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  پژوه دکترای اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينیدانشمحمد بيدار / 
 1/6/1392ـ پذيرش: 16/12/1391دريافت: 

 چكيده

توان يكی از مباحث مهـم در ترسـيم الگـوی اسـالمی ايرانـی پيشـرفت اسالم را میارائة شاخص پيشرفت انسانی از ديدگاه 

ـانی  ـاخص توسـعة انس ـانی اسـالمی اسـت. ش دانست. دستيابی به اين هدف مستلزم توجه به معيارها و مبانی پيشـرفت انس

ـان  اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه مامیت ،نمتعارف با نگرشی خاص و محدود به انسا روحی و معنـوی انس

ـا اسـتفاده از روش تحليلـیداده ، مورد غفلت قرار را ترين بعد وجودی ویبه عنوان اساسی اسـتنبایی در -است. مقاله حاضر ب

مقالـه های صدد استخراج معيارهای پيشرفت انسانی از ديدگاه اسالم از قرآن و روايات و تبيين مبانی حاکم بر آن است. يافتـه

 4دهد که دينداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامـت و تـیمين معيشـت، می تحليلی انجام گرفته نشان-صيفیکه به روش تو

معيار در شاخص پيشرفت انسانی مورد نظر اسالم می باشند. بر اين اساس، شاخص پيشرفت انسانی عالوه بر در نظر گـرفتن 

معرفـت، و اه نسبی، مقوله های ديگـری وـون دينـداری، معيارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سالمت و رف

ـانی فكـری اسـالم کرامت و آزادگی  را نيز مورد توجه قرار می دهد. معيارهای معرفی شده برای پيشرفت انسانی  مبتنی بر مب

ـا ـاخص ه ـايز بـرای از جمله نگاه متعالی اسالم به انسان و تكامل قرار دارد. ارائه اين معيارها می تواند باعث معرفی ش ی متم

 برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.  به پيشرفت انسانی شود که

  معيار، شاخص، توسعه انسانی، پيشرفت انسانی ها:کليد واژه

  .JEL :O15 ،P4بندی یبقه
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 باشد كه با حمايت دانشگاه شهيدبهشتي انجام شده است.هاي پيشرفت انساني از ديدگاه اسالم مي* اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي شاخص
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 مقدمه

خ ذهنن در طنو  تناريرو، ازاينن شود؛هاي جوامع بشر شمرده ميترين دغدغهتكامل و پيشرفت از اساسي
. در هندفي ررمناني اسنت از جوامنع ساخته است. توسعه يافتن بنراي بسنياريمشغو  ها را به خود انسان

ات هنا، در ررخنة توليند كناخ و خندمنظرية اقتصاددانان كالسيك، به انسان فقط در جايگاه يكني از نهاده
عناصر تشكيل دهندة ثنروت بنراي ينك كشنور  ها بر اين باور بودند كهشود. و اقتصاددانان مدتتوجه مي

هاي فيزيكي است و متغيرهاي ديگري، همچون كيفيت سرماية انساني و سنالمت نينروي كنار فقط سرمايه
اهميتني  شد؛ اما در رند دهة اخير، مطالعه دربارة مننابع انسناني و راهكارهناي ارزينابي رنناديده گرفته مي

ن ه بنه تنيميكنقرار گرفته است. بر اين اسنا  هنر الگنويي از توسنعه  ويژه يافته و انسان در كانون توسعه
اعتنا باشد، مردود اسنت و كنارايي خزم هاي او بيها و ارزشنيازهاي اصيل انساني نپردازد و به حفظ ررمان

 را نخواهد داشت.
اد اقتصنادبينات وارد  1990از سنا   HDI: The Human Development Index)) شاخص توسعة انساني

د ر بندو تولن، با سه متغير ميزان دررمد سرانة واقعني، ننرب باسنوادي و اميند بنه زنندگي دهمتعارف گرديد
سنازد كنه طراحنان شود. توجه به متغيرهاي سنجش توسعة انساني ما را به اين نكته رهنمون ميسنجيده مي

ها رفاه منادي انسنان اني غربي بررو، توسعة انسايناند؛ ازشاخص مزبور، نگرشي محدود دربارة انسان داشته
 استوار گرديده و از بعد روحي و معنوي انسان غفلت شده است.
 ينن معيارهناانظر اسالم است كه استنباط  هدف اين پژوهش تبيين مباني و معيارهاي پيشرفت انساني از

بوده، با مراجعه بنه  اسالميشناختي شناختي و انسانشناختي، ارزششناختي، معرفتبا توجه به مباني هستي
 عننوي صنورتقررن و منابع روايي و در نظر گرفتن ابعاد دنيايي و رخرتي، فردي و اجتمناعي و منادي و م

 گيرد.مي

 تحقيق ةپيشين

ين اخير دربارة توسعه از ديدگاه اسالم صورت گرفته است، دربنارة تندو رند دهةدر با وجود تحقيقاتي كه 
هاي توسنعة انسناني بنا نگنرش ست. اين خأل در زمينة تندوين شناخصمعيارهاي رن رندان بحث نشده ا

 شود:شاره ميگرفته در اين زمينه ا به رند مورد از مطالعات انجامدر ادامه، اسالمي نيز وجود دارد. 
ا معيارهاي ايمان و عمل صالح رضمن بيان مباني توسعة انساني اسالمي، ( 1380) نصراهلل خليلي. 1

تنوان ايمان و عمل صالح را با توجه به ميزان عمل بنه فنرود دينن مي»گويد: ميداند. او ميرن 
 ؛«گيري كرداندازه
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 (، وارد بحث معيارها نشنده اسنت، امنا ضنمن طنرح ايندة1386و  1390) محمدجما  خليليان. 2
انساني، تناسن  سنطح مصنرف و  يافتگي نيرويمحور، ميزان توسعههاي توسعة انسانشاخص

د و نندي افنراد جامعنه بنه حفنظ مننافع ملني، تعهنبنا معيشنت عمنوم منردم، پايبرفاه جامعه 
هاي پذيري افراد جامعه، و موفقيت در رفع فقر و تيمين نيازهاي اساسي را از شناخصمسئوليت

 داند؛مي اصلي سنجش توسعة اقتصادي يك كشور
هاي ارزشني قولنهنساني اخالقي، م( با پيشنهاد شاخص توسعة ا2002) همايون. ا. در و سعيده، ف. اُتيتي. 3

هناي مندني و سياسني، محيطي، رزاديهناي توانمنندي جنسنيتي، تخرين  زيسنتو ديني را در قال 
رغم پيشننهاد دو كنند. رنان بنههاي خانوادگي، و نفوذ مذهبي، به شاخص توسعة انساني اضافه ميارزش

هناي ا شاخصني بنراي سننجش ارزششاخص نرب طالق و ميانگين سن ازدواج او ، ميزان باروري ر
 سنجند؛دانند و ميزان نفوذ مذهبي در جامعه را نيز با شاخص دين ميخانوادگي مي

گفتمنان براسنا   شناسي تدوين شناخص پيشنرفت انسنانيروش»( در مقالة 1390) جواد توكليمحمد. 4
بهبنود مينزان پيشنرفت سعه، نقشي اساسني در ارزينابي و ها و شاخص تومعتقد است كه نماگر« قررني

پاررنة توسنعه و پيشنرفت، مسنتلزم پيمنودن رهنار مرحلنة كنند. تدوين شاخص يككشورها ايفا مي
سنازي رنهاسنت. ايشنان، توسنعة جوامنع پاررهها و يكسازي، استخراج معيارها، طراحي نماگرمفهوم

دانند و د ميين پنا  و ربناانساني را به مفهوم تعالي افراد رن براي دستيابي بنه زنندگي سنالم در سنرزم
ثابنة متوانمندي اخالقي، توانمندي فكري، توانمنندي جسنمي ن روانني، و توانمنندي دررمندي را بنه 

 كند.معيارهاي رهارگانة پيشرفت انساني بيان مي
 يارهناي رنپژوهش حاضر، افزون بر بيان مباني نظري پيشنرفت انسناني از ديندگاه اسنالم، بنه اسنتنباط مع

ه اسنالمي و نيز پرداخته است و در ارائنة اينن معيارهنا، ديندگا و سخنان پيشوايان معصوم قررنبراسا  
 اي بررسي كرده است.ورت مقايسهصانساني متعارف را به ةتوسع

طلبند، ولني بنراي ها، از موضود اين مقاله خارج است و مجالي ديگنر ميبحث دربارة تفصيل شاخص
 هايي نيز طرح شده است.الصه، شاخصصورت خسنجش و ارزيابي هر معيار به

 مفاهيم و تعاريف
 توسعه و پيشرفت. الف

مترادف و به معناي رشد، تغيير و گسترش تدريجي، تكامل و شكوفايي صورت بهاين دو واژه غالباً 
 كنه رند بعدي دانست جريانيبايد  در اصطالحرا توسعه  (.428، ص 1343)عميد،  رودبه كار مي
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اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نينز تسنريع رشند اقتصنادي، مستلزم تغييرات 
و بايد نشان دهد كنه مجموعنه نظنام اجتمناعي،  كن كردن فقر مطلق استكاهش نابرابري و ريشه

جتمناعي در داخنل نظنام، از حالنت هناي اافراد و گروههاي هماهنگ با نيازهاي اساسي و خواسته
مادي و معننوي  ج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظرمطلوب زندگي گذشته خارنا

 .(23، ص 1377يابد )تودارو، مي بهتر است سوق
اي كنه در فهنم گوننهبه دارد، ارزشني خناص المللي بنار معننايي واصطالح توسعه، در كاربردهاي بين

را بنراي اينن منظنور  «تپيشنرف» ةواژ شنود، بننابراينميشدن همسان تلقني  يافتگي با غربيعموم، توسعه
ا نينز در اسنالمي ر ةتوسنع دلخواهتوان ابعاد مي ندارد،پيشرفت عالوه بر اينكه بار معنايي منفي  گزينيم.برمي

 رن لحاظ كرد.

