
 

 در اسالم مقدمه ای بر پیشرفت

 دکتربانشی

   . 

 پیشرفت  ماهیت و مفهوم -1

ها شده است اما تا چند قرن پیش، هدف بیشتر مردم فرض زندگی انسانپیشرفت و ضرورت آن، اکنون پیش اگرچه

یشرفت پحفظ و نگاهداری چیزها به همان صورت پیشین خود و یا بازگشت به زندگی روستایی گذشته بود. اصطالح 

در سال  کهیطوربههای فنی و صنعتی قرن هجدهم میالدی در فرهنگ علوم اجتماعی رایج شد؛ بعد از دگرگونی

 "طرح یک جدول تاریخی از ترقیات فکر انسان"قراول این موضوع، اثرش را با نام پیش عنوانبه 1، کندروسه1974

نیز تکامل جهان را از آغاز  4کامل موجودات زنده جستند. الپالس، ترقی را در ت3و المارک 2پدید آورد. پس از او داروین

شناسی ترقی پدید آمد که در برابر شناسی به نام جامعهای خاص در جامعهنمود. بعدها رشتهپیدایش آن جستجو می

رقی ی تشناسرا از جمله بانیان جامعه مارکسو  پرودنو سپس  کندرسه، منتسکیوگرفت. شناسی نظم قرار میجامعه

است که در ابتدای ورود این مفهوم به زبان فارسی در شش  Progressپیشرفت،  واژهمعادل انگلیسی توان دانست. می

ی مثل فارسی و عربی، لفظی برای این مفهوم نبوده است. بعدها هازبانشد؛ چرا که در تلفظ می "پروغره"دهه پیش، 

  (.1390:247)زیبایی، معادل این واژه انتخاب شد  عنوانبهشرفت پی واژهدر فرهنگستان اول و در زمان رضاشاه، 

فالح،  توان بهتعابیر بسیاری وجود دارد که در راستای مفهوم پیشرفت با آن قرابت معنایی دارند که از آن جمله می

ها ژهبعضی از این وا فوز، رشد، ترقی، توسعه و تکامل اشاره کرد که طبعاً هر کدام بار معنایی متفاوت با دیگری دارند.

رشد  فردی دارند. جنبهفوز و فالح، بیشتر  واژهمثال  عنوانبهجمعی و اجتماعی دارند؛  جنبهفردی و بعضی دیگر  جنبه

قی تر واژهگیرد. از سوی دیگر، باشد، بیشتر در بعد فردی مورد استفاده قرار میمی Growthنیز که معادل انگلیسی آن 

و پیشرفت  Developmentاست، بعد فردی و اجتماعی دارد اما توسعه معادل واژه  Impowerment واژهکه معادل 

(. پیشرفت، مصدر مرخم مرکب پیش رفتن به معنای 1390:158اجتماعی دارند )زمانی،  جنبه، Progressمعادل واژه 

یروزی، روی، جلو رفتن، پشرفتن( است و در فرهنگ لغت نیز به پی ی مقابل )مقابل پسسوبهجلو رفتن و حرکت کردن 

 (. 1371:925؛ معین،1381:356ترقی، ارتقا و پیش رفتن معنا شده است )عمید،

 در پیشرفت، حرکتی مستتر  درواقعی حرکت اشاره دارد. نوعبهپیشرفت با قرارگیری در برابر سکون،  واژه

در درک مفهوم پیشرفت، آگاهی از  همؤلفترین باشد که محصول آن تغییر در وضعیت است. طبق این نگاه، مهممی

                                                           
1 . Condorcet 
2 . Darwin 
3 . Lamark 
4 . Laplace  



اثرات  تغییرات در یک زمینه که نتایج و ندیبرآوقوع نوعی تغییر است. پیشرفت تغییری مثبت است؛ بدین معنی که 

پَسرفت  تغییرات منفی یادآور ندیبرآتوان پیشرفت نامید. اما تغییرات منفی و حرکت با مفیدی در برداشته باشد را می

ابد. یاست. بنابراین مفهوم پیشرفت در یک منظومه معنایی با مفاهیم متعارضی همچون سکون و پَسرفت هویت می

