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 سازي تمدن سابقه به توجه با "اسالمی نوین تمدن هاي مؤلفه"بررسی

  مطهري شهید استاد منظر از اسالم

  

  احسان منصوري

  اسالمی دانشگاه قم حکمتدانشجوي دکتري فلسفه و 

  محمود صیدي

  استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شاهد

  مرتضی بیات

  راكاستادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه ا

  

  چکیده

 ترین درخشان از یکی اسالمی سابق تمدن مطهري استاد دیدگاه از

 اسالمی تعالیم از الهام با مسلمانان آن طیّ در که است بشري تاریخ هاي تمدن

 برتري جهانیان همه بر اجتماعى نظام و اخالق هنر، فلسفه، صنایع، علوم، در

 اجتماعی، زندگی نحوه. بودند ها زمینه این در ها آن نیازمند دیگران و یافتند

 انسانی، نیروي نظیر عواملی دیگر سوي و از فرهنگی تصحیح انسانی، فطرت

 کلیات ادراك توانایی  اجتماعی، زندگی خالقیت، قدرت الفبا، حروف و تکلم نقش 

 جایگاه تمدن، و روح اخالقی انسانی هاي جنبه و ایمان، ایده قوانین، و استنتاج

را  مختلف علوم کردن و عملی آموزي بر علم تأکید اسالم غ،و نواب پیامبران

در ) ره(از منظر شهید مطهري سازي تمدن و مقدمات مقّومات عنوان به توان می

 گروه تک نه است مسلمانان جامعه از برآیندي تمدن، ایشان نظر به. نظر گرفت

  .دارد مختلف مراتب با و مشکّک ماهیتی دیگر جهت از و آنان از هایی

 با اسالمی تمدن تعامل و رویارویی همچنین و مسائل این به توجه با

 این به توجه با امیدوارند مقاله این نگارندگان شهید، استاد منظر از غرب تمدن

 دیگر سوي از و مکان و زمان مقتضیات گرفتن نظر در و تطبیق با بتوان ها مؤلفه

 به اسالمی نوین تمدن در ها مؤلفه این مدیریت و ورود نحوه و مبانی شناخت با
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 فرهنگی -فکري تعامل نحوه و  تمدن این گیري شکل جهت الزم هاي زمینه ارائه

  .بپردازند غرب جدید تمدن با آن

  .غرب اسالم، تمدن، مطهري، استاد: واژگان کلید

  

  

  هبیان مسأل) 1

آید  شمار میهاي مختلف علوم بشري به  اربردترین اصطالحات کالن در حوزهکتمدن یکی از پر

این  یکی از. ها پیش تعریف، ریشه ها، ظهور و افول آن در اندیشه بشر همواره مطرح بوده است که از قرن

تمدن اسالمی است که به عنوان یک موضوع پژوهش همواره متفکران اسالمی و مستشرقین ، ها تمدن

چه بازخوردهایی در  جود آمد،ینکه این تمدن چگونه به وا. مشغول داشته است غربی و شرقی را به خود

میان هاي فراوانی را  بحث خواهد بود؛و آینده آن چگونه  داشت، چگونه رو به افول رفتهاي دیگر  تمدن

  . برانگیخته استهاي مختلف  متفکران حوزه

هاي  یکی از متفکران این حوزه مرحوم استاد شهید مرتضی مطهري است که در جاي جاي کتاب

گوئی به این  در صدد پاسخ مقاله حاضر. کند میو به بررسی آن اقدام  پردازد می خویش به این مسأله

و با توجه به این  ؟قرون اولیه اسالمی چه بوده است سازي اسالم در هاي تمدن مؤلفه پرسش است که

به بیان دیگر، نگارندگان در پژوهش  توان تمدن نوین اسالمی را پایه گذاري نمود؟ ها چگونه می مؤلفه

درخشان اسالمی از یک سو و  حاضر برآنند که با شناسائی و تحلیل عوامل به وجود آورنده تمدن

و آسیب شناسی هاي رو به ضعف نهادن آن از سوي دیگر؛ طرحی را جهت بازشکوفائی این تمدن  زمینه

  .احتمالی آن ارائه دهند

  

  بیان مفاهیم)2

بررسی لغوي و  ،ازسوي دیگر اسالمیسو و بحث از تمدن  یک با توجه به محوریت تمدن از

 و واژه  رساند را می و اقامت در جایی معناي سکونت "م د ن"ریشه . آن ضروري استاصطالحی 

برخی نیز پس از اشاره به مفهوم اقامت در  .)402ص.13،ج1404، منظور ابن(نیز برگرفته ازآن است "مدینه"

را انتزاع  "مدینه"آن از واژه  و اشتقاق دانند میمدینه  مدن را به معناي تخلق به اخالقت، "م د ن "ریشه 
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تخلق به اخالق شهر و انتقال از را به معناي  "تمدن"از سوي دیگر . )55ص11 ج،1360مصطفوي،(کنند می

6972ص 5ج  ،1377دهخدا، (اند اخذ نموده ت ظرافت و انس و معرفتلت و جهل به حاخشونت و هجمی(  

تمدن به معناي نظم اجتماعی است که خالقیت فرهنگی  :ی نگارددر این موضوع م دورانتویل 

  )3ص1ج ،1378دورانت،(آورد می ارمغان به

تمدن  :نویسد می "تمدن"جتماعی و هدف داشتن در جعفري با اشاره به زندگی ا تقی عالمه محمد

افراد و گروه ها  به همراه روابط عادالنه و اشتراك همه ها در حیات معقول به معناي تشکل هماهنگ انسان

  )161ص 5 ،ج1362جعفري،(ي و معنوي و دیگر ابعاد مثبت استپیشبرد اهداف ماد در

، نظم اجتماعی :هاي ذیل دانست توان تمدن را داراي مؤلفه شده میباتوجه به مطالب ارائه 