 انساني ةتوسعب. 

رو هسنتيم. اينن دو روبنه «منابع يا نيروي انسانية توسع» و« انسانية توسع»توسعه با دو اصطالح ادبيات در 
 كار گرفته شوند.نا بهاند و نبايد در يك معصطالح با هم متفاوتا

هاي انتخنابي منردم بر اسا  تعريف برنامة توسعة سازمان ملل، توسعة انساني فراينند گسنترش گزيننه
ترين اين امكانات در نگنرش توسنعة غربني داشنتن زنندگي طنوخني و تنوالم بنا سنالمتي و است. اساسي

هنا و نسناني بنه مجموعنه فعاليتح زندگي مناس  است. در مقابل، توسعة منابع امندي از دانش و سطبهره
پرورش، افزايش دانش و كنارايي و ايجناد انگينزه كنه وداشت، رموزشاقداماتي همچون جذب، تيمين، نگه
 (.UNDP- 1990-p15شود )انجامد، گفته ميسرانجام به توسعة نيروي انساني مي

ع وسنعة مننابه حوزة قدرت گزينش و گسترة انتخاب انسان توجه دارد، ولني تبنابراين، توسعة انساني ب
در حنوزة كناري افزايي و كس  مهنارت وري در ساية دانشانساني به قدرت خالقيت، ابتكار، افزايش بهره

ساز تحقق توسنعة انسناني اسنت صورت فرايند اجتماعي، زمينهتوسعة نيروي انساني بهواقع، انديشد. درمي
 (.57، ص 1386انظري، )رق

 معيارج. 

 ،1377 ؛ دهخندا،4246ص ، 4 ، ج1360)معنين،  سنگ محك و اندازه، پيمانه، ترازومعناي معيار به
 بنهكنه رود كار منيمعيار مترادف با مال  و در امور غير حسي به گاه واژةاست. ( 771ص ، 45 ج

ن در اين(. 174 ،1388نويسنندگان، جمعني از اسنت )وجودي تحقق رن امر يا حكم  ةمعناي ضابط
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تنوان افنراد ينا به معناي اخير است و با استنباط شاخص براي سنجش كمني رن ميمعيار پژوهش 
 .جوامع را با يكديگر مقايسه كرد

 شاخصد. 

 دهندنشنان مي شاخص راهنمايي رماري است، كه تغيينرات ينك متغينر را نسنبت بنه زمنان پاينه
شنود كنه بنراي اطالق مياي ميله در معناي نخست اين واژه به (.545و  541، ص 1379)فرهنگ، 
بر اسا  تعريف  (1993، ص 2 ، ج1379شود )معين، كار برده ميبهسطح رب،  وقبله  ،تعيين زمان

نمنايي، . واقعشده در اين مقاله، شاخص ابزاري بنراي سننجش كمني معينار دلخنواه اسنتانتخاب
هناي هناي رن از ويژگيداده ةكم اطالعات، سهولت استفاده، در  و تجزين ةقابليت دسترسي، هزين

 .(56ص ، 1384است )خليليان، شاخص مناس  

 مباني پيشرفت انساني اسالم

دهد. اي مباني فكري است كه زيربناي رن بحث را تشكيل مييند پارهرهر بحث نظري و رفتاري، بر
هناي اومانيسنتي، ي خاص خود است كنه از نگرشركگوناگون فني مبا يغرب دارا نيتوسعة انسا

، گيرد و بر ناديده گرفتن مبدال جهان، انكار هدفمندي رفنرينشليبراليستي و سكوخريستي نشئت مي
مي نيز مبناني فكنري ستيزي استوار است. پيشرفت انساني ن اسالگرايي و تكليففردگرايي و لذت

شناختي بيان شناختي و ارزششناختي، انسانستيشناختي، هاسالمي دارد كه در رهار حوزة معرفت
 شود.مي

 شناسيمباني معرفت

هاي انسان و ارزشيابي انواد و تعينين منال  صنحت و خطناي رنهنا بحنث شناسي دربارة شناختمعرفت
هاي انسان و ابنزار مناسن  رن (. تا زماني كه امكان و ارزش شناخت153، ص 1 ،ج1379كند )مصباح، مي

گوننه قاناوتي دربنارة صنحت ينا عقل دربارة حل مسائل مختلف به اثبات نرسنيده باشند، هي و توانايي 
شنناختي منرتبط بنا بحنث پيشنرفت خطاي مسائل مزبور، ممكن نخواهد بود. در ادامه برخي مباني معرفت

 شود:انساني، مطرح مي

 گرايي. امكان شناخت يقيني و نفي شك1

امري بديهي است؛ رراكه هر انسان عاقلي بنر اينن بناور اسنت كنه  (skepticism)گرايينفي شك
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كوشند. رو، بنراي كسن  اطنالد بيشنتر مياينتواند بداند؛ ازداند و ريزهايي را ميريزهايي را مي
دانسنتند، روشن است كه اگر دانشمندان، رسيدن به شناخت قطعي و يقينني را كناري نناممكن مي

دادنند. امكنان رسنيدن بنه شنناخت قطعني زمناني اگون انجنام نميتالشي در زمينة علوم گون هي 
اند، ناخودرگاه، امكان شناخت گرايي بررمدهصدد اثبات شكشود كه حتي كساني كه دررشكارتر مي
 (.160ن163اند )همان، ص بات كردهيقيني را اث

نينز  به شناخت يقيني راتر از علوم متعارف است؛ رراكه وصو  اين مبنا در علوم اسالمي بسيار گسترده
شنود. بنا توجنه بنه اينن اصنل دربنارة حقيقنت انسنان و سنعادت او، دربارة قااياي متافيزيكي شامل مي

ي ي رسنيد و حتننتوان به شناخت يقينسان و موانع رن، ميهاي پيشرفت اهاي انسان متعالي، شاخصويژگي
 نسنان شايسنتةنگرش كه بعد روحني و معننوي ابنابراين رهيافت توسعة متعارف با اين رن را ارزيابي كرد. 

سناني را ان پذير نيست و معيارهاي پيشنرفتشناخت درست نيست و امكان ارزيابي رن وجود ندارد، توجيه
 كند.از رن متمايز مي

هنا شناختي يعني گستردگي ابزار شنناخت و اسنتفاده از تمنامي رنتوضيح بيشتر را با مبناي ديگر معرفت
 گيريم.پي مي

 شناختهاي ابزار ةهم استفاده از .2

هاسنت. خداونند ناس  با رن پديدهاز منابع و ابزار شناخت مت گيريهاي مختلف، بهرهخزمة رگاهي از پديده
ه اسنت قرار داد متعا  رهار نود ابزار شناخت، عقل، حس، شهود عرفاني و وحي و الهام را در اختيار انسان

كند و قادر به تشنخيص جزئينات نيسنت. (. عقل مفاهيم كلي را در  مي43، ص 1 ، ج1380زاده، )حسين
ينز قلمرو حس تنها امور مادي و محسو  است و هي  قاناوتي دربنارة مناوراب طبيعنت نندارد. وحني ن

شود. كشف و شهود عرفناني در صنورت تحقنق به ديگران منتقل ميراه مختص انبياي الهي است و از اين 
 شود.اي افرادي خاص، ميسر ميشرايط معين و بر

شنناخت  هنايكارگيري متناسن  همنة ابزارشناخت صحيح انسان در بحث پيشرفت انساني مستلزم به
هناي حسني را حالي است كه مباني فلسفي توسعه متعنارف از مينان اينن ابنزار تنهنا دريافتاست. اين در

