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 چکيده

بندی ازآنجا است. این دسته فردی، جمعی و تمدنی گانههر انسانی دارای نیازهای سه

انسان، باهدف پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و  صورت گرفته که برخی کارهای

چگونگی نظافت و غذا خوردنِ شخصی؛ برخی دیگر بر  پذیرد؛ مانند:اش انجام میروانی

و نیروهای مثبت و منفی عالم  زیستاساس روابط اجتماعی او باهم نوعان، محیط

این دسته، به  که از آیدکنندگان و مدیرانِ جامعه بشری به وجود میهستی و اداره

اش اثرگذار است، زندگی شود. دسته سوم از نیازهای او که درنیازهای اجتماعی یاد می

انسان در اداره عالم  هایی است که براثر حرکت برآیندی و جمعیساختارها و سیستم

خودآگاه تعریف شوند و یا  صورتتوانند بهآید. این ساختارها میهستی، به وجود می

تعریفی که از تمدن  دآگاه براثر حرکت برآیندی اجتماعی، به وجود آیند.طور ناخوبه

های و سیستم توان ارائه داد، بدین بیان است: شبکه، پایدار ساختارهاقرآنی می

 معرفتی، قانونی، فرهنگی و هنری، زندگی در مقیاس حرکت جمعی که به دنبال

ها در ضمن تک انسان، تکگانه قرآنیپاسخگویی رو به رشد، به هرم نیازهای سه

 است. اجتماع

 .منفی های مثبت وچیستی، قرآن، تمدن :يديکل واژگان
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 مقدمه
رشته مستقل و گاه نیز در ضمن علوم صورت گسترده تحت عنوان یکتمدن بشری ازجمله مباحثی است که امروزه به

موضوع تمدن در محافل و مراکز گیرد. این گستردگی بحث از های اجتماعی و تاریخی موردبحث و بررسی قرار میدیگر در حوزه

علمی جهان امروز گواه بر اهمیت تمدن در عرصه دانش بشری خواهد بود. تأکید بر مطالعه تمدن در جوامع گذشته بشری جهت 

دستیابی به نقاط قوت و ضعف و بهره بردن از آن در مسیر مهندسی تمدن در زمان حال و آینده پیش رو و نیز ضرورت طرح و 

گذاری و تشخیص راه سعادت بشر ازجمله های تمدن ساز جهت دستیابی به تمدن متعالی و همچنین ضرورت هدفبررسی باور

عنوان یک دانش در مجامع علمی جهان امروز است. در یک بیان جامع از تعاریفی که در به« تمدن»ترین دالیل پدید آمدن مهم

تمدن عبارت است از: محصول پذیرش آگاهانه نظم، اخالق و احترام  آید کهگونه برمیشده است اینمنابع علمی تمدن ارائه

متقابل به حقوق یکدیگر در یک اجتماع همراه با گسترش و توسعه پویای علوم در عرصه نظری و عملی در جهت مصالح و 

ی فرد و جامعه که افراد سعادت بشری. البته این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که فرهنگ یا همان رفتارهای ناشی از باورها

گیرد. مطالعه قرآن کریم این مطلب را روشن گیری تمدن موردتوجه قرار میعنوان زیربنای شکلبه آن پایبندند، همواره به

سازد که این منبع در جهت برنامه زندگی و نشان دادن راه سعادت و هدایت بشر نازل آمده است که البته هر محقق می

دارد که این منبع را نماید را بر آن میتمدن بشری و نیز راه دستیابی به جامعه ایدئال پژوهش می ٔ  مینهآزاداندیشی که درز

درآمد مطالعات قرآنی درباره تمدن، مالحظه آراء و نظرات متفکران پیشین دقت موردمطالعه و تحقیق و بررسی قرار دهد. پیشبه

یافته شود که شد تا ضمن استخراج نظر یکی از متفکران مسلمان، به آرایی دسترو تفسیر المیزان انتخاب و معاصر است و ازاین

شده است و تقریباً آخرین دستاوردهای تفسیری در عصر جدید است. جهات انتخاب های جهان معاصر ارائهبامالحظه پیچیدگی

ها و معانی قرآن کریم است که ازجمله آن ها و نیز سبک و شیوه خاص مؤلف المیزان در تبیین و تفسیر مفاهیماین منبع، ویژگی

بیت )علیهم السالم( گزینش روش تفسیر قرآن به قرآن که بنا بر قول مؤلف، همان روش اهل-0توان به موارد ذیل اشاره کرد: می

-یات الهی میاست که مؤلف المیزان این روش را تنها راه برای نجات یافتن از ورطه تطبیق و تحمیل آراء و تفسیر به رأی در آ

معرفى « تبیاناً لکُلِّ شَی ء »و « نُوراً مبِیناً»و « هدى للْعالَمینَ»داند چراکه الزمه این انحراف آن است که قرآنى که خود را به 

وسیله غیرش باشد، از غیر خودش نور بگیرد و بهنموده، هدایت نباشد، مگر به کمک غیر خودش و بجاى نور مبین مستنیر به 

مرحوم عالمه قدس سرّه اطالع نسبتاً وسیع و فراگیرى نسبت به تمام ظواهر قرآنى داشته و لذا هر آیه -3غیر خودش بیان شود. 

تدالل برهانی و نظیر در استبحر کم -2نماید که سراسر قرآن کریم مطرح نظر است.طوری طرح بحث میاند بهرا که طرح نموده

معیار قرار ندادن کشف و شهود  -4عنوان دلیل یا مؤید، جهت تفسیر آیات.عقلی و استمداد از مبادی بین یا مبین عقلی به

دانند که در مقام تفسیر مفهومى آیه، اصل را باطن نمی-5عرفانی در جهت تفسیر آیات در عین دعوت به تهذیب و تزکیه نفس. 