  . هدفمنديو  هماهنگی وخالقیت فرهنگی

هم تاریخ بشریت نیز داراي جایگاه هاي م از تمدن عنوان یکی از سوي دیگر تمدن اسالمی به

  . ممتازي است و این جایگاه باتصور نمودن فضاي تاریخی و فرهنگی قبل از ایجاد آن قابل فهم است

پیش از ظهوراسالم هیچ تمدنی میان مردم گردد که بدانیم  صطالح زمانی آشکار میاهمیت این ا

دوراز  عاطفه و ، بیهایی خشن سانان ،عاجتما نداشت و اعراب به سبب دوري از سرزمین حجاز وجود

 هاي خواست استوار و همسو با ناب آسمانی برنامه اي هاي آموزه اسالم با. بودند اجتماعی فرهنگ و دانش

 ، اخالقیمعرفتی و عقیدتی هاي لی و پیشرفت فرد و جامعه در حوزهفطري بشر به ارمغان آورد و براي تعا

یان فرمود که زمینه پیدایش ب ، احکام و تعالیمی راو نظامیسی ، اقتصادي و صنعتی و سیاو فرهنگی

محرومیت از مدیریت مطلوب  به رغم  این جامعه نوپا  .اسالمی فراهم شد نو موسوم به جامعه اي جامعه

و تمدن اسالمی را به ظهور  پیشرفت بندي به تعالیم اسالمی شبحی از مندي و پاي میزان بهره ، بهاسالمی

این جایگاه تمدن اسالمی در آثار اندیشمندان جهان اسالم نشان از معناي عمیق  )11ص،1384نصر،(رساند

  .آن دارد

  از نظر استاد مطهري تعریف تمدن و فرهنگ)3

بایست با نگاه و منظرشهید  تعریف تمدن و تمدن اسالمی از منظر لغوي و اصطالحی می ازبعد 

 شود می نامیده تمدن امروز آنچهبه نظر شهید مطهري . یممطهري با این اصطالح و با واژه فرهنگ آشنا شو

 مراسم و آداب سلسله یک و است مفید و رثّمؤ زندگی این بهبود براي که فنون و علوم سلسله یک یعنی

رسد شهید مطهري  می با این رویکرد به نظر ) 73ص ،1370مطهري،( .است اجتماعی زیستن بهتر الزمه که

ضر در زندگی بشر و از سوي دیگر به آداب و قوانین زندگی اجتماعی بشر در به تمام علوم و فنون حا
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 فرهنگ به منزله روح تمدن و جامعه تعریف خواهدلذا دارد و تعریف تمدن تأکید 

 معنویات بلکه مذهبی معنویات خصوص نه شود می گفته معنوي امور به فرهنگ)58ص،1376مطهري،(شد

. )801،ص13،ج1390مطهري،(گویند نمی فرهنگ مادي امور به اما)آنها رنظای و معارف و علوم( کلی طور به

 جامعه آن روح اي جامعه هر است که فرهنگ این صورت ازسوي دیگررابطه فرهنگ با افراد جامعه به

   .)140،ص1376مطهري،(هستند اندام این اعضاي منزله به افراد و است

وان دو رکن مهم حیات بشري محسوب با این تعاریف، فرهنگ و تمدن به همراه هم به عن

  .دهند و زندگی اجتماعی بشر را تشکیل میشوند  می

  

  انسان و تمدن)4

زیرا  .مطهري در بحث از تمدن ها بر نقش ویژه انسان و نیروي انسانی تأکید فراوان دارد شهید

 انسان نیروي از حال عین در ولیدر تمدن جدید ابزار تولید بسیار زیاد شده، . سازد که انسان تمدن را می

اي به  لذا باید نگاه ویژه  )389،ص15،ج1390مطهري،(است مولد خودش انسان نیروي و نشده پیدا نیازي بی

  .نقش انسان داشته باشیم

  

  ادراك نو)4-1

تواند با نقشه و طرح و ابداع، تمدن خویش را  انسان به حکم خلیفه اللهی می ایشاننظر  به 

تمدن سازي مخصوص بشر نیست و هر جامعه اي که یک احساس نو و  )131ص،21،ج1390مطهري،(بسازد

 فرهنگ تکامل، و ها نوآوري ریشه )218،ص1380مطهري،(تواند رشد نماید می ،ادراك نو در آن پیدا شود

  )313،ص1370مطهري،(است انسان ابتکار نیروي و

  ادراك کلیات)4-2

رسد و همین شاخصه او را از  و تکامل می رشد به نظر شهید مطهري انسان با ادراك کلیات به

 استخدام و جهان قوانین درك به- حیوانات خالف بر -انسان موفقیت راز .سایر جانداران جدا می سازد

 نهفته کلیات ادراك در ،تمدن و  فرهنگ تشکیل و صنایع ایجاد و قوانین آن

   .)56،ص5،ج1390مطهري،(است

 وجود به فرهنگ و تمدن اجتماعی زندگی این اثر رد و است اجتماعی زندگی داراي که بشر

 شروع ضعف از فردي زندگی در طور همین است نزده جا در و نمانده باقی حال یک به  است آورده
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 بوده بربریت و توحش دوران از و ضعف از شروعش هم اجتماعی زندگی در رسد می کمال به و کند می

 گونه این چرا که شود می مطرح سوال این است رفته یشپ کمال سوي به قدم به قدم تدریجا بعد است

 حیوانات مانند بشر چرا یا و باشند آمده جلو قدم به قدم هم آنها که نیستند بشر مانند حیوانات چرا است؟

 از را بشر تاریخ بینید می باشد مانده باقی خودش تاریخ طول تمام در اجتماعی زندگی یک با که نیست

 کنند می تقسیم اینها امثال و اتم دوره آهنی، دوره حجر، دوره حجر، ماقبل دوره به یزندگ ابزارهاي نظر

