؛ بنابراین ،توسعه بر مبنای گسترش سنتها و
تجربههای گذشته انجام میگیرد و نه بر اساس نفی آنها .پس باید بر اساس نیازها و شرایط
جدید ،بازاندیشی و بازسازی شود (ازکیا و غفاری ،1384 ،ص.)48

د .توسعه سیاسی

فرایندی که زمینه الزم را برای نهادی کردن تشکلها و مشارکت سیاسی فراهم میکند که
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علوم اجتماعي
حاصل آن ،افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است .توسعه سیاسی را میتوان در مؤلفه ِ
های

نوگرایی سیاسی ،عملکرد دولت ،کشور و بسیج عمومی و مشارکت ،استقرار دموکراسی،
بسیج و قدرت جاری دانست.

ﻫ .توسعه انسانی

دو جنبه دارد :الف .شکلگیری قابلیتهای انسانی ،مثل سالمتی ،دانش ،مهارت و غیره.
ب .استفادهای که مردم از این قابلیتها میکنند ،مثل اوقات فراغت ،فعالیتهای اجتماعی،

فرهنگی و غیره.

بنابراين ،توسعه را بايد جريان چند بُعدي دانست كه مستلزم تغييرهای اساسي در ساخت

اجتماعي ،طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و نيز رشد تسريع اقتصادي ،كاهش نابرابري و

ريشهكن كردن فقر مطلق است .توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي،

هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستههاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام،
از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده است و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه

از نظر مادي و معنوي بهتر است ،گرايش مييابد.

مالكها و ارزشهاي توسعه

منظور از اين مالكها ،شاخصهايي است كه به وسیله آن ،ميتوان به ميزان توسعهيافتگي
كشورها پي برد و درجه توسعهيافتگي يا توسعهنايافتگي آنها را به ويژه در توسعه انساني

تشخيص داد .مالكهاي توسعه ،مهمترين و كارآمدترين بحث توسعه به شمار ميرود .البته
اين ارزشها با شاخصهاي توسعه ،مانند ضريب جيني ،اميد به زندگي و غیره متفاوت

است كه در حيطه ك ّمي و آماري براي مقايسه بين كشورهاي مختلف تعريف ميشود.

شايد بهترين و همگانيترين مالكهاي اصلي توسعه (كه مايكل تودارو نيز در كتاب

خود ،به نام توسعه اقتصادي در جهان سوم به آنها اشاره دارد) ،مبتني بر سه ارزش اصلي
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توسعه باشد كه عبارت است از :معاش زندگي ،اعتماد به نفس ،آزادي از قيد بردگي و
قدرت انتخاب كه الزمه توسعه همهجانبه در سطح جهاني و فرامليتي است .بر اساس اين
مبنا ،توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر يا

«انسانيتر» است.

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
تعبير «معاش زندگي» ،همان قدرت تأمين نيازهاي اساسي ،شامل غذا ،مسكن ،بهداشت

و امنيت است كه با نبود يا كمبود آن ،جامعه دچار عقبماندگي مطلق ميشود .منظور از
اعتماد به نفس نيز احساس شخصيت كردن ،عزت نفس و كرامت انساني است كه در آن،
بحثهاي ارزشي ،مانند فقر فرهنگي ،ارزشها ،گسترش علمي و تقويت آموزش و فرهنگ

قابل بحث است .همچنین منظور از آزادي از قيد بردگي يا قدرت انتخاب ،آن آزادي است
كه به رهايي از قيد بردگي ،جهل و بدبختي ميانجامد.

برخي از اقتصاددانان ،به مسائلي مانند آزادي به صورت پررنگتر پرداختهاند .از جمله

آنان ميتوان به فريدمن اشاره كرد .او دو نوع آزادي اقتصادي و سياسي را مطرح ميكند كه
آزادي اقتصادي ،يك هدف است كه ابزاري براي دستيابي به آزادي سياسي است .او رابطه

اين دو آزادي را رابطهاي پيچيده و دوطرفه ميداند كه سرانجام به افزايش رفاه توده مردم
با رعايت اين مالكها ،جريان چند بُعدي توسعه كه مستلزم تغييرهاي اساسي در ساخت

اجتماعي ،نگرش مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،كاهش نابرابري و

ريشهكن كردن فقر مطلق است ،به نتيجه ميرسد .توسعه در اصل بايد نشان دهد كه

مجموعه نظام اجتماعي ،هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستههاي افراد و گروههاي
اجتماعي در داخل نظام ،از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج ميشود و به سوي وضع
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به ميزان زيادي ميانجامد.

يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است ،گرايش مييابد.

 -دین

به هیچ وجه یک تعریف عام و مورد قبول همگان با توجه به تعداد زیاد ادیان و سازمانهای

دینی را نمیتوان به عنوان تعریفی جامع برای دین در نظر گرفت .بنابراین ،گیدنز ،در

جمعبندی و برای رسیدن به توافق نسبی میگوید :چه چیزهایی دین نیست؟

 .1دین مترادف با یکتاپرستی نیست .بیشتر ادیان ،خدایان بسیاری دارند .در برخی ادیان
هیچ خدایی وجود ندارد.

 .2دین را نباید با توصیههای اخالقی که رفتار مؤمنان را کنترل میکند ،تعریف کرد.
 .3دین الزام ًا توضیحی از منشأ عالم و حیات نمیدهد.
 .4دین را نباید با ماوراء الطبیعه شناسایی کرد.
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علوم اجتماعي
وی در نهایت ،در تعریف دین میگوید« :ادیان یک مجموعه نماد دارند که با مناسک و

جشنهای دینی پیوند دارد و از سوی اجتماع مؤمنان اجرا میشود» (گیدنز128 ،1379 ،ص).
استنلی اتیزان ( ،1991ص )456که تأکید بیشتر بر روی تصورها و نمادها دارد ،میگوید:

«دین مجموعه به هم پیوسته و منسجمی از تصورها است که بدین وسیله ،یک گروه تالش
مینماید تا مفهوم حیات و مرگ را توضیح دهد».

از نظر بتیس ( ،1990ص« ،)404تمام ادیان شامل بعدی از ماوراء الطبیعه بوده و بیانگر

یک ایدلوژی میباشد».

