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 دگاه اسالمياز د يانسان ةتوسع يهاو شاخصها اريمع
 *يلينصراهلل خل

 دهيچک
است « يتوسعه انسان»کرد يهاي توسعه، روکرد در بحثيترين رود مقبوليجديدترين و شا

کرد، ين رويا يد آمد. در راستايصرف پد يتوسعه اقتصاد يهاي منفامديکه به دنبال بروز پ

ن يدر سطط ج جناا ارا ه شططدت اسططت. در هم ياديهاي زييها و گردهماقات، گزارشيتحق

سال « سازماا ملل متحد» نه يزم سله گزارش1990از  سل ساله  سعه »هايي دربارت ، هر  تو

ها چنرت کشور يآا، درصدد آشکار ساز يسازد که طمنتشر مي« هاي جنااکشور ينانسا

بر  يهاي ارا ه شدت مبتنها و شاخصارياست. از آنجا که مع ينه مسا ل مختلف انسانيدر زم

زت انساا را شامل يبر غر يمبتن يسم بودت و تننا بعد ماديبراليسم و ليشناسي سکوالرانساا

سالم، نمي دگاتيشود. از دمي سعه  يتواند مالک عمل براا سالميتحقق جامعه تو  يافته ا

از  يهاي مناسب توسعه انسانها و شاخصارين پرسش که معين مقاله با طرح ايرد. ايقرار گ

و با « ينيو د يمنابع نقل يل محتوايتحل»دگات اسططالم کدام اسططت  با اسططتفادت از روش يد

مورد نظر اسالم،  يعه در اسالم و مفنوم توسعه انسان، اصول و اهداف توسيمراجعه به مبان

شف مع شاخصاريبه ک سانها و  سعه ان ست و مع يهاي تو شاخصاريپرداخته ا هاي ها و 
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 مهمقّد
ستيان متماديسال يبرا شد»به  يابي، د صاد« ر ستيس يهدف عمده اقت گذاران و رهبران ا
 يبران راه يو خدمات بهترها شــتر لاايد هرچه بيتول، دگاهين ديبود. بر اســاا ا ياســيســ
شد»به ل ين و ،مردم يسطح زندگ يارتقا شتغاليافزا، ينظامتوان ت يموجب تقو« ر و  ،ش ا

سر شديشمندان درياند ،جيا به تدرشد. امّيم يبودجه تلقّ يلاهش ل  ييبه تنها افتند له ر
ن ييتواند پاي، ميرغم رشــد اقتصــاديعل، مردم يت زندگيفيســت و ليز نيچهمه يجوابگو
خوب است و  يله چه نوع رشدشمندان مطرح شد ياند ين سؤال برايا، ين رويباشد. بد

سان شد چه يا ةنيست؟ هزيچها سودش به حال ان س زانيمن ر ست و چه ل د آن را يبا يا
دنبال بهشــمندان يباعث شــد تا اند يدارين بيبرد؟ هميم يبپردازد؟ و ســود آن را چه لســ

مد يهاراه ـــد را  نديبرآ يترلارآ باط و رش بهدر ارت ـــان يهاو ارزشها با جن در ، يانس
شم سب يهااندازچ ساا مقها قرار دهند؛ چنان له بعد يترمنا شد بر ا سانير مورد  ياا ان

 سنجش قرار گرفت.
 يله ثروت واقع يمردان و زنان يعني را، از بود له مردمين يسازولار، يدارين بيا يدر پ
ستند، دوباره يتهر ملّ سعه جا ه س ،دهد يدر مرلز توجه تو سانير را هدف  يدن به رفاه ان

شــرفت بشــر و يپد، يو دفع فقر جلب نما يبرابر يان را به ســويتوجه جهان ،توســعه بداند
ـــانتحقّ يرا براها لشـــور يهاراهبرد مردم را  يهانهيگز ةو دامن لند، يابيارز يق رفاه انس

ــت له درآمد  ــت اس ــترش دهد. درس ــت ينظر آدمم موردمهّ يهانهياز گز يکيگس  اامّ، اس
ابد. يوسعت  يانسان يهانهيد تمام گزيبا، لين دليآن خالصه لرد. بد را در يتوان زندگينم
س يز وجود دارد له براين يگريد يهانهيگز شکل ا ياريب ست.  شمند ا ن ياز مردم بس ارز
ست و از آزادها نهيگز سيس يمتفاوت ا صاد، يا سازندگ يو اجتماع ،ياقت صت  و  يتا فر

 رد.يگيم را دربر ين حقوق انسانيو تضم ،يت نفس شخصاز عزّ يمندبهره، تياقبروز خلّ
توســـعه » اريمع، لارشـــناا ســـازمان ملل متحد، محبوب الحقنه بود له ين زميدر هم

 ييهاسلسله گزارش ،سالهتوسعه ارائه داد و همه يهاعملکرد الگو يابيارز يرا برا« يانسان

 شود.يم آن سازمان ارائه ياز سو

 قيتحق ةنيشيپ
ــع ةدربار ــا ةتوس ــالم مطالعات محدودياز د ينانس ــور  يدگاه اس در داخل و خارج از لش

ست سعه به عنوان هدف»ة در مقال 1ييد لاظم رجايس. صورت گرفته ا ش تو «  (يقرآن ي)نگر
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س سعه را از منظر قرآن مورد برر س . اوقرار داد يتو ، مطلوب ةجامع يهااريمع يپس از برر

شد. از نظر وم متذلّيلر دگاه قرآنينجات و موانع راه را از د يهاراه س ،ير  دن يقرآن راه ر

ــتناد به آ يلند. ويم مان ذلريو شــرط آن را ا ،زه را عمل صــالحيپال يبه زندگ  97 ةيبا اس

سلمانان معرف يآرمان ةبه را جامعيات طيح ،نحل ةسور سلمانان موظّيم يم اند فلند له م

 ق آن تالش لنند.تحقّ يبرا
سان ةتوسع يهاشاخص»ة مقالدر ز ين 2انيليمحمّدجمال خل مطلوب و  ةمحور در جامعان

سالم يآرمان س، «ا سعيشرط ر ست ةدن به تو سالم را د شر به ح يابيمطلوب از نظر ا ات يب

سان به گونه يمادّ يهاازين ،له در آن ياتيح ؛دانديم بهيات طيا حيمعقول  شود يتأم ياان ن 

آن  يله خداوند متعال بشر را برا ييام واابه مق او دنيو رس يمعنو يرشد و تعال ةنيله زم

انســان هدف و محور توســعه اســت. ، ين از نظر اســالميفراهم شــود. بنابرااســت، ده يآفر
ساا آموزه ،انيليخل سع، هاتيقرآن و روا يهابر ا شاخص تو سان ةپنج  ر را به يز محوران

 يافتگيزان توسعهيم( 1لند: يم مطرح ياسالم ةک جامعيدر  ياقتصاد ةمنظور سنجش توسع

( 3؛ شــت عموم مردميزان تناســب ســطح مصــرف و رفاه جامعه با معيم( 2؛ يانســان يروين

 ييو پاســـخگو ،يريپذتيولئمســـ، دزان تعهّيم( 4؛ يافراد به حفظ منافع ملّ يبنديزان پايم
 .ين رفاه نسبيدر رفع فقر و تأم يابيزان لاميم( 5؛ افراد جامعه

ــع ودر  ون.ا.يهما ،نيهمچن ــع»ة در مقال 3يتيده ف.اُتيس ــاخص توس ــان ةش  ياخالق يانس

شور سالم يهال سازمان لنفرانس ا ضو  س يتوانمند» شاخص، پنج «يع ب يتخر»، «يتيجن

را به « ينفوذ مذهب» و، «يخانوادگ ياارزشه»، «ياسيو س يمدن يهايآزاد»، «يطيمحستيز

 سازمان ملل اضافه لردند. يانسان ةتوسع يهاشاخص

 « يانسان ةتوسع» فيتعر
4متّحد )ســازمان ملل  ةتوســع ةبرنام

UNDP« )لند:يم فيونه تعرگنيرا ا« يانســان توســعة 

سع» سان ةتو ست له در طّ ينديفرا يان سترش يهانهيگز، آن يا از «. ابدييم انتخاب مردم گ

صول شد و در طول زمان نينهايتواند بيها من انتخابيا، ينظر ا ا در هر ر لند. امّييز تغيت با

ک يماند: داشـتن يم ير باقييوجود دارد له بدون تغ يسـه محور اصـل، از توسـعه يسـطح
، هروزمرّ ياز زندگيبه اطالعات و دانش مورد ن يدسترس، يهمراه با تندرست يطوان يزندگ

ـــتن منابع ازم برايو در اخت ـــطح ياز امکانات زندگ يبرخوردار يار داش معقول.  يدر س
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 را دربر يعيف وسيط ،روديم به شمار يشتر مردم مهم و اساسيله از نظر بگر يد يهانهيگز

 رد.يگيم

 سازمان ملل يگزارش توسعه انسان ينقد و بررس
انگر يبه عنوان نما ،اقلاست و حدّ يفراوانارزش  يدارا، قطع نظر از نواقص آن، ن گزارشيا

ض سان يهااز جنبه يبع سعهيدر فراتواند ي، ميان شد. به نظرد يمف ند تو سديم با  ةزيانگ، ر
ــل ــان يجدّ هدرک لزوم ابراز عالق، ن گزارشيا ةيته ياص ــول انس  يهال درديو تقل يبه اص
 ان است.يعت در جريطب وان او يو م ،آدميان بنيسوز مع اوست له از تزاحمات خانمانمتنوّ