 -موریانه و مورچه و عسل زنبور نظیر اجتماعی حیوانات حتی – حیوانات زندگی در ها دوره این ولی

  .)289،ص1380مطهري،(ندارد وجود

  

  قراردادها)4-3

 است ها عهد به وفاي و ها قرارداد و ها میثاق و ها پیمان شمردن ها محترم شاخصه بعدي در تمدن

اگراین  )170،ص2،ج1390مطهري،(است بشري تمدن انسانی جنبه ارکان از یکی پیمان و عهد به احترام

  . گیرد ه عهدها نباشد تمدن بشري شکل نمیها و وفاي ب و میثاق ها پیمان

  

  غایتمندي و بینشمندي)4-4

یر ید از نظر دور داشت چرا که غایت و هدف است که مسها غایت را نبا در کنار این پیمان

 سالم زندگی ایمان و رمانآ و ایده داشتن بدون تواند نمی انسان« :کند زندگی اجتماعی بشر را مشخص می

   .)41،ص2،ج1390مطهري،(»دهد انجام بشري تمدن و بشریت براي بخش ثمر و مفید کاري یا و باشد داشته

ساز و  فرهنگ ،هاي تفاوت انسان و سایر جانداران است شاخص ازها که  و گرایش ها بینش

ها  حیثیت عمومی منشأگیري تمدن و همین دو عامل می تواند در )18،ص2،ج1390مطهري،(ساز است تمدن

  .ها مورد لحاظ قرار گیرد و فرهنگ

  

  پیامبران)4-5

پیامبران در . م نام بردتوان از عامل معنوي پیامبران ه هاي عمومی ذکر شده می به غیر از شاخص

  :بعد معنوي شکل گیري و استمرار تمدن ها نقش اساسی داشته اند

 بشر تمدن. اند داشته جوامع پیشرفت و بهبود و اصلح در را ها نقش ترین اساسی گذشته در پیامبران

 یافته ملتکا دوره به دوره که است آن صنعتی و فنی جنبه تمدن مادي جنبه .دارد معنوي و مادي جنبه دو
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 مرهون تمدن معنوي جنبه است انسان انسانی روابط به مربوط تمدن معنوي جنبه است رسیده امروز به تا

از . یابد می رشد مجال نیز آن مادي هاي جنبه که است تمدن معنوي جنبه پرتو در و است پیامبران اتتعلیم

 صورت به مادي جنبه تکامل در و است مستقیم طور به تمدن معنوي جنبه تکامل در پیامبران نقشاین رو، 

   .)169،ص2،ج1390مطهري،(مستقیم غیر

  خط الفبا)4-6

 الفبا حروف است داشته انسانیت فرهنگ و تمدن در اساسی نقش که اموري مهمترین از یکی

 و نداشت تکلم قدرت آورد در حروف صورت به را اصوات توانست نمی هم انسان اگر. است

 وجود به صنعتی و تمدن و علم گونه هیچ برساند دیگران به را مقاصدش توانست نمی

   .)117،ص26،ج1390مطهري،(آمد نمی

  

  ها تمدن سیر خطی)4-7

ها و ظرف  زمان و با پیشرفت تمدن ها نگاه خطی است یعنی با گذر نگاه استاد مطهري به تمدن

ایشان تمدن مربوط به زندگی به عقیده . شوند تر می نمایند و کامل پیشرفت می ها حقیقتاً زمان تمدن

اجتماعی است که برگشتن به وسائل یعنی آثار علم و صنعت است آنچه در زمان نوح بود با آنچه که در 

در زمان موسی  .تري برخوردار بود مدن کاملداشت بشر در زمان ابراهیم از یک تزمان ابراهیم بود فرق 

در قرون  تري همچنین بعد از خاتم االنبیاء مثالً کامل تري در زمان خاتم االنبیاء از تمدن از تمدن کامل

تر از زمان ظهور خاتم  م تمدن بشر خیلی کاملچهارم و پنجم اسالمی که اوج تمدن اسالمی است مسلّ

چهارم هجري تا چه رسد به تري دارد از قرن  االنبیاء بود و اکنون عصر ما قرن بیستم تمدن بسیار کامل

   ).238،ص21،ج1390هري،مط(م االنبیاءزمان خات

  .توان انتظار پسرفت در تمدن ها را داشته باشیم با این نگاه نمی

 به شروع که زمانی از پیدایش بدو از بشر جامعه اینکه در :بدیهی است این مسأله از دیدگاه استاد مطهري

   .)55،ص1391مطهري،(نیست بحث جاي تقریبا است بوده تکامل به رو پیشرفت به رو کرده تمدن ایجاد

  تمدن کنونی)4-8

ها پرسشی مطرح  و اهمیت دادن به جنبه مادي تمدن ها با توجه به سیرخطی حرکت تمدن

دار تمدن سازي در عصر حاضر کیست و چه کسی و چه ملتی داراي تمدن  گردد که اکنون پرچم می

دارد از اینکه نقل و ایشان ابا ن. تري است؟ پاسخ این پرسش در اندیشه استاد مطهري وجود دارد کامل
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چند صد سال در سرزمینی طلوع انتقال تمدن در تاریخ را بپذیرد و تمدن را مانند خورشیدي بداند که هر 

در  این خورشید گاه در یونان، گاه .مایدن رده و در سرزمین دیگر طلوع میکند و سپس غروب ک و می

وپا و آمریکا طلوع نموده در اندلس ومصر و گاه در ایران و امروز در ار بغداد، گاه

هاي مادي تمدن  دهد که جنبه صراحت کالم استاد مطهري نشان می این .)290،ص1380مطهري،(است

  .اهمیت فراوانی در شاخص گذاري آن دارد

  

  ها با تمدن اسالمی رابطه تمدن)5

 ها با تمدن ها رابطه این تمدن هاي عمومی تمدن گیري و شاخص ز تحلیل و بررسی شکلا بعد

ابتدا این بررسی در شکل گیري و رشد تمدن اسالمی سپس در . توان مورد بررسی قرارداد اسالمی را می

