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  چکیده:
هاي توسعه اجتماعی بر اساس تعاریف اقامه شده براي مفهوم توسعه و  شاخص

هایی جهانی از  و مؤسساتی که ارائه گزارش ها هاي مختلف و سازمان بر مبناي دیدگاه
توسعه اجتماعی را بر عهده دارند، متفاوت است؛ اما قدر متیقن وجوه اشتراك 

اي میان آنها قابل شناسایی است و از آنجا که دامنه مفهوم و به تبع آن  عدیده
هاي قرآنی  تر است لذا رهیافت هاي توسعه اجتماعی در قرآن گسترده شاخص
تر و داراي تأکید بیشتري  ي مذکور را پوشش داده؛ گر چه برخی را برجستهها شاخص

پذیري، رواداري،  هایی همچون: مشارکت هاي اولیه شاخص نماید. در بررسی معرفی می
تري مورد تأکید است. یکی از این  نظارت عمومی و ... در قرآن به شکل برجسته

با این پرسش که مفهوم شاخص این پژوهش  است.» آوري تاب«هاي برجسته،  شاخص
اي دارد؟ و آیا مفهوم  آوري در علوم اجتماعی، با قرآن و مفاهیم قرآنی چه رابطه تاب
آوري موجود  آوري که امروزه در علوم اجتماعی وجود دارد همان مفهومی از تاب تاب

در قرآن است؟ این نتایج را دربرداشت که واژگان و مفاهیمی همچون صبر، ربص، 
آوري در  آوري، عسر و یسر و ... تأمین کننده مفهوم کلی تاب مت، ثبات، طاقتاستقا

سازي مادي جامعه در  آوري در مفهوم قرآنی عالوه بر مقاوم قرآن هستند بلکه تاب
ها، بعد حیات معنوي و نیز اخروي بشر را نیز پوشش  برابر انواع مصائب و ناگواري

  دهد.  می
  
  

  هاي توسعه، علوم اجتماعی، قرآن توسعه اجتماعی، شاخصآوري،  تاب کلیدي: مفاهیم
                                                 

علوم قرآن و حدیث، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی  ،دانشجوي دکتري گروه الهیات و معارف اسالمی 1
 beitmashal.jalil@gmail.com  آبادان، آبادان، ایران

علوم قرآن و حدیث، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی آبادان،  ،استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی 2
  dr.abbasinya@iauabadan.ac.irمسئول)  (نویسندهران آبادان، ای

علوم قرآن و حدیث، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی آبادان، آبادان، ایران،  ،گروه الهیات و معارف اسالمی 3
  a.hosseinzadeh@scu.ac.irشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  استاد گروه جامعه



1400بهار  ،3 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  58  

  مسأله یانب و دمهمق
 مختلف علوم زیرا. شود می شمرده اي رشته بین مباحث جمله از 1اجتماعی ي توسعه

 به کدام هر و پردازند می بحث به آن مورد در شناسی جامعه و سیاسی علوم اقتصاد، نظیر
 تعادلی به نیل منظور به است کوششی توسعه واقع در. دارند نقش آن گیري شکل در نوعی

 که مشکالتی و فشارها رفع جهت در است حلی راه یا و است نیافته تحقق تاکنون که
 حیات تجدید و داشته وجود انسانی و اجتماعی زندگی مختلف هاي بخش بین پیوسته

 با که است مفاهیمی از ي اجتماعی توسعه دیگر عبارت ). بهRocher, 1997:185یابد( می
 ناظر بیشتر عینی ابعاد در و دارد تنگاتنگ پیوندي جامعه یک افراد زندگی شیوه و چگونگی

 هاي زمینه در بهینه و مطلوب شرایط ایجاد طریق از عمومی زندگی سطح بردن باال بر
 فراغت اوقات گذران چگونگی و آموزش اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه، فقرزدایی،

 متفاوت اشکال ي اجتماعی توسعه از منظور: « شده گفته که است مناسبت این به باشد می
 »دهد می رخ تمدن ي توسعه با همراه خاص ي جامعه یک در که است متقابلی کنش

)Tavassoli, 1994:438( .وضعیت در بهبود ایجاد پی در ي اجتماعی توسعه پس 
 الگوهاي در تغییر پی در بهبودي چنین تحقق براي که است جامعه یک افراد اجتماعی

 بتواند که است تري مطلوب اعتقاد و آرمان نگرش، به آوردن روي و شناختن رفتاري، زاید
 با قیاس در ي اجتماعی توسعه که شود می مالحظه. باشد اجتماعی مشکالت پاسخگوي
 ادبیات با مطابق .گیردمی در بر را تري وسیع ي حوزه اقتصادي ي توسعه چون مفاهیمی

. رود می کار به اجتماعی تکامل مترادف تقریبا اجتماعی ي هتوسع اولیه، اجتماعی علوم
 کالن شناختی جامعه اندازچشم یک در اوقات اغلب که بشري ي جامعه تکامل مراحل
 به گرایان تکامل از بسیاري. آید می شمار به ي اجتماعی توسعه از نمودي شود می تعیین
 در .دارند اعتقاد تکاملی هاي توالی این در ناپذیري اجتناب و شمولی جهان و کلیت نوعی
 موضوعات روي و شده جدا تکاملی فرضیه از ي اجتماعی توسعه مفهوم جدیدتر، هاي بحث

  .است کرده تمرکز زندگی کیفیت ارتقاء و بشر هاي نیاز تامین به مربوط
 توسعه معادل دقیقا باشد نظر مورد آن گسترده معناي به اجتماعی ي هتوسع اگر حال

 سیاسی، ي هتوسع مقابل در اجتماعی یهتوسع جایگاه اگر ولی بود خواهد جانبه همه
فردي،  شخصیت چگونگی در را ي اجتماعی توسعه باید باشد، نظر در غیره و اقتصادي
 آموزش پرورش، و آموزش نظیر گذار تاثیر و مناسب اجتماعی نهادهاي وجود و خانوادگی

                                                 
1 social development   
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 باید اجتماعی یتوسعه تحقق براي معنا، این در .کرد جستجو... و اجتماعی تامین عالی،
 توسعه اما. )Tavassoli, 1994:438( کند پیدا بهبود اجتماعی رفاه و زندگی هاي شاخص

 غربی ي توسعه با متفاوت انجامش و آغاز که کرد تصور توان می را نیز دیگري مفهوم با
بازنمایی از رشد و شکوفایی است که در آن دو  قرآنی، و دینی مفهوم در "توسعه": باشد

گیرد و هم شامل دنیا و آخرت اوست.  پهنه حیات مادي و معنوي بشر مورد توجه قرار می
 بحث به توان می چگونه که داد پاسخ مهم پرسش این به باید مقدمه این به توجه با حال

 یک با ما واقع در که گفت باید پاسخ در پرداخت؟ قرآن و دین دیدگاه از ي اجتماعی توسعه
 ي حوزه مطالعات از برگرفته پرسش این بلکه نیستیم مواجه قرآنی درون پرسش
 داراي ي اجتماعی توسعه دیگر عبارتبه. است اجتماعی مطالعات و شناسی جامعه

 طبعاً. دارند تفاوت هم با ها نظریه برخی نظر تحت که است فرآیندهایی و روندها ها، شاخص
هاي خاص خود ظهور و بروز  در نظریات مختلف آن با شاخص ي اجتماعی توسعهمفهوم 

آوري  ت اما ما در این نوشتار خصوص تابپیدا کرده است که در جاي خود قابل بررسی اس
را مطمح نظر داریم تا دریابیم که  ي اجتماعی توسعههاي  عنوان شاخصی از شاخصبه

عنوان شاخصی از شاخص را به توان این شاخص چیست؟ آیا میاین  نسبت قرآن با
  در قرآن قلمداد کرد؟  ي اجتماعی توسعههاي  شاخص

  
  چارچوب نظري پژوهش

نگرش ویژه و  ضرورت درپی اجتماعی در سراسر جهان، پی هاي تنش و ها بحران
 را ... اقتصادي و ،سیاسی مختلف هاي حوزه در آوري تاب و سازي مقاوم ي مقوله به پرداختن

 و سازگاري تطبیق، تحول، تبدیل، ظرفیت توان می را آوري تاب رواین از است. شده سبب
 جهت جوامع از بسیاري که نحوي نامید. به اجتماعی هاي بحران و ها تنش با مقابله توان

 برابر در مقاومتی پذیر و انعطاف هاي سیاست سازي پیاده موفقیت، و توسعه به دستیابی
). Briguglio & et. al, 2000( اندداده قرار خود کار دستور در را ها آسیب و تغییرات
 اجتماعی هايگذاري سیاست و ریزي برنامه به آوري تاب و سازي مقاوم ادبیات ورود ضرورت

 و ها آسیب دانیممی که شده تبدیل انکار قابل ضروري و غیر امري به جهت آن از
برخاسته از  سنگین ضربات از اجتماعی رفاه خوردن هم بر نهایت در و اجتماعی هاي بحران

 سازان تصمیم و ریزان تالش برنامه است. به طوري که امروزه مهم شاخص این به توجه عدم
 و ها تنش با مقابله در اجتماعی هاي گذاري سیاست ها و تجدید متدها و روش جهانی جهت

 ,Andersen, 1999 & Scharpf( آشکار و قابل بررسی و سنجش است ها کامالً بحران
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عنوان قانون اساسی و منبع اصلی دین ). در این زمینه آشنایی با دیدگاه قرآن به2000
نی، بسیار مهم و حیاتی به نظر هاي انسا بحرانها و  ن اسالم در چگونگی برخورد با تنشمبی
علوم اجتماعی و به تبع  ي هاي قرآنی در حوزه رسد. در جهان معاصر بدون شک نظریه می