را  وحني و الهنام و ابنزاردوديت برخورد كرده؛ بزار عقل با محابيان ديگر، علم دانسته و دربارة به ؛ شناخت
هاي رن، يعنني كند. با توجه به تفاوت رشكاري كه در تعريف علنم و شنناخت و عرصنهعلمي تلقي ميغير

توان به تمنايز معينار علنم و سنطح تحصنيالت در دو شود، ميجهان محسو  و عالم متافيزيك ايجاد مي
 نگرش اسالمي و توسعة غربي واقف شد.
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 شناختيني هستيمبا

ها دارد. هر انساني كه هستي خنود، اي در افكار و رفتار انسانكنندهشناخت صحيح عالم هستي، نقش تعيين
ص ، 1، ج1383)شنيرازي،  شنودرو ميديگر را در نظر بگيرد، با رند پرسش اصلي روبه ياشخاص و اشيا

ز هاي نادرسنت، او را اپني دارد و پاسنخ كه پاسخ صحيح به رنها رشد و تعالي حقيقني انسنان را در(. 572
هاي حناكم بنر طور عمده مربوط به مبدال، معاد و سننتها بهمسير سعادت منحرف خواهد كرد. اين پرسش

هاي گونناگون به رنها، سب  پيدايش نظرينه اند و كيفيت جوابشناختينظام هستي، و در زمرة مباني هستي
 شود.علمي مي

شنود. اينن مبناني شناختي مرتبط با پيشرفت انسناني، اشناره ميين مباني هستيتردر اين قسمت به مهم
گيري انگينزه، اراده، انتخناب و گرره به صورت عام در ديگنر مباحنث نينز قابنل طنرح اسنت، در شنكل

هاي گوناگون اقتصادي نقنش دارد و اگنر هاي مختلف پيشرفت و فعاليتگيري افراد جامعه در زمينهتصميم
 هاي اجتماعي و اقتصادي پيشگيري خواهد كرد.صحيح و منطقي اتخاذ شود از ناهنجاريصورتي به

 خدامحوري (الف

باره خدامحوري است؛ اين اصل در بخش اعتقادات، متفرد بنر پنذيرش اصنل وجنود نخستين اصل در اين
: روم؛ 1: اعلني)رد اسالم، خداوند برتنرين جايگناه را در عنالم هسنتي دانظر از  خدا و مسئلة توحيد است.

ترين اينن داند؛ يكي از مهمترين صفات را مخصوص خداوند ميعالي. اسالم در مقايسه با اديان ديگر، (27
براسنا   ي مسنلمانانهاي اسنالمي و رفتارهنانديشنههمة ا(. 110، 38 :كهف) ستها يگانگي خداگيويژ

كند. بنر اينن اسنا ،   توحيد را اثبات ميهاي اسالمي براي خداوند همة مراتگيرد. رموزهتوحيد شكل مي
الوجودي ( بنا واجن 5: )سنجده (. تدبير امنور رن3: فاطر؛ 62: زمرعالم هستي مخلوق خداي يگانه است )

: انعنام ؛15: فناطر)باشنند ميد او همنة مخلوقنات وابسنته و نيازمنناست نياز از همة مخلوقات است كه بي
 :هيمها قنرار داد )ابنراشنماري در اختينار انسنانهاي بي، نعمت(. خداوندي كه با فال و رحمت خود133
اوار اسنت كنه بنابراين سنز .(172: بقره؛ 114: )نحل ( و زمينه را براي زندگي درست رنها فراهم ساخت34

 (.102: انعام ؛5 :فاتحه)رستند و در كارهايشان تنها از او ياري بخواهند ها فقط او را بپانسان
جملنه بحنث پيشنرفت و هاي ديگري كه محوريت اعتقاد به خندا را در همنة امنور، ازويژگييكي از 

ترين علنم و رگناهي را دربنارة اوصناف كند، اينن اسنت كنه رنون خنالق اسنت، كامنلتوسعه مطرح مي
 ت رنها داراست.ها و عوامل تكامل و پيشرفمخلوقاتش، نيازمندي

كند. خداوند حكيم، جهان و حوري تيكيد ميحكمت خداوند، ويژگي ديگري است كه بر خدام
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بلكه هدف از رفرينش انسنان، پيمنودن راه قنرب الهني بنا ؛ (115: )مؤمنون انسان را بيهوده نيافريد
(. از سوي ديگر، تدبير جهان با خداوند است )ربوبيت تكنويني( و 56: اظهار بندگي است )ذاريات

ه باشند، برنامة صحيح زندگي را با فرستادن پينامبران مندانه داشتها زندگي سعادتبراي اينكه انسان
رو، خداي حكيم، قررن را بنه مثابنة برنامنة ايندر اختيار رنان قرار داده است )ربوبيت تشريعي(؛ از

ها فرسنتاده اسنت. مندانه و مطابق با فطرت، به دست رخرين پيامبرش بنراي انسنانزندگي سعادت
ها، محوري در تلقي مفهنوم توسنعه، عوامنل توسنعه، شناخصنگرش خدامحوري با ديدگاه انسان

 هدف اصلي از توسعه و پيشرفت و نماگرهاي رن متفاوت است.

 هاي الهيب( سنت

( و خداونند امنور 250ق، ص 1408هاي الهي، ضوابطي است كه در افعا  الهي وجود دارد )قلعجي، سنت
ن حناكم بنر نظنام (. در بررسي قنواني425، ص 1، ج1378كند )مصباح، پاية رنها تدبير و اداره مي عالم را بر

 ارد.هاي الهي نقش اساسي دها، توجه به جريان سنتهستي و ظهور و افو  تمدن
توان بيان كرد كه حكمت و ارادة الهي بنر اينن تعلنق گرفتنه گونه مينگرش اسالمي به پيشرفت را اين

ها و انحطناط و سقوط انسان سته استو اعما  شايها و پيشرفت جوامع در گراست كه ترقي و كما  انسان
سنير  تحو  دروني، انفاق و استغفار بنر نها بستگي دارد؛ عواملي رون تقوي،ها به عملكرد ناشايست رتمدن

توجنه بنه اينن  .(52: هود؛ 39: نساب؛ 11: رعد؛ 96: اعراف) بسزا دارد يتحو  و پيشرفت جوامع انساني اثر
هاي الهي و پيامندهاي رن بنر پيشنرفت تمندن و زنندگي بشنر، در اسنتنباط نتعوامل، با نگرش جريان س

ر و صحيح معيارهاي پيشرفت انسان در سطح خرد و كالن مفيد است. مقايسة اينن نگنرش بنا نگنرش قهن
يكي و خشم طبيعت، لطف طبيعت، دست نامريي طبيعت و مكانيسنم بنازار و بنه بينان ديگنر، تبينين مكنان

 (.1384شود )ر. : كرمي، ديرباز، علل مادي به خواننده واگذار مي انحصار علت فاعلي در

 انسان ةحيات جاودان (ج

و  در در  و تبيين مسنائل مربنوط بنه پيشنرفت انسنان، مسنير پيشنرفت« حيات جاودانه»باور به 
بيني هناي مهنم در جهنانيافتگي جوامع نقش اساسي دارد. يكني از رموزهمعيارهاي ارزيابي توسعه

ها به سوي خداست. اسنالم اصنالت و جناودانگي را از رنن زنندگي ي، معاد و بازگشت انساناسالم
(. از ديندگاه 319، 14ج ق،1403مجلسي، داند )اخروي دانسته و دنيا را پلي براي رسيدن به رن مي
( و رخرت محل 267، 1، جق1403جمهور، ابيابناسالم، دنيا مكاني براي تكامل شخصيت انسان )

 ( اوست.19 ، ص1ج ق،1412 ،ديلميار )استقر
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صنر ذت را منحباور به معاد نقشي مهم در تربيت و سازندگي انسان دارد. فرد معتقد به معاد، سنود و لن
ن را برتنر بيند و به سود و لذت اخروي و فراتر از رن به رضوان الهي نينز اعتقناد دارد و ردر امور مادي نمي
( 35: )فناطر خنالص(، 96: نحنل؛ 17و16: براي رسيدن به سود پايدار )اعلي رو،ايناز. دانداز سود مادي مي

وي، از بسنياري ( اخنر133: عمرانر ؛ 71: ( و فراوان )زخرف63 ، ص6 ج ق1408 ،نوري؛ 72: ويژه )توبه
گرايني، ر رخرتبنمعيارهاي پيشرفت انسناني مبتنني براسا   كند. بنابراين،پوشي ميهاي دنيوي رشملذت

ادي هاي دنيا در جهت تيمين نيازهاي منيشرفته كسي است كه با استفادة صحيح از امكانات و نعمتانسان پ
 كوشد.خود، براي سعادت زندگي اخروي نيز مي

 شناختينمباني انسا

هناي متفناوت بنه انسنان، نتناي  يكي از مسائل زيربنايي علوم انساني، نود نگناه بنه انسنان اسنت. نگرش
هناي پنژوهش دربنارة رشند و پيشنرفت انسناني در پني دارد. اهنداف و معيارهناي حوزهگوناگوني را در 

