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Criteria of civilization can be listed and applied in evaluating civilization from two perspectives; the 
modern western perspective which is inclined towards the secular civilization formed in the West; the 
divine perspective which is inclined towards the Islamic civilization and its related sources (especially the 
Holy Quran) in the East. What is mentioned in the present article using inductive method is an instance 
of the new criteria regarding civilization in today’s secular discourse of the West. After reviewing the 
customary and worldly criteria of the western civilization, some of the civilizational criteria taken from the 
Quran (ethical criteria of civilization, doctrinal criteria of civilization, and social criteria of civilization) are 
taken into consideration to clarify that in addition to the modern criteria which are worthy of consideration 
and of course can be criticized in human experience, different criteria of civilization can be studied and 
human civilizations can be analyzed and evaluated using a different approach. Emphasis on such 
religious and Quranic criteria is essential and highly important in formulating a different process of the 
Islamic civilization and determining its distinctive nature and boundaries from the western civilization. 
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 چکیده
 کهار به  هاتمدن سنجش در و کرد فهرست توانمی منظر دو از را تمدن هایشاخص
 در گرف هه شههو  سهوورر   تمههدن   بهه  معطهو  بیشهه ر کهه  غربهی مههدرن منظههر: بسهت
 مصهادر و منهاب  و اسهممی تمهدن به  معطهو  که  قدسهی منظهر است؛ زمینمغرب
 روش به  نوشه   ایهن در آنچه . اسهت زمهینمشهر  در( قهرآن ویهه به ) آن ب  مربوط

 در تمهدن دربهار  جدیهد ههایشهاخص از اینمونه  ارائه  شهد  خواههد بیان اس قرایی
 تمهدن دنیهوی و عرفهی ههایشهاخص مرور از پس. است غرب امروز سوورر گف مان
 اخمقهی ههایشاخص همچون) قرآن از برآمد  تمدنی   هایشاخص برخی ب  غرب 
 خواهد توج  نیز( تمدن اج ماعی هایشاخص و دنتم عقیدتی هایشاخص تمدن 

 درخهور انسهانی تجربه  در هریه  ک  مدرن هایشاخص بر افزون شود روشن تا شد
 و اندیشهید نیهز تمهدنی م فاوت هایشاخص ب  توانمی است  نقدشدنی الب   و اع نا

 نچنهی بهر تأکیهد. پرداخهت بشهری هایتمدن ارزیابی و تحلی  ب  م فاوت رویوردی با
 حهدود تعیهین و اسممی تمدن از م فاوت فرایند ترسیم در قرآنی و دینی هایشاخص

 . بود خواهد مهم و حیاتی بسیار غربی تمدن از آن م مایز ماهیت و
 انضهباط  و نظهم خشهونت  کن هر  آسهایش  گسه ردگی  تمهدن  :کلیدی واژگان
 اصمح و نیوی توحید 
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 مقدمه

توان تمددن را از ییرتمددن، و فرایندد عیارهایی است که با آن میها، مها نه ویژگیمراد از شاخص
ای تعرید  کدرد کده قابد  گوندهها را بایدد بدهتمدنی را از فرایند ییرتمدنی جدا ساخت. شاخص

تدوان بده نتدا  ها نمیاحصا، مشاهده و ارزیابی باشند. به بیان دیگر در توضیح و تبیین شاخص
های یک تمدن ذکر کرد، ولی در بیدان توان در اوصاف و ویژگیکلی بسنده کرد؛ نتا  کلی را می

ای و در گوندهتوان بدان قانع بود. اینته شتوفایی و حیا  و نشاط تمددن بایدد بدهها نمیشاخص
های گوناگون را در خود جذب نمایدد و فممدی همدهنده از نیازهدای حدی باشد که بتواند دیدگاه

هدای تمددنی ها و نه ضدرورتا  از شداخص، از ویژگی(Jacobson, 1952: 19)جمعی به وجود آید 
پارچگی و پیوستگی در وضعیت پیچیدۀ تمدن، امدری بسدیار ممدم اسدت و بددون آن است. یک

توان تمدنی را خلق یا تعری  کرد؛ ولی به جمت کلدی بدودن و احیاندا  اشدترا  آن بدا دیگدر نمی
عنوان شاخص مطرح کدرد و توان آن را بهمیواحدهای اجتماعی مانند فرهنگ، جامعه و دولت، ن

میزان و معیاری برای شناخت تمدن از ییرتمدن در نظر گرفت. همچندین اگدر تمددن را فراینددی 
ها را همواره آمیخته به بحران و نیازهای کدالن بددانیم کده پایان از رشد و توسعه، یا اینته تمدنبی

های یک تمددن ، به ویژگی(Ibid:22)شود، یپذیری و سازندگی در مقیاس تمدنی مموجب ریسک
وجودآمده به دست انسدان ای بههای آن. همچنین، اگر تمدن را پدیدهشود، نه شاخصمربوط می