رابطه دین و توسعه
تاریخچه

در پایان قرن  ،19تعداد زیادی از نویسندگان تحت تأثیر آیین مسیحیت ،برخی از کاتولیکها

و پروتستانها در صدد برآمدند که از روی آموزشهای مذهبی خویش ،راهحلی برای
مشکالت اجتماعی روز بیابند .آنها میخواستند که از راه مشاهده ،اسباب و علل بیسامانی

اجتماعی را در فرانسه پیدا کنند .لوپالی ،این بیسامانی را مولود فراموشی احکام دهگانه

(ده فرمانی که از طرف خداوند به موسی نازل شده و در انجیل آمده است) ،ترک سنت،
ناپایداری کارگر در کار خود و ناپایداری خانواده میداند .سپس آنها به دنبال برقراری نظم
و انضباط در امر تولید و وجود یک سازمان حرفهایالزم بودند ،که متشکل از کارگران و

کارفرمایان باشد و به صورتی شورایی اداره شود .نهضت سوسیالیزم مسیحی در کشورهایی،
مانند انگلستان ،آلمان و فرانسه ،تأثیرهای بسیاری گذاشته و موجب شکلگیری تودههای

کارگری و اجتماعهای تولیدی مبتنی بر اصول مسیحیت شد.

دیدگاهها

درباره رابطه بین دین و توسعه ،دو دیدگاه کلی مطرح است:
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الف .عدهای برآن هستند که دين و توسعه ،دو مقوله جدا از هم است؛ چرا که دین متوجه

آموزههای غیر مملوس و ماورایی است؛ اما توسعه یک امر اجتماعی و عینی است.

ب .برخی نیز برای دین و توسعه ،تعامالتی را در نظر گرفتهاند ،بدین معنا که بخشی از توسعه
نیز متوجه دین است و چه بسا زمینه و منشأ توسعه در ابعاد گوناگون ،دین میباشد.

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
وبر ،از جمله اولین کسانی است که در کتاب اخالق پروتستان و روح سرمایهداری ،منشأ

سرمایهداری و توسعه جوامع را بر اساس نگرش و آموزههای دینی معرفی میکند و از جمله

علل توسعهیافتگی این جوامع را باورها و اعتقادات مذهبی میداند که در میان مردم رواج

داشته و آنها را برای رسیدن به پیشرفت تشویق مینماید.

وبر تأکید میکند که نظام سرمایهداری در غرب با توجه به روحیهای خاص که زمینهای

اخالقی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی ویژهای داشته ،شگل گرفته است در نهایت ،توانسته

به جامعهای صنعتی منتهی شود .از نظر وی ،زمانی عنصر مذهبی مؤثر میباشد که با عنصر
تکلیف که در مذهب جایگاه باالیی دارد ،ترکیب شود (وبر ،1385 ،ص.)147

پروتستانیسم نیز بر ارزش کار تأکید دارد و با ترویج ارزشهای تالش و کار در میان

بر اساس آموزههای مسیحی ،اگر خداوند راهی را نشان دهد که بتوانی به طور قانونی از
آن فایده بیشتر کسب کنی ،اما از آن راه پرهیز کنی و راه نسبت ًا کم فایدهای را برگزینی ،یکی از

تمرد کردهای؛ اما اگر عنایات
مقاصد تکلیف خود را نادیده گرفته و از اینکه بنده مطیع خدا باشیّ ،
پروردگار را قبول کنی و به خواست او عمل کنی ،میتوانی برای رضای او ثروتمند شوی.

بنابراین ،کسب ثروت از راه انجام یک تکلیف و وظیفه دینی ،نه تنها جایز است؛ بلکه
عم ً
ال توصیه شده است .چنین اندیشهای ،زمینۀ هر چه بیشتر و در نهایت سرمایهگذاری و
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اجتماعات توانست به عنوان یکی از عوامل توسعه نقش ایفاء نماید.

ریسکپذیری را فراهم آورد.

در مجموع ،میتوان اهمیت کالونیسم را در شکلگیری توسعه غرب (از منظر مذهبی و

نقش آموزههای آن) را دربردارندۀ سه وظیفه دانست:

الف .کار :هر فرد مؤمن باید در حکومت الهی ،سهم خود را با انجام وظایفی در جهت
اهداف تولیدی به خوبی انجام دهد ،زیرا کار در این آیین ،به منزله مشارکت در تجلی

شکوه و عظمت خداوندی تلقی میشود.

ب .تحمل شرایط سخت :فرد باید به سختی زندگی کند و ثروت را در راههای تولیدی
و رفاهی به کار اندازد.

ج .آموزش :هر فرد باید دارای علم ،به خصوص علوم تجربی برای درک آثار پروردگار باشد.

بنابراین ،چون کالونیسم با تنبلی و اسراف و زندگی فئودالی مخالف است ،میتوان آن

را زمینهساز رشد سرمایهداری در غرب دانست.
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دین از دیدگاه اسالم

دین در اسالم مجموعهای از عقاید ،احکام و اخالق ،دارای سلسلهای از باورها ،قوانین و

اصول ارزشی است که از مبدأیی وحیانی توسط پیامبر دریافت و در مراحل بعدی ،ابالغ،

تعلیم ،تفسیر و اجرا گردیده است .هدف دین ،تأمین سعادت حقیقی انسان در زندگی دنیوی
و اخروی است و مسیر هدایت آن با اتكاء به آيه شريفه« :یهدیهم الی صراط مستقیم»
(مائده« ،)16 ،صراط مستقیم» است.

دین عالوه بر هدایتگری ،نقش احیاگری جامعه بشری را هم بر عهده دارد تا جایی که

جامعه منهای دین ،جامعهای تاریک و مرده خواهد بود .ویژگیهای دین عبارت است از:

 .1حقانیت« :هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله؛ او کسی
است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هر چه دین است ،پیروز

گرداند» (توبه.)33 ،

 .2جامعیت« :الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا؛
امروز دین را به حد کمال رساندم و نعمت را به حد آخر ،تمام کردم .امروز است که

دین اسالم را برای شما به عنوان یک دین پسندیدم» (مائده.)3 ،
 .3جهانشمولی« :ما هی ا ّال ذکری للبشر؛ نیست این (آیات) ،مگر برای بیداری و تنبهی

برای بشر که همگان آن را میفهمند و برای همه سودمند است» (مدثر.)31 ،

القیم؛ اين ديني است که تکيهگاهي استوار است» (روم.)30 ،
 .4جاودانگی« :ذلک الدین ّ
جامعیت و جهانشمولی دین اسالم ،تأکید دارد که اسالم صرف ًا یک دین عبادی نیست؛

بلکه اموری ،مانند :امور اقتصادی (بیع ،اجاره ،انفال ،خمس ،زکات ،مضاربه ،مزارعه ،کار و

