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Abstract
This study aims to investigate the relationship between religion and civilization. The research method is
descriptive-analytical, and the results showed that with all the movements of civilizations, religion has been
an influential and critical factor in producing, cultivating, and achieving civilization. The history of
religions and divine prophets in the Holy Qur'an has stated the development of civilization. Because
religion leads human beings to a cohesive and orderly social society, away from dispersion and disorder,
and by presenting transcendent rationality, it advances human beings on the path to happiness and wellbeing. Therefore, considering the religious principles of civilization, we find that in the great civilizations,
social activities, political, economic, moral, intellectual, and philosophical experiences arose from a kind of
religious view and religious orientation, and for Islamic society, reaching civilization, return and action, it is
based on Islamic teachings.
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چکیده 
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دین و تمدن میباشد .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با همه رفت
و آمد تمدن ها ،دین عاملی مؤثر و کلیدی در تولید کردن ،پرورش دادن و به ثمر رساندن تمدن بوده است .تاریخ ادیان و انبیای
الهی در قرآن کریم ،بسط تمدن را بیان کرده است .چراکه دین بشر را به سوی برپایی اجتماعی منسجم و منظم و بدور از
پراکندگی و بیسامانی رهنمون شده و با ارائه عقالنیتی متعالی ،انسانها را در مسیر نیل به سعادت و رفاه ،به پیش میراند .لذا ،با
در نظر گرفتن مبادی مذهبی تمدن درمییابیم که در تمدنهای بزرگ ،فعالیتهای اجتماعی ،تجارب سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی،
فکری و فلسفی ،برخاسته از نوعی نگاه مذهبی و گرا یش دینی بوده و برای جامعه اسالمی ،رسیدن به تمدن ،بازگشت و عمل به
آموزههای اسالمی است.
واژههایکلیدی :دین ،تمدن ،تمدنسازی ،علم ،عقالنیت ،توسعه اقتصادی.
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.0مقدمه 

ادیان همواره در تاریخ بشر تمدنساز بودند که البته این تمدنسازی نیز درجاتی دارد ،بعضی ادیان
توحیدی مانند اسالم ،یهود و مسیحیت بیشتر در این زمینه موفق بودند .به همین دلیل اغلب دانشمندان در
بررسی تمدن و عوامل آن ،دین را از عوامل و عناصر تمدنساز به شمار آوردند و این بدان جهت بوده که
تاثیر دین در جوامع بشری یک واقعیت انکارناپذیر است ،یعنی دین گذشته از اینکه خود را آسمانی و
منتسب به موجود برتر می داند ،در طول تاریخ و اعصار ،در گستره عمر آدمی تاثیرات عمیق و شگرفی بر
جوامع بشری و به خصوص پیروان خود در زمینه عقلگرایی ،عدالت ،علمگرایی و ...داشته است .وقتی
تمدنهای گذشته قبل از اسالم مورد مطالعه قرار میگیرد ،میتوان نقش دین را در این تمدنها مشاهده کرد.
نقش دین زرتشت در تمدن ایران باستان (نیبرگ :5911 ،ص ،)9.0دین در تمدن مصر در هر یک از
مراحل ،و به هر شکل از اشکال آن ،از توتم تا فلسفه الهی و علم الهوت ،در آن سرزمین وجود داشت و اثر
آن در ادبیات و شکل حکومت و هنر ،و هر چیز دیگری جز اخالق ،آشکار بود (ر.ک :.دورانت:5911 ،
ج .)5تمدن بینالنهرین خواستگاه ادیان الهی و پیامبران بزرگی بود (بهمنش :5911 ،ص )91.و با ظهور
دین اسالم ،تمدنی در این منطقه از جهان ایجاد شد که تمدنهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد و آنها را در
خود ادغام نمود .بدین سبب در بررسی مسایل اجتماعی و انسانی ،نادیده گرفتن عامل دین ،به هر علتی که
باشد ،بی شک تعصب جاهالنه و مخالفت با حقایق تاریخی و عینیت خارجی تلقی خواهد شد .لذا،
ُ ِّ ُ
ٌ
جوامع همه دارای پیامبر بودند َ و ِلکل أ َّم ٍة َر ُسول( ...یونس« ،)02 ،امتی نبوده ،مگر اینکه پیامبری در
میانشان وجود داشته است» .با توجه به اطالعات قرآنی و روایی از زندگی انبیاء ،به طور حتم میتوان گفت
جوامعی که انبیاء در آن میزیستند ،به هیچ وجه غیرمتمدن و ابتدایی نبودهاند .این جوامع ،چه از لحاظ
معنوی و چه از لحاظ مادی ،دارای تمدن و فرهنگ بوده و فرهنگ انبیاء بر آنها حاکم بوده است .با توجه به
این مقدمه ،تحقیق حاضر به بررسی نقش دین در تمدنسازی میپردازد.
.2مفاهیموچارچوبنظری 

تمدن فقط کمال مادی نیست ،بلکه وصول به کمال ،اخالق و ملکات انسانی نیز است .اگر تکامل
معنوی و مادی و کمال ابدی مد نظر باشد ،در آن صورت نقش دین و مجاهدات پیامبران را در گسترش این
مدنیت خواهیم یافت .از طرف دیگر ،تمدن سازی فرایندی تدریجی بوده است ،اما از آنجا که انبیاء الهی و
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ادیان توحیدی گو یای یک دعوت بوده اند ،با ظهور آنها این حرکت تدریجی شتابی جهش مانند به خود
گرفته است .از آن جهت که پیامبران بنیانگذاران ایمان و اخالق بودهاند ،در سایه رسالت آنها ،انسانها
نوعی الفت و اطمینان نسبت به یکدیگر پیدا میکردند و این همزیستی مسالمتآمیز ،شرط ایجاد و بقای
تمدن است .از اینرو باید پیامبران را سازندگان اصلی تمدنها دانست .لذا ،دین پایه تمدنهاست؛ تمدنها
ً
حول یک محور عقالنیت حرکت میکنند که آن عقالنیت ،غالبا عقالنیت دینی است .این ادیان (به
خصوص ادیان الهی) هستند که مادر تمدنها میباشند .بنابراین ،در اولین مرحله باید یک عقالنیت پایه
محور عمل قرار گیرد .دوم اینکه ،گروه و جماعتی حول آن عقالنیت اجتماع کنند و در مرحله سوم برای
بقای این اجتماع مولفههایی مورد نیاز است که قوام ،ثبات و توسعه آن اجتماع منوط و مربوط به آن
مولفههاست .این مولفه ها با توجه به تعاریف مختلفی که از تمدن ارائه خواهد شد ،عبارتند از حکومت،
علم ،اخالق ،فرهنگ ،امنیت ،عدالت ،آزادی و دیگر مولفهها.
در ارتباط با مقوله دین و تمدن و رابطه این دو با یکدیگر ،همیشه نزد اصحاب اندیشه مباحث و
پرسشهای فراوانی مطرح بوده و هرکس به طریقی درصدد پاسخ به این پرسشها برآمده است.
مک آیور تاریخ تمدن بشر را مجموعهای از آغازها ،فرازها و زوالها میداند و غرب را هم از این قاعده