کندد، درحقیقدت، بده یتدی از ها بدانیم که در تعام  انسان با انسدان همدور مدیو در میان انسان
 های تمدن. ایم و نه شاخصی از شاخصهای تمدن اشاره کردهویژگی
 هدایویژگدی ازجملده را هداشاخص همۀ توانمی ها،ویژگی و هاشاخص بین نسبت در
 یک هایشاخص ازجمله بتوان را ایویژگی هر که نیست چنین ولی کرد، تلقی تمدن خاص
 خصدوص عمدوم رابطدۀ شداخص، و ویژگدی میدان منطقی رابطۀ درواقع آورد. شماربه تمدن
 برخدی نیسدت. شداخص ایویژگدی هدر ولدی اسدت، ژگدیوی شاخصی هر که است مطلق

 هستند. ییرشاخص هاویژگی برخی و شاخص هاویژگی
بنددی تمددن یدا تشدخیص تمددن از برآمده از آن در شت  درواقع، اینته معیار و شاخص

کندد. ییرتمدن چیست، منوط به باور و مبنایی است که پژوهشگر در چیستی تمدن اتخاذ مدی
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در نسبت میان انسان و طبیعت ببیند و انسانی را که برخوردار از توانایی هزم اگر کسی تمدن را 
کندد و ها نیز بدین جمت تمرکز مدیمتمدن بنامد، در بیان شاخص 0در سیطره بر طبیعت است

گیری تمدن یا شناخت تمدن از ییرتمدن قرار تغییر و تصرف موفق در طبیعت را شاخص شت 
یافتگی نظدام مناسدبا  در نسبت میان انسان و انسان ببیند و ساماندهد. اگر کسی تمدن را می

های تمدن نیز بده راه دیگدری خواهدد رفدت و روابد  انسانی را تمدن بداند، در تعیین شاخص
 های بمبود آن را در سطوح کالن، شاخص تمدن معرفی خواهد کرد.انسانی و شاخص

 و انسدانی هدایارزش دربدارۀ و آن در همده کده نیسدت چنین هم انسانی رواب  نظام در
 روابد  ارزش عندوانبده یربدی داریسدرمایه نظام در آنچه باشند. داشته نظراتفاق اجتماعی

 اسدالمی جامعدۀ یدا شدرقی جامعدۀ در است ممتن که هاییارزش با شودمی لحاظ انسانی
 یربدی مددرن جامعدۀ در انسدانی رواب  در مثال   است. متفاو  بسیار شود مقصود و منظور

 روزمره نیاز به تبدی  جامعه آن در فرهنگی و تاریخی هایریشه لحاظ به و دارد اهمیت آنچه
 و نشدود ایجاد جامعه در دیگرآزاری بلته تا است فردی حقوق حفظ و آزادی آسایش، شده،

 روشدن باشد. داشته را هزم حقوق و آزادی آن به نی  و خود دنیوی   هایخواسته در فردی هر
 زنددگی حدق و آسدایش آزادی، همچدون مقدوهتی نیدز تمدن شاخص مبنا، این در هک است

 و معنوی آزادی و روحی آرامش اسالم، بر مبتنی جامعۀ در انسانی رواب  در اما بود؛ خواهد
 فمرسدت در و شدود تلقدی اجتمداعی مناسدبا  مرکدز و محدور است ممتن دیگران تتریم

  شوند. شناخته رسمیت به تدسازاین مقوهتی نیز تمدنی هایشاخص
 بیدان بده است. ذومراتب و طیفی بودنش، تمدن در تمدنی هر که است این دیگر ممم نتتۀ

 برخدی و هسدتند ترتمدنی هاتمدن برخی متواطیء. نه و است مشتک مفاهیم از تمدن دیگر،
 برپایۀ هم تمدنی هایشاخص اساس،براین ،(Callingwood, 1947: 283) اندتمدنی کمتر دیگر

 برتدر هدایتمددن بدرای هداشداخص برخی است ممتن و شوندمی متغیر هابندیطی  همین
 کده هداییشداخص در بایدد رو،ازاین نتند. صدق هاتمدن همۀ بر و باشد داشته صدق قابلیت

  کرد. لحاظ هاشاخص بندیدسته در را هاتمدن بندیطی  و دقت، شودمی گفته هاتمدن برای
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 برشمرد. متفاوتی و گوناگون هایعزیمت نقطه از را تمدن هایشاخص اینته، رآخ نتتۀ
 پرداخت: خواهیم تمدنی هایشاخص فمرست ذکر به عزیمت نقطۀ دو از ما قسمت این در
 یدرب تمددن ایسدتگاه اسالمی. تمدن عزیمت نقطۀ از و یرب مدرن تمدن عزیمت نقطه از