باشد. اهمیت  از دیدگاه قرآن قابل بررسی و سنجش می ي اجتماعی توسعههاي  آن شاخص
شود که پس از تدقیق و مطالعه و پژوهش در مفاهیم قرآنی،  این موضوع زمانی مضاعف می

پیش نازل شده، سال  1400رسیم که این کتاب آسمانی که بیش از  به این نتیجه می
هاي مختلف ارائه نموده  ها و بحران هاي میدانی و عملی براي کنترل و مواجهه با تنش نظریه
  .)Alsrouji, 2014:128( است

  
  پژوهش پیشینه

  الف) تحقیقات داخلی
آوري اجتماعی یافت نشد. در میان مقاالت  گاشتی در قالب کتاب با عنوان تابتک ن

هاي  ي اجتماعی و ارزیابی تحلیلی شاخصآور تبیین و بررسی مفهوم تاب«مقاله  نیز
این مفهوم بود مستقل در  ي تنها مقاله). Sam Aram & others, 2017( »گیري آن اندازه

 ي آوري در معناي اجتماعی آن در حوزه اي مستقل در مفهوم تاب اما کتاب یا مقاله
در تفاسیر معاصر با گرایش  بار گفت نخستین وانبت مطالعات قرآنی یافت نشد. شاید

ار گرفته که در این بین مورد بررسی قر ي اجتماعی توسعهاجتماعی مفاهیم مرتبط با 
آوري نیز به شکل غیر مستقیم مورد توجه و التفات آن قرار گرفته است. از  شاخص تاب

 ،)المراغی مصطفی ااحمد( المراغی توان از: تفسیر ترین تفاسیر با گرایش اجتماعی میمهم
 وهبه( المنهج و الشریعۀ و العقیدة فى المنیر تفسیر ،)قطب سید( القرآن ظالل فی تفسیر
 الحمیدبن عبد( الخبیر الحکیم کالم من التذکیر مجالس فی بادیس ابن تفسیر ،)زحیلی
 عبدالکریم( للقرآن القرآنی التفسیر و) شلتوت محمود( الکریمالقرآن تفسیر ،)بادیس
 وحی من تفسیر ،)طباطبایی عالمه( المیزان تفاسیر و سنت اهل تفاسیر بین در) خطیب
 محمود( قرآن از پرتوي ،)مغنیه محمدجواد( الکاشف ،)اهللافضل محمدحسین سید( القرآن

 نمونه تفسیر و) قرائتی محسن( نور تفسیر ،)شریعتی محمدتقی( نوین تفسیر ،)طالقانی
نام برد. در این تفاسیر مباحث مبسوطی در  شیعی تفاسیر میان ، در)شیرازي مکارم ناصر(

یا مفاهیم مرتبط و  "آوريتاب"احث اجتماعی به شکل عام مطرح گردیده که بم ي حوزه
  نزدیک به آن نیز مورد التفات مفسران قرار گرفته است. 
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  ب) تحقیقات خارجی 
 و اجتماعی ي توسعه براي متعددي هاي شاخص خارجی، گرفته صورت مطالعات در
ي  توسعه از شده ارائه تعاریف توان می کلی طوربه. است شده برده کار به آن مفهوم

 از خاص تعاریف در. کرد تقسیم عام تعاریف و خاص تعاریف کلی ي دسته دو به را اجتماعی
 و بعد آن اهمیت و کرده تأکید مختصر بعد چند یا یک بر بیشتر تعریف ،ي اجتماعی توسعه

ي  توسعه عام، تعاریف در اما. است ساخته برجسته را ي اجتماعی توسعه فرایند در ابعاد یا
 براي و بوده مختلفی ابعاد داراي که است شده نظرگرفته در کلیت یک مثابه به اجتماعی
 و هاریسون. هستیم آن مجموعه زیر ابعاد تمامی سنجش نیازمند مفهوم این سنجش

 از جمله اشخاصی 8گائو ،7،گایسو6بیردسال ،5، موریس4، فائو3بورچی ،2آرچر 1هانتینگتون
این هاي خاصی را مطرح کردند. همچنین  ها و نظریهتئوري ي هستند که در این زمینه

 این در متعددي مقاالت و کتب و گرفته قرار استقبال نیز مورد علمی مراکز سایر مقوله، در
 و ها حکومت اجتماعی آوري تاب نهادها: سازگاري«است. مانند: کتاب  شده منتشر حوزه

 تعیین براي مفهومی : رویکرديP.E.O.P.L.E.S آوري تاب چارچوب« ، مقاله»ها سازمان
 المللی: بین اقتصاد در رفاهی هاي دولت پیشرفت و ءاحیا« ي ، مقاله»جامعه آوري تاب کمیت

 دانمارك، استرالیا، در رفاهی هاي سیاست تغییرات آوري: تاب« ي ، مقاله»ها شناخت آسیب
 همچون پژوهشی و تحقیق تاکنون اینکه است ذکر قابل آنچه .. اما. و» سوئیس و نیوزلند
 و نگرفته انجام قرآن دیدگاه از ي اجتماعی توسعه ي جنبه با هم آن شده مطرح عنوان

 که دهد می نشان کشور از خارج و داخل در دسترس در شده انجام هاي پژوهش بررسی
 نشده انجام توسعه نظریات و قرآن دیدگاه از توسعه هاي شاخص بررسی به پژوهشی تاکنون

  . است
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  پژوهششناسی  روش
 از حاصل و عصري مفاهیم از آن مفهوم و ي اجتماعی توسعه اصطالح که آنجا از
 اصطالحی و بوده تجربی متدولوژي ي پایه با انسانی علوم در جانبههمه ي توسعه نظریات

 سعادت، که آنجا از هم و است نیامده قرآن در مشابه عناوین و عنوان این با که است جدید
 به لذا است قرآنی هاي هدایت موضوع خلقت، غایت و اهداف جهت در بشر پیشرفت و رشد
 بایست می زمینه، این در قرآنی راهبردهاي و ها اندیشه افکار، به نیل براي رسد می نظر

 در قرآن دیدگاه که داشت عرضه قرآن بر نحوي به را مرتبط علوم در بشري اندیشه ماحصل
 مجموع شکل به قرآنی هاي حکمت و ها اندیشه راهبردها، مفاهیم، مجموعه از زمینه این

 و موضوع با موضوعی تفسیر نوع از و اي رشته میان پژوهشی با راه این در گردد حاصل
 زمینه براي نیل به نظریه مذکور، روش کاربست با که هستیم روبرو قرآنی برون اي لهأمس

  گردد.قابل حصول می ي اجتماعی توسعه موضوع در قرآنی واحد
  

  ي اجتماعی توسعه
 مختلف علوم زیرا. شود می شمرده اي رشته بین مباحث جمله از ي اجتماعی توسعه

 به کدام هر و پردازند می بحث به آن مورد در شناسی جامعه و سیاسی علوم اقتصاد، نظیر
 تعادلی به نیل منظور به است کوششی توسعه واقع در. دارند نقش آن گیري شکل در نوعی

 که مشکالتی و فشارها رفع جهت در است حلی راه یا و است نیافته تحقق تاکنون که
 حیات تجدید و داشته وجود انسانی و اجتماعی زندگی مختلف هاي بخش بین پیوسته

 با که است مفاهیمی از ي اجتماعی توسعه دیگر عبارت). بهRocher, 1997:185( یابد  می
 بیشتر عینی ابعاد در و دارد تنگاتنگ پیوندي جامعه یک افراد زندگی ي چگونگی و شیوه

 هاي زمینه در و بهینه مطلوب شرایط ایجاد طریق از عمومی زندگی سطح بردن باال بر ناظر
 فراغت اوقات گذران چگونگی و آموزش اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه، فقرزدایی،

 متفاوت اشکال ي اجتماعی توسعه از منظور: « شده گفته که است مناسبت این به باشد می
 »دهد می رخ تمدن توسعه با همراه خاص جامعه یک در که است متقابلی کنش

)Tavassoli, 1994:438وضعیت در بهبود ایجاد پی در ي اجتماعی توسعه ). پس 
 الگوهاي در تغییر پی در بهبودي چنین تحقق براي که است جامعه یک افراد اجتماعی

 بتواند که است تري مطلوب اعتقاد و آرمان نگرش، به آوردن روي و شناختن رفتاري، زاید
 با قیاس در ي اجتماعی توسعه که شود می مالحظه. باشد اجتماعی مشکالت پاسخگوي
 ادبیات با گیرد. مطابق می بر در را تري وسیع ي حوزه اقتصادي ي توسعه چون مفاهیمی
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. رود می کار به اجتماعی تکامل مترادف تقریبا اجتماعی ي هتوسع اولیه، اجتماعی علوم
 تعیین کالن شناختیجامعه اندازچشم یک در اوقات اغلب که بشري ي جامعه تکامل مراحل

 نوعی به گرایان تکامل از بسیاري. آید می شمار به اجتماعیي  توسعه از نمودي شود می
 در .دارند اعتقاد تکاملی هاي توالی این در ناپذیري اجتناب و شمولی جهان و کلیت
 روي و شده جدا تکاملی ي فرضیه از ي اجتماعی توسعه مفهوم جدیدتر، هاي بحث

 اگر حال .است کرده تمرکز زندگی کیفیت ارتقاء و بشر نیازهاي مینأت به مربوط موضوعات
 جانبه همه ي توسعه معادل دقیقاً باشد نظر مورد آن ي گسترده معناي به اجتماعی ي هتوسع