 .]0[کنندیافته و از آن باطن به باطن دیگر سلوك میبلکه از راه حفظ و حجیت ظاهر آن به باطن راهفقط بر آن حمل گردد 

ضرورت بحث از عوامل ایجاد تمدن در جهت تبیین مبانی و دستیابی به عوامل تمدن ساز و نیز دسترسی به علل و عوامل 

های پیش رو، ازجمله گیری از ابتالی جوامع و تمدنها و همچنین شناخت عوامل انحطاط تمدن در جهت پیششکوفایی تمدن

-نماید. قرآن کریم عوامل متعدد ایجاد، رشد و تعالی تمدنناپذیر میمواردی است که بررسی و تحقیق پیرامون آن امری اجتناب

های بشری ¬ر تمدندهد و در ضمنِ ارائه احوال پیشینیان و تبیین تحوالت عینی تاریخی که در بستها را موردبررسی قرار می

دارد. پژوهش حاضر به ارائه تفسیر قران در ها بر حذر میدهد جوامع انسانی را از عوامل و علل انحطاط جوامع و تمدنرخ می

ها و ها و همچنین عوامل انحطاط و زوال تمدنتبیین و استنباط مبانی قرآن کریم در رابطه با عوامل پیدایی و شکوفایی تمدن

» پردازد. بنابر تبیین مؤلف المیزان اساس مبانی قرآن کریم در ارتباط با عوامل تمدن ساز به طرح ی آن عوامل میتبیین و بررس

ها و ¬انجامد؛ چنانکه التزام و پایبندی بر مبنای نگرش توحیدی در نظام گرایشگرا میدر برابر نگرش مادی» نگرش توحیدی

خواهد شد. مدعای قرآن » توحید»ها بر اساس اعتقاد به اصل و اعتالی تمدن گیری عوامل متعدد ایجادرفتارها، موجب شکل

عنوان رکن اساسیِ ایجاد هایی است که امکان تثبیت و پایایی فرهنگ بهآن، از دیگر ویژگی« هاجاودانگی آموزه»کریم مبنی بر 

 . ]3[ازدسهای قرآن کریم مهیا میتمدن در کنار سایر اجزاء تمدنی را مبتنی بر آموزه
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های مبتنی بر فراملّیتی بودن، فارغ از حدومرز جغرافیایی و تفکیک نژادی و قومیتی، از دیگر ویژگی«هاجهانی بودن آموزه»

که همبستگی و همگرایی که خود از عوامل تمدن ساز هستند در سایه طوریهای تمدن ساز در قرآن کریم است؛ به¬آموزه

سادگی »های تمدن ساز قرآن کریم بر پایه بر اساس قومیت و نژاد اتفاق خواهد افتاد. ویژگی اعتقاد به توحید و نفی مرزبندی

های تمدن ساز آن، موجب نفوذ تعالیم قرآن در فرهنگ ملل و مردم مختلف شد و سماحت در روح تعالیم اسالم و آموزه« آموزها

 .های تمدن زایی نیز داشت در پیدایی تمدن نقش ایفا کردچون مایه

عنوان هدف و بر پایه اصالت دادن به حیات ابدی اخروی به» تعادل در نگرش میان دنیا و عقبی»فرهنگ قرآنی با ایجاد 

طلبی در خواهی و فزونگرایی، خویشتندوراز هرگونه مادینماید که بهغایت زندگی، این نوع نگرش را بر افراد جامعه القاء می

نتیجه این نوع نگرش بدین گونه خواهد بود که نگرش اعتدالی، موجب ایجاد همبستگی تعالی جوامع خویش کوشش نمایند. 

 اجتماعی خواهد شد که خود از عناصر تمدن است.

را به افراد جامعه » توجهات اجتماعی»هایی است که آگاهی بخشی درباره تعامل جمعی وفرهنگ تمدن ساز، دارای آموزه

قرآن کریم، منحصر بر اعمال فردی نیست بلکه تعالیم قرآنی، ساحت اجتماعی را نیز در  هاینماید. از طرفی آموزهالقاء می

های تمدن ساز در قرآن های آموزهعنوان یکی دیگر از ویژگیبه» هجرت»برگرفته و بر تمام ابعاد گوناگون آن توجه نموده است. 

کرد و در آفرینی میآمد در حفظ جان مسلمانان صدر اسالم نقشعنوان ابزاری کارای است که در ابتدا بهکنندهکریم، عامل تعیین

 ادوار بعدی تأثیر بسزایی در تمدن اسالمی برجای نهاد.

است. « هاعلل و عوامل شکوفایی تمدن»گردد، بحث ازازجمله مباحثی که بر اساس مبانیِ جامع قرآن کریم مطرح می

گیری های قرآنی و نبوی در فرآیند شکلنهد و اثرگذاری گزارههای قرآن بنا میکه تمدن اسالمی را بر پایه و اساس آموزهطوریبه

 نماید.تمدن اسالمی را امری انکارناپذیر تلقی می

های الهی حاکم بر های خاص تمدن مطلوب در قرآن و همچنین بیان قرآن کریم در رابطه با قوانین و سنّتتبیین ویژگی

ها از مواردی است که این تحقیق درصدد است از ها و نیز علل تعالی و انحطاط تمدنقوط تمدنها اعم از عوامل ظهور و ستمدن

 تفسیر قران استخراج نماید.

 

 مبانی نظري
 تمدن

ای هر تمدنی ماهیّت دوگانه» معتقد است: در خصوص تمدن  -آلبرت شوایتزر  از تمدن شناسان برجسته قرن نوزدهم 

حسن تعریف « ]2[پذیری آن از طریق تسلّط خرد بر نیروهای طبیعت، دوم غلبه آن بر هوای نفسانی انساندارد: نخست تحقق

ییر هم تغییر دوبُعدی: تغییر در طبیعت و دوم تغ ها توجه کرده است و آندر تمدن« تغییر»شوایتزر این است که به اصل مهم 

در نفس انسان این مسئله تغییر، مسئله بسیار مهمی است و اساساً تفاوت انسان متمدن با انسان بَدْوی در این است که انسان 

 گرداند.کند ولی انسان بَدْوی خود را تابع طبیعت میمتمدن طبیعت را تابع خود می

فرهنگ یا تمدن، » کند: گونه تعریف میتمدن را ایندیگر اندیشمندی که در مورد تمدن به تفکر پرداخته تایلر  است وی 

