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  در دنیای کنونی؛ تمدن اسالمیامکان 
  ها نگاهی به مبانی و ظرفیت

  *عليرضا واسعىسيد

  دهيچك

در تمدن جهانى اتفـاق  آن نظير سان بر وجود تاريخى تمدن اسالمى و نقش كمشنا تمدن

ولى با توجه   اند، مندی آن را در طول تاريخ گذشته پذيرا شده حياتكه  چنان  نظر دارند،

رنگى كـه در صـحنه  اخير اين تمدن از خود به جا نهاده و نقش كم های به آنچه در سده

آيـا كه پديد آورده  ان و محققاناين پرسش را برای انديشمند داشته است، تمدن جهانى 

بـا بـازآرايى خـود  در دنيـای كنـونى كـه تحـوالت بنيـادينى يافتـه، توانـد مىاين تمـدن 

روش تحليل تاريخى و تبيين علمـى با اين مقاله   پويا و رقيبانه داشته باشد يا نه؟ حضوری

رغم سسـتى و فتـوری كـه خواسـته يـا  به اين نتيجه دست يافته است كه تمدن اسالمى به 

بيابـد بـا  مـؤثر یدوباره در صحنه جهانى حضـور تواند مىناخواسته دامنگيرش شده بود، 

ى را بـرای ورود ساز اسـالمى، چنـين امكـان تمدنهای  كه مبانى و ظرفيت فرض پيشاين 

  .سازد مجدد آن به عرصه رقابت تمدنى فراهم مى

  ها كليدواژه
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  مقدمه

 1.دكرترديد  توان نمىدر تمدن جهانى  آن در خصوص وجود تاريخى تمدن اسالمى و نقش

گيـری توانسـت همـه  ت چشـمپژوهندگان حوزه تمدن بر آنند كـه تمـدن اسـالمى بـا سـرع

د و در فرايندی معقول، آنها را در قالب تمـدن جديـد و نهای كهن را در خود جمع ك تمدن

 اش های هـويتى حكم ريشـه گرفتـه بـه تمدن شكل .)57: 1393  عوض،: نك(متفاوت عرضه نمايد 

خـود  آفرينـى تمدن اسالمى نـام گرفـت و دنيـای جديـد را مرهـون نقش )122: 1410  المسـايح،(

سبب، حتى آنان كه بر تدوام كنونى آن نظر ندارند، بـه نقـش واسـط آن در  همين به .ساخت

   .)175: 1353بى،  توين(كنند  مى انتقال تمدن كهن به دنيای جديد اذعان 

نتوانسـت در عرصـه رقابـت  ها اين تمدن در گذر زمان و بنا به داليلـى، بـرای مـدت

ها  هرچند مسلمانان خود تا مـدت ؛ری داشته باشدآفرينى كرده و حضور مؤث تمدنى نقش

از آنچه پيش آمده بود، آگاه نبودند، چون نه با دنيای اطراف خود در ارتباط بودند تا در 

آمده وقـوف يابنـد، نـه اساسـاً بـه برتـری  های پيش ای و انتقادی به كاستى نگاهى مقايسه

ا گسـترش تعامـل و آشـنايى تـا اينكـه در يـك سـده اخيـر بـ تمدنى ديگران باور داشتند

ای از  دسـته  ها و توسـعه اطالعـات، و پيـدايى رسـانه 2مسلمانان با جهان غـرب و مدرنيتـه

های  ای ميـان وضـعيت جهـان اسـالم و داشـته متفكران نوانـديش، در رويكـردی مقايسـه

. رفـت از آن بجوينـد راهكارهـايى بـرای برون  آمـده، با رازكاوی اوضاع پـيش و ديگران

شـده، از  های تجربـه سـنجى پيشـرفت ر نگاه به گذشته تمـدن اسـالمى و توانـايىبرخى د

ــايى مســلمانان در ايجــاد تمــدن  ــا نگــاهى  و دســته گفتنــدســخن  جديــدتوان ای ديگــر ب

ها و پيشنهادهايى ارائه كردند كه  نظريه ،ها شناسانه به فرايند تمدن اسالمى، ديدگاه آسيب

  . اسالمى است جديدمى يا ضرورت ايجاد تمدن يند آنها امكان احيای تمدن اسالابر

                                                            
  تمـام  از   ، چنانچه صليب  جنگ  از   قبل ،  يانيو اروپا  مسيحيه  ملل«: نويسد مى  هبیه االمه و تنزیه الملّنتنائينى در مقدمه . 1

  از   بعـد ...  هـم  سياسيه  امكو اح  علميه  متكو ح  تمدنيه  علوم  از   قسم  بودند، همين  نصيب  بى  علميه  متكح  شعب

  را    االمراض ّام  اين  عالج .خود مستند دانستند  علمى  و بى  تمدن  عدم   به مقصد،   به   را   فوزشان  عدم   واقعه عظيمه  آن 

  و سنّت  تابك  از   را   اسالميه  و سياسات  تمّدن  اصول ؛ بر آمدند  طلب  مقام  در   و عاشقانه  داده مقاصد خود قرار  ّاهم

 ).37-36: 1334  نائينى،: كن(» ...و غيرها اخذ و   واليت  شاه  حضرت  از   صادره  و فرامين
 ).به بعد 489: 1382علمدار، : نك(بار ايرانيان با مدرنيسم آشنا شدند  نخستيندر جنبش مشروطه برای . 2
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نشانه آشكار آن، . ر دارديانكارناپذ یحضور ىكنون یايدر دن ىگمان تمدن اسالم بى

، وجـود منـابع ارزشـمند ىو انسـان ىعيداشتن منابع مهم طب  رشد مسلمانان، جمعيت رو به 

آن است كه ) خدا قرآن، كتاب( فست ماندگاريتر از همه، مان مهمو  ىراث علمي، میفكر

 شـود مـى  بر خالف اديان ديگر، تمامى اعمـال و عقايـد مـردمش بـر اسـاس آن تعريـف

چنـان  بسـيار توانسـته هـمهـای  و خم ن تمـدن كـه بـا گـذر از پـيچيـا .)999: 1342گرونبام، (

 هـايى برخـوردار اسـت كـه از عناصـر و مقـوم يقـين بـه  ماندگاری خود را تضمين كنـد،

ن مقالـه يـا. حضـور يابـد مـؤثرر عرصه جهان تمدنى، به صـورت پويـا و تواند از نو د مى 

سـاز اسـالم، امكـان احيـای تمـدن  هـای تمـدن داختن به مبانى و ظرفيتكوشد تا با پر ىم

  . ورزد تأكيداسالمى 

  بررسى مفاهيم بنيادی. 1

ز يو تمـا ىتمـدن اسـالم ىشناسـ مفهوم ـ اول: دبررسى گرد ىاساس هسه نكت بايد در آغاز

 ـ ومو سـ ؛آن ىگـاه كنـونيعهد شكوفايى تمدن اسالمى و جا ـ دوم ؛ها گر تمدنيآن با د

  .ىمفهوم اسالم تمدن

  شناسى تمدن اسالمى مفهوم) الف

چنـان نيازمنـد بـازتعريف هم ولـىكـاربرد فراوانـى دارد،  ىامروزه تركيب تمدن اسـالم

رد، يـگ ىقرار م ىن شرقو تمد ىچون تمدن غربهميى ها واژهژه وقتى در كنار يو است، به

ارائـه شـده  ىمختلـف و فراوانـ ىتمدن، معـان یبرا. دارد سازی الزام بيشتری برای روشن

اند، هرچند در  تراز دانسته فرهنگ هم واژۀآن را با  ىبرخ .)به بعد 27: 1393عوض،   :نك( است

و  یمـاد یبـه دسـتاوردها ، تمـدن راگـريد ىتعريف فرهنگ نيـز اخـتالف دارنـد؛ برخـ

بـا  سـوم هاند؛ دست گرفته اطالق كرده ش انسان شكليكه در جهت آسا یبشر یها اختهس

منـد و  دار، قـانون ز، نظـميآم ست مسالمتيتمدن را به ز ،ىانسان ىزندگ ىبه وجه مدن نظر