بودن در طول مسیر به دست  جلوروبههمچنین از تحلیل واژه پیشرفت، سه مفهوم راه و مسیر؛ پیمودن راه و مسیر و 

 هاآنی در نظر گرفته شود، مفهوم دیگری به نام مقصد از درستبهاگر این سه مفهوم  (.1390:44فر،آید )سلیمیمی

(. لذا در تعریفی عام، پیشرفت عبارت است از فرایند حرکت 1390:159آید که باید به آن ختم شود )زمانی، دست می

( تحلیل 1بر سه امر )از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. بر این اساس، یک الگوی پیشرفت باید مشتمل 

 (.1391:274( راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب باشد )عربی،3( تبیین وضعیت مطلوب و )2وضعیت موجود؛ )

گرایی این رویکرد، وجود نوعی مثبت دیتائبا  5باشد. بنوئستهای اجتماعی نیز میاین نگرش قابل تعمیم به پیشرفت

کند. وی در تعریف پیشرفت معتقد است که پیشرفت فرایندی فت شناسایی میگرایی را در مفهوم پیشرآلو ایده

همچنین شود. ترین و بهترین حالت محسوب میآن همواره مطلوب مرحلهافزاینده و رو به گسترش است که آخرین 

ره دارد اآید. تعریف ارزشی پیشرفت اشبه کمک شاخص تغییر نیز دو تعریف ارزشی و توصیفی از پیشرفت به دست می

های موردنظر جامعه مثبت، در راستای اهداف و خواست هرچندپیوندد که تغییرات که پیشرفت هنگامی به وقوع می

ای از تغییرات را که در یک جامعه مثبت قلمداد شده و پیشرفت تواند گونهمذکور باشند. در این تعبیر، نگاه ارزشی می

ه بر این امر است ک دیتأکای دیگر منفی انگاشته و پسرفت خطاب کند. چنین برداشتی، شود، در جامعهخوانده می

شود اما ارزشی محسوب می -مفهومی هنجاری رونیازادهد، بدان وابسته است و پیشرفت در بستر فرهنگ رخ می

، بلکه ری نیستدهی پیشرفت تکیه دارد. پیشرفت، هر گونه تغییداری و سامانتعریف توصیفی پیشرفت بر جهت

 (.1391:210-211آید )دیوساالر،می حساببهیافته دار و سامانای از تغییرات جهتمجموعه

توان گفت که پیشرفت به معنای رشد تدریجی سطح و کیفیت بنابراین در تشریح معنای اصطالحی پیشرفت می

 کهیطوربه، تحول متکامل است؛ مادی و معنوی انسانی است. بر این اساس، مراد از پیشرفت عرصهزندگی در 

توان گفت پیشرفت عبارت است از حرکت اجتماعی از وضعیتی، با اراده استعدادهای فردی و جمعی، پویا شوند. لذا می

ی حالت و وضعیتی بهتر که رسیدن به آن وضعیت از اهداف و آمال آن مردم است. سوبهو آگاهی مردم آن اجتماع، 

بایی، )زیآمیز باشد تدا تا انتها نیازمند رعایت عدالت است تا حرکت، سریع، مداوم و موفقیتاین حرکت اجتماعی از اب

(. عالمه طباطبایی )ره( نیز پیشرفت به مفهوم عام را عبارت از تحولی مداوم در روابط، قوانین و ابزار حیات 1390:249

ین اهداف انسانی نیز در راستای تحقق اهداف ( که ماهیت ا1378داند )اکبری،یابی به اهداف انسانی میبرای دست

 (. 1391:359گردد )عبدالحمید و همکاران،الهی تبیین می

 

                                                           
5 . Benoist, 2008 



 چرایی ترجیح پیشرفت بر توسعه-2

ای هشناسی توسعه و مرور آثار و پیامدهای اجرای نظریهجهت تبیین چرایی ترجیح پیشرفت بر توسعه، مفهوم

 باشد. ناپذیر میتوسعه در کشورها و جوامع مختلف اجتناب

 

 شناسی توسعه:مفهوم -1-2

به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح و فراگیر شد. واژة توسعه در لغت به معنای خروج  6اصطالح توسعه

شان به معنای نظریة نوسازی معروف شد، بر آن بودند که پردازان توسعه که بعدها نظریهاست. نخستین نظریه 7از لفاف