غیره) امور اجتماعی و سیاسی (امر به معروف و نهی از منکر ،قدرت ،حکومت ،قضاوت

و غیره) امور حقوقی (نکاح ،طالق ،وصیت ،ارث ،وقف و غیره) ،امور کیفری (حدود و
قصاص) ،نظامی و دیگر ابعاد جامعه را پوشش داده و برای آنها برنامه زندگی دارد.
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دين و توسعه در اسالم

اگر منظور از توسعه ،دگرگوني و تكامل متعالي است ،که آن خود متون ديني اسالمي و

قرآني دارد و تاريخ تمدن اسالمي در تبيين آن ،در جوامع بشري به طور عموم و جامعه
اسالمي ،به طور ويژه از جنبههاي فلسفه ،جامعهشناسي و معرفتشناسي خدمات بزرگ و

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
آثار علمي به جاي گذاشته است .مفهوم توسعه ،دگرگوني ،تغيير ،تكامل ،پيشرفت و غيره،
همه در مفهوم جامعه اسالمي يا امت اسالمي و اصل توحيد نهفته شده است.

در مورد تمدن اسالمي ،بايد با آثار متفكران و انديشمندان اسالمي در طي قرون گذشته

كه دگرگونيهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي را مورد مطالعه و بررسي قرار
ال آشنا شد .مث ً
دادهاند ،كام ً
ال توسعه به عنوان يك مفهوم راستا ،از سوي ابنخلدون ،متفكر

بزرگ اسالمي ،در كتاب مقدمه مطرح شده است .ابنخلدون كه به عقيده بسياري در غرب
اصطالح
و شرق ،بنيانگذار جامعهشناسي ،جمعيتشناسي و اقتصاد سياسي میباشد ،از
ِ
«علم العمران» براي تشريح علم نوين توسعه يا علمالجامعه كه همان جامعهشناسي است،
استفادهكرده است .وی واژه توسعه را در عامترين شكل و در اشاره به علل تکامل تاریخی

و تحوالت مكاني و زماني جوامع به كار برده است .بنابراين ،از نظر اين متفكر اسالمي،
است؛ زيرا اين علم ،راهی براي بررسي و درك تاريخ میباشد .ابنخلدون در تشريح روابط
پوياي جوامع چادرنشين ،قبيلهاي ،روستايي و شهري نشان میدهد كه چگونه جوامع
از سازمانهاي اجتماعي ساده به سوي سازمانهاي اجتماعي پيچيده حركت ميكنند و

«عصبيت»  -همبستگي گروهي و پيوستگي اجتماعي -در ميان جوامع قبيلهاي مستحكمتر
است .رابطه مستقيم مذهب و سياست ،چه تلويحي و چه آشكار ،در برداشت ابن خلدون
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علم ،تحول ،تطور و يا جامعهشناسي (علمالعمران) در بستر علمي خويش به تاريخ مربوط

از تحول اجتماعي قابل مشاهده است .از نظر ابنخلدون ،ميان مذهب و سياست ،جدايي
نيست و رهبر در نقش پيامبر بايد براي جامعه يك راهبر سياسي و معنوي باشد.

در دو يا سه دهه گذشته ،مكاتب مختلف فكري ،مناطق جغرافيايي و شخصيتهاي گوناگون،

سهم خود را براي تعريف مفهوم تازه توسعه ادا كردهاند .امام خميني  -قدس سره -و شاگرد

ايشان مرحوم شهيد مرتضي مطهري و بسياري از متفكران اسالميِ نيم قرن اخير ،از اين جمله

بودهاند .جمعي از اين متفكران ،توسعه را الگوي «وحدتگرا – رهاييبخش» ناميدهاند .اصطالح
توسعه در اين الگو ،جاي خود را به اصطالح «رهايي» واگذار ميكند؛ رهايي از سلطه كشورهاي
سرمايهداري غربي و ديگر سلطهجويان و رهايي از بردگي واقعي اليگارشيهاي ملي.

يكي از سؤالهای محوري اين است :اگر توسعه بايد صورت گيرد و اگر روند دگرگوني

اجتماعي ،يك روند جاري و پيوسته است ،كدام ويژگيهاي فرهنگي كه با پيشرفت اجتماعي
در ارتباط است ،بايد پذيرفته و كدام ويژگيها بايد حذف شود؟
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در ارتباط با تغيير ارزشهاي يك جامعۀ رو به توسعه ،چه كسي بايد سرعت تغيير را

تعيين كند؟ با چه كساني ،به چه منظوري ،تحت چه شرايطي و به چه شيوهاي ،اين تغييرها
بايد عملي شود؟ با توجه به جايگاه ارزشي «حق تعيين سرنوشت» ،شايستهتر آن است كه

خود جوامع اسالمي تصميم بگيرند كه طبق آيين اسالمي بر كدام عوامل بايد تكيه كنند و
كدام عوامل را تغيير دهند و نه ديگران.

امروز مفهوم جديد توسعه ،نه تنها بر ارزشهاي سنتي و فرهنگي تأکید ميکند؛ بلكه

بر اتكاي به خود ،ابتكارات مردمي ،ايدئولوژي خودي و استقالل از ليبراليسم و ماركسيسم
سنتي نيز صحه ميگذارد .توسعه ميتواند آزادي بياورد ،به شرط آنكه توسعه ،تحول انسان
باشد .كسي نميتواند مردم را متحول كند ،گاه بيگانه ميتواند براي انسان خانه بسازد؛ اما

بيگانه نميتواند به انسان افتخار و اعتماد به نفس بدهد.

اسالم و توسعه

جهتگيري اساسي دين اسالم ،آخرت است ،ولي رستگاري اخروي به بهرهمندي معقول و
حساب شده از مواهب مادي بستگي دارد .دستورهاي ديني ،تنها رنگ ماورايي ندارد ،بلكه

ميكوشد به ساخت جامعهاي متعالي در دو جنبه مادي و معنوي کمک کند .آيات و احاديث

مربوط به توليد ،كار ،منابع طبيعي ،مصرف ،دانش و عدالت اجتماعي ،نشاندهنده ديدگاه
اسالم درباره رشد و توسعه اقتصادي است.