 آن بدا کده دارد هاییشاخص چه یربی تمدن اوه   انیمبد که دارد اهمیت مقاله این در روازآن
 را هداییشاخص چه پژوهانهتمدن جدید تحقیقا  و مدرن علم و داندمی برتر تمدن را خود
 تمددن ایستگاه است. اسالمی تمدن دربارۀ تطبیق و توجه درخور که کندمی ذکر تمدن برای

 چده خدود تداریخی تجربدۀ در میاسدال تمدن بدانیم که است اهمیت حایز روازآن اسالمی
 هاییشاخص چه نیز اسالم تمدنی   و اجتماعی اندیشۀ و است بخشیده تبلور را هاییشاخص

 هدایشداخص بنددیطبقده و ترتیدب به رسیدن و هاشاخص همین فمرست کند.می ارائه را
 بایدد کده هداییتوضدیح و نقدد بدا )البتده مدرن هایشاخص کنار در بومی و اسالمی دینی،

  بود. خواهد یربی تمدن ازجمله دیگر هایتمدن از اسالمی تمدن تفاو  داشت(،
 کده آنجدا چده و پدردازیممدی تمددن مددرن هدایشداخص بده که آنجا چه است گفتنی

 تعمیدق تمددن ماهیت و تمدن از ما فمم کنیم،می ذکر را تمدن اسالمی و دینی هایشاخص
 توسعه و فرهنگ مانند اجتماعی مقوه  دیگر با آن فرق و تمدن چیستی از ما در  و یابدمی

 نظدر در مقاله این در تمدن مفموم از تمدنی، هایشاخص بیان از پیش آنچه شود.می بیشتر
 ایدن نظدری چمارچوب نیز تعری  همین و است «انسانی مناسبا  نظام ترینکالن» داریم،

 اسدت ایدن تمدن ماهیت و وممفم در عنصر ترینممم تعری  این در دهد.می شت  را مقاله
 و یربدی تمددن در چده را تمددن هدایشاخص و گیردمی شت  انسان و انسان بین تمدن که

 کدرد. وجدوجسدت انسدانی مناسدبا  نظدام در بایدد شرقی، یا دینی تمدن در چه و ستوهر
 هدایشداخص وجدویجست در قرآن و دینی منابع در که آنجا ویژهبه مقاله این در رو،ازاین

کید انسانی رواب  به مربوط امور بر آییم،برمی تمدنی  به است گفتنی کرد. خواهیم توجه و تأ
 و عرفدی نظدام سدیطرۀ و سلطه موجب به آن هایشاخص تبیین و تمدن فمم در رویترد این

  است. شده توجه کمتر مسلمان تمدنی اندیشمندان سوی از اسالم، جمان بر یرب ستوهر
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 (غرب) مدرن اندیشۀ رد تمدن هایشاخص .1

 وجود تمدن بندیشاخص در یرب محققان و متفتران بین وفاقی که شد یادآور باید نخست
 تمددن مقولدۀ بدا مواجمده در را یدرب مددرن گفتمان ها،شاخص این مرور همهبااین ندارد.
  کند:می معلوم

 و هگسدتر یدرب، مددرن ادبیا  در شدن تمدن و بودن تمدن در شاخص نخستین ال (
 طرح توانمی جمت چندین در را گستره و وسعت این البته، است. شده معرفی تمدن وسعت

  کرد: دنبال و
تواند بالفع  یا حتی بالقوه، و معطدوف بده قابلیدت یدک نخست گسترۀ جغرافیایی تمدن، می

و ای گسدترده تمدن برای توسعه و تسری در فراسوی خود باشد. به بیان دیگر، هدر مقددار جامعده
هدای تر( باشد و بتواند افدراد گونداگون، زبدانتر و عامتر )و درنتیجه به لحاظ انسانی شام انسانی

هدا های متنوع و مذاهب یا حتی ادیان متعددی را در دل خود جمع کندد و بددانگوناگون، فرهنگ
 شود.تر مینوعی وحد  و انسجام و هویت ببخشد، آن جامعه به آستانۀ تمدن نزدیک

مثابه واحد بزرگ اجتماعی، باید امری فراگیر و ساری در همۀ اجدزای اینته هر تمدنی به دیگر
سیستم اجتماعی )گسترۀ سیستمی( باشد. هرچند شاید تمدنی مانند تمدن کارتاژ )تونس امروز( 
به لحاظ جغرافیایی کوچک بوده، کوچتی در جغرافیا مانع انعقداد یدک تمددن در ایدن سدرزمین 

است. اگر سرزمین کوچتی بتواند دکتدرین خدود را در همدۀ نظامدا  اجتمداعی و محدود نبوده 
تواند تمددنی متمدایز شک آن سرزمین کوچک میسیستم کالن اجتماعی پیاده و نمادینه بتند، بی