لفاف، همان جامعة سنتی، فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله این 

اند (. دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددی ارائه کرده1386:19سنتی خارج شوند )سلطانی عربشاهی، 

 شود؛که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی توسعه را جریانی چندبعدی می 8مایکل تودارو

کن کردن فقر مطلق است. توسعه در عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه

ی هاگروههای افراد و و خواستهنظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی  مجموعهاصل باید نشان دهد که 

ی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر سوبهاجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و 

 (. 1378:23یابد )تودارو، مادی و معنوی بهتر است، سوق می

ه کمتر کسی با آن مخالف است. معتقد بود که تالش برای ایجاد توسعه، بار ارزشی به همراه دارد ک 9برنشتاین

ترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه ترین و مهم، فقر و بیماری که از شایعهیسوءتغذاشتیاق برای غلبه بر 

گیری متفاوت کل دانست که تجدید سازمان و سمت، توسعه را جریانی چندبعدی می10رود. دادلی سیرزبه شمار می

وی، توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی  دهیعقرا به همراه دارد. به  اجتماعی -نظام اقتصادی

، توسعه در دگاهیدی نهادی، اجتماعی اداری و همچنین وجه نظرهای مردم است. بر اساس این هاساختاساسی در 

 (. 1367:183)ازکیا،  ردیگیبرمبسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید را نیز در 

کند که توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت نیز در تعریف توسعه چنین اشاره می 11پیتر دونالدسن

مردم درگیر  تودهمهم اگر  استحالهی جامعه است و در این هاهدفو نهادها برای تحقق کامل  هاشیگرااجتماعی، 

 مههآور و دشواری است؛ تا نشود؛ زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج هاآنرشد فوراً نصیب  وهیمباشند، مکن است 

                                                           
6 . Development 
7 . Envelope 
8 . Michael Todaro 
9 . Bernestein 
10 . Dudly Sears 
11 . Peter Donaldson 



ه ممکن توسع ادامهمردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند 

 (. 1370:85نخواهد بود )دینی، 

ی شده است. به نظر و دیتأکت که در آن بر ابعاد فرهنگی اس محقق هندی نیز تعریفی از توسعه ارائه داده 12میسرا

، شود و در محتوا و نمودای با ابعاد مختلف است. توسعه دستاورد انسان محسوب میتوسعه از دستاوردهای بشر و پدیده

 بیرتتنیابهشود. دارای مختصات فرهنگی است. هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که توسط فرهنگ تعریف می

 (. 1381:9ی فرهنگی خود است )ازکیا، هاارزشانسان به  ندهیفزاتوان گفت توسعه دستیابی می

گوید می 13گونار میردال کهچنانآندر برخی از تعاریف نیز به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه شده است. 

ی(، یعنی رهایی از چنگال فقر. راه رسیدن بدین مقصود و شاید افتگینتوسعهتوسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه )

 (. 1366:315توسعه )میردال،  منظوربهریزی عمالً موجب کامیابی در این راه شود عبارت است از برنامه آنچه

ی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و کاهش سوبهتوسعه را باید بر حسب پیشرفت  14بروگفیلد دهیعقبه 

است که  اینابرابری تعریف نمود. همچنین بنا به تعبیری دیگر، توسعه در معنای جامع آن مشتمل بر فرایند پیچیده

رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمد و زدودن فقر و 

)توسلی،  ردیگیبرممعین را در  جامعهزا در یک ی دروناورفنّرفاه همگانی و رشد علمی و  نیتأممحرومیت و بیکاری و 

1373:26.) 

ای دیگر تعریف شده تاریخی به مرحله مرحلهنوعی حرکت تاریخی و گذار از یک  عنوانبهدر مواردی هم توسعه 

 مرحلهبه  جانبههمهتوسعه عبارت است از حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی و توفیق آن در ورود  نیبنیدرااست. 

، توسعه به مفهوم علمی آن عبارت است از مرگ تدریجی نظام کهن و تولد و رشد تدریجی گریدعبارتبهدیگر از تاریخ. 

ای برای جامعه خواهد ( که این نظام جدید خود مرحله و شرایط تاریخی تازه1371:27نظام تازه از زندگی )عظیمی، 

 بود.