سيدواريما ام سا صالحات ا س يم با ا ست يه عالير و توجيو تف سان  ياز ه ن يدر او ان
مان يکي، گزارش ـــان ياعال يهااز آر بد. بعضـــيق تحقّ يانس ن گزارش ياز نواقص ا يا
 ند از:اعبارت
س1 صرفاً مادّي. تف ست ير  سان و محياز جهان ه ستقيا ست:يط زي، ان  ماً واردين گزارش م
س ستئم سيله ه ست يشنا شده ا ان پردازهينظر يالحاد ينيبجهانوان تيم ا از مطالب آنامّ ،ن
ستنباط لرد. جوهرآ ست. جايش به مادّيات و گرايآن اعراض از معنو يفکر ةن را ا  يات ا
ـــاخص، هاليتحل، فين جوهره را در تعريا يپا ماها ش  ن گزارشيمختلف ا يگرهاو ن
لدّيا حالّ يماه» :لنديان ميگونه بنيرا ا يمکاتب الحاددگاه يقرآن دد. يتوان ديم نا ا ا ينات

ماينموت و نح نا الّيا و  لدّهلک جا« هرا ا ندگانيغ؛ (24: هيث)  يگريز ديچ ،ما يايدن ير از ز
 لند.ينم عت هالکيم و ما را جز طبيشويم م و زندهيريمي. مستين

ــاا ا ــ  ه، يمادّ ةين نظريبر اس ــان توس و  ،يزير، برنامهياحطرّ يرچ مدبّيخلقت انس

با انکار ون، يمادّل زمان است. ه در طومادّ يجيل تدرمحصول تحوّانسان بلکه ؛ ت نشدهيهدا

جه منکر بعد يمحســوا منحصــر لردند و در نت ةت را در همان مادّيواقع، رمحســوســاتيغ
ـــدند.  يمعنو ـــاا لار خود را بر اآنان و تکامل آن ش ـــتنديچون اس ـــان  له  ن گذاش  انس

 ،يطور للّه بآنان، . يت مادّو لذّ ،منفعت، ســود يعنير هم ير اســت و خيخ جوگرِوجســت

 ،و نماگرهاها ک از شــاخصيچيده گرفتند و در هيانســان را ناد يلت و لرامت ارزشــيضــف

سان يبرا يازيامت ضبا يهاان ستکمال ،جهيدر نت .لت و بالرامت در نظر نگرفتنديف  يحرلت ا

ل له مسائل ين تحلياف شد. النون، شه متوقّيهم يبراها ر پرورش استعداديدر مسها انسان
ـــائليغ يعلم ـــت ياخالق ر از مس ـــاا بدبخت، قرار داردها ارزش ةدر حوز له اس و  ياس

ساخته يفيبالتکل شر را فراهم  سالم يحال در ؛ب صراحت ،له ا ضلبا لمال  سان باف ت و ي، ان
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 ،قتيدر حق؛ (13: )حجرات« الرمکم عند اهلل اتقالم انّ» .را ممتاز شــمرده اســت بالرامت

  شماست.ن يترزگاريشما نزد خداوند پرهن يترارجمند
از مواهب  يالثرحدّاستفادة ص ساخت له هدفش يحر ياز انسان موجود، ينگرش مادّ

گران يدهند با چپاول سهم دياجازه مله به خود اندک  يه اعدّ ةصانيحر اقداماست.  يعيطب
سوده زندگمرفّ شانده  يبحران يست را به وضعي  زيمح، لنند يه و آ ست. نتل سياا ر يج تف
س يمادّ سان، يتاز جهان ه ست: ياز ا ستي  زيو مح ،ان از خود ، يانحطاط اخالقن قرار ا
صرف، ستي  زيبحران مح، يگانگيب ش، يزدگم  يهايماريب، و ان خانوادهيشدن بن يمتال

 .(ن مقاله استيا ةخارج از حوصلها آن يليتفص يله بررس) يو روح يجسم
شراين گزارش بياة يتکبودن:  يرون ذاتي. ب2 ست له خارج از ذات  ياع  اجتميشتر بر  ا

ست سان ا سع يدر حال ؛ان سان ةله تو شد و با يم يذاتدرون ،يند فرهنگيفرا، به مثابة يان با
سان يل و دگرگونجاد تحوّيا شکوفا ،در ان ستعداد ييموجبات  سازد. يم را فراهم يو يهاا

سيدر ا ّسا شرا يتين گزارش، ح شده، به  يرونيو ب ي  اجتماعيله به  شان داده  سائل درونن  يم
سان مثل نظام اعتقاد ش يان ش ييها)و رفتار يو ارز شان داده  شود(يم يله از آن دو نظام نا ن

ــده  ــت. خنش ــاخص يلياس ــده لارارائه يو نماگرهاها از ش ــان ندارند و  يش به خود انس
 انسان هستند. يبلکه صرفاً عامل بقا ،لنندينم جاديدر خود انسان ا يلگونه تحوّچيه

س3 شتن:  يتگاه غرب. خا ست ين گزارش فرديا ةشنهاددهنديهرچند پدا سلمان بوده ا  ،م
و اند. آن شــرلت نداشــته ةيدر ته (ياســالم يهااز جمله لشــورو  جهان ســوم يهالشــور

 آن غرب است. يخاستگاه نظر

رفاه حدّ و حصر يب يهايآزادهاست: و شاخصها نماگرن يترعمده ين گزارش حاويا
ــرف يمادّ ــ يادآز، ص ــاو، يحجابيو ب يجنس ، و هانهيزم يمطلق زن و مرد در تمام يتس
 هيسم در غرب توصيبراليد ليجد يهاله نهضت يابه همان گونهها )جنسز ازدواج هميتجو
 .(لننديم

ـــتگاه غرب ل يده گرفتن لرامت و فضـــايمثل ناد آن، گريو نواقص دن گزارش يا يخاس

 م.يارائه لن يمستقل يم و الگويريبه عنوان الگو نپذ ما آن را، موجب آمده است تا يانسان

ن گزارش فق  يا در سطح جهان: يانسان يهايسامانها و نابهي. نپرداختن به علل ناهنجار4
سان يهايسامانهو به علل ناب، ج پرداختهيبه نتا شور يان شه در يرتاً له عمدها )در داخل ل

شور ست. خ( داردها خارج آن ل صائب ملل بدبخت و ب يلينپرداخته ا ر ينظجهان  ةچارياز م
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دول  يهايخواهافزون ن بهيات يکايو آمر ييقايآفر يهان، و لشــوريعراق، افغانســتان، فلســط

ــابق امر ةر خارجيوز) ن پاوليلال، شيپ يگردد. چنديمقدرتمند و ثروتمند جهان بر  (کايس

ک يمرگ » گفت:، شباهت داشت، تين آلبرايمادل او، سخنان سلفله به  يايريگدر موضع

حاضـر  ،خود يار منطقهيتداب ياجرا يد برايکا باياسـت له امر ييبها، يون لودک عراقيليم

 «.5رش آن شوديبه پذ

ــور جهان به نوع 75ش از يمردم ب ،النون ــين ياز قوان يکي گرفتار يلش ــتيا س  يهااس

ـــ دو ها ن لشوريا .باشنديم کايآمر ةحداات متّيم ايتحر  را دربر نيزم ةت لريوم جمعسـ

ــال پس از پا 10کا در طول يآمر رند.يگيم ــرديس ــوّيدر قالب قوان، ان جنگ س بات ن و مص

ــاد يهانهيدر زم يمختلف يهاميتحر، دمتعدّ ــ، ياقتص ــيس ه يعل يفرهنگ يو حت ينظام، ياس

 تهفت يارد نفر از جمعيليم چهارحدود  ،نيجهان اعمال لرده اســـت. بنابرا دول مســـتقلّ

 اند.دهيکا را چشيطعم خصومت آمر ية خالن لريا يارد نفريليم

 دگاه اسالمياز د يانسان ةتوسع يمبان
سع سان ةدر تو سان»، محور بحث يان ست. در واقع، « ان سعا سان ةتو سان به عنوان  از يان ان

 منظور از. شــوديپرداخته م« يشــناســانســان»موضــوع به نک، ير، ايناگز؛ لندياد ميهدف 

سا» سنان ست له ماه، ن گفتاريدر ا، «يشنا و  يواقع يهاازين ها،نشيو بها شيگرات، يآن ا

 ارائه گردد. ير مناسبيتفساز او شناخته شود و  انسان يهااستعداد

 انسان در اسالم يهايژگيو

 است:ن شرح يبدانسان از نظر اسالم  يهايژگين ويترمهم

 لين، نش انسانيهدف از آفر. ده نشده استيه آفرهوديانسان ب، از نظر اسالم: يالف( هدفمند

دن صفات يت رسيبه فعلها انسان« ياللهفةيخل» است. منظور از« ياللهفةيخل» به مقام او

و عبادت خداوند  ،هيتزل، هيتصف، ق مجاهدتين صفات از طري. اآنهاستدر درون  ياله

 د.نرسيم تيبه فعل

 ات جاودانه.ياست به ح يبلکه پل، ستيز نيچهمه انيمرگ پا، از منظر اسالم: يب( جاودانگ

سالميد ازبودن:  يبعدج( دو سان بعد، دگاه ا دارد. ارزش روح تا « روح» به نام يمادّريغ يان

لاماًل  ةيدو نظر، روح ةنيدهد. در زميم آنجاســت له خداوند آن را به خودش نســبت
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به هر هادن  له گردن ن عارض وجود دارد  پا يقيرات عميتأث، کيمت علوم  يزيرهيدر 

 .دارد يانسان ةاز جمله اقتصاد و توسع يانسان

اســتعداد رشــد » و« يعلم و آگاه»ها انســان ةبرجســت يهايژگياز و يکي: يد( علم و آگاه