نفوذ  ىو گستردگ ىاسيآن را در اقتدار س گروهى ديگراند؛ و  ان نسبت دادهيآدم ىاخالق

 هشـرفت جامعـيپ ىكـه برخـ چنان ؛اند معنا كرده ىعلم یها شرفتيدر پ شماریقدرت، و 

   .)به بعد 28: 1393  بابايى،: نك( اند را با تمدن برابر دانسته ىانسان
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رسـد وجـه  ىبـه نظـر م ولـىشـود،  ىتمدن ارائه م یبرا یديجد های فيهمچنان تعر

بـه مفهـوم  نـاظر هـا فياز تعر ىدا كرد؛ چون برخيپ توان مى ها فين تعريان ايم ىمشترك

ويـل دورانـت آن را . به لوازم آن اشاره دارنـد ىبه مصداق و بعضديگر  یا تمدن و دسته

  :كنـد مـى تأكيـد و  )298: 1370دورانـت، ( داند مى  نظم و آزادی ،تركيبى از امنيت و فرهنگ

ناچار به خاك و زمين معينـى بسـته باشـد، بلكـه معجـونى  تمدن امری مادی نيست كه به

شـريعتى . )306  :همـان( فرهنگـى هـای نـوآوریاشدنى از دسـتاوردهای فنـى و ن است لمس

شـريعتى، ( دانـد مى  معنوی و مادی جامعه انسانىهای  و اندوختهها  تمدن را مجموعه ساخته

ده يـتن هم اسـت به یا دهيپد] تمدن[«: نويسد تمدن مىف يلوكاس در تعر یو هنر )4: 1370

 »شـود ىات را شـامل ميهنر و ادب ىو حت ىاسي، سیاد، اقتصىاجتماع یدادهايرو هكه هم

تمدن هم به دسترسى به رفاه مادی و هم به اعتالی روح بشـری  .)16و  7: 1 ج: 1366، لوكاس(

ــاره دارد ــدی ؛اش ــى نيازمن ــای فراوان ــه معن ــم ب ــای های  ه ــه معن ــم ب ــت و ه ــه اس روزان

  .)56: 1363يوكيشى، ( گذاشتن به پااليش بشری احترام

ى كـه بـرای تمـدن در نظـر گرفتـه شـود، تمـدن اسـالمى بـر پايـه آن تعريـف هر معناي

تمدن اوالً، مفهومى انتزاعى بـدون مصـداق : ولى پيش از ارائه تعريف، بايد گفت ،شود مى

ها  عينى خارجى است؛ ثانياً مفهومى نسبى است؛ يعنى در نسبت با همگنـان يـا ديگـر تمـدن

تمـدن   بـر ايـن اسـاس، .)21- 20: 1363  يوكيشـى،: نـك( شود؛ ثالثاً مفهـومى سـيال اسـت معنا مى

و ) آنچه از گذشـته بـوده(ها  نوع خاصى از زندگى كه تابع داشته«: اسالمى عبارت است از

معطوف بـه نيازهـای ) ]مادی و جسمانى[افزاری  و سخت ]معنوی[افزاری  نرم(دستاوردهای 

های اسـالمى، در گـذر زمـان  وزهدر سايه آماست كه ) نيازهای آرامشى و آسايشى(انسانى 

برآمـده از ديانـت  تمـدن اسـالمى لزومـاً   بنـا بـراين،. »شده است  جامعه مسلمانان نهادينه در

بلكه محصولى است كـه ذيـل چتـر اسـالم، در جامعـه   اسالمى يا برساخته مسلمانان نيست،

ود را بـا آن هـای خـ اگر اسالم نبود و مسلمانان كنش ترديد بى. مسلمانى شكل گرفته است

ايـن  .)36- 35: 1376  زريـن كـوب،: نـك(كـرد  ساختند، چنـين تمـدنى هرگـز رخ نمى منطبق نمى

ها  صورت و ساختار بـا ديگـر تمـدنو ، ها تمدن، البته در رويكرد و جهت، اهداف و غايت

  .كه مبانى خاص خود را دارد چنان ؛متفاوت است
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  عهد شكوفايى تمدن اسالمى و جايگاه كنونى آن) ب

بلكه   را پشت سر نگذاشته است، ىنواخت تمدن اسالمى از زمان پيدايى تاكنون، مسير يك

 هـا توانايى وگويى به نيازهای جامعه اسالمى، فراز و فرودهايى داشته  اعتبار توان پاسخ  به

 زريـن كـوب،(در دنيای حاضـر تـأثير معنـوی دارد  همچنانهايى را تجربه كرده و  و ضعف

، اين تمدن تاكنون شش مرحله را پشت سـر گذاشـته و بـا ظهـور برخى ره باوب .)21  :1376 

جعفريـان، : نـك(انقالب اسالمى ايران پای در مرحله هفتم نهاده كه عصـر بازگشـت اسـت 

كه پيدايى  اند يادآوری كردهای با تمدن غربى،  برخى ديگر، در نگاه مقايسه .)4-11: 1385

و  1ريخى با دوره قرون وسـطى در غـرب مقـارن بـودلحاظ تا اسالم و اوج تمدنى آن، به

تـابع عوامـل مختلـف  ولـىبرخالف آنجا، در سطح بااليى از زيست تمدنى قرار داشت، 

در مسير ديگری گام نهاد و از پويـايى بازمانـد تاآنجاكـه در  تدريج بهداخلى و خارجى، 

برابـر مغـوالن،  در شـده و بعـدهاتـوان  های صـليبى كم های غربيان در جنگ برابر هجمه

  . ديگر يارای ايستادگى نيافت

ا ابـزار يـ ىنظـام یرويـمسلمانان را به ضعف و فروپاشى كشاند، كمبـود ن یآنچه قوا

و ضعف اصول زيست اسالمى آنان بود؛ همان  یآنان نبود، بلكه تزلزل مبانى فكر ىجنگ

ده يان زمانـه بركشـكه در آغاز ظهور اسالم، مسلمانان را در مواجهه با امپراتـور ىزهاييچ

ز يـش از هـر چيبـ  و دليـل ايـن امـر، بازماندنـد ىمسلمانان به سـرعت از قافلـه تمـدن. بود

تصـلّب مسـلمانان و در رأس  ىعنـيجهان اسالم در برابر مسائل نوآمـد بـود؛  ىنواخت كي

گـر، عـدم يد بيـانبه . ها بود همان يىگو ها و اصرار بر پاسخ بر داشته 2آنان رهبران جامعه

 طبـع بـهنهاد و  ىان ميآدم یرا فرارو یديجد یها زمانه كه پرسش یها شرفتيبا پ يىپاهم

 ىدگاه و بـرخالف نظـر مشـهور، تمـدن اسـالميـن ديطبق ا. ديطلب ىرا م يىنو یها پاسخ

                                                            
شود كه دوره انحطاط تمدنى، فرهنگى و عصر غلبـه كليسـا بـر  مى قرون وسطى از قرن پنجم تا پانزدهم را شامل  .1

های سوم تـا  يعنى قرن  ترين آن دوره، قرون نهم تا دوازدهم ميالدی، تاريك. های زندگى مردم بود تمامى حوزه

 .گذاشت مى رحله شكوفايى تمدنى را پشت سر ششم هجری بود كه جهان اسالم م
چـون معيـاری بـرای انحطـاط، جـز  ،در اينجا نويسنده از انحطاط تمـدن اسـالمى سـخن بـه ميـان نيـاورده اسـت. 2

 ).به بعد 226: 1389نصر، : نك(مثابه تمدن وجود ندارد  انگاری علوم تجربى غرب به مالك
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بـاور بـه گذشـته  هروی نشـد، بلكـه در چنبـر راهـه بى حتى و دچار فروپاشى و اضمحالل