مثابة موجودي ابندي در نظنر گرفتنه نگرد، با انساني كه بهكسي كه با ديد مادي به انسان مينظر از  پيشرفت
هناي انسنان كنه سنب  داند، متفناوت اسنت. برخني ويژگيشود و مرگ را سررغاز زندگي جاودان ميمي
سناحتي بنودن و دو : اختينار،از اسنت ناخت صحيح اوست و اثر فراواني بر پيشنرفت وي دارد، عبنارتش
 (.166 ن 149، ص 1380اودانگي )رجبي، ج

دهند و بنراي برنامنة هنا بنه شنناخت از انسنان جهنت ميرگونگي اتخاذ موضع در قبا  اينن ويژگي
تنار جبنر در رف و انتخابي قايل نيست و به نوعيپيشرفت وي بسيار مؤثر است. انساني كه براي خود اختيار 

معننا خواهند نتيجه، پيشرفت يا ركود، بيخود معتقد است، از نظر او نظام حق و تكليف، پاداش و جزا و در
محندود اسنت بنا انساني كه در رارروب نگنرش منادي خنود، خواهنان اختينار و رزادي نا بود؛ همچنين

تفناوت مد، بسيار وي انسان را پذيرفته است و به جاودانگي روح باور دارانتخاب و اختيار فردي كه بعد معن
سنازد هاي خود را براي دررمد و لذت بيشتر متمركنز ميها و تالشاست؛ زيرا يك انسان مادي همة فعاليت

ا ركند، غافل از اينكه از جنبنة فرامنادي خنود مي هاي روحي و معنوي را فراموشو پيشرفت انسان از جنبه
 ه است و اختيار و انتخابي ندارد.حروم كردم

روشن است رنين رشد و پيشرفتي از ديدگاه اسالم پذيرفتنه و مطلنوب نيسنت؛ بنراي نموننه، 
بحث دربارة اين مطل  كه ره علمي مفيد و نافع است؛ ريا معيار رن فقط احسا  نياز و خواسنت 

اكثريت اسنت؛ اگنر بيشنتر افنراد  جامعه است؛ تعريف نياز ريست؟ ريا معيار رن تمايل و خواست
تنوان بنازي بودنند رينا ميجامعه خواهان توليد مشروبات الكلي يا رزادي روابط جنسي و همجنس
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فته است؟ پاسخ منطقي اي پيشرحكم كرد كه رنين دانش و روشي سودمند است و ريا رنين جامعه
معرفنت خنود را محندود بنه  نحوة نگرش انسان مربوط است. انساني كه ابنزاربهها به اين پرسش

كند، بايندها و شناخت حسي كرده است و حيات انسان را در سود و لذت مادي بيشتر خالصه مي
رنند، دانند؛ هرمزبور را حق افراد جامعه مي ةنبايدها را خود تعيين كرده، پاسخ مثبت به دو خواست

 واقع بر خالف فطرت انساني و مصلحت واقعي او باشد.در

 شناختيارزش مباني

  براسنا صنورت رگاهاننه وارزش مطلوبيتي است كه از انجام افعا  اختياري انسان با راهنمايي عقنل و به
امي كنه (. هنگن52 - 42، ص 1376انگيزة صحيح در جهت خواست متعالي انسان حاصل شود )مصنباح، 

شايسنتگي رفتنار، سناماندهي خالقني و اها، بنراي ارزينابي ارزش ز معيار و مال ها در نظامي ااين ارزش
 (.80، ص 1378ر، نريد )ترشوند يك نظام ارزشي پديد مي

هنايي وامع بشنري، ارزشج همةدر . دبخشنيم امعنها انسان يزندگبه كه  انديميجمله مفاه ها ازارزش
 ژان ؛17 - 14 ، ص1369 )ر. : سنبحاني، دهنندد كه بنيان اصلي فرهنگ رن جامعه را شكل مينوجود دار

ملتني،  اي است كنه هننرگونهها به. اهنميت و جايگاه ارزش(13 ش ،1378، بروگ اسكار الينور و دث ون
هاي رينده ه نسلبهنويت و حيات اجتماعي و سياسي خنود را در پايبندي و احترام به رنها و انتقا  كامل رن 

ريد و نسان پديد مياالي است كه در روح ها كماز ديدگاه نظام ارزشي اسالم، حقيقت و مال  ارزشداند. مي
كند. البته اين كما  كه يك مفهوم حقيقي و غيراعتباري سوي خداپرستي و قرب الهي رهنمون ميانسان را به

 (.84، ص 1375كه بر اثر رفتار اختياري حاصل شود )مصباح،  دارداست، زماني ارزش اخالقي 
 هناي الهنيت از نعمتبحنث، اسنالم بنر اسنتفادة درسنشناختي خاص در اينن اسا  مباني ارزشبر

عنالي تيكيند تبندگي حق  عبوديت و ( و تيمين نيازهاي مادي و معنوي انسان براي پيمودن مسير32: اعراف)
 رسيدن بنه ودارد. بر اين اسا  از ديدگاه اسالم تيمين حداقل معاش براي افراد جامعه يك ضرورت است 

مشنروط بنر  ؛ريد( در زندگي امري مطلوب به شمار مي11، ص 4 ج ق،1407 ،يلينرفاه نسبي و توسعه )ك
اينن  در(. 568، ص همنان) اينكه در جهت تكامل فاايل انساني و پيشرفت مادي و معننوي انسنان باشند

 شود:تبيين مي، ي پيشرفت انساني از ديدگاه اسالمهاي مرتبط با مبانترين مصاديق ارزشبخش مهم

 الف( ايمان

شنود ها و معيار رستگاري شنمرده ميارزشديگر كه اسا   شناختي ايمان استترين مباحث ارزشماز مه
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بخش ايمنان، ارزش اسنت. روشننياعما  انسان بندون ايمنان بني. (88 - 87ص ق،1410 ،تميمي رمدي)
(. 49ص ، 2 ج ق،1407 ي،ليننك) اي است كه بصيرت دربارة دين رنرا  راهنمناي رن اسنتاعما  شايسته

 (، وثنوق و اطميننان، ررامنش خناطر )مصنطفوي،205، ص 6 ج ،1375 ايمان به معاني تصديق )طريحني،
( اسنت و در اصنطالح 21، ص 13 ، جق1414منظنور، و در امان بنودن )ابن( 151-150ص ، 1 ، ج1368

انسنت كنه نفساني و گرايش به ماناميني د توان ايمان را ملكةكه از مجمود رنها مي تعاريف گوناگون دارد
شود. كمترين درجة ايمان بنراي نينل بنه سنعادت، بناور بنه اقرار زباني حاكي و اعما  خزمة رن شمرده مي

خداي يگانه، پيامبر اسالم و انبياي الهي، امامت، پاداش و كيفر اخروي و وحي اسنت و خزمنة رن، تصنميم 
 .(129، ص 1375 اجمالي بر عمل به دستورهاي خداي متعا  است )مصباح،

 وريند. كسني كنه بنه مبندال بنابراين، پيشرفت واقعي انسان و جامعة انساني در سايه ايمان به دسنت مي
اي از زنندگي خنود را تنها بخنش گسنتردههاي رسماني باور نداشته باشد، ننهمعاد، فرستادگان الهي و كتاب

محروم كرده است. رننين فنردي يز نمندي بسياري از حقايق ود را از شناخت و بهرهگيرد؛ بلكه خناديده مي
 به پيشرفت مطلوب انساني دست نخواهد يافت.