  .گیرد تمدن اسالمی مورد بررسی قرار می افول

تمدن اسالمی داشته ایم یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش پاسخ  اولین مسأله آن است که آیا اصوالً

 تمدن است بوده ها دوره ترین درخشان از آن قرن شش پنج که رنق چهارده ما« :استاد مطهري مثبت است

  )284،ص1،ج1379مطهري،(».ایم داشته عظیمی بسیار

اند؟ در  گیري این تمدن داشته ها چه نقشی درشکل ل، پرسش دیگر آن است که سایرتمدنحا

 عموماً. ییمها با یکدیگر را به صورت عمومی بررسی نما بایست رابطه تمدن به این پرسش میپاسخ 

شود و آن را  بر دیگري غالب می یک نوع رابطه آن است که یکی. ها با یکدیگر دو نوع رابطه دارند تمدن

در  )316،ص1377مطهري،(جوید در غنا و تکامل آن شرکت میبرد و نوع دیگر آن است که  بین می از

ارد که آن فرهنگ از ورتی ندبراي اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن ضر اندیشه استاد مطهري

هنگی در جهان هاي دیگر بهره نگرفته باشد بلکه چنین چیزي ممکن نیست هیچ فر ها و تمدن فرهنگ

گیري و استفاده  رفته باشد ولی سخن در کیفیت بهرههاي دیگر بهره نگ ها و تمدن نداریم که از فرهنگ

چ تصرفی در قلمرو خودش قرار است یک نوع بهره گیري آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هی

دهد اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذي کند یعنی مانند یک موجود زنده آنها را 

ند یک مانفرهنگ اسالمی از نوع دوم است . کند و موجودي تازه به وجود آورد در خود جذب و هضم

دي و ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به هاي دیگر را از یونانی و هن سلول زنده رشد کرد و فرهنگ

ققان راف محتصورت موجودي جدید با چهره و سیمایی مخصوص به خود ظهور و بروز کرد و به اع
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 هاي بشري است ها و تمدن ین فرهنگرگتر، تمدن اسالمی در ردیف بزاسالمیتاریخ فرهنگ و تمدن 

  )38،ص5،ج1390مطهري،(

رسش دیگر آن است که رشد و تکامل تمدن اسالمی بود اما پ ها در گذاري ها و تأثیر این نقش

که  ها در افول تمدن اسالمی مؤثر بودند؟ پاسخ آن است که بله تمدن غرب مانند جانوري آیا سایرتمدن

نهد تا از آن تغذیه کند تمدن اسالمی را تخدیر  در او می زند و بچه خویش را کرم نیش می روي یک

البته آیا غرب علت تامه این )149،ص1380مطهري،(. تمدن غرب را بنا نهاد میدل تمدن اسال نموده و از

به دستورات اسالمی آمادگی عدم  عدم عمل باحادثه بوده است؟ خیر به نظر استاد مطهري تمدن اسالمی 

 را در افول نگه داشت غرب به عنوان علت مبقیه تمدن اسالمی تکامل را پیدا نمود و در ادامه تمدن

   )150،ص1380ي،مطهر(

  هاي تشکیل تمدن اسالمی مؤلفه)6

پرداخت تا با توجه به این  هاي تشکیل تمدن اسالمی طالب ارائه شده می توان به مؤلفهباتوجه به م

  .ها بتوان براي تمدن نوین اسالمی در جهت رشد و تکامل آن راهکارهایی را پیشنهاد نمود مؤلفه

  

  سابقه تمدن سازي) 6-1

که این نقش در محورهاي بود نقش اسالم  ود،نم آنچه تمدن اسالمی را موفق اوال و بالذات

سازي  تمدن عی داشتناهمیت دارد امکان وقو مختلف کارایی الزم را داشته است اما آنچه در این جا

یک فرهنگ بینی برخوردارند و  نوع جهانمسلمین همه از یک ، مطهري به نظر استاد. اسالم است

، در وحدت در جهان بینی. با شکوه و سابقه دار شرکت دارند ر یک تمدن عظیم وترك دارند و دشم

ها در آداب و سنن  ها و نیایش در معتقدات مذهبی در پرستش فرهنگ، در سابقه تمدن در بینش و منش

هاي  ظیم و هایل به وجود آورد که قدرتو قدرتی ع تواند از آن ها ملت واحد بسازد اجتماعی خوب می

أکید شده این که در متن اسالم بر این اصل ت هان ناچار در برابر آنها خضوع نمایند خصوصاًعظیم ج

سابقه "این منظر نه تنها در اندیشه استاد وجود داشته است بلکه حتی این  )27،ص25،ج1390مطهري،(است

، ول اسالمیدر چهار قرن اشما ببینید  :در آثار تاریخ تمدن نویسان نیز منعکس شده است "تمدن سازي

ویل دورانت در تاریخ تمدن می گوید تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسالمی اسالم چه کرده است 

ه اول جامع بود باید جامعه را در همان حد نواختی می وجود ندارد اگر اسالم طرفدار ثبات وجود و یک
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ا تمدن ز مجموع آنهدر خودش جمع کرد و اهاي وسیع و عجیب را  عرب نگاه بدارد حال آنکه تمدن

  )55،ص21،ج1390مطهري،(تري را به وجود آورد عظیم

  

  و علم تشویق به تفکر) 6-2

ز گذشت علم و و چنانکه در مطالب قبل نی است آنچه در تمدن اسالمی اهمیت فراوان داشته علم

استاد . استفاده قرار گرفت هاي تمدن سازي است که در تمدن اسالمی نیز مورد تفکر از جمله مؤلفه

اسالم نسبت به تفکر و  اولین عامل را تشویق بی حد مطهري درباره پیدایش و گسترش تمدن اسالمی