 یكـه امپراتـور چنان ؛خـود را از دسـت داد ارامـدیك طبع بهگرفتار و محصور گرديد و 

  .)776: 3 ، ج1367دورانت،   :نك( به آن دچار شده بودتر  شيروم پ

را پشـت سـر  یاديـزمـان ز یهفـتم هجـر سـدۀلغار مغـول در يجهان اسالم، پس از ا

 یابـد تـا بتوانـد بـه بـازنگري ىش آگاهيخو ىت تمدنيو از وضع يدگذاشت تا به خود آ

شـرفت، از قـرن يو پ یريگ وقتى با پشت سر گذاشـتن دوره شـكل  به بيان ديگر،. بپردازد

از   بـا تـأخير بسـيار  1افتادگى از كاروان تمـدنى گرديـد، ششم به بعد دچار توقف و عقب

قرن بيستم وارد مرحله جديدی شد و توانست بـا نقـد تمـدن غـرب و آگـاهى نسـبت بـه 

دوره اخير كه از يك سده پيش آغـاز و . ردازدبه بازانديشى تمدنى بپ  های خويش، داشته

شـده، جايگـاه تمـدن اسـالمى را در دنيـای  جديدیبا انقالب اسالمى ايران وارد مرحله 

های جهـانى ايجادشـده  كـه حساسـيت چنـان ؛كنونى تا حد زيادی بازآرايى كرده اسـت

  . مدعاستاين يد ؤنسبت به آن م

  شناخت اسالِم تمدنى) ج

توانـايى آن در ايجـاد تمـدن  بيـانگرارائه تمـدنى باشـكوه در گذشـته، توانايى اسالم در 

رد كـاين روي. كنند شناسايى مى 2»اسالم تمدنى«اين نگاه را امروزه با عنوان . جديد است

آفرين است، همانند ديگـر  مثابه عنصر تمدن كه به معنای پرداختن يا تبيين ديانت اسالم به

كـه بـه مطالعـه اسـالم از حيـث شـريعت  »فقهـىاسـالم « همچـون تركيبـى یاه الحطاص

اسـالم را از حيـث  ،گشايد مى كه منظری سياسى برای اسالم  »اسالم سياسى«پردازد يا  مى 

ای شايسـته،  دهـد؛ اسـالمى كـه توانـايى سـاخت جامعـه مى سازی مورد مداقه قرار  تمدن

اسـالم را بـا  تِ ايـن ظرفيـ. سـاز باشـد تواند تمـدن و مىرد دارای آسايش و آرامش را دا

                                                            
: 1371صـفا، : نـك(ه، ولى در قرن ششم بيش از پيش برجسته گرديد تر از اين بود البته شروع اين وضعيت پيش. 1

 ).به بعد 134
انـد  مثابه رويكردی جديد مـورد مداقـه قـرار داده دار است، دانشمندان مالزی آن را به اين اصطالح، گرچه سابقه. 2

 ).به بعد 61: 1392نيا،  نوروزی فيروز و خاتمى: نك(
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در اين نگره، فقه، كـالم، تفسـير، اخـالق، حـديث و ديگـر . شناسانند مى» تمدنى«پسوند 

ای در  علوم دينى، با رويكرد ايجاد تمدن بررسى شده و پژوهش معطوف به آنها، مطالعـه

بر ايـن اسـاس، . گو به نيازهای اساسى بشر است ، متمايز و پاسخجديدايجاد تمدن  جهت

ن جهـت بـدا هـا بـا نظـر هـا و تحليل ها، تبيين ها متوجه تمدن است و تمامى فهم همه نگاه

دركى از همين نگاه است كـه  ،های اخير ميان فرهيختگان در دهه مباحث مطرح. يابد مى 

اسـالم ( و متناسب بـا نيازهـای روزآمـد جديداسالِم دارای ظرفيت باال برای ايجاد تمدن 

  . يابد تری مى های احياگرانه مفهوم دقيق با اين بيان، حركت. است) تمدنى

  های اسالم احيا يا ايجاد تمدن بر اساس ظرفيت. 2

؛ نـداردگو، پيشـينه زيـادی  توجه به توانايى اسالم و مسلمانان در ايجاد تمدن متمـايز و پاسـخ

تر شده كه تمدن، امری انسـانى  داران، فهم اين ادعا آسان هرچند امروزه برای بسياری از دين

و بـا تـدبير و  اوسـتانـدوزی و تـالش  گری، تجربه و دستاوردی بشری است و تـابع انديشـه

چندان دور، برخى از مسلمانان با باور به  بالد، اما در گذشته نه يابد و مى مديريت او سامان مى

عنوان تنهـا ديـن  ويژه آنكه ديانت اسالمى به يابى دين حق بودند؛ به ، منتظر برتریالهىتقدير 

آنان را به ايمانى خطاآلود كشانده بود كه  2روندگى، رقيب در عرصه پيش و بى 1الهىبول مق

؛ چـه در تحقـق آن كوشـا باشـند يـا دسـت بـر دسـت استن اناهرحال آينده از آن مسلم به

های  سـو بـر داشـته يك رد فاصـله گرفتـه، ازكـانديشان مسـلمان، از ايـن روي روشن .بگذارند

ديگران انگشت  های هگيری از دستاوردها و تجرب ديگر، به بهره سوی از و اسالمى پای فشردند

الـدين اسـدآبادی، در رأس ايـن   سـيدجمال. نهادند تا تمدن جديد اسالمى را محقق سـازند

نيز آشـنايى بـا و  ،حركت با شناختى از جهان اسالم كه از جايگاه تمدنى خوبى بهره نداشت

ادعا كـرد همـه شـرايطى  ،اقتدار خود ساخته بود تمدن غربى كه همگان را مسحور سيطره و

ها و احـراز سـعادت در دنيـا و آخـرت الزم اسـت، در اسـاس اسـالم  كه برای پيشرفت ملت

  .پديد آورد جديدتواند تمدنى شايسته در دنيای  مى وجود دارد و 

                                                            
1 .» ِ يَن عِنَْد اّهللاٰ الد 85: همان( »َو َمْن يبْتَِغ غَيَر اْإلِْسالِم ِديناً فَلَْن يقْبََل مِنْهُ «؛ )19: عمران آل( »اْإلِْسالمُ  ِإن.( 
 ).370: 9 ، ج1417حنبلى، ( »أإلسالُم يعْلُو َو الَيعْلَى َعلَيهِ «؛ )96: 2 ، ج1401بخاری، ( »أإلسالُم يعْلُو َوالَيعْلَى«. 2



67  

 

 

الم
س
ن ا

د
تم

ن 
كا
ام

 ى
دن

ر 
د

اي
 ی

ون
كن

ى
...

  

پرسـش كـه چـرا بـا ايـن فـرض، مسـلمانان در جهـان امـروزی ايـن پاسخ به  دروی 

ُ «كند كه  به آيه قرآن استناد مىاند،  ناتوان َ ال ي  ِإن اّهللاٰ  غَي ُ  ىُر ما بِقَْوٍم َحت ـي ؛ ُروا مـا بَِأنْفُِسـِهمْ غَي

كند آنچه را كه در قومى است، مگر زمانى كه افراد آن قوم آنچه  خداوند دگرگون نمى

ه ، بــه گفتــگونــه او بدين. )11: رعــد(» هــای ايشــان اســت، دگرگــون كننــد را كــه در نفس

علت اصلى بازمانى يا عدم پيشرفت مسلمانان را در سسـتى خودشـان دانسـته و  كسرايى،

هـای جديـد و از طريـق  رفت از آن، معتقد بود كـه مسـلمانان بـا كسـب دانش برای برون

تواننـد جايگـاه  خردورزی، استدالل و مكاشفه و نيز مبارزه با رويه اسـتعماری غـرب، مى

  .)298: 1379كسرايى، (خويش را بيابند 

 ىهمراهان یزود ه، بهياول یها ها و چالش مخالفت ه، با همجمالديكرد متفاوت سيرو

 ىتوان انقالب اسـالم مى  يافت تا آنجا كه ىتى نسبيداران آگاه مقبول افت و در ميان ديني

