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  دهيچك

در  . دارد ي محـور  يگـاه يرشد انـسان جا   تربيت و    ،ينيدر توسعه و تمدن د    
جانـشيني   يـك  انـسان از     يريرپـذ يثأ تمدن را محـصول ت      معاصر، يسشنا تمدن
 و  يشت كـشاورز  ي مع ةوي ش ةغلبآمدهايي چون      پي  اين شيوه از زندگي،   . دانند  مي

 فرهنـگ   يريگ  آن شكل  جةيد كه نت  ردا ش درآمد سرانه    ي افزا  و يتجارت و بازرگان  
، يعقـدرت و ثـروت و منزلـت اجتمـا         كسب  به  بشر   يجدآوري    ي، رو ييفردگرا

ـ يت قواني حاكمدر سايةت ي استقرار امن،گسترش رفاه   و دولـت مقتـدر و   ين عرف
فعليـت  ت بالقوه جامعـه     ي توان و ظرف   ،افته كه در آن   ي  جامعه توسعه  يباالخره نوع 
  .يابد رشد مي ي بشري و ابزارها و استعدادهاها يافته، دانش

 يسـاز  تمدن از پروسه    ييها بخش) ص( ديني پيامبر  ساز در جهان بيني تمدن   
ـ  انساندر  جا كه     از آن  ي ول گيرد،  مورد تأييد قرار مي   به مفهوم متعارف آن       يشناس

 بـا شـكوفا كـردن و       شـود،    مـي  داده  تلا انسان اص  ي و معنو  يبعد اخرو ، به   ينيد
 از قـدرت    ي او را به سـطح     ، انسان ي معنو يها تيمبعوث كردن استعدادها و ظرف    

ـ   يطيرگذار مح يثأج ت ي عوامل را  ةتواند خود را از غلب     يرساند كه م   يم ، هدر خارج ك
ـ ش بگ ير پ د يمحيطرغم موانع    به را   ي و ماد  يراه رشد معنو   البتـه در كنـار     . ردي

كـه همانـا    نيز  ن تحول   ي متناسب با ا   يت ماد ي به فراهم كردن ظرف    ،ميه و تعل  يتزك
  .پردازد ي است، مين اسالميجاد جامعه نويا
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  مقدمه. 1
بازشناسـي   اسـت كـه      ي ضـرورت  يعي و ش  ي بر فرهنگ اسالم   ي متك ي بوم ة توسع يطراح

 پژوهـشگران  كـه    يا وهيشـ  ؛كنـد   هاي تاريخي با رويكرد معرفت شناسانه را ايجاب مي          تجربه
 يالبتـه الگـو   . انـد  رفتـه  است كه به كار گ     ير زمان ي خود، د  ي معرفت يارهاي بر اساس مع   يغرب
و   غـرب دارد   يخ تحوالت اجتماع  يشه در تار  ي است كه ر   ي قالب ،كي در مطالعات آكادم   يجار
هر فرهنگ از اين رو     .باشدي تاريخي   ها  دوره ةتواند به طور كامل روش فهم تحوالت هم        ينم

و   كنـد  ي را طراحـ   يزي روش متمـا   ، خاص خـود   يها يژگيسب و ح رببايست    مي يا و جامعه 
خود  يشناس  تمدن ة حوز ياجتماع و يخير تحوالت تار  ي فهم و تفس   ي برا ي ابزار مناسب  ونانچ

     .رديبه كار گ
 است كه پس از بعثت يط و تحوالتي شراي بازشناسي در پ،يكردين روين نوشته با چنيا
 يا ل جامعـه يارائه فرمود، به تشك) ص(امبري كه پينينوبيني    و جهان ر نگاه   يثأ و تحت ت   ينبو
ســاز و مــشوق  نــهي حــاكم بــر آن زمياســي و سي و اقتــصاديط فرهنگــيد كــه شــرايــنجاما

، گرچه پـس از وفـات       گشت متوازن و متعادل     شه محور و  ي اند يا  تمدن و توسعه   يريگ شكل
نيز  و   ژرفي برخوردار نبود   يني معرفت د  از كه   يتيري مد روي كار آمدن   به واسطة ) ص(امبريپ

 عدم توازن   ينوع جهاد اصغر در دوره خلفا،     يريگ  اوج سبب  جهاد اكبر به   ازغفلت   به واسطة 
ر در  يـ گ  چـشم  ي تحـول  ،ج شكل گرفت  يچه به تدر    آن ، رخ داد  ين فرهنگ و تمدن ساز    يدر ا 
اصـطالح  در  كـه  سـازي اسـالم بـود      و نمايانگر بخشي از ظرفيـت تمـدن        يخ تمدن بشر  يتار

  .شود يده مي ناميفرهنگ و تمدن اسالم
  

  يني ديساز  و تمدنيشناس وه تمدنيش. 2
 ةايـن پديـد   . )265 : ص ،17(ن و انـسان     يزم: ديآ يبه وجود م   يتمدن از دو عامل اساس    

ن ي قـوان  يي شناسـا  است كه حاصل   يعي طب يروهاير غلبه بر ن   د محصول توان انسان     تاريخي
بـه  طبيعـت    يروهايامكان كنترل و تصرف ن    و  از يك سو    دانش  و    علمر  يمسحاكم بر آن از     

غلبـه بـر    هم شـامل    ن غلبه   يا. استاز سوي ديگر     يتكنولوژ ةلي بشر به وس   يها هع خواست نف
غلبـه بـر   شـود و هـم     مـي  انـسان    ي زندگ ي بعد ماد  يريگ  در شكل  يعي طب يروهايرات ن يثأت

در اين . گيرد را دربر مي يطيط محي شرا از غلبة ينفسان  و ي روح يريرپذيثأضعف انسان در ت   
 يساز  تمدنياصل گرفته شده و مبنا) ص(امبر اسالمي و پيه الياي انبةريچه در س آنميان،  

 در بعـد اول     و ا يرومنـد ي به ن  دتوان يمند كردن انسان در بعد دوم است كه م        ن است، توا  ينيد
ـ  يـ  ز نيـست؛ پذير    امكان ،با ارايه بينش  كاري جز   ن  چني .نجامديز ب ين خ معاصـر   ي تـار  ةرا تجرب

 بـر   چيـره شـدن    بـدون    ،يق تكنولوژ ياز طر  يعيط طب يان بر مح  دهد كه غلبه انس    ينشان م 
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نجـر بـه سـلطه      م) گيـرد   ها صورت مـي     ت و تهذيب انسان    تربي راهكه از   ( ي نفسان يها ضعف
 يعـ ي طب ي قـوا  برابر ضعف انسان در     يعني ؛گردد ي م ي بر اراده انسان   ي و تكنولوژ  روشن  يهم
ان ي طغبرابر در آدمي ناتواني ،و در واقعدهد  مي ي در مقابل تكنولوژ ورا به ضعف ا    خود   يجا

  .پرست است و ثروتطلب نفس سركش  قدرت 
نهفتـه   يافتن اسـتعدادها  يـ ت  يـ  و فعل  ييبه نسبت شـكوفا    انسان   ،بر اساس بيشن ديني   

،  عمـوم مـردم    يالبته برا .  كند ي را كم رنگ و خنث     يطيتواند نقش عوامل مح    ي م ،اش يانسان
بـا ايـن     .داافتـ  يبه ندرت اتفاق م   يعي  سازي تأثير عوامل طب    امكان خنثي  به ويژه در گذشته،   

هاي جبرگرا، چنان تحـولي در        به دور از انگاره     كه خود محصول بعثت بود،     ،)ص(امبريپحال  
 نظـام  ي و حتـ   يكـ ي عوامـل ژنت   ،يطـ ي مح شرايطروش و منش اعراب جاهلي پديد آورد كه         

 يرهبـر ايـن پديـده شـگرف، حاصـل          . مسلمانان شد  يها مغلوب تالش آن زمان    يالملل نيب
 مـسلمانان  ي و عقالن  ي عاطف -ي معنو يددگرگوني بنيا بود كه سبب    ) ص(پيامبر اكرم  ييوال
   .دش ين تحول در دوران مدنينه شدن اي نهاديت مادي فراهم كردن ظرفيبراتالششان و 

 انسان  ي ماد يشتر در زندگ  ي و رفاه ب   يجاد فراخ ي كه ا  ،ج آن يبه مفهوم را  توسعه و تمدن    
گ چـه در فرهنـ     ، بـا آن   سـت  ا يعـ يهب طب شتر از موا  يجهت تمتع هر چه ب    برد او در     شيو پ 
  .شود متفاوت است ي م"رشد"به ر ي تعبي و اسالمينيد

سـت كـه     ا ي اقتـصاد  اظر به توسـعة   شتر ن يرود ب  ي كه امروز به كار م     ي به مفهوم  1توسعه
دل  چـون عـدم تعـا      هـايي  ؤلفـه م رو،ن  يـ  ا از. رديگ يمخود  ز در خدمت    ي را ن  ي فرهنگ توسعة

در  ... و يمـ ي، جنـگ دا   ي عواطـف و احـساسات بـشر       ي، نـابود  ي و اخالق  ي، فساد جنس  يروان
 ي راهـ )146/اعـراف ()ل الرشديسب(راه رشد  در مقابل،. شود اي مغفول واقع مي     چنين توسعه 

 "راه صـالح  "آن بـه    از  كند و    يت م يش هدا ي وجود خو  يي علت غا  ياست كه انسان را به سو     
   .اند  كردهنيز ياد
  وجود بشر مربوط است و ضـرورتاً ي و معنو ي به ابعاد روحان   ، اصالتاً ينتمدن قرآ  مل و تكا
 قناعـت، زهـد و   ،ي معنـو يتعـال الزمـة   ،يدر موارد حتي  ، بلكه   همراه نيست  ي ماد ةبا توسع 

 و تكامـل    ي تعـال  يهـا   شـاخص  ،يچه در توسعه و تمدن ماد      آنبنابراين  . استمصرف كمتر   
فته ريپذ ي خاص يريگ گر و در جهت   ي د يي در معنا  ،يني د يعتقادشود، در نظام ا    يمپنداشته  
 از  ي رفـاه ناشـ    كـه معلـول    ،ي تمدن مـاد   يها يي لذت جو  ،در واقع . شود ي م يگذار و ارزش 

د و در نـ ده ي اصالت خـود را از دسـت مـ   يني، در تمدن د استيكنترل و تصرف جهان ماد   
در فقـر   كنـي      ريشه .دنشو ي م يل و جهت ده   ي تعد ،يني و د  ي اخالق يها تيچارچوب محدود 