های دیگر بسازد. براسداس همدین بداور مرادخدای کداپالن، از سدرزمین اشدغالی قددس از تمدن
کند و ارائۀ الگدوی تمددنی را در آن بدرای یمودیدان دنیدا ضدروری یعنوان سرزمین تمدنی یاد مبه

ها، ارتباطا  تنگاتنگ، هارمونی و هماهنگی میدان اجدزای گونداگون داند. بنابراین، پیچیدگیمی
سدازد و دامندۀ آن را در درون جامعده تدر مدییک جامعده آن را بده آسدتانۀ تمددنی شددن نزدیدک

 کند.ی آن تمدن کوچک را مرتب  و متص  به هم میهاگستراند و همۀ ابعاد و بخشمی
 شدوند، تلقدی تمدن یک برای معیاری و شاخص توانندمی که یادشده گسترۀ دو بر افزون

 اهمیدت آن توسدعۀ و بنددیصدور  در نیدز، ها(تمدن دیگر با )ارتباط تمدن ارتباطی گسترۀ
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 ارتبداطی و باشدد گرفتده ت شد خدأ در کده دید را تمدنی تواننمی هاتمدن تاریخ در دارد.
 و توسدعه در هداتمددن دیگدر از و باشدد نداشته هاتمدن دیگر با سیاسی یا فرهنگی تجاری،

 دنیدای در گسدتردگی ایدن البتده باشدد. نُجسدته سود خود کالن معضال  ح  در یا تتام 
 بدا تعامد  گداه و وگدوگفدت رقابدت، در هاتمدن و است شده ترایشبته و ترپیچیده معاصر

 ویرانگدر، درهداهر ها،تمدن میان برخورد و جنگ حتی اینته جالب روند.می پیش یتدیگر
 شده باعث هاتمدن میان را ارتباطاتی جنگ، نفس و بوده سازنده هاتمدن برای باطن در ولی

 هدامغول حملۀ ایران، امپراتوری به مقدونی استندر حملۀ در توانمی را آن هاینمونه است.
 دید. مصر به ناپلئون ورود  و اسالم دنیای به هاصلیبی و

 بده ،(Tiryakian, 2001: 281) اسدت تداریخی گسترۀ کالن، سطح در تمدنی گسترۀ واپسین
 ایمنطقده بدین است تفاو  بسیار است. تمدن یک تاریخی   عمیق و طوهنی هایریشه معنای

 آن تمدنی عقبۀ در تاریخی چنین که سرزمینی با است دوانده ریشه سال هزاران تمدن آن در که
 جامعه آن به مربوط کتب یا فرهنگی میراث فق نه طوهنی، تاریخی پشتوانۀ وجود ندارد. وجود

 و افدراد میدان عمیقدی هویدت آن، فعدال بدازخوانی صور  در بلته کند،می ترینی را تمدن و
 وضدعیت در فرهنگی نوعت گذشته، در تاریخی تنوع تناسب به آید.می وجود به تمدن سازندگان

 هدایمایده تداریخ، درازای انددازۀ بده همچندین کندد.می پیدا را خود منطقی جایگاه هم کنونی
 گسدترۀ در میدزان هدر دیگدر،ازطدرف یابد.می بروز و همور بیشتر جامعه در فتری و ایاندیشه

 شد؛ خواهد خأ دچار هم تمدن امروزین وضعیت باشد، داشته وجود خأ و فقر تاریخی
 بایدد یدا دارد وجدود تمددنی هدر در مددرن اندیشمندان منظر از که دیگری شاخص ب(

 از )متفداو  آسدایش ایجداد برای فناوری از استفاده در تمدن آن توانایی باشد، داشته وجود
 مدرنیتده منظر از شکبی باشد، نداشته را توانایی این که ایجامعه است. جامعه در آرامش(

 Michael) آداس مایتد  ازنظدر .(Mazlish, 2001: 297) شدود تمددن هبد متصد  تواندنمی

Adas)، علمی برتری است، نمفته تمدن مفموم یربی   کاربرد در دینی یا معنوی برتری هرچند 
 و تمددن معندای در نیدز همدین و گرفتده پیشدی معندوی برتدری بر امروز دنیای در فناورانه و
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 0هیاانسیان سنجشیرر ماشین  عنوان با آداس کتاب است. گذاشته تأثیر آن اصلی هایمؤلفه
کید معیاری چنین بر دقیقا    تواندایی برحسدب فقد نده بدودن متمددن اساس،براین کند.می تأ

 تدوانمدی رو، همین از است. اقتصادیدفناورانه و مادی توانایی سطح براساس بلته معنوی،
 تمددن در پیشدرفته هدایفنداوری کارکرد کرد. مطرح هاتمدن دیگر بر را یرب تمدنی   برتری