ن يـد ىذاتـ يىجهان اسالم را حاصل آن نگره دانست كه با اعتقاد به توانا یداريران و بيا

 یسـاز ت تمدنيو صالح يشرفت آنانو پ یرومندين نيمسلمانان و تأم یراهبر یااسالم بر

 نخست: گرفت مىد صورت يدو كار عمده بابايست  مىن راستا، يدر ا. شكل گرفته است

اسـالم  یها يىشناخت توانا ؛ دومآن هح تمدن غرب و نقد معقول و منصفانيشناخت صح

  .ىنيو بال یصورت نظر جاد تمدن بهيدر ا

هـايى برداشـته و  گام نيزنويسندگان غربى ، خود تمدن غرب نقّادیدر خصوص بته ال

اثـر  فروپاشـی تمـدن غـرباثـر اشـپينگلر،  غـرب افـولهـای  اند؛ كتاب آثاری منتشر كرده

انـد؛ چنانكـه تحليـل  گنون در اين راستا قابل توجه اثر رنه بحران تمدن غربرينگر و  جى

، نـاظر )بـه بعـد 98: 1353بى،  توين(اهميت شدن اروپا  ، ذيل بىاز تمدن اروپا  بى ارزشمند توين

در  و ايـن مقولـه پرداختـهبررسى در جهان اسالم نيز نويسندگان به . به همين مقوله است

 انـد كردهاشاره ... و اجتماعىهای اخالقى، فرهنگى،  بيان مشكالت تمدنى غرب، به جنبه

؛ يعنــى ماشــينى كــه انــد در آن دانســتهوارگــى انســان  را ماشــين تــرين مشــكل آن و مهم

كشـيده اسـت  خويشانسان غربى را به كام  در عملخواست در خدمت انسان باشد،  مى

  . )به بعد 274: 1370؛ سروش، 1371رفيع، : ؛ همچنين نك44و  43: 1379نصر، (
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 ىبالينى مبـان يىشناسا: توان به نظاره نشست ىدوم، از دو منظر م هاما در خصوص نكت

 یهـا تيگـری شناسـايى ظرفيد  ديـتمدن در گذشـته گرد یداريكه موجب پد ىولو اص

  . سازد ىم پذير امكانرا  جديدتمدنى  ید بنايساز اسالم كه امكان تجد تمدن

ســرعت بــه ســطحى از  ای از تــاريخ پديــدار شــد و به ترديــد تمــدن اســالمى در دوره بى

اين شـكوفايى در . )16: 1 ، ج1364متز، (شكوفايى رسيد كه رقيب و بديلى برای آن متصور نبود 

ابعادی چون نظم و انضباط اخالقى، برتری سـطح زنـدگى، سـعه صـدر و اجتنـاب نسـبى از 

هــای دراز،  تعصــب و توســعه علــم و ادب برجســته بــود؛ امــوری كــه مســلمانان را طــى قرن

 .)21: 1376ب، كـو زرين(پيشاهنگ تمام دنيای متمدن و مربى فرهنگ عالم انسانيت قرار داده بود 

در تسـاهل اسـالمى و روح معاضـدت، حضـور در  اين شـكوفايى تمـدنى، ترين عوامل مهم

، پايبندی به عهد و اخالق، و دوری از تعصب دينى، قومى )دوری از رهبانيت(ميدان فعاليت 

معنـا  داشت آنها سـخن از احيـای تمـدن بى اصولى كه بدون نظر .)23و  22: همـان(  و نژادی بود

  . مايدن مى

  ظرفيت بنيادين مثابه بهمبانى تمدن اسالمى . 3

كـه دينـى جـامع،  ردپيدايى و بالندگى تمدن اسالمى، در اساس ديانت اسالمى ريشـه دا

زمانى است؛ هرچنـد در شـكوفايى و گسـترش آن، ايـن تنهـا مسـلمانان  حداكثری و همه

اسالمى و حمايت جامعه همگان با برخورداری از پشتوانه  بلكهنبودند كه نقش آفريدند، 

مسلمانى امكان حضور و پويايى يافتند، چون پيش از آمدن اسالم، نه روميـان و يونانيـان 

نگـاه فراگيـر اسـالم بـه زنـدگى . از چنان تمدنى برخوردار بودند، نـه ايرانيـان و هنـديان

را در ساز اسالم  مبانى و بنيادهای تمدن. آفرينى داد انسانى بود كه به همگان فرصت نقش

  : توان شناسايى كرد مى چند اصل 

  شناختى ى و جهانختشنا مبنای هستى )الف

و  جديـدترين ظرفيـت ايجـاد تمـدن  ای ، پايـهتوحيـدیهدفمندی هستى و حاكميت   :يكم

بـر . شـود متمايز اسالمى است؛ رهيافتى كه در پرتـو خـدامحوری يكتاپرسـتانه پيگيـری مى
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: ؛ احـزاب30: روم(و سنتى تغييرناپـذير اسـت  1دفى روشناساس اين مبنا، جهان هستى دارای ه

بـر اسـاس ايـن نگـره، جهـان  2.كنـد و يكتا آن را آفريده و تـدبير مى خالقكه خداوند  )62

هستى دارای معنا و هدف مشخصى است كه آدمى بـا فهـم و دريافـت آن اميـد بـه زيسـتن 

معنـای زنـدگى چيـزی . شـود مى تضمين در آن ديگر، تداوم حيات انسان  بيانيابد و به  مى

اقبال الهوری در زمان خويش بـه ايـن . شدت به آن نيازمند است است كه دنيای امروزی به

نكته اساسى كه همچنان بنيادين است، توجه داده بود كه بشريت امروز به سه چيـز نيازمنـد 

ير تعبيـری روحـانى از جهـان؛ آزادی روحـانى فـرد؛ و اصـولى اساسـى و دارای تـأث: است

  . )203: تا  اقبال الهوری، بى(جهانى كه تكامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانى توجيه كند 

يرهای مـادی جهـان دنيای امروز از تفسـ كه گويد مطهری در توضيح سخن اقبال مى

بشـر امـروز بـه يـك تفسـير . ين اسـتهماز  نيز هايش همه بدبختى و به تنگ آمده است

تـا ايـن فكـر در  .داردخـدا به نـام جهان صاحبى  تا دريابد رداحتياج دا روحانى از جهان

داند، همين است كه هسـت؛  تا بشر اين خلقت و حيات را عبث مى و ِدماغ بشر پيدا نشود

احتياج دارد به يك فكر و عقيده و ايمانى كه جهان را به يـك بشر . بدتر هم خواهد شد

 »انّا ِهللاّٰ َو انّا الَيـِه راجِعـونَ «: قائل باشدى و منتهايى برايش أيشكل روحانى تفسير كند؛ مبد

احتيـاج  هـايى كـه دارد، بـه يـك آزادی معنـوی همـه آزادی بشر در ميـان اين. )159: بقره(

بدون اينكه بشر را در ناحيه معنويت خودش آزاد كرده باشيم، آزادی اجتمـاعى ... . دارد

سـوی  كه بشر را به است ، قانونىنياز سوم. پس نياز دوم، آزادی معنوی است. معناست بى

حال، از يك ايمـان معنـوی سرچشـمه بگيـرد كـه بـه هـر  كمال سوق بدهد؛ ولى درعين

كنيـد كـه  آيا شما جز اسالم، مكتب ديگری پيـدا مى. خشدپديده ظاهری رنگ معنوی ب

ِ َو  .تِجاَره تُنْجيكْم مِْن َعذاٍب اليمٍ   َهْل اُدلكْم َعلى«اين نيازها را برطرف كند؟  تُْؤمِنوَن بِـاّهللاٰ

اقبال حقيقتى كه از راه عقل محض به باور . )467: 21  ، ج1390مطهـری، ( )11و  10:صف( »َرسولِهِ 