 يعـدالت اجتمـاع   از آن،   رد و هدف    يپذ ي روح است انجام م    ي تعال يگشا  چون راه  اين تمدن، 
 روييم،  روبه متضاد از توسعه     ي متفاوت و حت   ي با دو الگو   جاست كه اصوالً   نيا. است نه توسعه  
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تمدن جاد ي ايراامبر ب ين امر كه پ   ي فهم ا  يبرا .دكن ميدا  ي تحقق پ  ينيظرف زم  در   وكه هر د  
 از يفي توصـ الزم اسـت ابتـدا   بودنـد،  يرييجاد چه تغي ا ي داشتند و در پ    يكرديچه رو ديني  
  . ارائه شودي جاهلةجامع

  
  تي جاهلي بستر اجتماعي بدوينيوچ نشك. 3
فرو فرستاده شـده از     امبر و كتاب    ي پ ،نو است كه عربستان قان    يت دوران يمنظور از جاهل  

 ييهـا  دهيـ تمام پد شامل   ،قتيت در حق  يجاهل واژة   .)109 :ص ،10( نداشته است    سوي خدا 
  .)45:  ص،5(دشو ي مييگو اوهي و يدپرست، خوي خودسر،ت، استبداديخشونت، سبعچون 
 بـود  ن يعنـ يو معنوي است؛     يد ماد ي شد يماندگ ت عقب ي جاهل  دورة يژگي كه و  ندا فتهگ
 از هـا  گذشته از ايـن، آن . سوي ديگر از ار و ابتكاريفقدان تفكر، اخت از يك سو، وت  ي امن ،نان
هـا    ويژگين  يا .)18::، ص 45(ند   بود  بهره يراسته از خرافات ب   ي و پ  ينطقتي خردپذير، م  نايد

ها نيست و به ويـژه در        خاص آن شود،   ين اطالق م  ي صحرانش يتر به اعراب بدو    هر چند بيش  
   .شود  ز ميينان نير صحرانشيشامل غبعد معنوي، 

را  ن و كـوچ گـرد     ي صحرانـش  عـراب ا يانع تمدن سـاز   و توسعه و م   ف كننده يعوامل تضع 
   :توان چنين خالصه كرد مي

 كه گاه   يق با گروه اجتماع   ي چنان عم  يونديمقابل، پ  در و) يمنف ("ييفردگرا" ينوع) 1
  .)31:، ص5(راند  ميز يرا تا فدا كردن جان نفرد 

   .)65:  ص،32( ، خالقيت و ابتكار استيز موانع رشد عقلاكه : تيجزم) 2
 يمـدها اياز پ  يصـحراگرد اي، و     كه حاصل شيوة خاص زيست قبيله      يا لهيقبتعصب  ) 3
   .است ناخواسته آن يروان

ـ       يتعصب كوش به   ياسالم در جهت ده   گفتني است     چـه  ؛ن بـردن آن   يد نه حـذف و از ب
  .ممكن باشدناد يشا  مشكل و، كوتاهي در مدت زماني روان يك ويژگيحذف 
 افراد به گذشته و افتخـار بـه         يمند هعالقكه به معناي     )ييگذشته گرا (اصل و نسب    ) 4

ـ  ي ذهن افراد به حال و آ       كه افتهي رشد    بر خالف جوامع   .آن است  گذشـته توجـه     ش از ينده ب
  .دارد

   .گيري تعصب است ترين عوامل شكل كه از مهم ديتقل) 5
  .اكاني نبه انديشه و منش ير اصولي غيبستگ دل و يمحافظه كار) 6
عدم احترام   و نتيجة  يل در جوامع بدو   يج حل مسا  ي را يها وهي از ش  يكيكه   خشونت )7

ز بـه هـر   يرآمينگاه تحق اين خصلت موجب .بودها و مقررات نادرست       وجود قانون  يابه قانون   
  . استيز خاليآم خشونت از عمل كهد بو يزيچ
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عت از مقررات، قانون     آن اطا  ةجيرا نت ي ز ،كرد ير م ي را تحق  يني شهرنش يزندگعرب بدوي   
  .)201: ص،17(ات تجارت بود يمقتضيا و 

تنازع بقا نيز به حـدت و        و   يعيز انتخاب طب  يو ن ت  ي محروم ،يدست تنگناگفته نماند كه    
  .)36 :ص ،5(افزود يخشونت مشدت اين 

 . شـعور  يع و عجوالنه و شور به جـا       ي قضاوت سر   آني، يزدگ جاني، ه  بودن ياحساسات) 8
صبر پيشه كردن  شدن و يجاني از هيري جلوگيعني ،"حلم" خصلت، همان نقطه مقابل اين

  .)88: ، ص9( سراغ گرفتآنان  درتوان  است كه نمي يو بردبار
 كم انگاشـته    ي از زندگ  يشود سهم آدم   يموجب م كه    بودن يو خرافات  ييگرا اسطوره) 9
  و زمان احاله دهـد     به ديگراني در وراي زمين    ،  اوستعهده خود   بر   را كه    يكار و آدمي    شود

  .)33: ص ،41(
 :ص ،5(گشود ينم يني عواطف د  يدل به رو  هاي عرب جاهل اين بود كه         از ديگر ويژگي  

  .)282-281 :، صص4(بود ي و شكاك و منكر مكاشفات الهي ماد قلباًو) 48
 شـت  كامـل دا    رسـوخ  ي جامعه بدو  ي در اقتصاد چوپان   ي عموم يرسم، چونان   ارتغ) 10

 و غـارت    ي بـود، دزد   ييـ  بزرگ نشان تمـول و دارا      يها جا كه گله   از آن . )28-27 :صص ،7(
  .)190:، ص6(آمد  ي آنان به حساب مي زندگةوي از شيبخش

 تعصب به قبيله، در حقيقت، تكامل خودپرستي فرد است كـه در شخـصيت قبيلـه                 )11
خـود در   اتكا و اعتماد به     . بخشيد  كند و زندگي صحرانشيني آن را دوام و قوت مي           تجلي مي 

رسـد و      نمـي  "انـسان اجتمـاعي   "انسان بدوي چنان ريشه دوانده است كه هيچ گاه به مقام            
جا كه پاي قبيلـه در       براي كسب فضايلي كه هدفشان ترجيح مصلحت جماعت است، جز آن          

بري و تسليم به قدرت در زندگي صحرا اعتبـار       از اين رو، نظم، فرمان    . كوشد  ميان باشد، نمي  
  ).36  :، ص10(ندارد 
تفكـر   (گراييري انصراف از كار و انحراف به طرف تقـد         ،يطلب تيزه موفق يفقدان انگ ) 12 

  . استيانسانچنين  ة شاخص) كار محورانديشة ي به جاجبر محور
ن ي در عـ   اوجاسـت كـه      نيـ جالـب ا  . سـت "جو مساوات" و   "سرسخت" يرب بدو ع) 13
 ييند كه گـو   يب ي چنان م  ب را و قوم عر  شتن  يخواو  . ز هست ي ن "منش اشراف" ييجو مساوات

  .ق استياشرف خال
گـر  ي و فقدان تعامل سـازنده بـا د        گراني با د  يعدم ارتباط فرهنگ  و   ياضت فرهنگ ير) 14
ه و كـوچ    يبه سبب سكونت در باد    اعراب   و. شود ي م يافتگين  و تكامل  يها موجب خام   فرهنگ
   .)155 :، ص30(ت فرو رفته بودند ي در بدواتر شده بيشترگر عزلت مداوم،
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 ة گـسترد  يريپـذ تأثير موجـب    ي فرهنگ ارتباط شـفاه    و يساز عهي و شا  ييگرا ذهن) 15
 ةافـت كـه بـه انـداز       يوان  تـ  را ن  يچ اجتمـاع  ي هـ  ،در جهـان كهـن    . شود يگران م يانسان از د  

اعــراب، بيــشتر  .)32:، ص30(ثر باشــد ؤمــ آن در ياحــساسات همگــاناجتماعــات اعــراب، 
 ي زندگينوعتا به  ندآمد ي مگاه گرد هم   گهبا اين وصف،     اند؛  وده ب مراكز ثابت   فاقد ،گرد ابانيب

   . بوديخراف  و ير علميغ آنان ياما نظام معرفت؛  بپردازنديتعقل
 ي آن روزگار بود، اجتماعـات     ي ادب يها ينيكه شب نش  ) سمر( خاص   يها عالوه بر اجتماع  

  .)37 : ص،41(شد  يل مي تشكي موسميز وجود داشت كه به مناسبت بازارهايعام ن
ر و تحـول    يي بود كه موضوع تغ    يا ات جامعه يخصوص از   يچه كه گفته شد، بخش      آن ةمه

، ي فرهنگـ  ةنـ يشود، فقدان هـر گونـه زم       يچه استنباط م   آن.  بود  اسالم يامبر گرام يتوسط پ 
   . استاي در چنين جامعه هر نوع توسعه و تمدن ي براي و اقتصادياجتماع

  
  و توسعه ناموزونينيشهرنش يبه سو: ان شهر مكهيبن. 4

ا چند نسل  يك  ي يطو   ي طوالن اي  رات در دوره  يي از تغ  يا مجموعهرا   ياگر تحول اجتماع  
 حـوادث و    )ص(امبريـ ش از ظهـور پ    يپها    و نسل ها   سال) 16 :ص ،39 (بدانيمك جامعه   يدر  

ر اساس   ب . شمرد ي تحول ينديآرفآغاز  توان    ميشود كه    يده م ي د مكه و عربستان   در   يتغييرات
 از خداونـد  ، مكـه ةهنگام تـرك همـسر و فرزنـد خـود در در    ) ع(ميحضرت ابراه،  قرآنآيات  

د يـ ن را شهر امن قرار دهـد و اهـل آن را از ثمـرات برخـوردار نما                 ين سرزم يتقاضا كرد كه ا   
ن يو سـرزم  ) 3/نيت(ن  يالبلد االم ) 92/انعام (ي ام القر  نيز قرآنگر  ي د يدر جاها . )126/بقره(

ره العـرب بـه     يـ  جز ي بـدو   كـامالً  ي از زندگ  يجيذر تدر گ .استشده  ده  ينام) 91/لنم(حرام  
امبر ي پ ي جد اعال   بن كالب  يقص اقدامات   جةيد نت ي با  را  مناطق ي در برخ  يني شهرنش يزندگ

 يش را در محلـ    ي هر گـروه قـر     ، در آورده  ي مسكون ه شهر مكه را به صورت منطق      يو. دانست
  .سكونت داد

  بلكـه صـرفاً    ؛ستي ن اش  ي امروز ي جامعه شناخت  معنايجا به    ني در ا  ينيشهرنشاصطالح  
 يهـا  يبـا بـدو   هاي مكه     رنشينن شه ي ب و است   ين خاص ي در سرزم  يمي استقرار دا  يبه معنا 
. )271:ص ،4: ج ،31( در سطح ادراك و فرهنگ وجود دارد       ي نقاط مشترك و مشابه    يجاهل