 ب( تقوا

كنه توسنعة متعنارف بنا رن حاليشنود، درتقوا ارزش ديگري است كه در جامعة ايماني و ديني مطنرح مي
بيگانه است. مفهوم اخالقي تقوا اين است كه انسان احسا  كند بر اثر بعاي از رفتارهنا، كمنا  و صنفاي 

 ريد.صدد حفظ خود از رنها بر( و در88ص افتد )همان، اش به خطر ميروح و ارزش وجودي
در مفهوم تقوا، به منشي رواني رن يعني خوف از خطر، و نيز به اينكه رثار و پيدايش اين خطرهنا و 

وم هاي گوناگون بر لنزهاي ديني به شيوهشود )همان(. در رموزهها به دست خداست، توجه ميسقوط
( روشنن 13 )حجنرات:« اكنرمكم عننداهلل اتقناكم انّ»تقوا در فرد و جامعه تيكيد شده اسنت؛ از رينة 

معناي انجنام تقنوا بنه(. همانهناي اخالقني، تقواسنت)ترين ارزش در رفتنار و مال شود كه عاممي
اماننت، هاي انساني ديگري همچون صداقت، فرايض الهي و تر  محرمات بوده، سب  تقويت ارزش

شود. تقوا با پيشرفت انساني رابطة همسو دارد، يعني ميزان رشد و كما  ... ميعدالت، وفاي به عهد و
از تقنوا بسنتگي دارد. در بحنث  مندي افراد جامعنهانسان حتي در پيشرفت پايدار مادي به ميزان بهره

قواي اجتماعي است؛ بدين معننا اسالم افزون بر تقواي فردي، نياز به تنظر از  پيشرفت انساني مطلوب
ارزش تقوا شكل گيرد و روحية تقوا بر جامعه حناكم باشند. براسا   كه حركت كالن جامعه بايستي
توان تحقق شرايط پيشرفت در يك جامعه مثل امنينت، ررامنش، سنالمت در اين صورت است كه مي
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ا كه در زندگي و تيمين هندف جسم و روح را انتظار داشت. قررن نزو  انواد بركات رسمان و زمين ر
 (.96: داند )اعرافانسان نقش دارند منوط به ايمان و تقواي جمعي مي

 ج( عبوديت

اش بسنتگي بندگي خدا يكي ديگر از مفاهيم ارزشي اسالم است. ارزش هر انسان به ميزان بنندگي
ررن كريم عبنادت كند. قگرفتن در مسير بندگي خدا، به وظايف خويش عمل مي دارد. انسان با قرار

(. عبودينت، 56: ها بيان كرده است )ذارينات( و هدف خلقت انسان61: را راه درست زندگي )يس
نامنة دارد. بننابراين در تندوين برانسان را از كبر، خودخواهي و ديگر موانع پيشرفت انساني باز مي

قنوا كنه در پرتنو و ت هاي ايمان، بندگيهاي رن، توجه به ارزشپيشرفت و ارائة معيارها و شاخص
 ريد، الزامي است.دست ميداري بهدين

 ( آزاديد

اي ويژه و متفاوت بنا ديگنر مكاتن  فكنري گونهرزادي از مفاهيم ارزشي است كه در نظام فكري اسالم به
هناي جملنه گرايششنود. مينل بنه رزادي ازبيان مي« رزادگي»كه گاه همراه با واژة پرداخته شده است تارنجا
دي ترين درجة رن اين است كه انسان در بند ديگري نباشند. مصناديق ديگنري از رزافطري بشر بوده، پايين

شنود؛ امنا بنراي هاي اقتصنادي و اجتمناعي شنمرده ميمثل انتخاب شغل، مسكن و همسر در زمرة رزادي
ابي رد. دسنتيجنود دارزادي، مراتبي عالي رون رزادي انديشه و رزادي معنوي )رهايي از اسارت نفس( نيز و

 رورد.ا براي انسان به ارمغان ميبه اين مرات ، كرامت و رزادگي ر
« رزادي»انند. رود، ولني اينن دو واژه بنا هنم متفاوتكار ممكن است واژة رزادگني در كننار رزادي بنه

ي و فكنر بودن در بعند اصطالحي حقوقي و اجتماعي است و به معناي رهايي از اسارت ديگران و نيز رها
رفتن در عملكردي از سلطة انديشه، فرهنگ و دين خاص است. رزادي گاه منجر به پذيرش ذلت و قرار گن

شود، اما رزادگي اين است كه انسان كرامت و شرافت خويش را شناخته و تن بنه پسنتي، موضع ضعف مي
 (.55، ص 1381هاي انساني ندهد )محدثي، ذلت و حقارت نفس و اسارت دنيا و زير پا نهادن ارزش

كنه ابنزاري بنراي كمنا  روح باشند، منال  ارزش و رنجا بلكنه تنا؛ مطلوب بودن رزادي مطلق نيست
پذيرد تا بندين ترتين  پسنديده است. اسالم براي رعايت مصالح جامعه، رزادي را با رعايت حدود الهي مي

اي مطلنوب و ارزشنمند رزادياسنالم رن نظنر از  افراد در مسير قرب الهي به كما  مطلوب رهنمون شوند.
هاي الهي و در مسير دستيابي بنه رزادگني و كرامنت انسناني باشند. است كه در رارروب حدود و ارزش
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از . باري و ناديده گنرفتن فانايل انسناني همنراه اسنتوبندهاي راي  در غرب كه غالباً با بيبنابراين رزادي
 ريد.ت واقعي انسان به شمار مياسالم مردود بوده، مانعي بر سر راه پيشرفنظر 

 عدالت(  ه

اسنالمي  عدالت ارزش ديگري است كه در مباني فكري دين اسالم جايگاهي مهم دارد. بسنياري از احكنام
رو در تدوين برنامنة پيشنرفت و ارائنة معيارهنا، اينبا محوريت عدالت و براي تيمين رن در جامعه است؛ از

اي كنه در ابعناد گونناگون گونهطور جدي مطرح باشد، بهارزيابي، بايد عدالت بهها و نيز نماگرهاي شاخص
ة معنناي بناربين نسلي مالحظه گردد. پژوهش در پيشرفت انساني، تيمين عدالت براي نسل حاضر و عدالت

كوتناه . طلبندمي عدالت و نقش رن در پيشرفت انساني، بحثي است دقيق و مفصل كنه فرصنت ديگنري را
 عندالتي سنب  افنزايش جمنع كنلداري، اگنر بيزيادي از اقتصاددانان نظام سرمايه ةه: از نظر عدسخن رنك

م رننين ولني نظنام اقتصنادي اسنال، گنرددبردي مطلنوب بنوده و توصنيه ميلذت جامعه شود، رنين راه
 .(67 ن 61ص ، 1388)ميرمعزي،  پذيردديدگاهي را نمي

 اهداف پيشرفت انساني در اسالم

 ا تعبيرهناياسالم، منتهاي حركت تكاملي انسان، قرب ربوبي است كه در بسياري از رينات قنررن بناز نظر 
 و انّنا الينه هللانّنا »(، 8: )علنق «انّ الني ربّنك الرّجعني»(، 42: )نجنم «الي ربك المنتهني»گوناگون همچون 

اسنت كنه  ي فرايندي( بيان شده است. از طرف ديگر، در نگرش اسالمي پيشرفت انسان165: بقره«)راجعون
اخالقني پيشنرفت نينز مندنظر اسنالم  هدف رن، تيمين نيازهاي مادي و معنوي است. بنابراين رنون جنبنه

اني كمنك انسنة است، تقويت عواملي مورد تيكيد است كه به ارتقاب معنويت، اخالق، تربيت و حينات طيبن
ف ( و موانع را برطنر6، ص 1364امش، )ر و جامعه را فراهم رورد رشد معنوي و قرب انسانة كرده و زمين

 .(18 ن 17ص ، 1386)اخترشهر،  كند
هاي اخالقني، مفهوم پيشرفت انساني در اسالم داراي خصوصيات جامعي است و شنامل جنبنه

 رشود و عالوه بر حداكثر رساندن نفع مادي به دنبا  دستيابي انسان به سعادت دروحي و مادي مي
 دنيا و رخرت است.

 توان در دو سطح مطرح كرد:اهداف پيشرفت انساني از نظر اسالم را ميدر نتيجه 
 الف( هدف نهايي كه همان سعادت و قرب الهي است.

 ب( اهداف مياني:
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 ؛تيمين نيازهاي مادي و رفاه نسبي. 1
 ؛مكارم اخالقي و رشد معنويات. 2
 ؛ عدالت اجتماعي)به ويژه عدالت توزيعي(. 3
 .رزادي همراه با رزادگي. 4

 معيارهاي پيشرفت و تعالي از ديدگاه اسالم

وجنود انسنان، از وسنعت مفهنومي و  ةپيشرفت انساني از ديدگاه اسالم، با توجه به ابعاد گوناگون و پيچيد
طور بنه كه انديشمندان غربي نيز اذعان دارنند؛انسانى رنان ةمحتواي غني برخوردار است. اما شاخص توسع

 گيرد.دربر نمى كامل، محتواى اين مفهوم را
طور بنه ارتمنامي اهنداف لحناظ شنده  HDIبر اين باورند كنه ( 1995) دَسگوپتا، و 2002، فرگنيمثالً 

 فنس، اسنتقال  وهاي مهمي از قبيل رزادي و حقوق بشنر، اعتمناد بنه نزيرا به جنبه دهد؛كامل پوشش نمي
 .(129، ص 1382، ي)اتيت محيطي، و غيره توجه نكرده استهاي زيستحس جمعي، نگراني

معننا كنه  نگرش پيشرفت انساني اسالم، اشكا  يادشده نيز بر ديدگاه غربي وارد اسنت؛ بندينبراسا  
اصنل شخصنيت انسنان را كنند؛ ميروحي و معنوي او توجه  ةدر كنار بعد مادي انسان به جنبتنها نه اسالم
 و جهنت اصنلي زنندگيهايي عرضه برنامه، و در كنار حيات دنيوي، براي زندگي اخروي نيز داندميروح 