   .)127،ص1383مطهري،(ه در متن قرآن کریم نیز آمده استتعلیم و تعلم می داند ک

دهد و یا اهمیت  ود و امت اسالمی به آن اهمیت نمیش سوي دیگر وقتی طلب علم متروك می از

  :نهد دهد تمدن اسالمی رو به افول می آن میکمی به 

 فریضه و شد متروك)علم طلب(عمومی فریضه این چرا که است معمایی یک خود این واقعاً

 زیرا نشد اجرا زمان هیچ دستورها این بگویم خواهم نمی البته نشد اجرا دستورها این چرا نشد شناخته

 و علم پرچمدار ها قرن و آورد وجود به جهان در نظیري کم عظیم فرهنگی و علمی نهضت یک اسالم

 کرد صادر علم درباره اسالم که بود فرمانی مدیون نهضت این و بود بشریت تمدن و فرهنگ

تواند علل مختلفی داشته باشد اولین  اندوزي اسالم بر زمین ماند می که فرمان علماین )164،ص1380مطهري،(

 هایی ناهمواري که آمد پدید خالفت وسیله به مسلمین اعیاجتم اوضاع در حوادثیعلت آن این است که 

. شد مسرف و فقیر به منقسم جامعه که شد درست طبقاتی جامعه یک آمد وجود به ینممسل زندگی در

 و بوسی دست و احترام به شد خالصه و شد نوشته عالم پاي به علم حسابدومین علت آن است که 

 علم از منظور گفتند کالم اهل نوشتند خود پاي به را علم وهیگر هرعلت سوم آن است که  عالم فضیلت

  )167-165، ص1380مطهري،(حدیث علم فقه، علم است کالم علم

با توجه به کالم استاد می توان گفت بحث در علم اندوزي نبود بلکه اختالف علما در مصداق 

کنار دو علت قبلی امت اسالمی در حقیقت این علت در . علم باعث شد که علم اندوزي رو به افول برود

  .را در تمدن اسالمی در مؤلفه علم و تفکر به محاق برد

مطهري  دبه هر حال این پرسش باقی است که کدام علم مورد تأکید اسالم بوده است؟ پاسخ استا

 آن تحصیل است عینی یا کفایی واجب آنچهاست که ) ه ق 505-450(همان پاسخ امام محمد غزالی 
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؛  66،ص1،ج1351غزالی،(است جامعه احتیاج میزان تابع جهت هر از علم فریضهلذا  است واجب

  ) .168، ص1380مطهري،

  

  تسامح و تساهل)6-3

 اسالم شد چطور که نماید می ذکر اسالمی تمدن گسترش و پیدایش براياستاد  که دومی علت

 وجود به را وحدتی چنین داشتند ار تنفر کمال یکدیگر از  قبالً که نامتجانس مختلف هاي ملت از توانست

 و اسالم که تساهلی و تسامح خودشان قول به گذاشت ها ملت عقاید به اسالم که است احترامی ،آورد

  ).127،ص1378مطهري،(بودند قائل مختلف هاي ملت عقاید به راجع مسلمین

کردند  تحمل میکه با آنها همزیستی کنند مسلمانان اهل کتاب را براي ایننکته مهم آن است که 

اینها وارد و در آن زمان اهل کتاب اهل علم بودند دانستند  را برخالف اصول دینی خودشان نمی و این

ها را از  جامعه اسالمی شدند و مسلمین مقدم اینها را گرامی شمردند و در همان عصر اول معلومات این

و  له تسامحلذا مسأ ین قرار گرفتندس جامعه علمی خود مسلمن گرفتند و در عصر دوم دیگر در رأایشا

با این نگاه وسیع و )141،ص1379مطهري،(تساهل با اهل کتاب یک عامل فوق العاده مهمی بوده است 

را در نظر ا اگر این عامل اند علوم را اکتساب نمایند و الّ لمانان توانستهبدون تعصب بوده است که مس

  .مختلف روز بهره مند گردد توانسته است از علوم نگیریم امت اسالمی نمی

 مسلمانان که اسالم صدر اولیه قرون در. آورد ي این تسامح و تساهل مثال نیز میاستاد مطهري برا

 مثالً است نمودار کامال دستور این از پیروي و حقیقت این بودند برخوردار اسالمی تعلیمات از بیش و کم

 نژادها این از استاد یک و بربر و قبطی و هندي و یایران و عرب از شده تشکیل درس حوزه شود می دیده

 و نشستند می ایرانی غیر یا ایرانی افراد درس حوزه در که اعراب از بسیار چه کند می تدریس همه براي

 و علم تحصیل مقام در حتی بود عرب ازنژاد استادشان که ایرانی غیر یا و ایرانی افراد بسیار چه برعکس

 مذهبی و کیش چه گیرند می فرا علم او از که استادي که دادند نمی اهمیت علمی حقایق به شدن نزدیک

 که آنجا تا گرفتند می فرا مسلمانان و کنند می تدریس مسلمانان براي مسلمان غیر پزشکی اساتید دارد

 حتی اگر ابوعلی )221،ص1388مطهري،( .گرفت اوج بیشتر نامشان و رفتند باالتر شان اساتید از خودشان

درباره رویکرد این دو . کنند به دلیل همین رویکرد است رشد می امت اسالمی ها در ها و ابوریحان سینا

  :نویسد بزرگوار می
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 ایفا واحدي اجتماعی نقش اسالمی نظر از...اند اسالم جهان بزرگ افتخار دو بوعلی و ابوریحان

 و ها گري شعوبی انده به اند بوده اي کننده خرد و محکم مشت نفر دو هر اند کرده

دیین و ملحدین این تسامح وتساهل درباره ادیان دیگر حتی درباره ما )69،ص1375مطهري،(ها نژادپرستی

 و عقاید برخورد و شد آغاز مختلف ملل اختالط که هجري دوم قرن ازآمده است یعنی  نیز به اجرا در می