عتقد م مارکسو  اسپنسربردند. نوزدهم، توسعه را در بیان تاریخ انسان به کار میاز لحاظ تاریخی پژوهشگران قرن 

تر( به مراحل )باالتر( در حرکت هستند. این حرکت با چند قانون کلی و بودند که جوامع انسانی از مراحلی )پایین

ن است و یا اینکه این مراحل ای از این مراحل یا گذشته و یا در حال گذشتعمومی در مسیری مستقیم است؛ هر جامعه

ی بودند اآن پژوهشگران در جستجوی کشف قوانینی کلی برای چنین توسعه گریدانیببهیکنواخت را طی خواهد کرد. 

آن عبارت است از فرایند انتقال از دنیای کهنه به دنیای  گستردهی توسعه در معنای عام و طورکلبه(. 1381:9)ازکیا، 

 . 16به تجدد 15نو و یا گذر از سنت

                                                           
12 . Misera 
13 . Gonar Mirdal 
14 . Brogfild 
15 . Tradition 
16 . Modernity 



 

 

 

 جایگاه پیشرفت در ادیان الهی  -3

عمل نیز  اند، بلکه درکرده دیتأکبر پیشرفت و توسعه از جمله توسعه اقتصادی  تنهانهاسالم،  خصوصبهادیان الهی 

پیشرفت و توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و .... ناشی از تالش، کوشش، توصیه و 

ها و مصادیق (. وجود نمونه1391:768نژاد و همکاران،بوده است )علی هاآنسفارش آن رسوالن الهی و اصحاب صادق 

 باشد؛پیشرفت در ادیان الهی می ، گویای جایگاهدستنیازابسیاری 

حضرت آدم )ع( اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند، به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل فرزند صالح 

اول، این کار را ادامه دادند تا اینکه نوبت به حضرت نبیط یکی از  هزارهاو، این کار را توسعه داد. سایر انبیا در 

ای توسعه داد و عالوه بر زراعت، گسترده طوربهکه فردی صالح بود رسید. وی کشاورزی را فرزندزادگان حضرت نوح 

 توسعهدست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد. این آغاز  هاآببه کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن 

 (.4:1ج ،1371دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه یافته است )یعقوبی،

گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت حضرت داود )ع( نخستین فردی بود که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته

های آن پرداخته گری به تجارب فرآوردهاستفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته

 (. 74: 5، ج1363است )کلینی،

اند. چه اینکه اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و ت دامداری، انبیا الهی بودههمچنین پیشکسوت صنع

 زارههنمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح )ع( و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از  ابداعتقسیم جمعیت را 

  (.18:1، ج1371)یعقوبی،اول بود 

 

 جایگاه پیشرفت در اسالم-1-3

عنوان امری برون دینی تلقی شود و یا به مانند یک اصل، مفروض تلقی گردد تواند بهضرورت پیشرفت می هرچند

شود که از آن جمله ی از جایگاه و ضرورت پیشرفت مشاهده میتوجهقابلهای در آیاتی از قرآن کریم، نشانه کنیول

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می

 فرماید: عمران چنین میآل سوره 139 هیآاست؛ همچنان که خداوند متعال در  سازبرتر اسالم دین برتر و  -

 «واَلَ تَهِنُوا وَالَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»

 «و سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد»
 



 هیآو اصرار دارد. همچنان که خداوند متعال در  دیتأکابعاد آن  همهقدرت در اسالم به کسب توانایی و برتری در  -

 فرماید: انفال چنین می سوره 60

 ...«وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»

 ...«، آماده سازيد(دشمنان)ها هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آن»
 

 یابی و جویی، معرفتفراوان دارد و بر علم دیتأکاسالم بر کسب علم، دانش، معرفت و کشف طبیعت  -

 فرماید:لقمان چنین می سوره 20 هیآشناسی تکلیف نموده است. همچنان که خداوند متعال در طبیعت

 ...«الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي»

 ...«ها و زمين است مسخّر شما كردهآيا نديديد خداوند آنچه را در آسمان»
 

 هود چنین  سوره 61 هیآدارد. همچنان که خداوند متعال در  دیتأکاسالم بر آبادانی و عمران زمین  -