 و  يل فروپاشـ  يـ نـه بـه دل    ي و مد   مكـه  ي تجارت يها  راه يابي تيزمان اهم   و هم  ياصالحات قص 
اقتـصاد آن دخالـت      ييره العرب و شكوفا   يت جز يش اهم ي در افزا  ي همگ ،منيانحطاط دولت   

جـا و كـم      ان در آن  يخصوص با دخالت حبـش    ه   ب ،مني اوضاع   يان پس از آشفتگ   ي مك .داشت
 ييايـ و پ ،جاد شده از زمان هاشـم     ي ا  از خأل  يريگ به امر تجارت، توانستند با بهره     آنان   يتوجه

ان يـ  عربـستان كـه م  ييايت جغرافيعالوه بر موقع . مكه بدهندي به تجارت و بازرگان   يشتريب
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ك بـود و از اصـل       يـ چند كشور متمدن قرار داشت، زبان اعراب با زبان غالب ملل مجاور نزد            
معـاش   .داد يش مـ  ي را افزا  يريپذتأثيرن امر تعامل و     ي ا  .)9: ص ،23(گرفت   يشه م ي ر يسام
هـا   ن مـسافرت يشـد و همـ   ين مـ يمأمن و شام تي به ي و زمستان ي تابستان ةرحلش از دو    يقر

بـه پـاس    نيـز   راهزنان   .)2-1/شيقر(د  شوشان برقرار    خود ني ب يالفت شد وحدت و   يباعث م 
  .)631:ص ،29( به كار آنان نداشتند ي كار،حرمت كعبه

 بـر   ، مكـه  اقتـصاد . دي و اشراف گرد   ي تجار يها ش گروه يدايد موجب پ  يط جد يظهور شرا 
. خـت يانگ يرا در انـسان بـر مـ       ) يماد(شرفت  يت و پ  ي موفق ةزيو انگ  ييفردگرا ،ابانيخالف ب 

 يـي فردگرا در كنـار     ،شرفتيـ ت و پ  يـ  بـه موفق   يريـ گ م كار و جهت   يش تقس يروند رو به افزا   
ـ    يد كه تمام  رقم ز  در مكه    وضعيتي را  ،ي اخالق سنت  يمتهورانه و فروپاش    ي عناصر متعارف ب

ك يـ  به عنوان    "مروت"د در مكه،    ي جد ير مركز بازرگان  د .)77 :ص ،8( دارا بود را   2يهنجار
فع منـا  و   )80: ص ،همـان (نداشت  جايگاه مناسبي   گر  ي، د يا لهي قب ي و همبستگ  ينظام اخالق 

اسـت  يك تاجر ممكن بـود حاصـل ر       يثروت  .  داده بود  يمنافع فرد  خود را به     ي جا يا فهيطا
اسـت را انجـام دهـد و از         يف ر يها و وظـا    تيولؤ نبود مس  گر حاضر ي د ي ول ،له باشد ي بر قب  يو

  .)64-63 :صص ،43( كند يت و نگهداريله حماي قبةچاريف و بي ضعياعضا
 يا وهيبه شـ   ق تجارت و وام با بهره،     ي طر را از ه خود   يسرما) شيله قر ياز قب (ساكنان مكه   

 كـسب   منظـور  بـه    يدسـت   رسـم گـشاده     و نداختدان يمكار    بهنامد،   يم 3يعقالنوبر  د  يكه شا 
 ،19( شـد   رنگ مـي    رفته رفته كم  معمول بود،    نينش هين رهبران جوامع باد   يت، كه در ب   يثيح

از  ي و فكـر يفرهنگـ  يريپـذ تأثيرو  ياختالط فرهنگـ  ي تجاري شهرها يژگيك و ي .)51:ص
ـ      يتاجران  يمكـه محـل تالقـ      .)143: ص ،28 (كردنـد   رفـت و آمـد مـي      جـا    نآه   اسـت كـه ب
 ةجـ ينت .كردنـد  ي را با خود حمل م     ي و شرق  ي غرب يها  تمدن ياه  شهي اند  بود كه  يهاي  كاروان

 ةظهـور طبقـ   عرب، يا لهي قب -ي سنت يوندهاي شكسته شدن پ   ،ديجدهاي    دگرگونين  ي ا ةهم
ض در ي، اجحـاف و تبعـ   فساديها نهيو ظهور زم    اخالق يسست ،تي در نها  و،   و اشراف  يتجار

 مختلف در روابط يشهرها  از مردم ويعيعات وساطالمكيان  ، با اين حال  .جامعه آن روز بود   
ـ  ي خو ياسي و س  يبازرگان  و ي و عقلـ   ي فكـر  ي تجـارت قـوا    شـغل . دسـت آورده بودنـد    ه  ش ب

 را كه در مردم عربستان بـه        يدار شتني و خو  يشيدوراند چون  هم ي اخالق ياين سجا يچن هم
   .)43 :ص ،38(ك كرده بوديت و تحريندرت وجود داشت، تقو

در زمـان   . اسـت شرط  ترين    مهم استعداد ماده  ، و استفاده از آن    واال يدنتمپذيرش   يبرا
ك قـوم   يـ  كمال بوده و واضح است كـه         مردم عربستان در درجة    اتيادب ،امبر اسالم يبعثت پ 

ل و امـور را بـه       يمـسا بـسياري از    توانند   يهر قدر هم جاهل باشند م     پيشرفته،  ات  ي ادب يدارا
سـبب  فكـر مختـرع   و  ريـشه داشـت      عـرب    در نهاد  كه   ،الي خ يآزاد .نديل نما ي تحص يآسان
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، )795-794:صصـ  ،35(د  نـ يع شروع به اكتشافات تـازه نما      يسرهايي    گامبا  آنان  د كه   يگرد
ن يه ا  ژي و ، شده نسبت داده  يعصر جاهل به   ي و متون اسالم   نآقر در   هاي ناپسندي كه    ويژگي

  از آن اسـت يناشـ  يختگي و نـافره  ي بـدو  ي، خاص زندگ  ها  ويژگين  ي از ا  يبرخ. دوران است 
 د آن عـصر يـ  محـصول تحـوالت جد   ي برخـ  ؛)قتل و غارت، افتخار به حسب و نسب و تكاثر         (
   .)يا طلبيض و دني، قمار، فحشا، تبعيگسار يم(

  
  ي فرهنگ و تمدن اسالميان مبانيمراحل بن. 5

 يرمتمدنانـه بـه سـو     ي غ ي عربـستان از زنـدگ      جامعة يجي تدر يريگ فاصلهآمد،    كه    چنان
 .چيرگـي داد بـر اراده انـسان   را  ي و تجـار  ي منـافع اقتـصاد    ،ت ناموزون ي توسعه و مدن   يعنو

شه يـ  اند پذيرش ةني زم ،يان بعثت نبو  ي در جر   حاصل از اين امر،    يها ها و اضطراب   يناهنجار
 ة اسـتحكام و تكامـل اراد      يمبنـا   را بر   متعادل و موزون   يد كه توسعه و تمدن    ي گرد يو تفكر 

 كـه   ر اين نكته انگشت نهادند    ب )ص(رسول خدا م و   ي كر قرآن .كرد   مي پيشنهاد انسان   يفطر
نشيني  با همن خواست و اراده ي خواست و اراده انسان است و ا     ،رات و تحوالت  ييتغسرچشمة  

 ،يامتـ  ن در هـر گـروه، ملـت و        يـ ابنـابر    .دهـد  ير سـمت و سـو مـ       ييتغ ،دي جد اي  شهياندبا  
بـه  بر اين اسـاس بـود كـه         . وسعه و تمدن است   دهنده به ت   ن عنصر جهت  يتر  مهم ينيب جهان
 يهـا  هـا و قـضاوت     دهيـ  از ا  يمنظا عبارت است از     يدئولوژيا .د پرداختن يني د يدئولوژيارائه ا 

ر، يه، تفـس  يـ ا جامعـه را توج    يـ ك گـروه    يت  يافته كه موقع  ي سازمان   ح و عموماً  يروشن و صر  
ن و ي معـ يابيـ  ا، جهـت هـ  ارزشد از ي شـد يريپـذ تأثيربا الهـام و  و  ؛دينما يح و اثبات م يتشر

، صص 39(كند  يشنهاد و ارائه ميا آن جامعه پي آن گروه و ي كنش اجتماعي را برايمشخص
ـ  ، عمـل ةبـر حـسب نحـو   ) ص(ديني پيـامبر   يدئولوژيا .)82-83  ،ن حـال يو در عـ  3يانقالب

  .طلبانه است اصالح
نوسـازي  حاضـر و  ر يناپـذ   و تحمـل ناپذيرفتنيت يقت قطع رابطه با وضعي در حق ،انقالب

شـود مگـر بـه دنبـال         ي حاصـل نمـ     ين دگرگـون  يا .است ي و انسان  يط اجتماع يمحبنيادين  
رات ييـ  بـاز تغ   ، آن در پـي   كه   ، جامعه تمام يا بخشي از     و شعور  يوضع روان در  ي ژرف   راتييتغ
-222: ص صـ  ،همـان (جاد خواهـد شـد      ي ا يه و هم در سازمان اجتماع     ي در روح  ، هم يگريد

جا مهم نيـست كـه        تا اين .  است كمال مطلوب ك  ي پرستش   ي انسان يل ترق گانه عام ي .)223
ت و  الي باشد كه در آمـال و تمـا        يقواي    اندازهالزم است تا    تنها  . ن كمال مطلوب چه باشد    يا

ه باشـد كـه     ين پا يه آن تا ا   بمان هر فرد    يده و ا  ي و عق  نمايد وحدتجاد  يك قوم ا  ياحساسات  
 يخ انـسان  ي تـار  .)790:ص،  35 (دن جان نيـز دريـغ ننمايـد       از ارزاني كر   ،وصول به آن  راه  در  

همـان كمـال    بـراي رسـيدن بـه        حوادث است كه انـسان در تـالش          اي از   سرگذشت سلسله 
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 ن و دعـوت    يـ ابـالغ د   )ص(ي رسول گرامـ   ةويش .)791: ص ،35(از سر گذرانده است   مطلوب  
ن امـور   يگزي جا يور ام ،كيدئولوژين نظام ا  ي در ا  .)125/نحل (بودد  ي جد يساختن انسان براي  

  :گر شد، از جملهيد
 يريپـذ  تيولؤ، مـس  ي جاهل ياه   ارزش ي به جا  ي اسالم يها ، ارزش  شرك يد به جا  يوحت
 و غـصب و     ي دزد ير بـه جـا    يـ  كـسب خ   يله بودن ثروت برا   ي، وس يزيگر تيولؤ مس يبه جا 
 يازمندان و آزاد كردن بندگان بـه جـا        ي و غارت و فقر و هدف بودن ثروت، كمك به ن           يتنبل