 است.« يعلم

ــان يهايژگيگر از ويد يکيش: يا گرايل يمه(  ــت. متنوّ يهاشيا گرايالت يتما، انس ع اوس
ار بر يلند. اراده و اختيم فايانســـان ا ياراد يهارا در رفتارک ل نقش محرّيا ميش يگرا

ست. گرا« شيگرا» و« شناخت»ة يدو پا ستوار ا سان يو تماها شيا الت گوناگون در ان

ــأ رفتار ــت. در  يهامنش ــته يهاشيگرا، يک نگاه للّيمتفاوت اس ــان را به دو دس  انس

سان يهاشيگرا» و« يوانيح يهاشيگرا» س« يان به « يوانيح يهاشيگرا» لنند.يم ميتق

 ةزيذات و غر ش حبّيشود؛ مانند گرايم وان و انسان اطالقين حيمشترک ب يهاشيگرا
شود له از روح و يم انسان اطالق مختصّ يهاشيبه گرا« يانسان يهاشيگرا». يجنس

سان شيان ض، ييجوقتياند؛ همانند حقت گرفتهئت او ن ل يم، يخواهييبايز، يخواهلتيف

 .ييجول به قدرتيو م، يل به جاودانگيم(، و پرستش)به خدا 

سان يهايژگياز و يکي: يار و آزاديو( اخت ست « يقدرت انتخابگر» و« يار و آزادياخت» ان ا
 وابسته است. آنبه ، او، و ثواب و عقاب، يآدمف يتکلت و يمسئولله 

ــاف نف، له از ياز ابعاد وجود آدم يکي: ييز( قدرت و توانا ــاناوص ــمار مبه او يس رود، يش
 است.« ييقدرت و توانا»

ـــياز د: يريپذح( تحوّل  يهاات و حرلتند له تحوّاهمه معترف، يو اخالق يدگاه ارزش
ارزش است. چون  و ضدّ يتنازل يو گاه ،يو ارزش يتکامل يانسان گاه ةو آگاهان ياراد

و غضب  ،شهوت، ن عقلگوناگون همچو يهاشيو گرا ،اليام، از قوا ياانسان مجموعه
ست شد و خود ين قوا برايک از ايهر، ا شکوفايدارد و لمال هر ياژهيلمال و ر  ييک 

و لمال شهوت  ،قيشتر حقايشتر آن است. لمال عقل شناخت هرچه بيو اشباع هرچه ب
سويدارتر و نظايشتر و پايذ بيوصول به لذا ست. از  شخص، گريد ير آن ا ساا  ت و يا

ــان روح ويماه ــل مم ،يت انس ــان عقل و فطرت يو فص ــت. بنابرااوز انس لمال »، نيس
 يقوا ةعقل و فطرت اســت و هم ين رشــد و ترقّيره (يو و رشــد مختصّ)« يانســان

بايد قام مزاحمت برآينه ا، ندين دو درآيد در خدمت ايگر  که در م در  ا عمالًامّ ؛ندين
س سان  يعال يهاشيو گرا يوانيز حيان غرايم، مواقع ياريب تعارض  (،قل و فطرتع)ان
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در برابر رشد و لمال  يبه صورت مانع يوانيح يد و لمال رشد ناموزون قوايآيم ديپد
 شود.يم تينهايتا ب يد و موجب سقوط ويآيمت دريانسان

شنا سع يبا مبان ياجمال ييپس از آ سان ةتو س، ينيد يان سد. امّيها مآن ينوبت به برر ا ر
 ث توجه شود:ازم است به چند بح ،ش از آنيپ

 « يانسان ةتوسع» نو از يفيضرورت تعر

 ةتوسع يم الگويو ترس ،انتخاب، يزيربرنامهدر  يالنندهنييله نقش تع، از مباحث مهم يکي
ن هدف ييتع، فين تعرياز مسـائل مهم در ا .اسـت« يانسـان ةتوسـع» فيتعر ،دارد يانسـان

 ةشي. اندرديگيصورت مانسان  يواقع يهاازيو نها است با توجه به استعداد يتوسعة انسان
 يهاافتن استعداديت يانسان به منظور فعل يواقع يهاازين نيرا تأم يانسان ةهدف توسع ينيد

ــيم يفطر ــام يداند له رس ــت« ياللهفةيخل» دن به مقام ش ــياند ؛ امّااس هدف  ينيرديغ ةش
هرچه  ييجوز و لاميع غرابه منظور اشــبا هاانســان يمادّ يهاازين نيرا تأم يانســان ةتوســع

 داند.يم گريد يهاعت و انسانيشتر از طبيب

 « ياسالم يانسان ةتوسع» فيتعر
سان ةپس از روشن شدن هدف از توسع ف ينگونه تعريا ينيد ةشيتوان آن را در اندي، ميان

انســان به  ياســتعدادها، آن يله طّ يو اجتماع ياســت فرد ينديفرا يانســان ةتوســع» لرد:
ـــمنظور  مال حقيرس به ل تأمياز طر -يقرب اله -يقيدن   تيبه فعل يواقع يهاازين نيق 

و ها يســتگير بايقرار گرفتن انســان در مســ« يانســان ةتوســع»، فين تعريطبق ا«. رســديم
ست. نقط يو معنو يات مادّيخود در ح يهايستگيشا سع ةا سان ةشروع تو به  يآگاه يان

سان  يبعد معنو ستعداد لمالان شود تا يم موجب يداريو ب ين آگاهيا. است يو ييجوو ا
 گام بردارد« بهيات طيح» ريمسـ رد و دريبگ يلند جدّيم يرا له در آن زندگ يانسـان جهان

ر موجودات جهان يان سايدر م« ياللهفةيخل» و لسب نشان« لقاءاهلل» دن بهيآن رس مقصدله 
را به  يو فرع يللّ يااســـطهاز اهداف و يتعداد، خود ةبه نوب ،تين غايا .اســـت يهســـت
 رد.يگيم خدمت
سالميرو سع يکرد ا سان ةبه تو ست. يد يهاکرديرو با لامالً متفاوت يکرديرو، يان گر ا

برخوردار است  يانسان ةشاخص توسع يباا بيله از ضر ياجامعه ،کردين رويبر اساا ا
سقوط باشد. آستانة در  يان جامعهيرا ممکن است چنيست؛ زين ياافتهيتوسعه ةالزاماً جامع
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سالم صل ،يدر نگرش ا سعه توجه به معنو يبعد ا ستيتو شدن ا له مانع  ات و خداگونه 
 شود.يم ر توسعه و تکامليانحراف و انحطاط جوامع از مس

ند به هر ين فرايسرولار دارد. ا يماً با وجود آدمياست له مستق ينديفرا يانسان ةتوسع 
شود و هدف آنيله تعر يصورت شد ف  ستلزم ا ،هرچه با ست له در  ييهايژگيجاد ويم ا
ــورت لمّ ،آغاز ــعيدر طب ،يفيو ل يبه ص ــان ةعت افراد وجود ندارد. توس  يجاد نوعيا يانس

ست له از راه تغ سان ا صورت ير در ابعاد وجودييلمال در ان سان  ر يين تغيرد و ايگيم ان
س ست به و شخص انجام پذيگران يد ةليممکن ا شک نندهما ؛رديا خود  سع ةازم. يپز  ةتو

 ابند.يد پرورش ياست له با ييهامخصوصاً قوا و استعداد يعت آدميشناخت طب انسان 
ستيتمام طب يم به معرفيقرآن لر سان نپرداخته ا سانيطب رايز ؛عت و ذات ان را  يعت ان

و مراتب رشــد و لمال و ســقوط  يو امکانات وجودها اســتعداد توان شــناخت.ينم قاًيدق
سا ست. اگر ينهاين بان سان قابل تعرت يماهت ا ان ينظر مهمه اختالفنيهرگز ا، بود فيان
ان يباست،  انسان آمده ةله در قرآن دربار ياتو مختصّ ها . استعدادآمدينم وجودبه قان محقّ
 6لند.يم له از انسان بروز است يو حااتها تيفيان ليبلکه بست، يت انسان نيماه

ستعداد وها رويک از نيهر سان يهاا س ،يان به  ياز فطرت آدم يئجز، خود يعير طبيدر م

سان موجود 7رود.ير مشما ستعداد يان ست با ا س يهاا ستعداديله هم، اريب موجب ها ن ا

ن يهســتند له ا ي  لســانيبزرگ تار يهاتيشــود. شــخصــيم گرياز او بر موجودات ديامت

 8اند.ت رساندهيرا به فعلها استعداد
انســان به  ياز را براينکه پرورش اســتعدادهاســت له نيو اها، ت اســتعدادياهم نظر به 

س ،آورديم وجود ستعداد يما ابتدا به برر سيپردازيم يآدم يهاا  يهاازيله نئم و بعد از آن م

 م.يلنيم انسان را مطرح

 يآدم يهااستعداد
 ف استعداديتعر

 ير برترييتغک ي ان،يدر م خورديم له از آن به چشـــم يرات مختلفييتغ ،نشيدر جهان آفر

 يشود و دارايم ريء متغير هدفمند است له باعث توسعه و تکامل شييو آن تغ دارد ياژهيو
 ةن امکان رابطيگر را ندارد. ايز ديدن به هرچيز امکان تکامل و رسياست. هرچ ينظام خاصّ 

صّ  ست م يخا شيا ش ء دريان  شيله بعداً ا يگريء ديحال تکامل و  صورت آن ين  ء به 
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سفه ،ن امکانيد. از ايآيمدر ستعداد» به ،در فل ان يم ،قتيقحدر  ةن رابطهيشود. ايم ريتعب« ا

 ء است.يک شيان دو مرحله از وجود يست؛ بلکه ميء جداگانه نيدو ش

 يآدم يت استعدادهايقت و هويم است له به حقار مهّيبس ،يانسان ةاغراض توسع يبرا

ــتعداد يببر يپ  يله برا يليدل 9.يا اعتباري ينه عدم ،اســت يواقع يصــفت وجود کيم. اس

ستعداد ينيع ت شدّ، بعد، صف به صفات وجود مانند قربن است له متّيآورند ايم بودن ا
ستعداد نطفه برا؛ شوديم و ضعف شتن يمثالً ا ستعداد فيشدن روح دورتر و ضع دا تر از ا

تر از يتر و قوکيشــدن به درخت نزد ليتبد يدرخت برا ةو اســتعداد هســت،  ن لامليجن

 10استعداد خاک است.