 غیره و اقتصادي سیاسی، ي هتوسع مقابل در اجتماعی ي هتوسع جایگاه اگر ولی بود خواهد
 وجود و خانوادگی فردي، شخصیت چگونگی در را ي اجتماعی توسعه باید باشد، نظر در

 مینأت عالی، آموزش پرورش، و آموزش نظیر ثیرگذارتأ و مناسب اجتماعی نهادهاي
 هاي شاخص باید اجتماعی يهتوسع تحقق براي معنا، این در .کرد جستجو...  و اجتماعی

 زیادي میزان به کپنهاگ سند در که آن وجود کند. با پیدا بهبود اجتماعی رفاه و زندگی
 محققان و اندیشمندان میان در است؛ شده مشخص ي اجتماعی توسعه مفهوم ثغور و حدود

 توان می را امر این علت. ندارد وجود مفهوم این از مشخص تعریفی سر بر اجماعی مختلف،
 این که آن، بودن پیچیده و مبهم و توسعه مفهوم نخست: ماهیت. یافت عمده عامل دو در

 مراتب به آن، بودن هنجاري و ارزشی دلیل به ي اجتماعی توسعه با ارتباط در خصیصه
 ,Piran( جهانی هاي پژوهش در مفهوم این بودن نوظهور دیگري و است؛ شده حادتر
 دو به را ي اجتماعی توسعه از شده ارائه تعاریف توان می کلی طور). بنابراین به2003
ي  توسعه از خاص کرد. در تعاریف تقسیم عام و تعاریف خاص تعاریف کلی ي دسته

 ابعاد یا و بعد آن اهمیت و کرده تأکید مختصر بعد چند یا یک بر بیشتر تعریف ؛اجتماعی
است  معتقد 1به عنوان مثال، استس. است ساخته برجسته را ي اجتماعی توسعه فرایند در
ي  توسعه است معتقد و دارد اقتصاد و آزادي مقوله به بستگی ي اجتماعی توسعه مفهوم که

 و مادي رفاه" بهبود جستجوي در که است بخشی میان و اي رشته میان اي حوزه اجتماعی
ها و  ). همچنین سازمانStace, 2001( است جامعه سطوح ي همه در مردم "اجتماعی

توسعه نیز تعاریف خاص خود را از این مفهوم ارائه  ي المللی فعال در حوزهسات بینسؤم
کنند. در این زمینه  خود را تنظیم می ي هاي سالیانه ه که بر مبناي این تعاریف، گزارشکرد

 انسجام افزایش زمینه در ساختاري دگرگونی بر ي اجتماعی توسعه تعریف در جهانی بانک
 است کرده تأکید قدرت صاحب هاي سازمان و کارگزاران کردن پاسخگو و اجتماعی

                                                 
1 Richard J.Estes 
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)WBG, 2002شده گرفته نظر در کلیت یک مثابه به ،ي اجتماعی توسعه عام ). اما تعاریف 
 ابعاد تمامی سنجش نیازمند مفهوم این سنجش براي و بوده مختلفی ابعاد داراي که است
 ي نظریه ابعاد« عنوان با اي مقاله در 2کلولند هارلن و 1جاکبز گري. هستیم آن مجموعه زیر

: اند کرده ارائه را ي اجتماعی توسعه از تعریف این عام رویکردي اتّخاذ با »ي اجتماعی توسعه
 براي باال سطوح در را بشر هاي انرژي و ها فعالیت که است فرایندي ي اجتماعی توسعه«

  .»کندمی استفاده او توان از و سازماندهی بهتر نتایج به رسیدن
  

  هاي توسعه در علوم اجتماعی شاخص
مربوط  ي اجتماعی توسعهبه لحاظ تاریخی، اولین سند مهم سازمان ملل متحد درباب 

المللی و سنجش  تعریف بین ي است. گروهی از کارشناسان درباره 1954 به گزارش سال
گذاري شده بود،  ، که در آن زمان سطوح زندگی نامي اجتماعی توسعهمعیارها و سطوح 

 هاي این گزارش عبارت بودند از: بهداشت مفصلی را تهیه کرده بودند. شاخص گزارش
(شامل مواد و  )؛ غذا و تغذیه؛ آموزش و پرورششناختی(شامل شرایط جمعیت

 نقل؛ مسکناندازها؛ حمل و ط کار؛ وضعیت اشتغال؛ مصرف کل پسآموزي)؛ شرای مهارت
 هاي بشري  پوشاك؛ تفریح و استراحت؛ امنیت اجتماعی؛ آزاد (شامل تسهیالت خانگی)؛

)Zahedi, 2007:257اخیر  ي دهه، در ي اجتماعی توسعه ي طور خاص در حوزه). به
ترین هاي وسیعی براي تعیین شاخصی مستقل صورت پذیرفته است. از جمله مهم تالش

در کشور هند اشاره  20063 در سال ي اجتماعی توسعهتوان به گزارش  ها می این تالش
، سعی شده تا یک ي اجتماعی توسعهکرد. در این گزارش با در نظر گرفتن شش بعد اصلی 

در این  4ي اجتماعی توسعههاي  مفهومی ایجاد گردد. شاخص ي سازهشاخص مرکب از این 
، میزان 6(میزان شیوع پیشگیري از بارداري 5هاي دموگرافیکشاخصگزارش عبارتند از: 

 (درصد موالید 9هاي سالمت شاخص)؛ 8ن، و نیز میزان مرگ و میر نوزادا7کلی زاد و ولد

                                                 
1 Garry Jacobs 
2 Harlan Clevenland 
3 Social Development Report 
4 SDI: Social Development Index 
5 Demographic Paranmeters 
6 CPR: Contraceptive Prevalence Rate 
7 TFR: Total Fertility Rate 
8 IMR: Infant Mortalality Rate 
9 Helth Indicators 
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(درصد  3هاي امکانات اساسی شاخص؛ )2، و درصد کودکان دچار سوء تغذیه1رسمی
خانوارهایی که مسکن دائمی دارند، درصد خانوارهایی که به آب قابل شرب دسترسی 

هاي پیشرفت  شاخص؛ دارند، درصد خانوارهایی که از امکانات بهداشتی برخوردارند)
هاي  شاخص؛ در مدرسه) آموز به معلم، و میزان حضور(میزان سواد، نسبت دانش 4تحصیلی
مصرفی  ي (میزان بیکاري، نسبت جینی براي هزینه 5حرومیت اقتصاديهاي م شاخص
و ترکیب آن با  6معتبر لگاتیوم ي سسهؤمهاي ساالنه  همچنین بر اساس گزارش ؛سرانه)

؛ هشتاد و نه متغیر که زیر مجموعه هشت خرده 7هاي نظرسنجی جهانی گالوپ داده
سالمت، ایمنی و امنیت، آزادي کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، آموزش،  شاخص اقتصاد،
لمللی مطالعات ا بین ي مؤسسه .گیرند مورد سنجش قرار می اجتماعی ي فردي و سرمایه

 ي اش در حوزه سسات و نهادهایی که تخصص کاريؤعنوان یکی دیگر از منیز به 8اجتماعی
 اجتماعیي  توسعههاي  است، هر پنج سال گزارشی را با عنوان شاخص ي اجتماعی توسعه

ي  توسعهها،  دهد. در این گزارش هاي آن را در دسترس عموم قرار می کند و داده ارائه می
ها  زیر مورد سنجش قرارگرفته است: فعالیت مدنی؛ باشگاه در قالب شش شاخص اجتماعی
ها، انسجام درون گروهی، اعتماد و امنیت میان شخصی، برابري جنسیتی و ادغام  و انجمن

  ها.اقلیت
  

  آوري اجتماعی تعریف مفهوم تاب
آوري مقاوم سازي کلیدواژه تاب ي از میان مفاهیم معرفی شده در حوزه

)Resilienceتوانایی لغات، فرهنگ ) پرکاربردتر و از اهمیت بیشتري برخوردار است و در 
 و ارتجاعی فنري خاصیت همچنین و کشسانی و شناوري تغییر؛ سریع، بهبود یا بازیابی
 واژه این مفهوم انتقال براي را الزم گویایی و رسایی ها، واژه این البته که است شده ترجمه
 و بهتر اصطالح واژه، این فارسی معادل بعنوان آوري تاب ي دلیل، ترجمه همین به. ندارند

 به "resilio" التین آوري در تاب ي واژه ي ). ریشهRezaei, 2010:21( است تري مناسب

                                                 
1 Percentage Of Institutionnal Delivery 
2 Percentage Of Undernourished Children 
3 Basic Amenities Indicators 
4 Educational Attainment Indicator 
5 Economic Deprivation Indeicator 
6 Legatum 
7 Gallup World Poll 
8 ISS: International Institude Of Social Studies 
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 در ابتدا ). درPalekiene & et. al., 2015:180( اشدب می »گذشته به بازگشت« معناي
 :Cumming, 2011( رفت کار به سال 40به  نزدیک براي اي بین رشته و اکولوژي علم

 یک از سوانح، برابر در »پایداري اجتماعی« تحقق بر تأکید اجتماعی آوري تاب بعد). 900
فرآیند  در دیگر، سوي از و محلی جوامع و اجتماعی هاي گروه حفظ و گیري شکل بر سو

 حس ارتقاي به و است اجتماعی ي سرمایه ارتقاي طریق از سوانح از بعد بازتوانی
 و بازسازي امر در ساکنین مشارکت محلی، افزایش ي جامعه حس ،»مکان به دلبستگی«

 با ـ محلی ي جامعه بازسازي و بازتوانی امر و کند می کمک اجتماعی پیوندهاي گیري شکل
 از بعد محلی ي جامعه یک در نیز و سانحه زمان در را موجود ـ اجتماعی هاي نظام حفظ