 در و علمی محافل در را خویش ايه اندیشه و عقاید آزادي درکمال مادیین گرفت اوج سخت آراء

به نظر استاد  کردند می دعوت خویش مکتب از پیروي به را دیگران و داشتند می ابراز علنی مجالس

   .)13،ص1378مطهري،( ندارد سابقه جهان در مذهبی محیط هیچ در مادیین براي آزادي اینچنین مطهري

  

  

  روش تجربی)6-4

با ترجمه آثار دانشمندانش به فرهنگ و تمدن اسالمی درقرن دوم هجري فرهنگ وتمدن یونان 

راه یافت اما با توجه به عقلی بودن روش علمی یونانیان دانشمندان اسالمی این روش را به روش تجربی 

  .دلیل عمده این تغییر رویکرد تأکید قرآن کریم به این روش است. تغییر دادند

به طبیعت و پدیده هاي خلقت به عنوان آیات  در این که توجه دادن فکر بشردر اندیشه استاد 

معرفت الهی یکی از اصول اساسی تعلیمات قرآن است و قرآن اصرار و ابرام فوق العاده اي دارد که مردم 

و علمی قرار دهند جاي سخن نیست  و مورد جستجوي زمین آسمان گیاه و حیوان و انسان را کاوش کنند

ه کلی به دور هد دانشمندان اسالمی روش تجربی را مانند یونانیان بهمانطور که تاریخ علوم گواهی می د

نچه معروف به شمار می روند اروپا بر خالف آ تکر و مخترع اولین روش تجربیمی افکنند مسلمین مب

اهمیت روش  )390،ص16،ج1390مطهري،(شده است مبتکر این روش نیست بلکه دنباله رو مسلمین است

استاد مطهري )182،ص1388مطهري،(. بد که فقدان آن عامل رکود بشریت استتجربی آنجا اهمیت می یا

اندیشمندان جهانی را درباره روش تجربی درتمدن اسالمی نقل کرده و آن را شاهدي  نمونه هایی از آراء

  :برمدعاي خوش می داند

 لمیع جنبه نآ از علوم است قرآن خود} تحول این{ ریشه که اسالم جهان و اسالمی تمدن در

 بسی یونان تمدن نسبت به اسالم جهان تجربی علوم ودر گرفت خود به عملی جنبه و شد خارج محض

 حتی است داده توضیح خوبی به را مسأله این که است کسانی از یکی الهوري اقبال دارد پیشروي و تقدم

  .)188،ص1387مطهري،(کند می اقرار علمی جهانبینی کتاب در برتراندراسل
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  حاکمیت ظر و روشن فکريسعه ن)6-5

هایی است  مل تمدن اسالمی نیز یکی از شاخصهتکاوزه رشد نقش و جایگاه حاکمیت نیز در ح

تواند نقش اساسی در ایجاد و  به عبارت دیگر حاکمیت نیز می. قرار گیرد بایست مورد بررسی که می

شن فکري به معناي اعم یک ملت داراي سعه نظر و رو چنانچه حاکمیت. تکامل یک تمدن داشته باشد

مطهري ذکر می نماید مأمون و هارون  مثالی که شهید. تواند تغییرات تمدنی را رقم بزند می ،خود باشد

سعه نظر و یک روشن فکري یک شیعیان را هم مسموم کردند اما با  کردند و امام ها است که با اینکه ستم

ز اسباب افتخار دنیاي اسالم امروفوق العاده داشتند که بسیاري از کارهایی که کردند 

نکته دیگردر این مثال آن است که باید در حوزه تمدنی تمایز و تفکیک  )135ص18،ج1390مطهري،(است

 افعال حاکمیت را هم درنظر گرفت یعنی حکومت ممکن است از طرفی داراي ضعف باشد و از سوي

  .داراي نقاط قوت بسیاري باشد دیگر

  

  تأثیر ملت ها) 6-6

ویژه هرتمدن به ویژه تمدن  تمدن ها بحث شد در اینجا درباره نقش بخش قبل درباره تعاملدر 

  .شود بحث می ،دارد ایران که استاد بر روي آن تأکید فراوان

دو  .اولین خدمتی که باید از آن نام برد خدمت تمدن کهن ایرانی به تمدن جوان اسالمی است

اسالم از خود داراي تمدن درخشان و باسابقه بوده و این تمدن  مطلب قطعی است یکی اینکه ایران قبل از

ره اسالمی مورد استفاده واقع شده سابقه طوالنی داشته و دیگر اینکه این تمدن در دو

  .)331،ص14،ج1390مطهري،(است

سایر تمدن ایران به تمدن اسالم بسیار زیاد بوده در حدي که از خدمات  خدمت بزرگ این

  :مطهري در این موضوع می نویسد استاد. وده استها بیشتر ب تمدن

 ملل آمدن گرد و اسالمی حکومت تشکیل و اسالم ظهور از پس که است مسلم و قطعی

 آمد وجود به نظیر کم بسیار و شکوهمند و عظیم تمدنی اسالم پرچم نام به پرچم یک زیر در گوناگون

 و آسیا از گوناگون هاي ملت تمدن این در شناسد می اسالمی تمدن نام به را آن وتاریخ شناسی جامعه که

 و شریک تمدن این در که هستند مللی جزء ایرانیان بودند، سهیم و داشتند شرکت اروپا حتی و فریقاآ

نوشتن کتابی  )130،ص1389مطهري،(است ایرانیان آن از عمده سهم نظران صاحب همه اتفاق به و اند سهیم
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خود شاهد بزرگی بر مدعاي ما در نقش ویژه ایرانیان است که در  "ایرانخدمات متقابل اسالم و "با نام 

خواص و دانشمندان ایرانی است که ایران تقدیم  خدمت نمونه بزرگ این .آثار استاد منعکس شده است

  .خواهد آمد) 8-6(نمونه اي از این دانشمندان در . به تمدن اسالمی نموده است

  