مستثنی نمیبیند .کنت گوبینو 5فیلسوف معروف فرانسوی ،برخی از نژادها (نژاد شمالی) را موتور محرک
تاریخ میداند .وی معتقد است بعضی از نژادها استعداد تمدنآفرینی دارند و بعضی دیگر فاقد آن هستند.
بعضی قدرت تولید علم ،فلسفه ،صنعت و ...دارند (کریمی :5915 ،ص .)15از نظر توینبی ،تمامی تاریخ
بشر یا کل فرآیند یک تمدن ،به عدل الهی خالق منتهی میشود .به اعتقاد وی ،مسیحیت هدف نهایی

تاریخ بشر و باالترین حد خیر برای بشر روی کره زمین است (سوروکین :5922 ،ص .)500ویل دورانت،
منظمترین سازمانها و سودمندترین تشکیالت و تأسیسات را مدیون دین میداند (دورانت :5911 ،ج،5
ص .)9از نظر ساموئل هانتینگتون ،تمدن باالترین گروهبندی فرهنگ و گستردهترین سطح هویت فرهنگی
به شمار میآید (هانتینگتون :5910 ،ص .)02ابن خلدون مؤلفههای مدنیت را جمعیت ،ثروت ،کار،
صنعت ،دانش ،هنر ،جغرافیا ،شهرنشینی ،دین و عصبیت دانسته است (ابنخلدون :5911 ،ص.)12
هانری کربن ظهور امام(ع) را عین تجدید حیات تمدن میداند و معنای عمیق اندیشه شیعی غیبت و ظهور
1. Arthur de Gobineau
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امام نیز جز این نیست (کربن :5922 ،ص .)5.1در نظریه موج سومی تافلر 5،دانایی ،عامل اصلی بنیادین
و زیربنایی است (تافلر :5901 ،ص .)20هانتینگتون معتقد است :اسالم تنها تمدنی است که بقای غرب را
با تهدید مواجه کرده و دست کم دو بار در این امر موفق بوده است (هانتینگتون :5901 ،ص .)991مک
آیور ،اسالمشناس غربی ،آینده بشری را براساس جهانبینی اسالمی اینگونه تشریح می کند :اسالم براساس
این بینش ،آینده جوامع بشری را نیز تفسیر میکند (سوروکین :5922 ،ص.)11
از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ،تمدن را ادیان به وجود آوردند و آینده تاریخ ،نه ابتر و ناتمام است و نه
ناکام ،بلکه انسانها با فطرت کمالجویی و آرمانخواهی که دارند ،به سمت و سوی تکامل فکری ،اخالقی
و معنوی پیش میروند (مطهری :5900 ،ص .)11در نظر امام خمینی ،مهمترین عنصر تمدن ،نه در
نمادهای فیزیکی آن ،بلکه در توان انسانسازی آن یعنی ُبعد معنوی و دینی آن نهفته است (امام خمینی،
 :5910ج  ،0ص .)910بننبی اندیشمند مسلمان معاصر معتقد است ،دین خمیرمایه و جوهر اصلی
ً
تمدن است و بدون وجود اندیشه دینی ،ترکیب عناصر تمدنی و تولید تمدن اساسا امکانپذیر نیست.
دستاورد انبیای الهی در جهت تمدنسازی برای بشریت از دیدگاه دانشمندان و فرهیختگان غرب ،امری

انکارناپذیر و قطعی است .ویل دورانت ،توینبی سمز کلر .،گوستاو لوبون 3،کریشنان 4و بسیاری از
دانشمندان بزرگ غرب ،انبیای الهی را در تمدنسازی ،پیشگامترین انسانها (توینبی :5921 ،ص)..2-...
و مذهب را اولین عامل در به وجود آوردن نظم تمدن دانستهاند (حجازی :591. ،ص .).1کریشنان دین را
باطن و اساس تمدن میداند (همان :ص.)12
از نظر علی شریعتی ،تمدن مجموعه ساختهها و اندوختههای معنوی و مادی جامعه است (شریعتی،
 :5901ج ،5ص .)1جوادی آملی ایجاد یک تمدن را فرآیندی میداند که براساس رشد مداوم در ابزار و
روابط مادی و معنوی و بنیانهای اقتصادی و اجتماعی میباشد (جوادی آملی :590. ،ص.).59
زرینکوب نیز در کتاب کارنامه اسالم ،از تمدن اسالمی صحبت میکند  ...آنچه فرهنگ و تمدن جهان
امروز بدان مدیون است ( ...زرینکوب :5905 ،ص .).5حسن حنفی از تمدن اسالمی در زمینههای علوم
1. Toffler
2. Arnold Joseph Toynbee
3. Gustave Le Bon
4. Ramya Krishnan
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نقلی مانند قرآ ن ،حدیث ،تفسیر ،سیره و فقه و علوم عقلی مانند حساب ،هندسه ،نجوم و موسیقی و علوم
نقلی دیگر مانند اصول دین ،اصول فقه ،فلسفه و عرفان ،صحبت میکند (حنفی :5921 ،ص .).10سید
حسین نصر نیز جامعه مدینه النبی و معیارهای آن را کاملترین الگوی تمدنی برای تمدن اسالمی میداند.
نظریه تمدنی قرآن کریم منشاء کلیه نظریات تمدنی متفکران مسلمان است .قرآن کریم پایان و انجام
جهان را از ِآن صالحان میداند (انبیاء )5.1 ،و آنانی را که در دنیا به استضعاف کشیده شدهاند ،پیشوایان

انسانها و وارثان زمین میانگارد (قصص )1 ،و تمام این تغییرات را از مصادیق وعده خویش مبنی بر پیروزی
حق بر باطل برمیشمرد (اسراء05 ،؛ سباء .)99 ،با تأمل در نظریات دانشمندان ،دین عامل تمدنساز است.