شود ها و عاداتی میای دارد که شامل علم و دانش، اعتقادات، هنر، اخالقیات، قانون، رسوم و بسیاری از توانایی¬مفهوم گسترده

اهیم متعددی را مطرح دهد و مف. تایلر تعریف جامعی ارائه می]4[«ها را داراستعنوان عضوی از جامعه آنکه هر انسان به

سازد، اما این اشکال را دارد که جایگاه و رتبه هرکدام از این مفاهیم و اینکه کدام مفهوم بر دیگری تقدم دارد را روشن می

 ها.بندی منطقی و سیستماتیک مفاهیم است نه صرف کنار هم چیدن آنسازد؛ زیرا آنچه اهمیت دارد طبقهنمی

ها زعم خود نقد نیز کردیم، با توجه به این نقّادیشده را نقل و بهمدن توسط برخی پژوهشگران ارائهدر باال تعاریفی که از ت 

ها کم اشکال تر است را بیاوریم، در قرآن پنداریم از آنبهتر است تعریفی که خود با استفاده از دو آیه قرآن از تمدن داریم و می

ظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و أَشَدَّ قُوَّهً و اثاراً فی االرض افلم یسیروا فی االرض فین» کریم آمده است: 

آیا « نفما اغنی عنهم ما کانوا یکسبون* فَلَمَّا جاءَتُهمْ رُسُلُهُمْ بالبیّنات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزءو

ها زیادتر در روی زمین، نیرومندتر و پراثرتر نی که پیش از آنان بودند چه شد؟ آندر زمین سیر نکردند تا ببینند فرجام کسا
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بودند، ولی آنچه به دست آورده بودند بی نیازشان نکرد؛ و چون پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند، به دانشی که نزدشان 

 ها را فرا گرفت.بود بالیدند و آنچه به ریشخند می گرفتند آن

هایی که پیش از شما بودند و میزان ایجاد در وجود آنان، آیات که در سوره غافر آمده بدین معنا اشارت دارد که تمدناین 

اح بیشتر از شماها بود ) أَشَدَّ قُوَّهً و اثاراً فی االرض( چون متناسب با آن ایجاد، ایضاح از وجود خود را تنظیم نکردند و به آن ایض

ها شد. با استفاده از این سرانجام همین امر سبب اضمحالل و نابودی آن« رحوا بما عندهم من العلمف»پیشین دلخوش بودند 

 کنیم:آیات، تمدن را چنین تعریف می

تمدن عبارت است از ایضاح خاصی که یک جماعت انسانی از وجود دارد و بر پایه آن ایضاح و یا در خدمت آن، دست به 

نیز پس از ایجاد دگر بودگی، متناسب با آن دست به تنظیم و متناسب زمان سازی ایضاح  دگربودسازی در وجود می زند و

 ها در راستای تحقق هستی و چیستی آن جماعت انسانی.پیشین خود می زند که همه این

 

 هاي تمدنشاخصه

که آیات قرآن تا چه حدومرزی باید ارائه رویکرد تحلیل مفهومی از تمدن، برای تبیین اینبعد از تعریف پدیدارشناسانه با 

گردد تا با روشی صحیح، به های تمدن اسالمی، در قالب مفاهیم کیفی بیان میشاخص کند، در این قسمت برخی از شاخص

شود، زیرا های کیفی پرداخته میاز شاخص های کمی تبدیل گردند. البته در این بخش، تنها به بیان تعداد محدودیسنجه

 طلبد:های کمی، نوشتاری مستقل در این زمینه را میها به شاخصتبدیل آن

 شاخص امنیت و رزق در تمدن-0

مِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْیه کانَتْ آمِنَه مُطْمَئِنَّه یأْتیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُ»

 » الْخَوْفِ بِما کانُوا یصْنَعُونَ

کنند(، مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود و خداوند )برای آنان که کفران نعمت می»ترجمه: 

دادند، لباس و خداوند به خاطر اعمالی که انجام میهای خدا ناسپاسی کردند رسید؛ امّا به نعمتهمواره روزیش از هر جا می

 «.گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید

هایی ازآنجاکه هر مکان آبادی از افرادی که با یکدیگر روابط اجتماعی دارند و براثر آن روابط اجتماعی، ساختارها و سیستم

ی قریه گفته است، برای هر یک از افراد و روابط اجتماعی و توان هر حکمی را که آیه براآید میدر آن منطقه به وجود می

ساختارهای حاکم بر آن قریه هم تسری داد و هر شاخصی را که خداوند برای قریه در آیه مطرح نموده است برای سایرین 

رو شاید بتوان مرد. ازاینهای به وجود آمده از روابط اجتماعی آنان( برشتک افراد، روابط اجتماعی افراد، ساختارها و سیستم)تک

نوعی برای هایی که برای قریه ذکرشده است، بهدارند که شاخصگونه استظهار کرد که در این آیه خداوند بیان میاین

دهنده نیازهای افراد هم باید وجود داشته باشد تا امنیت و رزق موردنیاز برای اهل آن قریه فراهم گردد؛ لکن به ساختارهای پاسخ

تواند در ناحیه عمل فردی یا عمل جمعی یا ساختار حاکم بر آن قریه باشد( مورد عقاب قرار اسپاسی )که این ناسپاسی میسبب ن

ای که بر شهر حاکم شده بود ساختارهای حاکم بر طبیعت که سبب گرفتند. به عبارتی خداوند به سبب ساختارهای ظالمانه

 ها به عذاب مبدل شدند.ریه برچید و این نعمتفراهم شدن امنیت و روزی مطمئن بود را از ق

عنوان دو شاخص مهم در زندگی انسان برشمرد که باوجود یا عدم وجود این توان بهرو دو شاخص امنیت و رزق را میازاین

 کند.ای را نعمت یا عذاب میدو شاخص خداوند اهل قریه

ر زندگی انسان برشمرد که باوجود یا عدم وجود این دو عنوان دو شاخص مهم دتوان بهدو شاخص امنیت و رزق را می

 کند.ای را نعمت یا عذاب میشاخص، خداوند اهل قریه

توان گفت که شمولی آیات قرآن، میاند و با توجه به جهانشدهدرنتیجه بر اساس اینکه الفاظ قرآن برای روح معنایی وضع

توان شهر، روستا، کشور و آید. به عبارتی میجمعی انسان به وجود میمنظور از قریه، هر آن چیزی است که بر اساس حرکت 

کننده زندگی، های ادارهاند از ساختارها و سیستمآید که عبارتچنین هر آنچه بر اساس حرکت جمعی انسان به وجود میهم

ا که نقطه اصلی در ساخت یک تمدن هرو در طی یک فرآیند اصولی، لفظ قریه را بر سیستمازجمله مصادیق قریه برشمرد؛ ازاین
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های تمدن بیان های امنیت و رزق را که در آیه برای قریه ذکرشده است، برای سیستمتوان تطبیق داد و شاخصباشد، میمی

 نمود.