ا را ياش يکيزيف يست له اجزاين يلشاورز ةا توسعي يصنعت ةمثل توسع يانسان ةتوسع

ست له  ؛ بلکه از نوع پرورش موجود زندهلندبرقرار  آنهاان يم يو نظمب، يترل گريکدي با ا

ستعداد ةنيزم شد ا البته  .(و درختانها مانند پرورش گلد )لنيرا فراهم مموجود زنده  يهار

ستعداد سان يهادر پرورش ا سائل ب ،ان بدون  ،و درختانها وجود دارد؛ مثالً در گل يشتريم

ستعدادي، نميکيژنت يلاردست ستعداد د يتوان ا را رالد گذاشت؛  يگريرا پرورش داد و ا

و مس  شدن انسان در  يگانگيب . اساساً از خودانجام داد يلار نيچنتوان ي، مدر انسان يول

ـــتعداديم ا جامعهين امر نهفته اســـت له فرد يهم رمتعادل پرورش يخود را غ يهاتواند اس

 لند.يم شتر بروزيب يگانگياز خود ب ،شتر باشديهرچه عدم تعادل ب :دهد

 يرذاتيغ يهاو استعداد يذات يهااستعداد

ستعداد ستعداد يذات يهاا ستند له ماه ييهاا ستيله ماه ي، تا زمانتيه ستعدادها  آن ،ت ا ا

ــتعداديا را دارد. ــت.  آنو جزء  يذاتت  يماه يبراها ن اس ــا چهاس ــتعداديماهبس  يهات اس

شد يمختلف شته با ستعداد ا ةويمثالً م؛ دا شود را دارد ن يدرخت بلوط هم ا له درخت بلوط 
، بلوط است ةويله م يهنگام تا .ر لنديرا س ياله سنجاب گرسنهرا دارد  نيااستعداد و هم 

له خوراک سنجاب  يا هنگامست؛ امّير نيين قابل تغياستعداد درخت بلوط شدن را دارد و ا

ب، استعداد متناسب قت سنجاياز حق يبلکه به عنوان بخش)ن استعداد را ندارد. يگر ايد، شد

ستعداد حکم واحديا 11با آن را دارد(. ستعدايان ايد. منندار ين دو ا ش ،دن دو ا  يتفاوت فاح
ست م شيعت يله طب يان مورديوجود دارد. فرق ا سويک  ست  يتيغا يء به  در حرلت ا

سانديم و) شد خود را به آن بر شيعت يله طب يو مورد (لو ستعداد چيک   ،را دارد يزيء ا
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است له  ياصهيخص، «درخت بلوط شدن» ست. در استعداديآن در حرلت ن يبه سو يول

، استعدادن يز ايموجب تفاوت و تماصه است له ين خصيهم .ستيگر نيد يهادر استعداد

 ،د له از همان ابتدايآير مبه شــمابلوط  ةدان ةژيلمال و« درخت بلوط شــدن» اســت.شــده 

، به يعت خود را با حرلت تکاملين طبيا تاخواهد يم   مساعديفق  شرا؛ ستدانه امتوجه 

ــاند. و يفعل ــبب فعلت رس ــتعداديت چنيبه س ــا ين اس ــت له از س  زير موجودات متماياس
ستعداديشود. در پرورش ايم سو يست عوامل خارجيازم ن ،ن نوع ا درخت  يآن را به 

 ي  حتين اجتماع شرايخواهد. اگر ايم  يبلوط فق  اجتماع شرا ةن دانيش ببرند. ايشدن پ

صادف صورت ت شود يبه  ستکمال ةويم، هم فراهم  شروع يبلوط حرلت ا  .لنديم خود را 

بلوط به  ةلند و دانيم ريبلوط تصـو ةدان يبرا ياژهيو ةنديآ« اسـتعداد درخت بلوط شـدن»

ور متصّ  يهاتيفعل ةبرسد له از محدود يتيتواند به فعليم است له ين استعداديچن ةواسط
 12گر خارج است.يو ممکن موجودات د

 انسان يرذاتيو غ يذات يهااستعداد

سا سان، مانند  ستعداديعير موجودات طبيان شر  يرذاتيو غ يذات يها، از ا ست. افراد ب برخوردار ا

به  ييهادارند و از آن نظر له تفاوت ياز آن نظر له افراد نوع واحدند، استعداد و لماات مشابه

سته چ ست، هر د ستعداد در آنها ه صر به فرد يهازيلحاظ ا ستعداد دارند له با يمنح د به يدر ا

 دارد. رسالت افراد يز رسالتيدارند؛ نوع بشر ن يتک افراد رسالتتک رو،نيت برسند. از ايفعل
 شرفت وي، و رسالت نوع پيذات يهاشرفت و تکامل فرد از راه شکوفا لردن تمام استعداديپ

 ( است.يرذاتيغ يهااستعداد يعنينوع ) يهاتکامل نوع از راه شکوفا لردن تمام استعداد

 انسان يذات يهااستعداد

ها اإلنسان يا أي» د:يفرمايم دارد. خداوند سبحان را لمال نامحدوددن به يرسستعداد انسان ا

شقاق« هيربِّک لدحاً فمالق يإنّکَ لادحٌ إل سان يا؛ (6: )ان سوحقّ، ان پروردگار  يا له تو به 

 لرد. يو او را مالقات خواه. يدر تالش ،يبه سخت ،خود

است له  ربرخوردا يخاصّ يهااستعداداز  ين است له آدمين تالش سخت به خاطر ايا
ماده تا از موقعيم او را آ ـــازد  ناچيک حيت يس مادّيوان  ک موجود وااتر از هر يبه  يز 

ص در تفحّ يو لم ،ر موجوداتيانسان با سا ةسيت از مقاين واقعيدا لند. ايپ يترقّ يمخلوق

 شود.يم دهيانسان فهم يمتعال يهاازين
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ستعداد سان عالوه بر ا سا يمادّ ياهان شريله با  ستير موجودات   يث معنوياز ح، ک ا

سيپذ يز آمادگين ستعداد يدن به مقام قرب الهيرش لمال و ر  يبرا يآدم يذات يهارا دارد. ا

ــ ــليدن به غايرس ــت يعت آدميطب يو اول يات اص ــلي. غااس  يعت آدميطب يو اول يات اص

لند له يم يط ،در قوا صعود، دمراتب وجوک انسان در سلسلهيله  يند از مدارجاعبارت

 شود.يم يموجب توسعه و تکامل و
ــير ــان ةش ــش و تالش انس او  يد در بعد معنويافته بايل به خود تکاملين يبرا را لوش

د. قرار دهر تکامل يتواند خود را در مسيم است و يبعد معنو يانسان دارا جو لرد.وجست

ستعدادافتهيبا تکامل ست له ا شدن ا شکوفا يهاتر  سان  اش يت وجوديشود و ظرفيم ان

 ابد. ييم شيافزا

سبحان سان را از نطفه» د:يفرمايم خداوند  م ييازمايم تا او را بيديخته آفرياندرآم ياما ان
ـــنوا و ب يو و ـــگزار خواهديم؛ يم. ما راه را بدو نموديدينا گردانيرا ش ـــپاس ا يو  بود ا س

 .(3و  2: )انسان «ناسپاسگزار

ستعداد اتين آيا شاره به ا سان دارد له او را به مرحله يهاا ساناز لمال  ياان و از  دير

، فيتکل ةســـتيبرخوردار لرد تا شـــا يدرون و تضـــادّ ،ريپذروح تکامل، اراده، عقل، ارياخت

س سم ،ن منظوريش گردد. به هميو آزما ،تيولئم صياو  شد تا دعوت الهيع و ب ه را له به ير 

شنود و آيم يو سد ب ند يلند ببيم و معاد ،تنبوّ، ت خدايه را له دالت بر وحدانياله اتير

به آن مل در آدميک بگويلبها و  کا عداد ت ـــت نا يد. وجود اس بارورين يبه مع به  ن يا ياز 

ستعداد ست. لذا خداوند برا يهاا ست ينامحدود ا شکوفا  يابيد سان به لمال مطلوب و  ان

ستعدادها سان تعبز در يرا ن« ل به لماليم»، شدن ا  يزندگ يه لرد تا او را در تکاپويدرون ان

سان ينما يارياش يدن به لمال واقعياش و رسيو معنو يمادّ ستعداد تکامل در ان د. چون ا

ستينهايتا ب شتيم، ت ا ست. اينهايز در او تا بياق به لمال نيل و ا سعه و تکامل يت ا ن تو

ست سان يروح به بدن مادّ قبه خاطر تعلّ ،له از آن روح ا ست؛ لذا روح ان ل يعالوه بر م، ا

شت شديمز ينآن  يهاازين نيبدن و تأم يبه فکر بقا، اق به لمال خوديو ا  ،ن جهتي. به همبا

ضا يبدن را ن يهاازي. تا ندادهم قرار  يزيمختلف غر يهاشيگرا يخداوند روح را دارا ز ار

سان با درک آن  ،شوديم يزيازمند به چيخود ن يبقا ينکه بدن برايلند. به محض ا روح ان

 لند.يم رفع آن آغاز يرا برا يحرلتـ  يال خداداديبه لمک ام ـ ازين
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ــان دارايم معلوم ،ن مطالبياز ا ــود له انس ــمان ينيزم ةدو جنب يش ــت و بر  يو آس اس

و ها ر جاذبهيمثل مالئک تحت تأثطرف، انسان کياز : لنديم ش عمليگرا ل وياساا دو م

، حياو را به سمت تسبها ن جاذبهي)ا قرار داردـ هستند  يله فطرـ  يمادّ يراماو يهالشش

ــتش، سيتقد ــ، علم و دانش، عبادت، پرس ــانديم ييبايجمال و ز، يخواهلتيفض از  (؛لش

قرار دارد له او را  يمادّ يهاو لششها ر جاذبهيوانات تحت تأثيانسان مانند ح ،گريطرف د
سمت غذا ستراحت، به  سا، ا س، شيآ شاند.يم عتيه و طبمادّ، يامور جن نکه يابا توجه به  ل

س ،شوديم ش برقرارين دو نوع گراين ايب يچه ارتباط سع»ر يم سان ةتو متفاوت خواهد « يان

ز يمتما ير موجودات مادّيش باعث شده است تا راه انسان از ساين دو نوع گرايوجود ا شد.