                                                            
: ؛ مؤمنون191: عمران ؛ آل27: ص(كند كه ما اين جهان را بيهوده و باطل نيافريديم  مى خداوند در قرآن تصريح . 1

115.( 
؛ 62: 4 و ج 493: 3 تا، ج حنبل، بى ابن(» قولوا ال اله اال اّهللاٰ تفلحوا«: ترين شعار اسالم، توحيد خداوند است ای پايه. 2

 ).442: 8 م، ج1989/ق1409كوفى، 



70  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

8
، 

ن 
تا
س
زم

13
96

  

ای را داشته باشد كـه تنهـا بـا الهـام شخصـى  تواند آن حرارت زنده آيد، نمى دست مى به

بـر وحـى از جهـان  و مبتنـى توحيـدی، امـا تفسـير )204: تـا اقبال الهوری، بـى(شود  حاصل مى

  .آورد مى هستى، زندگى و نجات را برای انسان به ارمغان 

سـازد  مى ها متمـايز  ترين ويژگى است كه تمدن اسالمى را از ديگر تمدن توحيد مهم

. های حيـات مسـلمانى جـاری اسـت ترين شعار اسالمى است كه در همه عرصـه ای و پايه

جـات و پيـروزی آدميـان را بـا آن شناسـايى را بر آن نهاده و نپيامبر اساس حركت خود 

  .)186: 1405  بيهقى،(كرد  مى 

تعادل ميان دنيا و آخرت و مستمر ديـدن حيـات برقراری پيوند دنيا و آخرت يا : دوم

 ُ در تفكر اسـالمى، دنيـا و آخـرت دو . ى اسالمى استسشنا جهان ی درعد ديگرانسانى، ب

پيـامبر  .كنـد د، بـر روی ديگـر اثـر مىند كه هرچه در اين روی رخ دهـا سكهيك روی 

ن ابـرای مشـركاهميـت پيـام الهـى  در بيـان های دعـوت خـويش اسالم در آغازين سـال

ابـن عسـاكر، (خـورد  مى ام كه به كـار دنيـا و آخرتتـان  برای شما چيزی آورده كه گويد مى 

  . )164: 67 ج  :1415

انسـانى كـه در ايـن دنيـا «  :ايـدفرم مى  صـراحت بهپيوند ميان اين دو  بارهدر کریم قرآن

و هرچـه در ايـن جـا بكـارد، در آنجـا  1»ناتوان و نابيناست، در آن دنيـا نيـز چنـين اسـت

آدميـان  2.»برای انسان چيـزی جـز سـعى و تـالش او نيسـت«برداشت خواهد كرد؛ يعنى 

ايـن اصـل، البتـه كـه  3.ای كـه باشـد، خواهنـد ديـد بازتاب عمل خويش را در هر اندازه

شـكنى و ديگـر رذايـل  گونه كژرفتاری، ستمگری، تجاوز به حقـوق ديگـران، حرمت هر

ای كه در آن، آدميان از  آورد؛ جامعه ای متعالى پديد مى شود و جامعه اخالقى را مانع مى

در اين نگره، توجه به امر دنيا و ساختن آن، اهميتى به قدر . رفاه و آسايش نيز بهره دارند

   .توجه به آخرت دارد

                                                            
 ).72: اسراء( »َأْعَمى فَُهَو فِى اْآلَِخَرِة َأْعَمى َوَأَضل َسبِيالً َوَمْن كاَن فِى َهِذِه «. 1
 ).32: نجم( »َوَأْن لَيَس لِْإلِنَْساِن ِإال َما َسَعى«. 2
ا يَرهُ «. 3 ٍة َشر ٍة َخيًرا يَرُه، َو َمْن يعَْمْل مِثْقَاَل َذر 8و  7: زلزله( »فََمْن يعَْمْل مِثْقَاَل َذر.( 
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  شناختى مبنای انسان) ب

ارزش انسـان و كرامـت ذاتـى او، جـدای از مليـت، جغرافيـا، رنـگ، نـژاد و حتـى : يكم

بـودن  انسـان بـه صـرف انسـان. اسـتتأكيـد  امری مـورددر فرهنگ اسالمى  ی اوباورها

از . تواند بر او سيطره يابد و به فرمـان خـويش درآورد و كسى نمى داردارزش و حقوقى 

محـور فراتـر  آگـاهى انـدرزخواهد تا از مرحله تذكر و  مى وند از پيامبرش رو، خدا همين

 زمينـهطباطبـايى در ايـن . )22-21:الغاشـيه(روايى و سيطره ندارد  او بر آنان فرمان زيرانرود، 

حكم مخصوص خداست و حتـى پيـامبر فراتـر از تبليـغ اختيـاری نـدارد كه آورده است 

آسمان و زمين و آنچه در آن است برای او آفريـده شـده  ، همهمطابق قرآن .)123: الميـزان(

در . )20 :لقمان(منزله خليفه خدا در روی زمين است  و به ...)؛ و81 :؛ انبياء13- 12: ؛ نحل33- 32: ابراهيم(

جـز ايـن  وظيفه پيامبران و اوليای الهى بيـان راه و رسـم درسـت زنـدگى اسـت و اين ميان،

ترين مسئوليت پيامبری را تالوت آيات الهى و تعليم كتـاب خداوند باال. ندارند ای وظيفه

 ۀفلسـف 9كـه پيـامبر اسـالم چنان 2رد؛اشم مىو اِعمال زور را جايز ن 1داند مىو حكمت 

يعنــى آدمــى دارای شــأن و  3؛شناســد مــىكــردن مكــارم اخــالق  بعثــت خــويش را تمــام

البتـه در عرصـه . ه كنندتوانند مداخل جايگاهى است كه ديگران صرفاً در راهنمايى او مى

اجتماع، اگر فردی پای در مسيری بگذارد كـه كرامـت ديگـر آدميـان را بـه هـر نحـوی 

  .شود و اين اصلى الزم در حيات اجتماعى است مخدوش سازد، بايد با او برخورد 

، گرچـه شـايد هـای اسـالمى آمـده آمـوزهگونه كـه در  آزادی و كرامت انسانى، آن

تــوده مــردم و حتــى عالمــان و  ،اســالم مــورد توجــه حاكمــانگــاه در طــول تــاريخ  هــيچ

فرهيختگان قرار نگرفته است، يكى از مبانى مهم تمدن اسالمى و مؤثر در شـكوفايى آن 

هرچه جامعه اسالمى به آن پايبندتر باشد، ضمانت پايايى و گسترش تمدن اسالمى  .است

هـای  بى با پايبندی بـه ارزشبرابری همگان و امكان برتری اكتسا: دوم. بيشتر خواهد شد

                                                            
ييَن َرُسوالً مِنُْهمْ ُهَو «. 1 ى اْألُم

 ).2: جمعه( »الِذی بََعَث فِ
 ).22  :غاشيه( »ٌر لَْسَت َعلَيِهْم بُِمَصيطِرٍ ك ِإنما َأنَْت ُمذَ «. 2
َم َمكاِرَم األخالقِ «. 3 97: 7 تا، ج غزالى، بى( »بُعِثُت ِالُتَم.( 
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مـا شـما را از جنسـيت «كـه فرمايـد  اينكـه قـرآن مى. های اسالمى است متعالى، از آموزه

هايى درآورديم كه هيچ يـك موجـب برتـری شـما  ها و قبيله مختلف آفريديم و به گروه

 ، تصريحى بر برابری آدميان است كه تنها با تقواپيشگى و پارسايى نزد خداوند»شود نمى

اين منزلت، هيچ برتری سياسى، اجتماعى يا فرهنگـى . )13: حجرات(يابند  ارج و منزلت مى

بينى يــا  جــويى يــا خــودبزرگ هرگونــه حــس برتری طبــع بــهآفرينــد و  بــرای كســى نمى