ي پيشننرفت اسننالم(. 89ص ، 1ج ق،1412 ،ديلمنني؛ 64: عنكبننوت)كننند ميرا متوجننه رخننرت انسننان 
 داند.هاي اخالقي و مذهبي، رزادى و رزادگي را براي انسان ضرور ميايمان، ارزشهمچون هايي ويژگي
منده راسالم از تعابيري همچون تعالي، تكامل، سعادت، فوز و فالح سخن بنه مينان فرهنگ در 

از ؛ دانندمعنوي، تيمين نيازهاي مادي انسنان را نينز خزم مني ةعالوه بر صبغنود نگرش است. اين 
معيارهناي ، كنيمانساني كه از رن بنه شناخص پيشنرفت انسناني تعبينر مني ةرو شاخص توسعاين

 و ه ناظر به زندگي مادي انسان بنوده و منحصنر در سنواد، دررمند، بهداشنتشاخص متعارف را ك
اكم با بينش الهني كنه بنر رن حن؛ از سوي ديگر، بر داردمت است به صورت غني و گسترده درسال

سنالم، معيارهناي شناخص پيشنرفت انسناني اة كنند. در ارائناست، معيارهاي ديگري را اضافه مي
 و رزادگي، و تيمين معاش مدنظر است.دينداري، علم و معرفت، كرامت 
توجه به نيازهاي طبيعي انسان در دو بعد جسمي و روحي با حفنظ شنين منطق انتخاب معيارهاي فوق، 

بعند جسنمي، او  معينار تنيمين معناش، ي به يگو. براي پاسخاستو منزلت وي در بعد فردي و اجتماعي 
معينار رهنارم، اسنالم خواسنتار براسا   شود.ح ميداري مطربراي نياز روحي معيار علم و معرفت و دين



  91 مباني و معيارهاي پيشرفت انساني از ديدگاه اسالم

هاست. حفنظ كرامنت و رزادگني انسنان، معيناري اسنت كنه زمينهة حفظ كرامت و شرافت انساني در هم
جلنوگيري از بنراي بوده و بسنياري از احكنام اسنالمي ها و دستورهاي اسالمي رموزهتوجه كانون همواره 
 است.به دست ديگران شدن كرامت اشخاص  پايما 

ه تغيينرات كنبيننش توحيندي اسنت براسنا   ايشندهفراينند هدايت» از نظر اسالم پيشرفت انساني
نگني و اجتمناعي در ابعناد مختلنف اقتصنادي، سياسني، فرهو  ها از جهت فرديساختاري در رفتار انسان

سنبي ناقتصنادي بنه رفناه ، در پرتو رشد روريفاده از دانش و فنكند كه طي رن افراد با استعلمي ايجاد مي
 فت و بصنيرتكارگيري رن در مسير عبوديت و اطاعت خداوند به كرامت و رزادگي، معرهدست يافته و با ب

 «.كنندصورتي پويا و فعا  به سمت حيات طيبه حركت ميرسيده و به
ش را، سن  داننكي يبلكه هدف غنا، بر معيار سطح سواد دخلت داردتنها نه توضيح رنكه علم و معرفت

دربنارة تنيمين  همچننين از ديندگاه جنامع اسنالمشود؛ رسيدن به معرفت است، شامل ميكه از نظر اسالم 
ز برخنوردار و سنالمت مطلنوب نيناز بهداشت بايست ميعالوه بر داشتن دررمد كافي، معاش، هر شخص 

ه رب را ناديندانسناني غنة كه ريزي از معيارهناي توسنعزبور بدون اينمة معيارهاي رهارگانباشد. بنابراين، 
 .كندميابعاد وجودي انسان توجه ة همتر، به در سطحي وسيعفته باشد، گر

ة ابعناد و بنه همنطمنح نظنر اسنالم، كنه تعرينف رن گذشنت، است پيشرفت انساني مگفتني 
اقتصادي و فرهنگي هاي مشتمل بر جسم و روح، دنيا و رخرت و جنبههاي وجودي انسان، ساحت

 جه دارد.اجتماعي او تو
 : معيارهاي پيشرفت انساني از ديدگاه اسالم1نمودار 

 
 
 

امه بنه برخني است كه در اد ررن كريم و سخنان پيشوايان معصوم، ريات قمزبورمستند استنباط معيارهاي 
 شود:رنها اشاره مي

 دينداري( الف

انسان در گنرو تندين  داري نخستين معيار شاخص پيشرفت انساني اسالم است. در نگرش الهي ارزشدين
داري اشناره شنده اسنت اوست. در ريات قررن با تعابير گوناگون به اهميت و رثار دنينوي و اخنروي دينن

مَىْ   بَلى »فرمايند: (. در رينة ديگنري مي13: خواهد )شوريخداوند سبحان اقامة دين را از عموم مردم مي

معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم

کرامت و آزادگی تأمین معاش علم و معرفت دین داری
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اينن براسنا   .(112 )بقنره:« الهُم  يَح زَنُونَالخَو فٌ عَلَي هِم  وَج رُهُ عِن دَ رَبِّهِ وَهُوَ مُح سٌِْ فَلَهُ أَأَس لَمَ وَج هَهُ لِلَّهِ وَ
 داري، رفع خوف و حزن، يعني امنيت و رسايش است.ريه از جمله رثار دين

 نيك زايج بهترين به دنيا، در طيبه بر حيات خداوند در پاداش عمل به دستورهاي ديني، افزون
يىاًً ََيََِّى ً ح يِيَنَّىهُ  َنُهُىوَ مُىم مٌِْ فَلَوَ حاً مِْ  ذَكَرٍ أَو  أُن ث مَْ  عَمِلَ صالِ»دهد؛ مي بشارت نيز رخرت در
يشنتر تفاسنير حينات طيبنه بنه شنيوه ب(. در 97 )نحل:« لَنَج زِيَنَّهُم  أَج رَهُم  بِأَ  سَِْ ما كانُوا يَع مَلُونَوَ

ص  ،3ج ،1374 ،بحرانني: )ر.  اي رن تفسير شنده اسنتهخاصي از زندگي دنيا و يا برخي جلوه
 ج ،1378 ،طي ؛ 306ص  ،2 ج ق،1415فيض كاشاني، ؛ 343ص  ،12 ج ق1417 ،طباطبائي؛ 453
 (.239ص  ،3 ج ،ق1418بيااوي،  ؛219ص  ،6

گر، ، طغينانناسنپا ، عجنو انسان با نگرش مادي موجنودي ظنالم،  هاي قررن،اسا  رموزهبر
فجنر:  ؛19 – 21معارج:  ؛6علق:  ؛11اسراب:  ؛34ابراهيم: ) كار و بخيل استناشكيبا، طمعحريص، 

از هناي وحيناني، ي و پايبنندي بنه رموزه( اين موجود با توجنه بنه بيننش الهن8 - 6عاديات:  ؛20
ينن ارزش د(. 4، ص 1ج ،1385 ،بابويهابن) استشدني موجودي مادي به وجودي ملكوتي تبديل 

كه شايسنتگي دسنتيابي كند معرفي ميموجودي برده، در جايگاه ماديات فراتر ة از محدودانسان را 
 نمايد. دين بر شخصيت انسان اعم از رفتنار، ننود زنندگي،معرفي مي. به مقام خالفت الهي را دارد

اينن  دارد. دراثنر هاي ديگر، منابع و محيط زيست برخورد با انسانرگونگي ساليق و ترجيحات، 
شنود ل ينتواند بنه مقنام رضنوان الهني ناانسان پيشرفته طبق موازين و معيارهاي ديني ميصورت 
يثير بسنزايي دارد و زندگي انسان كه در تعالي و پيشرفت او تنكار ترين (. بنابراين مهم22: )مجادله

 داري است.دينشود؛ مسئله نميبدون رن پيشرفت حقيقي براي انسان متصور 
هاي اسالمي ايمنان و عمنل صنالح دو رموزهبراسا   است.داري مبتني بر دو بعد بينشي و رفتاري دين

اصنو  )تنوان دو شناخص بيننش و عقيندة صنحيح رو، ميايننركن اصلي تدين به دينن الهني اسنت؛ از
ي ونناگونمداري( را طرح كرد. اين دو شاخص و نماگرهناي گاعتقادات( و پايبندي به تكاليف الهي )تكليف

 كند.هاي رماري فراهم ميشود، امكان سنجش كمّي ميزان تدين را با استفاده از نمونهكه براي رن طرح مي
داري با دو شاخص داشتن عقيده و بينش صحيح )ايمان بنه اصنو  اعتقنادي( و گفتني است معيار دين

از معينار كرامنت و رزادگني بنا پايبندي به تكاليف الهي به معناي انجام واجبنات و تنر  محرمنات، منا را 
سنازد؛ زينرا روشنن نيسنت كنه انسنان بنا داشنتن دو نياز نميشود، بيهايي كه براي رن مطرح ميشاخص

