
 

 

  
  
  
  
  

 داريتوسعه پا يكالم يمبان
*فرد يد فراهانيسع

 

  دانشكده علوم اقتصادي تهرانار ياستاد

  )23/11/88:؛ تاريخ تصويب  14/8/88:تاريخ دريافت(

  

  دهيچك

ـ . ها اسـت  رقم خورده است، اما متأثر از اعتقادات و ارزش ين كه در علوم تجربيا وجود ادانش اقتصاد ب عـالوه،   هب
. باشـند  مـي اسـتوار   يو ارزش يكالم يز بر مبانين ند،ن دانش را به عهده داريا يده كه اهداف و جهت ياقتصاد يها نظام

از دانشـمندان توسـعه را بـه خـود      يارير توجه بسياخ يها اد است كه در دههاز مقوالت دانش اقتص يكيدار يتوسعه پا
، عالوه بـر اقتصـاددانان،   يآت يها ن رفتن حقوق نسليست و از بيز طيب محياز تخر يناش يها ينگران. جلب كرده است

  . ز به تأمل واداشته استيگر را نيدانشمندان علوم د
از  يتوسـعه، ناشـ   يداريـ در غلبه بر مشـكل ناپا  يدار هينظام سرما يمدآرن است كه ناكايق اين تحقيه ما در ايفرض

اسـتوار   نييمبـا ن اسـالم، بـر   ين مبيم دياز تعال يمند اسالم با بهره ين نظام بوده و نظام اقتصاديا يو كالم يفلسف يمبان
موجود و افـراد   يها اعم از انسانهمه افراد را  ين برده و رفاه عموميرا از ب يافتگي توسعه يمنف يامدهاينه پياست كه زم

ـ توسـعه پا  يكالمـ  يمبـان  يات بـه معرفـ  يات و رواين مقاله با استفاده از آيدر ا. ن خواهد كرديرا تأم يآت يها نسل دار ي
  .كند يدار را  فراهم مينه توسعه پايزم ين مبانياكه م كرد يپرداخته و اثبات خواه

  واژگان كليدي
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  مقدمه

رفـاه   ياقتصاد كـالن بـه منظـور ارتقـا     يها نسخه يساز يدانش توسعه كه با هدف بوم
 يكشـورها  خـواهي  ادهيجهان سوم بنا نهاده شد، با خصلت ز يانسان، خصوصا در كشورها

 يكشـورها . سـعه مواجـه شـد   در حـال تو  يكشورها يز مشكالت ساختاريافته و ني توسعه
دن بـه اهـداف   يز در جهت رسيدر حال توسعه ن يتوسعه و كشورها يبقا يافته براي توسعه

  .مواجه شدند ييها يتوسعه با دشوار
را بـا عنـوان    يبردار موجود حداكثر بهره يطيمح ستيزدند تا از منابع يكوش يمها  دولت

ج خـود آفـت   يبه توسعه، بـه تـدر  دن يرس يعت برايبه عمل آورند و غارت طب» يور بهره«
از  يبـردار  مصرف منابع و سبقت جستن در بهرهجهت در  پرشتاب ن حركتيا .توسعه شد

 بكشد،ر يتصوبه  ين كره خاكيا يرا برا يكيتارنده يرفت تا آ يم ،عتير موجود در طبيذخا
  .ندگانيآ يستن برايرقابل زيه و غ، آلوديته يا كره

ضـمن  كـه   يا بحـث از توسـعه  . دار مطرح شديحث توسعه پابود كه ب يين فضايدر چن
ـ بـه ظرف  يا گونه لطمـه  چيبشر در جوامع مختلف، ه يفعل يازهايبرآورده ساختن ن  يهـا  تي

هـوا و   ،د منـابع آب يـ دار،  هـر نسـل با  يدر توسعه پا .اورديوارد ن يبعد يها از نسليموردن
 ،انـد  ن بـوده يكـره زمـ   يبع بـر رو ن منايكه ا ي، همانند زمانيخاك را خالص و بدون آلودگ

  .)108، ص 1382پرمن، (گذارد  ينسل بعد باق يبرا و حفظ كرده
 ين نسليست، و تحقق عدالت بيز طيبر حفظ مح يا ن توسعهيچن حافظان يتوجه اساس 
ـ ماننـد اجـالس ر   يمتعدد يالملل نيب يها نشست ،ن منظوريبه هم. بود ن موضـوع  يـ و در اي

دار يات توسعه پايبود كه در ادب يالملل نيب يها و قراردادها مانيا په برقرار شد كه حاصل آن
ر ن باره اشـاره كـرد كـه د   يان كنفرانس سازمان ملل در ينخستتوان به  ياز جمله م. ثبت شد

سـت انسـانى اسـت كـه     يز طيه محيانياز دستاوردهاى آن، بو شد ل يتشك) 1972(استكهلم 
سـت  يز طيها بـه حفاظـت از محـ    توجه و تعهد آن كشور درباره 113ه مشترك يانين بينخست
را ) ونپي(ست سازمان ملل يز طيس نهادى به نام برنامه محيتأس ن كنفرانس،يى ايبرپا. است

) 1992(رو يودوژانيـ ن در رياجالس زمو ) 1991(توان اجالس الهه  ين ميچن هم. سبب شد
اى  سازمان منطقـه  35المللى،  نيب ها سازمان كشور، ده 176ندگان يبا حضور نما را نام برد كه
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دستور كـار  «ن اجالس، ين مصوبه ايتر ممه ل شد ويردولتى تشكيسازمان غ 1500ش از يو ب
ـ . است» ويه رياعالم«ا ي» 22 ـ قـرارداد دو   800ز ش ايدر حال حاضر ب بـاره  ا چندجانبـه در ي
ـ اجوانـب   مختلف، بـه  اييوجود دارد كه از زوادار يآن توسعه پا در پيو ست يز طيمح ن ي

هاى برگزار شـده و   ها و اجالس نقص مهم تمامى كنفرانس ،ن وجوديبا ا .اند پرداخته مسأله
خواهند با همان الگوهاى فكرى  يباشد كه م مى نيا ،شده ارائههاى  هيتمام قراردادها و اعالم

 ؛زنديخبرآن به مقابله با  ،اند شدهست يز طيمحب يتوسعه و تخر يداريمنجر به ناپاحاكم كه 
ارزشمند بـودن، از ابـزار    با وجود، يالملل نيمجامع ب يها قراردادها و مصوبهن جهت يبه هم
  .ستنديدار نرى الزم برخوياجرا

راهكـار   ارائـه توانـد در   ين موضوع ميا يفكر يربناياز ز يدرك درست فلسف ياز طرف
ه عـالوه بـر   شـود كـ   يمالحظه م ،ن جهتيبه هم ،ن مشكل مؤثر باشديو درست از ا يعمل

ـ مرتبط با ا مسائلكه  يطيمح ستياقتصاددانان و دانشمندان ز ن موضـوع را رصـد كـرده و    ي
. انـد  ن مهـم پرداختـه  يز به ايان نيلسوفان اخالق و ارباب اديف ،باشند يق ميطر ارائهصدد در

 يا بـه گونـه   ي، نظام اقتصـاد يو كالم يفلسف ين اسالم، مبانين است كه در دياعتقاد ما بر ا
ـ   يدار را برايمشروع و پا يشرفتيشده است كه پ يراحط ـ . دنبـال دارد  هنسل انسـان ب ن يچن
بـرد و در اسـتفاده از مواهـب خداونـد سـهم       ين نمـ يرا از ب يست انسانيز طي، محيشرفتيپ