  .کند می تسهیل سانحه
 میزان افزایش طریق از زندگی سطح ارتقاي با تواند می اجتماعی آوري تاب تالش براي

 قانونی، حقوق اشتغال، سکونت، مینأت پرشکی، سالمت، هاي مراقبت تحصیالت، درآمد،
 و مطلوب تراکم جمعیتی محلی، ي جامعه در اخالقیات وجود جنایت، و جرم برابر در ایمنی

 در زندگی قابلیت یا زندگی کیفیت ها، بیماري و سوانح و مخاطرات برابر در بناها مقاومت
 خاطره شهري، هویت فرهنگی ـ محلی، میراث ها، ارزش حفظ. دهد را افزایش محلی جوامع

 مردم تعلق حس حفظ که هستند کیفیت زندگی هاي لفهمؤ سایر نیز آموزش و شهر جمعی 
 Lack, 2013:94( .Colburn( شوند می منجر را زندگی روح بازگرداندن و مکان به

 و پذیري تطبیق مانند اجتماعی هاي سیستم قابل تغییر بخش به را اجتماعی آوري تاب
 و اجتماعی ي سرمایه: است نموده تعیین آن براي شاخصه و دو دانسته مربوط تغییرپذیري

. است جامعه بین اعضاي روابط کیفیت به مربوط اجتماعی ي سرمایه. پذیريتطبیق ظرفیت
 ظاهر تغییرات سایر و جنگ مصیبت، براي شدن روبرو هنگام اجتماعی ي سرمایه مزایاي

 و هنجارها اعتماد، که است سهمی به مربوط اجتماعی ي سرمایه دیگر، در تعریفی. شوند می
 ,Piran & others( باشند داشته رایج جامعه مشکالت حل در توانند می اجتماعی ي شبکه

 در را یاجتماع آوري ابت وانت یم یآوري اجتماع ابت مفاهیـم ديبن عجم ). در2017:90
 بـا همواجه در میغیـر رس و میرس اجتماعـی ايه روهگ در ردمم یتوانای کلی گاهن کی

به  و یجمع و فـردي منابـع از اسـتفاده بـا بازسـازي زمـان و اضطـراري شـرایط در رانبح
 تغییـر یـک ي دهنـدهنشـان یاجتماع آوري تاب. تدانس آن ايه وزهآم تنگذاش تراكاشـ

 آن، نتیجه در و دیگـر افـراد درك خـود، مشـکالت برابـر مـردم در ذهنیـت در پارادایـم
 داراي و باشـد یم کالتبرابـر مش در التاخمد نتعیی در تـازه دیـدگاه یـک بـه ازنی

). با Ebadzadeh & others, 2015:13( باشــد می اجتماعی و فـردي مختلـف سـطوح
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اعالم  ي اجتماعی توسعههاي  مداقه در تعریف فوق و انطباق مفاهیم و واژگان آن با شاخص
المللی متوجه  هاي بین ها و معاهده مراکز، سازمانشناسان، شده از سوي بسیاري از جامعه

هاي  عنوان شاخصی مهم از شاخص(در معانی مختلف آن) به آوريشویم که تاب می
  رود.  به شمار می ي اجتماعی توسعه

  
  کریم در قرآن اجتماعی توسعهمفهوم 

مادي و معنوي انسان را  ي اسالم مکتبی اجتماعی است و ظرف پیشرفت و توسعه
عنوان منبع اصلی تشریع عبارت دیگر با کنکاشی در قرآن بهداند. به پیشرفت اجتماعی می

یابیم که باالترین قدرت، قدرت جامعه است و پیشرفت سیاسی، اقتصادي،  اسالم در می
ذا آیند. ل پیشرفت انسان در ساحت اجتماعی به دست می ي . در سایه.امنیتی، دفاعی و .

یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ اصبِرُواْ فرماید:  داند؛ آنجا که می قرآن ابتدا تشکیل اجتماع را فرض می
اى اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر ؛ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللَّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ

و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید باشد را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا 
). صاحب تفسیرالمیزان در ذیل این آیه به Al-Imran, 200( که پیروز و رستگار گردید

 که است دینى تنها اسالم اینکه در نیست شکى هیچ« پردازد: جایگاه اجتماع در اسالم می
 شئون از شأنى هیچ در و کرده اعالم صراحت به را معنا ینا و نهاده اجتماع بر را خود بنیان
 قرآن آیات از ).Tabatabai, 1995:201( »نگذاشته است مهمل را اجتماع ي لهمسأ بشرى
 شده ریزي پی او آفرینش و  خلقت متن در انسان بودن اجتماعی که شود می استفاده کریم
 جعلناکم و انثی و ذکر من خلقناکم انا الناس یاایها: «  فرماید می حجرات ي سوره در. است
 آفریدیم زنی و مردي از را شما! مردم اي أتقیکم: اهللا عند اکرمکم ان لتعارفوا  قبائل و شعوبا

 به اینکه نه( شناسید باز را یکدیگر وسیله این به تا دادیم قرار ها قبیله و هاملت را شما و
. شماست ترین متقی خداوند نزد شما ترین گرامی همانا ،)کنید تفاخر یکدیگر بر وسیله این

 اشاره انسان  خاص آفرینش اجتماعی ي فلسفه به اخالقی، دستور یک ضمن آیه این در 
 و ملی مختلف هايگروه صورت  به که شده آفریده اي گونه به انسان که بیان این به کند می

 الینفک شرط که یکدیگر بازشناسی ها قبیله و هاملیت به انتساب با است، درآمده اي قبیله
 اشتراك وجه جهتی از که هاانتساب این اگر یعنی گیرد، می  صورت است اجتماعی زندگی

  زندگی نتیجه در و بود ناممکن بازشناسی نبود، است افراد افتراق وجه  جهتی از و افراد
 ,Motahhari( نبود پذیر امکان است یکدیگر با هاانسان روابط براساس که اجتماعی

1995:26.(  
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اي به  وجود دارد که اهمیت ویژه قرآن به شکل خاص و به شکل عام اي در اسالم نگره
دهد. در  اش می ها، عناصر، ساختارها و توسعه کارکردها، کارویژه ي منظومه اجتماعی با همه

هاي قرآنی و میدان  واقع خاستگاه و آبشخور این اهمیت آنجاست که جامعه، جوالنگاه نظام
قرآن ساختارهاي بنیادینی را  .آنهاست تصورات و نظریات زي و بکارگیريسا راستین پیاده

ها را که در مسیر  گذاري کرده و بر آن شد که این ساختارها و سازه در جامعه اسالمی پایه
انجامد، فربه و تقویت کرده آن ساختارها را ارتقاء  طبیعی، به توسعه و پیشرفت جامعه می

 ها، ها، سیستم نظام که کرده قلمداد اي از افرادي مجموعه را جامعه قرآن بخشد. بنابراین
 ,Al Kamali( سازد یکدیگر مرتبط می به را ها آن معین ها و قوانین و رسوم، ارزش آداب

2018:379.(  
  

  کریم اجتماعی در قرآن آوري به مثابه شاخص توسعهتاب
 براي شده اقامه تعاریف اساس بر ي اجتماعی توسعه هاي شاخص اینکه به توجه با
 ي ارائه که موسساتی و ها سازمان همچنین و مختلف هاي دیدگاه مبناي بر و توسعه مفهوم

 وجوه متیقن قدر اما است متفاوت دارد برعهده را ي اجتماعی توسعه از جهانی هایی گزارش
 آن تبع به و مفهوم ي دامنه که آنجا از و است شناسایی قابل آنها میان اي عدیده اشتراك
 هاي شاخص قرآنی هاي رهیافت لذا است تر گسترده قرآن در ي اجتماعی توسعه هاي شاخص
. نماید می معرفی بیشتري کیدأت داراي و تر برجسته را برخی چه گر داده پوشش را مذکور

 در انفاق پذیري، مسئولیت پذیري، مشارکت: همچون هایی شاخص اولیه هاي بررسی در
، )منکر از نهی و معروف به امر نهاد دو( عمومی نظارت جمعی، کار روح آن، ابعاد ي همه

یکی از این  .است کیدأت مورد تري برجسته شکل بهکریم  قرآن در آنها امثال رواداري و
صورت ویژه و برجسته در قرآن مورد بحث و تبیین قرار گرفته، شاخص ها که به شاخص

در واقع این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا  است.» آوري تاب«
آوري در علوم اجتماعی با قرآن و مفاهیم قرآنی تطبیق دارد یا خیر؟ به  مفهوم شاخص تاب

عی وجود دارد همان مفهومی از آوري که امروزه در علوم اجتما عبارت دیگر آیا مفهوم تاب
  ر؟ آوري موجود در قرآن است یا خیتاب

  
  در قرآن آوري تاب معناشناسی
 و  آیات در اي حکیمانه و  هوشمندانه نحو به قرآن که مفردات معناشناختی ي مطالعه

 کتاب این عمیق مفاهیم و  معانی از منسجم اي شبکه به دستیابی اند، گرفته جاي سور
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 و  مترادف ظاهر در واژگان از تعدادي قرآن، مفردات بین در. نماید می تسهیل را آسمانی
 ظاهر کلمات بین ظریف هاي تفاوت واژگان، معنائی تدقیق با آنکه  حال باشند، می معنا هم
آوري است. در واقع در  ). یکی از این مفردات، تابNiazi & others, 2019( گردند می