، تالش  يا لهي منافع قب  ي به جا  يانسان  و يها، منافع اسالم    آن ين و بردگ  ي از مستضعف  يگاريب
 بـه   ي الهـ  ي ركود و حفظ وضع موجود، نبـوت و رهبـر          ي بهتر به جا   ةندي به آ  يابي دست يبرا
د و  يتول و  پوچ و عبث، كار    اي  ندهيآباور به    ي، اعتقاد به معاد به جا     اي  لهيقبوخيت  خي ش يجا

، يل اخالقـ  يـ  رذا ي بـه جـا    يل اخالقـ  ي، فـضا  ي و غصب و تنبلـ     ي دزد يغنا به جا  ت و   يمالك
ـ  ي، اعتماد به جـا    يا لهي حكومت قب  ي به جا  يحكومت جهان  ثـار و عـدل و      ي و ا  ي اعتمـاد  ي ب
  .)130 :، ص22 ( ... غارت و ظلميانصاف به جا

ت ئي در ه  وجود در آن  م م ي، مفاه گيرد  به خود مي  ك  يدئولوژي ا يآن گاه كه مذهب صورت    
 .)237-236 :ص صـ  ،39 (شـود   يل م ي تبد يياين دن ي و ا  يني ع يمي به مفاه  ،كيدئولوژير ا يغ
هـا    هـر جامعـه بـر آن       ي كه زندگ  اي  و عادات آگاهانه   ندا  ترك عادت رات متضمن   يين تغ يما ا ا

ت يـ  حما اًيها قو  ل است كه از آن    ين دل ي به هم  ؛ق ناخودآگاه دارد  ي عم يها شهياستوار است، ر  
 بـه   يديـ  جد يهـا  شهيـ عـادات و اند   جاد  ي ا يرا ب . است بسيار دشوار ن  شاداختنشود و بران   يم

 ،43(ن نـسل زمـان الزم اسـت         يم، چند ي قد يها شهي عادات و اند   يهمان استحكام و استوار   
امبر در مكـه  يـ  كه پيروند .ن است يم امامت ه  ةلي تداوم نبوت به وس    ادلة از   يكي و )59 :ص

. امبر بودنـد  يـ اران پ يـ ن نخبگان همان صـحابه و       يا.  بود "يپرور ا نخبه ي يفردساز"داشتند  
 جـستجو   يكيدئولوژي و ا  يان نخبگان معنو  يتوان در م   ين نخبگان را م   يتر ين و مترق  ينوآورتر

ق يـ  نفـوذ خـود را از طر       ،يريـ گ مي در تصم  تأثيرنان عالوه بر حضور و      ي ا .)124: ص ،39(كرد
طـرز تفكـر، وجـود و عمـل          از   يا نـده  ز يهـا  نمادها   آن. كنند يز اعمال م  ي ن يالگوساز ينوع

 خود بـا    يدر همانندساز ها تقليد كرده،      از آن گران  ي كه د  شود  ن باعث مي  اش  جاذبهو  هستند  
ــا  آن ــنهـ ــان(دبكوشـ ــرادي  .)127:  ص،همـ ــين افـ ــدر اندچنـ ــالمةشيـ ــوه " ي اسـ اسـ

  .دنشو ي م خوانده)21/احزاب("حسنه
، با حوصله   ) مثبت كلمه  يبه معنا (مند به قدرت     ه، عالق ي جد ييها انسان  به يساز تمدن

ـ  كـه ) ي و مل  يقومرفع تعدد   ( از دارد ي ن نگر  ي و جهان  يو مجهز به تفكر تسلسل      ين باورهـا  ي ب
 صاحبتمدن محتاج در يك كالم،  و  سازگاري ايجاد كنند   يطيات مح يو واقع ) آمال ( ذهني
. ت نبوده است  يمالكتر از    هانندزيتر و پرانگ   كننده نيي تع يچ عنصر ي ه ،يويل دن ي در مسا  ؛است
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پيش نيـاز  .  حفظ و بسط تمدن را داشته باشندة كه دغدغ  ي گروه ؛تمدن محتاج مالك است   
را يـ  ز؛گـردد  يسر مـ يـ م و نه آشوب و بحران   ، ثبات ةيرشد در سا  . است  آرامش و ثبات   ،ديگر

ز ايـ نالزمة ديگـر     .برد ين م ي را از ب   يت و رشد و نوآور    يند خالق يآزه و فر  يآشوب و بحران انگ   
، يفيد كدر بع.. . و ي، مالي، قدرت نظاميدر بعد كم. است يفي و كي در دو بعد كم قدرتبه  

 و  ي نبـو  ةريهـا در سـ     ن شاخص ي ا همة .)31:ص،  43 ()60/انفال(  ...ونظري   و   يقدرت فكر 
روان خـود را    يـ  پ ، جز اسـالم   ينيخ، د ي تار ةدر هم . د قرار گرفته است   يكأ مورد ت  ينآم قر يتعال
نه مانند اسالم موفـق نبـوده   ين زمي در اينيچ دي و ههرومند بودن دعوت نكرديوسته  به ن  يپ

 يجاد فرمـود بـه كلـ      يروان خود ا  يدر پ  )ص(امبري كه پ  يكمال مطلوب  .)235: ص،  19(است  
 ي بـرا  ، نفـس واحـده    چونان ،دهياتحاد مذهب و عق   در ساية   جو   ك قوم جنگ  ي بود و    يمذهب

نان ي را از جانـش    يجنگـ  فنـون    ،هي اول يها  از شكست  مسلمانان پس . ا شدند يفتح آماده و مه   
ائل بـه   ن يدانيف آنان قرار گرفتند و سپس در هر م        يونان آموختند و به سرعت در رد      يروم و   
  .)791:  ص،35(شدند پيروزي فتح و

 گسترش اسـالم بـود كـه بـه          ي برا ي در صدر اسالم مانع    يا لهي قب ي رهبر يساختار سنت 
دارشدن رهبـر   يپد. ف شد يتضع) ص(امبريمندانه پ   فره يرهبرن  ن شد يگزيمرور زمان و با جا    

كند  ي مي انقالبيروي كه فره را نيزيچ.  استي كل نظام سنتي برايديمند تهد س فرهييو ر
 و  يدوباره ذهنـ   ي بازساز ي برا يكند و علت   يجاد م ي را در اذهان افراد ا     يراتيين است كه تغ   يا

 يرهبـر  ي تنها بر اساس نـوع     ،ريين تغ ي ا ةژيت و يريدم. )124: ص ،24(دشو  يها م   آن يدرون
  كه ن اقتدار يتوانست باشد و تداوم ا     يم) 36 :، ص 34 (يت رحمان يريمدا  ي )55/مائده (ييوال
 )73/اءيـ انب ("امامت" به صورت ،عهيدگاه شي از داست، ين تحول ضرور ي ا ادامه يافتن  يبرا

 ي الگوهـا  ي بـا برخـ    د آميختـه  ، هرچنـ  ي اقتـدار سـنت    ي الگو يزيبازخگشت كه با      ميسر مي 
  . اين امر، چنان كه بايد و شايد، محقق نشد ،ياسالم

 در  كـه بـود    نـه ي منبعـث از مد    تيمدنو وجوب    )97/نساء (هجرت ةمسأل ،گري د ياز سو 
 گفتـه   ي، به جاي  يميان ابراه ي در اصطالح اد   نهيمد. شد ي استعمال م  "تعرب"مقابل اصطالح   

ه يـ نه بـا قر   يجا فرق مد   نيدر ا . افته باشد ي آن استقرار     در ينيت و دولت د   يكه حاكم شود يم
ـ         يه گرچه م  ين است كه قر   يدر ا   محـل اسـتقرار     يتواند محل ظهور بعثت و رسالت باشد، ول

هم محل استقرار دولت شد و هم محـل اكمـال و      در اسالم،   نه  يمد. ستيت ن يدولت و حاكم  
 شـرايط  و   ي اعراب بدو  ينينش وچ ك ي زندگ شرايطمقابل   در )ص(امبريپ. يت اله ياختتام مدن 

 ديـ ت جد يمـدن  بـه عنـوان ظـرف        ،ينه را با سنت كشاورز    ي مد ،شهيان تجارت پ  ي مك يزندگ
ج يت، قـضاوت، بـس    يم و ترب  يگاه عبادت، تعل  ي را جا  ي مسجد النب  )ص(امبري پ .كند يانتخاب م 

 يها انه شامل بازارها و خ    ينيبافت نو كه در پي آن،     داد    قرار ي و مركز حكومت اسالم    ينظام
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ثـرب كـه در شـمال كـوه سـلع قـرار             ي پراكنده   يها ي اطراف آن شكل گرفت و كو      يمسكون
ي در  ميرمستقيم و غ  ي مستق يها تالش .)121 :ص ،43(پارچه شدند  كيگر  يد كي، با   ندداشت

صـورت  ن تحـول    يـ  متناسـب بـا ا     ي و مكـان   ي و ماد  ي اجتماع شرايطجاد  ي ا ي برا سيرة نبوي 
ارج كـردن افـراد از تعـرب بـه           و خ   هجرت توان به واجب نمودن     ها مي   گرفت كه از جملة آن    

) تعرب(ه يجوع مجدد به باد تحريم شرعي ر  و  ) ينيجانش كي به   ينياز كوچ نش   (ينينش نهيمد
ه يـ ت انقـالب و علـت مبق      يـ م و تثب  ي، تحكـ  ييب شكوفا هجرت موج . )313 :، ص 16(نام برد 

از مرحلـه   با هجـرت،     خود را    يلاست داخ يرسول اهللا س  . ل حكومت بود  يقالب تشك  بعثت در 
. شد به دولت يا لهيتحول نظام قب  باعث  و  وارد كرد    يغ به مرحله استقرار حكومت اسالم     يتبل

 تمـدن و فرهنـگ      يريـ گ هجرت آغاز اصالحات رسول اهللا در جامعه عـرب و موجـب شـكل             
  .)115 :ص ،42(دي گردياسالم
 ي حتـ ين كننده بود كه اعراب جـاهل ييچنان تع ت آني جاهلةدور  درياز ماليو ن   فقر مسأله

 نيـز  ييهـا  تين موقع ياز چن ) ص(پيامبر .دادند ير م يي تغ ي اقتصاد ةن را به نفع بهر    ياحكام د 
 تطابق  ي برا ياعراب جاهل .  كرد ي بهره بردار  " فرصت "به عنوان   آمد،    به شمار مي  د  يتهدكه  

ـ    يـ ك بـار،    يد سال    هر چن  ،صول برداشت مح  يها  با ماه  ام حج يا  ي قمـر  يهـا  ر مـاه  ك مـاه ب
م از جهـت    ي تحـر   و ايـن   م كـرد  ي را تحـر   ئاسالم نس . گفتند ي م "ئنس"افزودند كه آن را      يم