  .رديگ يرا در نظر م يآت يها نسل
را  يد مبـان يبا نيبنابرا. ميدار هستيتوسعه پا يكالم يمبان يدنبال بررس هن مقاله ما بيدر ا

ـ پا ين توسعه اركان اساسييم كه عالوه بر تبيكن پيدا ـ يتوسـعه،   يداري سـت و  يز طيمحـ  يعن
، انسـان و رابطـه   يخداوند، جهان هست ين راستا، به معرفيدر هم. جه دهديعدالت را هم نت

  .يمكن مين ييدار تبيتوسعه پا اجرايرا در  ين مبانيگر پرداخته و نقش ايكديها با  آن

  داريات توسعه پايادب

توسـعه  ت يريو مد يات اقتصاديدار در ادبيتوسعه پا از سه دهه است كه اصطالح  شيب
 يگونـاگون بـه كلـ    يهـا  دگاهيد اما برداشت خبرگان از مفهوم ،تسخود را باز كرده ا يجا

ـ در توسـعه   يداريپا يمعنا دار بهيپندارند كه توسعه پا ين ميچن يبرخ. متفاوت است ا بـه  ي
توسـعه   ين مفهوم فلسفيتر يديكل ن ويتر يكن اصليل. تداوم امر توسعه است ،گريد عبارت
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 يا دار، توسـعه يتوسعه پاد كه يابراز گرد ونسكويدار در اواسط دهه هفتاد توسط سازمان يپا
 يازهايورده كردن نبدون آن كه سبب كاهش برآ ،كند يامروز را برآورده م يازهايكه ن است

، آب، هوا و منابع ياست كه به موجب آن هر نسل يا توسعه دار،يعه پاتوس. نده شودينسل آ
ست يو ز يعيند توسعه كه در آن مصرف منابع طبيفرااست كه گونه  ن را حفظ كند و آنيزم
 نـده نشـود  يآ يهـا  ن منابع توسـط نسـل  يسبب كاهش امكان مصرف ا ،ينسل كنون يطيمح

  .)108ص  ،1382پرمن، (
در اسـتفاده   ين نسـل يبر فلسفه عدالت ب يمبتن ،داريتوسعه پا يفمفهوم فلسن نگاه، يدر ا

ـ توسـعه پا  ن فلسفه محوريا. ست استيط زيمح از  سـت را از يز طيدار اسـت كـه مـا محـ    ي
ق يـ طر سـت موجـود را از  يز طيت محيد همان ظرفيم و بايا ت گرفتهينده به عاريآ يها نسل

ـ ر برنامه. ميل دهيوندگان تحيتوسعه به آ يها يزير لحاظ كردن در برنامه ـ فعال يزي هـا و   تي
  .نكند جاديا يدار ن امانتيدر ا يا باشد كه خدشه يا د به گونهيبا يات اقتصاديعمل

كتـاب   در« نوبـل،  زهيجـا  برنـده  ييكـا يامر قتصاددانا سولو، رابرتن نگاه، يدر مقابل ا
 نقـد  از بعـد او . ددار داريبه مفهوم توسعه پا يگرينگاه د» اقتصاددان كي نگاه داريپا توسعه

  :كند يم انيب نيچن را داريپا توسعه ونسكو،ي فيتعر از
 حداقل مانند يرفاه به يدسترس تيظرف و انتخاب حق كه است آن داريپا توسعه فلسفه

ـ پا واژه سـولو . كنـد  حفـظ  ندهيآ نسل يبرا را يكنون نسل رفاه  قـدرت  بـا  متـرادف را  داري
 نجـا يا در. داند يم يمل ناخالص ديتول اي يمل درآمد رشد در ينسل نيب تداوم جاديا ياقتصاد
ـ د در. شـوند  يم فرض كساني رشد و توسعه  آن موجـودات  و سـت يز طيمحـ  سـولو،  دگاهي

ـ اهم كـه  آنچـه  ،يملـ  درآمد رشد ينسل نيب تداوم جهت در هستند يابزار  جـاد يا ،دارد تي
 از يخاصـ  نـوع  حفظ مستلزم يداريپا سولو، از نقل به. است ياقتصاد رشد تداوم امكانات

 منـابع  از يمهمـ  بخـش  مـا  اگـر  ،هـم  فرض به ست،ين ها جنگل انواع اي يماه انواع اي جغد
ـ ا م،يبكشـ  انهـدام  بـه  خود ياقتصاد يها تيفعال خالل در را ستيز طيمح  بـه  موضـوع  ني

 بـود،  نخواهـد  فاجعـه  حكـم  در و) كلمـه  ياقتصـاد  يمعنا به( بحران موجب خود يخود
ـ  انداز پس صرف منبع نيا از حاصل آمددر كه نيا بر مشروط  در. شـود  مصـرف  نـه  و يمل

 ليبـد  تيـ ظرف جـاد يا يبـرا  يگـذار  هيسـرما  و پژوهش صرف ديبا را يمل انداز پس ،مقابل
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 تيـ ظرف نيجانشـ  را يديجد تيظرف توان يم قيطر نيا از. كرد ياجتماع ديتول و دراقتصاد
  .)3 ص ،1382مهرآرا، ( ديآ وارد ،درآمد رشد ينسل نيب تداوم  به يا لطمه آنكه بدون نمود، يقبل

 يبـه دورنمـا   يمات خـارج يداند كه تصـم  يم يطيرا شرا يداريپا يده اصليز اين 1رپتو
  .)53، ص 1382متوسلي، ( ندگان صدمه نرسانديآ يا بهبود زندگيحفظ 

ـ او در تعر. كـرد  يابيـ ن راستا بتوان ارزيدگاه زاكس را هم در هميد ،رسد يبه نظر م ف ي
  :دار گفته استيوسعه پات

ـ نـد تغ يدار مستلزم فرآيتوسعه پا هـا،   يگـذار  هيت سـرما ير در اسـتفاده از منـابع، هـدا   يي
نـده سـازگار   يازهاى حـال و آ يكه با ناست رات نهادى ييرى توسعه تكنولوژى و تغيگ سمت
ار در اسـتفاده از منـابع فـراوان و    ير بسـ ياب و تـدب يـ ى در منـابع كم يجـو  عنى صرفهيباشد، 

  .)35ص  ،1374زاكس، ( ريدپذيجدت
ر يو بر حفـظ ذخـا   شدهاشاره  يعياستفاده از منابع طب يز بر چگونگين، آثاراز  يبرخدر 

  .)106ص  ،1382پرمن، (اند  دهيد ورزيدار آنان تأكيا درآمد پايآن منابع 
ـ كتـاب مع  در ف اقتصـاددانان  ياز ط يندگيبه نما يسيانگل اقتصاددان رسيپ ديويد  ياري

 كاهش عدم حداقل اي بدون گسست داريپا رشد ،داريپا توسعه :ديگو يمدار يپا توسعه يبرا
  .است توسعه قبول مورد گريد يها شاخص اي يداخل ناخالص ديتول سرانه، ديتول

 ليتشـك  بـا ن دانشـمندان  يا. هستند يافراط يها ستيدر نقطه مقابل اقتصاددانان، اكولوژ
ـ م در. انـد  داده قرار حمله مورد را توسعه مقوله دداناناقتصا از تر يقو مراتب به يا جبهه  اني
 و يانسـان  سـت يز طيمح به مربوط يجهان كنفرانس نياول ليتشك با زمان هم كه ييها كتاب