هاي مفهوم  لفهعنوان مؤتوانند به قرآن یک سري مفاهیم و مصطلحاتی وجود دارند که می
عبارت دیگر در قرآن واژگان و مصطلحاتی ري در قرآن مورد شناسایی شوند بهآو کلی تاب

 و صریح طوربه گاهاً که آوري باشند. واژگانی هاي مفهوم تاب لفهتوانند مؤ وجود دارند که می
 طأمن، نظر، سکن، ثبات، ربص، صبر،: همچون آورند می میان به آوري تاب از سخن شفاف

 آوري تاب شاخص داللت به آنها عکس معناي از گاهاً که مفرداتی نیز و.. . و استقامت
  ... و فزع قسی، ذبب، سبق، عجل، جزع،: همچون واژگانی رسیم؛ می

 آوري تر یعنی تاب وسیع مفهوم ي دهندهتشکیل که جهت آن از این مفاهیم از یک هر
 قرآن و در آوري تاب مفهوم به دهی شکل راه در بوده و آن زیرمجموعه عنوانبه هستند

 هایی بررسی بر اساس باشد. مهم می ي اجتماعی توسعهاز  شاخص یک عنوانبه آن شناسایی
 قرار کاربرد و استعمال مورد وضعیت دو در واژگان این بیشتر دادیم انجام قرآن در که

  گرفتند:
 و تحول آن ارتقاء و بودن تدریجی مقاصد از که یکی قرآن تدریجی نزول در الف)

نزول، در سیر حوادث و رخدادها  سال 23 مسلم قرآن در بوده است. قدر جامعه ساخت
اي را که در  آوري را به نحوي به کار برده است که جامعه مفردات و واژگان مرتبط با تاب

 بزرگی هاي تمدن ي محاصره در طرفی از و گرفته قرار خشک و علف و آببی صحراي یک
خویش توانست در  ي هاي اولیه اند که فراتر از ظرفیتبه جایی رسبود را  روم و ایران مثل

 در بحران و خلل حتی طوري کهکرده به آوري تاب ها بحران و هجمات ي مقابل همه
نشد. این  منجر تمدن و جامعه این فروپاشی به نبوي عصر از بعد جامعه کلی مدیریت

 اگر« اند:خود مسلمانان به آن اذعان داشته اي است که مستشرقان بیش از همان نکته
 و علیه اهللا صلی[ محمد بگوییم باید بسنجیم مردمان در بزرگ مرد اثر میزان به را بزرگی

 به بودند توحش در که را قومی بود صدد در وي. است تاریخ مشاهیر ترین بزرگ از] آله
 رجحان دیگر مصلحان تمام بر لحاظ این از و شد موفق که دهد سوق معنویت سوي

  ).Durant, 2017( »داشت
 انبیاء از تاریخی رخدادهاي و ها گزارش و قصص، امثال، حکم قالب در قرآن اینکه )ب
  است. پرداخته اسالمی ي جامعه در مفهوم این سازي و درونی تبیین و امم به
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  قرآن در آوري تاب به ناظر هاي گزاره و مفاهیم
  صبر  )الف

. است رفته کار به قرآن در بار 103 جمعاً آن مشتقات همراه به صبر ي واژه
)Hawzah.net(. خویشتن کسى گاه هر. است داشتن باز و حبس معناى به لغت در صبر 
 از تعریفی و معنا کدام هر اخالق علم علماي. است کرده صبر دارد باز اختیارى فعلى از را

 خود داشتن باز: کرد تعریف گونه این توان مى آن عام معناى در را صبر. اند داشته بیان صبر
 ي گستره. شود مى هدف به رسیدن در تأخیر موجب یا و هدف به رسیدن مانع که عملى از

 راه در که مشکالتى برابر در شکیبایى یعنى اطاعت؛ بر صبر اخالق، معنایی صبر نزد علماي
 محرك و نیرومند هاى انگیزه برابر در ایستادگى یعنى معصیت؛ بر صبر و دارد وجود اطاعت

 برخورد عدم و ناگوار و تلخ حوادث برابر در پایدارى یعنى بال؛ و مصیبت بر گناه، صبر
 ,Javadi Amoli( شود میرا شامل  )Naraghi, 1998( فزع و جزع ترك و انفعالى
 که است آمده آن مشتقات و صبر قرآن آیات از زیادي تعداد در .) ;Hawzah.net؛2008

را  آیات این از تعدادي اینجا در که باشد می واژه این مورد در مختلف نکات بیان براي
  آوریم:  می

 الْأَموالِ منَ ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوف منَ بِشَیء ولَنَبلُونَّکُم: «فرماید می قرآن نمونه عنوانبه
] قبیل[ از چیزى به را شما قطعاً ؛)Al-Baqarah, 154( الصابِرِینَ وبشِّرِ والثَّمرَات والْأَنْفُسِ

 شکیبایان ده مژده و آزماییم می محصوالت و هاجان و اموال در کاهشى و گرسنگى و ترس
تحت عنوان  ي هاي توسعه عنوان یکی از شاخصوم اجتماعی بهآوري در عل اگر تاب .»را

گردد که در مقابل حوادث،  معرفی مییافته اي توسعه شود و جامعهسازي شناخته می مقاوم
هاي اقتصادي و امور غیر مترقبه مقاوم باشد، قرآن نیز با برشمردن  بالیاي طبیعی، تکانه

هاي قتصادي، خسارات جانی و خسارات تکانه برخی از این حوادث مانند: ترس، گرسنگی،
مقاومان را مورد آوري و مقاومت) فراخوانده و انسان را به صبر و شکیبایی (تاب مادي،

إِنَّا للَّه « ي آوري مبناي ایمانی دارد و گزاره بشارت خویش قرار داده است. این مقاومت و تاب
 ».گردیم )؛ ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مىAl-Baqara: 156(وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ 

 أَیها یا: «خوانیم می دیگري ي آیه در فکري و ایمانی این شاخص است. همچنین ي پشتوانه
 اى ؛)Al-Imran: 200(» تُفْلحونَ لَعلَّکُم اللَّه واتَّقُوا ورابِطُوا وصابِرُوا اصبِرُوا آمنُوا الَّذینَ

 برابر در و کنید؛ استقامت) ها، هوس و مشکالت برابر در! (ایدآورده ایمان که کسانى
 خدا بپرهیزید،) فرمان مخالفت( از و کنید مراقبت خود، مرزهاى از و باشید پایدار دشمنان،

 آمده آیه این در که امرهایى: «گوید می آیه این ذیل در طباطبایی. »شوید رستگار شاید
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 نتیجه در است، قید بدون و مطلق ي همه) اتقوا( و) رابطوا( و) صابروا( و) اصبروا( یعنى
 صبر همچنین و خدا، اطاعت در صبر شامل هم و شود مى شدائد بر صبر شامل هم صبرش،

 همین دنبالش چون است، افراد تک تک صبر آن از منظور حال هر به و معصیت ترك بر
 بین فعل ماده که شود مى استعمال مواردى در که آورده) صابروا ـ مفاعله( صیغه به را صبر

 را ها اذیت یکدیگر اتفاق به جمعیتى اینکه از است عبارت) مصابره. (یابد مى تحقق طرف دو
 در که برکاتى نتیجه در و دهد تکیه دیگرى صبر به را خود صبر یک هر و کنند تحمل
 است امرى معنا این و گردد بیشتر صبر ثیرأت و دهد هم دست به دست هست صبر صفت

 در هم و است محسوس ـ شود گرفته نظر در او شخصى حال به نسبت اگر ـ فرد در هم که
 که شود مى باعث چون ـ شود گرفته نظر در او تعاون و اجتماع حال به نسبت اگر ـ اجتماع

) رابِطُوا و( در. شود یکى نیروها ي همه و کنند وصل هم به را یکدیگر نیروى افراد تک تک
 نیروى کردن وصل از بود عبارت مصابره چون است، مصابره از اعم معنا نظر از مرابطه

 اما نیروها، کردن وصل همین از است عبارت مرابطه و شدائد برابر در جامعه افراد مقاومت
 زندگى، نشئو جمیع در کارها، و نیروها ي همه بلکه شدائد، برابر در مقاومت نیروى تنها نه

 جامعه که است این مرابطه از مراد چون و خوشى و رخا حال در چه و شدت حال در چه
 به تو، و من صبر اینکه گو نباشد مرابطه اگر و ـ برسد خود آخرت و دنیا حقیقى سعادت به

 ولى هست، آورسعادت تنهایى به افراد، دیگر فضیلت هر و تنهایى، به تو و من علم و تنهایى
 همین به ـ نیست حقیقى سعادت سعادت، از بعضى و کند مى مینأت را سعادت از بعضى
 ،"تُفْلحونَ لَعلَّکُم اللَّه اتَّقُوا و" :کرد اضافه »رابِطُوا و صابِرُوا و اصبِرُوا: « جمله سه دنبال جهت

 در . صبر)Tabatabai, 1995:225( است حقیقى تام فالح هم فالح این از منظور البته که
 یاري ها تنیدگی با مقابله در را انسان: جمله از دارد گوناگونی کارکردهاي انسان زندگی

 ، در)Fussilat:35-36( کند می تسهیل را اجتماعی روابط، )Ash-Shura:43( دهد می
 را انسان داري دین ي زمینه در و سازد می توانمندتر درونی احساسات و هیجانات با برخورد

  ) و ...Al-‘Imran:120(دهد  می یاري
  
 استقامت )ب

 است و براى آن معانى مختلفى مانند اعتدال» مـ  و َـ ق«این واژه از ریشه 
)Azzobeidi, M. 2010:592؛ Aljohari, A., 2017؛Altoraehi, F. 1989: 566 ،(