سان د يشود. برا شراست له به ميطور ننيگر ايان شدن  خود به خود به ،  يحض آماده 

نکه انسان يشده به راه افتد. بسته به انييش تعير از پيبلوط در مس ةويد و مانند ميحرلت درآ
راه  ،دهديم ک اصــالتيلند و به لداميم يريگش موضــعين دو نوع گرايچطور در مقابل ا

 او متفاوت خواهد شد.

ن يرا روح به لمک ايانســـان اســـت؛ ز ينيبجهانو  يز درگرو دســـتگاه اعتقاديچهمه

ن لمال مطلوب يافعال را با ا ةشــناســد و هم رابطيم هم لمال مطلوب خود را ،دســتگاه
سازد. يم عقل خود يروين دستگاه را روح در آغاز حرلت به لمک نيسازد. ايم صمشخّ

ستيتواند اينم ييحرلت به تنها ةادام يالبته عقل برا ستگاه را به در شخّ ين د سازد؛ م ص 

تا ايآيم عقل يرويت نيبه تقو يتر از همه وحبلکه علم و تجربه و مهم ـــتگاه يند  ن دس

 رد.ير شکل گيمراحل س يد در تماميطور له باآن

سانيم جهينت ،ن مباحثياز ا جسم و  يبقا يهاازين( 1از دارند: ين دو دستهها شود له ان
از  يادســته ييباعث شــکوفاها ازين نيته از ان هر دســيتأمتکامل روح.  يهاازين( 2نســل؛ 

 ازهايهر دو دسته از ن است تادرصدد  ينيد يانسان ةند توسعيشود. فرايم يآدم يهااستعداد

ن دو ين اينه تنها به فکر تأم، ينيدار ديپا يانســان ة. توســعن لنديتأم هاانســان ةهم يبرارا 

 باشد.يم زينده نيآ يهانسل يهاازين نيتأمبلکه به فکر  ،نسل حاضر است يبراها ازيدسته ن

 انسان يرذاتيغ يهااستعداد

 يهانکه اسـتعدادياج دارد به ايده اسـت. اجتماع انسـان احتيآفر يخداوند انسـان را اجتماع
را از خود نشان بدهند.  يادر آن به ظهور برسد و هر دسته ذوق و استعداد رشته يگوناگون
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شــرفت و يپ يله برا ييهاگرفته اســت له مجموع اســتعداد قن تعلّيحکمت خداوند به ا

 ،ن مورديدر ا .م شــوديان مجموع افراد جامعه تقســيدر م ،ازم اســت يانســان ةتکامل جامع

گر قرار يد يبااتر از بعضـــ، از آنان را از نظر درجات يو برخ»د:يفرمايم خداوند ســـبحان

 (.32: زخرف)« رنديگگر را در خدمت يد ياز آنها بعض يم تا بعضياداده

ــتعداد ــ يبرا يرذاتيغ يهااس ــانيرس ــت.  ياجتماع يهاات و هدفيبه غاها دن انس اس
ماع يهاهدف بارت ياجت ـــان آن ييهاند از هدفاع  ينه برايجاد زميا يرا براها له انس

ستعداديم بيتعق يه و ذاتيلاوّ يهاهدف سان ياجتماع يهالند. ا ست ين قبيهمه از ا، ان ل ا

 شود.يم جب توسعه و تکامل اجتماعله مو

 ر موجوداتيانسان با سا يرذاتيو غ يذات يتفاوت استعدادها

با هم تفاوت ، ريموارد ز در، ن دو نوع استعداديدر ا يعير موجودات طبيعت انسان و سايطب

 دارند:
زمان پرورش دهد و را دارد له هر دو نوع اســـتعداد خود را هم يين تواناي. انســـان ا1
 يا فنّي ياستعداد شاعر يشود؛ مثالً اگر انسانينم گريک نوع مانع پرورش انواع ديش پرور

ــتعداد غيبه عنوان  ــته باشــد يذاتريک نوع اس ــتعداد مانع پرورش يپرورش ا، داش ن نوع اس
ن ين برخالف پرورش ايباشد. اينم يک نوع استعداد ذاتياستعداد لمال نامحدود به عنوان 

ــتعداد در  ــادو نوع اس ــد ياســت؛ مثالً اگر تخم مرغ يعير موجودات طبيس گر يد، املت ش
 رود.يم نياز ب، له همانا مرغ شدن است ،يامکان پرورش استعداد ذات

ستعداد2 سا يرذاتيغ يها. پرورش ا دارد  ياز به عوامل خارجين، يعير موجودات طبيدر 
گر يء ديبه ش ياريراختيک حرلت غيو آن را با  ر خود قرار دهنديعت را تحت تأثيتا آن طب

 ياز به عوامل خارجيخرما به خالستر و حرارت له ن ةل شدن هستيل سازند؛ مانند تبديتبد
با آماده شــدن از ندارد. ين ياين عوامل خارجيبه چن يذات يهاپرورش اســتعداد ي؛ ول(دارد
ــرا ــتکمال،  يش ــت آغاز يعيجبر طب يده همراه با نوعيچيک حرلت پيله  يحرلت اس  اس
اســت و  ياريک حرلت لامالً اختيپرورش هر دو نوع اســتعداد  ،در انســان يشــود؛ وليم

، اسـت يحکومت اسـالم ةاسـت. لذا آنچه برعهد يسـازنهيدر حد زم ينقش عوامل خارج
حتماً به ها انسان، يذات يهااست. در پرورش استعداد يانسان توسعة ينه برايزم يسازآماده

ستعداداز دارند؛ چوين يرهبر اله شناخت آنها ين يبه اعمال و رفتارها ن پرورش ا از دارد له 
 است. يمنوط به وح
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 يذات يهاضرورت تحقّق استعداد

ت يامکان فعل ،فرق است. در انسان ،يعير موجودات طبين انسان و سايرسد له بيم به نظر

سته وجود داردهم ستعدادين تفاوت له فعليبا ا ؛زمان هر دو د ساز هنيزم، ياتذريغ يهات ا

هرچند لمال نوع در پرورش  ،يعير موجودات طبياســت. در ســا يذات يهات اســتعداديفعل
ل لماات بااتر خلق لرد و يتحصــ يرا براها م آنيچون خداوند حک، اســت ياســتعداد ذات

باشــد تا حفظ نســل هر جاندار يم زين يذاتريغ يهاقوام عالم جانداران به پرورش اســتعداد

ن نوع ين برخالف پرورش ايح ندارد. ايمطلقاً ترج يذات يهاپرورش اســتعداد، رددر گســّ يم

ست له ترج سان ا ستعداد در ان ستعداديا سا يذات يهاح فق  با پرورش ا ست و  سان ا ر يان
 باشند. يذات يهاخدمت استعداد د دريباها استعداد

سعيآنچه در فرا سان ةند تو صل قرار گيبا يان ستع، رديد ا ست يذات يهادادپرورش ا  ؛ا

قرار  يذات يهاپرورش اســتعداد يهاازين نيخدمت تأم د دريباها ر اســتعداديپرورش ســا

ستعداديسا . پسرنديگ  يبرا يتيگونه محدودچيابند له هيپرورش  ييد تا جاينه تنها باها ر ا

ــتعداد ــ يذات يهاپرورش اس ــته باش الثر ابند له حديپرورش  يابه گونهد يبابلکه  ،دننداش
 داشته باشند. يذات يهاپرورش استعداد يرا برا يسودمند

 انسان يواقع يهاازين

سع» فيطور له در تعرهمان سان ةتو شد« يان سع، گفته  سان ةهدف از تو شدن  يان شکوفا 

ستعداد سان ةبالقوّ يهاا ست له در پرتو تأمان ، نيشود. بنابرايم قمحقّ يواقع يهاازين نيها
ستعداد ،يحدودتا ،ابد. ما در قسمت قبلييم رتن دو ضرويشناخت ا شنا  يهابا ا سان آ ان

 م.يشويم انسان آشنا يواقع يهاازيبا ن ،ن قسمتيا در ؛ميشد

است.  يعيطبها ازين نيا يارضا يو تالش برا ديآيم ايبه دن يشماريب يهاازيانسان با ن

سبها ازين نيهرقدر ا شوندمنا سوده يزندگ ،تر و بهتر برآورده  سان بهتر و آ ست. هر ان تر ا
 يشتريت بيو احساا امن يش خاطر و خرسنديباعث آسا ،اتر باشديانسان مه ياندازه زندگ