ـ د و ابعـاد  از را توسعه مسائل و افتي انتشار 1972 در توسعه  يبررسـ  مختلـف  يهـا  دگاهي
 راه بـه  يبزرگـ  جنجـال  و افتي اوانفر شهرت رشد يها تيمحدود نام به يكتاب ،كردند يم

 بـا  و M.I.T دانشـگاه   توسـط  رم بكلو نام به يگروه يسرپرست به كه كتاب نيا.  انداخت
 رسـد  يمـ  جهينت نيا به شده، هيته وتريكامپ قيطر از گوناگون محاسبات و ها مدل از استفاده

ـ زاو دو از ديبا نيزم كره يستيز طيشرا حفظ يبرا كه ديگـري   و يداقتصـا  رشـد  ، يكـي هي
 و اعتراضات با يريگ جهينت نيا كه است يهيبد م؛يكن متوقف زودتر چه هر را تيجمع رشد

                                                                                                                                        
1. Repetto (1985) 
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 اول درجـه  در و شـده  مواجـه  مختلـف  يهـا  بخـش  و كشـورها  در يديشـد  يها مخالفت
 التيتمـا  به و ننديب يم ياقتصاد رشد در را خود شرفتيپ راه كه توسعه حال در يكشورها
 ابـراز  ياظهـارات  نيچن از نگرند، يم ديترد و شك با افتهي توسعه يكشورها يستيز حفاظت

 يكنـون  بحـران  چون ،ستين اساس يب توسعه حال در يكشورها ينگران نيا. كردند ينگران
 بـدون  ،اسـت  غـرب  يكشـورها  يصـنعت  و ياقتصـاد  توسـعه  از يناشـ  عمـده  طور به كه

 در يكشـورها  كـه  اكنون. ديگرد ينم سريم توسعه حال در ممالك هياول منابع از استفاده سوء
 را خطر يها زنگ استثمارگران دارند، يمبر شدن يصنعت راه در را هياول يها قدم توسعه حال

 كه آن حال شوند، ريفق يكشورها يزندگ سطح بهبود و شرفتيپ مانع كه اند درآورده صدا به
 از. انـد  بـوده  داربرخـور  يا سـابقه  يب رشد از خود رياخ يها سال در افتهي توسعه يكشورها
 ،زنند يم دم جهان افتاده عقب جوامع در تيجمع شيافزا از شرفتهيپ يكشورها ،گريدسوي 

 80 حـدود  ،كننـد  يمـ  يزندگ مرفه يكشورها در كه ايدن تيجمع درصد 20 كه يصورت در
 ،يعـ يطب منـابع  شـدن  يتهـ  در ياربسـ  سـهم  لحاظ نيا از و كنند يم مصرف را منابع درصد
  ).7ـ5، صص 1382مهرآرا، ( دارند هوا و آب شدن هآلود و يمعدن

  .اند ن باره اتخاذ كردهيدر ا يتر ميها موضع مال ستياز اكولوژ يگريگروه د
 ييهـا و توانـا   سـتم يثبـات اكوس  يط بـرا ياست كه حداقل شرا يتيدار وضعيت پايوضع

  .)116ص  ،1382پرمن، (ها را در طول زمان فراهم كند  ستم با شوكيمقابله اكوس
  :اند اشاره كرده و گفته يطيمح ستيو ز ياقتصاد يها از آموزه يبيز به تركين يبرخ

افـراد و بهبـود رفـاه جامعـه      يت زندگيفيسطح و ك ياصطالح توسعه معطوف به ارتقا
ص  ،1382، يمتوسل(بشر دارد  يها ند در طول نسلين فراين اشاره به استمرار اآ يدارياست و پا

53.(  

  :آورد يخود، كالم سامسون را شاهد م يبر ادعاشان در ادامه يا
ـ أله ظرفدار به مسـ يدر توسعه پا يداريپا ،سو كيمعتقد است كه از  1سامسون ت قابـل  ي

 يو عدالت اجتمـاع  يهمچون نابرابر يميفارغ از آنكه به مفاه ،گردد يمن بريتحمل كره زم
كـه تـوان    فـارغ از آن  مستمر است، يتوسعه مستلزم رشد اقتصاد ،گريدسوي از . توجه كند

                                                                                                                                        
1. Samson (1995) 
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ر يبـر مسـ   ييهـا  تيقرار دارد و چه محدود ين در چه سطحيش كره زميك و گنجاياكولوژ
تـر از   شيار بيند كه بسيآفر يرا م ين دو واژه مفهوميب ايترك. دينما يل ميرشد مستمر تحم

  .)همان(حاصل جمع اجزاء است 

  آن يدار و عناصر اساسيمفهوم توسعه پا

، بـر دو  يطـ يمح ستيده از بعد زين پديدار، معلوم شد كه ايتوسعه پاات يادب يدر بررس
خود توسعه را  ياز جهت. استوار است ين نسليست و عدالت بيط زيحفظ مح يمحور اساس

دگاه يمطابق د(كه  يدر صورت وگرنه ،دار برشمرديگر توسعه پايتوان به عنوان ركن د يز مين
ست حفـظ شـده و عـدالت    يط زيمنابع نشود، مح از يا چ استفادهيه) يطان افراطيمح ستيز

. بـود ن مواهب محروم خواهنـد  يكسان از ايطور ها به  را همه نسليز ،شد خواهدن يهم تأم
ـ . خوانند يدار نميرا توسعه پا يا جهين نتيچن ،است يهياما بد كـه نقـش    يقـو  يوجود دولت
ن مهـم  يمراه دولت بر امتعهد كه ه يها NGOانجام دهد، در كنار  يخود را به خوب ينظارت

ـ توسـعه پا  يمد از الزامـات اساسـ  آكار ين بخش خصوصيچن باشند و همنظارت داشته  دار ي
ر در استفاده از منـابع، فقـدان   يمناسب، اسراف و تبذ يزير و برنامه ينگر ندهيفقدان آ. است
گسـترده را   بوروكراسـي ن مشخص، وجـود  يه و دكترين و مقررات شفاف و  نبود نظريقوان

  .دار برشمرديتوان از موانع تحقق توسعه پا يز مين

  داريتوسعه پا يكالم ياستخراج مبان

ـ مـؤثر در توسـعه پا   يكالمـ  يات، مبـان يات و رواين قسمت با استفاده از آيدر ا دار را ي
  .م كردياستخراج خواه

 ييگرا مان به خداوند و آخرتيا. 1

تـالش در جهـت دعـوت     ،دادنـد امبران بعد از رسالت خـود انجـام   يكه پ ين اقدامياول
آنـان بـه   . مان آنـان بـود  يت ايها به اطاعت از خداوند و اعتقاد به عالم آخرت، و تقو انسان
ـ كند، فعال نفوذ يمان به خداوند در دل فرديدانستند كه هرگاه ا يم يخوب خـود را   يهـا  تي

 يخداوند فزونمان او به يدهد و هر چه عشق و ا يانجام م ،خواهد يگونه كه خداوند م همان
ـ اي يمـ  يياعمـالش رنـگ خـدا    .ابدي ياو كاهش م يها يابد، نافرماني ـ اد، ي ن اعتقـاد منـافع   ي

ثار و مقدم داشتن ين اعتقاد كه ايا ةيانسان در سا. زند شخصى را با مصالح اجتماعى گره مى
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گـذرد   هاى زودگذر مادى مى انجامد، از لذت هاى جاودان بهشتى مى مصالح جامعه به نعمت
  .كند حتى در راه مصالح جامعه فداكارى مى و