 ؛Alhelali, A., 1985:51( استمرار)، Toosi, 2000:125( مداومت وثبات 
Alfarahidi,Kh, 2011:694 ،( پایدارى، ایستادن، درست شدن و قیمت ) نهادنMoein, 
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M., 1999:2181شهرت بیشترى دارد  اند و معناى اعتدال ) را بازگو کرده
)Firoozabadi, M., 1997:1517؛ Mostafa, E. & others, 2004:768 ،Aljohari, 

» ت«و » س«اند: استقامت همان اقامه است؛ ولى اضافه شدن دو حرف  برخى گفته .)2017
توان گفت  در معنایى جامع مى .)Altoraehi, F., 1989:256( کند معناى آن را تأکید مى

نظر به این که اصل واحد در این ماده، مفهومى است در برابر قعود و معناى اصلى آن به 
معناى   طلبى باب استفعال به پاداشتن و فعلیت عمل است، استقامت با توجه به معناى

 آید شمار مى است و استمرار و استدامت و مانند آن از لوازم معناى اصلى به طلب قیام
)Mostavafi, H., 2015:341؛ Tabatabai, M., 1995:47-48 استقامت در مفهوم .(

 ,BenAshoor( هاست قرآنى آن اصطالحى براى پایدارى در دین و مسیر حق در برابر کژي
M., 1991:282هاى  رى در قرآن نیامده است؛ اما صورتصورت مصد  استقامت به ي ). واژه

بار به  10قامت آیه، مشتقات فعلى است 9کار رفته است: در  بار به  47فعلى و اسم فاعلى آن 
» استقیموا«)، Yūnus:10» (استقیما) «Ash-Shūra:15؛Hūd:11( »استقم«هاى صورت

)Fussilat:6(مستقیم« ي ) براى امر به استقامت و به گونه «At-Takwīr:28 و (
) براى بیان آثار استقامت، Al-Ahqāf:46 ؛Fussilat:30؛ At-Tawbah:7» (استقاموا«

اسم فاعل مصدر استقامت   که» مستقیم«دیگر نیز واژه  ي آیه 37استعمال شده است. در 
بیشتر مباحث  ).Az-Zukhruf:43و  Āl-‘Imrān:51, Yūnus:36( است کاربرد دارد

اى است که متضمن مشتقات فعلى استقامت است. در این  آیه 9قرآنى استقامت مربوط به 
که به موضوع استقامت در عهد و پیمان پرداخته سایر آیات،  توبه ي سوره 7 ي آیات جز آیه

اى مفهومى ه مطرح کرده است. این ویژگیوى خدا و سیر به س توحیداستقامت را در مورد 
و گستردگى ارتباط با مفاهیمى بنیادین چون هدایت و عبودیت، استقامت را در تعالیم 

بار به پیامبر  که در قرآن دو  اى نشانده است، چنان قرآن و روایات دینى در جایگاه ویژه
) و در ادامه Hūd:112( »فاستَقم کَما اُمرت«است:   اسالم فرمان به استقامت داده شده

فاستَقم کَما اُمرت «اند:  یکى از این دو خطاب پیروان پیامبر نیز به استقامت مکلف شده
 ستقامت خواسته شده است. از موسى و هارون علیهماالسالم نیز ا»ومن تاب معک

)Yūnus:89 .( نشان افزون بر این موارد در قرآن آثارى چند براى استقامت بازگو شده که
اى  اهمیت آن است. در روایات دینى هم دعوت به استقامت جایگاه گسترده

) در بزرگى و دشوارى استقامت از Derayati, M:951؛ BenBabveih, Gh:404دارد(
 »فاستَقم کَما اُمرت و من تاب معک«اسالم روایت شده است که خطاب   پیامبر

)Hūd:112حضرت را پیر کرده است (  ) آنTabrasi, F:304؛Ghortobi, Sh. 
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توان بر اثر دشوارى امر استقامت براى پیروان آن  ). این سخن پیامبر را مى2011:71
) پیامبر به تنهایى دعوت به Ash-Shūra: 42اى دیگر ( حضرت دانست، زیرا در آیه

اى  استقامت شده است و چنین سخنى از آن حضرت روایت نشده است. یک آیه از نه آیه
مشخصاً به موضوع استقامت پرداخته استقامت را در زمینه عهد و پیمان مطرح کرده  که

) و سایر آیات مربوط به At-Tawbah:7( »استَقـموا لَکُم فَاستَقیموا لَهم فَما«است: 
توحید و ایمان به ربوبیت و الوهیت خدا و سیر به سوى او (استقامت  ي استقامت در زمینه

آیه از این آیات ذکر بودن قرآن براى کسانى مفید دانسته شده که  در دین) است. در یک
ان هو االّ ذکرٌ «) باشند: Tabatabai, M., 1995:220استقامت در حق ( خواهند اهل مى

) سایر آیات در یک تقسیم کلى یا At-Takwīr: 27( »یستَقیم شاء منکُم اَن للعلَمین * لمن
ا از آثار استقامت ) یAsh-Shūra:15؛Hūd:112 ؛ Yūnus: 89فرمان استقامت داده (

  ). Al-Jinn:16؛ Al-Ahqāf:13( سخن گفته است
تواند  کاربرد استقامت میآوري،  و در شاخصی چون تاب ي اجتماعی توسعهدر معناي 

ها، قواعد و مقرراتی باشد که علیرغم سختی و احیانا ناگواري اما براي  مداومت بر برنامه
ه نظر چه بیشتر جامعه و افراد آن و نیز رشد و بالندگی آنها ضروري ب سازي هر مقاوم

آثارى چند براى استقامت بازگو شده که بخشى از آن، پاداش اهل  قرآنرسد. در  می
است و از چنبره ترس و اندوه  آخرتاى دیگر پاداش استقامت در  و پاره دنیااستقامت در 

سعت )، وAl-Jinn:16( شوند مند مى ) در دنیا از برکات خداوند بهرهFussilat:30( آزادند
 ,.Tabatabai, M؛Tabrasi, F., 2003:38( شود و فراوانى روزى شامل آنها می

 Ali( نیز آمده استى درباره اهل کتاب مشابه این تعبیر کنای )،1995:46
Mavardi.2001:116 ؛Seyouti. J. 1995:305؛Tabrasi, F., 2003:46 (» مولَو اَنَّه

-Al( »کَلوا من فَوقهِم و من تَحت اَرجلهِمأاَقاموا التَّورةَ واالنجیلَ و ما اُنزِلَ الَیهِم من ربِّهِم لَ
Mā’idah:66 برخى نیز .(»ق ماءرا به هدایت» اغَد )Tabrasi, F., 2003:559 و علم (

هم زندگى جاودانه در بهشت  رتآخاند. در  ) تفسیر کردهMavardi, 2001:117( کثیر
موعودى که همه چیز در آن فراهم است، فرجام نیکوى بندگانى است که بر ربوبیت خداوند 

واَبشروا بِالجنَّۀِ الَّتى کُنتُم توعدون... لَکُم «) Majlesi, M., 2010:29( رزندو استقامت می
. »اُولـئک اَصحـب الجنَّۀِ«)، Fussilat:30( »فیها ما تَشتَهى اَنفُسکُم ولَکُم فیها ما تَدّعون

)Al-Ahqāf:14 .(  
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  ج) ربص
ور و آوري و عدم تعجیل در امربص و تربص به معناي انتظار همراه با استقامت و تاب

طه  ي در سوره .)Mostavafi, H. 2015:320( منتظر فرصت مناسب بودن است
 انتظار در پس انتظارند در همه ؛ بگو)Taha:35( فَتَرَبصوا متَرَبص کُلٌّ قُلْ«خوانیم:  می

 و شده نازل در مکه سوره این که از آنجا«نویسد:  . مکارم شیراي در ذیل این آیه می»باشید
 خداوند داشتند قرار دشمنان ي ناحیه از شدیدى فشار تحت مسلمانان پیامبر و زمان آن در
 سرمایه که آنها هاى ثروت و اموال: گوید مى گاه: دهد مى دلدارى آنها به سوره این پایان در

 نکند و متوجه خوده ب را شما چشم است امتحان و آزمایش براى و است دنیا این زودگذر
 دشمنان انبوه برابر در را آنان معنوى نیروى تا دهد مى استقامت و نماز به دستور گاه

نیاورند  ایمان اگر گروه این که دهد مى بشارت مسلمانان به سرانجام کنند و تقویت
 ,.Makarem, Sh( باشند آن انتظار در باید که دارند تاریکى و شوم سرنوشت

2013:346.(  
  
  ) ثباتد

) برخی آن را همان Mostavafi, H., 2015:320( ثبت به معناي دوام یک چیز است
عدم زوال یک چیز در اثر دانند و آن را به استقرار و  می آورياستقامت همراه با تداوم و تاب

 آمنُوا الَّذینَ اللَّه یثَبت« فرماید: اند. خداوند در این باره می آوري معنا کرده مقاومت و تاب
 یشَاء ما اللَّه ویفْعلُ الظَّالمینَ اللَّه ویضلُّ الْآخرَةِ فی و الدنْیا الْحیاةِ فی الثَّابِت بِالْقَولِ

)Ibrāhīm:27سخن با آخرت در و دنیا زندگى در اند  آورده ایمان که را کسانى )؛ خدا 
». دهد مى انجام بخواهد چه هر خدا و گذارد مى راه بى را ستمگران و گرداند  مى ثابت استوار
 حقى قول آن، بر استقامت و خدا وحدانیت به فرماید: قول باره میالمیزان در اینصاحب

 محفوظ بطالنى و زوال و تغیر هر از جهت همین به و است ثابت اصلى داراى که است
  ماند. مى
  