تعریف تمدن :واژه تمدن 5در عربی از «مدن» أخذ شده که معنای آن اقامت کردن است (والیتی،

 :5900ج ،5ص .)99این واژه در زبان انگلیسی از لغت التینی  civisبه معنی شهروند یا شهرنشین گرفته
شده و برای داللت بر ویژگیهایی مانند لطف ،کیاست و لیاقت مورد استفاده قرار گرفته است که دستاورد
شهرنشینی است یا برای پیشرفت و ترقی افراد و جمعیتهایی که در شهرها زندگی میکنند (سپهری،
 :5901ص .)91یونانیان با استفاده از واژه  civilizationشهر را مجموعهای از نهادها و روابط اجتماعی
می دانستند .در فرهنگ فارسی ،تمدن چنین تعریف شده است« :شهرنشین شدن ،خوی شهری گزیدن و با
اخالق مردم آشنا شدن ،زندگانی اجتماعی ،همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم کردن
اسباب ترقی و آسایش خود» (عمید :5901 ،ص.)19.
در تعریف اصطالحی از نظر ساموئل هانتینگتون ،تمدن باالترین گروهبندی فرهنگ و گستردهترین

سطح هویت فرهنگی به شمار میآید (هانتینگتون :5910 ،ص .)02هنری لوکاس .،تمدن را پدیدهای به
هم تنیده میداند که همه رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی هنر و ادبیات را در بر میگیرد
(لوکاس :5911 ،ص .)2ویل دورانت هم تمدن را یک نظم اجتماعی میداند که اخالق حکم میراند
(دورانت :5911 ،ج ،5ص .) 9تعریف مورد نظر در این پژوهش تعریفی است که عالمه جعفری بیان
کردهاند« :تمدن عبارت است از برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسانهای یک جامعه که تصادمها و
تزاحم های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید ،به طوری که
1. Civilization
2. Henry Lee Lucas
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زندگی اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز و به فعالیت رسیدن استعدادهای سازنده آنها
باشد» (جعفری :5901 ،ج  ،1ص.).99
تعریف دین :دین ،واژهای است عربی که در معاجم و کتب لغت ،معانی بسیاری برای آن ذکر
شده است ،مانند ملک و پادشاهی ،طاعت و انقیاد ،قهر و سلطه ،پاداش و جزاءّ ،
عزت و  . ...در آیات قرآن
نیز به معانی لغوی دین اشاره شده و کلمه دین در آیات بکار رفته است و در هر آیهای معنای مخصوصی
مانند کیش و شریعت (صف ،)1 ،توحید و یگانگی (زمر ). ،و ...استفاده شده است.

در اصطالح تعاریف دین متعدد هستند .سیسرون 5معتقد است« :دین پیوندمایهای است که انسان را به

خدا مربوط میسازد» .کانت دین را به این صورت تعریف میکند« :ما تکالیف واجب و ضروری خود را با

توجه به اینکه مبتنی بر اوامر الهی است ،درك نماییم» .اسپنسر .معتقد است «دین عبارت است از ایمان به
نیرو یی که نتوان مرز پایانی زمان و مکان آن را تصور کرد (ر.ك :.شیخ االسالم :5911 ،ص.)15-1.
جوادی آملی مینو یسد :دین مجموعه عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه
انسانی و پرورش انسانها باشد (جوادی آملی :5920 ،ص . )55.تعریف مورد نظر در این تحقیق ،تعریف

عالمه طباطبایی است « :دین ،عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخالقی است که پیامبران از طرف
خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند ،اعتقاد به این عقاید و انجام این دستورها ،سبب سعادت و
خوشبختی انسان در دو جهان است» (طباطبائی :591. ،ج ،0ص.)05
.5پیشینهتحقیق 

وحیدی منش ( ،)5901در پژوهشی با عنوان عناصر تمدنساز دین اسالم ،به بررسی عناصر تمدنی
دین اسالم از قبیل خردگرایی ،عدالت ،اخالق و ...پرداخته است.
الویری ( ،)591.در پژوهشی با عنوان رابطه دین و تمدن در اندیشه مالك بن نبی ،به نقد نظریات بن
نبی پرداخته است.
والیتی ( ،)5905در پژوهشی با عنوان نقش دین در ایجاد و تداوم تمدن ،دین را از عوامل و عناصر
1. Cicero
2. Spencer
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تمدن میداند و این بدان جهت بوده که تاثیر دین در جوامع بشری یک واقعیت غیر قابل انکار است.
مخلصی ( ،)590.در پژوهشی با عنوان دین ،فرهنگ و تمدن اسالمی ،به نقش دین در ایجاد تمدن
میپردازد .مطالعه تاریخی تمدن ها در این پژوهش نشان داد که اول دین به وجود آمد ،بعد تمدن ،و با توجه
به عناصر ایجادی تمدن ،دین همه آنها را مورد تاکید قرار داده و بشر را به تمدنسازی تشویق کرده است.
.0رابطهدینوتمدن 

برای یافتن الگوی توسعه و تمدن اسالمی ،باید به دو رکن اساسی این الگو ،یعنی انسان و جامعه توجه
کرد و رابطۀ تحوالت فردی و اجتماعی با یکدیگر و منشاء تحوالت اجتماعی را بررسی نمود .براساس
آموزه های دینی ،اساس تحوالت و تغییرات اجتماعی هدفدار در جوامع بشری ،شالودۀ روانی و درونی
انسان است .محتوای درونی انسان که سازندۀ ضمیر ،باطن یا من فردی انسان است ،دارای دو عنصر اصلی
ِ
اندیشه و اراده میباشد .با هماهنگ شدن و درهم آمیختن این دو عنصر با یکدیگر ،آرمانها و اهداف انسان
در جهان خارج تحقق مییابد .از این رو ،هرگونه تغییر و تحولی در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ،تابع
تغییر در اساس روانی و باطنی انسان است .البته رابطۀ میان این دو تغییر ،رابطهای قراردادی نیست که بتوان
ّ
به دلخواه آن را سامان بخشید ،بلکه رابطهای ذاتی از نوع رابطۀ علت و معلول است (ر.ک :.صدر:5911 ،
َ
َ ْ َُ
ّ َ َ
ص .)11براساس آموزه ِ إ َّن الل َه ال ُیغ ِّی ُر َما ِبق ْ ٍوم َح َّتی ُیغ ِّی ُروا َما ِبأ ْنف ِس ِه ْم ّ (« ،...اما) خداوند سرنوشت هیچ
ّ
قوم (و ملتی) را تغییر نمی دهد ،مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است ،تغییر دهند (رعد .)55 ،نگاه دین
به تحوالت اجتماعی و توسعه و تمدن بشری ،بر چنین نگرشی استوار است ،زیرا در این آیه به روشنی بیان
میشود که توسعه و تحول اجتماعی ،مبتنی بر تحول درونی و روانی افراد است .البته این تحول باید در
سطحی فراگیر و گسترده انجام گیرد تا به تحوالت در جامعه منتهی شود .لذا ،تحول درونی ،یک تحول
بنیادین بوده و تحوالت دیگر ،همه از آن نشأت میگیرند .لذا ،دین در درازای تاریخ به گونه عرضی برای
شکلگیری تمدن دست انسان را گرفته و خدمات بسیاری به انسان و جامعه انسانی کرده است تا ارکان،
بسترها و زمینههای تمدن برای بشر فراهم آید ،از جمله این ارکان که دین در ساخت آن در دو حوزه مادی و
معنوی نقش داشته عبارتند از:
وحکومتسازی 