احاديثي مانند حدیث نبوی که میفرماید« :اإلسالم يعلو و ال ُيعلي عليه؛ اسالم علو و

برترى پیدا مىکند ،غلبه پیدا مىکند و چیزى بر اسالم پیروز نمىشود و غلبه پیدا نمىکند»

(نهج الفصاحه ،ص ،214ح ،)1056به روشني ،اهداف اسالم را در ارتقاي همه جانبه جامعه
اسالمي نشان ميدهد كه به برتري در تمامي ابعاد توسعه و رشد ،از جمله رشد اقتصادي،

به عنوان يكي از مهمترين مظاهر برتري نسبي ميانجامد ،يا احاديثي همچون «الفقر موت

األكبر؛ فقر ،مرگ بزرگ است (نهج البالغه ،ص ،)876نظر اسالم را درباره نامطلوب بودن
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فقر بيان ميكند كه عامل اساسي آن ،بيكاري و كمبود سرمايه مادي و انساني است.

احاديث بسيار ديگري نيز وجود دارد كه براي توصيف و تقديس كار و توليد ،كارگر را به

مجاهد در راه خدا تشبيه كردهاند يا به انفاق و كمكهاي مالي به همنوعان ،زكات و خمس مربوط
ميشود .به طور كلي ،اين احاديث ميتواند ما را در زمينه توسعه و چشمانداز اسالمي ياري دهد.

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
توسعه در اسالم ،از درون افراد سرچشمه ميگيرد .از اين رو ،اسالم تالش ميكند با

ارتقاي دروني و تعالي فرد ،او را به مولدي تبديل كند كه هدفش ،نه تنها رشد خود يا
جامعهاش باشد ،بلكه به رشد جامعه انساني و توسعه جهاني با توجه به مالكهاي عقلي

و اخالقي بپردازد .به نظر برخي از پژوهشگران مسلمان ،نظر دين مبين اسالم در مورد

پيشرفت اقتصادي اين است كه تنها اعتقاد به ذات باري تعالي و داشتن تقوی ،توسعه و
رشد اقتصادي جامعه را ممكن ميکند .ايمان به خدا ،به معنای اعتقاد به حضور دائمي ذات

باري تعالي در همه امور اجتماع است .حاصل اين ايمان عبارت است از :اخالق كاري قوي،

معامله مبتني بر صداقت و درستي ،توليد كارآمد ،پرهيز از اسراف و تبذير ،عدالت اجتماعي

و گردش ثروت با توجه به قبول خطر و سود مترتب بر آن ،وفاي به عهد ،حداكثر تعاون
در فعاليتهاي اقتصادي و آزادي معامالت در چارچوب احكام شرع.

اقتصادي قدرتمند ،پويا و بالنده به وجود خواهد آمد كه در آن ،همه سرچشمههاي ايجاد
توزيع نامتعادل درآمد و ثروت مسدود ميشود و تمامي راههايي كه ساختار اقتصاد ممكن

است ضربههاي درونزا را از آن راه به پيكر اقتصاد وارد آورد ،از ميان برميدارد .در چنين

نظامي ،بيثباتي فقط از خارج نظام ميتواند وارد شود .اين ارزشها درونمايۀ پيامها و
آموزههاي ديني است كه از كتاب الهي و فرمايشات ائمه معصومين(ع) به دست ميآيد.
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بنابراين ،هر گاه افراد جامعه به ارزشهاي اسالمي ايمان آورند و به آن عمل كنند،

به مواردي از اين پيامها كه برگرفته از آموزههاي اسالم در مورد دستيابي به توسعه پايدار
است ،در ادامه اشاره ميشود:

 .1تفسير درست زندگي دنيوي ،به عنوان مقدمه در مقايسه با حيات اخروي و جاودان

به عنوان مقصد نهايي و ايجاد موازنه و رابطه معقول و منطقي بين اين دو ،همانگونه

كه احاديث فراوان ،دنيا را مزرعه آخرت ميداند؛

 .2مسئول شناختن انسان در عمران و آباداني زمين؛

 .3برابر دانستن همه افراد در همه زمانها و مكانها در بهرهبرداري از نعمتهاي الهي

و مواهب طبيعي؛

 .4تشويق به عدالت و مساوات به منظور رعايت عدالت دروننسلي و بيننسلي ،احسان،
انفاق ،تقوی و تعديل غرايز انساني؛

 .5احترام قائل شدن براي اموال و ثروت فردي مشروع و مالكيت شخصي محدود؛
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چ گونه محدوديت جنسي ،نژادي و سني؛
 .6تشويق به كسب دانش و رشد فكري بدون هي 
 .7اصالت بخشيدن به جامعه و مصالح فردي؛

 .8نهي شدید از عوامل بازدارنده و تخريبگر رشد و توسعه اقتصادي ،از قبيل

تجملپرستي ،ولخرجي ،مصرف بيرويه و ريخت و پاشهاي افراطي و دگرگون
نمودن نعمتهاي الهي با ممنوع كردن مكاسب محرمه و درآمدهاي نامشروع و همچنين
تحريم اسراف و اتالف و مبارزه با فقر و بيكاري.

با بهرهگيري مناسب از چنين پيامهايي كه محتواي آموزههاي ديني و راهنماي زندگي

بشري است ،ميتوان به مالكها و ارزشهاي توسعهپايدار دست يافت .در حقيقت ،اين
مالكها ،درونمايۀ معارف الهي و بيانگر حقوق و وظايف انسانها نسبت به خود ،همنوع

و طبيعت است كه در آيات و روايات به آنها اشاره شده است .از سوي دیگر ،متفكران امر
توسعه ،مالكهايي را براي توسعه جوامع برشمردهاند كه ميتوان با مقايسه و بررسي اين

مالكها با محتواي آموزههاي ديني ،به عمق و جامعيت معارف الهي پي برد .در ادامه به
مقايسه تطبيقي نمونههايی از اين مالكها و زمينههاي توسعه با آموزههاي اسالم و تأکید

آنها در هر مورد میپردازیم.