 طید  و کندد کم را هافاصله که است آسایش ایجاد جمت در و راستا همین در نیز امروزین
 البتده .(Tiryakian, 2001: 289) دهدد قدرار دسدترس در را زندگی متنوع هایگونه از وسیعی

 رسدشپ چیسدت، کداذب آسایش و اصی  آسایش میان فرق و کجاست تا آسایش مرز اینته
  پرداخت؛ بدان دیگر جای در باید که است مممی

 اصرار آن بر یرب دنیای در شناسانتمدن که آن ترینممم شاید و دیگر ممم شاخص پ(
 کنندد.مدی کنتدرل را خشدونت خدود درون در هداتمدن همۀ است. خشونت کنترل کنند،می

 امدا ،(Szakolczai, 2001: 372) اسدت نمفتده خشدونت ممدار در نیز تمدن هنجاری معنای
  برادری نوعی بر برخی است، کدام آن ابزارهای و شودمی کنترل چگونه خشونت اینته دربارۀ

 بدر برخدی و مدنی معاشر  قواعد از تبعیت و گذاریقانون و نمادسازی بر برخی اخو ، و
 اجتمداعی صدلح و انسدجام ایجداد و دنیوی منازعا  تقلی  در آن آثار و 2زاهدانه هایروش

 کنتدرل در آنما که تأثیری و کاریزما هایشخصیت بر نیز اشخاصی بارهدراین کنند.می مرکزت
کید دارند، خشونت  رد و نقدد را هدااین کنترلی کارکرد که هستند هم کسانی البته کنند.می تأ

 ؛(Szakolczai, 2001: 375) اندکرده
ود نوعی از نظم و انضباط شاخص دیگری که برای تمدن در ادبیا  مدرن ذکر شده، وج  (

عنوان شاخص تمدنی، صرفا  نظم و انضدباط اجتمداعی نیسدت، بلتده است. البته نظم مذکور به
. (Newman, 1979: 476)گیدرد فردفدرد جامعده را هدم دربرمدی 0و پروردگی روح 3نوعی انضباط

. وجدود شده در باب نظم، به نظم اجتماعی معطوف شدده اسدتهمه، بیشتر مباحث مطرحبااین
                                                           

1. Machines as the Measure of Men. 
2. Ascetic Techniques. 

3. Discipline. 
4. Cultivation. 
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پدذیری، ثبدا  سیاسدی، خردپیشدگی و کنتدرل خشدونت شدود جامعدهنظم در جامعه باعث می
ای که نظم و انضباط در آن نمادینه شده باشد، بده لحداظ سیاسدی، سمولت انجام پذیرد. جامعهبه

. (Ibid)های زور و خشدونت نیدز در آن از بدین خواهدد رفدت ای باثبا  خواهد بود و زمینهجامعه
رو، صفت بارز شدمروند متمددن در دولدت مددرن، ندوعی هرفیدت دروندی بدرای انضدباط نازای

 .(Robert,1998: 392)ها و سودهاست و حسابگری دقیق هزینه 2داریخویشتن 0شخصی،
نتته و پرسش ممم دربارۀ نظم تمدنی امتان تزاحم و گاه تعدار  بدین نظدم و آزادی اسدت. 

ست یا آزادی؟ آیا امتانی برای جمع بین نظم و آزادی وجود گیری تمدن، آیا نظم ممم ابرای شت 
دارد یا نه؟ آیا نظم تمدنی ضدرورتا  انضدباط جابرانده، ناخواسدته و تحمیلدی اسدت؟ آیدا آزادی در 

وقدانون اسدت؟ از منظدر برخدی قاعددههدای بدیومدر  و ارادهسازی لزوما  به معنای هدر تمدن
سدازی در کشدورهایی ت مدرنیزاسیون و فرایند تمددنهایی وضعیمحققان، پاسخ به چنین پرسش

زنددد. ممتددن اسددت سددنگاپور و مددالزی بدده لحدداظ ماننددد مددالزی و سددنگاپور را محددک مددی
تواندد مدرن باشدند، امدا ایدن موضدوع نمدینگرانه و فوقشان آیندهاقتصادیدهای فنیگیریجمت

یته به خوداندیشی و خودتبیینی است، آنما را بپوشاند. اگر قوام هنجاری مدرن ستنزمدرننتهسرشت 
نامده کدردن باید آیوششان را به روی پرسشگری و بررسی نقادانه بداز کنندد. از ایدن منظدر بخدش

«. آزادی»وجود دارد نه « نظم»ها ، تلویحا  به این معناست که در کانون این قبی  طرح«هاارزش»
تدوان آن را چیدزی کنند که نمدیا ترویج میها تلقی ضدمدرنی از نظم رتر، این طرحبه تعبیر دقیق

دانست که بر آزادی )در برابر هقیددی( مبتندی اسدت، بلتده چیدزی اسدت کده آزادی را محددود 
را موجدب « آزادی منفدی»بیگانه است و معضال  برآمده از « آزادی مثبت»کند. این تلقی با می
اقتصدادی، ددبه عدالت اجتمداعیمسائ  مربوط « تمدنی»های شود. در این نگاه، ایلب طرحمی