.0-0جامعهسازى

تشکیل اجتماع و جامعه ،سنگ زیرین و بستر اصلی پیدایش تمدن است .تا اجتماع فراهم نباشد و
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شکل نگیرد و کاخ آن برافراشته نگردد ،هیچ عنصر تمدنی پدید نمیآید (یونگ5115 ،م :ص .)5.0روح

اجتماعی ،مذهب را یکی از مشترکات ادیان میداند .دورکیم 5معتقد است :فرق جادو و مذهب در این
است که جادو به طرف (فردیت) و مذهب به طرف (جمعیت) حرکت میکند .شریعتی مینویسد:
جامعهشناس و تاریخ جامعهشناسی به یک نتیجه میرسند و آن اجتماعی بودن روح مذهب است .حتی
مذاهب عرفانی و آخرتگرا ،مذاهبی اجتماعی و امتساز و جامعهساز هستند (شریعتی :5901 ،ج،5
ص .)512پژوهشگران تاریخ جملگی بر این نظرند که اجتماع بشری بر اثر عقاید مذهبی پدید آمده است.
ّ
از تحقیق در قدیمیترین عقاید پیشینیان بر ما مسلم شد که مذهب ایشان در بدو امر مبتنی بر پرستش
نیاکان بوده و ایجاد خانواده و وضع قوانین اولیه ،نتیجه همین مذهب بوده است (کوالنژ :5901 ،ص.)550

برای نمونه میتوان به کنت و .فلنری -.و رابرت درنان 3اشاره کرد که از عنصر دین در تشکیل جوامع
نخستین سخن گفتهاند :دین و آداب و شعایر برای تشکیل نخستین مجموعه جوامع پیش از کریستف
َّ
کلمب نظیر تمدن اولمک -4در مکزیک نقش حیاتی داشته است (میرچاه :5921 ،صِ  )929إن َه ِذ ِه
ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ون« ،این (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه ّامت واحدی بودند (و پیرو
أمتکم أمة و ِاحدة وأنا ربکم فاعبد ِ
یک هدف)؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش کنید!» (انبیاء .)1. ،اختالفهای ناشی از خون،
نژاد ،ملیت ،حدود جغرافیایی یا طبقاتی را درهم میشکند و همۀ انسانها را در یک واحد فکری و
َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ّ
الل ُه َّالنب ِّی َین ُم َب ِّشر َین َو ُمنذر َین َو َأ َنز َل َم َع ُه ُم ْالک َت َ
اب
جغرافیایی الهی قرار میدهد :کان الناس أمة و ِاحدة فبعث
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َُ ْ
ْ َ ِّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
اس ِف َیما اخ َتلفوا ِف ِیه« ،...مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ (و تضادی در میان آنها
ِبالحق ِلیحکم بین الن ِ
وجود نداشت .به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختالفات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد ،در این
حال) خداوند ،پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند( »...بقره .).59 ،بننبی معتقد است که
در واقع این خداوند و دین آسمانی بوده که روابط اجتماعی بین انسانها را شکل میدهد.
در فرایند جامعهسازی ،هر اندازه عقاید و نمادهای دینی گستره بیشتری یافته ،به همان نسبت
اجتماع های بشری گسترش پیدا کرده است .وقتی ادیان الهی در میان بشر ظهور کرد ،زمینه برای پایهگذاری
1. Durkheim
2. Kent.v. Flannery
3. Robert Drennan
4. Olmec

 111

سیاستمتعالیه،سال،9شماره0011،53

و تأسیس اجتماع های بزرگ و یکپارچه پدید آمد .در چنین شرایطی این اجتماعات نیاز به حاکمانی دارند
که بستر کمال آنها را فراهم نماید .لذا ،هر پیامبری بر پایه قوانین وحی ،امتی قانونمند را سامان میداد .در
این میان شماری از پیامبران الهی مانند حضرت داود و سلیمان و پیامبر اسالم(ص) توفیق یافتند در بخش
بزرگی از زمین حکومت واحد برپا کنند و مردمان بسیاری را در قلمرو یک دولت بزرگ گرد آوردند .در
مباحث دینپژوهی و باستانشناسی بسیارند کسانی که بر این باورند پیدایی دولتها و پدیده شهر و
شهرنشینی رهیافت آیینها و دینها است .بر این اساس منشاء دولتهای قدرتمند ،اصول و عقاید دینی
است که به وسیله نبوت و دعوت به حق حاصل میگردد ،زیرا تشکیل کشورها و تمدنها از راه غلبه و
قدرت امکان پذیر است و این قدرت و غلبه از طریق تألیف قلوب مردم در جهت استقرار و انتشار دین خدا
حاصل میگردد .اگر مردم شیفته دنیا و باطلگرا شدند ،در مسیر کشمکش و اختالف قرار میگیرند ،ولی
اگر به حق و راستی گراییدند ،نزاع و کشمکش از میان آنها رخت بر بسته ،همکاری و تعاون حاصل میگردد
و دولت رو به وسعت و عظمت خواهد رفت (ابن خلدون :5911 ،ص .)9.5مطالعه تاریخی پیرامون
حکومت قدرتمند و عدالتمحور پیامبر اسالم(ص) در مدینه و امیرالمومنین(ع) در کوفه ،همچنین
وصایای ایشان خطاب به زمامداران حکومتی در نهج البالغه ،توانایی و کارایی دین اسالم را در استقرار
بهترین نوع دموکراسی در جهان آشکار میکند .چرا که ساختار ّ
سنتی قبیلهای در جامعۀ پیش از اسالم که
ویژگیهایی چون خشونت گرایی در اشکال مختلف آن ،همچون چپاول ،حمله به افراد دیگر ،جنگ و
کشتار (ر.ک :.ابنکثیر5111 ،م :ج ،2ص ،)0.اسطورهگرایی و رواج خرافات (ر.ک :.بالشر :5919 ،ج،5
ص ،) 01انحطاط اخالقی و فرهنگی ،محدودیت منابع اقتصادی ،محدودیت زیستگاههای مناسب زندگی
و مهاجرت (ر.ک :.جعفریان :5921 ،ص ،)51-51داشت ،مانعی برای توسعه و تمدن به شمار میرفتند.
پیامبر اعظم(ص) با تشکیل دولتی دینی در مدینهّ ،
مدنیت و تمدن اسالم را با اصول و بینشهای جدیدی