ن ينـش  هياعراب باد ترين اين تغييرات، وادار نمودن        مهم .د آورد ي پد يرات مهم يي تغ ،ياجتماع
د يـ ن بايل شهرنـش يز قباينان و نينش هيباد.  است"تحضر"ا اخراج از تعرب به ي ينيبه شهرنش 

 از يكين يا. برقرار باشد سال ايام د در همةيا تجارت باين شوند و بازار     يبه تمام معنا شهرنش   
  .)70 :، ص21(دار كردگردان را به تمدن وا اباني مهم اسالم  است كه بيكارها

   اسالميويكرد دنيرو. 1. 5
 ؛ستيـ  آن نا  و مظاهر  ي دن ازز دادن انسان    ي است در صدد پره    يياگراي كه در ذم دن    ياتيآ

نيـز   يات فراوانيآ. كند ين مقوالت برقرار مي است كه انسان با ا    يح نسبت يبلكه در صدد تصح   
 :، ص 12(اسـت . ..ا و   يـ  از متاع دن   يريگ ، بهره ني عمران زم  يمشوق انسان برا  وجود دارد كه    

  مسلمانان حـرام كـرده     يت را برا  يرهبان زار است و   بي ي افراط ي زاهد مĤب  دين اسالم از  . )35
شرفت يـ  توسـعه و پ  ي مخالف و در پ    ي با فقر و عقب ماندگ     ،يعيبه طور طب  . )32/اعراف(است
 ي و توانمنـد   يمانـدگ   عقـب  ي اساسـ  يهـا   از شاخص  يا  مردم هر جامعه   يسطح زندگ . است

 رسـول   .رديـ گ يرا در بـر مـ     . .. و يل رفـاه  يه، لباس، وسا  ي چون تغذ  ي امور كه است   ياقتصاد
 ةكـه همـ   بود   ي از زندگ  يكرد و مشوق سطح    يها استفاده م   ياز انواع خوردن  خود   )ص(اكرم

مند سـاختن    شت و بهره  ي توسعه در مع   همردم را ب   ايشان . انسان در آن برآورده شود     يازهاين
حـات سـالم،    ي تفر ،يگـر   بر سفر و گردش     و خواند ي فرام يها و امكانات رفاه    خانواده از نعمت  
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فرمود خداوند اسـالم را      يامبر م ي پ .نمود ي م  خود به آن توجه    ه،د داشت يكأ ت ظاهري يآراستگ
نيـز   يبـارگ   و شـكم   ييالبته بر عدم اسراف و خودنما     . )63: ص ،12(بر نظافت بنا نهاده است      

 ،يحق داشتند كه از مواهب حـالل زنـدگ         سلمانانم. )55 -43:ص ص ،13(د كرده است    يكأت
كـرد  ياسـالم مـشوق رو    ن  يـ  د ،يدگاه وبـر  يـ از د . )275: ، ص 19(ور شوند    بدون اسراف بهره  

 و  ين اسـالم  يش جامعـه نـو    يدايـ سـاز پ   نهكه زمي  بود   ي اقتصاد يها ا و تالش  ي به دن  يديجد
 و  ي اقتـصاد  يها تي فعال اوانرف نمود ارزش    يتالش اسالم برا  . )50:، ص 10(دشد  يتمدن جد 

ل ي تـسه  ي بـرا  يا العـاده گـسترده    رسد كه احكـام و ضـوابط فـوق         ي تا به آن حد م     ياجتماع
، شركت، اجاره، وكالت، قـرض، حوالـه، رهـن، ضـمانت، وقـف، مزارعـه،                هر معامل دت  ارتباطا

 اصـل   ،ن احكـام  يـ  ا ةالبتـه در همـ    . )53:، ص 12(وضع و به اجرا گـذارد      ... جعاله و مساقات،  
، 27(باشد يد ميكأ مورد ت،ي اقتصادةا توسعيت يبه عنوان شرط هر نوع فعال  يعدالت اجتماع 

   .)221: ص
 بـا گـسترش اسـالم و        موجـب شـد كـه بعـدها       و تعقل   آموزي    علمبه  توجه خاص اسالم    

 مسلمانان بـا    ة گسترد ينيعنايي عملي و    شملل مجاور و آ    يعلم  به منابع و مراكز    يابي دست
د فـراهم   يت جد ي مدن يريگ  شكل ي برا ي مناسب شرايط ،ق فتوحات ين از طر  يشي پ يها تمدن

ز يـ  چون كوفه ن   يدي جد ي شهرها يريگ  با شكل  يني و شهرنش  ينيجانش كيروند  تداوم  . دشو
 از دو   يكـ يت را   يـ امن )ص(امبريـ  پ .فـراهم نمـود   را  ت  يمتن رفاه و امن    رشد علوم در   شرايط

هـاي سـختي وضـع         و براي تهديدكنندگان امنيت مـردم، مجـازات        نامد ينعمت ناشناخته م  
باشـت   ان در كنـار  ن  يـ م د يمسلمانان تحت تعـال    مثبت   يياگرايدن. )61:  ص ،همان (نمايد  مي

 را تمـدن    يشرط مـال   ،ي و بازرگان  يز رشد اقتصاد كشاورز   يم فتوحات و ن   ي از غنا  يثروت ناش 
   .گذاشت ار مسلمانانيدر اخت

 يت شخص يولؤمس ،وليت صورت جمعي و قبيلگي داشت     ؤمس عرب   ةدر جامع جا كه     از آن     
 يفـر خبـر  يو كدار بازخواست  عهدهو  جنايت به جرم و يدگي رس ياز نهادها فاقد معنا بود و     

ه، ن تصور را مورد تعرض قرار داد      ياسالم ا . ه بود، نه خود فرد    يول غرامت و د   ؤله مس يقب. نبود
ر راد نهـاد و مقـ     ي بن يت شخص يولؤا و آخرت را بر مس     يان داد و امر دن    يرا پا  يي قضا ينابسامان

  .)66 :ص ،33( )38/نجم("دي را به دوش نخواهد كشيگريچ كس بار گناه ديه"داشت كه 
م كه وجه روشـن آن      ي هست فقه شاهد رشد    ،ي تمدن اسالم  يريگ  شكل ييابتدادوران  در      

بـا قاعـده،    ايـن فـن،     . استنگر    و ژرف ق  ي دق ي علم ،فقه.  است يل فكر يز و تحل  يتوجه به آنال  
 در  يت استدالل ي ذهن ژگييون  يهمبرد، كه    ي را به كار م    يقي دق يز مفهوم ي، آنال حجتل،  يدل
و شـد   ن  انا مسلم يت جمع يهو گذشته از اين، فقه باعث تكوين     . دبارور كر ن را   اناان مسلم يم

  . را تسهيل كرد آن يكسب ابزار ماد
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 ي مناسب، ثروت، دسترسـ    يايجغراف  مثالً ؛باشند ي م يها تابع قواعد   گر تمدن ي د ياز سو 
 روشـن و    ينـ يب  بـا جهـان    ي جـد  يهـا   انسان ،ي استراتژ ،تيت، ترب يت، جد يولؤبه منابع، مس  

 ظهـور تـشكل     ،، اجماع نظـر نخبگـان     يحركت جمع  و به سالح زمان، كار     و مجهز  يكاربرد
   ... و ياجتماع

. ن جهـت بـود    يهمـ  در   اسـالمي  يهـا  شهيـ  اند ي جـد  نايـ ت مجر يـ امبر در ترب  يتالش پ 
ق يـ ع و عمي وسـ يها ت از كوشش يحكا..  . و ياسي، س يطرح قواعد مختلف اجتماع   چنين   هم
.. .ل درآمدها  و   يت فرزند، تعد  يذكر، عبادات، ترب   جه به امر  تو. ارد د يجاد تمدن اسالم  ي ا يبرا
 طبقـات   ا ب دارا و تساهل  م . است يها و نخبگان در تمدن اسالم      ت انسان ي نشان از اهم   ،همه. 

نـان و  زمت با بردگان، حفظ كرامـت و حقـوق   ي، مال ي طبقات تريرب فقدان   ،يمختلف اجتماع 
    .)77 :، ص37( شد يبين تمدن تركي ايريگ گر شكل ياريرمسلمانان يغ
 چـه از  ؛امبر بـود يـ  پيهـا  ن دغدغهيتر ي از جديكي ياقتصاد  و يو فقدان مال   له فقر أمس   

عالوه . جاد شود يامبر ا يدر راه حركت پ   ناپذيري  مشكالت جبران   احتمال داشت   ه  ين زاو يهم
د يـ ؤ م ياديز يخي تار يها وجود دارد، نمونه  ..  . و يكاريفقر، ب  كه در مذمت     يات فراوان يبر روا 

 يريـ گ  از بهره  يگري د يها ن نمونه يچن  هم .)637:  ص و 606:  ص ،5: ، ج 28(ن نكته است    يا
 ،همـان (كنـد    يمـ حكايـت    در مسلمانان    ي اعتقاد يجاد سست ي ا ي برا ،ن ضعف ين از ا  يمشرك
 :ج ،14(ن كنـد  يـ  د يفر و ب  تواند انسان را كا     فقر مي : مي فرمايد ) ص( پيامبر اكرم  .)281 :ص
: امبر نقـل شـده اسـت  كـه فرمـود           يـ ت از پ  ين روا يا ،رفع فقر ت  يدر باب اهم  . )289 :ص ،4

نداز كه اگر نان نباشـد نمـاز   ي مييان ما و نان جدا  يم  ما در نان بركت ده و در       يبرا! خداوندا
 :، صـص  11(م  يـ آورد يم و واجبات پروردگار خود را به جا نمـ         يگرفت يم و روزه نم   يخواند ينم

 ي و اجتمـاع   ي، خـانوادگ  ي شخـص  يهـا  نـه يهز ازمنديها، ن   خواست نيمأ و ت  يزندگ. )47-48
 سـالم   ي زندگ يك فرد برا  ي است كه    ييها نهي هز ةرنده هم ي در برگ  ي شخص يها نهيهز. است

 از خانـه    يبرخـوردار : فرمـوده اسـت   ) ص(اكـرم امبر  يـ  پ به عنوان مثال،  . از دارد يو مطلوب ن  
 يهـا  نـه ي هز .)140: ص ،4: ج ،14( انسان است    يع از جمله عوامل سعادتمند    ي وس يمسكون
و  بهبـود وضـع جامعـه        ي اسـت كـه فـرد در راسـتا         يشامل انواع اقدامات مـال    نيز   ياجتماع
 ةنـ يبتوانـد هز  ،  )ص(امبريـ به قـول پ   تا جايي كه    ) 24 : ص ،13(دهد ي آن انجام م   يابي سامان

    .)140:ص ،6 :ج ،14) (132/نور( اند، بپردازد ي اقتصاديكه فاقد توانمندرا  يازدواج كسان
  جانشيني در توسعة ديني  تشويق به يك. 2. 5