ای کده اسدتیالی مقتدرانده القدا فرع بر مسائ  مربوط به هویت فرهنگی است. در دل ایددئولوژی
آنته آنما را بده ایستادگی کرد بی «حقوق»عنوان کند، محال است بتوان پای حقوق اجتماعی بهمی

تیشده بده ریشدۀ وحدد  و  اهدعاعلت فردگرایی )یربی( و خودمحوری فردی یا جمعی که علی
 .(Boris, 2009: 160- 169)زنند محتوم کرد شده میی ذاتی«ما»انسجام 

                                                           
1. Self-regulation 
2. Self-restraint. 
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 نه کنیم، محروم شانآزادی از ییراخالقی و خشن ابزارهای با را دیگران اگر دیدگاه، این از
 نشدان چندهزارسداله تداریخ دهیم. توسعه را آن توانیممی نه و کنیم خلق را تمدنی توانیممی

 ایجاد بر و تالش، متفاو  و گوناگون هایاراده و هاتفاو  بردن بین از برای که آنجا دهدیم
کیدد و اصدرار انسدانی گونداگون جوامدع کردن یتی و هاشباهت  رهگدذر ایدن از تدا شدده تأ

 بگیدرد، صدور  تمددنی وحد  سانبدین و شود بیشتر همدلی و وفاق و کنترل هاخشونت
 است. شده آیاز هادنتم زوال و سقوط فرایند
کید با  و ریشده عندوانبده گداه تدوانمدی نیدز را عددالت مقولۀ انضباط، و نظم مقولۀ بر تأ

 ممدم هدایشداخص از یتدی مثابدهبده و نظم حاص  عنوانبه گاه و انضباط و نظم خاستگاه
 اقتصدادی عدالت صرفا   قسمت، این در نظر مد عدالت آورد. شماربه جدید عصر در تمدنی

 تمددنی گسدتردۀ مقیاس در عدالت بلته نیست، اجتماعی عدالت حتی یا سیاسی عدالت یا
 ُخدرد عدالت   شود.می شام  را کالن سطوح در اجتماعی و انسانی هایحوزه همۀ که است

 آسدتانۀ بده ُخرد عدالت که زمانی تا ولی است، اثرگذار کالن عدالت   گیریشت  در شکبی
 نظدر در تمدن برای شاخصی را آن تواننمی باشد، نرسیده نکال سطوح در عادهنه مناسبا 

 چندین تمددن مقیداس و سطح در که بود خواهد تمدن برای شاخصی عدالت زمانی گرفت.
 ؛(Mckeon, 1989: 428) باشد یافته انعقاد عدالتی
ارتبداط هایی که برای تمدن ذکر شده و با مقولۀ نظدم و عددالت هدم بدیاز دیگر شاخص ث(
جای حقوق و قوانین نظامی است. وجود چنین قوانینی بدرای گزینی قوانین شمری بهجاینیست، 

شود. اساسا  وجود شمر و ثبا  شمری در ثبا  سیاسی، موجب توسعه در تجار  و بازرگانی می
پرتو قوانین شمروندی، امری هزم در پرورش رفتارهای شمری و سپس تمددنی اسدت. در همدین 

ها و تنوعا  انسانی، توجده بده ضرور  وجود قوانین شمری در برخورد با تفاو به راستا و باتوجه
جایگاه زنان )و شاید ضدعیفان(( در تمددن و حفدظ حقدوق شدمروندی زندان و ضدعیفان نیدز، از 

سان، احترام بده بدین .(Mazlish, 2001: 293- 294)های تمدنی بودن یا تمدن شدن است شاخص
ها و تضمین  تأمین حقوق افراد و نمادهای انسدانی، عمومی انسانحقوق انسانی، رسمیت کرامت 

های مدرن برای تمدن شدن است. تأکید بر حقدوق انسدانی و حقدوق بشدر در تمددن از شاخص
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سدازد، کده محققدان های سیاسی و اقتصادی آشتار میها و ساحتمدرن، خود را در همۀ حوزه
بینندد. در ایدن ۀ عمدومی تعرفده و تجدار ، مدینامد، موافقدت(GATT)های آن را در گدا  نمونه

شود. براساس گا ، هر دولتی باید بده همدۀ اعضدای گدا  نامه بر نبود تبعیض تأکید میموافقت
ها طبدق شدرایطی کده بدرای را پیشنماد دهد. همچنین دولت باید با خارجی ترین نرخ تعرفهپایین

 .(Gong, 2002: 77- 79)اتباع خود در نظر گرفته است رفتار کند 
هدای عناصدر و سدازه« علمدی بدودن»های فوق، برخی هم بر افزون بر شاخص  (