  جنگ) 6-7

جنگند در هر دو  یچون دو گروه که با هم م .ثر بوده اندرفت تمدن مؤها در پیش جنگ مسلماً

اندازند و  ام فکر و ابتکارشان را به کار میدانشمندان دو طرف تم .رقابت ایجاد می شود وطرف حرکت 

ولی اینکه تمام  .آید که همه و همه تمدن را مقدار زیادي به پیش می برند یگري به وجود میشرایط د

در واقع درست است که  )634،ص13،ج1390مطهري،(ل مبارزه است حرف درستی نیستعلوتاریخ م

 بشر برانگیخته نمایند و سپس باعث کشف واختراع شوند اما از نیاز را در ها توانسته اند احساس جنگ

  .ها به شمارآورد ها را عامل تام درپیدایش تمدن توان جنگ نیز نمی سوي دیگر

  

  خواص و دانشمندان) 6-8

دهد در سطح خاص و ویژه این نیروي  استاد مطهري به نیروي انسانی می اتوجه به اهمیتی کهب

در واقع این خواص ودانشمندان هستند که . گردد اص و دانشمندان یک تمدن خالصه میانسانی در خو

رهنگی هر نهضت فبه نظر استاد . می توانند یک تمدن را در خط مقدم علم به معناي عام کلمه نگه دارند

شود باید از متن فرهنگ کهن ما نشأت یابد و تغذیه اسالمی که بخواهد پشتوانه نهضت اجتماعی ما واقع 

ستانسیالیستی اگزیهاي دیگر مثال فرهنگ مارکسیستی یا  اینکه ما از فرهنگ ،هاي دیگر گردد نه از فرهنگ

در مسیر ا بکشیم براي اینکه نهضت ما هاي التقاط کنیم و روکشی از اسالم بر روي آنه و امثال اینها قسمت

فلسفه  ،فلسفه اقتصادي ،تاریخ فلسفه سیاسی ،اسالمی هدایت کند کافی نیست ما باید فلسفه اخالق فلسفه

تدوین کنیم و در اختیار افراد  ،گیرد از متن تعلیمات اسالم الهام میه فلسفه الهی خود اسالم را ک و دین

امروز هم ما به خواجه  تکلیف رهبري را روشن کرده باشم گفتم و براي اینکه خودمان قرار دهیم

ها  حلی و عالمه ،ها محقق حلی ،ها شیخ بهایی ،ها شیخ انصاري ،مالصدراها ،ها سینا بوعلی ،ها نصیرالدین

احتیاج داریم یک خواجه نصیر الدین قرن چهاردهم نه خواجه نصیرالدین قرن هفدهم بوعلی قرن 

رن چهارم شیخ انصاري قرن چهاردهم نه شیخ انصاري قرن سیزدهم یعنی همان چهاردهم نه بوعلی ق

خواجه نصیر و همان بوعلی و همان شیخ انصاري با همان مزایاي فرهنگی به عالوه اینکه باید به این قرن 
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قیقت نیروي در ح )74،ص1377مطهري،(د این قرن و نیاز این قرن را احساس نمایددر تعلق داشته باشد و

. خورد که تولید علم نماید و به تعبیر استاد رهبري این نهضت را به عهده بگیرد انی به این درد میانس

دانشمندان قرون گذشته را از این حیث که در امروز و براي امروز و در خدمت امروز تفکر کنند نیاز 

  .داریم

  

  همبستگی اجتماعی) 6-9

از آن یاد شد می توان به  "دانشمندان"وان در کنار تأکید بر نیروي انسانی متخصص که به عن

مؤلفه دیگري از ویژگی نیروي انسانی یعنی همبستگی اشاره نمود که استاد مطهري تأکید ویژه اي بر آن 

یات یک جامعه این است که همبستگی میان افرادش بیشتر است یکی از عالئم حبه نظر ایشان . دارد

اعضا از یکدیگر است خاصیت زندگی یک  جدا شدن دگی متالشی شدن و متفرق شدن وخاصیت مر

 اشتباهات ریشه)23،ص1380مطهري،( یشتر اعضا و جوامع آن اجتماع استجتماع همبستگی و پیوستگی با

 مردم عامه روي نه شده می حساب افراد هاي شخصیت روي فقط که است بوده این گذشته

  )143،ص1380مطهري،(

  اسالم و ایمان )6-10

یژه اي دارد و حتی شناخت أکید وژه اسالم و به طور خاص ، ایمان تدرباره نقش ویاستاد مطهري 

  :داند هاي اسالم را اولین شرط رشد می ظرفیت

 ما نداریم است اسالمی هاي سرمایه و اسالم شناخت که را اسالم رشد شرط اولین امروز ما

  )143،ص1391مطهري،( شناسیم نمی را اسالمی فرهنگ

ع به عنوان علت اصلی آن تمدن اسالمی یک رستاخیز است که طلوع اسالم درواق تعبیر استاد از

نگرش به اسالم  )82،ص1390؛ مطهري، 26،ص1388؛ مطهري،   67،ص1377مطهري،( گردد معرفی می

استاد مطهري اسالم را حتی در بعد امر به معروف و . در دامنه عبادات و حتی عقود و معامالت نیست صرفاً

نیروي ایمان . )76،ص1380مطهري،(دانستند خالقی و اجتماعی میضامن همه اصالحات ا عمالًکر نهی از من

 اداره را دنیا که تمدنی که بینید می بروید اسالمی اول قرن پنج چهار به اگرو اسالم است که به تعبیر استاد 

 خودش که است دین یگانه اسالم آورد وجود به اسالم که بود تمدنی بود اسالمی تمدن همین کرد می

و قهرمان این تمدن و بلکه تمدن هاي دیگر پیامبران  )178،ص1380مطهري،(است بوده تمدن پدیدآورنده