به ای تعمیم داد؛ ها را به امنیت و رزق شبکهتوان شاخص. می]5[ای هستنددر ادامه با توجه به اینکه مفاهیم دینی شبکه

ای طراحی شود که از حیث جسمی، ذهنی و روحی و در بعد گونهکننده باید بههای ادارهاین بیان که در تمدن اسالمی، سیستم

ای برای آحاد افراد جامعه را تنظیم روابط اجتماعی، امنیت جسمی، ذهنی و روحی )آماده بودن بستر رشد روح( و رزق شبکه

ای، ایجاد آن دو در پنج الیه جسمی، ذهنی، روحی و روابط اجتماعی و ساختارهای ت شبکهفراهم کند. منظور از رزق و امنی

 گردد.گانه یا شبکه، تعبیر میهای پنجکننده روابط اجتماعی است که از آن به الیهاداره

یا تولید روزی ای است که سبب ایجاد امنیت های بهینهمنظور از امنیت و رزقِ جسمی، برخوردار بودن تمدن از سیستم

گردد. هر آنچه بر اساس حرکت جمعی انسان مناسب برای جسم و نیز اموری مانند سیستم بهداشت و تغذیه مناسب و غیره می

 توان ازجمله مصادیق قریه برشمرد.کننده زندگی، میهای ادارهاند از ساختارها و سیستمآید که عبارتبه وجود می

ها و غیره را به عهده دارد. وپرورش و رسانههن انسان است که بهینه کردن سیستم آموزشکننده ذرزق ذهنی، منبع تغذیه

توان به اند، میها مرتبطکننده روح انسانهای تغذیهنوعی به سیستمکنند و یا بههایی که رزق روحی را فراهم میازجمله سیستم

ر آنجا به تأمین غذای روح خود و راز و نیاز با خداوند متعال مراکز عبادی، حوزوی و اماکن متبرکه اشاره نمود که افراد د

 پردازند.می

طور مثال، جهت بهینه کردن روابط زناشویی، هایی نیز قابل فرض است که در روابط اجتماعی افراد اثرگذارند؛ بهسیستم

اندازد، ها را به خطر میماید و یا امنیت آننهای جوان آموزش الزم داده شود و بسترهایی که این روابط را آلوده میباید به زوج

 باید از جامعه حذف و یا کنترل گردد.

های فراوانی در استناد و شرح همین یک آیه برای ای که کتابگونهعنوان نمونه مورداشاره قرار گرفت؛ بهاین زوایا، تنها به

 ات دیگر هم به روش فوق صورت پذیرفته است.توان نگاشت. نحوه استنباط از آیکننده جامعه، میهای ادارهسیستم

 عنوان شاخص عدمی(شاخص تکذیب گرایی )به-3

 .]6[«قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی األَرْضِ فَانْظُرُواْ کَیفَ کَانَ عَاقِبَه الْمُکَذَّبِینَ»

زمین سیر کنید و نظر عبرت به کار برید که  هایی وجود داشتند. درها و روشپیش از شما در جهان، سنّت»ترجمه: 

 «سرانجام تکذیب کنندگان چه شد؟

های های خود، گزارشهای تمدن اسالمی، دروغ سیستمی رواج ندارد؛ یعنی افراد برای توجیه و پوشاندن ضعفدر سیستم

، نابودی تمدن خواهد بود؛ دهند. چراکه عاقبت چنین ساختارهاییدروغین به مردم و مسئولین باالدست خود ارائه نمی

های رو سیستمگردد. ازایننوعی است که سبب ایجاد عزت و قدرت تمدن اسالمی میهای تمدنی بهکه حرکت سیستمدرحالی

ای باید طراحی شوند که سبب گونهکننده یک تمدن بههای ادارهریز و تمام سیستمگزارش دهنده و آمار و برنامه بودجه و برنامه

های تمدن اسالمی، دروغ سیستمی رواج ندارد؛ یعنی افراد برای توجیه و ین شاخص در مجموعه خود نگردند. در سیستمرواج ا

 دهند.های دروغین به مردم و مسئولین باالدست خود ارائه نمیهای خود، گزارشپوشاندن ضعف

 شاخص پرورش عالِمان متعبِّد-2

نَ کُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا یفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَ إِذا قیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یرْفَعِ اللَّهُ الَّذییا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قیلَ لَ»

 .]6[«آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیر

شود در مجالس به یکدیگر جا بدهید، جا دهید تا خدا هم اید، وقتی به شما گفته میای کسانی که ایمان آورده»ترجمه: 

شود برخیزید تا شخص محترمی بنشیند، برخیزید. خدای تعالی مؤمنین جای شمارا در بهشت وسعت دهد و وقتی هم گفته می

 « کنید باخبر است.را به یک درجه و علم داده شدگان را به چند درجه برتری داده و خدا بدان چه می

انتهای آیه ظهور بربرتری جایگاه عالمانِ متعبد در جامعه اسالمی دارد و بنا بر روشی که در شاخص شماره یک بیان گردید 

توان گفت در کند. به عبارتی میکننده جامعه داللت میهای ادارهاولی به برتری جایگاه عالمانِ متعبد در سیستمطریقبه
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جای روابط فامیلی ای طراحی شوند که بهگونهها باید بهکننده جامعه، دانایان با نادانان برابر نیستند؛ این سیستمههای ادارسیستم