  آوري طاقت ه)

 است موظف بنده که است انسان طاقت و محدودیت میزان به ناظر قرآن از آیاتی
 گیرد قرار تعالی حق عنایت مورد که کند دعا و بخواهد خداوند از مشکالت، به مقابله براي

-Al( وسعها اال نفساً اهللا ؛ الیکلف)At-Talāq:7( آتیها ما اال نفساً اهللا الیکلف«
Baqarah:286(مسکین طعام فدیه یطیقونه الذینعلی ؛ و )Al-Baqarah:184(؛ والذین 
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 ما التحملنا و ؛ ربنا)Al-Baqarah:249( جنوده و بجالوت الیوم لنا طاقه ال قالوا معه آمنوا
  .)Al-Baqarah:286( واغفرلنا عنا واعف به لنا طاقه ال
  
  یسر و عسر )و

 معیت مفهوم باشد، آدمی توان و تاب ارتقاء به ناظر تواند می که قرآنی مفاهیم از یکی
 که است سختی تحمل از پس آسانی به رسیدن یا دنیا در ها آسانی و ها سختی همراهی یا

 انّ* یسراً العسر مع فانّ« دهد می افزایش را سختیها مقابل در مقاومت انگیزه و امید طبعاً
  .)At-Talāq:7( یسراً عسر بعد اهللا ؛ سیجعل)Ash-Sharh:5( یسراً العسر مع
  
  تسلیم و رضا) ز

 تسلیم و رضا واالي مفهوم ها سختی مقابل در آوري تاب افزایش بسترهاي ترین مهم از
 مرضیه راضیه ربک الی ارجعی المطمئنه النفس ایتها یا« است الهی خواست مقابل در

 هو و اهللا الی وجهه یسلم من ؛ و)Al-Fajr:27-33( جنتی ادخلی و عبادي فی فادخلی
  .)Luqmān:22( االمور عاقبه اهللا الی و الوثقی بالعروه استمسک فقد محسن

  
  آزمایش و ابتال )ح

 به توجه .است مؤثر جامعه آوريتاب افزایش میزان در که قرآنی دیگر مفاهیم از
 و بالیا تحمل جهت انسان سازيمقاوم در مفهوم این طبعاً که است آن فلسفه و ابتالئات
 یفتنون ال هم و آمنا یقولوا ان یترکوا ان الناس احسب« است مؤثر بسیار طبیعی مصائب

)Al-‘An:2(اماماً للناس جاعلک انی قال فاتمهن بکلمات ربه ابراهیم ابتلی اذ ؛ و )Al-
Baqarah:124(شدیدا زلزاالً زلزلوا و المؤمنون ابتلی ؛ هنالک )Al-Ahzāb:11(.  

  
  پاداش و جزا )ط

 جزاء مفهوم است مؤثر انسان تحمل و تاب مراتب افزایش در که قرآنی مفاهیم از یکی
 الموازین نضع و« است محرمات ترك و واجبات انجام هاي رنج و تکلیف مقابل در پاداش و

 خیراً ذره مثقال یعمل ؛ فمن)Al-Anbiyā’:47( شیئا نفس تظلم فال القیامه لیوم القسط
  ».)Az-Zalzalah:7-8( یره شراً ذره مثقال یعمل من و یره
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  توکل )ك
 در دانستن االختیار-تام وکیل را او و خداوند به امور کردن واگذار معناي به توکل

 سازد می مقاوم هاسختی و حوادث مقابل در را آدمی باور این لذا زندگی، شئون و امور تمام
-At( قدراً شیء لکل اهللاجعل قد امره بالغ اهللانّ حسبه فهو اهللاعلی یتوکل من و «

Talāq:3(المتوکلون یتوکل علیه اهللا حسبی ؛ قل )Az-Zumar:38(و اهللا حسبنا ؛ قالوا 
  ».)Āl-‘Imrān:174( سوء یمسسهم لم فضل و اهللا من بنعمه فانقلبوا الوکیل نعم

  
  خداوند از استعانت )ل

 از باالتر قدرتی هیچ و است قدرتمند گاه تکیه به نیازمند همیشه انسان است بدیهی
 مقاوم ها سختی با مواجهه در را آدمی خداوند عنایات از استمداد بنابراین. نیست قادر خالق

 در »باء« گویند می مفسرین اکثر: »الرحیم الرحمن اهللا بسم«برد می باال را او طاقت میزان و
 ان اصبروا و باهللا استعینوا«است متعال خداي از گرفتن کمک و استعانت براي »اهللا بسم«

  ».)Al-A‘rāf:128( للمتقین والعاقبه عباده من یشاء من یورثها االرض
  
  خداوند حکیمانه اراده )م

 است جاري عالم در اموري حکمت به بنا و است »یشاء ما فعال« خداوند نیست شکی
 در الهی ي اراده به باور که است بدیهی. نباشد او خوشایند انسان، بدوي نگاه در شاید که

 ظلمات فی حبه ال و یعلمها اال ورقه من تسقط ما و« است مفید بسیار انسان آوري تاب
 اردناه اذا لشیء قولنا ؛ انما)Al-An‘ām:59( مبین کتاب فی اال یابس ال و رطب ال و االرض

-At( العالمین رب اهللا یشاء ان اال تشائون ما ؛ و)An-Nahl:40( فیکون کن له نقول ان
Takwīr:29(.«  

  
  کریمآوري در قرآن  قلمرو شاخص تاب

  آوري فردي. تاب1
 اللَّه اتَّقُوا و رابِطُوا و صابِرُوا و اصبِرُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«عمران  آل ي سوره 200 ي آیه

لَّکُمونَ لَعحتُفْل )Al-A‘rāf:200(اید آورده ایمان که کسانى ؛ اى )و مشکالت برابر در 
 خود، مرزهاى از و دهید بخرج استقامت) نیز( دشمنان برابر در و کنید استقامت) ها هوس

 سوره ي آیه آخرین آیه این .شوید رستگار شاید بپرهیزید خدا از و آورید بعمل مراقبت
 همین به و است، مسلمانان عموم براى اى ماده چهار جامع ي برنامه یک محتوى و عمران آل
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 این ي ماده نخستین: "اصبروا"واژه  .است شده آغاز "آمنُوا الَّذینَ أَیها یا" خطاب با جهت
 در ایستادگى و صبر و استقامت همان است مسلمین پیروزى و سربلندى ضامن که برنامه
 تشکیل را معنوى و مادى پیروزى گونه هر اصلى ي ریشه حقیقت در که است حوادث برابر
 شود گفته اجتماعى و فردى هاى پیشرفت در آن اهمیت و نقش ي باره در چه هر و دهد می
 به را آن قصارش کلمات در السالملیهع علىامام  که است چیزى همان این است، کم

 الجسد من کالرأس االیمانمن الصبران: کرده معرفى بدن برابر در سر ي منزله
)Nahjolbalagheh: Hekmat:8.(  
  
  آوري اجتماعی. تاب2

 و صبر برابر در استقامت و صبر معنى به) مفاعله باب از( "مصابره" از صابروا ي واژه
 که( دهد می استقامت دستور ایمان با افراد به نخست قرآن بنابراین است، دیگران استقامت

 به دستور دوم ي مرحله در و) شود می شامل را زندگى مشکالت و نفس با جهاد گونه هر
 و نفس با جهاد در ملتى تا که رساند می خود این و دهد، می دشمن برابر در استقامت

 بیشتر و نیست ممکن دشمن بر او پیروزى نشود، پیروز درونى ضعف نقاط اصالح
 اصالح و نفس با جهاد در که است  هایى شکست بخاطر دشمنان برابر در ما هاى شکست

 شود می استفاده) صابروا( دستور این از همچنین .است شده ما گیر دامن خود ضعف نقاط
 بیفزائیم خود استقامت و پایدارى بر باید نیز ما بیفزاید خود استقامت بر دشمن قدر هر که

)Makarem, Sh., 2013:234 .(  
  
  آوري سیاسیتاب )3

 بستن معنى به اصل در آن و شده، گرفته "رباط "ماده از جمله این: "رابطوا" ي واژه
 کاروانسرا به جهت مینه به و) محل یک در اسب بستن مانند( است مکانى در چیزى

 محلى به گویا است، خاطر سکون و دل آرامش معنى به "قلب ربط" و گویند می "رباط"
 و ها مرکب و سربازان زیرا است، آمده مرزها از مراقبت معنى به "مرابطه" و است شده بسته

 باش آماده دستور مسلمانان به جمله این .کنند می نگاهدارى محل آن در را جنگى وسائل
 هرگز تا دهد، می اسالمى کشورهاى سرحدات و مرزها از دائم مراقبت و دشمن برابر در

 همیشگى مراقبت و باش آماده دستور آنها به نیز و نشوند دشمن غافلگیرانه حمالت گرفتار
 از بعضى در لذا و نگردند غافلگیر تا دهد، می سرکش هاى هوس و شیطان حمالت برابر در

 دیگرى از بعد یکى نمازها انتظار و مواظبت به جمله، این السالملیهع علىامام  از روایات
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 بیدار را خود جان و دل پى در پى و مستمر عبادت این با که کسى زیرا است، شده تفسیر
 .است گرفته خود به باش آماده حالت دشمن برابر در که است سربازى همچون دارد می

 جامعه و خود از دفاع براى آمادگى هرگونه که دارد وسیعى معنى "مرابطه" اینکه خالصه
 "مرابطه" عنوان تحت بحثى جهاد باب در نیز اسالمى فقه در. شود می شامل را اسالمى