 فرماید:می

 ...«هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»

 ...«كه شما را از زمين آفريد، و آبادى آن را به شما واگذاشتاوست »
 

 نماید. داشته و از تنبلی، سستی و ضعف تحذیر می دیتأکاسالم بر کار و تالش و تولید  -

 دارد.  دیتأکانفاق و خدمت به خلق  منظوربهاسالم بر فقرزدایی و تحصیل ثروت حالل  -

 -دارد و نظام سیاسی و حکومتی آن )امر دیتأکاسالم بر مشارکت همه آحاد جامعه در رونق زندگی و اداره آن  -

شوری  سوره 38 هیآداند. همچنان که خداوند متعال در االمر( را با حضور گسترده و مشارکت مردم مطلوب میاولی

 فرماید:چنین می

 ...«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»...

 ...«هاستصورت مشورت در ميان آنو كارهايشان به»... 
 

 ها و طبقات خاص داشته و تداول و انحصار آن را در بین گروه دیتأکاسالم بر گردش ثروت و اموال  -

 فرماید:حشر چنین می سوره 7 هیآپسندد. همچنان که خداوند متعال در نمی

 ...«الْأَغْنِيَاء مِنكُمْكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ »...



 ...«دست نگرددبهتا )اين اموال عظيم( در ميان ثروتمندان شما دست»... 
 

به مفهوم پیشرفت از منظر قرآن و سنت، باید مطالعات  مورد اشاره قرار گرفت، برای پرداختن دقیق آنچهبا توجه به 

دهد است نشان می شده ارائه 2-3ها همچنان که در شکل آغاز نمود. بررسی "توسعه"و  "رشد" واژهها را از و بررسی

 رشد برای حالتی از شکوفایی جسمانی، روحانی، اخالقی و عرفانی به کار گرفته شده است.  واژهکه در آیات و روایات، 

رشد در معنای رشد جسمانی بکار برده شده است )حصیرچی و  واژهاز سوره نساء،  6در قرآن کریم و در آیه 

 مذکور چنین آمده است:  هیآ(. بر این اساس در 1390:57اران،همک

 ....«لَهُمْوَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَا» 

 «…يدبده هاآنرسند، اموالشان را به يتيمان به سن رشد مي كهيهنگام»
 

رشد به معنای خیر، خوبی و به معنای رشد اخالقی بکار برده شده  واژهاز سوره جن،  21و  2، 1همچنین در آیات 

 (. بر این اساس در آیات مذکور چنین آمده است:1390:57است )حصیرچی و همکاران،

 (؛2و  1آيات )جن، ...« يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا»....

 «باشد...ي رشد ميسوبهگر شنويم كه هدايتما )جنيان( نداي قرآن عجيبي را مي»... 

 (؛21)جن، آيه « قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا» 

 «اي پيامبر، بگو كه من مالك خير و شر شما نيستم.»
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1390:57)حصیرچی و همکاران،رشد در آیات و روایات  . معانی واژه2-3شکل 

 



 

 

رشد را در معنای رشد روحانی مورد استفاده قرار  واژهالبالغه، نهج 182 خطبهاز سوی دیگر حضرت علی)ع( در 

 (:1382:247الرضی،فرمایند )الشریفداده است و چنین می

 «اين درست نيست. كهيدرحالكنند كه رشد در به دست آوردن )مطاع( دنيوي است اي( فكر ميعده»)
 

البالغه، مراد از رشد عرفانی نیز طلب ارشاد به راهی درست است؛ آنجا که حضرت علی)ع( در خطبه در قرآن و نهج

 فرمایند:البالغه چنین مینهج 161

ي بهشتش رهنمون سوبهمرا  كنم كهگرداند و از او طلب ارشاد به راهي ميكنم، توكلي كه مرا به او باز ميو من توكل بر خدا مي»

 «سازد.
 

 از سوره حجرات آمده است: 7همچنین در قرآن کریم و در آیه 

 «أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ»...

ايمان را محبوب شما قرار داد، آن را در قلب شما زينت كرده و فكر و فسق و عصيان را نزد شما غير زينت جلوه داده  خداوند»

 «است كه ايشان )شما( راشد خواهد بود. بيترتنيابهاست. 
 