 ،ديـ  مج نآقردر  . آغاز تمدن با شروع كشاورزي و توسعة تمدن از زمان شهرنشيني است           
چـه   د و بـه آن    ي برخـوردار شـو    ي كـاف  هيتغذ  دستور داده شده است كه از      ،يات متعدد يدر آ 

 از .)131/ اعـراف و172/، بقره141/امانع( توجه كنيدشود ين حاصل ميزم چه از د و آن  يرو يم
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سـاز و مـشوق       آيـد كـه ديـن اسـالم زمينـه           هـاي تـاريخي برمـي       مجموعة روايـات و نمونـه     
هايي كـه   ها و ظرفيت جانشيني و كشاورزي، تجارت و شهرنشيني بوده است؛ يعني ظرف  يك

د نمـوده    را ايجا  گيري تمدن بينجامد    شرايط مادي توسعه را فراهم كرده، در نهايت، به شكل         
 طلـب   يروز: ديـ فرما يامبر م يپ .اند ده شده ي نام  اجتماع يها كشاورزان گنج  ياتيدر روا . است
ده يچه ساعت انقراض عالم و از هـم پاشـ          چنان: ديفرما يا م ي ؛ني زم يها خانه د از مهمان  يكن

د، اگـر بـه     يـ  را در دست دار    ي از شما نهال درخت    يكي كه   يشدن نظام جهان فرارسد، درحال    
امبر يپ. ن راه وجود داشت   يز در ا  ي ن ي عمل يها  پاداش .ديد، آن را بكار   يكاشتن فرصت دار  قدر  
ن آات قـر  يـ آ. )78-76 : صـص  ،12( دهد   يد م ي، تملك آن را نو     موات يها ني زم ايي اح يبرا
 دامداران به ادامـه كارشـان را در بـر دارد و در تمـام                وق كشاورزان، باغبانان    ي تشو نيزم  يكر
 : ص ،19(ديـ تـوان د   يكمك خدا نمـ    يب به انتظار منفعالنه برا    ي از ترغ  يا نهچ نشا ي ه ،ها نيا

 در  ،و شـاگرد برجـسته او     ) ص(امبريـ  مـسلمان پـس از پ      ن نخبة يتر  برجسته ،)ع(يعل .)114
 در  ين بار است كه كس    ي اول يد برا يو شا  سازد يم يمركز كشاورز ك  ي ،نبعي در   ،دوران خلفا 

   .)68 :ص، 25(كند يم يگذار هي سرمايكشاورزبر روي  ،ن منطقهيا
ها بـه    زمين از   ي جز در برخ   را ياجازه كشاورز عربستان   عت منطقة ي طب ناگفته نماند كه  

پرسـتي باشـد، چـون عـشق          توانست برانگيزنده احساسات ميهن     كشاورزي مي . داد يعرب نم 
. آورد   به وجود مـي    ،كند  ناخودآگاهي را نسبت به زمين، كه همة نيازهاي انسان را فراهم مي           

گردي به كشاورزي وادارد     كوشيد عرب را از شباني و بيابان      ) ص(به همين سبب، رسول خدا    
 البتـه . كند و اين گام مهمي در جهت شهرنـشيني و تمـدن  و كنتـرل نظـام قبيلگـي بـود                     

رسـد كـه عالقـه       ين بودند به نظـر نمـ      ينش  كوچ  كه قبالً  ين مسلمان امكه و فاتح   ن از امهاجر
ن بـا آن انـس و الفـت         اكه مهـاجر  چنان نبود   اما تجارت   .  داشته بودند  ي به كشاورز  يچندان

 از مـسلمانان از همـان آغـاز بـه           يدهد كه بعض   ي در دست است كه نشان م      يلي دال .داشتند
   . )132-131:صص ،43 (پرداختند ينه ميان مديهوديدر بازار و كار كسب 

 نبـوده و بـه علـت        ياتفـاق ) عربـستان (امبر به جاده شمال     ي پ ةوات معتقد است كه عالق    
ن يـ  اي بـرا ن عالقه احتماالًيا.  داشته است  تجارت و اقتصاد مكه   در  اين راه    است كه    يتياهم

 ين جـاده حتـ  يامبر به ا ي پ ةعالق. نه منتقل سازد  يه را به مد   يتجارت سور   از يبوده كه قسمت  
ن ابتدا به علت  مهاجرا.)227-226 : صص،همان(افتي ماند و ادامه يز باقيپس از فتح مكه ن 

در فقـر و    از آنـان     ياديـ كردنـد و گـروه ز      ي انصار كار م   يها  در مزارع و باغ    ،هي سرما نداشتن
ن كـرد   يي آنان تع  ي برا يامبر بازار ي پ ، مسلمانان ي اما پس از بهبود وضع مال      ؛ بودند يازمندين

 :، صـص  7: ، ج 31(راق بـه تجـارت پرداختنـد      با بالد شام و ع    مسلمانان   ي تجار يها و كاروان 
 تجـارت اعـراب     ،ش از رونـق افتـاد، بعـد از آن         ي تجارت قر  ،گرچه با فتح مكه    .)314 - 313
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 چنان گـرم تجـارت شـدند كـه كمتـر بـه              يا  كه عده  ي به طور  ،افتي يا العاده گسترش فوق 
اشـتغال بـه كـسب و تجـارت در          ": كنـد  ي عمر نقل م   ، مثال يبرا. دنديرس يامبر م يحضور پ 

م ين بـرا يـ  از دين باعـث شـد امـور      يـ به حضور رسول اهللا بازداشت و ا      دن  يبازارها مرا از رس   
بيـشتر   نيمهاجر بودند و    انصار  از ان تمام كشاورز  باًيتقرنخست،   يها در سال  ." بماند يمخف

ان يـ هودي مسلمانان بـر     يروزي اما پس از پ    ؛پرداختند يت در بازار م   يد و فروش و فعال    يبه خر 
داران  ني زمـ   جرگة و در كنند  افت  ي را در  ييها نيتوانستند زم ن  ي مهاجر طبعاً .. .نقاع و ي ق يبن
  .)481 :ص ،20(ندينه درآيكشاورزان مدا ي

بخـش  . نـه شـكوفا شـد    ي مد يها يافت و در آباد   ي ظهور   يشهر  اساساً يطي در مح  اسالم
 سرشـار از    ،نده و مصطلحات قرآ   بو تجارتل  يمساناظر به    )ص(م محمد ي از تعال  يقابل توجه 

ن يـ نـد كـه د    ا   موافـق  »گـرون بـام   « شتر اسالم پژوهـان بـا قـضاوت       يب.  است يم تجار يمفاه
كه قـشر   گرچه وبر معتقد است     . )80:، ص 8( تناسب دارد  ي شهر ي با زندگ  كامالً) ص(محمد
 يديـ  جد  به اسالم شـكل كـامالً      ،)ييگرا لهيقب( خود   ي نظام يجو مطابق با سبك زندگ     جنگ

 .)همان( مستمر در كار بوده است       ي اسالم نزاع   و ييگرا لهين قب ين است كه ب   يت ا يدادند،واقع
 ، افـراد  ينيب نش و جهان  ير ب يي بر تغ  يامبر عالوه بر تمركز اصل    ي پ ،چه گفته شد   با توجه به آن   

در كـه    ياتيـ ات و روا  ي آ و كوشش نمود ت انسان   يمحور تمدن با      ي نوع يريگ شكلجهت  در  
اقتـصاد  شهرنـشيني و     و   ينيجانش كيبه  اسالم   نشان دهنده عالقة     ،استگرد   ذم اعراب كوچ  

  .باشد ينيساز توسعه و تمدن د نهي زماست تاا آن بسب نامت
  جامعه مدرن اسالمي: امت. 3. 5

نوع توانست خاستگاه     ميكه  متولد شد    يجامعه مدرن اسالم  ،  ينديآن فر يبا توجه به چن   
 ،)ص(امبريپ  .ودب امت و خانواده ،لهي قبيبه جااي كه اساس آن  جامعه .باشد از تمدن يخاص

جا كه،    از آن . رفته بودند يپذرا شنيده و    امبر  يام پ يكه پ اطالق كرد    ي كسان به تمام   را "امت"
ن جامعـه   ي ا ياعضا،  ن رسوخ كرد  آ يها  شد و در اغلب جنبه     ياسي س ك جامعة ين  ياسالم، د 

 "فـه يطا"را نـه    ي ز ؛ت خود نداشتند  ي وصف جمع  ي برا "امت"تر از     اي مناسب   واژه ،از آن پس  
هـا تنهـا     نيـ ا. هـا بـود      برازنـدة آن   "سـلطنت "اصطالح  ف و نه    ي از طوا  يا هيبودند و نه اتحاد   

خصوص در ه  ب،امبر همينقش پ. )134 :، ص43(شناختند يها م  بود كه آنياسي سيواحدها
ك يـ  كـه هـر      ،گريل د ي قبا يبرا س و يين ر ا مهاجر يبراايشان  .  بود ويژه ،نهيآغاز ورود به مد   

همان،  (ندم داشت كَ نقش ح  ،ي وح مقام دريافت كنندة  جز  ه   ب ،ندبود يا جداگانهس  ييرداراي  
ملـت  ،  حال جنگ بودند  وسته در   ي پ يل كوچك و بزرگ   يامبر از آن قبا   ين پ يدكتر. )121 :ص

الشعاع احـساس     تحت ،ن بار ي نخست ي برا يا لهيم قب نظا ،بين ترت ي آورد و بد   وجوده   ب يواحد
ن بار بود   ين نخست يا. )99-98 :صص ،2(شه كن نشد  ي ر يكل قرار گرفت، هر چند به       يمذهب
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ن يبـد  .ن بود تا خـون و نـسب    يد آمد كه اساس آن د     ي پد ي اجتماع يكه در عربستان سازمان   
نـسب و قرابـت     آن زمان، يعنـي     ن روابط   يتر ين قو يمان، جانش ي ا يعنيد  ي جد يا ابطهر ،سان
  .)153: ، ص10(شد

سـامان دادن بـه اوضـاع        و  بـه سـر    ،يامـه عمـوم   ن مـان ين پ يبا انعقاد نخست  ) ص(امبريپ
 ،مـان اخـوت   ي پرداخـت و بـا پ      يجاد نظـام شـهروند    ي و ا  يم وحدت اجتماع  ي تحك ،ياجتماع
-123 : ص ،42(د  نها را   يني د ي مرزها ، آن ير داد و به جا    يي را تغ  يا لهي و قب  ي شهر يمرزها
د يروابط جد . )224:  ص ،17(ل را ممنوع كرد     ين قبا ي پس از فتح مكه غارت ب      ايشان. )124