 يت دگرگون شده و معنايسود و مطلوباقتصادي نظير  يها از واژه يارين نگاه، بسيدر ا
  ،و معتقـد بـه معـاد    خداشناسانسان  ،ن اساسيبر ا ).88، ص 1384ان، يليخل( ابدي يم يتر گسترده

ـ گران را اي، حقوق ديعيگاه در استفاده از منابع طب چيه او كـار و تـالش و   . بـرد  ين نمـ يز ب
كند و رفتار او موجـب   ينم ياز خدارا ناسپاس يچ نعمتيه  شمارد، ين را عبادت ميزم يآبادان

  .شود يها نم اتالف و اسراف در آن
  نيزم ياصل خالفت انسان در رو. 2

 يخـود او را از بنـدگ   عقيـده به منظور ارزش دادن بـه انسـان، بـه     ،براليل يمكاتب غرب
ـ مكـه ا  يانسـان . كننـد  مـي فـرض  مطلـق  و او را مالك   اوند فارغ ساختهخد الش اهـداف و  ي

. دهـد  ابى به آن اهداف را به خوبى نشان مـى ي ند، عقلش راه دستيگز هاى او را برمى ارزش
هـاى   رش فرمـان يكند، بـه پـذ   ه مىيخود تك قت تنها به تجربهيه در شناخت حقموجودى ك
، آربالسـتر ( رديپـذ  ش فرمان مـى يال خويست و تنها از اميلزم نا دولت مين، جامعه ياخالقى د

كـه   يمخلوقـات و موجـود  اشرف اسالم، انسان به عنوان  الهيدر مكتب  ).54 ــ 19 صص ،1367
ن يخداوند باالتر ينيانشجافتن سمت يبا . شود شناخته مياست،  يخلقت هست ييهدف نها
. كند يدا ميم خداوند را پيتكر يستگيشا ،يتين خصوصيانسان با چن. دا كرده استيرتبه را پ

رفتارش خداگونه شده و تالش خواهد كرد تا حركـات و   ،خداوند ينيانسان در مقام جانش
ـ   ،اسـت  يهيبـد . ت خداونـد باشـد  يسكنات او در جهت كسب رضـا   ين انسـان يرفتـار چن

. بودگر نخواهد يموجودات د يكننده حقوق افراد و حت عييست و تضيط زيكننده مح بيتخر
عـت،  ياما تسلط انسان بر طب 1،فه خود قرار داده استير خليدر تسخرا گرچه خداوند جهان 

كـه انسـان   ، همـراه دارد بـه  ب را يـ تخر ين تسلط زمانيبلكه ا. ب آن ندارديبا تخر اي رابطه
بـرال  يو ل يسـت يكرده و خود را آنچنـان كـه مكاتـب اومان    فراموشرابطه خود را با خداوند 

در  فرامـوش كنـد؛  هم را ن بداند و اعتقاد به معاد و آخرت ياالطالق زم يكم علحا ،معتقدند

                                                                                                                                        
 ).12 ،جاثيه( »ُكرُونَاللَّه الَّذي سخَّرَ َلُكم اْلبحرَ لتَجرِي الُْفْلك فيه ِبأَمرِه ولَتبَتغُوا من َفْضله وَلعلَُّكم َتْش«. 1
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تـر   شيب تصرفمت شمرده و درصدد يمده را غنآدست  هن فرصت بين صورت است كه ايا
  .آيد برميتر آن  شيب بيعت و تخريطب بر
  انسان يدار اصل امانت. 3

مطلـق در   يو آزاد يفرد مالك لهمسأاعتقاد به اصالت فرد، منجر به  يدار هيدر نظام سرما
 يت خصوصيدر مالك يطيمح ستين اساس، اكثر منابع زيبر ا ،شود يم ياقتصاد يها تيفعال

شـان،   ين منافع ماديتوانند به منظور حداكثركردن سود خود و تأم يها م افراد قرار دارد و آن
گونه  به اموال، همان ينگاه چنين ،يعيبه طور طب ،باشند  ن منابع داشتهيدر ا يهرگونه تصرف

. توسعه را بـه همـراه دارد   يداريست و ناپايز طيب محيتخر ،شود يآثار آن مشاهده ماز كه 
ز را خداونـد  يـ همه چ يا، مالك اصليده در مكاتب انبيم دياست كه انسان تعل ين در حاليا

كـه   يطـ يمح سـت يا منابع زيو  ياعم از اموال خصوص ،ار اوستيكه در اخت يدانسته و اموال
نگـرد كـه از طـرف     يمـ  يبه عنوان امـانت را قرار دارد  يا بخش عموميت دولت و يدر مالك

  .ها استفاده كند گر از آنيار او قرار داده شده تا در راه مصالح خود و افراد ديخداوند در اخت
ن و بـر  يما امانت خود را بر آسـمان و بـر زمـ   «: ديفرما م مىيخداوند متعال در قرآن كر

دنـد و از آن  يها از تحمل آن بار گران ابا كردند و امتناع ورز م و همه آنيعرضه داشت ها كوه
  1».ش نهاد و قبول آن را به عهده گرفتيتنها انسان بود كه گام پ. دنديترس

  2.اموال را امانت خداوند در دست انسان دانسته است) ع(ز امام صادق ين يتيدر روا
ت او در ياز سـوى انسـان و مسـؤول    الهيامانت بزرگ  نيرش اين، با توجه به پذيبنابرا

ـ برخـى از ا . شـود  ى محـدود مـى  يدهايز با قيهاى اقتصادى انسان ن تيقبال خداوند، فعال ن ي
تواند به صـرف   طور مثال، انسان نمى به. ن كرده استييطور كلّى و ثابت، شرع تع را به قيدها

د كنـد و  يتول ،الح جامعه ضرر داشته باشدبراى مصكه  را ييد، هر كااليدارا بودن عوامل تول
ـ برخـى از ا . خواهد و هر مقدارى از آن را مصرف كند ا هر چه مىيدهد  ارائهبه جامعه  ن ي

                                                                                                                                        
 »وحمَلها اْلإِْنسانُ إِنَّه َكانَ َظلُوما جهوًلا إِنَّا عرَضَْنا اْلأَماَنةَ علَى السماوات واْلأَرضِ والْجِبالِ َفأَبينَ أَنْ يحملَْنها وأَْشَفْقنَ منْها«. 1
 ).72 ،احزاب(

  .)93 ص، 1363 طباطبايي، (ايع المال مال اهللا يضعه عند الرجل ود): ع(امام صادق . 2
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ار دولـت قـرار گرفتـه و بـه او اجـازه داده شـده اسـت تـا هنگـام          يز در اختين ها مسؤوليت
 .ن را محدود سازدهاى انسا ن مصالح مسلمانان، برخى از آزادىيضرورت، در راستاى تأم

كنـد و   ين امـوال مـ  يها را امر به انفاق از ا ن منطق است كه خداوند انسانيبر اساس هم
  .كند آنها را از اسراف و تبذير منع مي ،ت تصرف در اموال خودشانيفين نسبت به كيچن هم
  انسان مسؤوليتاصل . 4

 ،شده است گفتگوامت ياز مورد سؤال قرار گرفتن انسان در ق ،از قرآن يات متعدديآدر 
ـ يز و اعتقاد به معاد نيرستاخ ين كه مقتضايعالوه بر ا ـ از جملـه آ . ن اسـت يز چن  فهيشـر ه ي

  ).24صافات، ( »وُلونَئوقُفوهم إِنَّهم مس«
ها بازخواست  را قرار است از آنيز ،ديها را متوقف كن آن ،شود يامت خطاب ميدر روز ق