پایهگذاری کرد .اسالم با تشویق به ّ
تعرب و بدویگرایی (ر.کّ :.
مدنیت و یکجانشینی و نهی از ّ
حر عاملی،
5050ق :ج  ،51ص )950و تحریم آن (ر.ک :.حائری طباطبائی5050 ،ق :ج ،0ص )919و ّ
مذمت
َ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ ْ َ ً َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ
اب أشد کف ًرا َو ِنفاقا َوأ ْجد ُر أال َی ْعل ُموا حد َود َما
اعراب بادیهنشین به دلیل دوری از احکام و حدود الهی ،األعر
ّ
َ َ ّ َ
أن َزل الل ُه َعلی َر ُس ِول ِه َوالل ُه َع ِل ٌیم َح ِک ٌیم« ،کفر و نفاق بادیهنشینان عرب شدیدتر است و به ناآگاهی از حدود
و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده ،سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حکیم است!» (توبه ،)12 ،شرایط و
ّ
زمینههای ظهور فرهنگ و تمدن اسالمی را فراهم ساخت .اسالم که در جامعهای شهری ظهور کرد و در

نقشدیندرتمدنسازی


111

ً
مدینه استقرار یافت ،کامال با زندگی شهری تناسب داشته و دارد (رک :.ترنر :590. ،ص .)0.بر این اساس
پیامبر اکرم(ص) با اعالم اولین پیماننامۀ عمومی یا قانون اساسی مدینه (ر.ک :.ابنهشام :5919 ،ج،.
ص )51.-592نظام شه روندی جدیدی را با معیارهایی نوین مطرح ساخت و بدین وسیله ،ضمن سامان
بخشیدن به اوضاع اجتماعی ،جامعه را به سوی وحدت تازهای رهبری فرمود .با پیمان ّ
اخوت ،مرزهای
دینی ،جایگزین مرزهای قبیلهای و خانوادگی شد (همان :ص .)1.لذا ،پیامبر(ص) با هجرت خود ،گذار
از مرحلۀ تبلیغ اسالم به مرحلۀ تثبیت و استقرار دولت اسالمی را آغاز کرد و سبب ایجاد تحوالت
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جامعۀ اعراب شده ،منجر به پدید آمدن تمدن اسالمی شد (ر.ک:.
عبدالجلیل :5919 ،ص.)551
.2-0امنیتونظم 

یکی از خواستههای اساسی بشر امنیت بوده و تأمین آن از مهمترین وظایف حکومتهاست و یکی از
نقشهای دین در ایجاد تمدن و تداوم آن ،نظم و امنیتآفرینی اوست .نظم و امنیت مرهون دین است .ویل
دورانت میگوید« :تمدن ،زمانی امکان پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد ،چه فقط
هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و احتیاج به ابداع و اختراع بهکار میافتد و انسانها خود را
تسلیم غریزه می کنند که او را به شکل طبیعی در راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبود زندگی سوق
میدهد» (دورانت :5911 ،ج ،5ص .)11محتمل است که نخستین خدمت دین به جامعه بشری ،ایجاد
نظم و امنیت بو ده است .نظم و امنیت برای تحقق ارکان تمدن ضروری میباشد .از یک طرف در فطرت
انسان تعبیه شده و از سوی دیگر ،دین ضمانت تحقق آن را بر عهده دارد .این نکته را هم طرفداران دین و هم

مخالفان آن ابراز و اظهار کردند .ماکیاول 5یکی از آنهاست که میگوید« :هر کس که به دقت تاریخ رم را
مطالعه کند ،مالحظه خواهد نمود که تا چه حد پایه مذهب در فرماندهی سپاهیان ،در یگانگی مردم و
ترغیب آنان به کارهای خوب و شرمسار کردن تبهکاران ،مؤثر بوده است .در حقیقت نمیتوان هیچ
قانون گذار بشری را پیدا کرد که به مراجع الهی توسل نجسته باشد ،زیرا در غیر این صورت ،هرگز قوانین آن
مورد اقبال مردم قرار نمیگرفته است» (شیخاالسالم :5911 ،ص .)10در فقه اسالمی شدیدترین
1. Machiavelli
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مجازاتها برای اخاللگران امنیت اجتماعی اعتبار شده است .پیامبر اکرم(ص) اقدامات متعددی در
راستای تأمین امنیت انجام داد :انعقاد قرارداد صلح با همسایگان ،امضای پیمان مسالمتآمیز با یهودیان
مدینه ،عقد برادری میان اوس و خزرج ،پیمان همبستگی ملی مسلمانان ،تالش در راستای پیوند برادری
میان مسلمانان ،اهتمام به وحدت و هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه از جمله آنهاست .امنیت از دو جنبه
قابل بررسی است :امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی .امنیت سیاسی بر مبنای حکومتی دادگر و مبتنی بر
عقالنیت ،پایهگذاری میشود .حضرت ابراهیم(ع) وقتی در مکه ،خانه خدا را بنا نهاد ،دعا کرد« :رب
اجعل هذا بلدا آمنا»« ،یعنی پروردگارا ،اینجا را محل امن و آسایش قرار بده» (بقره .)5.1 ،قرآن در آیات
متعددی به شهر امن بودن مکه به عنوان یک عمارت بزرگ اشاره میکند .از طرفی ،ماههای چهارگانه حرام
(رجب ،ذیقعده ،ذیحجه و محرم) که اسالم بر حرمت آن تاکید جدی دارد ،نشانه اهمیت امنیت در نگاه
اسالم است (توبه92-91 ،؛ حجر .)01 ،یکی از اموری که اهمیت امنیت را در نگاه اسالم نشان میدهد
این است که خداوند در قرآن کریم در جاهای متعدد وعدهای که به اولیای خود میدهد ،بهرهمندی از
زندگی امن و آسوده و خالی از خوف و خطر است (حجر .)00 ،قرآن کریم در آیه  55.سوره نحل ،نقش
ایمان را در امنیت و نقش کفر را در زوال امنیت به صورت زیبایی ترسیم کرده است .بر این اساس ،تا امنیت
نباشد ،کسی اطمینان به ادامه زندگی در محلی پیدا نمیکند و تا این دو نباشند ،کسی عالقهمند به تولید و
سر و سامان دادن به وضع اقتصادی نمیشود .چنان که داود(ع) در سایه الهامات دینی توانست امنیت را
َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ
األ ْ
ض( ...ص .).1 ،قرآن کریم امنیت اجتماعی را به مسلمانان
ر
برقرار کند یا داوود ِإنا جعلناك خ ِلیفة ِفی
ِ
یادآور میشود و آن را زمینهساز شکر الهی میداند (انفال ).1 ،و جلوه این شکر را عبادت و بندگی خدا
قرار داده است (قریش .)0-9 ،یکی از شاخصههای حکومت جهانی اسالم که خداوند به آن بشارت داده،
استقرار امنیت و از بین رفتن ترس و نگرانی است (نور.)11 ،
جز این نیست که اگر در جامعه ای امنیت برقرار شود ،آن جامعه از نظر اقتصادی نیز متحول شده،
َ
َّ َ ً َ ً
برکات و نعمت ها به سوی آن روانه می گردد .خداوند در قرآن کریم میفرماییدَ  :وض َر َب الل ُه َمثال ق ْریة
ً ْ ً ْ
ُ ّ َ
ُ َ ً
َ ْ
ک َانت ِآم َنة ُمط َم ِئ َّن ة یأ ِتی َها ِر ْزق َها َرغدا ِم ْن ک ِل َمک ٍان ( ...نحل « ،)55. ،خداوند مثل شهری را میزند که
در امنیت و امان بود و روزی اش از هر سو فراوان میرسید» .خداوند برای قریه مورد مثل ،سه صفت ذکر
مینماید که این سه صفت متعاقب یکدیگر هستند :امنیت ،اطمینان و رزق .قریه ای که دارای امنیت و
ایمن از هجوم اشرار و چپاول اموال است ،به ساکنان خود اطمینان و آرامش می بخشد و آنان مستقر
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شده ،پراکنده و متفرق نمی شوند .در این هنگام است که روزی و برکت به این قریه سرازیر شده و کثرت
نعمت ،مانع تحمل مرارت و زحمات طاقت فرسای اهل آن در جهت کسب روزی میگردد .تمدن
جهانی که در قرآن وعده داده شده ،دارای دو خصوصیت عمده است :یکی تمکین و استقرار دینی که
برای انسان ها پسندیده است و دیگری مبدل کردن ترس و تشویق به امنیت و آسودگی ،چنان که در قرآن
به مؤمنین بشارت داده است (نور.)11 ،
.5-0قانون 