 چـون نمـاز     يعبادات جمع . شد يتر م  مستحكماي    ويژه ي و اجتماع  يني د يها  با آموزه  يمانيا
  و ل مختلـف  يـ  از قبا  يامبر بـا زنـان    يـ  گوناگون پ  يها جماعت، نماز جمعه، حج، جهاد، ازدواج     

حـج  مـثالً   .ن تحـول بـود  يـ  ظـرف ا ،ر عـرب ي غياف يل ضعي از قبا  اي  ت صحابه يت موقع يتقو
 ة از همـ   .تاسمنان  ؤم ي ارتباط عموم  ةلين وس يثرترؤ اسالم و م   يزا  وحدت يروين ن يتر بزرگ

 در نـابود كـردن فواصـل        يگـر يملـت د   ش از هـر   ياز اسالم است كه ب    ين امت ي ا ،ان جهان ياد
ن ي بر سـرزم   ييبا فرمانروا . )175 :، ص 10(ق به دست آورده است      ي توف ي و قوم  ي رنگ ،ينژاد

هـم  دنـد بـه     يورز ي مـ  يگر دشمن يد كي با   ، را كه تا آن وقت     يا  ياحران، اسالم نو  يزانس و ا  يب
 ؛بـود منـد    هعالقمرد به وحدت اعراب      ك دولت ي به عنوان    ،)ص(امبريپ. )27 :، ص 3(پيوند زد 

ــ"هيـــرز"  .رممكن بودي غ بدون توسعه عمالًوحدت ،ي بدويبه علت طبع زندگاما  ش از ي پـ
 را  يي فشار بر منابع محدود غذا     ي به نحو  ،اد به هدف ربودن احشام دشمن و مرگ افر        ،اسالم
هـا را   هي محاربات و رزيستيبا) مسلمان(ان اعراب   ي وحدت م  ،امبريدر دوران پ  . داد ي م كاهش

ن يشدند، بد  ينه مسلمان م  ي مد يكي در نزد  يشتريل ب يگونه كه قبا   ن برده باشد و همان    ياز ب 
 ،44(نـه برونـد   يدورتر و دورتـر از مد      يد به جاها  يها با  هي رز ة جنگند يها  بود كه گروه   يمعن

  .)4-3 :صص
 خــشن و ســركش ةيــ روح،ك حكومــت درآمــديــالعــرب تحــت  رهيــچــون سراســر جز

ت در راه حفظ شتر     ي كه در جاهل   يهاي   مهار شد تا خون    ي در جهت جهاد اسالم    ينينش ابانيب
تـه  خيشرفت اسـالم ر يـ ن پـس در راه خـدا و پ   يشد، از ا   يخته م يچراگاه ر به چنگ آوردن    و  

ن  يان اشـراف شهرنـش  ي ميموجب شد شكاف اجتماع بعدي نيز   فتوحات  . )83 :ص،  27(شود
 فعـال شـدن مجـدد       ةنـ ير فعال شده بود، زم    يغ) ص(امبري پ ةن كه در دور   ينش هيو اعراب باد  

  .)64 :، ص15( كردييخودنما.  ..ظهور خوارج وبا  بعدها ندچهر ؛دنياب
  يسامان دادن به مناسبات اقتصاد. 4. 5

 جامعه، ضـرورت    يات اقتصاد ي ح يساز  دولت و به   يها استي س يارك منابع درآمد برا   تد
 روشـن   يهـا  يگـذار  اسـت يتوانـست بـدون س     ينه نمـ  يحكومت مد .  بود يتحقق نظام اسالم  
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هـاي   هـدف ان  يـ خـصوص كـه م    ه   ب ؛ حركت كند  يش خو كالن يها  هدف ي به سو  ،ياقتصاد
 فقـدان   در ايـن ميـان،    . برقرار است  ي ناگسستن يوندياست پ ياقتصاد و فرهنگ و س    و  بعثت  

 يهـا  نـه ي وارد سازد و زم    ي اجتماع ي به باورها  ي جد يها بيتوانست آس  ي م يعدالت اقتصاد 
 حكم پرداخت زكـات اعـالم و        ،يطين شرا يدر چن . ديد نما ي و فساد را تشد    يا طلب ي دن يدرون

نه اصل ي مد يمچه در نظام اسال     آن ،يبه طور كل   . )358 :، ص20(به مرحله اجرا گذاشته شد
ع ثـروت   يـ  توز يهـا  وهير بود ش  يچه متغ   و آن  يافتن به نظام عدالت اقتصاد    يثابت بود، دست    

رغـم   ، بـه )441:  ص،همـان (فـت اي ير و تحول م   يي تغ ، وصول به آن اصل    يبود كه همواره برا   
  در جامعـة   ي مال يها  مسلمانان، هنوز فاصله   يدر بهبود وضع مال   ) ص(امبري پ يها  تالش ةهم
 خـود را در حـد       ي داشت تا وضع مـال     بسياريامبر تالش   ي پ ،ين رو يبد. ر بود يه چشمگ نيمد
نـه  ي رسـالت هز   ي را در راه ادا    )س(جـه ياو ثروت خـود و خد     . ن مسلمانان قرار دهد   يتر يعاد

چ سـند و    يهـ .  مسكن مـستقل نداشـت     ةي ته ييناا تو ،نهي كه در مهاجرت به مد     ييكرد تا جا  
تنگنـاي  . ت كنـد  يـ  حكا ي مـدن  ة رسول خدا در دور    يد مال ست كه از بهبو   ي موجود ن  يگزارش

 بـا آن    ايـشان  همسران   يها  به مشاجرات و كشمكش    منجرگاه    كه مالي پيامبر به حدي بود    
  .)464-463 : و صص492 :، ص16: ، ج29(شد ميحضرت 

 بـر و طـوالني مـدت اسـت،      زمان ير مرجع ارزش  يي و تغ  يساز ند فرهنگ يآفرجا كه     از آن 
،  اسـت   درآمده ي مقدس آبا و اجداد    يها  كه به صورت سنت    ،مي قد يها  ارزش حذف باورها و  

ت افـراد   ي از شخص  ي به صورت بخش   ،ن عادات در طول زمان    يا .ستي ن ي و ناگهان  ي دفع يامر
 كـه بـه     يهـاي   يها و كج تاب    يناهنجار .گذارند ي فرزندان خود به ارث م     ي كه برا   است درآمده

ز در تعامل با    يد و ن  ين جد ي د يها  ارزش زمينةلمانان در   ان مس ي در م  ،ي از دوران مدن   ،جيتدر
ان يـ  در م  يان هر از چند گاه رسـوبات فرهنـگ جـاهل          يانگر وجود و غل   يآمد، نما  شيامبر پ يپ

ـ ي مـسلمانان در دوران مـدن      ةل تـاز  يـ  كـه بـا ورود خ      ،هـا  يناهنجارن  يا .مسلمانان است  ه ، ب
ـ ( ان نفـاق  يـ ت ظهـور جر    از جمله به صور    ،شتر شد ي ب ،هيبيخصوص پس از صلح حد     جـز  ه  ب

ــجر  ي كــاهش ســطح همبــستگ،)326 : ص،5:  جهمــان، ()در مــسلمانان مكــهان نفــاق ي
 ةيـ روحكم رنگ شدن      و  از مسلمانان  يان برخ يمان و اعتقاد در م    يمسلمانان، افول درجات ا   

در برخـي از مـسلمانان    كه يي، تا جانمودار شد رسول خدا يها م محض در برابر فرمان    يتسل
   . )سوره حجرات(  كردنديگو و ادب را نم و  گفتييت قواعد ابتدايامبر رعايگو با پو گفت

 اوضاع  يساز ، احتكار، عدم مشاركت در به     )152/انعام(يفروش  گران فروش،، كم   يرباخوار
ز تداوم يمان و نياال فيم ضعي نسل قد ي سلطه فرهنگ  ،يسست  قعود و  ،، فرار از جنگ   ياقتصاد

 و  ي پس از تحول معنـو     ي جاهل ياه  ارزشاين   آرام   يزي، خطر بازخ  ي جاهل يها پنهان ارزش 
 ين خطـر در مـاجرا     يـ  ا يخي تـار  يهـا  جلوه .داد يه را هشدار م   ي اول ياسي س -ياقتصاد رونق



118  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

امبر، يـ ه نـسبت بـه مواضـع پ       يـ بي صحابه در حد   ي برخ يدهايسع، ترد يگاه مر  منازعه در آب  
، اعتـراض   م هـوازن  ي اعتراض بر سر غنا    دان نبرد، نزاع و   يز از م  ين و گر  ي در جنگ حن   يسست
د يـ  جد شرايط نشان از    .. . افك و  يا ماجرا يمت به تبوك،    يم عز  از مسلمانان جهت عد    يبرخ
م گذار جامعه   ي عال رد و از  اد ي و فرهنگ  ياسي س ،ياقتصاد،  ي از تحوالت اجتماع   ي ناش يعيطب

  .استد يت جديط و مدنيبه شرا
ن تحـوالت و كنتـرل      يـ  ا يمـوزون سـاز   كـرد   يور با   شرايطن  يا با درك    )ص( خدا امبريپ
 يت نبـو  يوالت  ياولوبيان   چون   مسايلي، بر   ياجتماع  و ياقتصاد،  ياسي توسعه س  يها بيآس

 يدگي مكرر در رسـ    يها هي از احتكار و كنز و توص      ي چون نه  يني، وضع قوان  يت شخص يبر وال 
نـه دسـت    يدم  مـسلمانان در   يس بـازار مـستقل بـرا      يسأمان و مستمندان، ت   يتيت  يبه وضع 

 ،ينه بود كه به طـور كلـ       ين زم ي با ا  يتيري مد ييجوان گرا ه  ب )ص(امبري پ يتوجه اصل  .زند يم
اي   نكتـه ن  يـ ك مرد جوان وجود داشت و ا      ي فقط   ،ان منافقان يم خورده بودند و در    كفار سال 

  سال سن داشـتند از چهل  بيش   كه   ي است كسان  يعيطب. )209 :، ص 43(مهم و پر معناست   
 ي كـار ي و اجـداد  سـنت آبـا  شان ازيـ دن اي گردانيدن و رو يبودند و دست كش   محافظه كار   

د يـ د جد يو عقا  افكارتر براي     ي آماده جوانان ذهن و قلب   در مقابل،    .سخت و دشوار بوده است    
 ساله  به امارت مكه پـس فـتح          20د  ينتخاب عتاب بن اس   ا. )118-117 :ص، ص 21(داشتند  

جا و انتخـاب     نده اهل طائف به امارت آن     ين نما يتر وان العاص ج  يا انتخاب عثمان بن اب    ي ،آن
پـنج سـاله بـه      ويا سـ يـ  و سـه   ي سـ  )ع(يو باالخره نـصب علـ      به فرماندهي    دياسامه بن ز  