الف .قدرت تأمين نيازهاي ضروري

بر اساس نظر دانشمندان توسعه ،حداقل چيزهايي كه توسعه نيازمند آن است ،شامل غذا،

مسكن ،بهداشت و امنيت است كه چهار شاخص اصلي و مقدماتي توسعه در جوامع
محسوب میشود .اين نيازها ،تداومبخش زندگي است و نبود يا كمبود در آنها حالت
عقبماندگي مطلق را به دنبال دارد كه نشانه فقر مطلق در جامعه است .توسعه اقتصادي،

شرط الزم براي بهبود كيفيت زندگي است كه مستلزم پيشرفت اقتصادي هميشگي و پيوسته
در سطوح مختلف شخصي و اجتماعي است؛ بنابراين ،يكي از مالكهاي اساسي توسعه،

جلوگيري از گسترش فقر و نابودي آن است.
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يكي از دغدغههاي علم توسعه ،ريشهكن كردن فقر و باال بردن سطح رفاه در جامعه

است .با وجود اين ،بيشتر كشورهاي جهان با آمار باالي فقر رو بهرو هستند .در دهه ،1970
با توجه به افزايش فقر ،اقتصاددانان توسعه براي ايجاد يك خط فقر عمومي ،اولين قدم را

براي اندازهگيري ميزان فقر در داخل كشورها و مقايسه بين آنها برداشتند .بدين ترتيب،

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
مفهوم «فقر مطلق» ،يعني حداقل درآمد معيشتي معين براي ادامه بقا و تأمين نيازهاي اصلي
و ضروري جسماني  -غذا ،پوشاك ،مسكن و امنيت -بهوجود آمد .در سال  ،1985حدود

 1051ميليون نفر زير خط فقر زندگي ميكردند .همچنین تا سال  23 ،1989درصد جمعيت

جهان زير خط فقر مطلق بودند.

اين آمار رو به رشد فقر ،ریشه در توزيع ناعادالنه درآمد و ثروت و استثمار و غارت

منابع كشورهاي ضعيف در جهت پيشبرد و توسعه اهداف كشورهاي قدرتمند به بهاي اندك
داشت .از اين رو ،نياز به قدرتي احساس ميشود كه بتواند اوضاع مستضعفان جهان را

سامان دهد؛ نيرويي كه با علم و درايت و قدرت مافوق تصور ناشي از توان الهي بتواند در
جهت تحقق منافع بشريت قدم بردارد .چنين بشارتي در بيشتر مكتبهاي الهي و غير الهي

 ،)5كه بنا بر احاديث معتبر ،نويد پيروزي حق و حاكميت عدالت و رفاه در جامعه است .با

اين نگاه ،هر يك از شاخصهاي توسعه را بررسی میکنیم.

 .1تغذيه

تغذيه مناسب و كافي از ضروريات اوليه زندگي و از عوامل مهم توانايي جسمي و انجام

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

آمده است .دين اسالم نيز از اين امر مستثنی نيست .نمونه برجسته آن ،این آيه شريفه است:
األر ِ
ين» (قصص،
و ن ُِر ُ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َو ن َْج َع َل ُه ُم الْ َو ِار ِث َ
يد َأن ن َُّم َّن َع َلى الَّ ِذ َ
«َ
ين ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِفي ْ

فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و عبادي است.

امام صادق(ع) ميفرمايد« :ليس إلبن آدم بُ ٌّد من أكلة يقيم بها صلبه» (کلینی،1385 ،
ج ،6ص ،)308استواري انسان به تغذيه بستگي دارد .از اين رو ،براي زنده ماندن و زندگي،
مصرف خوراك الزم است .اسالم نيز تغذيه مناسب را شرط الزم براي زندگي ميداند.
روايات بسياري بر اين مطلب داللت ميكند كه در زمان امام زمان(عج) ،با افزايش درآمد

اشخاص و كمكهاي فراوان دولت به اشخاص ،فقر ريشهكن ميشود ،به گونهاي كه

اشخاص ،نيازمندي را براي كمك نمييابند .در اين ميان ،به بيان نمونههايي از احاديث

بسنده ميكنيم.

رسول خدا(ص) فرمود :در دولت او ،مردم چنان در آسايش و رفاه به سر ميبرند كه

هرگز نظير آن ديده نشده است .مال به قدري فراوان ميشود كه هر كس نزد او بيايد ،اموال
فراواني زير پايش ميريزد.
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احاديثي ،مانند اين فراوان يافت ميشود كه نشانه بهبود وضع تغذيه افراد در نتيجه

افزايش درآمد آنها و بينيازي آنان در آخرالزمان است .از جمله اين بينيازيها ،تأمين و
استفاده از تغذيه مناسب براي كسب تواناييهاي الزم در پيشبرد اهداف جهاني به دور از
نابرابري ،تبعيض و ستم است.

حتي در منابع روايي ،داليلي بر زياد شدن باران ،گياه ،درختان و ميوهها و ديگر نعمتهاي

تبدل
زميني به چشم ميخورد ،كه با دنياي رو به انحطاط كنوني بسيار تفاوت دارد« .يوم ّ

األرض غير األرض؛ روزي كه زمين دنيا ،به غير از زمين و آسمان ،تبديل شود» (ابراهیم،

 ،)48يعني كميابي كه دغدغه اساسي اقتصاددانان است ،جاي خود را به بركت ميدهد.

رسول خدا(ص) نيز فرموده است :امت من در زمان مهدي(عج) ،به نعمتي كه هرگز

مانند آن را بهرهمند نشده بودند ،از خوب و بد بهرهمند ميشوند .آسمان برايشان باران

ميفرستد و زمين ،گياهان و ميوههاي خود را پنهان نميكند .به روايتي ،آسمان از باران خود
چيزي فرو نميگذارد ،مگر آنكه آن را پي در پي ميفرستد .زمين از گياهان خود چيزهايي
را آشكار ميكند تا اينكه مردگان آرزو ميكنند که كاش زنده ميشدند و ميديدند.

با كشف مواد جديد و استفادههاي علمي و رونقي كه به دليل لطف الهي در پرتوی
تعامل و عدالت بشر پديد ميآيد« :تنبت األرض ضعف اُ ُكلها» (ینابیع المودة ،ج ،2ص،)136
زمین چندین برابر محصول خویش را عرضه مىكند که این سبب رشد استعدادهاي جديد

جهان ميشود .در اين حالت ،كميابي و تعادل و نوسانهاي مخرب جاي خود را به بهيابي

و تعادل ميدهد .در چنين زماني ،آيات تسخير معنا مییابد که نشان میدهد هدف از خلقت
او ِ
األر ِ
ض
الس َم َ
موجودات زمینی و آسمانی ،انسان استَ :
«و َس َّخ َر لَ ُكم َّما ِفي َّ
ات َو َما ِفي ْ
ك َال ٍ
َج ِمي ًعا ِّم ْن ُه إ َِّن ِفي َذلِ َ
ون؛ او آنچه در آسمانها و زمین است همه را از
يات لَّق َْو ٍم ي َت َف َّك ُر َ

سوى خودش مسخر شما ساخته است .در این نشانههاى (مهمى) است ،براى کسانى که
اندیشه مىکنند» (جاثیه.)13 ،
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 .2پوشاك

بر اساس آموزههاي دين ،جامعه توسعهيافته ،جامعهاي است كه مردم بتوانند از لباس و پوشاك
مناسب زمان خود استفاده كنند و ظاهري آراسته داشته باشند .چنان که امام صادق(ع) فرمود:
«بهترين لباس هر زمان ،لباس مردم آن زمان است» (حر عاملی ،1416 ،ج ،16ص.)488

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
با توجه به سيره و احاديث فراوان پي ميبريم كه لباس مناسب با شرايط زمان و در شأن

هر فرد از لوازم زندگي و معاش فرد است .بنا بر روايات مستند ،با ريشهكن شدن فقر و
توسعهيافتگي در زمان ظهور ،به گونهاي كه محتاجي يافت نميشود ،افراد به پوشش مناسب

دست مييابند.