 7امـام علـى. نشاند برد و همگان را در جايگاه مساوی مى مى ميانخودواالپنداری را از 

قلبت را از رحمت، محبت و لطف نسبت به رعيـت ! مالك ای« فرمايند مى به مالك اشتر

خوی مباش كه خوردن آنان را غنيمت شمری، زيـرا  آكنده ساز و بر آنان همچون درنده

 »يا برادر تو هسـتند در ديـن يـا نظيـر تـو هسـتند در اصـل آفـرينش :ندا آنان بر دو صنف

   .)53، نامه البالغه نهج(

و  )34: 1386بورلــو، ( ديگــر در برابــر خداونــد بــا يــكها  برابــری و بــرادری انســان

هــيچ كــس بـر ديگــری و برخــورداری همگـان از حقــوق مســاوی، نگــاه  نداشـتن برتری

نائينى بـا توجـه . سازد مى  شناسانه اسالمى است كه امكان زندگى متمدنانه را فراهم انسان

 هـار شـادمانىاظ  دانـد، مـى  نشـان تمـدن  به همين اصل اساسى كه آن را در زمان كنـونى

  و مساواتشان  تكو مشار  مشروع ملّى  حقوق به  انياسالم  عموم  ،ها كند كه پس از قرن مى 

  و اسـتفاده حقـوق جبـاران  بنـدگى  طـوق  خلـع  در بردنـد و   پـى  امور با جائرين  جميع  در 

  .)37: 1334  نائينى،: نك( پيش رفتند خود شده غصب

د يـوگو و تعامـل بـدون خشـونت و اسـتعال را پد ضمن اينكه اين اصل امكـان گفـت

 زيـراو نيز نشان جامعـه متمـدن اسـت،  1ترين شرط پيشرفت تمدنى آورد كه ضروری ىم

ای است كـه در آن تنبيـه و زور كـه زبـان نـابرابری اسـت، تـا حـد  جامعه جامعه متمدن، 

  .)224-223: 1 ج  :1371  وايتهد،( يابد مى  ممكن كاهش

                                                            
ی خدا، به طريق حكمت و موعظه نيكو و جدال احسن سو خداوند در قرآن، رسول خود را در فراخوانى مردم به. 1

شـنوند و از  شناساند كه گفتار را مى يافته را با اين ويژگى مى و صاحبان خرد و هدايت) 125: نحل(ند خوا مىفرا 

 ).18  :زمر(كنند  بهترين آن پيروی مى
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  شناختى مبنای معرفت) ج

گفـتن از  سخن. ساز است محوری و آگاهى ارزشى اسالم، يكى از مبناهای تمدن علم: يكم

آغاز نزول وحـى بـا  است، زيراارزش علم و دانايى در قاموس اسالم، پرداختن به بديهيات 

. )2: ؛ جمعـه164: آل عمـران( است ترين وظيفه پيامبر تعليم كتاب و حكمت خواندن است و مهم

حتى عبادت كـه در فرهنـگ دينـى،  .محور است  آموزی و معرفت آگاهى، علم اسالم دين

ارجمند است كـه  گاه آن سرسپردگى و بندگى در مقابل ذات الهى است، در قاموس اسالم

وجوی حقيقـت در  عنوان جسـت و اساسـاً علـم بـه 1باشـد بر پايه شناخت و آگاهى اسـتوار

 ىدر روايت .)228- 227: 1 ، ج1362شـريف، : نك(آيد  شمار مى فرهگ اسالمى، از فضايل انسانى به

فضل الفقيه على العابد كفضل الشـمس علـى الكواكـب و مـن لـم «اسالمى آمده است كه 

برتری خورشيد بـر سان ، بدبرتری فقيه و دانشمند بر عاب؛ يتفقّه فى دينه لم يرض اّهللاٰ له عمالً 

شـعبه حرانـى،  ابن(» پسـندد ش را نمىستارگان است و هركه در دينش تفقّه نكند، خداوند عملـ

هـای  اند كـه گوش آنـان كسـانى«: فرمايـد در اوصاف متقيـان مى 7امام على. )410: ق1404

   2.»كنند های سودمند مى خويش را وقف شنيدن دانش

ای برای معلـم  نه محدوده ؛در اسالم، نه مرز جغرافيايى دارد، نه مرز ِسنى آموزی علم

ــرای م ــه مــرزی ب ــوم، از حيــث اهميــت . شناســد وضــوع مىدارد و ن هرچنــد مراتــب عل

بسـا همـان  های مختلفـى اسـت، امـا چه های اصلى و متعالى، با اولويت گويى به نياز پاسخ

بـه بعـد؛  52: 3 ، ج1336زيدان، : نك(دانش، تابع اقتضائاتى، در زمانى در مرتبه بعدی قرار گيرد 

هر روی، اصـل ارزش علـم و معرفـت، از  بـه. )عـدبـه ب 59: 1371به بعـد؛ همـو،  102: 1361سروش، 

  .اسالمى است جديداركان مهم تمدن 

اسـالم . اسـالم اسـتهـای  انديشى و برتـری تفكـر عقالنـى از ديگـر ويژگى عقل: دوم

زيستى آدمى است و على القاعـده از  همانند ديگر اديان آسمانى، آيينى برای راه نمايى و به

و چرا و پيروی محض را بايد طلب كنـد، امـا نگـاهى بـه چون  پيروان خود سر سپردگى بى

                                                            
كـه مـراد از آن،  ايـدفرم مـى ،)56: ذاريـات( »بُـُدونِ َوما َخلَقُْت الْجِـن َواْإلِنْـَس ِإال لِيعْ «: در تفسير آيه 7معصوم. 1

 ).25: 27 تا، ج ؛ آلوسى، بى130: 2 تا، ج  السعود، بى ابى(معرفت است 
 ).193، خطبه البالغه  نهج( »وقفوا أسماَعُهم َعلى العِلِم النّافِع لَُهم«. 2
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گری خردمندانه  گيری از عنصر عقل و انديشه دهد اين اصرار بر بهره مى قرآن و سنت نشان 

و  مبتنـى اسـتهـای اسـالم بـر فطـرت آدمـى  سـاس آموزهزيـرا ا است كه برجستگى دارد

نيـز در جهـت تحكـيم آنهـا هـای آن نيسـت، بلكـه  تنها در تعارض بـا آورده انديشى نه عقل

از اين منظر، معرفتى ارزشمند و پذيرفتنى است كه بـر عقـل و تفكـر بنـا شـده باشـد . هست

مبنــايى كــه  ؛)203: 1 ج: 1362بـه بعــد؛ شـريف،  51: 1 ج: 1365فـيض كاشــانى، : ؛ و نــك32: ؛ انفـال171: بقـره(

  .)395: 24 ج: 1358مطهری، (ترين علت پيدايش و گسترش تمدن اسالمى است  مهم

  تمدنىاسالم  در ايجاد تمدن يااسالم های  ظرفيت. 4

 ىاسـالم تمـدن یهـا تيبـدون توجـه بـه ظرف ىاسـالم جديـدتمدن  یبرا يىالگو ىطراح

دهـى بـه يـك جامعـه متمـايز  هايى برای شـكل مراد از ظرفيت، داشتن امكان. معناست ىب

ى متمدنانه را برشـمرده و زندگهای  ای از ويژگى دجمال الدين اسدآبادی دستهيس. است

ها  لـوح عقـول امـم و قبايـل را از خرافـه. 1: معتقد است اسالم از چنين ظرفيتى بهره دارد

بـدون توجـه بـه برتـری نـژادی و طبقـاتى، ها  به انسـان. 2 ؛)پرهيز از خرافات( پاك كند

، ای الهـى اسـت ترين مراتب، جز نبوت كـه رتبـه يابى به عالى شايستگى الزم برای دست

امكـان خـردورزی و پيـروی . 3؛ )شرافت انسانى بدون برتری نژادی و طبقاتى( اعطا كند

افـرادی را مسـئول . 4 ؛)پرهيـز از تقليـد كوركورنـه( پايمند به آدميان بدهد های برهاناز 