کید مدی 0اند. رابر  بریشتتگوناگون در تمدن اشاره کرده کندد بدین شاخص اشاره و تأ
ندارد؛  3ندارد؛ دین دارد، اما المیا  2شناسیکه جامعۀ ییرتمدنی هنر دارد، ولی زیبایی

ندارد؛ ابزار و وسای  دارد، ولی تتنولوژی ندارد؛ افسانه دارد،  0متتنیک دارد، لیتن عل
اما ادبیا  ندارد؛ زبان دارد، لیتن الفبا ندارد؛ عادا  و رسوم دارد، لیتن قانون نددارد، 

ندددارد؛  1شناسددیدارد، لددیتن معرفددت 6ندددارد؛ معرفددت 5تدداریخ دارد امددا علددم تدداریخ
شرط هزم و فرهیختگی شرط کافی برای تمدن  دارد، ولی فلسفه ندارد. دانش 8بینیجمان

آید. از این منظر، فرهیختگی شاخص اول تمدن است و شاخصی است کده شمار میبه
گونداگون، یدک  9هدایعینیت دارد و واقعی است. ازنظر بریشتت در میان این شداخص

 در تمدن است. این کافی 00شناسیشاخص از همه باهتر و برتر است و آن وجود جامعه
نیست که در جامعه زندگی کنیم یا عضدوی از اعضدای گدروه باشدیم؛ چراکده همده بده 

                                                           
1. Robert Bierstedt. 

2. Aesthetics. 

3. Theology. 

4. Science. 

5. Historiography. 

6. Knowledge. 

7. Epistemology. 

8. Weltanschauung. 

9. Index. 

10. Sociology. 
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بداره پسدندند. آنچده درایدناند و آن را مدیگونه زندگی در جمع و جامعه راضی شدهاین
کند، این است که انسدان تمددنی دربدارۀ اهمیت دارد و تمدن را از ییرتمدن متمایز می

کندد، دربدارۀ تغییدرا  و سداختار آن کند فتر مدیمیای که در آن زندگی معنای جامعه
شناسدی کندد. علدم جامعدهاندیشد و دربارۀ طبیعت پیوند اجتماعی تأم  میجامعه می

 0اندیشیسازد. این علم، از محلیای توانمند میانسان تمدنی را به چنین تأم  و اندیشه
های انسدانی، تمامی تفاو ریم در زمان و متان و شرای  محدود بشری فراتر رفته و به

یت مشتر  انسانی در همدۀ جوامدع انسدانی فتدر و آن را  فرهنگی و مذهبی، دربارۀ هو
شناسی یا همان علم تمدن، خود یک شاخص و رو، علم جامعهکند. ازایناستخرا  می

 .(Bierstedt, 1966: 483- 490)شدن است ترین شاخص در تمدنیبلته ممم
کید تمدن، هایشاخص در تنوع و تعدد باوجود  ایدن بدر اندیشدمندان برخدی اصرار و تأ

 را هداشداخص مرکدزی هسدتۀ و برد تحوی  شاخص یک بر را هاشاخص همۀ باید که است
 شداخص و امدر یک به باید باشند، هرقدر تمدن هایشاخص کالینگوود، ازنظر کرد. معلوم

 کده شدودمدی حاص  زمانی یتحویل چنین ؛(Callingwood, 1947: 300) شوند برده تحوی 
 معلدوم یتددیگر بدا را آنمدا نسبت و رب  و یافت گوناگون و متعدد عناصر میان پیوندی بتوان

 گوید:می بارهدراین کالینگوود نمود.
 آن «ممّیدز هدایفصد » ازآنجاکده فقدر   سده یدا باشددد فقدر  دو تمددن  هایشاخصه

 مددنی  روحیۀ بین پیوندی چه د.شون برد  تحوی  فقر  یک به باید شوند می شمرد 

 اگدر دارد؟ وجود طبیع  عالم از هوشمددانه کشیبهر  روحیۀ و همدوعانمان قبال در

 کده ایشاخصده سده  شداید ]یدا دو بده توانسد  خدواهیم بیدابیم  را پیوندد این بتوانیم

 عدالو  بده بپدردازیم. شدد  ذکدر آن ذات مدطقی   لوازم یا تمدن ی«هاویژگی» عدوانبه

 و کددیم کشد  نیدز را دیگدری مدطقدی   لدوازم آنهدا  وجدویجس  هدگام بتوانیم ایدش

  حاضدر حدال در کده را  تمددن هایشاخصه از مختصرمان فهرس  ترتیباینبه
 
 صدرفا

 (.Ibid) دهیم توسعه اس   پراکدد  هایصحب  و مطالعات محصول

                                                           
1. Provincialisms. 
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  اسالمی منظر از تمدن هایشاخص .2

 هدایشداخص اینته یا هاستشاخص همین حاوی نیز اسالم نظراز «تمدن» آیا که دید باید
 تمددن» هدایشداخص کده کدرد تأمد  و تحقیدق بایدد همچنین دارد. وجود آن در ایافزوده