  .)232-228 :صص ،18(باشد يكرد مين روي از ايهاي  نمونه،ينيجانش
ظ تقـدم  لحا مسلمانان از يبند دسته) همان (ين دان آ چون تقوا و قر    ييها د بر ارزش  يكتأ

) ع(هـا علـي   ي چون سلمان، ابـوذر و در رأس آن نات متخصصيتربو ) 112 :، ص3( در اسالم 
ن جهـت   يـ امبر در ا  يـ از جمله اقدامات پ   ) 29 :ص ،26(  مسلمانان ينيت د يم و ترب  ي تعل براي
  .بود
  امامت الزمة تحقق امت. 5. 5

تكيه كرده  )ع(جايگاه اهل بيتبه بعد، مكرر بر ) 6سال (از حديبيه ) ص(رسول خدا
رهبري پيامبر  ).541 :، ص9(زهاي پاياني آن حضرت ادامه داشت اين اصرار تا رواست كه

گزيني   هاي جاهلي و جاي  براي عبور دادن جامعه جاهلي از سنتعاملثرترين مؤ) واليت(
ها با شرايط  ها و ناهمگوني واليت پيامبر عامل كنترل ناهماهنگي. هاي جديد الهي بود سنت
  . د بودجدي
اي انـساني      كه پيامبر در صدد ساختن آن بود، جامعـه         "امت"جامعه توسعه يافته ديني       

است متشكل از افرادي با هدف مشترك، كه بر اساس رهبـري مـشترك، بـه سـوي آرمـان                    
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 امـت   ،هم ريشه بودن امت و امامت بدين معناست كه بدون امامت          . كنند  خويش حركت مي  
 بلكـه   ،نيـست   جامعـه  ةنوع مـديريتي كـه هـدف آن تنهـا ادار          يعني   امامت   .گيرد شكل نمي 

خـالف  بـر   . و نه بودن آن   است   جامعه   "شدن") ع(امام دولت   مسؤوليت. است هدايت جامعه 
اصالح مردم بـراي خـوب       بلكه كسب رضايت و      ،هاي ديگر مديريت كه نه رشد فضيلت       شيوه

  .)387-386 :، صص25(گيرند را پي مي خوش زيستن ايربخدمت به مردم زيستن، بلكه 
 سران ةداند كه گرچه قدرت رهبري و نفوذ معنوي وي توانسته است هم مي) ص(پيامبر

ها و رسوخ ايمان تازه در  پرورش روح كشاند،بل و اشراف قريش را به زير نفوذ اسالم يقبا
 باشد  ممكن مييكساعماق دل و مغز يك ملت به زماني طوالني نيازمند است و با رهبري 

  . با جاهليت پيوند نداشته و روحش در انقالب پيامبر شكل گرفته استكه 
ها جز  كند كه تغييرات ناگهاني در زندگي ملت  تاريخ ثابت مي،لوبون به قول گوستاو

 مدنيت ملتي روي يتغيير اسما و اصطالحات چيزي نيست و تغيير و تبديلي اگر در اجزا
 گيرد و  انجام ميئيهاي تدريجي و بط ا قدم يعني ب؛ هميشه تابع ناموس تكامل است،دهد

بدون اين كه تغييري در مزاج عقلي ملت روي دهد ممكن نيست عقايد و افكار و قوانين 
وليت ؤ نبوت است و تكميل مسة امامت دنبال.)90: ، ص36(اجتماعي آن ملت تغيير كند

 دن حق مردم درمال ش  پاي،تاريخي نهضت و فرصت ندادن به امام براي عملي كردن امامت
   .)258: ، ص24( استداشتن امام

  سازي ديني  منبع اصلي تمدنقرآن. 6. 5
داشته باشد، اصـطكاك  ارتباط  بشر ي از زندگيا هي كه با ناحي و صنعتهر دانشي با  قرآن

 كه بشر را بـه تـدبر، تفكـر، تـذكر و تعقـل دعـوت                 ياتين معنا از خالل آ    يو برخورد دارد و ا    
  .شود يده ميفهم يكند، به روشن يم

 در  ، را به كار برده    ، برهان و جدل و موعظه     يعني ،ي منطق يها صناعت ، خود ،مي كر قرآن
الگويي نيكو معرفـي    ) ص(رسول خدا .  است هشمردمعتبر  نيز   را   ي سنت نبو  ،ان مقاصدش يب

 آن  ي علمـ  ياز مش اطاعت،  دستورات آن حضرت    خواسته شده از    مسلمانان   از    است كه  شده
تمـدن  .  شكل گرفـت   نآقربر اساس   تمدن اسالمي نيز     .)444:  ص ،28 (نندبعيت ك جناب ت 
 است كـه    يمعنبدان  ن  ي ا .استك متن شكل گرفته     يرامون  ي است كه پ   ي تنها تمدن  ياسالم
ها خواسته شـده اسـت        شده و سپس از آن    ها داده     نگاه به انسان   ةينش و زاو  يك نوع ب  يابتدا  
  .ندنجاد كي را ايتمدن اسالمآن بر اساس كه 

بودند و حالشان در     "جديد العهد " يم اسالم يبا تعال ) ص(خدامردم در عهد رسول     البته  
 ير فني ساده و غ ي بود كه با ذهن    يمي قد يها  حال انسان  مانند. است ،ن علوم و صناعات   يتدو

ـ  و قرا  نآقـر حفـظ    كه برداشتند    يگامن  ياولآنان   .پرداختند ي م ي علم يها به بحث  و  ت آن ئ
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 از يا بـا بعـض  ين خود  ي در ب  ات كالمي مختصر مناظر آنان  دوم   گام   .بود ثيحفظ احاد سپس  
بـا گـسترش فتوحـات      . )444 :ص ،5: ، ج 29 (علم كالم شد  كه سرچشمة   رمسلمانان بود   يغ

بـاز  ترقـي    مـدارج    پيمـودن  و   يل علم ي، مسلمانان از تعمق در مسا     )ص(امبريپس از وفات پ   
  .دش نآقرئت شان منحصر در قرا يو اشتغاالت علم ماندند

ا به حاشيه راند و ر قرآنرفته رفته  جعليات بسياري نيز بود،كه همراه ث يحدنقل رواج 
  ورود از اسبابيكي يانگار ن مسامحه و سهلي هم.عمل به حديث را به جاي آن نشاند

مردم از اهل گرداني  روي. )447: ص ،همان(دبه معرفت ديني ش يا لهي و قبيخرافات قوم
 و قرآند آمد و باعث شد ي پدي اسالمي بود كه در نظام فكرين شكافيتر بزرگ) ع(تيب

ن مسلمانان متروك و فراموش شود ي در بخواند ي آن مي به سوقرآن كه ي تفكرروش
چه تحت عنوان فرهنگ و تمدن اسالمي شكل گرفت   آنبا اين حال، .)448: ، صنهما(

بيني  بخشي از ظرفيت جهانند هرچساز دين اسالم داشت،  بيني تمدن ريشه در جهان
تمدن تاريخي اسالمي، برخاسته از به عبارت ديگر، .  آنة نه هم،سازي بود اسالمي در تمدن

 اصلي  كه هستة تمدني؛هاي پيراموني بود ي از اسالم در تعامل و آميزش با تمدنيها بخش
، رضايت ندارد و چه پيش آمد  از آن، تشيع در نگاه تاريخي خود.آن ةآن اسالمي بود، نه هم
هاي موجود در تمدن تاريخي اسالم، با اعتقاد به تمدن آرماني جامعه  ضمن دفاع از اصالت

 .كند جو مي و امام زماني، تمدن مطلوب اسالمي را در اين آينده آرماني جست
  

  يريگ جهينت. 6
نگر ايـ  داد، نما  يدر عربـستان رو   ) ص(امبريـ  بعثـت پ   ة كـه در آسـتان     يمجموعه تحـوالت  

. داد يت نامتوازن سوق مي مدن ي نوع يگرد را به سو     كوچ  عمدتاً ي بدو ة بود كه جامع   يوالتتح
ـ ن اسـالم    ين مبـ  ي د ،كرد كه بر اساس آن     ي را فراهم م   ي استعداد ،ن تحول در بطن خود    يا ا ب

 ارزش  ،وهين شـ  يـ در ا . د پيـشنهاد كـر     را ي از جامعه ساز   يدي، شكل جد  ي اسالم ينيب جهان
 نهفته  ي استعدادها و براي شكوفا نمودن    او داده شد     ي و تحول معنو    و عمده به انسان    ياصل
دار برقـرار    شهيـ ق و ر  ي عم يها ارتباط  د كه بتواند با روح انسان     پيش بيني ش   يتيريدم يانسان
  . شود يمخوانده  "تيوال" ،يني كه در فرهنگ د نهما ؛كند

 واقـع  يد بـا نگـاه    نشو يده م ي هم د  در كنار  يابعاد گوناگون انسان  چنين مديريتي كه    در  
 و  ينيجانـش  كيـ  شـد كـه      ي طراحـ  ينديآ، فر بر انسان  يطيط مح ي شرا تأثير بر   ينانه مبن يب

ر،  ييـ ن تغيـ ر ايد تا از مسكن يم يگرد ابانيو ب ينينش ن كوچيگز ي جا را) تيمدن( ينيشهرنش
ـ   داشـت از ينينـش  شه در كـوچ يـ كه رجاهلي  يتارهانمادي از رف   تداوم   ي اجتماع ةنيزم ن يب
  .دوبر
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تـالش شـد    ،  )منؤم(ي درون يم به ارادة  ور و قا   شهي اند ييها  با پرورش انسان   ،گري د ياز سو 
 ،رديگذار شكل بگ  تأثير ي انسان ، در مقابل  ،رنگ شده   كم يطيط مح ي از شرا  يريپذتأثير ةنيزم

 انـسان   ي و معنو  يات ماد ين حاكم بر ح   ي بتواند بر قوان   ي كه به كمك علم و تكنولوژ      يانسان
امبر ي پيساز روش جامعه.  را داشته باشدي و تمدن ينش عناصر فرهنگ  يبد و توان آفر   ايوقوف  

 متـوازن و    ينش تمـدن  ي آفـر  ي حركت دادن جامعه به سو     يعنيد،  يماپي  ي را م  يرين مس يچن
 كامـل   ر بـه طـو    ،)ص(امبري پس از فوت پ    ين آرمان گرچه با عدم تداوم روش نبو       يا. متعادل
تـوان   ي مـ ،شـود  ي شناخته ميعنوان فرهنگ و تمدن اسالمكه تحت را چه  افت، آنيتحقق ن 
 يعه آن را در جامعـه مهـدو  يو ش( ابديكه قرار بود تحقق     چه   نه چندان كامل از آن     يا چهره
   .شمرد )كند يجو م و جست

  
  ها يادداشت

1- development 
2- anomie 
3- rational 
4- revoloutionnaire 
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