نظر خود در معيار كرامنت و رزادگني مورد داري، به ررامش و اطمينان خاطر شاخص مطرح شده براي دين
پذيري شجاعت، صبر و بردباري، مسنئوليت برسد و از شئون و مكارم اخالقي رون مناعت طبع، سخاوت،
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مند گردد؛ عالوه بر اينكه دين براي عملي شدن احكام و دستورهاي خنود از ظرفينت شنئون و تواضع بهره
ديگر، اصل كرامت و رزادگي امري فطري بوده و هر انساني با عقنل سنليم  كند؛ از سوياخالقي استفاده مي

صدد تصنحيح، تقوينت م ديني، مانند بسياري از موضوعات ديگر درها و احكاخود در پي رن است و رموزه
 باشد.دهي به رن ميو جهت

 داريهاي معيار دين: شاخص2نمودار 

 
 
 

منداري بنراي رن، داري با در نظر گرفتن دو شناخص بيننش و عقيندة صنحيح و تكليفمعيار دين
هاي گوناگون پيشرفت روحي و جسمي، دنينايي و رخرتني انسنان اسنت؛ زينرا در مشتمل بر جنبه
مداري نماگرهايي رون نماز و روزه مطرح است كه بيشتر جنبنة رشند و پنرورش شاخص تكليف

ان را اقتصادي انسدارد و نماگرهايي رون خمس و زكات در رن جنبة پيشرفت روح را براي انسان 
انند حن  بنه همنة در عبادتي منيز جنبة اجتماعي دارد، منكر ازمعروف و نهيبهامرگيرد، در نظر مي

 شود.ابعاد مزبور توجه مي

 علم و معرفت ب(

ن كند. خداوند دربنارة اهمينت اينتيمين ميعقل و عقالنيت انسان را به علم و معرفت معياري است كه نياز 
داننند، برابرنند؟ هماننا صناحبان خنرد متنذكر داننند بنا كسناني كنه نميريا كساني كه مي»فرمايد: معيار مي

كنند. رنندگان عقنل منتسن  مييعنني دا« اولو اخلبناب»صاحبان علم را به  (. رية ياد شده9 )زمر:« شوندمي
هناي گونناگون بنه رن سنفارش شنده اسنت اسالم است كه بنه روش كس  و طل  علم از شعائر اساسى

خندا كسنانى را كنه ايمنان »فرمايند: اي ديگنر مي(. در رينه13، صق1400مؤسسه اخعلمي للمطبوعات، )
(. اينن 11 )مجادلنه:«. دهندبه درجاتي ارتقاي مقام مي [است]اند و كسانى را كه علم به رنان داده شده رورده

 ايمان را بر ديگر مؤمنان برتري داده است.ريه عالمان با
در اهميت علم به عنوان يك معيار همين بس كه حارت ابراهيم رن را به عننوان علنت لنزوم متابعنت 

در تعريف انسان پيشرفته به معناي واقعي، توجه به اين نكتنه خزم . (43: مريم) پدر از خود بيان نموده است
 مام معناي كلمه( رسيدن به معرفنت اسنت. اينن مطلن  را بنه شنرحاست كه غايت دينداري )عبادت به ت

ِِن  َ وَ ال جَِّْ خَلَق تُ وَما»ة ري در «ليعبدون»كه  كافي الصو  ُىدُونِ إِلَّىا ال ى  «ليعرفنون» بنه را (56: ذارينات) «لِيَعَ 

دین داری

بینش و عقیده

پایبندی به تکالیف
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 را روردهخعنرف،  الخلنق فخلقنت اعرف ان فاحببت مخفيا كنزا كنت: قدسي حديث ادامه در و كرده تفسير
 .(119، ص 3ج ،1383 شيرازى،) توان مستند ساختمي

هاي باشند و جنبنههمنراه رفرين و موج  رستگاري است كه بنا معرفنت از نظر اسالم علمي سعادت
ي بنرارا عننوي ل اخالقي و ميفاا، همراه با تحو  و اصالح انسانافزايش دهد. شناختي و معرفتي انسان را 

ت بنه خنالق، كشف رازهاي طبيعنت و معرفن ةدر زميند. اين علم مشتمل بر علوم متعارف، ورراو به ارمغان 
ة خوشبختي دنيا و رخنرت و شنيو(، شناخت اسباب سعادت، 89ص  ق،1410 ،تميمي رمدي) خودشناسي

رف، سطح تحصيالت در توسعه انساني متعنا منظور از علم وبيان ديگر، ست. به برداري از امكانات دنيابهره
دادن ميزان دستيابي مردم به سطوح دانش طراحي شده اسنت، غير رموزش و سطح سواد افراد جهت نشانمت

لنم و معرفنت دانش تنها، شرط خزم )نه كافي( براي وصنو  بنه عمطمح نظر اسالم، اما در پيشرفت انساني 
 كنندعنوت ميدالهني  را به تدبر و تفكر و تعقل در ريناترنان است. قررن براي ارتقاب سطح معرفت افراد؛ 

 (.32ص ، 2 ، جق1403مجلسي، ؛ 25-20: روم)
سنواد و سنطح  تنوان از پنن  شناخصبراي ارزيابي و سنجش ميزان علم و معرفنت افنراد جامعنه مي

 رد. تمنايزتحصيالت، مطالعه و تحقيق مفيد، اطالعات ديني، تفكر و بصيرت و خالقيت و نوروري بهنره بن
ضنافه شندن معرفنت شاخص در توسعة انسناني غنرب )ننرب باسنوادي( ا شده با نظير اينشاخص مطرح

اسنت كنه  اسالم علم و سواد و همچنين نتاي  رن زماني بنراي سنعادت انسنان سنودمندنظر  از است؛ زيرا
 مقدمه و ابزاري براي كس  معرفت باشد.
 هاي معيار علم و معرفت: شاخص3نمودار 

 
 
 
 
 

 تأمين معاش ج(

 داري انسان بسيار مؤثر است. پينامبر اسنالمبر رفع نيازهاي جسمي، در دينتيمين معاش عالوه 
در بياني انجام دستورهاي ديني را به وجود نان كه نمود بارز در معيشت انسان است، منوط كردنند 

« كَادَ الْفَقْرُ الَنْ يَكُونَ كُفْراً»فرمايد: مي (. در حديثي ديگر پيامبر اكرم73ص ، 5ج ق،1407 ،كليني)

علم و معرفت

سواد و سطح تحصیالت

مطالعه و تحقیق مفید

اطالعات دینی

خالقیت و نوآوری

تفکر و بصیرت
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داري فنرد (؛ يعني فقر در امور معيشتي و زندگي مادي بر امور معنوي و دين307، ص 2 ج ،همان)
دربارة اهميت تيمين معناش  اثر گذار بوده، ممكن است انسان را تا مرز كفر پيش ببرد. امام صادق

كس حتي يكي از رنها را از دست دهد، براي هميشه بنا معيشنت پن  ويژگي است كه هر»فرمودند: 
معناش؛ ة توسنع. 3امنينت؛ . 2سالمت جسم؛ . 1شود: رو ميبهناقص، زوا  عقل و قلبي مشغو  رو

بروجىري،  )ررامنش روحني . 5انيس موافق)همسر، فرزند و دوسنت صنالح(؛ . 4)دررمد مكفي(؛ 
غاز روايت بنه سنه نيناز طبيعني بشنر يعنني نيناز شايان ذكر است كه در ر(. 164، ص25، ج1386

 جسمي، عقلي و روحي اشاره شده است.
ترين يتيمين معاش و دستيابي بنه زنندگي سنالم و ررام همنراه بنا سنالمت جسنم و روح، از ضنرور

ن ه احكنام ربننيازهاي بشر براي نيل به كماخت معنوي و سعادت است كه در ساية پايبندي به دين و عمل 
ريد. اسالم با در  ضرورت تيمين معاش، فقط به قدرت خريد با شاخص دررمد سرانة واقعني ميبه دست 
هناي انسناني را در مسنير كند؛ بلكه حال  و طي  بودن دررمد و رعاينت حندود الهني و ارزشبسنده نمي

ا راوان رلوبينت و لنذت فنكنننده و مطر شدن سود و دررمد را بنراي توليدداند و بيشتتيمين معاش خزم مي
 داند.كننده، هدف نهايي نميبراي مصرف

فناف كدربارة تيمين معاش كه معياري تركيبي است، مقصود ارزيابي ميزان دستيابي به حد 
طور بهيننه و زندگي است كه در رن از امكانات مادي، در جهت نيل به تعالي و پيشنرفت، بنه

از شاخص توسنعة انسناني متعنارف ني را شود. رنچه شاخص پيشرفت انساكاررمد استفاده مي
كند اين است كه در برنامة پيشرفت انساني اسالمي كيفيت گذران عمر و نود تيمين متمايز مي