 های کشور حاکم گردد.ساالری بر ادارات و وزارتخانهو زد و بندهای اداری، شایسته

 شاخص پرورش افراد خاشع و اهل ذکر -4

مُونَ لِ ساجِداً وَ قائِماً یحْذَرُ الْآخِرَه وَ یرْجُوا رَحْمَه رَبِّهِ قُلْ هَلْ یسْتَوِی الَّذینَ یعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یعْلَأَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّی»

 .]6[« إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب

ترسد و امیدوار ت میآیا کسی که در اوقات شب در حال سجده و ایستاده به عبادت مشغول است و از آخر»ترجمه: 

اند؟ هرگز؛ ولی دانند یکسانها که نمیدانند و آنها که میخبران است؟ بگو آیا آنرحمت پروردگار خویش است، مانند ازخدابی

 » .شوند که دارای خرد باشندتنها کسانی متذکر می

کننده جامعه هستند. از های ادارهسیستمبرتری جایگاه عالمانِ متعبد و پرورش افراد خاشع و اهل ذکر دو شاخص دیگر در 

آید که بر اساس آن )بنابر روش این آیه شاخص ضرورت تربیت افراد خاشع و متوجه حضور خداوند در طول زندگی به دست می

ای طراحی شود که سبب تربیت افراد خاشع و متوجه حضور خدا در گونهشاخص شماره یک( ساختارهای تمدن قرآنی، باید به

ای طراحی شوند که کار کردن گونههای فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و معرفتی باید بهطور مثال سیستمماع گردد؛ بهاجت

شان گردد، چراکه اهل خشیت ها سبب خضوع و خشوع بیشتر افراد و احساس حضور خداوند در زندگی فردی و اجتماعی¬در آن

ای طراحی گونهرو در تمدن اسالمی ساختارها بهباشند؛ ازاینو حکومت خویش میرسانی بهینه و کامل به جامعه قادر به خدمت

ای باشند. نه اینکه ساختارها سبب گردد افراد جامعه به سمت زراندوزی و های آن دارای چنین شاخصهشوند که خروجیمی

 دهای نامشروع حرکت نمایند.گرایی و تولید ثروت از مسیرهای خیالی و کاذب و یا به سمت کسب قدرت و درآممصرف

عنوان یکی از ابزارهای تمدن ساز در راستای ای بهشود، تبلیغات رسانهمثال عینی که امروزه در جامعه اسالمی مشاهده می

ها پول طور ناگهانی صاحب میلیونکشی، خریدار بهها، با قرعهها است که در مقابل آنها و کارخانهفروش رفتن محصوالت شرکت

ای طراحی شود که سبب تربیت افراد خاشع و متوجه گونهگردد. ساختارهای تمدن قرآنی، باید بهیک دستگاه ماشین می یا

 حضور خدا در اجتماع گردد.

نماید که خالف ترویج شاخصه خشوع و توجه نسبت به ای را در جامعه ترویج می¬ها، ایدهبرآیند این نوع کارها و برنامه

آموزی و تفکر و روحیه کار است. توجیه این خیانت بزرگ که در درازمدت سبب انحطاط تمدن اسالمی ا علمخداوند متعال و ی

ها به قیمتی غیرواقعی است. ضمن اینکه این رویه، ها و کارخانههای رسانه و فروش محصوالت آن شرکتشود، تأمین هزینهمی

رنگ دهد و باعث کمجای توجه به رازقیت خداوند متعال را افزایش میهای آسان و توجه به شانس بهروحیه پول دارشدن از راه

 گردد.شدن روحیه کار و تالش جهت آبادانی کشور می

توان برشمرد که های، راهبردی، راهکاری و کمی و کیفی فراوانی را میهای تمدن، شاخصالبته برای هر یک از سیستم

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و هنری ها و زیرسیستممی، جهت همه سیستمهای راهبردیِ عموعنوان شاخصموارد فوق به

طرح و بررسی است که طور خاص نسبت به هر یک از ساختارها قابلها نیز بهقابل تطبیق است؛ عالوه بر این، یک سری شاخص

 طلبد.ها، پژوهشی خاص به خود را میپرداختن به آن

 

 هاعوامل شکوفایی و انحطاط تمدن
عنوان عامل اساسی از چند ها است که بهازجمله عوامل مطرح در جهت اعتال و شکوفایی جوامع و تمدن» عوامل دینی»

 عنوان یکی از عناصر تمدن آن است.گذارد که ازجمله آن تأثیر دین در ایجاد اخالق، بهجهت در پیدایی و شکوفایی تمدن اثر می

ها مطرح است. بنا بر دیدگاه مؤلف المیزان، امل اساسی در پیدایی و شکوفایی تمدنعنوان عنیز همواره به» عوامل اخالقی»

هایی مانند تبشیر و انذار به مسئله معاد و اعتقاد به قضا آیات قرآن کریم در جهت پیشبرد اخالق فردی و اجتماعی عالوه بر روش

 ستوده را از طریق دفع از بین برده است و نه رفع.و قدر، یک روش به خصوص نیز دارد و آن اینکه اوصاف رذیله و خوی نا

ها در قرآن کریم مطرح است، تأکید بر ایجاد وحدت و شکوفایی تمدن» عوامل اجتماعیِ» ازجمله مواردی که در ارتباط با 

معروف و نهی از تعاون در میان آحاد جامعه است. همچنین دعوت به اصل برابری اجتماعی، اهتمام بر تقویت نهاد خانواده، امربه
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ها تبیین منکر، از دیگر موارد عوامل اجتماعی است که مؤلف المیزان بنا بر مبانیِ قرآن کریم و در جهت ایجاد و شکوفایی تمدن

 دارد.می

اند از انفاق چه در نوع واجب و یا ها عبارتدر جهت اعتالی تمدن« عوامل اقتصادی» راهکارهای قرآن کریم در رابطه با 