 .3مسكن

مسكن مناسب نيز از ضروريات زندگي است ،ولي در قرن حاضر مشاهده ميشود كه
حاكمان كمتر توجهي به اين جنبه دارند .بر اساس آمار جهاني ،تعداد بيخانمانها يا افرادي

كه مسكن مناسب ندارند ،رو به افزايش است.

با نيازهاي فرد از عوامل شقاوتزا در زندگي انسان است» (همان ،ج ،3ص.)559

القائم...يسوي بين الناس ح ّتي ال تري محتاج ًا
همچنین آن حضرت فرموده است« :إذا ظهر
ّ

إلي الزكوة؛ آن گاه كه قائم قيام كند...چنان ميان مردم به مساوات رفتار ميكند كه هيچ

محتاج به زكات را نخواهي ديد» (مجلسی ،1404 ،ج ،52ص.)352

و نيز امام صادق(ع) فرمود« :زندگي در خانه وسيع ،كه نيازهاي مختلف انسان را برآورد،

گوارا و دلپذير است».

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

امام باقر(ع) در اين باره ميفرمايد« :من شَ قاء العيش ،ضيق المنزل؛ خانه كوچك و نامتناسب

احاديثي از اين قبيل بيانگر اين مطلب است كه در زمان ظهور ،احتیاجهای مردم برآورده

ميشود كه نياز به مسكن از جمله مهمترين اين نيازهاست.

بايد دانست در تمامي اين موارد ،اسالم با اسراف يا مصرف ناعادالنه بدون رعايت

حقوق متقابل ديگر افراد ،مخالف است.

 .4بهداشت

ساختار دين اسالم بر اساس پاكيزگي و بهداشت بنا نهاده شده است .شايد رايجترين حديث

پيامبر اعظم(ص) در اين زمينه ،حديث «النظافة من اإليمان» است .پيامبر اسالم تأکید

فراواني بر اين امر داشت تا آنجا كه فرمود« :بُني اإلسالم علي النظافة؛ خداوند ،اسالم را بر
پايه پاكيزگي بنا نهاده است» (نهج الفصاحه ،ج ،2ص.)606

جامعه پيشرفته اسالمي ،جامعهاي است كه در آن امور بهداشتي به گونه فراگير و گسترده

151

علوم اجتماعي
نهادينه شده است .مواردي چون بهداشت فردي (دهان ،دندان ،پوست ،صورت و مو)،
پاكيزگي محيط زيست ،بهداشت فضا ،برخورداري از هواي سالم ،رعايت مسايل جنسي و
غیره در آموزههاي اسالمي به فراواني به چشم ميخورد .بدين ترتيب ،مسائلي كه در حال
حاضر ،از جمله شاخصهاي سالمتي و توسعه است ،در آموزههاي اوليه اسالم ،به عنوان

اصولي ترديدناپذير و اساسي بيان شده است.

اسالم ،زندگي مملو از درد و رنج ،خستگي ،اندوه و بيماري را نميپسندد و حتي طوالني

شدن هر گونه بيماري ،بهويژه بيماريهاي درمانناپذير را از بزرگترين بالها ميداند.

ب .در زمینه اقتصاد و کار

اسالم نسبت به تأمین معیشت انسانها و برخورداری آنها از نعمتهای مادی ،نهایت اهتمام

را دارد و با فقر و تنگدستی که راه را برای تعالی معنوی مردم ناهموار نماید ،سر ستیز دارد

و از آن به عنوان «مرگ بزرگ» یاد کرده است.

امام علی(ع) در اين باره ميفرمايد« :الفقر الموت االکبر؛ تنگدستی ،مرگ بزرگ است»

(نهج البالغه ،ص.)876

از سوی دیگر ،رهبانیت و عزلت از دنیا ،حتی اگر با میل و رغبت انتخاب شود ،از نظر

اسالم مردود است و برای هیچ فرد یا جامعهای این شیوه را مجاز نمیداند.

همچنين امام کاظم(ع) ميفرمايد« :لیس م ّنا َمن َت َرک دنیاه لدینه او ترک دی َن ُه ُلدنیاه؛ آنکه

دنیایش را برای دینش و یا دینش را برای دنیایش ،رها کند ،از ما نیست» (مجلسی،1404 ،
ج ،1ص.)68

برخي از آیات شريفه با تعابير گوناگون به استفاده و بهرهگرفتن از مواهب دنيوي اشاره

دارند ،مانند:

احل اهلل ُ
طیبات ما ّ
لکم؛ ای مؤمنان!
 .1استفاده از طیبات« :یا ایها الذین ُ
تحرموا ّ
آمنوا ال ّ
چیزهایی پاکیزهای که خداوند برای شما حالل کرده است را حرام نکنید (مائده.)87 ،
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نصیبک من الدنیا؛ بهرهات را از دنیا
 .2گرفتن سهم و بهره خود از دنیا« :و ال َتنس
ُ

فراموش مکن» (قصص.)78 ،

ثم توبوا الیه؛
 .3عمران و آبادانی« :هو انشأ ُکم من االرض و
َ
استعمرکم فیها فاستغفره ّ
او شما را از زمین پدید آورد و شما را به آباد کردن در آن واداشت؛ پس از او آمرزش

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
بخواهید و به درگاه او توبه کنید» (هود.)61 ،

 .4دنیا ،مرکب مؤمن است (رستگاری) :چنان كه حضرت علی(ع) میفرماید« :دنیا

مرکب مؤمن است که بدان به سوی پروردگارش کوچ میکند».