تر قلمداد شده است و بيشتر معيشت، از طوخني بودن مدت زندگي و صنرف تيمين معاش، مهم
شود، بنراي ارتقناي ان ميحاظ اين معيار بيهاي ديني با لراهبردها و راهكارهايي كه در رموزه

 كوشد.معنوي زندگي انسان مي
هاي رهارگانة حند كفناف، بهداشنت و سنالمت، براي ارزيابي و سنجش سطح تيمين معاش، شاخص

بنه  هاي اسالمي، انسان براي دسنتيابيتدبير معيشت و تكافل اجتماعي قابل طرح است؛ زيرا براسا  رموزه
و او سنالمت  ه نسبي، بايد حد كفنافي از دررمند را داشنته و بهداشنتيك زندگي شرافتمندانة همراه با رفا

 ا اعتندا  وبن. همچنين براي گنذران زنندگي همنراه شودبراي تداوم حياتي همراه با نشاط و پويايي تيمين 
ح يناد كه به هر دليل منوجهي نتوانند بنه سنطدور از افراط و تفريط، بايد تدبير معيشت داشته باشد؛ رنانبه

در  يازمنندان،نسد، افراد جامعه و دولت اسالمي با توجه به لزوم تكافل اجتماعي بنراي محرومنان و شده بر
 اند.قبا  وي مسئو 
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 هاي تأمين معاش: شاخص4نمودار 

 
 
 
 

 كرامت و آزادگي د(

ويني اسنت مقنامي تكنكرامت  كرامت و رزادگي رهارمين معيار براي ارزيابي پيشرفت و تعالي انسان است.
ا ايمنان و عمنل ( فقط افرادي كه در اين دنينا بن70ب: )اسرا بخشيده استها همة انسان خداوند متعا  بهكه 

دسنت ررنند در زمنرة لهني را بهامقنام قنرب  ااند و با رعاينت تقنوصالح كرامت ذاتي را به فعليت رسانده
بنا كرامنت اكتسنابي از اسنارت نتيجه  در. (13: )حجراتگيرند ها در پيشگاه خدا قرار ميترين انسانگرامي

 يابند.ي دست ميشوند و به حريت و رزادگهواهاي نفساني رزاد مي
فرمايند: هاي خدادادي دانسنته، ميرزادگي را يكي از نعمت خود به امام حسنة در نام حارت علي

در مقابنل  هايت برسناند، حفنظ كنن؛ زينرارند تو را بنه خواسنتهنفس خود را در برابر هرگونه پستي، هر»
« گيري؛ بندة ديگري مباش كه خدا تنو را رزاد رفرينده اسنتدهي عوضي نميكرامت نفسي كه از دست مي

نندگي نيز زماني كنه مينان انتخناب منرگ شنرافتمندانه و ز امام حسين (.231، ص7 ج ق،1408 ،نوري)
شنهادت را مصنداق كامنل (، 166ص  ،1384 مسنعودى،) «لذّلنهاهيهنات منّنا »بار، قرار گرفت با بيان ذلت

 ا اسنتقبا بنرزادگى معرفي كرد. گرره اين كرامت در رن زمان بهاى شهادت را به دنبا  داشت، رن حارت 
 از شهادت، كرامت و رزادگي خود و امت اسالمي را حفظ كرد.

 اهلل و نيز در جهنت تنيمينكرامت و رزادگي در مسير حركت به سوي كما  شايستة انساني و تقرب الي
هنا و يازهاي روحي، عقلي و جسنمي انسنان خزم اسنت؛ زينرا بنا توجنه بنه اينن معينار از همنة راهبردن

ي انسنان راهكارهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه سب  از ميان رفتن شخصيت انسناني و الهن
 شود.ي در تعارض است اجتناب ميوشود و با رزادگي و كرامت مي

پذيري و اطميننان خناطر و ررامنش اخص رعايت مكارم اخالقي، وخيتبراي كرامت و رزادگي سه ش
كرامت و رزاده كه در مسير پيشنرفت انسناني منورد قبنو  اسنالم شود؛ زيرا يك انسان بايشنهاد ميروحي پ

هاي ديني و مقيد به رعايت حندود و مقنررات الهني اسنت، كند و تربيت وي با توجه به رموزهحركت مي
ر و بر رعايت شئون و مكارم اخالقي مواظبت دارد و از نظر روحي به ررامش و اطميننان پذيعمل وخيتدر

تأمین معاش

حد کفاف

بهداشت و سالمت

تکافل اجتماعی

تدبیر معیشت
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بسنتگي بنه دنينا و تقواست و با دستيابي به كرامت و رزادگي از د دار و بارسد؛ زيرا او فردي دينخاطر مي
لهني اميندوار گردد و دلش با ياد خدا مصفّي و با ضميري روشن به فانل ااسارت هواهاي نفساني رزاد مي

 گونه اضطراب و نگراني ندارد.شود و هي مي

 هاي كرامت و آزادگي: شاخص5نمودار 

 

 

 

 

 
 

 رواني و عملني دارد. جنبنة روحني رن در شناخص ررامنش روحني ون  كرامت و رزادگي دو بعد روحي
پنذيري و وخيتن در شنود، جنبنة عملني رگر مياطمينان خاطر و برخي نماگرهاي مكارم اخالقني جلنوه

اي بنه برخي شئون و مكارم اخالقي رون صبر و بردباري، مسئوليت پذيري، سخاوت، اغتنام فرصنت، وفن
شنود؛ زينرا شناخص بيننش و داري بررسني مييابد. اين مطل  در معيار دينعهد، عفو و گذشت نمود مي

كلي، طورشند؛ بنه  انسنان ميعقيدة صحيح مربوط به بعد روحي انسان و پايبندي به تكليف مربوط به اعما
 ست.ااين موضود مانند ايمان و عمل صالح است كه در قررن بارها در كنار هم بر رن تيكيد شده 

 گيرينتيجه

ن كنه در جهنت سننجش بعند منادي انسنامعيارهاي پيشرفت انساني در اسالم با شاخص توسعة متعارف 
نينوي و ديندي است كنه مننافع منادي و معننوي، تفاوت ماهوي دارد. پيشرفت انساني در اسالم فرااست، 

رو، اينناهلل اسنت؛ ازكند و هدف اصلي رن نيز نيل به سعادت واقعي و قرب النياخروي انسان را تيمين مي
 دهد.داري، علم و معرفت، تيمين معاش و كرامت و رزادگي را پيشنهاد ميمعيارهاي دين

داري شامل معيارهاي علم و معرفت، تنيمين معيشنت و در نگاه نخست، شايد تصور شود كه معيار دين
كرامت و رزادگي است و نيازي به بازگويي ديگر معيارها نيست، ولي بايد توجه داشت كه هر معيار با نگناه 
ها استقاللي به رن پرداخته شده است نه به عنوان جزيي از دستورهاي ديني. اقبا  دين اسالم بنه اينن مقولنه

جامعيت دين اسالم و براي مشنخص سب  به شده، نيازهاي بشري و راهكارهاي ديني ارائهو به بيان ديگر، 

کرامت و آزادگی

والیت پذیری

اطمینان خاطر و آرامش روحی

مکارم اخالقی
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ها هني  انسنانكردن موضع خود در برابر اين موضوعات است، نه اينكه اينهنا جنزب دينن اسنالم باشند و 
 .توجهي براي رن نداشته باشند
شنناختي شناسني و ارزش، انسانشناسيشناختي، هستيمباني معرفتبراسا   بنابراين، پيشرفت انساني

ها را از نظنر نبينش توحيدي است كه تغييرات اساسي در رفتنار انسنابراسا   ايشده اسالم فرايند هدايت
داري بنا كند و طي رن افراد جامعه در ساية دينناسالمي ايجاد مية فردي و اجتماعي در ابعاد مختلف جامع

تنو رشند اقتصنادي و كناهش ادگني و علنم و معرفنت، در پرگيري از كرامنت و رزبهرهو تيمين معيشت، 
 كنند.يمسوي حيات طيبه حركت نابرابري و حذف فقر، پويا و فعا  به

 هاي آن: معيارهاي پيشرفت انساني از ديدگاه اسالم و شاخص6نمودار 
 هاي آنپيشرفت انساني از ديدگاه اسالم و شاخص

 هاشاخص معيارها 

 
 داريدين

 عقيدهبينش و 
 پايبندي به تكاليف

 
 

 علم و معرفت
 

 سواد و سطح تحصيالت
 مطالعه و تحقيق مفيد

 اطالعات ديني
 خالقيت و نوآوري

 
 

 مين معاشأت

 حد كفاف
 سالمت و بهداشت

 تكافل اجتماعي
 تدبير معيشت

 
 كرامت و آزادگي

 رعايت مكارم اخالقي

 اطمينان خاطر و آرامش روحي
 پذيريواليت
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