که منجر به حیات جامعه از طریق فقرزدایی و حذف فاصله طبقاتی در جهت انسجام و همبستگی جوامع طوریب بهمستح

های مکرّر قرآن کریم مبنی بر اینکه رزق و روزی تنها از ناحیه خداوند است؛ عامل ایجاد انگیزه در خواهد شد. از طرفی آموزه

های واجب است. امضای مالکیت خصوصی در قرآن کریم، توأم با وضع مالیاتجهت پیشگیری از جرائم ناشی از فقر در جامعه 

 .]7[ها است أعم از زکات و خمس و... از راهکارهای دیگر قرآن کریم در جهت اعتالی اقتصادی جوامع و تمدن

راکه عقاید و گیرد. چها در قرآن موردبررسی قرار میازجمله مسائلی است که در باب انحطاط تمدن» عوامل اعتقادی»

کننده نوع نگرش آنان نسبت به حیات و هستی است. از طرفی تأثیر نوع نگرش افراد، در ایجاد اخالق که باورهای افراد، تعیین

عوامل » نماید. بنا بر تبیین آیات قرآن کریم، انحطاط اخالقی یا گیری تمدن است امری انکارناپذیر میخود از عناصر شکل

موجب سرگشتگی و اضطراب ناشی از آن در جوامع خواهد شد. شکاف اجتماعی، عداوت و دشمنی، سلب انحطاط، « اخالقیِ

 اعتماد و آسایش عمومی از دیگر پیامدهای ناشی انحطاط اخالقی در جوامع است.

طاط های اُفول و انحگرایی که همواره در طول تاریخ بشر زمینهزدگی و تجملمشتمل است بر رفاه» عوامل اجتماعی»

ها را فراهم آورده است و همچنین اختالف و تنازع در میانه اجتماع، از دیگر عوامل انحطاط اجتماعیِ مطرح در حاکمان و امت

 شده است.آمد قرار دادههای آسمانی، همچون صاعقه و زلزله که بر اقوام منحط نازل میقرآن کریم است که در ردیف عذاب

ها امری انکارناپذیر است. چنانکه قرآن دهنده تمدن، در ضعف و اُفول تمدننیروی انتقال عنوانبه» نقشِ عوامل انسانی»

ها را در جهت انحطاط جوامع بشری، امری عینی تلقی کریم، نقش عالمان و پیشوایان، حاکمان، فرمانروایان، منافقان و امت

 .  ]1[دهدنماید و در مواردی مصادیق آن را نیز مورد طرح و بررسی قرار میمی

 

 هاي غير الهیتمدن در حکومت 
شان در فهمیم که خداوند، حکومت و دولت، اجتماع و هماهنگ هیچ ملتی که سعیبامطالعه تاریخ تمدن قرآن کریم، می

د شناسهای تاریخ را تمدن و زندگی همراه باسعادت نمییک از ابرقدرتشناسد و زندگی هیچامور غیر الهی باشد، به رسمیت نمی

 داند؛ در قرآن کریم  آمده است:ها را پیشرفت نمیو پیشرفت آن

 سوره انعام 71آیه 

لِیٌّ وَال سٌ بِمَا کَسَبَتْ لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَوَذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَذَکِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْ»

؛   ]6[مِیمٍ وَعَذَابٌ اَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْفُرُونَشَفِیعٌ وَاِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ ال یُؤْخَذْ مِنْهَا اُولَئِکَ الَّذِینَ اُبْسِلُوا بِمَا کَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَ

ها را فریب داد، به حال خود واگذار، همین قدر نی دنیا آنرانی گرفتند و زندگاای رسول! آنان را که دین خود را بازیچه و هوس

شود و هیچ کس را جز خدا )در دو عالم( دادرس و شفیعی نیست ها تذکر بده که هر کس به عمل خود، عاقبت گرفتار میبه آن

ها همان کسانی هستند که آن و هر چه برای آسایش خود از عذاب قیامت فِدا دهند، از او نپذیرند، اگر باز پند نگرفتند، غم مدار

 .«]3[شوندرسند و به کیفر کفرشان به شرابی از حمیم جهنم و عذابی دردناك گرفتار میکه عاقبت به هالکت می

 سوره هود باز فرموده است: 37آیه 

وی کردند؛ درحالی که فرمان فرعون مایه رشد و رها از فرمان فرعون پی؛ آن ]6[فَاتَّبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ مَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ»

 «نجات نبود.

عنوان کسانی را که از دین رو گردانیدند، موردانتقاد قرارداد و در آیه دوم بهعنوان یک کبرای کلی زندگی همهدر آیه اول به

گفتی جهانیان است، یک صغرا و یک مصداق معینی از یک طاغوت نمونه سخن گفت که آثار تمدن ظاهری او هنوز مورد ش

 .]00[بخش نیست و در حقیقت تمدن انسانی نیست مطرح شد که این فرمانده تمدن نمونه تاریخی، رشد و هدایتگر تکامل
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 العرب خاستگاه تمدن اسالمتمدن جزیرة
از همه به شوند که به پاکی خون، فصاحت بیان، شعر، شمشیر، اسب و بیشتر العرب از نژاد سامی محسوب میاعراب جزیرة

-بردند اما عربهای شمالی صحرانشین بودند و در حجاز و نجد در چادرهای پشمین به سر میکردند. عربنسب خود افتخار می

 های جنوب شهرنشین بودند و در یمن و حضر موت و امتداد سواحل مجاور اقامت داشتند .