 .5دنیا مسیر و کسب آخرت است :چنان كه امام محمد باقر(ع) ميفرمايد« :نعم ال َعون

الدنیا علی االخرۀ؛ دنیا چه یاور خوبی برای (کسب) آخرت است» (مجلسی،1404 ،
ج ،73ص.)107

ج .در زمینه توسعه اقتصادی

در مكتب اقتصادي اسالم ،کار عامل رشد و توسعه است و در نتيجه ،رستگاری انسان را در
دنيا و آخرت به ارمغان ميآورد؛ بنابراین ،آموزههاي اسالم با عناوين متنوع ،كار را محور
اين مورد ،ميتوان به نمونههاي زير كه بیانگر تأکید اسالم بر اهميت و نقش كار در توسعه
اقتصادي است ،اشاره كرد.

 .1تشویق به کوشش و تالش مستمر« :فاذا قضیت الصلوۀ ،فانتشروا فی االرض و ابتغوا
من فضل اهلل و اذکر و اهلل کثیراً لعلکم تفلحون؛ وقتی نماز گزارده شد ،در روی زمین
پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید ،باشد که رستگار

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

و عامل اساسي زندگي دنيوي و پايه اصلي براي رشد و سعادت انسان دانسته است .در

گردید» (جمعه.)10 ،

 .2پایه و اساس هر چیز ،کار است« :لیس لالنسان الاّ ما سعی» (نجم.)53 ،

 .3راز آفرینش انسان و جهان کار است :چنان كه پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :طلب

الحالل فریضۀ علی کل مسلمٍ و مسلمۀ؛ کار و تالش عادالنه و انسانی برای تأمین هزینه
زندگی بر هر مرد و زن توحیدگرا الزم و واجب است» (حرانی ،1383 ،ص.)489

همچنین نقل شده است که« :عبادت و پرستش خدا انواع و اقسامی دارد که برترین شیوه
و بخش آن ،کار و کوشش برای اداره زندگی و کسب روزی حالل و ساختن اقتصادی

سالم ،پررونق و توانمند است» (حر عاملی ،1416 ،ج ،12ص.)11

 .4کار همانند جهاد در راه خداست :چنان كه امام صادق(ع) میفرماید« :الکاد علی

کالمجاهد فی سبیل اهلل...؛ کسی که برای اداره زندگی خود و خانوادهاش به کار و
عیالهُ ،
تالش همت میگمارد ،مانند کسی است که در راه خدا پیکار میکند» (همان ،ص.)143
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 .5دفاع از حقوق کارگر :چنان كه آمده است« :اعطوا االجیر حقه قبل ان یجف عرقه؛

حقوق کارگر را پیش از خشک شدن عرق کارش به او بدهید» (کنز العمال ،ج،۳
ص ،۹۰۷ح.)۹۱۳۲

 .6احیای زمینهای موات :چنان كه در اين باره روايت شده است« :هر کسی از مؤمنان
زمینی را احیاء کند ،آن زمین برای اوست» (حر عاملی ،1416 ،ج ،17ص.)3289

بنابراين و با اين اوصاف ،ميتوان علل توسعهنیافتگی و عقبماندگی (از نظر اقتصادی)

جوامع را در عمل نكردن به دستورات الهي و بهره نبردن از مفاهيم عميق و راهگشاي

آموزههاي ديني دانست كه در نتيجۀ آن ،افراد و جوامع ،راه تعالي و رشد خود را به خوبي
نيافتند؛ پس از توسعه باز ماندند .در اين باره نيز ميتوان موارد زیر را از علتهای دیگر

توسعهنيافتگي دانست:

 .1فقر :در میان عوامل تباهی و عقبماندگی انسانها و جوامع بشری نمیتوان فاجعهآفرینتر

از فقر عاملی را پیدا کرد تا آنجا که ایمان انسان را نیز از بین میبرد .چنان که پیامبر اکرم(ص)
میفرماید« :کاد الفقر أن یکون کفراً؛ نزدیک است که فقر آدمی را به کفر بکشاند» (مجلسی،
 ،1404ج ،69ص.)30

 .2کم کاری و تنبلی :افراد تنبل مبغوض خداوند میباشند .چنان كه قرآن كريم در اين باره

ميفرمايد« :ان اهلل یبغض العبد ال ّنوام الفارغ؛ خداوند بنده پرخواب و بیکار را دشمن میدارد»
(حر عاملی ،1416 ،ج ،12ص.)38

 .3تبذیر و اسراف= فقر :چنان كه پیامبر اکرم (ص) میفرماید« :من ّ
بذر ،فقره اهلل؛ کسی که
ریخت و پاش کند ،خداوند او را تنگدست و فقیر میکند» (مجلسی ،1404 ،ج ،1ص.)21

د .در زمينه اهميت کشاورزی

کشاورزان ،گنجینههای خداوند بر روی زمین هستند؛ چرا که از آب و خاک ،دانهها،
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میوهها ،گلها و گیاهان بر میآورند که از یک سو ،خوراک و بخشی از پوشاک و دیگر
نیازمندیهای آدمیان را فراهم میآورند و از سوی دیگر ،به زمین زیبایی و طروات و به
آدمیان شادابی و امید میبخشند .در قرآن کریم ،بیش از  55آیه در مورد کار و تالش آمده

است كه به برخي از آنها اشاره ميکنیم.

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
دربارة فضلیت کشاورزی آمده است« :و ّنزلنا من السماء ماءاً مبارک ًا فانبتنا به ج ّنات و

حب الحصید؛ و از آسمان آبی پر برکت فرو فرستادیم ،آن گاه بدان بوستان و دانه درونی
ّ
رویاندهایم» (ق.)9 ،
همچنين امام صادق(ع) ميفرمايد« :کشاورزی و درختکاری کنید ...به خدا سوگند،

مردم کاری حاللتر و پاکیزهتر از آن ندارند» (تهذیب ،ج ،6ص )284و در جايي ديگر

ميفرمايد« :الکیمیاء االکبر الزارعة؛ بزرگترین کیمیا ،کشاورزی است» (کلینی ،1385 ،ج،5
ص )346و نيز آن حضرت در جايي ديگر چنين ميفرمايد« :خدای تعالی از بین کارها برای

پیامبرانش ،کشاورزی را دوست داشت» (همان ،ص .)346همچنين امام خمینی(ره) در اين
باره ميفرمايد« :مطمئن ًا خودکفایی در کشاورزی ،مقدمهای برای استقالل و خودکفایی در
زمینههای دیگ ر است» (امام خمینی ،بیتا ،ج ،2ص.)158

گنجهای مردم هستند .آنان دانههای پاکیزهای را میکارند که خداوند آن را از زمین بیرون
میآورد و در روز قیامت بهترین مقام و نزدیکترین منزلت را دارند و به آنها «مبارک»
میگویند» .امام خمینی(ره) نیز کشاورزی را اولویت اول در امر توسعه برميشمارد« :ما در