پرسشی که  )26،ص1380مطهري،( .کنند اصالح بشر دست به را بشر که اند آمده پیامبرانهستند چرا که 
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ی تمدن اسالمی چیست؟ پاسخ آفرین زشود آن است که تضمین تداوم و با درذیل این بحث مطرح می

  :ایمان و احیاي ارزش هاي اصیل اسالمی است ،استاد

 مدیون را خود امروز اروپاي که آنجا تا داشتیم فرهنگی و علمی سیادت برجهان قرن پنج ما

 ارزش احیاي و خود به ایمان به بستگی درآینده ما نهضت پیروزي...  داند می اسالمی فرهنگ و مدنت

  )123،ص1380مطهري،(دارد میاسال اصیل هاي

  نتیجه

می از منظر استاد هاي تمدن اسال تعامل و مؤلفه ،ه مطالب ارائه شده در حوزه تعریفباتوجه ب

  :وجه قراردادتوان نکات ذیل را مورد ت شهید مطهري می

 ها را به ها دارد لذا تمدن طی به حوزه تاریخی و تکاملی تمدناستاد مطهري نگرش خ)الف

دستان بشر است  بستر تاریخ امروز در با این نگاه تمدنی که در بیند و قطعاً در تکامل می صورت طولی

ها را از منظر سخت افزاري سخت  از سوي دیگر استاد مطهري تمدن. پیشین است يها تر از تمدن کامل

. قرار می دهدمورد توجه قرار می دهد و در کنار فرهنگ سایر ابعاد علمی و فن آورانه آن را مورد تأکید 

ترهستند که از علم و دانش  هایی موفق پیشرفت و تکامل بوده فلذا تمدن ابعاد علمی تمدن ها دربا این نگاه 

لم تجربی به عنوان رکن با این نگاه می بایست به نقش ع. تري برخوردار باشند تر و متکامل تجربی بیش

شود که توجه به علوم انسانی نمی بایست بایست توجه  هرچند می. سازي نوین توجه نمود رکین تمدن

هرچنداین پرسش باقی است که پایه و مبناي . غفلت از علوم تجربی را رقم بزند این نگاه ویژه استاد است

گشاي  پاسخ به این پرسش از منظراستاد می تواند راه علوم تجربی چه رابطه اي باعلوم انسانی دارد؟

  .فازهاي اجرایی تمدن سازي باشد

توان نقش دین اسالم را به عنوان مشوق و ارائه دهنده طریق  ر حوزه مکتب وایدئولوژي مید)ب

به دیگر سخن از منظر استاد مطهري رنگ و صبغه اساسی تمدن . به عنوان یک رکن اساسی در نظر گرفت

باید . بایست اسالم باشد و این اسالم است که می تواند محرك بزرگی دراین مسیر باشد نوین اسالمی می

در حقیقت اگر مثال . شود می داشت که مقصود استاد این اسالمی نیست که اکنون به آن عمل نظر در

 به نظر استاد باید به عمق اسالم شویم امربه معروف و نهی ازمنکر وي را درنظر داشته باشیم متوجه می

لم کید به تفکر و عأتشویق در این حوزه است که . واقعی که ازپوسته به عمق رسیدن است باید عمل شود

  .کند جایگاه واقعی خویش را پیدا می
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بایست در تمدن نوین اسالمی جایگاه خواص یعنی دانشمندان و از سوي  از حیث اجتماعی می)ج

به نظر استاد چنانچه هم در فرهنگ . هاي مردم را مد نظر قرار دهیم دیگر نقش عوام یعنی همبستگی توده

نوان یک فرهنگ غالب تعریف شود انشمندان جامعه حرکت رو به جلو به ععمومی جامعه و هم در د

 دور داشت که دقیقاً نظر البته نباید از. نماید شت که تمدن به سوي تکامل حرکت میتوان انتظار دا می

. مشخص نیست که چگونه می توان این همبستگی و به کارافتادن خواص را در حوزه اجرا عملیاتی نمود

رج ازحوزه واند باشد که خات هاي اجرایی شدن این مؤلفه چه میسش باقیست که محورلذا این پر

  .باشد مطالعاتی این مقاله می

این امر بیانگر  .نقش تساهل و تسامح در تمدن سازي آشکارگردید ،باتوجه به مطالب ارائه شده)د

چنانچه . رات مخالف استو نظ ءهاي مهم تمدن نوین اسالمی قدرت تحمل آرا آن است که یکی از مؤلفه

رود و از دل  ا تحمل نماید تضارب آراء باال میاین تحمل باال باشد و آراء مخالف بتوانند یکدیگر ر

نکته اي که حائزاهمیت است آن است که میزان این تساهل و تسامح . گردد تضارت آراء علم تولید می

 مسأله درحوزه عمل به فقه اسالمی دریابد که این  پاسخ به این سوال آنجا اهمیت می چقدر است؟

وشن فکري در ر و نکته بعد در کنار این نکته بحث از سعه نظر. محدوده آزادي بیان مشخص گردد

سعه  درك عمیق و بایست از ر تمدن نوین اسالمی مین داست که حاکماواضح    پر. حاکمان تمدن است

ادرتمدن نوین ملت ر -میت تعامل دولتهمین مطلب اه. روشن فکري کافی برخوردار باشند نظر و

  .نماید اسالمی آشکار تر می

یک تمدن و به ویژه در تمدن اسالمی به صورت مفصل بحث  هاي دیگر بر درحوزه تأثیر ملت)ه

نکته مهم دراین مؤلفه آن است که در سایه تعامالت بین المللی و به ویژه با پشرفت رسانه ها در عصر . شد

تمدن نوین اسالمی می بایست با تعامل فراوان با سایر ملت ها و . به این مؤلفه پرداختحاضر بهتر می توان 

  .ها در حوزه تمدن سازي از این مؤلفه سود برد استفاده از تجارب آن

  

  منابع 

  لسان العرب، بیروت، دار صادر)1414(ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مکرم
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  علمی و فرهنگی
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