ش رآن قلب، مقصدش حق، مسی مبدأتوان به این نتیجه رسید که رشد امری است که از آیات و روایات مذکور می

سبیل ارشاد و مرامش مراشد معنوی است و طبق خواست و میل ماست و به دست و اراده خداوند است )حصیرچی و 

 (.1390:57همکاران،

 هواژتوسعه مانند  واژهوَسَع و به مفهوم گسترش و در مقابل تضیق است.  شهیراز منظر قرآن و سنت، توسعه از 

رفت پیش واژه، معنی گریدعبارتبهی شده است. ریکارگبهی مختلف در قرآن و سنّت هاصورتای است که به رشد، واژه

بار در کالم الهی ظاهر و تکرار شده  32توسعه است که در قرآن نیامده است اما مصدر و مشتقات آن،  واژهدر عربی، 

و در جایی دیگر، به معنی  مادی توسعهدر جایی، توسعه به مفهوم  کهیطوربه(. 1391:571است )نیری و همکاران،

از سوره الذاریات چنین مورد اشاره قرار گرفته  47 هیآگسترش معنوی آمده است. توسعه به مفهوم گسترش مادی در 

 است:

 «وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» 

 «دهيم.را بنا نهاده و آن را توسعه مي ما آسمان»



 

 البالغه نیز توسعه به مفهوم گسترش مادی مورد اشاره قرار گرفته است:نهج 257در خطبه 

 « شنيدن صداها برايش فراهم است. گسترهو به خدايي كه »
 

 از سوره طه چنین مورد اشاره قرار گرفته است: 98توسعه در مفهوم گسترش معنوی نیز در آیه 

 «إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًاإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ » 

 «فراگير است. زيچهمههمانا خداي شما خدايي است كه هيچ خدايي جز او نيست و عمل او بر »
 

 البالغه نیز توسعه به مفهوم گسترش معنوی چنین مورد اشاره قرار گرفته است:نهج 20در خطبه 

 «گذارد. خواهي كه رو به افزايش ميگذارد، به غير از علممياي با رسيدن به آن رو به محدود شدن هر خواسته»
 

 

 شناسی پیشرفت در اسالممفهوم -2-3

مکن خواهد تری میسر و مپس از تبیین جایگاه پیشرفت در اسالم، تبیین مفهوم پیشرفت در اسالم به شکل مناسب

ازآن به دلیل اصل بودن محور اساسی حرکت جوامع انسانی نیست که پس ،توسعه، واضح است که در دین اسالمبود. 

دن کمال و رسی ،بینی اسالمیافراد اجازه اشتغال به هر امری را داشته باشند. بلکه هدف در جهان ،افزایش سطح توسعه

زندگی  و کمیت فرایند پیشرفت در اندیشه اسالمی، تحول اساسی و بنیادی در کیفیتانسان به سعادت اخروی است. 

ی اگونهبهنیازهای اساسی در همه امورات زندگی  نیتأم منظوربهفردی و اجتماعی است که در این تعریف، جامعه 

شاید در برخی از اهداف مانند زدودن شود. هدفمند، جامع، فراگیر، متعادل، پایدار، مطابق اسالم در نظر گرفته می

ای آرمانی مشترک داشته باشند اما در دین اسالم چنین هدفی خود بهانه اسالم و دنیای غرب ،محرومیت از جامعه

یانحرافی از هدف اصلی و واال پیدا شود حتی درصورت ،است و اگر در این مسیر تربرای دستیابی به هدف واالتر و اصلی

  شود.این روند مورد مطلوب ارزیابی نمی ،تر نیز به دست آمده باشدهدف نزدیک که

بنابراین اگر رسیدن به اهداف متعالی را که از خلقت انسان مدنظر بوده است، هدف توسعه در اسالم تلقی نماییم، 

لذا بر (. 1389:127بدون شک رسیدن به این اهداف مستلزم در دست داشتن ابزارهای مادی و معنوی است )رضایی، 

های معنوی رشد و تعالی انسانی بلکه جنبه ردیگیبرنم های مادی را درهای اسالمی، پیشرفت تنها جنبهاساس آموزه