قانون از ارکان مهم و بنیادین تمدن بهشمار میرود (دورانت :5911 ،ج ،5ص .).0پیامبران الهی
براساس نیاز فطری انسان مجهز به کاملترین قوانین مربوط به زمان خود بودهاند (مطهری:5901 ،
ص .)11تمام پیامبران از آغاز تا خاتم انبیاء ،برای ایجاد نظم اجتماعی ،تمام قوانین مربوط به وظایف فردی
و اجتماعی را بیان نموده اند .این قوانین دقیق و ریز و ظریف ،وظایف افراد انسانی را در قبال خود و خانواده
و جامعه و همنوعان و محیط زندگی و حاکمان بیان کرده است (همان :ص .)10اندیشمندان و محققان
ادیان و جامعهشناسی میگویند :انسان از ابتداییترین دورانهای خود با یک نوع فکر مذهبی همراه بوده و
موجودات نامرئی و نامحسوس در ضمیر ساده و ابتدایی وی تاثیر و نفوذ عمیق داشتهاند .بر این اساس ،تمام
اخالق ،آداب و عادات سازنده قوانین حاکم بر روابط انسان ها طی قرون و اعصار ،ملهم از دین بوده است.
لذا ،قوانین دینی همه ابعاد زندگی و دقای ق حیات فردی و اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه را
شامل را میشود .دین اسالم بهترین و جامعترین قوانین را در برقراری حکومتی متکامل و رشد یافته بازگو
کرده است .مع یارهای حکومت برقراری عدل ،نحوه ارتباط حکومت و مردم ،شرایط زمامدار و حقوق
متقابل میان حاکم و رعیت ،به کرات در گزارههای اسالمی مطرح شده است.
.علمگرایی 
 0-0

علم یکی از اساسیترین رکنها و الیههای شکلگیری تمدن بوده که در اسالم از اهمیت بسزایی
برخوردار است و در قرآن تأکید زیادی بر آن شده است .لذا ،قلم را مبدأ پیدایش دانش ،تمدن و پیشرفت
می داند و نزول آیات قرآن با تعلیم و آموختن به وسیله قلم آغاز شد (قلم .)0 ،قرآن یکی از اهداف بعثت
پیامبر(ص) را تعلیم کتاب و حکمت اعالم کرد (بقره )515 ،و نیز بر این نکته تأکید میکند که اگر پیامبران
نبودند ،بسیاری از علوم برای همیشه از شما مخفی بود .آنها تنها رهبر اخالقی و اجتماعی نبودند ،بلکه
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پیشوای علمی نیز بودند که بدون رهبری آنها ،علوم انسانی نضج نمیگرفت (ر.ک :.مکارم شیرازی،
 :5920ج ،5ص )159و میفرماید :قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« ،آیا کسانی که
میدانند با کسانی که نمیدانند ،یکساناند؟ در روایات نیز تأکیدات فراوانی بر این موضوع دیده میشود.
امام علی(ع) میفرماید « :ای مردم ،بدانید که دین هنگامی کامل و درست است که علم بیاموزید و علم
خود را به کار ببندید .آگاه باشید تحصیل علم واجبتر است از تحصیل مال (کلینی :5901 ،ج،5
ص .)9.جرجی زیدان علم را مهمترین و بزرگترین رکن فرهنگ و تمدن میداند (جرجی زیدان:591. ،
ص .)911انبیای الهی با علم خود باعث توسعه صنعت برای زمانهای بعد شدند که البته این علم را
خداوند به آنها عطاء کرد ،ازجمله به حضرت نوح(ع) صنعت کشتیسازی ،به حضرت داوود(ع) صنعت
ََ َ ْ َ
ذوب آهن ،أل َّنا ل ُه ال َح ِدید« ،ما آهن را در دست او نرم کردیم» و زره بافی  ...در زمان حضرت
سلیمان(ع) پیشرفت هایی در هنر معماری و حجاری پدید آمد و همچنین امور بازرگانی و توسعه شهرها و
تزئینات ساختمانی اهمیتی بسزا یافت (جان الدر :5991 ،ص .)20بر این اساس ،عوامل مادی و معنوی
تمدن بر محور علم استوار بوده و علم نیز از انسان آغاز شده است .براساس تمام کتب آسمانی و قرآن کریم
َ َ َ
ّ
ّ
علم َ
نسان ما ل ْم َیعل ْم( ...علق« ،)1 ،آغاز علم در زمین که مهد
االسماء( ...بقره ،)51 ،عل َم ِاال
اآلد َم