تمام زمینههای اقتصادی ،انقالب واقعی خواهیم داشت .امر کشاورزی در حکومت ما از

الویت خاصی برخوردار است» (همان ،ج  ،5ص.)472

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

امام صادق(ع) درباره منزلت و جايگاه ارزشمند كشاورزان ميفرمايد« :کشاورزان

و .در حمایت از محیط زیست

ِ
ِ
معنای «زندگی و حیات» آمده است
معنای «مکان ،اوضاع و احوال» و زیست به
محیط به

(معین ،1384 ،ج ،2ص .)717تعریف محیط زیست در شورای اقتصادی اروپا چنين آمده
است« :محیط زیست شامل آب ،هوا ،خاک ،عوامل درونی و برونی مربوط به حیات هر

موجود زنده میگردد» (حبیبی ،1379 ،ص.)74

افسردگی و افزایش بیماریهای روحی و روانی انسان امروز ،بدون ارتباط به آسیب

رساندن به محیط زیست نیست .هیچ کس نمیتواند منکر بشود که تخریب محیط زیست،
تأثیر منفی بر شیوه رفتار آدمیان مینهد و اثرهای ویرانگری بر اخالق فردی و جمعی
بشری بر جای میگذارد .چنان كه قرآن کریم درباه اثر طبیعت میفرماید« :سرزمین پاکیزه
گیاهش به فرمان پروردگار میروید؛ اما سرزمینهای بد طینت (و شورهزار) جز گیاه ناچیز
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و بیارزش از آن نمیروید» (اعراف .)58 ،همچنين در اسالم قواعد و قوانين بسياري در
حمايت و حفاظت از محیط زيست و طبيعت وجود دارد كه نشانگر اهميت و توجه دين

اسالم به اين بعد از حيات است .از جمله اين قواعد« ،قاعده الضرر و الضرار فی االسالم»
است که این قاعده در دين اسالم ،قلمروی بسيار وسيعي دارد و تمامي زواياي زندگي بشر

را در برميگيرد .از جمله موارد ضرر ،تخريب محيط زيست و آسيب رساندن به زندگي
فردي و اجتماعي انسان است كه بر مبناي آن ميتوان پيامهاي زير را به دست آورد و به

منزلۀ دستورالعمل به كار بست:

الف .با توجه به اینکه انفال از اموال عمومی است وهمه مردم در منافع آن شریک

هستند ،استفاده بهینه از این اموال عمومی باید زیر نظر حکومت اسالمی باشد و کسی

حق ندارد که ضرر و زیانی به آنها برساند و یا آنها را وسیله سودجویی و استفاده

ستمگرانه خود قرار دهد.

ب .بر کسی جایز نیست که در راه و جاده ،ساختمان بسازد و یا درختی بکارد .در

صورتی که با این کارش به عابران آسیب وارد کند ،ضامن است (امام خمینی ،بیتا/ب،
ص.)203

ج .در احادیث قطع درختان ،از بین بردن مزارع و گیاهان نهی شده و کسانی که این
کار را انجام دهند ،به عذاب الهی تهدید شدهاند.

د .اهتمام به عمران و آبادانی ،چنان كه حضرت امير مؤمنان ،علي(ع) ميفرمايد« :کسی
که بدون آباد نمودن به گرفتن مالیات بپردازد ،به ویرانی شهرها و از بین بردن بندگان

خدا دست زده است» (نهج البالغه ،نامه.)53

و نيز در حدیث دیگري از پیامبر اکرم(ص) آمده است :پنج گروه دارای صدقه جاریهاند

که ثواب آن پیوسته در نامه عملشان ثبت میشود .1 :کسی که نهالی بکارد؛  .2کسی که چاه

آبی حفر کند؛  .3کسی که مسجدی برای خداوند بسازد؛ .4کسی که قرآنی بنویسد؛  .5کسی

که فرزند صالحی به یادگار بگذارد (مجلسی ،1404 ،ج ،101ص.)87
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آموزههای دینی و به ویژه اسالم که دینی جامع و كامل است ،تأکید بسیار زیادی در
زمینههای گوناگون توسعه بشري در ابعاد مختلف دارد .برای رسیدن به توسعه همه جانبه،

رابطه دین و توسعه با تأکید بر آموزههاي ديني
استفاده صحیح از آموزههاي ديني ،امري ضروري و الزم به نظر ميرسد؛ چرا كه هدف

مكتب الهي اسالم ،تكامل و تعالي انسان است تا آدمي در سايه رشد عقالني و معنوي كه از

درون افراد سرچشمه ميگيرد ،به رشدي بروني در سطح جهاني دست يابد.

آنچه اسالم را از ديگر نظامهاي فكري متمايز ميكند ،ارتباط بين دين و زندگي است كه

آن را به صورت نظامي زنده و فعال درآورده است .اسالم براي همه جنبههاي زندگي فردي

و اجتماعي انسان ،از جمله سازمانها و نهادهاي اداره امور جامعه ،برنامه جامعي دارد؛ ولي
اين برنامه جز در دوره محدودي در صدر اسالم اجرا نشده است .البته در حكومت نبوي،

الف .اصل و اساس بر توسعه فرهنگي ،اخالقي است ،نه ديگر توسعهها؛ ب .توسعه سياسي
و اقتصادي بايد در عرض يكديگر باشد ،تا كشور اسالمي سامان يابد.

همچنين در دهههاي اخير ،شاهد اشتياق روزافزون مسلمانان نسبت به اجراي آموزههاي

اسالم و كاربرد آن در اقتصادهاي امروزي را افزايش داده است .بنابراین ،مفاهیم و مقوالت

آموزههای دینی ،باید با شرایط زمان بازسازی ،تطبیق و تفسیر شوند تا از دل این آموزهها،
پاسخها و راهحلها را برای نیاز امروز پیدا و مورد عمل قرار داد.

اگر این امر صورت گیرد و نخبگان دین و صاحبنظران امر توسعه در تعامل با یکدیگر،

مباحث دینی را با واقعیات جامعه و نیازهای روز تطبیق نمایند ،میتوان شاهد رشد کیفی و

سال اول /شماره پنجم /زمستان 1388

اسالمي در زمينههاي مختلف هستيم كه انگيزه تحقيقات نظري مربوط به نظام اقتصادي

کمی توسعه در ابعاد و نهادهای مختلف جامعه باشیم.
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