اصطالح پیشرفت، سعادت بشری را هم در قسمت مادی و هم در بخش  گریدعبارتبهدهد. را نیز مورد اشاره قرار می

 (. 1390:186معنوی در بردارد )امیدی، 



 شود. چرا که در جهت درک بهتر موضوع، الزم است که تحلیل مفهومی دقیقی از پیشرفت انجام 

مواجه خواهیم شد که آیا پیشرفت در امور دنیوی موردنظر است یا در امور اخروی  سؤالشناسی پیشرفت، با این مفهوم

توان دو بعد مادی و معنوی را برای پیشرفت در نظر گرفت انسان و مرز میان این دو کجا خواهد بود. بر این اساس، می

 فکیک نمود؛و این دو بعد را باید از هم ت

 

 بعد مادی پیشرفت: -1-3-2

 فرماید:هود خداوند چنین می سورهاز  61 هیآدر مورد بعد مادی پیشرفت، در قرآن کریم و در 

 ...«هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»...

 ...«اوست كه شما را از زمين آفريد، و آبادى آن را به شما واگذاشت»...
 

 (:10:321:ج1386کند )طباطبائی،عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه چنین اشاره می

 «عمارت، تغيير دادن زمين به محصولي است كه بدان گونه بتوان از فوايد مورد انتظار از آن استفاده كرد. »
 

مستلزم در اختیار قرار  تیمأمورآبادانی زمین قرار داده است. طبعاً این  مأمورمذکور، خدا انسان را  هیآبا توجه به 

دادن امکانات و ابزارهای الزم برای عمران و آبادی زمین است که ظاهراً اعطای منصب خالفت الهی به انسان در زمین 

 به همین منظور بوده است:

 (؛30)بقره، آيه ...« األَرْضِ خَلِيفَةًوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْماَلَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي »

 ..«من در روى زمين، جانشينى  قرار خواهم داد.: )به خاطر بياور( هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت»
 

خدا بر روی است، پس خداوند زمین و آنچه را در آن است برای زندگی او آفریده  فهیخلبا توجه به اینکه انسان 

 است:

 (؛2بقره، آيه ...«)ذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي األَرْضِ جَمِيعاًهُوَ الَّ»

 ...«ها( در زمين وجود دارد، براى شما آفريداو خدايى است كه همه آنچه را )از نعمت»

 (؛15ملك، ...«)هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا»

 ...«او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد»
 



معنوی بین ایمان به خدا،  رابطهاعراف، یک  سورهاز  96 هیآدر برخی از آیات قرآن کریم از جمله  حالنیدرع

 مطرح شده است؛ هاانسانمادی  و رفاهعبادت او و آبادی زمین 

 (96اعراف، آيه ...«)رْضِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَ»

 ...«گشوديمها مىكردند، بركات آسمان و زمين را بر آنآوردند و تقوا پيشه مى، ايمان مىهايو اگر اهل شهرها و آباد»

 
 فرمایند:در این خصوص چنین می البالغهنهج 91 خطبههمچنین حضرت علی)ع( در 

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

توان گفت که در بعد مادی، پیشرفت به این معناست که جامعه با توجه به آنچه که مورد اشاره قرار گرفت می

توان به خوداتکایی تعبیر نمود که باید های اقتصادی سپری کند. از این بعد رشد، میدر زمینه ژهیوبهمراحل رشدی را 

گاه به خودکفایی نرسد اما ممکن است یک جامعه هیچ گریدعبارتبهم خودکفایی متفاوت است. توجه داشت با مفهو

 به خوداتکایی دست یابد و قدم در مسیر پیشرفت گذارد. 