جامعه سازد تا با آموزش مردم و شناسايى معارف حقـه بكوشـند و از امـر بـه معـروف و 

  .)96-94: 1363عنايت، ( )متعهدسازی انسان در قبال ديگران( نهى از منكر غافل نشوند

زعـم اسـدآبادی نيـاز  در اين كالم، چهار ظرفيت تمدنى اسالم شناسايى شده كـه بـه

انگـاری  ترين مشكل جهان اسالم را در ناديده او بزرگ. است جديداصلى ساخت تمدن 

ن ميـان دو ظرفيـت اهميـت از آ .شناسـاند مـى ا هـن از آناناهـا و غفلـت مسـلم اين ظرفيت

اصـل  یو ديگـر ؛گريـزی آن اسـت گـری اسـالم يـا خرافـه يكى اصـالح :بيشتری دارند

   .همگانى امر به معروف و نهى از منكر

هـای  شـامل مؤلفـهبر آنچه بيان شد،   افزونساز اسالم،  تمدن یها تيبه هر روی، ظرف

  :زير است
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های  گ اسالمى، يكى از اصـطالحدر فرهن »امت« واژه :وطنى اسالم اصل جهان: يكم

بسـا  كنـد و چـه مى بخش است كه تا حد بااليى با اصطالح تمدن برابـری  تيپر معنا و هو

كـيش و  های هـم مجموعه انسان »امت«مراد از  .سازد مى تر  آن را به معنای انسانى نزديك

يه های اساسـى خـويش را در سـا دارای افق فكری اعتقادی هماهنگ است كه نيازمندی

اسـالم بـه . دهـد مى طبع نوع خاصى از زنـدگى را شـكل  بهسازد و  مى آن كيش برآورده 

های  آموزهاز نظر . زمانى، دارای توان بااليى در طراحى امت است عنوان دين برتر و همه

های مختلـف  يك امت هسـتند، هرچنـد در نقطـه اسالمهای معتقد به  ، همه انسانىاسالم

شـود و هـيچ  همه جهان برای فرد مسـلمان وطـن شـمرده مى رو، يناز ا. جغرافيايى باشند

بــرای . توانــد وی را محــدود ســازد چيــزی جــز ديانــت اســالمى بــا محوريــت قــرآن نمى

مسلمانان بديهى است كه ديانت برتر و مقبول خداوندی، دين اسالم محمدی اسـت كـه 

فرمايد كه اگر كسى  صراحت مى خداوند در قرآن به. هيچ دينى با آن قابل مقايسه نيست

وحـى  9زيرا آنچه بـر حضـرت محمـد 1،، از او پذيرفته نيستپيروی كنداسالم از جز 

به  2: 1384نصر، ( شده، دين خالص آدم و ابراهيم و تجديد يك توحيد فطری و اصلى است

و اگر تمام آدميان و پريان گرد هم آيند تا برتر از آنچه بر آن حضرت نـازل شـده و  )بعد

 2.توانند؛ حتى اگر همگان به پشتيبانى يكديگر برخيزند فراتر از قرآن بياورند، نمىكتابى 

امـری كـه دنيـای  3گـردد؛ اين رويكرد، البته مايه تشجيع و ايمان به خويشتن مسـلمان مى

ــروز مســلمانان به ــاز دارد، ام ــه آن ني ــرا  شــدت ب ــرين مشــكل جهــان اســالم،  بزرگ زي ت

 يقـين باشـد، بـهت و اگر ايمان به خويشتن مـورد توجـه خودباختگى در برابر ديگران اس

و » تشكيل جامعـه نمونـه اسـالمى«. )به بعـد 79: 1371شريعتى، : نك(آيد  تحولى عظيم پديد مى

كه در قـانون اساسـى جمهـوری اسـالمى آمـده، در همـين » تشكيل امت واحده جهانى«

  . راستاست

                                                            
 ).85: عمران آل( »ُهَو فِى اْآلَِخَرِة مَِن الَْخاِسِرينَ َو َمْن يبْتَِغ غيراْإلِْسَالِم ِدينًا فَلَْن يقْبََل مِنُْه وَ « .1
»  بَعُْضـُهْم لِـبَعٍْض َظِهيـراً قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت اْإلِنُْس َوالْجِن َعلَى َأْن يأْتُوا بِمِثِْل َهَذا الْقُْرَآِن َال يـأْتُوَن بِمِثْلِـِه َولَـْو كـانَ «. 2

 ).88: االسراء(
خويشـتن و درمـان آن را ايمـان و  نداشـتنبادی يكى از دردهای بـزرگ مسـلمانان را باورالدين اسدآ  سيدجمال. 3

 ).24-22: 1376مطهری، : نك( دانست مىهای خويش  اعتقاد به مكتب و داشته
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آنچـه در . تمدنى اسـالم اسـت ظرفيت بزرگ ديگر ،ورزی دانشدر مرزناشناسى : دوم

كـه اگـر الزم  اين دين ارزش دارد، دانستن و آموختن برای رسيدن به حقيقت اسـت؛ چنان

كيش  به دورترين نقاط عالم سـفر كـرد يـا از انسـان غيـرهم دانشيافتن به  باشد برای دست

آموزش علم در هر سـنى و بـرای هـر كسـى توصـيه شـده . خود فراگرفت، بايد چنين كرد

اين ظرفيت را در توليـد علـم، توسـعه . توان آن را به دست آورد ت و از هر كسى نيز مىاس

علم در تفكر اسالمى، به دانش خاصـى نيـز . انگاشت اندكتوان  دانش و ايجاد تمدن، نمى

معنـايى علـم های مختلـف،  های مختلف و با پيـدايى شـاخه در دورهطبع  بهمحدود نيست و 

را ضـروری  جديـدمال حسن، نويسنده مالزيايى، رسيدن به تمـدن ك. يابد متناسب با آن مى

  : دانسته و بر آن است كه برای بقا در دنيای كنونى، دو كار اساسى بايد دنبال شود

جوامـع  یهـا ىژگيبـه و ىابيدانـش روز و دسـت یها در شاخه یبه برتر ىابيدست) الف

 ؛ ىمترق
انـد  ن نامتمدن و متحجر نشـان دادهيدآن را  كه ان از اسالمير غربيتصواين ر ييتغ) ب

 .)437: همان(
كـه از مفهـوم علـم  ىبـا فهـم درسـت و یورز ت علـميـاز ظرف یريـگ مسلمانان با بهره

  . ثبات بخشند ىكنون یايخود را در دن ىتوانند حضور تمدن ى، ميابند ىم

كـه  ىيوگوها گفت هبا هم. ای ديرينه دارد كه سابقه ىتوجه به عنصر خوِد انسان: سوم

شـه امـروزه غلبـه دارد كـه ين انديان اشاعره و معتزله درگرفته، ايم ىخ فكر اسالميدر تار

حاكم های  بردن زندگى خويش، تابع سنت ميانب و از يا تخريجاد و ساختن يدر ا ىآدم

وی . او رقم نخـورده اسـت یبرا ىار مطلقيمختار است؛ هرچند اخت بر طبيعت و اجتماع،

د يـرا پد ىشـرفتيانجـام دهـد و پ ىبزرگـ یتواند كارهـا ىم ىايگر رادهار و اين اختيبا هم

چ يهـ سرنوشـت خداونـد«: دفرمايـ ىقـرآن مـ. خود، دچار ركود شود ىا با كوتاهيآورد 

. )53 :انفـال( »ر دهنـدييخويشتن را تغ سرنوشتدهد، جز آنكه آنان خود  ىر نمييرا تغ ىقوم

 بـه دسـت را بـا عمـل خـود پاداشـىو  )39: جمالن(» سازد مى  انسان با تالش خويش، توشه«

های  اوست كه همه برنامه ، خودبنابراين .)8و  7: زلزله(» كند مى  آورد يا عقابى را محتوم مى 

   .كند مى  را طراحى اش زندگى
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ت يـ، و مقبولسـو يك از، بر مسـلمانان انرمسلمانيو غ گانگانيب هسلط فتنريپذن: چهارم