گـوش و قلـب    ،بـدن انسـان از چشـم    ياعضاكه شده است گر كه اشاره يه ديا در آي. شود
د و معمـوال در  نده يزرگ انسان خبر مب مسؤوليتها همه از  نيا. رنديگ يمورد سؤال قرار م

عت يكه در طب يمواهب يعني ،بحث ما مواردزجمله ا ،اند ره سؤال را گسترده دانستهير دايتفاس
خـود اسـتفاده    يهـا را در جـا   ن نعمتيسان اا انيآ. استفاده انسان قرار داده شده است يبرا
  1.شده است.. آن دچار اسراف و از ا در استفاده يه است و دكر

ُثـم لَتُسـأَُلنَّ   «فه يه شريآ شود، مربوط ميبه بحث ما  يتر شيكه با صراحت ب يگريه ديآ
نيوع ذئم 8، التكاثر( »مِيالنَّع(س« ؛م مإِنَّه مُفوهقوُلونَئو« )ه مفسران ين آيدرباره ا. است )24، الصافات

فراغـت  "و "سـالمت " ن نعمـت يمنظور از اكه اند  بعضى گفته. اند كرده ارائه يادينظرات ز
هـا را   همـه نعمـت   برخـي داننـد و   مى "تيامن"و "تندرستى" آن را بعضياست، و  "خاطر

ت و يـ م، نعمـت وال يعمراد از ن ،ات هم گفته شدهياز روا يو در برخ .اند ه شمردهيمشمول آ
  :ات فرموده استير نمونه در جمع روايدر تفس. ت استيب نعمت اهل

ار گسترده دارد كه همه مواهب يك معنى بسي "مينع" ن است كهيات چنين رواير ايتفس
ـ قـرآن و وال  ،اسـالم  ،مـان يا ،نيمانند د "معنوى" الهى را اعم از  هـاى  ت، و انـواع نعمـت  ي

                                                                                                                                        
  )36، االسراء( »وَلا َتْقف ما َليس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصرَ واْلفُؤَاد ُكلُّ أُوَلئك َكانَ عنْه مسئُوًلا«. 1

 .د شدخواهن و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن، زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع
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مـان و  ينعمـت ا ماننـد  ى يشود، منتهـا نعمتهـا   جتماعى شامل مىرا اعم از فردى و ا "مادى"
  .)287 ص ،1373 ،يرازيمكارم ش( دارند ترى شيت بياهمت يوال

  :ه استز آمديزان نير الميدر تفس
انسان در مورد آنها مـورد پرسـش و    ،ى كه خداى تعالى به آدمى ارزانى داشتهيها نعمت

خـداى  زيرا . راهي از آنها استفاده نموده استگيرد كه چگونه و در چه  بازخواست قرار مي
، و بشـر را  قـرار داده ق كمال بشر يده تا نعمت بشر باشند، و آنها را در طريتعالى آنها را آفر
و معلوم است كه خود آدمى كند نه كفران به جا آورد، ها را  آن نعمتشكر دعوت كرده كه 

كند تا نعمـت شـود، و    مصرفگونه هاى خداى تعالى را چ ص دهد كه دادهيتواند تشخ نمى
ن خداست كـه رسـول   يد زمينه،ن يشكر باشد نه كفران، تنها راهنما در ا ،گريا به عبارت دي

ـ ان آن ديـ ت خود را بـراى ب يآن را آورده، و امامانى از اهل ب) ص(خدا  . ن نصـب فرمـوده  ي
دسـتور  به آن نحوى كه رسـول و امامـان    ،نعمت است چگونگي مصرفال از ؤس ،نيبنابرا
  ).606ص ، 1363، ييطباطبا( اند داده
دانـد، منـابع    يم مسؤولخود را نسبت به آن  مسلمانكه فرد  ياساس يها از نعمت يكي

آن مصرف ت يفين منابع و كيا زان استفاده ازينسبت به مكه داند  ياو م. است يطيمح ستيز
  .گو باشد د پاسخيبا
  له بودن امواليجهان و وس يهدفمند. 5

هدف همه مخلوقات بر اساس آنچه . ده شده استيجهان هدفمند آفر يش اسالمنيدر ب
ـ انسان ن يانسان است و از طرف ير تعاليقرار گرفتن در مس ،شود ياستفاده م هيالات يآاز  ز ي

 ،ن كننـده سـعادت اوسـت   يخداوند كه تـأم  ير مخلوقات به منظور بندگيبه عنوان هدف سا
 ،داننـد  يا مـ ين دنيرا منحصر در ا يكه هدف زندگ يانخداوند متعال كس. ده شده استيآفر

بـه منظـور رفـاه     يگرچه همـه هسـت  . كند يد ميگر تأكيد يايكند و بر وجود دن يسرزنش م
گونه  اما همان ،ق شده استيها تشو ن نعمتيده شده است و انسان به استفاده از ايانسان آفر

او  يقرب خداوند و بنـدگ  يعني ،سانان ييد در جهت هدف نهايها با نيهمه ا ،كه اشاره شد
بلكـه   ،باشد ياما خود هدف نم ،ها گرچه مطلوب است از نعمت يبرخوردار ،نيبنابرا. باشد
  .تر  يعال يدن به هدفيرس ياست برا يا لهيوس
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  عدالت. 6

نش يد آفـر يـ ن مجآقـر   ، جهان براسـاس عـدل خلـق شـده اسـت،     ات قرآنيبر اساس آ
  :ديفرما گونه نقص دانسته، مى چيهمند و بدون  نظم، ضابطهد و ماه را ميها، خورش آسمان

ـ  باشيافتن نقصان در خلقت يهر قدر در پى  تـرى را تجربـه    شي، درماندگى و زبـونى ب
  ).4و  3ملك، (كنى  مى

ن قـرار گرفتـه كـه    يز اراده خداوند بر ايع نين، در تشريعالوه بر عدالت در عرصه تكو
  1.د شده استيت تأكين واقعيدر قرآن بارها بر ا. نداو استفاده كن يها همگان از نعمت
  :ديفرما يباره م نيدر ا) ره( ييعالمه طباطبا

اصـل  . رود يشـمار مـ   از مقررات در اسـالم بـه   ياريه بسياست كه پا يقت قرآنين حقيا
همه است  يع اموال براين است كه جميرد، ايگ يز در چارچوب آن قرار ميكه همه چ يثابت

شود كـه مصـالح عامـه بـا آن مخالفـت نداشـته باشـد         يت ميرعا يحدد تا و مصلحت افرا
  ).183، ص 1363، ييطباطبا(

ن و آسـمان اسـت،  در   يز آنچـه در زمـ  يـ و ن ياهيو گ يوانيح يها تمام گونه ،نيبنابرا 
ها تعلـق دارد   خداوند به همه انسان يها نعمت ،گريد سوياز . است يات ضروريچرخه ح

مواقع حق آنان بـر انسـان    ين مواهب سهم دارند و در برخيز از اين ر موجوداتيسا يو حت
توانـد بـا آن آب    يبه آن، انسـان نمـ   يوانياز حيو ن  ط كمبود آبيدر شرا شود، مثال يمقدم م

ـ ن يآتـ  يها حقوق نسل. مم كندينماز ت يد برايبلكه با ،رديوضو بگ ز در اسـتفاده از منـابع   ي
ت يـ ت و گذاشـتن ارث، نشـان اهم  يوصـ   اوان به وقف،ه فرياصوالً توص. گوشزد شده است