 احکام که شود می دیده دشمن احتمالى هجوم برابر در مرزها حفظ براى آمادگى یعنى
 بعضى در ).شود مراجعه فقهى کتب به بیشتر اطالع براى( است شده بیان آن براى خاصى

 طبق السالملیهع صادق امام .است شده گفته "مرابط" نیز دانشمندان و علماء به روایات از
 یمنعونه و عفاریته و ابلیس یلى الذى الثغر فى مرابطون شیعتنا علماء« :فرماید می روایتى

 ما پیروان دانشمندان" : ابلیس علیهم یتسلط  ان عن و شیعتنا ضعفاء على الخروج عن
 به آنها کردن حمله از و اند کشیده صف ابلیس لشکر برابر در که هستند مرزدارانى همانند
 در ).Beharalanwar, 4:253( "کنند می جلوگیرى ندارند خود از دفاع قدرت که افرادى

 هجوم برابر در که مرزدارانى و افسران از باالتر و برتر آنها موقعیت و مقام حدیث این ذیل
 نگهبانان آنها که است آن بخاطر این و است شده شمرده کنند می پیکار اسالم دشمنان

 ملتى مسلماً هستند، جغرافیایى مرزهاى حافظ اینها که حالى در ندا اسالم فرهنگ و عقائد
 آن از بخوبى نتواند و گیرد قرار دشمن حمالت مورد او، فرهنگى و اى عقیده مرزهاى که

 ,Makaremخورد ( خواهد شکست نیز نظامى و سیاسى نظر از کوتاهى مدت در کند دفاع
Sh. 2013:335.(  

  
  آوري اخالقیتاب )4

"اتَّقُوا و سایه سابق دستورهاى ي همه بر چترى همچون که يدستور آخرین؛ "اللَّه 
 و تقوى با آمیخته باید مرابطه، و مصابره و استقامت و است پرهیزکارى به دستور افکند مى

 .گردد دور به شخصى اغراض و ریاکارى و خودخواهى ونهگ هر از و باشد پرهیزکارى
»لَّکُمونَ لَعحو شوید رستگار توانید مى دستور، چهار این بستن کار به ي سایه در شما» تُفْل 
  .داشت نخواهید رستگارى سوى به راهى آنها از تخلف با
  
  آوري در برابر کمبودهاتاب )5

 وکَأَینْ منْ نَبِی قَاتَلَ معه رِبیونَ کَثیرٌ فَما وهنُوا لما أَصابهم فی سبِیلِ اللَّه و« ي در آیه
فُوا وا ضَعم تَکَانُوا وا اسم  ابِرِینَاللَّهالص بحی )Āl-‘Imrān:146که پیامبرانى بسیار )؛ چه 

 سستى رسید بدیشان خدا راه در آنچه برابر در و کردند کارزار انبوه هاى توده او همراه
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» دارد دوست را شکیبایان خداوند و نگردیدند] دشمن[ تسلیم و نشدند ناتوان و نورزیدند
دیل ضعف به از طریق تب امکاناتآوري در برابر کمبودها و  دعوت به تاب» ما ضعفوا« ي واژه

  قدرت و تهدید به فرصت.
  

  آوري در برابر رخوت و لزوم تداوم در کار و تالشتاب - 6
آوري در برابر مشکالت و لزوم تداوم در کار و  دعوت به تاب» ما وهنوا« عبارتاز 

  شود. تالش استنتاج می
  

ر دشمن آوري در برابر فشا تاب طور واضحفوق به ي آیهدر » مااستکانوا«از عبارت  - 7
   شود.استنتاج می

  
   آوري جسمی و ایمانی تاب - 8

ولَا تَهِنُوا ولَا تَحزَنُوا وأَنْتُم الْأَعلَونَ إِنْ کُنْتُم «در آیه  »ولَا تَهِنُوا«که این امر از و عبارت 
 داشته ایمان اگر برترید شما و! نگردید غمگین و! نشوید سست  ؛)Āl-‘Imrān:39( مؤْمنینَ

  قابل دریافت است.» باشید
  

آوري روانی و تابعمران، سوره آل 39 ي در آیه» ولَا تَحزَنُوا « همچنین از عبارت - 9
  شود.روحی اسنتاج می

  
  آوري اقتصاديتاب -10

بخش، ضروري و الزم  همانند اقتصاد قوام آور تاب اساس آیات قرآنی داشتن اقتصاد
اسالمی نه تنها باید داراي اقتصادي سالم و شکوفا و  ي اسالمی است. جامعه ي جامعه

باشد  هاي مختلف آور در برابر تکانه ي مقاوم و تاببخش باشد، بلکه باید داراي اقتصاد قوام
قرآن . بر دشمنان خوار شودکه آن را از دشمنان حفظ کرده و اجازه ندهد تا جامعه در برا

از  ).Karamloo, 2014( کید کرده استأبه اشکال گوناگون ت آور تاببر ضرورت اقتصاد 
توبه  ي سوره 28 ي تواند این وجوب و ضرورت را بیان کند، آیه ترین آیاتی که می جمله مهم

اسالمی را عامل وابستگی  ي است. خداوند در این آیه نه تنها نیازمندي اقتصادي جامعه
داند بلکه قطع وابستگی اقتصادي به بیگانگان را مورد تشویق  جامعه و ذلت و خواري آن می

قرار داده و نسبت به کسانی که نگران اختالل نظام اقتصادي خود پس از قطع رابطه با 
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ث رونق آورد بلکه باع تنها اختاللی بوجود نمی مشرکان و دشمنان هستند، چنین امري نه
در اقتصادي و شکوفایی آن شده و رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را سبب خواهد شد. خداوند 

یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فال یقربوا المسجد الحرام بعد «فرماید:  میاین آیه 
اهللا علیم حکیم؛ اي  شاء ان عامهم هذا و ان خفتم عیله فسوف یغنیکم اهللا من فضله ان

اید، حقیقت این است که مشرکان ناپاکند، پس نباید از سال آینده  که ایمان آورده کسانی
 ـ از فقر بیمناکید، به زودي خدا )در این قطع رابطه(الحرام نزدیک شوند، و اگر  به مسجد

 گرداند، که خدا، داناي حکیم است نیاز می شما را با فضل خویش بی ـ اگر بخواهد
)Keihan, 2014.(  یش از آنکه به مطلب مهمی اشاره دارد و آن اینکه پآیه در واقع این

دشمنان شما تهدید به تحریم کنند یا شما را تحریم نمایند شما پیشگام شوید و آنان را 
گمان  مند شوید. بی تحریم کنید تا با خوداتکایی و توکل به خداوند از فضل الهی بهره

کند و  ا عالم است و حکیمانه و خردمندانه حکم میخداوند به همه ریز و درشت زندگی شم
هاي متعالی شما که همان غناي اقتصادي و  گونه، هدف دهد و این به شما دستور می

  آید. استقالل است فراهم می
  

  گیري نتیجه
و  ابتال، میو تسل رضا، سریو  عسري، آور طاقت، ثبات، ربص، استقامت، صبرمفاهیم 

مفهوم  يکنندهأمین. در قرآن کریم ت.و . استعانت از خداوند ،توکل، و پاداش جزا، شیآزما
ي اجتماعی  هاي توسعه آوري در مفهوم علوم اجتماعی به مثابه شاخصی از شاخصکلی تاب

هایی، گویی اجزا و عناصر  باشد. زیرا مفاهیم ذکر شده در عین همپوشانی می
سال و متناسب با  23تدریجی قرآن در باشند. نزول آوري می ي مفهوم تاب دهنده تشکیل

دهی و هدایت جامعه بدوي آن روز به سوي  حوادث و رویدادهاي مختلف براي جهت
ها و مفاهیمی بوده است که جامعه سست  ساز، همراه با آموزه اي قوي، مقاوم و تمدن جامعه

قرآن براي القاء و ین میان آور و مقاوم ساخت. در ا اي تاب و ناباور جاهلی را تبدیل به جامعه
ها و عناصري به کار بسته است که از موضوع  سازي شاخص مذکور در جامعه تکنیکدرونی

هاي حیات اجتماعی را پوشش داده  آوري تمام ساحت این نوشتار خارج است. اما قلمرو تاب
دنیایی زندگی بشر، حیات اخروي و سلوك معنوي انسان را  ي  عالوه بر آن متناسب با پهنه

 نیز هدف قرار داده است. 
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Abstact:
 
Social Development Indicators based on the recognized definitions 

for the concept of development and based on different perspectives and 
organizations and 
development vary widely; but there are certainly many similarities 
between them and because the scope of the concept and consequently 
social development indices in the Qur'an are broader. Therefore, the 
Qur’anic verses cover the mentioned indexes, although some are more 
prominent and more emphasized. The preliminary investigation shows 
indicators such as: partnership, toleration, public supervision and so on, 
are more pronounced in Qur'an. One of these outsta
resilience. This study seeks the answer to this question, whether the
meaning of resilience Index
and the Qur'anic concepts or not? And is the concept of resilience that 
exists today in social
Qur'an or not?
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organizations and institutions that offer global reports of social 
development vary widely; but there are certainly many similarities 
between them and because the scope of the concept and consequently 
social development indices in the Qur'an are broader. Therefore, the 

anic verses cover the mentioned indexes, although some are more 
prominent and more emphasized. The preliminary investigation shows 
indicators such as: partnership, toleration, public supervision and so on, 
are more pronounced in Qur'an. One of these outsta
resilience. This study seeks the answer to this question, whether the
meaning of resilience Index in social sciences, is compatible with Qur'an 
and the Qur'anic concepts or not? And is the concept of resilience that 
exists today in social sciences the same as the concept of resilience in the 
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