ِ
تمدنهاست ،به وسیله وحی الهی به اولین انسان (اولین پیامبر الهی) بوده است .فرهنگ که جامع علوم و
ادیان است ،الیههای بنیادین تمدن را تشکیل میدهد ،چنان که بسیاری از دانشمندان منصف غربی به این
حقیقت اعتراف نمودهاند که دین به جامعه و دولت توانایی و کفالت عمیق و استادانه میبخشد و مشکالت
روحی را رفع میکند و نسلها را به هم پیوند میدهد (جوادیآملی :590. ،ص .)20پس روشن شد که
علم ،اساسیترین رکن و الیه تمدن ،از مهمترین دستاورد انبیای الهی در فرآیند بعثت انبیای الهی
بوده است .علم در عرصه تمدن از ریشه وحی آغاز میشود .تمام انبیای الهی از آدم ،نوح ،ابراهیم ،موسی،
عیسی ،یوسف ،داود ،سلیمان ،ادریس و محمد(ص) دستاوردی مهم و زیربنایی به نام علم وحی و علم
الهی برای بشریت داشته و به تناسب درک و کشش انسانها و مقتضای زمان خود ،به ترویج انواع علوم در
ً
عصر خویش پرداختهاند و اصوال یکی از ابزارهای کاربردی آنها تعلیم بوده است .چنان که در سرگذشت
ادریس نبی ،او را معلم اول نامیدهاند (مجلسی :5922 ،ج  ،5.-55ص ).00-.2.و قرآن نیز پیامبران را
َ َْ َ ْ
َ ُ َ ِّ ُ
یک ْم َو ُی َع ِّل ُم ُک ُم ْالک َ
ُ ْ َ ُ ً ْ ُ ْ َُْ َ َْ ُ ْ
تاب َو
آیاتنا و یزک
ِ
معلم معرفی نموده است :کما أرسلنا ِفیکم رسوال ِمنکم یتلوا علیکم ِ
ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ
ون( بقره.)515 ،
ال ِحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلم
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با نگاهی اجمالی به اوضاع حاکم بر زمان ظهور اسالم ،عظمت انقالب فرهنگی اسالم بیشتر روشن
می شود .در حالی که در قلمرو دو قدرت بزرگ آن دوران ،بخصوص ایران ،علم ،طبقاتی و کانالیزه شده بود،
ٌ
اسالم از سویی ،کلیه طبقهبندیها در عرصه دانشاندوزی را برانداخت و فرمود« :طلب العلم فریضة علی
کل مسلم» (کلینی :5901 ،ج ،5ص )9.و از سوی دیگر ،ضمن امحای کانالها ،همه را به ّ
تدبر در احوال

کائنات و ّ
تأمل در آیات الهی دعوت کرد (اعراف .)500 ،اسالم به مسلمانان امر کرد که حتی در برابر کفار
زانوی ّ
تلمذ بزنید (مجلسی :5922 ،ج ،.ص ،)11از تنپروری و تنآسایی بپرهیزید و برای فراگیری علوم،
سختترین گردنهها را پشتسر بگذارید (همان :ج ،21ص ).22و به دورترین نقاط عالم سفر کنید
(همان) ،سخنان را خوب بشنوید و بهترین آنها را انتخاب کنید .با این آموزهها استعدادها شکفته شد،
مسلمانان به علم و فرهنگ رغبت پیدا کردند و به دنبال دانستن ،هم فکر کردند و هم افکار سایر جوامع را
ترجمه ،نقد ،پاالیش و تکمیل نمودند.
بدینسان ،اسالم فرهنگ تساهل در علم آموزی را میان مسلمانان ترویج کرد .آنها دیگر اهمیت
نمی دادند که حکمت ،علوم ،فنون و صنایع و هنرها را از دست چه کسی یا کسانی میگیرند و به وسیله چه
کسی ترجمه میشود .آنها تعصبها را کنار گذاشتند و برای درک حقیقت و پیشبرد تمدن اسالمی،
سختترین زحمات را متحمل شدند .با این فرهنگ سازی ،مسلمانان در مدت یک قرن و اندی مطالب و
علومی به زبان عربی ترجمه کردند که رومیان در مدت چندین قرن از انجام آن عاجز بودند .آری،
مسلمانان در ایجاد تمدن شگفتآور خود در غالب موارد به همین سرعت پیش رفتهاند (مطهری:5901 ،
ص .) 900مسلمانان حتی در فتوحات نیز با مغلوبان متکبرانه برخورد نمیکردند و از یافتههای آنان بهره
می گرفتند .با این روحیه بود که در همان قرون اولیه ،جوامع اسالمی به کانون تجمع اندیشمندان و
نظریهپردازان علوم مختلف انسانی و طبیعی بدل شد و اندیشمندان زیادی از جوامع مختلف گرد آمدند و
یافته های خود را به مسلمانان عرضه کردند .مسلمانان نیز بدون آنکه مقهور آنان شوند ،آنچه را که سازگار با
فرهنگ اسالمی بود ،پذیرفته و بسط دادند .بدینسان ،اسالم مناسبترین زمینه را برای اکتشافات علمی
فراهم ساخت (گوستالوبون.... ،م :ص.)509
یکی از نویسندگان درباره علل پیشرفت مسلمانان در قرون اولیه مینویسد« :آنچه این مایه ترقیات
علمی و پیشرفتهای مادی را برای مسلمین میسر ساخت ،در حقیقت همان اسالم بود ( »...زرین کوب،
 :5905ص.)..
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.عقلگرایی 

3-0

یکی دیگر از بنیانهای اندیشۀ سیاسی در اسالم ،خرد ،خردگرایی ،عقالنیت محوری و باور به تعقل
صحیح است .کارکرد عقل باوری و عقالنیت محوری این است که از سویی ،انسان را به شخصیتی آزاد،
مختار ،مرید و مستقل ،پویا و سعادتمند تبدیل میسازد که از رسالت ،مسئولیت و توان برخوردار بوده و به او
کرامت و شرافت ذاتی میدهد .بر همین اساس در نگرش سیاسی نیز عقل تصمیم گیرنده نهایی است .از
سوی دیگر نیز او را موجودی قانونمند و منطقی میکند که در راستای تحقق تمدن بر مبنای منطق و قانون
حرکت میکند .از عقل در تمدن اسالمی به گونهای حقیقی استفاده میشود ،با آن بنای فیزیکی تمدن اسالمی
ایجاد میشود ،با آن بین نیاز امروز بشر و چهارچوبهای ثابت دین پلی زده میشود ،بدون آنکه یکی به نفع
دیگری قربانی گردد .با عقل اسالمی ،دین میماند ،بدون آنکه منکر نیازهای نو به نوی بشر باشد و نیازهای نو
به نوی او تأمین میشود ،بیآنکه به دین صدمهای وارد آیدّ .
سنت عقالنی اسالمی که از آموزههای قرآن متأثر

میباشد ،دارای تنوع خاص خود است ،یعنی در زمینههای مختلفی چون هستیشناسی ،معرفتشناسی،
ّ
الهیات ،جهانشناسی ،انسانشناسی ،اخالق و فلسفۀ سیاست میتوان آموزههای عقالنی و فلسفی را در قرآن

یافت .برای فهم اهمیت بیشتر این مسئله الزم است تا دو نکتۀ مهم ذکر شود:
نخست ،قرآن برای اولین بار واژۀ حکمت را که با فلسفه قرابت بیشتری دارد ،به معنای خاصی بهکار
برده است.
ّ
دوم ،این کتاب الهی انسان را دعوت أکید به تعقلِ ،خ َردورزی و تفکر میکند که اهمیت اندیشۀ عقالنی
و فلسفی را در قرآن نشان میدهد (بقره .).11 ،از سوی دیگر ،دعوت به تعقل و تفکر عقالنی نیز از