  .بعد است يها دادن مكتب اسالم به نسل
  تقوا سبب نزول بركات الهي. 7

كردنـد، قطعـا بركـاتى از     شـه مـى  يآورند و تقـوا پ  مان مىيها ا اگر مردمِ شهرها و آبادى«
ـ يتكـذ ]  مـان يبـه جـاى ا  [م؛ ولى آنـان  يگشود ها مى ن بر آنيآسمان و زم و كفـر  [د ب كردن

  2.»ميگرفت] با قهر خود[پس ما هم، به خاطر كردارشان، آنان را ] دنديورز

                                                                                                                                        
 .)10 ،رحمن(» واْلأَرض وضَعها لْلأََنامِ«؛ )29 ،بقره( »هو الَّذي َخلَقَ َلُكم ما في اْلأَرضِ جميعاً«. 1
 ).96 ،اعراف(» َخذَْناهم ِبما َكانُوا يْكسبونَأَولَو أَنَّ أَهلَ اْلقُرَى آمنُوا واتَّقَوا َلَفتَحَنا علَيِهم برََكات منَ السماء واالَْرضِ ولكن َكذَّبوا َف«. 2
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زهـاى  يشـود، در مقابـل چ   دار گفته مـى يهاى ثابت و پا بركات، جمع بركت به موهبت«
هاى مـادى و   بركات شامل بركت. ش وجود داردير و افزايدر معناى بركت كثرت، خ. گذرا

مان و تقـوا باشـند   يت جامعه اهل ايد اكثريشود كه با فاده مىه استين آياز ا. شود معنوى مى
گـذارى   هيتوان استفاده كرد كه سرما ز مىيتا مشمول الطاف و بركات شوند و ن) أهل القرى(

  ).133و  132 صص، 1374، يقرائت( »روى فرهنگ معنوى جامعه، بازده اقتصادى هم دارد
دار را در نگاه يعالوه توسعه پا هب. دارد نزديكيدار ين سنت به طور خاص با توسعه پايا

و توسـعه   ين امـور معنـو  يرا در وحله اول بيز. كند يم يمكاتب مادساير اسالم متفاوت از 
ك  قـانون مطـرح   يبلكه به صورت  ،داند ينم ين ارتباط را تصادفيكند و ا يقرار مبرارتباط 

از . باشـد  يابـل درك نمـ  ق يدر مكاتـب مـاد   ين ارتبـاط ياست كه چن ين در حاليا ؛كند يم
ـ بركت دو چ يدر معنا ،بركت گذشت يطور كه در معنا همان يطرف ر يـ خ. ز نهفتـه اسـت  ي

ر باشـد و  يقابل قبول است كه همراه با خ ي، رشدين در نگاه اسالميبنابرا. دار يفراوان و پا
اسـت و   دارير فراوان و پاين خيا ،ياز طرف. به برسانديات طيانسان را به ح ،گريبه عبارت د

ـ اسـت كـه موجـب پا    يزين چيا ـ كـه بـا تخر   يا توسـعه . توسـعه خواهـد شـد    يداري ب ي
ن طـور  يهم ،كند ير نخواهد بود و بركت بر آن صدق نميخ ، قطعاست همراه باشديز طيمح

ظالمانه است و مسلما بركـت ظلـم را    ،گر منجر شوديافراد دحقوق ع ييكه به تض يا توسعه
  .رديگ يدر بر نم

  :سدينو ن مىيه چنين آيباره ااددانان مسلمان درتصكى از اقي
مـان بـه   يا جـة ين باشد كه افـراد نت يه اينظر نيل منطقى اسالم براى ايكى از داليد يشا«

مـى  يعنى اعتقاد بـه حضـور دا  ي ،مان به خدايا. و انجام احكام شرع را مالحظه كنند خداوند
بارت است از اخالقِ كارىِ قـوى،  مان عين ايحاصل ا. امور اجتماع ةتعالى در هم ذات بارى

ر، عدالت و گردش يز از اسراف و تبذي، پرهكارآمدد يمبتنى بر صداقت و درستى، تول ةمعامل
د مترتب بـر آن، وفـاى بـه عهـد و حـداكثر تعـادل در       يثروت با توجه به قبول خطر و عوا

هـر گـاه    ن كهيخالصه ا. هاى اقتصادى و آزادى معامالت در چارچوب احكام شرع تيفعال
ا يمند، پو ، اقتصادى قدرتكنندمان آورده و به آن عمل يهاى اسالمى ا افراد جامعه به ارزش

ع نامتعادل درآمـد و ثـروت   يجاد توزيهاى ا سرچشمه ةكه در آن هم خواهند داشتو بالنده 
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ـ ، از مشـود  مـانع پيشـرفت اقتصـادي جامعـه مـي     ى كـه  يهـا  گردد و تمام راه مسدود مى ان ي
، ص 1373، يحسـن (تواند وارد شود  ثباتى فقط از خارج از نظام مى ن نظامى بىيدر چن .دارد برمى

83.(  
ان يبى، بيمان و تقوا را، بدون در نظر گرفتن امدادهاى غيشان تنها آثار عقلى و عملى ايا

ن يش از ايزى بياد شده بر چي ةيد، درست است؛ ولى آن مطلب، در جاى خويا. كرده است
بـى  يو نـزول امـدادهاى غ   الهـي ش درهاى رحمـت  يد گشايرا كل الهيقواى داللت دارد و ت

  .كند معرفى مى
  ها شكر سبب فزونى نعمت.  8

م و اگـر كفـران نعمـت    ييافزا ها را مى د، آن نعمتيباش الهيهاى  گزار نعمت اگر سپاس«
  1».د استيد، البته عذاب من شديكن

هـاى   درسـت از نعمـت   عنى استفادةيكر عملى است؛ ُش ،هين آيكر در اكى از معانى ُشي
الهـي قـدردانى و   اگـر از مواهـب   : كند ن معنا مىيه را چنين آيا) ره(هد مطهرى يش. خداوند

م و يدهـ  ش مـى يها را بر شما افـزا  د، آنييبردارى نما د و به نحو مطلوب بهرهيشناسى كن حق
عـذاب مـن البتـه    د، يـ هوده در راه خـالف مصـرف كن  يها را ب د و آن نعمتياگر ناسپاسى كن

  .)236ص ، 1376، يمطهر( د استيشد

ازهاى يى رفع نآراءراه درست استفاده از د .مال است ،هاى خداوند متعال كى از نعمتي
ـ اگـر ثـروت در ا  . ر اسـت يز از اسراف و تبـذ يگران و پرهيخود و د ن راه مصـرف شـود،   ي

، خداونـد آن را  گرفته شودر گناه به كار يخداوند متعال بر آن خواهد افزود؛ ولى اگر در مس
  .دهد د آخرت قرار مىيعذاب شد ةيما

  اسالم يكالم يدار بر اساس مبانيپا  توسعه

دار از منظـر  ير توسعه پايدر صدد تصو ،داريتوسعه پا يكالم يمبان ياكنون پس از بررس
  .مياسالم هست ينظام اقتصاد

سـت،  يز طيضمن حفظ مح است كه يا دار توسعهيان شد كه توسعه پايمقاله ب يابتدا در
دار، يـ ن گـام در توسـعه پا  يتر ين و اساسياولن يبنابرا. ز پاس دارديرا ن يآت يها حقوق نسل

                                                                                                                                        
 .)7 ، ابراهيم(» لئن شكرتم ألزيدّنكم و لَإن كفرتم إن عذابى لشديد«. 1
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ز يـ دار كردن چـه چ يدنبال پا هن است كه ما بيدر ا ياست، پرسش اساس يافتگي اصل توسعه
بـا   ين اسـت كـه رشـد اقتصـاد    يافته در ايتوسعه  ياز كشوها يبرخ يگرچه نگران. ميهست