سايشود. چنيم ستعداد يبرا يش خاطرين آ شدن ا سع يآدم يهاشکوفا  سان ةو تو  يان

ن و انسا يواقع يهاازيبر اساا شناخت ن يانسان ةاست له اگر توسع يهياست. بد يضرور

خود را باز  يقيمفهوم حق يرفاه و ســعادت انســان، ف شــوديتعر يو يهاپرورش اســتعداد

 افت.يخواهد 



  97 دگاه اسالمياز د يانسان ةتوسعهاي و شاخصها اريمع

صواً سان بدون انگ :شوديم گفته، ا ست به هيان و از ، زندينم يت و رفتاريچ فعاليزه د

سانيه، گريطرف د ساا ن ،شودينم يازهيانگ يدارا يچ ان او مطرح  يله برا يازيمگر بر ا

شوند. لذا ازم يم يناشها خود از ضرورت پرورش استعداد ةهم به نوبها ازيو ن، ستشده ا

 يانسان را بررس يواقع يهاازين، يانسان ةتوسع يهاو شاخصها ارياست قبل از بحث از مع

 م.يلن

 «ازين» يلغو يمعنا

ست، زهيآن را با انگ يبرخاز له ين ستهل و آرزو يو تما، خوا  يذهن ييرويه نب ،اندمترادف دان

سرزدن رفتار خاص از آدميشود له موجب انگيم اطالق شده داياز پيگردد تا نيم يزش و 

 يک خواســت له باعث رها شــدن انرژياز عبارت اســت از ين، گريرفع گردد. به عبارت د
له برايم جاديا ييرويو ن ،گردديم ند  هدفين يل به  تار و ،خاص يل   را موجب ياژهيرف

 13شود.يم

از را ين يبوده اســت. و يالکســاندر مار يهنر ةليوســهب ،از شــدهيله از ن يف لامليرتع

 سرچشمه يات و ادراک آدميله از ذهن ييروياز عبارت است از نين» لند:يف ميطور تعرنيا
ضع يم يلند له فرد به انجام رفتاريم ميشه و عمل را چنان تنظيرد و انديگيم پردازد تا و

ل ياز تبدين يت و ارضايرا به رضا يتير دهد و حالت نارضايين تغيمع يتنامطلوب را در جه

جاد ياز ايو ظهور هر ن ،هسـتند يدارد له نظر ييهاازياجات و نياحت يآدم ،يبه نظر و. «لند

ن يرفع ا يزند. موجود زنده برايم را بر هم ياتيتعادل ح يعنيلند؛ يم يا ناراحتي يدگيتن

ـــتقرار تع يعني ،يدگيتن  انجام يافتد و حرلات و اعماليم به جنب و جوش ،ياتيادل حاس
 دهد.يم

 انسان يهاازياع نوان

 و کاذب يواقع يهاازين

 يهاازيم نمود. نيو لاذب تقســ يواقع يهاازيث منشــأ به نيتوان از حيم انســان را يهاازين

لاذب از  يهاازين ،رند. در مقابليگيم تئنشـــ ينيت عيک واقعياند له از ييهاازين، يواقع
ــ ينيت عيچ واقعيه ــکليگينم تئنش اات يو خها از پندار ياگرفته از مجموعهرد؛ بلکه ش

ست له گاه برايگونه و بشعار صّ يپ يمحتوا شوند. يم يريگيجاد و پيا يشبرد اهداف خا

صل سان به خود يواقع يهاازيبرطرف لردن ن ان وين بيد يهدف ا ست. ان سان ا خود  يان
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 يندارد؛ مگر نســبت به بعضــ ينيقيالع ش شــناخت و اطّيخو يواقع يهاازيبه ن نســبت

 . يللّ يليخ يهاازين

  يو معنو يمادّ يهاازين

 يهاازيو ن يمادّ يهاازيتوان به نيم گريوانات ديث اشــترالش با حيانســان را از ح يهاازين

ــ يمعنو ــتند له برا ييهاازين يمادّ يهاازيم نمود. نيتقس ــم و  ين و بقادزنده مان يهس جس

 وانات است و به جسم انسان مربوطير حين انسان و سايم و مشترک بيدار ازينها نسل به آن

ـــود؛ مثل نيم در اثر به هم خوردن ، يمادّ يهاازيآب و جنس مخالف. ن، غذا، از به هوايش
ش سان ةند و در هميآيم به وجود ،بدن ييايميتعادل  ست. نها ان هرچند  يمادّ ياهازيثابت ا

صل وجود خود ارتباط ضا ةنحو يبا اعتقادات فرد ندارد؛ ول يدر ا نش و يلامالً به بها آن يار

لند و يم نيمقدار مصـــرف تأمن يتررا با لمها ازين نيا يکيدارد.  ياعتقادات فرد بســـتگ

ـــکم، پرخور يگريد ـــاو دامن ،بارهش ـــت. ارض  ييت بااياز اولو يمادّ يهاازين يباره اس

 يهاازين يد به ســمت ارضــايباها انســان، هاازين نيا يبعد از ارضــا يول، برخوردار اســت
صاص دارد و مربوط به ، يمعنو يهاازين، مقابل ند. دريحرلت نما يمعنو سان اخت فق  به ان

رند يگيم انسان سرچشمه ياند له از بعد روحانييهاازين، يمعنو يهاازياست. ن يروح آدم

ضا شوند.يم ظاهر يمادّ يهاازين يضاو بعد از ار سوها آن يو ار سان را به   يهالانون يان

 14شود.يم ت شمردهيار و مالک انسانيلشاند و معيم يمادّريغ
صواً ن شر زاد يمعنو يهاازيا ستگيا ةب ق در يحقا ياو به برخ يهايمان و اعتقاد و دلب

ــت له آن حقايا ــتين يق مادّين جهان اس ــتگها مانيگونه انيا .س خود  ةبه نوبها يو دلبس

سو جهانها ينيبجهان يمولود برخ ست له از طرف پيشنا ضه  يامبران الهيها شر عر به ب

 يربنايه و زيگاه له پاانســـان آن يوانيحو فوق يمعنو يهاازين ،شـــده اســـت. به هر حال

 15رد.يگيم به خود« مانيا» دا لند ناميپ يو فکر ياعتقاد
ـــع ـــالم س ـــعه دهد له تمام حرلات و  ياانســـان را به گونه دارد ياس ـــد و توس رش

تر لند. از کينزدـ است « يقرب اله» له همان ـ نشيآفر ييش او را به هدف نهايهاتيفعال

سالم ست له يواقع يهاازين يفق  ارضا ،ينظر ا سان را به هدف نهايم ا خلقت  ييتواند ان

ــول خدا ،ن جهاتيک لند. به همينزد ــ يفکُن لک يا اباذر لِي» ند:فرمود رس ًة يءٍ نيللّ ش
ز يدن نيدر خوردن و خواب يز حتيچتو در همه يد برايباابوذر،  يا ؛«النوم و األلل يف يحت
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صالحين شد يت  سالم برا 16.با سان يا سندد؛ نه چنان حيم را« بهيات طيح» ان له فق   ياتيپ

ـــد به ن يوانيح يهاازيبه برآوردن ن ـــود؛ چه رس  يلاذب. مقام او به قدر يهازايقناعت ش

ست له زميشر سمان و آنچه دريف ا ست برايم ن و آ ست. فرد ياو آفر يان آنها شده ا ده 

سلمان ستگيه يطور له از جهت نظرهمان ،م از  ،آن ندارد ةفتيا و مظاهر فريبه دن يايچ دلب

ـــا يگاه براچيز هين يجهت عمل ـــانيتما يارض  نيأمخود را ت يماد يهاازين، يالت نفس
ندينم ب ،ل به آن جن که  ظا ةبل جام و کاليان هد؛ حتيم فيف و ت ندبهره ياز برخ يد ها يم

ـــچشـــم ـــالح فرديم يپوش تفاخر و  يرا برا يازين گردد و نيتأم يو عموم يلند تا مص

 سازد.ينم برآورده ييخودنما

 يمعنو يهاازين نيترياصل

ص يهاازياز ن يکيقت: ياز به حقي. ن1 سان نيا  يهاتياز به علم و دانش و معرفت واقعيل ان

 يمادّ ين زندگيعت و تأمي  بر طبتسلّ يرا تنها برا ياست. انسان علم و آگاه يجهان هست

سان خوشا يبرا يبلکه نفس علم و آگاه ،خواهدينم ست. علم گذشته ند و لذتيان بخش ا
سياز ا ست يستيبهز ةلينکه و سه حدّ يف ،ا ست. ان ،نف سان هم ا به  ها هموارهسانمطلوب ان

ندارد. ها آن يستيدر بهز يريچ تأثيهستند له ه يدنبال لشف هزاران رمز و راز از جهان هست

سان ذاتاً  سو ،زانيگر يکيجهل و تاراز ان ست. هم يو به  سان ةعلم و نور روان ا ن ياها ان

ــورت فطرين ــدّ ،در افراد ،گريد يهادرک ةمانند هم يوللنند؛ يم درک ياز را به ص و ت ش
از ين نيدارد. ا يبستگ، ت لرده و پرورش داده استينکه انسان چقدر تربيضعف دارد و به ا

از ين نيا ةريشود. داينم ادامه دارد و ارضا يجانبه بر جهان هستلامل و همه يعلم ةتا احاط