، ىخارج هو چه در حوز ىداخل ه، چه در عرصديگر سوی از گريكديت مسلمانان بر يوال

. دارد تأكيـداسـت كـه بـر عـدم اتكـای بـه ديگـران  ىاسـالم تمـدن یها تيگر ظرفياز د

كـه  ؛ چنـان)141: نسـاء(ابنـد يو سـلطه  یرد كافران بر مسلمانان برتـريپذ ىنم اساساً خداوند 

ن يچن كه ، درحالى)144و  129: ؛ نساء28 :عمران آل(شمرد  ىبا آنان را ناپسند م ىت و دوستيوال

توانـد  ىكرد، مين رويهم. )71: توبه(است شده شمرده  ىهيبد یان مسلمانان، امريم یونديپ

  .د آورديمستقل و استوار پد ىتمدن

  اسالمى  جديدراهكارهای ايجاد تمدن . 5

 ىافتنيـ برای اسالم در ساخت تمدن، بـا چنـد راهكـار مهـم تحقـق گفته پيش یها تيظرف

 یبـرا يىكه برخى از عالمان نوانديش پـای در ايـن عرصـه گذاشـته و الگـو چنان ؛است

با نظـر بـه  يىايدانشمندان مالز برخى جمله از ؛ندا هكرد ارائهشرفت يبه توسعه و پ ىابيدست

اوليـه اصـولى را  ىمطمـئن و باشـكوه، بـر اسـاس طرحـ ای هجاد جامعيمنظور ا نده و بهيآ

؛ حكومت ىاله یمان و تقوايا ؛ اصولى مانندكردند يىشناسا جديدمدن مثابه راهكار ت به

؛ ىو اخالقـ ىفرهنگـ ىبسـتگ هم ها و زنـان؛ تيت از حقوق اقليعادل و قابل اعتماد؛ حما

ط ي؛ حفـظ محـیر اقتصـاديمتوازن و فراگ هت دانش؛ توسعيآزاد و مستقل؛ ارجح ىمردم

 یفـرارو ىفسـتيمان همثابـ ن طـرح بهيا. )391: 1393نـوروزی، ( ىت خوب زندگيفيست و كيز

  .رديشكل بگ جديدی هشمندان و سردمداران آنجا قرار گرفت تا بر الگوی آن جامعياند

ــر ــوارد يبرخــى در تش ــدهح م ــه يادش ــت و ب ــه موفق ىابيمنظور دس ــب ــایت، ي  راهبرده

نقش  یاياح: مؤثرند ىتمدن اسالم یايكه به زعمشان در اح اند ای را برشمرده گانه هشت

ر يق كـرده اسـت؛ گسـترش و تفسـيكه اسالم به آن تشو) اجتهاد(فكر خالق و استقالل ت

 ىط اجتمـاعيت شـرايفيك یاز به دانش، علم و فناوری؛ ارتقايرش نيپذ یمجدد جهاد برا

صـورت  ن بهانات اسـالم و مسـلميـنقـش و مأمور یها؛ ارتقـا نـهيزم ىدر تمـام ىو فرهنگ

هـا؛  ا ملتيـهـا  گـر دولتيبه د ىان؛ كاهش وابستگنوع انس یبرا ىعنوان رحمت به ىجهان

 یبرا یا فهيعنوان وظ ورزد و آن را به ىعشق م ىقرآن یكه به دستورها یا گسترش جامعه
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؛ ىجهـان و دانـشِ  ىنـيدانـش د ىدوگانگ زدودنكند؛  ىم تقريردانش  یگسترش مرزها

 های جـوان تن نسلساخ آگاه همچنين. اند شرفت و توسعه الزميپ یكه برا ىدو دانشيعنى 

و  ىعلمـ یهـا بـا دسـتاوردها يىبر اثـر تمـاس اروپا يىبه اين نكته مهم كه رنسانس اروپا

  .)439-438: همان( ا حاصل شديمسلمانان در اسپان هفناوران

ى اسالم جديدها، در تحقق تمدن  مبانى و ظرفيتتوجه به  نويسنده با باوراما آنچه به 

  : است نياختصار چن گذاری دارد، بهاثر

سـازی  فـراهم ،ای، عقيدتى و علمـى ن انديشهاتساهل و تسامح در مواجهه با مخالف .1

  ؛ های آزادانهنظراظهاربستر 

  بودن مستوجب آن است؛  و حقوقى كه به حكم انسان ىتوجه به كرامت انسان. 2

هـا، بـدون نگـاه  و مراوده هاوگو، داد و سـتد گفـت هگـران در عرصـياحترام بـه د. 3

  يى و استعاليى؛ استيال

  مداری در نظام تشكيالتى؛  و صالحيت یساالر رعايت اصل ارزش. 4

  عنوان آغاز تحول جامعه؛ گری پيش از اصالح ديگری به خود اصالح. 5

  . توجه به علم بدون مرز همراه با نوجويى يا به منظور يافتن كماالت جديد. 6

  گيری نتيجه

 انت،يد تيحاكم پرتو در و اسالم نياديبن یها وزهآم از یا دسته هيپا بر كه ىاسالم تمدن

 یريگ بهره با ـ مسلمانان لزوماً  نهـ  جامعه اسالمىزيست  يعنى اعضای هم وندان همتوسط 

 از يىهـا دوره در توانسـت گرفت، شكل زمان گذر در و گرانيد ىتمدن یدستاوردها از

 و ىشـيآسا یازهـاين نيتـر ىاساسـ و كنـد فـايا ريچشـمگ و ليبـد ىب ىنقش جهان، خيتار

 شيپـ ايـپو صـورت بـه خيتـار شـهيهم در تمـدن نيا اما د،يگو پاسخ را انيآدم ىآرامش

 ىجهـان تمـدن یپـا هم نتوانست خ،يتار از یا دوره در ،ىعوامل و ليدال به بنا بلكه نرفت،

 درازا بـه هـا قرن كـه ىبازمـان نيـا. ديـگرد شرفتيپ عدم و ىكنواختي دچار و برود شيپ

 از یا دسـته ر،يـاخ سـده كي در نكهيا تا بود مانده دهيپوش مسلمانان بر ها مدت ات د،يكش

 بـر آن یايـاح ىپـ در توقـف، علـل ىشناسـ بيآس بـا افته،ي تفطن آن به ىنيد شانياند نو
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 را خـود انيشـا حضـور ىتمـدن رقابـت دانيم در بتواند گريد بار ىاسالم تمدن تا آمدند

 یا دغدغـه  د،يـازي دسـت ديـجد تمـدن یايـاح بـه تـوان ىم چگونه ىراست به نكهيا .ابديب

 ىعنـي سـت؛ين ريپـذ امكان ىاسـالم ساز تمدن ىاصل ىمبان شناخت بدون كه است ىاساس

 آنهـا به ىاسالم تمدن يىشكوفا كه ىشناخت معرفت و ىشناخت انسان ،ىشناخت ىهست ىمبان

 خيتـار در شـهيهم كـه ىنتمد اسالم یها تيظرف يىشناسا با همراه البته. است داشته ونديپ

 رايـز كنند، توجه آن به جامعه نخبگان ژهيو به مسلمانان است ىكاف و دارد و داشته وجود

 دارنـد؛ یانحصـار بلكـه  ،ىاصـل نقـش كـه هسـتند انيـآدم نيـا ،یساز تمدن ساحت در

 و برداشـته خصـوص نيـا در يىهـا گام شناس تمدن عالمان از یا دسته یمالز در كه چنان 

 داشـتن درنظر  هـدف، نيـا بـه دنيرسـ یبـرا گمـان ىبـ. اند آورده دست به زين يىاه قيتوف

 حقـوق بـه توجه  تسامح، و مانندتساهل يىكارها راه است؛ یضرور ساز تمدن یكارها راه

  ... . و عالم و علم به یاعتنا گران،يد به احترام  ،ىانسان كرامت و
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