ـ داشته باشد، امـا پا دوام تواند  ينم ،كه شروع شده يسرعت ـ ، پايا ن توسـعه يچنـ  يداري دار ي
و از جمله اسالم با  الهيان ياد  است كه مسلماً يطلبو تكاثر ييگرا ، مصرفيعدالت ينمودن ب

در  يو مكاتب ماد يدر نظام اسالم يافتگي توسعهتفاوت  يعلت اساس. باشد يآن سازگار نم
در مـورد نظـر اسـالم    انسـان   .شد يبررس الين دو مكتب است كه تفصيدر ا ف انسانيتعر

ت و بـه  يـ دچـار بحـران معنو  نـه  نه گرفتار دستاورد رشد خود ساخته شده و   بستر توسعه،
ـ دنبال آن بحـران هو  بلكـه بـا   شـود،   مـي انه يت و نـه گرفتـار زهـد خشـك و روح صـوف     ي

ق يـ طر ير عـدالت، طـ  ي، در مسـ يرونـده روشـن اخـ   يا در كنار آياز مواهب دن يبرخوردار
  .كند يم

  در منظر اسالم يافتگيتوسعه 

ن يتـر  مهمتوان  يم ميتوسعه گرفت يكالم يمبان يعنيكه در بخش قبل  يجيبر اساس نتا 
ـ است كه ا يهيبد. را استنباط كرد يدر نظام اسالم يافتگي توسعه يها يژگيو در  يژگـ ين وي

  . فاوت خواهد بودمتداول مت يافتگي موارد با توسعه يبرخ
  ت جامعه صالحيت و تربيرشد معنو

ـ در ا ، ينيد يبا راهبردها  محور،توسعه سكوالر يراهبردها يتفاوت اساس ن اسـت كـه   ي
داننـد و   يكه  هدف اصلى خلقت انسان را تقـرب بـه خداونـد مـ     نيبه لحاظ ا الهيمكاتب 
ـ تر آن در دن شيو بابد ي ا تحقق مىين دنيفقط اندكى از كمال انسان در ا ،معتقدند  گـر ياى دي

ـ د  بـه خصـوص  ن مكاتب يشده از جانب ا ارائه يراهبردها يد اصلين، تأكي، بنابرااست ن ي
دن به يجهت تحقق اهداف توسعه و رسدر زى ير ن است كه برنامهيتوسعه، بر ا ياسالم برا
و گسـترش دانـش   . ن هـدف انجـام شـود   يـ د با توجه به ايش همگانى بايا و آسايآبادانى دن

نـه   ،ن چارچوب باشـد يمند است كه در ا ت و رفاه جامعه وقتى ارزشين بهداشت و امنيتأم
البته . عنى سعادت اخروىي ،اد بردن هدف اصلىيهاى معنوى و از  كردن ارزشمت فدايبه ق

ـ يو تفك ييجدا ست؛ بلكه اصوالياز دانش و رفاه نمعناى بازماندن  ن سخن بهيا ن يـ ن ايك ب
  ).77ص، قص(د دو وجود ندار



  فلسفه دين  ���� 56

 

 

  يرفاه عموم

نـه   ،ايـ ن دنيـ هاى خداوند در ا مندى از نعمت اول گذشت، بهره يژگيطور كه در و همان
هاى مشـروع در پـى    گر منافات ندارد؛ بلكه آنان كه از راهياى ديبا سعادت انسان در دن تنها

  .اند ز قرار گرفتهيق نيند، مورد تشويآ ش برمىيخو ةفراهم كردن اسباب رفاه خود و خانواد
ـ رفاه بشر را آفر ياز براين است كه خداوند امكانات مورد نياعتقاد ما بر ا ر ده و مسـّخ ي

خـود بـا مشـكل مواجـه      نيازهـاي ن يكه افراد بشر در تأم ييبه معنا يابياو كرده است و كم
ن بوده و يد يها د طبق آموزهين امكانات باياستفاده از اكه است  يهيبد. وجود ندارد ،باشند
ـ تقوا و اطاعت از اوامـر خداونـد، در حـوزه اسـتفاده از ا    . ز شودير پرهيراف و تبذاز اس ن ي

  .دنبال خواهد داشت هها را ب ش و بركت آنيمنابع، افزا
بـا   شود؛ ز شمرده مىين ياقتصاد يها ر نظاميسا ةبرقرارى رفاه از اهداف الگوهاى توسع

در . هـا مطـرح اسـت، تفـاوت دارد     گـر نظـام  يرفاه نظام اسالم با رفاهى كه در د ،ن وجوديا
 :د استير مقياسالم رفاه به امور ز ةالگوى توسع

 يز از غفلت زدگيو پره تيمشروع. الف

را  يرفـاه  ،ل شده استيز تشكيو معتقد به عالم رستاخ شناسكه از افراد خدا يا جامعه
ـ . پـذيرد  نمـي كه همراه با گناه باشـد   از  يارتوسـعه و رفـاه و برخـورد    يا ن جامعـه يدر چن

افـراد   .اسالم يتحقق اهداف عال ياست برا يا لهيبلكه وس ،ستيخداوند هدف ن يها نعمت
گران يع حقوق ديير و تضي، از هرگونه اسراف و تبذين جامعه در استفاده از منابع خداداديا

ـ شـود،   ارى از كشـورها رفـاه خوانـده مـى    يچـه امـروزه در بسـ    آن .كننـد  يز ميپره تـر   شيب
ج فرهنگ مصرف كاالهاى لـوكس، بـه منظـور    يترو. نوعى اسراف استه و ب يزدگ مصرف

ـ  ها، به هاى كارخانه ش تقاضا براى فرآوردهيافزا متعلـق بـه    هيـ ن بـردن منـابع اول  يمعناى از ب
هـاى اسـراف در    ق و نمونـه يست است و از مصاديط زينده و آلوده ساختن محيهاى آ نسل
 .شود ن جوامعى شمرده مىيچن

 همگانى بودن

از  ،ميعـالم خلقـت اشـاره كـرد     يبر اصل عدالت، به عنوان ركن اساس يكالم ير مباند
كـه  نخواهند شـد   يداران او، راض نان خداوند و امانتيافراد مسلمانان به عنوان جانش يطرف

ـ . گران محـروم باشـند  يخود از مواهب خداوند استفاده كرده و د  ي، رفـاه ين نظـام يدر چن
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ز يـ هـا ن  تيـ حتى به حقوق اقل، نظامن يادر . روه خاص نباشدرفته است كه منحصر در گيپذ
حى، ناراحـت  يو فرتوت مس بيكاراز عدم توجه به مرد  )ع( حضرت على. توجه شده است
 ).1228ص ، 1416، يشهر ير يمحمد(المال برآورده سازند  تيازهاى وى را از بينتا شد و فرمان داد 

  ينسلن يو ب ينسلدرون  عدالت

 ،يداريپا يها مؤلفه ،محقق شود ياسالم يها هرگاه توسعه مطابق آموزه ،درس يبه نظر م
دار در يـ ن دو ركـن توسـعه پا  يان ايست را خواهد داشت و بيط زيعدالت و حفظ مح يعني
  .باشد يها م د بر آنينجا از باب تأكيا

ـ از آ ،ميو اشاره كرد ان شديب ياز مبان يكي، عدالت به عنوان يكالم ين مبانييدر تب ات ي
از مواهـب خداونـد    يها در برخـوردار  شود كه همه مردم و همه نسل يات استفاده ميو روا