 ماند.ينم از آن خارج يچ موجوديع است له هيوس يبه قدر

سان به وس ير علميس  يعقالن يروهاين ةشود و از مرحليم شروع يهرظا حوااّ ةليان

سل .گذرديم سل جه گرفت يتوان نتي، مشوديم يتعالا حقبه ذات مقدّ يعقل منته ةچون 
 يقت با شـناخت عقالنياز به حقيشـود. نيم يبه خداشـناسـ يانسـان منته ير عقالنيله سـ

 ينيع يشود و خواستار آگاهينم لامالً قانع ياز آگاه ن حدّيرسد و به اينم انيبه پا يهست

 يهام و بحثياهفم ةليبه وس ين درلياست و چن يق هستيحقا يو شهود يو درک حضور

 يلند علم حضوريم رابيما را لامالً س ييجوقتيشود. آنچه عطش حقينم لصحا يفلسف
 است. ينيق عيحقا يو درک شهود
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ضياز به خي. ن2 ضياز به خيلت: نير و ف شر  يو دائم يفطر يهاازيز نگر ايد يکيلت ير و ف ب

ست له در هم سان ن .ن نوع وجود دارديافراد ا ةا ضياز دارد به انجام افعال خيان لت؛ ير و باف

را از او  يانيا زياو را برطرف و  يمادّ يهاازياز ن يازيدارد و ن ينه از آن جهت له منفعت

از  مقصود دارد. يو سازگارر است و با وجود ايبلکه از آن جهت له آن امور خ ،لنديم دفع

، صداقت، ل عدالتياز قب يل اخالقياز انسان به فضاياست. ن يهمان ارزش اخالق، لتيفض
 .ستينقابل انکار ، رهيثار و غيا، يفدالار، تقوا، تعاون، يپالدامن، به عهد يوفا، يدارامانت

سان ن يفطر يهاازيگر از نيد يکي: ييباياز به جمال و زي. ن3 ست.  ييبايز از بهيان و جمال ا

ز از شــکل يچدهد و دوســت دارد همهيم دخالت يون زندگئشــ ةرا در هم ييبايانســان ز

از  ياهاو را هال يد و تمام زندگنبا و قشنگ باشيچشمش ز يخودش تا مناظر جلو يظاهر

 فراگرفته باشد. ييبايز
له وجود نداشت به  يزيو چ ،خلق لند، نديافرياز دارد بيانسان ن ت و ابداع:ياقاز به خلّي. ن4

 يزندگ يهاازيرفع ن يبرا يالهيهم وســـ يمثل علم و آگاه يو نوآور تياقوجود آورد. خلّ

 انسان هدف و مطلوب است. ياست و هم خودش برا

ستش و لقاياز به راز و ني. ن5 ست يفطر يهاازياز جمله ن پروردگار: ياز و پر سان خداپر  يان

ـــان اگر در موجودينهايب يک موجوديو لرنش در مقابل  ـــت. انس لمال  يت لامل اس

ضوع ،يبه طور فطر ،نديرا بب ياالعادهفوق ساا لامالً فطريلند. ايم در مقابل او خ  ين اح

ست و در مراتب باا ضوع لردن جز در برابر پروردگار، آن يا شباع يآدم، خ لند. ينم را ا

سبت به پروردگااز ابراز محبّين نيا يارضا ةويش ت يتا نها .خضوع در مقابل اوست ر وت ن

 شود.ينم از ارضاين نيا، خضوع لامل در برابر معبود نباشد

 ؛م در برابر خداوند اســـتياز به تســـلين نيهم، آنن يتريمتعال، يمعنو يهاازين نيدر ب

ــهيد يهاازين يتمام ــلس ن يترن بزرگيها با مراجعه به اازيمراتب نگر، معنا و مکان خود را در س
 لار گرفته شود.از بهين نين ايتأم يد برايبشر با آورند. لذا همة تالشياز به دست مين

 در اسالم يانسان ةتوسع يهااريمع
 اسالم يآرمان يزندگ« بهيات طيح» 

سعهيدر فرا سان يهدف جوامع برخوردار، ند تو ست. يفيبا ل يک زندگياز ها ان ت خوب ا
ــها يزيربرنامهله در  يجوامع ــتايو س  و« مبدأ» خود دو عامل مهمّ ياجتماع يهايگذارس



  101 دگاه اسالمياز د يانسان ةتوسعهاي و شاخصها اريمع

رند يگيم ت خوب در نظريفيل يله برا ييهاو شاخصها اريمع ،رنديگينم را در نظر« معاد»

 يحدالثرســـاز»خوب ت يفيل، مقاله گذشـــت. از نظر آنها ياســـت له در ابتدا ييهاهمان

 يالثرســازحدّ» و« تيمطلوب يالثرســازحدّ» ه درر آنچينظاســت؛ « انتخاب مردم يهانهيگز

 ت خوبيفيبا ل ينه تنها از زندگ ين جوامعيچن، له از نظر قرآن يدر حالن ياگفتند. « سود

ضنکيمع» بلکه از ،ستنديبرخوردار ن اد من يهرلس از » :تنگ( برخوردارند ي)زندگ« شت 
را  او زيامت نيخواهد داشـــت و در روز ق يتنگ و ســـخت يزندگ ،قتيدر حق ،دل بگرداند

 (.124)طه: « ميلنيم نا محشوريناب

 است.« يينايناب» آن يو اثر اخرو، «شت ضنکيمع»، ده گرفتن آن دو عامليناد يوياثر دن

 يعنيت خوب يفيل، اســـت« معاد» و« مبدأ» به دو عامل ةلنندا از نظر قرآن له دعوتامّ

 يمرد و زن عمل صالح از يهر لس» :برساند« بهيات طيح» له جامعه را به ييهانهين گزيتأم
م و مسلماً به آنان يبخش يقيات حقيح يابهيات طيبا حرا قطعاً او ، انجام دهد و مؤمن باشد

 (.97)نحل: « م داديدادند پاداش خواهيم بهتر از آنچه انجام

 « عمل صالح» مراد از

«  ارپروردگ يلقا» دن بهيت داشته باشد استعداد رسياست له صالح يهر عمل، «عمل صالح»

سان ساند. خداوند حکيبه فعلها را در ان  يپس هرلس به لقا» د:يفرمايم بارهنيم در ايت بر

صالح بپردازد و هيبا، د دارديپروردگار خود ام ستش پروردگارش چيد به عمل  لس را در پر

 .(110: )لهف «ک نسازديشر

ستعداديت يتنها راه فعل، مبارله ةين آيا صالحرا « پروردگار يلقا» افتن ا شرط ، عمل  و 

 داند.يم مان و خلوص در عبادتيآن را ا

عمل  ،ميدر قرآن لر .ان شديت بق آن در قرآن و سنّيعمل صالح و مصاد يليشرح تفص
سن» مثل ين مختلفيصالح تحت عناو صالحيغ عمل»در مقابل « ريعمل خ»و « عمل ح ، «ر 

به لار « يطانيعمل ش» و «عمل خاسر»، «عمل شر»، «ثيعمل خب»، «ئهيعمل س»، «عمل سوء»

 .ه استرفت

ـــان ،ســـتندينا برابر نينا و نابيطور له بهمان ،از نظر قرآن  و آوردنديم مانيله ا يلس
شا سان نيز با مردم بدلار يدهند نيم سته انجاميعمل  سان نينا ينا و بيناب» :ستنديک  ستنديک
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ـــا يهامان آورده و لاريله ا يو لســـان  کســـانيبا مردم بدلار  زياند نســـته انجام دادهيش

 (.85)مؤمن: « ستندين

ـــانيم دگانين آفريبهترمان را يخداوند اهل ا مان يده و ايله لفر ورزرا  يداند و لس

شا ،انداوردهين شندو انجام داده  ياستهيچه لار   يمعرف دگانين آفريبدتر، چه انجام نداده با

له  يلســـان ،قتيند. در حقادگانيآفر نيند له بدترانانيا، دهيله لفر ورز يلســـان» :ندليم
 (.7و  6نه: يب)« ندادگانين آفريند له بهترانانيا، اندسته لردهيشا يمان آورده و لارهايا

د شکوفا ساختن يبا ازهاين نياز تأمها هدف انسان ،هاستاز نظر خداوند له خالق انسان

ستعداد شد له در آخرت تحقّ« پروردگار يلقا» ا  ،ت به تو دادهيو با آنچه خدا» :ابدييم قبا

سهم خود را از دن يآخرت را بجو يسرا ساد مجو، ني.. و در زم.ا فراموش مکنيو  له  يف

 (.77)قصص: « داردينم خدا فسادگران را دوست

ست له به آن نيسهم هر فرد از دن ستعدادين .از دارديا به آن مقدار ا سان هم از ا و ها از ان

ش ،ت برسنديبه فعلد يبا و ،له دارد ييقوا سهم هر  يسازالثرحدّ ،شود. از نظر قرآنيم ينا

ساد زم (انتخاب مردم يهانهيگز يسازالثرحدّ)ا يفرد از دن ه، ين آيشود. از ايم نيموجب ف

ستفاده ساد للّ يرواقعيلاذب و غ يهاازين نيتأم له شوديم ا سان موجب ف ست ان  يجهان ه

 شود.يها ماز جمله خود انسان

ـــت يمورد نهه ين دو آيدر اچه آن ـــا، و مذمت خداوند قرار گرفته اس  يهاازين يارض

ست له ه ياليو خ يمتوهّ سازنده و مثبتچيا شکوفا يگونه اثر  ستعداد ييدر  سان يهاا  يان

 انســان مورد يهااســتعداد ييشــکوفا ةمبه عنوان مقدّ يواقع يهاازين يارضــا . پس،ندارند

ستامر و فرض خداوند هم واقع  سان يا» :شده ا  دياز خدا پروا لن، ديامان آوردهيله ا يل