ویژگیهای بارز قرآن است که منشاء تفکر فلسفی و عقالنی اسالمی شده است (ر.ک :.مائده5.0 ،؛
أعراف.0 ،؛ أنبیاء19 ،؛ شعراء20 ،؛ لقمان.5 ،؛ زخرف.).. ،
.6-0توسعهاقتصادی

برخالف توسعه و تحولی که در ُبعد مادی تمدن بشری ،با اساس قرار دادن توسعۀ اقتصادی حاصل

میشود ،الگوی توسعۀ اسالمی بر تحول و تغییر ابعاد مختلف زندگی انسان ،بهویژه تحول معنوی و مادی
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
ْ
ْ َْ َ َ
َ َ ْ َ
توأمان بوده استَّ  :الذ َین إن َّم َّک َّن ُاه ْ
وف َون َه ْوا عن ال ُمنک ِر
الزک َاة َوأ َم ُروا ِبال َم ْع ُر
ض أق ُاموا الصالة وآتوا
ر
األ
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُْ
َّ
َو ِلل ِه َع ِاق َبة األ ُمور « ،همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم ،نماز را بر پا میدارند و زکات
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میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و پایان همۀ کارها از ِآن خداست!» (حج .)05 ،توسعۀ

مادی ،بدون داشتن رویکردی الهی به طبیعت ،جامعه و انسان ،موجب نگرش تکبعدی به واقعیتهای

خارجی شده ،انسان را اسیر ماده و محدود به آن میسازد .اهتمام دین به اقتصاد تا آنجاست که خداوند
فرموده است« :خداوند شما را از زمین آفرید و مأمور عمران و آبادانی زمین ساخت» (هود.)15 ،
امیرمؤمنان(ع) با استناد به این آیه فرمود« :خدا فرمان آبادانی را به مردم اعالم کرده است تا عمران و آبادانی
عامل معیشت و زندگی آنان باشد» ّ
(حر عاملی5050 ،ق :ج ،59ص .)511نگاهی به ابواب مختلف فقهی
در ارتباط با معامالت همانند تجارت ،زکات ،خمس ،دین ،رهن ،انفال ،تفلیس ،حجر ،ضمان ،حواله،
صلح ،شرکت ،مزارعه ،مضاربه ،مساقات ،ودیعه ،عاریه ،اجاره ،وکالت ،کفالت ،صدقات ،وقف ،عطیه،
هبه ،سبق و رمایه ،وصیت ،جعاله ،کفارات ،صید و ذباحه ،اطعمه و اشربه ،غضب ،احیای اموات ،اشفعه،
لقطه ،ارث ،دیات و صلح بیانگر اهمیت اقتصاد در اسالم است.
رویکرد جدید اسالم به دنیا و تشویق فعالیتهای اقتصادی ،زمینهساز پیدایش جامعۀ نوین اسالمی و
تمدن جدید گردید (ر.ک :.حتی :5911 ،ص .)1.ارزش و اهمیت تالشهای اقتصادی و اجتماعی در
اسالم از احکام و مقررات گسترده ای که برای تسهیل ارتباطات در معامالت وضع کرده ،به خوبی روشن
میشود (ر.ک :.حقوقی :5920 ،ص .)20توجه به کشاورزی که عامل اصلی در تمدنسازی انسانی است،
از سیاستهای مهم پیامبر(ص) بوده است (ر.ک :.کلینی :5901 ،ج ،1ص .).1.حضرت یوسف(ع) در
روزگاری که جامعه با تنگناهای اقتصادی و مالی روبهرو میشود ،با الهام و تأیید خداوند ،مدیریت و وزارت
اقتصادی جامعه را بر عهده میگیرد و اقتصاد درهم ریخته جامعه را سامان میدهد (یوسف )11-10 ،و
حضرت داوود(ع) فرهنگ کار و تولید را که تمدنسازند را رونق داد .در همین زمینه خداوند میفرماید« :به
او ساختن زره (لباس جنگ) را آموختیم تا شما را از تأثیر سالح جنگ نگاه دارد .پس آیا شما سپاسگزارید»
(انبیاء .)0 ،تالش و کوشش و کسب ثروت ،سبب اقتدار یک ملت میشود که به ّ
کرات در آموزههای دینی
بر این مسأله تأکید شده است.
.نتیجهگیری 

3

رفت و آمد تمدنها از جریانات مستمر در تاریخ است .در طول تاریخ ،تمدنهای متعددی متولد شده،
ً
نهایتا به انحطاط رسیدهاند .این امر یکی از ّ
سنتهای مهم الهی بوده و نویدی است به
رشد یافته و

 118

سیاستمتعالیه،سال،9شماره0011،53

اقتدار سلطهگران جاودانه است و نه محرومیت محرومان از حاکمیت ابدی
مستضعفان که نه پیروزی و
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ً
َ
َ
ْ
ْ
َ
خواهد ماندَ  :و ُنر ُید َأ ْن َن ُم َّن علی الذ َین ْاس ُتضعفوا فی األ ْر َ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ
وار ِث َین .در حیات
ِ
ِ ِ
ض و نجعلهم أ ِئمة و نجعلهم ال ِ
ِ
ِ
تمدنها و جوامع ،حوادث مطلوب و نامطلوبی رخ میدهد که هیچ کدام پایدار نیست .این از خاصیتهای
زندگی و حیات زمینی است که نه رنجهایش و نه کامرانیهایش ،هیچ یک ابدی نخواهد ماند .باید با
مطالعه دقیق عوامل و انگیزههای صعود و سقوط تمدنها از ّ
سنت تحول احوال جامعه براساس عملکرد آن
استفاده نمود و ضعف را به قدرت ،و ّذلت را به ّ
عزت تبدیل کرد که زندگی پیوسته در حال تحول و دگرگونی
است و تکامل و تعالی جامعه از البهالی این حوادث پدیدار میشود .با همه این رفت و آمد تمدنها ،دین
عاملی مؤثر و کلیدی در تولید کردن ،پرورش دادن و به ثمر رساندن تمدن بوده است .تاریخ ادیان و انبیای
الهی در قرآن کریم ،بسط تمدن را بیا ن کرده است .چراکه دین بشر را به سوی برپایی اجتماعی منسجم و
منظم و بدور از پراکندگی و بیسامانی رهنمون شده و با ارائه عقالنیتی متعالی ،انسانها را در مسیر نیل به
سعادت و رفاه ،به پیش می راند .لذا ،با در نظر گرفتن مبادی مذهبی تمدن درمییابیم که در تمدنهای
بزرگ ،فعالیت های اجتماعی ،تجارب سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی ،فکری و فلسفی ،برخاسته از نوعی نگاه
مذهبی و گرایش دینی بوده و برای جامعه اسالمی ،رسیدن به تمدن ،بازگشت و عمل به آموزههای اسالمی
است.
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