ای الزم برای پیشرفت است؛ چه آنکه خوداتکایی به این معنی واقعیت این است که رسیدن به خوداتکایی، مقدمه

ر نیروهای داخلی خود به چنان توان و ظرفیتی برسد که بتواند نیازهای اساسی را برطرف است که جامعه با تکیه ب

نماید و با تکیه بر خود، زندگی اجتماعی را سامان دهد. اگر جامعه به چنین وضعی از خوداتکایی برسد، بدون شک از 

 (. 1390:26یی همچون رفاه، نظم و آرامش برخوردار خواهد شد )میراحمدی، هانعمتمواهب و 

 

 بعد معنوی پیشرفت: -2-3-2

مراحل رشد معنوی را در ابعاد فرهنگی طی نماید و به  افتد که جامعهپیشرفت در بعد معنوی زمانی اتفاق می

شود. در واقع، در مفهوم پیشرفت از دیدگاه هایی دست یابد که از آن به تعالی تعبیر میسطحی از رشد در چنین حوزه

ی کامالً تابع فناوری پیشرفته و افتگیتوسعهساز توسعه اقتصادی و اجتماعی است. چرا که اسالم، رشد فرهنگی زمینه

یری گترین دستاورد جامعه، شکلای تابع فرهنگ جامعه است. در این صورت مهمفزاینده طوربهسرمایه انبوه نبوده، بلکه 

ای دیگر از لحاظ فرهنگی و معنوی گیری این ثبات به معنای آن است که چنین جامعهنوعی ثبات هویتی است. شکل

تعریفی دقیق از خود و هویت  ارائهرسد که قادر به ی و تکامل میافتگیکمالدچار بحران نخواهد بود و به یک نوع 

ظر شود. بنابراین به نقدان چنین تعاریفی از خویشتن نمیدچار مشکالت حاد ناشی از ف عنوانچیهبهشود و خویش می

. شودبه سمت قرب الهی می هاانسانرسد که بعد معنوی پیشرفت، معطوف به آخرت بوده و موجب رشد و تعالی می

 دی خداوند شود، باعث تباه شدن آخرت و از نظر مبانی دینی و ایمانی، فاقسوبهها پیشرفتی که مانع از حرکت انسان

علیه توان گفت در منظر اسالم، پیشرفت، مفهومی مجمع(. بر این اساس است که می1390:20ارزش است )غرویان، 



 ی آن را نوعبهاست؛ به این معنی که همه اندیشمندان مسلمان 

 (. 1390:222پذیرند )کیاءالحسینی، می

ی هااوتتواند بیانگر تفمی ،ری از واژه پیشرفتگیبهره شود کهمورد اشاره قرار گرفت چنین نتیجه میآنچه بر اساس 

 باشد.  یاسالم ریغای و جامعهای اسالمی روند رشد در جامعه میاناساسی 

که مالحظه شد، مفهوم پیشرفت در ادبیات دینی، معنایی متفاوت با معانی مصطلح آن دارد. در  طورهمان واقع در

بیند و از سر مادی و معنوی به خود می حوزهفرهنگ دینی، پیشرفت به حالت و وضعیتی ارجاع دارد که جامعه در دو 

در این دو حوزه شکل گرفته و  مؤثری آید که رشدگذراند. در واقع پیشرفت هنگامی مطابق این رویکرد حاصل میمی

کند. لذا رساند و از امکانات تازه و بیشتری برخوردار میفراهم آید؛ رشدی که جامعه را به مواهب و نعمات جدیدی می

 حوزهدر مراحل مادی شاهد رشد بوده؛ بلکه در  تنهانهتوان پیشرفته دانست که ای را میدر ادبیات دینی، جامعه

. واضح است که وضعیت عکس نیز صادق است و اگر جامعه تنها از لحاظ پیشرفت کرده و رشد یافته استمعنویت نیز 

. (1390:26)میراحمدی، معنوی رشد یابد و از لحاظ مادی عقب بماند، از منظر این تعریف، پیشرفته نخواهد بود 

که این اشد بلگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بنیادین ا یهایکی از شاخصتواند میدستیابی به مقوله معنویت  بنابراین

 کند. تفاوت دو نسخه توسعه اسالمی و غربی را مشخص می امر کامالً

اقتصادی(، ساختاری و کیفی درون نظام  فقطنه) جانبههمهبنابراین پیشرفت اسالمی، فرایند تحول بلندمدت، 

زهای واقعی را با روشی عقالنی و در چارچوب ملت( است که نیا -فرهنگی اسالمی به نام جامعه )دولت -اجتماعی

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کند. در این فرایند، خرده نظامی اسالمی برآورده میهاهدفاحکام اسالم و در جهت 

و فرهنگی جامعه، ارتقاء و انطباق یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت تولید 

 (.1388:38)جهانیان،  کنندمی

 

 