باشــد له رســتگار ، ديد و در راه او جهاد و تالش لنيياو را بجو يرب به ســوتقّ ةليو وســ

 (.35)مائده: « ديشو

ـــدن يبرا :ديفرمايم ناخداوند خطاب به مؤمن ،هين آيدر ا ـــتگار ش ، مانيبعد از ا ،رس

 ييدر جهت شــکوفا (،يواقع يهاازين نيتأم)له يوســ ،هيبا تهد و يشــه لنيرا پ ياله يتقوا

 د.يتالش و لوشش لن« دن به خداونديرس» استعداد
شــبرد ير و برلت اســت له در راه پيخ يزمان، يثروت و امکانات مادّ ،دگاه اســالمياز د

سانياهداف عال سان يو ارتقا يه ان  ؛ندليماخالق و عواطف را زنده  ت يجامعه به لار رود. ان
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ستکار  ،پارچهکيحد و جامعه متّ، له در پرتو آن يابه گونه سان يهاونديپ ،شوديمو در  يان

و  يت واقعيو امنشــود، يمر يفراگ يدوســتف و نوعيو عادات لط يخوگردد، يممســتحکم 

 .گسترانديه مي، ساياجانبههمه

 يآورجز جمع يزيه چجامعه را در خود غرق لند له ب ياگونهبه ا اگر ثروت و رفاهامّ

اگر » :ستين گونه برلت نيم و جمع ثروت بدتنعّ، شدينديشتر نياز رفاه ب يمال و برخوردار

ن در يار و معاندلفّ يهانه ســـقف خانهيهر آ، رفت له مردم مؤمن لافر شـــوندينم م آنيب

 (.33)زخرف: « ميلرديم از نقره مقابل حق را

 .باشد يقيرفاه حق ةتواند سازندينم است و ياقعپوچ و فاقد ارزش و هان ثروتيا يعني

ــ اتيانسان و معنو ياخالق يورلذا بهره ــ هاستامن انسان يله ضامن سعادت زندگ ـ از  ـ

گونه نيا ،جهيدر نت .شوديم اتيپول و مادّ، زيچزان همهيار و ميبندد و معيمجامعه رخت بر

سبت به يسلب اطم، يختگيگس، لجامياخالق يهاتضاد، يجز آدمکش رفاه نان افراد جامعه ن

ن يانه به دنبال نخواهد داشت و چنيلور و وحش يهاو حرلت يروان يهايماريوع بيش، هم

 خواهد سوخت. ،له خود افروخته است يدر آتش ياجامعه

ر يحجرات له شرح و تفس ةسور 13و  ،مائده ةسور 35، نحل ةسور 96 ةيبا استفاده از آ

را به  (يزندگ يامکانات مادّ)« لهيوس» و« عمل صالح»، « اتقو»، «مانيا» تواني، مگذشتها آن

شه يل رار اوّيسه مع .شنهاد لرديدگاه اسالم پياز د يانسان ةتوسع يار اساسيعنوان چهار مع

بوده و مشترک  يرون ذاتيب «لهيوس»ار ياسالم است و مع در ذات وجود انسان دارد و مختصّ

 متعارف است. يانسان ةن اسالم و توسعيب

 ياسالم يانسان ةشاخص توسع
 ي)امکانات مادّ« لهيوســـ»و  «عمل صـــالح»، «تقوا»، «مانيا»ار يچهار مع ،در قســـمت قبل

س يهااري( به عنوان معيزندگ سا سع يا سان ةتو سالم معرفياز د يان  يشدند. برا يدگاه ا

 ر استفاده لرد:يز يهاتوان از نماگري، مارين چهار معيسنجش ا

 مان.يا ةدهندواحد نشان يعتقاد و پرستش خدا. ا1

 تقوا. ةدهندنشان يت احکام الهي. رعا2

 عمل صالح. ةدهندن نشاني. فروع د3



104    ، 1390چهارم، بهار و تابستان سال دوم، شماره دوم، پياپي 

از يبه اطالعات و دانش مورد ن يدسترس»، «يو توأم با تندرست يطوان يزندگ» . داشتن4

ـــتن منابع ازم برايدر اخت» و، «رهروزمّ يزندگدر   يز امکانات زندگا يبرخوردار يار داش

 له.يانگر وسيب« معقول

 لرد: يريگر اندازهيچهار شاخص ز ةليبه وس ،بيبه ترت ،توانيم ن چهار نماگر رايا

ــبت موح1ّ ــور به للّين يد. نس ــاخص برا، ف آنت مکلّيجمع ک لش  يريگاندازه يش
 واحد. ياعتقاد و پرستش خدا

 

شاخص اعتقاد و پرستش خداي واحد =

تعداد موحّدين

کلّفم للّ جمعيت 
 

 

ـــاخص برا، فت مکلّيجمع ( به للّيفريل، ي)حقوقييقضـــا يها. تعداد پرونده2  يش
 ن.يو فروع د يت احکام الهيرعا يريگاندازه

 

شاخص اندازهگيري رعايت احکام الهي و فروع دين =

تعداد پروندههاي قضايي

للّ جمعيت مکلّف
 

 

ــوادهنگام تولّ يد به زندگي. ام3 ــاان و تول يد و باس ــرانه يد ناخالص داخليبزرگس  ،س

 به اطالعات و منابع ازم. يو دسترس يعمر طوان يريگاندازه يشاخص برا

ثابت  ک مقداريها رشاخصيک از زيهر ي، براIHDIياسالم يساختن توسعة انسان يبرا

 :الثر در نظر گرفته شداقل و حدّحدّ

 ک به عنوان حدالثر؛يو ، لاقصفر به عنوان حدّ، ک لشورين يد. نسبت موح1ّ
 الثر؛ک به عنوان حدّياقل و صفر به عنوان حدّ، ييقضا يها. نسبت پرونده2

الثر؛ به عنوان حدّســال  85اقل و ســال به عنوان حدّ 25د هنگام تولّ يد به زندگي. ام3

سواد صد به عنوان حدّ ينرخ با صفر در ساان  صد به عنوان حدّبزرگ صد در و ، الثراقل و 

GDP ون تومان به عنوان حدّالثر.يليم 50ون تومان به عنوان حدّاقل و يليم 5انه سر 

 م:يلنير عمل مي، بر طبق فرمول زIHDIشاخص يک از اجزايمحاسبة هر يبرا

Ii =
−مقدار تحّققيافته مقدار حدّاقل

−مقدار حدالثر مقدار حداقل
 

 

شورهنگام تولّ يد به زندگيمثالً اگر ام شاخص امسال با 65 يد در ل  يد به زندگيشد، 

 خواهد بود:ن يچن
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شاخص اميد به زندگي =
65 − 25

85 − 25
=
40

60
= 0/667 

 

را با  IHDIيبيم شاخص ترليتوانيم، ميها بدهرشاخصيک از زيبه هر يمساو يهااگر وزن

 م:يير محاسبه نمايبه صورت ز ين حسابيانگياستفاده از م
 

𝐼𝐻𝐷𝐼 =
1
3

∑ 𝐼𝑖

3

𝑖=1

 
 

سيجه به آبا تو سبت به معيمان در بااتريار ايمع، شدهيات برر گر قرار يد يهاارين مرتبه ن

صالح در رتبيدارد و مع سيو مع ،يبعد ةار تقوا و عمل  رد. بر يگيم آخر قرار ةله در رتبيار و
 ک ازيبه هر μ1 ،μ2 ،μ3ب يتوان با اختصـــاص ضـــرايرا م IHDIن اســـاا، شـــاخص يا

 ر محاسبه نمود:يفوق به صورت ز ةگانسه يهارشاخصيز
 

𝐼𝐻𝐷𝐼 = μ1I1 + μ2I2 + μ3I3 
μ1 + μ2 + μ3 = 1 

 يريگجهينت
سع سان ةتو سانبودن بر  يل مبتنيمتعارف به دل يان سان تواند ينم يبعدناقص و تک يشنا

 مورد قبول اسالم باشد.

س سله يبا برر سته جه بين نتيا ،سازمان ملل يهاگزارشسل  يهاشيد له گرايآيم د

وان غفلت يانســان با ح يو ماهو يحالم بوده و از تفاوت اســاســها قات آنيبر تحق يمادّ
ـــ ،خود يهادر پژوهش . آنهاانددهيورز ـــطح يهاانواع رفتار يبه بررس تر تياهما لمي يس

ـــ يمعنو، يفطر يهااند و از جنبهپرداخته يآدم و  يمادّ ياهن جنبهيو توازن ب يو ارزش

 غافل ماندند. يت آدميشخص يمعنو

سان سعه ان ست له ط ينديفرا يتو ستعداد ،آن يا س يهاا سان به منظور ر دن به لمال يان
 ةمســائل توســع ياديبن حلّ يبرا رســد.يم تيبه فعل يواقع يهاازين نيق تأمياز طر يقيحق
لمال  ــــ له همان ييار نهايمعبا ها و نماگر هاشاخص، هاروش، هاهيتوص ةيللّد ي، بايانسان
ـــ انسان يينها در  يهر شاخص و نماگر ييو هدف غا يريگگردد و جهت يابيارز باشد ـ

 ةخداوند هم شــود. يزيريپ ،آن يو به مقتضــا ،پروردگار يپرورش اســتعداد لقا يراســتا
ل ياهلل و تشکدر خدمتش باشند و با تمسک به حبل يد تا به نحوير گردانموجودات را مسخّ

ن جامعه يل ايت به تشکيد در نهايبا يلذا هر تالش .خود برسند ييواحد به لمال نها ةجامع
ستيس يتمام ؛شود يمنته صم، هايگذارا ن يدر اد يز بايها ننه لردنيو هز، هااقدام، هاميت

 جهت باشد.
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