ترین دولت عربستان جنوبی را تشکیل ها بزرگریدر جنوب، دولت سبا که در قرآن نیز ذکر شده است با مشارکت حمی

های طلبی و جنگهای داخلی در راه توسعهدادند که از قرن هشتم پیش از میالد تا قرن هشتم میالدی دوام داشتند. جنگ

خارجی برای دفاع مهاجرات بیگانه حبشه و روم، ساختن سد مارب، خراب شدن آن و مهاجرت اقوام از جنوب به شمال از 

حوادث دوران فرمانروایی هزار و چهارصد اله آنان است . ارتباط بازرگانی قبایل عرب با ایران و روم، تاحدی آنان را با تمدن این 

های شمالی عربستان نشانده دولت روم ازجمله دولتنشانده دولت ایران و غسان دستدو کشور آشنا کرد. دولت حیره دست

 .]03[بودند 

ال تمدن ایران به اعراب مؤثر بودند. بازرگانان حیره خواندن و نوشتن و همچنین دین مسیحیت را در مردم حیره در انتق

کردند و فنون جنگ عربستان ترویج دادند. غانیان نیز با اصول تمدن روم آشنا بودند، بناهای خویش را با سنگ سفید استوار می

 دانستند.و وسایل دفاع اصول لشکری را می

ث مهم حجاز در این دوران و در دولت حبشه و ابرهه در واقعه معروف حمله به کعبه اتفاق افتاده است. تاریخ یکی از حواد

دانند؛ زیرا اگر ابرهه شده است، در تاریخ زندگانی ملی عرب آغاز عصری نوین میالفیل را که در قرآن نیز بدان اشارهنویسان عام

ازاین واقعه به مدح و ستایش قبایل خود شد، شاعران و خطیبان پسرگون میشد تاریخ عربستان دگبر کعبه مستولی می

بالید و بدین ترتیب نهضت فرهنگی میان اعراب شروع شد. بعضی از محققان، عصر پیش از اسالم پرداختند. قریش نیز بر خود می

 پیامبر حامل وحی نبوده است .اند؛ زیرا که در آن دوران، عربستان دارای قوانین مدون و را عصر جاهلیت نامیده

 پرستی، مسیحیت، یهود و آئین حنیف ازجمله ادیان عرب در این دوره بوده است .پرستی، بتباورهایی چون ستاره

تاریخ و شناسی، شناسی، نسبگویی، قیافهشناسی، هواشناسی، غیبها در آن عصر عبارت از ستارهعلوم متداول میان عرب

رجال بود. اطالعات عرب از نجوم مبتنی بود بر آنچه از بابلیان فراگرفته بودند، از قبیل مواقع بروج و منازل ماه و آفتاب. در میان 

برج منازل قمر و برای بعضی از سیارات و ثوابت، اسامی اعراب بیشتر صابئین از علم نجوم اطالع داشتند. اعراب برای دوازده

 .خاصی داشتند

اهمیت بود، طب عربی عبارت بود از اورادی که گاه با تجویز بعضی از ادویه اطالعات عرب از فن طب بسیار ناچیز و بی

دانستند. البته وجود طبیبان عربی چون حارث بن شد، زیرا اعراب جاهلی علل امراض را بیشتر از ناحیه ارواح شریر میهمراه می

 ذکر است.شاپور فراگرفته بود قابلکرده بود و طب را در جندیان و روم تحصیلهجری که در ایر 02کلده متوفی به 

اضافه کرانه دریایی آسیای صغیر و دهد بهای که خاك یونان کنونی را تشکیل میجزیرهمدن یونان باستان، سراسر شبه

سالمی اثر گذاشته و تالش برای درك جهان طور عمیق بر فرهنگ اگیرد. فرهنگ این سرزمین بههای دریای اژه را دربر میجزیره

طبیعی که در آن خود را یافته بیش از هر تالش دیگری بر شیوه اندیشیدن مؤثر افتاده است، بینش، ادبیات و علوم یونانیان، 

هنگ های دو فرهای قبل از خود گرفت، فرآوردهپایه دید خود ما از جهان است. فرهنگ یونان عالوه بر آنچه از تمدنسنگ

قبل از میالد، عصر  3311و  2111های تر، مینوس و مینس بود. این دو فرهنگ که بر دریای اژه متمرکز شده بود بین سالکهن

-افزارها و پارچهای، ابزارها، جنگمفرغ را درك کرده بود. یونانیان ظروف سفالینی براق، وسایل شستشو و آرایش، وسایل شیشه

با ملل دیگر دادوستد بازرگانی داشتند. شبکه فاضالب خانه آنان از دیدگاه مهندسین و معماران  کردند وهای عالی تولید می

 . ]03[انگیز است امروزی شگفت

ترین دوره گسترش علم و هنر و ادب در زمان پریکلس و رهبری و حمایت وی از فرهنگ واالی یونانی آغاز در آتن بزرگ

عصر طالیی فرهنگ یونانی موسوم شد . در نیمه دوم قرن پنجم )ق.م( فلسفه در آتن  ق.م( یا 433-433شد و به عصر پریکلس )

ای به رواج یافت و سقراط در برابر شکاکیت سوفسطائیان قیام کرد. شاگرد مکتب او افالطون صاحب نظریه مثل و مؤسس مدرسه

 نام آکادمی بود .
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شود بارور و متبلور کرد. وی یکی از تمدن ونانی نامیده میپس از او نبوغ ارسطو آن مایه و جوهری را که در اصطالح، 

 بانیان روش استقرایی و پدیده آورنده منطق صوری بود .

نخستین فردی که طب را مرتب و باب بندی کرد و آن را بر مبنای علمی صحیح نهاد و به تجربه بالینی پرداخت بقراط 

الجه او اعتماد بر طبیعت، فصد و حجامت و داغ نهادن بود وی در آثار خویش اند. اساس معبود که او را پدر علم پزشکی نامیده

 یافته بودند. مسلمانان کتابهای زیادی دستکرد. یونانیان در علم تشریح به پیشرفتهای نباتی و معدنی را توصیه میمسهل

 های جالینوس )قرن دوم میالدی( را بعدها در فراگیری علم تشریح استفاده کردند .