  .دور است ن مقدس اسالم بهياز ساحت د يعدالت يض و بيم هستند و هر گونه تبعيسه
 يهـا  ن است كـه چـرا نعمـت   يا ،د پاسخ دهديامت بايكه انسان در ق ييها از سؤال يكي

ع كـرده  ييبعـد را تضـ   يهـا   رار داده است و چرا سـهم نسـل  را در انحصار خود ق يدخدادا
كه متعلق بـه   يدر اموالكه نخواهد شد  ل او حاضرين خداوند و وكيانسان به عنوان ام.است

  .، تجاوز كندهمگان است
ـ ا ازرمتجاوزانه ياستفاده كارامد و غ يخداوند به معنا يها گر، شكر نعمتيد سوياز  ن ي

 .دهد يبعد را گسترش م يها ه و رزق نسلها شد منابع، سبب بركت آن

ت دادن مكتب اسالم يت، و گذاشتن ارث، نشان اهميوص  ه فراوان به وقف،يتوص اصوال
 ياز مباحث مورد توجه نظـام اقتصـاد   يكي  ه منابع،يع اوليبحث توز. بعد است يها به نسل

ت يع مالكيتشر. ستشده ا ارائهع يبه منظور تحقق عدالت در توز يياسالم بوده و راهكارها
  .ن منظور استيد به هميح قرآن مجيطبق تصر) انفال( يعيمنابع طب يبرا يدولت

ـ ها عا هيساكنان آن قر) ىآراءد  (آنچه خدا از  ـ امبرش گردانيـ د پي  د، از آن خـدا و از آن ي

ست، ا ان و درراه ماندگانينوايمان و بيتيو ) وى  (  ك يشاوندان نزديو متعلق به خو) او  (امبر يپ
 1.ان توانگران شما دست به دست نگردديتا م

                                                                                                                                        
1 .»اكسالْمى وَتاماْليى وي اْلُقرْبذلولِ ولرَّسلو لَّهلِ اْلُقرَى َفلنْ أَهم هولسَلى رع اللَّه ا أََفاءامولَةًينِ وكُونَ دَلا ي ِبيلِ َكينِ السنَ  بيب

ْنكُمم اءي7 ،حشر( »اْلأَْغن(. 
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  ستيط زيحفظ مح

 يريبراساس تصو. آن است يست و بلكه ارتقايط زيدار، حفظ محيگر توسعه پايركن د
ن ينش انسان اياسالم در آفر يريگ جهت. ميان كرديب يكالم يت در مبانيعيكه از انسان و طب

 يم از عقل و فطرت به عنوان رسـول بـاطن  الزم اع يها نهياست كه خداگونه شود و همه زم
ار او گذاشـته و از جملـه بـه او    ي، را در اختيزندگ يامبران به همراه كتاب راهنمايدر كنار پ

ارش نهاده شـده  يتكامل او در اخت يدر راستا يرا كه به عنوان ابزار يامانتكه سفارش كرده 
  .حفظ كند يبه خوبرا 

ان سـپرده و عمـل كننـد و راه و رسـم بنـدگى و      م گـوش جـ  ين تعاليان به ايهرگاه آدم
قرار داده، براسـاس رهنمودهـاى   ارشان يند و با امانتى كه خداوند در اختيمايرا بپ اللهى ةفيخل

طى كه اكنون با آن مواجه يست محيند، مشكالت فراوان زين عمل نمايشده از جانب د ارائه
ت كننـد، در  يـ گر را رعايكـد يهـا حقـوق    هـر گـاه انسـان    مـثال . بنـدد  رخت برمـى  ،ميهست
طلبى، حـرص وآز،    هاديش گرفته و دست از زيعت راه اعتدال را پيبردارى از مواهب طب بهره

 ،ن وجوديبا ا. ابندي اى خود را بهشت مىين دنين صورت همياسراف و اتالف بردارند، در ا
 ،ت اسـت يسـان دن انسان به نقطه اوج كمال و انيرس الهيان يرى اديگ ن كه جهتيعالوه بر ا
ده شده تا جوامع در هر سـطحى  ين ديى در متن ديى، راهكارهايگرا ر واقعيز از غيبراى پره

 طـى نسـبتا  يبتواننـد مح و نى باشـند  ين و رهنمودهاى ديمان به خداوند و عامل به فرامياز ا
  .رى كننديهاى متخلف جلوگ سالم داشته و از تجاوز انسان

ن و يز آنچه در زميو ن ياهيو گ يوانيح يها تمام گونه، وجود ياسالم يها گاه آموزهناز 
خداونـد بـه همـه     يها گر نعمتيد سوياز . است يات ضروريآسمان است، در چرخه ح

مواقـع   ين مواهب سهم دارند و در برخيز از اير موجودات نيسا يها تعلق دارد و حت انسان
ـ و ن  ط كمبود آب،يدر شرا شود، مثال يحق آنان بر انسان مقدم م ـ از حي بـه آن، انسـان    يواني

 .مم كندينماز ت يد برايبلكه با ،رديتواند با آن آب وضو بگ ينم

  جهينت

در .ميان كـرد يـ ز بيف كرده و الزامات و موانع آن را نيدار را تعرين مقاله، توسعه پايدر ا
خراج دار از منظـر اسـالم را اسـت   يتوسعه پا يكالم يات، مبانيات و روايادامه با استفاده از آ
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ـ از ايك عالوه، در هر  هب. ميدار مالحظه كرديها را با توسعه پا م و ارتباط آنيكرد ، ين مبـان ي
ـ يب ن نگرش را با جهاني، تفاوت ايسه اجماليك مقايدر  مطـابق  . ميان كـرد يـ سـم ب يبراليل ين

 يبـرا  يا لهين جهان وسـ يخداوند در ا يها ، جهان هدفمند بوده و نعمتياسالم ينيب جهان
ـ اعتقـاد بـه جهـان غ   . ش در نظر گرفته شده استياست كه برا يبه كمال مطلوب دنيرس ب ي

ـ يب ن جهانيگر عناصر ايركات خداوند از دبو به عنوان محل نزول  يعالوه بر جهان ماد  ين
 ،دارد يب به جهان ماديكه با نزول بركات از جهان غ يا و شكر و رابطه يعنصر تقو. است

ـ يب ز دو جهـان ين از نقاط تمـا ين جهان حاكم است و ايا است كه بر ييها از جمله سنت  ين
ن، بـر  يزمـ  ين او در رويفه خداوند و امـ يز به عنوان خليانسان ن. سم استيبراليو ل ياسالم

همواره  ،ن حاليم خداوند قرار گرفته و در عيداده شده و مورد تكر يگر موجودات برتريد
ـ يبه خداوند و عـالم آخـرت تـأث   اعتقاد . رديگ ياو مورد سؤال قرار م يها كنش در  ير فراوان

ـ  ين و ظلـم در حـق د  يدر زمـ  يفساد و تبـاه  يها نهياعمال او گذاشته و زم ن يگـران را از ب
خـود دانسـته و    يخود را قادر و ناظر در همه لحظات زندگ يكه خدا ين انسانيچن. برد يم

آخرت خـود را   يتگارز معتقد است و رسيا نيدن يضمن اعتقاد به عالم آخرت، به ارزشمند
امده و آن يبرن يخداداد يها ب نعمتيگاه در صدد تخر چيه ،كند يا جستجو مين دنيز در اين

سـاز   نـه يل شـده، زم يتشـك  ين افـراد يكه از چن يا جامعه. دهد يرا در انحصار خود قرار نم
  .همگان به ارمغان خواهد آورد يدار بوده و رفاه را برايتوسعه پا
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