 

 تمدن اسالم مبتنی بر متن قرآن
تمدن اسالمی که الاقل از پایان فتوح مسلمین تا ظهور مغول قلمرو اسالم را ازلحاظ نظم و انضباط اخالقی، برتری سطح 

انسانیت را صدر و اجتناب نسبی از تعصب و توسعه و ترقی علم و ادب تمام دنیای متمدن و مربی فرهنگ زندگی، سعه

 که در اوایل اسالم فقط هفده تن از قبیله قریش سواد نوشتن داشتند .الشعاع خود قرارداد . درحالیتحت

ها به تحصیل علوم بیگانه نویسد: نخستین فردی که از میان عربآموزی اعراب میهای علمجرجی زیدان درباره اولین نشانه

اله پیامبر اکرم )ص( بود. وی فقط در فلسفه و حکمت مطالعه داشت و چیزی از مشغول شد نضربن حارث بن کلده ثقفی، پسرخ

ها را به عربی ترجمه نکرد . در سده اول هجری و نیمه اول سده دوم متفکران عرب نژاد به علوم منبعث از قرآن مانند فقه، آن

 کردند .شد اعتنایی نمیانده مینحو، تفسیر توجه داشتند ولی به علوم عقلی که گاهی نیز به آن علوم اوایل خو

ای که از علوم بیگانه به زبان عربی صورت گرفت به دستور خالدبن البته در این میان استثناهایی وجود داشت. اولین ترجمه

 . ]03[هجری( و توسط استفان قدیم، در زمینه شیمی و کیمیا بود 15معاویه )متوفی  ¬یزید بن

به عربی ترجمه شد اصل کتاب هارون ابن اعین بود که ماسرجویه آن را از سریانی به عربی کتاب دومی که از علوم بیگانه  

ترجمه کرد. اصل کتاب مزبور سی مقاله بوده که مترجم دو مقاله بر آن افزوده است. کتابی نیز از یونانی به عربی ترجمه شد به 

 وب است و در فهرست ابن ندیم آمده است .نام عرض مفتاح النجوم االول در علم احکام نجوم که به هرمس منس

هجری( علوم اسالمی به خصوص در بغداد و ممالک شرقی  023پس از سقوط حکومت امویان و روی کار آمدن عباسیان )

خلق شد و تا پایان قرن چهارم و چند سالی از اوایل قرن پنجم مدارج ترقی را پیمود. از این مدت باید قرن دوم و سوم را بیشتر 

هد نقل و تدوین علوم و تمدن و قرن چهارم و اوایل قرن پنجم را عهد استحصال مسلمانان از زحمات دو قرن پیش و قرن ع

 طالیی در تمدن اسالمی دانست .

یکی از عوامل مؤثر در »دانم نظر جرجی زیدان را درباره ترقی و تعالی علوم و تمدن در عصر طالیی بیان کنم: الزم می

مدن اسالم و ترقی و تعالی علوم و ادبیات در نهضت عباسیان این بود که خلفا در راه ترجمه و نقل علوم از بذل سرعت پیشرفت ت

گذاردند و همه هر چیز گران و ارزان دریغ نداشتند و بدون توجه به ملیت و مذهب و نژاد، دانشمندان و مترجمان را احترام می

 « آمدند.انشمندان مسیحی، یهودی، زردشتی، صابئی و سامری در بارگاه خلفا گرد میرو دکردند و ازآننوع با آنان مساعدت می

 

 گيرينتيجه
عنوان نمونه کامل و اسوه حسنه در ظهور و اعتالی تمدن بزرگ اسالم توانسته است برای بشریت روح ایثار، یامبر اسالم بهپ

با چهره واقعی و و گذشت را جایگزین فرهنگ جاهلیت عرب کند و این حقیقت به منصه ظهور رسیده که هرگاه دین فداکاری 

تمدن انسانی بوده است. بدیهی است ایمان به خداوند  ساز شکوفایی و رشدهای زالل وحی در جامعه عمل شده است زمینهآموزه

های قرآن کریم عنوان بانیان واقعی تمدن بشری و عمل به آموزهو ائمه اطهار بهمندی از راه و روش پیامبران الهی عزوجل و بهره

ماندگی تمدن عوامل عقبهای پیش رو خواهد بود. باری بازشناسی راهگشای بشریت در تاریخ امروز و فردا برای رهایی از چالش

های رفیع تمدن بشری به دست مسلمانان قله ترین تکالیف محققان جامعه شده و مقدمه فتح مجددتواند از اصلیاسالمی می

 باشد.
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 منابع و مراجع

سیدمحمدرضا؛ قرآن کریم و راهکارهای توسعه و پیشرفت تمدن اسالمی، نشریه فصلنامه قرآنی کوثر،  عالءالدین، [0]

 27، ص 0230، 44شماره 

تفکر و احمدی، سیروس؛ دعوت قرآن به تفکر ریشه اساسی پیشرفت علمی تمدن اسالمی، اولین کنگره ملی  [3]

 35، ص 0232 –پژوهش دینی 

( نظریه های جامعه شناسی و فلسفه های نوین تاریخ. ترجمه اسدا... نوروزی. 0277روکین، الکساندر پیتریم ) [2]

 303، ص 0277رشت: انتشارات حق شناس، 

ازمان تبلیغات .قانع، احمد علی؛ علل انحطاط تمدن ها از دیدگاه قرآن. تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل س [4]

 023، ص 0273اسالمی، 

 70، ص 0212قرائتی محسن، تفسیر نور، انتشارات، مرکز فرهنگى درس هایى از قرآن، تهران،  [5]

 قرآن کریم [6]

ملک نصب اردکانی، عباس؛ واکاوی علل انحطاط تمدن اسالمی، اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم  [7]

 21، ص 0237انسانی؛ 

جوادی نیا، حسن؛ رجبی دلیگانی، مهناز؛ واکاوی علل انحطاط تمدن اسالمی، اولین همایش بین المللی افق های  [1]

 .07، ص 0235نوین در علوم انسانی، 

 تبلیغات سازمان المللبین نشر و چاپ شرکت ناشر کریم، قرآن دیدگاه از هاتمدن انحطاط علل احمدعلی، قانع، [3]

 73 ص ،0211 ؛اسالمی

های اجتماعی در قرآن کریم، مؤسسه چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان حامد مقدم، احمد، سنت [01]

 13، ص 0212.قدس رضوی

 24و  40حتّی، فیلیپ. بی تا. تاریخ عرب. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تبریز: کتاب فروشی محمدباقر کتابچی، ص  [00]

 .01-30، ص 0263تاریخ اسالم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فیاض، علی اکبر.  [03]
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