کید با که چیست «اسالمی  تفتیدک ستوهر یرب تمدن از را اسالمی تمدن بتوان آنما، بر تأ
کید مورد قسمت این در آنچه کرد.  متفداو  هدایشداخص بده اشداره گرفت، خواهد قرار تأ

 مشدتر  سدطح یدک در و مرحلده یدک در را آنمدا از هریک که است قرآن دیدگاه از تمدنی
 بداهتر و دیگدر سدطحی در و گرفدت نظدر در «تمدن شدن  » برای شاخصی توانمی انسانی،

 در «اسدالمی تمددن» برای شاخصی عنوانبه مؤمنان و مسلمانان قلمرو در را همان توانمی
 اسدالمی در ممدم نتدا  از قرآندی و اسدالمی هایشاخص افزودن دیگر، بیان به آورد. رنظ

 لسدان بده کهدرصورتی اسالمی هایشاخص این اینته بر عالوه است؛ اسالمی تمدن دیدن
 دیگدری هدایتمددن برای بلته اسالمی، تمدن برای فق نه شوند، تفسیر و تبیین انسانی عام

 بود. اهندخو مفید و مفموم نیز بشری

 «تمدن» قرآنی   هایشاخص .3

 در همواره نیز تمدنی مطالعا  گیرد.می شت  دنیا همین در که دنیوی است ایپدیده تمدن،
 بده هرگدز تمددن، بودن دنیوی است. اجتماعی کالن پدیدۀ این دنیوی   ابعاد کش  و فمم پی

 امدر هدر اسدالمی، و دیندی منظدر از نیسدت. آن اخروی پیامدهای و معنوی آثار نفی معنای
 هویدت تمددن، کده نیست معنابدین تمدن اخروی   آثار لیتن دارد؛ اخروی آثار حتما   دنیوی
 آن در و نسدیه دنیا این در که نیست ایپدیده تمدن بیان، دیگر به بگیرد. نادیده را خود دنیوی

 قالدب )در تمددنی همورا  و تحقق هرچند باشد، دنیا همان آن تحقق بستر و باشد نقد دنیا
 و کنندمی مطالعه شناسانتمدن آنچه است. ممتن و محتم  آخر  در 2«(امت» و 0«امام»

 همدین در ضروری آثار با دنیا همین در است تمدنی پردازند،می آن ممندسی به سازانتمدن
 هدایجنبده و هاسویه همواره اسالمی، تمدن بندیصور  در لیتن، متانی. و زمانی شرای 

                                                           
م. »0 م  مام  إ   (.17)اسراء: « َیْوَم َنْدُعوا ُک َّ ُأناٍس ب 
ٍة ُتْدعي. »2 لي ُک ُّ ُأمَّ َما إ  تاب   (.82)جاثیه: « ک 
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 و تعالی هایزمینه که کنندمی خلق دنیا در را تمدنی و گشته لحاظ دنیا این در مدنت معنوی  
 از سدخن اگدر رو،ازایدن کندد. فدراهم انسدانی جامعدۀ کدالن در را روحدی و معنوی تتام 

 منظدر از تمددن دنیدوی ابعداد کشد  معندای به آید،می میان به قرآن در تمدن هایشاخص
 توجده منظورمان کنیم،می ذکر را تمدن توحیدی   هایشاخص هک آنجا مثال   است. کریمقرآن

 و دنیدوی ابعداد بده توجده مقصدود بلتده نیست، «توحید» مقولۀ در ماورایی و المی ابعاد به
 تبیدین در اندد.متفداو  بداهم بسیار رویترد دو این که است روشن است. توحید جمانی  این

 کدالن آثدار وجویجست در بلته تمدن، وراییما یا معنوی ابعاد پی در نه توحید، از تمدنی
 هسدتیم. جمدان ایدن در انسدانی مناسبا  در و اجتماعی نظاما  در و دنیا همین در توحید

 آن ابددی آثدار و باور این حقیقت و دارد قدسی هایجنبه توحید به باور مسلما   اینته توضیح
 و کارکردهدا نیدز دنیا همین در توحید به باور لیتن شد، خواهد آشتار دنیا آن در موحد برای

 نگرش در است. متفاو  جمانیآن پیامدهای با پیامدها، آن جنس و سنخ که دارد پیامدهایی
 رویتدرد در بدود. خواهدد متفداو  کدامال   مدا ابمامدا  و هداپرسدش توحیدد، به جمانیاین
 ،«سدانیان مناسدبا  در توحیدد بودن انسانی و اخالقی» همچون ما هایپرسش جمانی،این

 توحیدد بخشدینظام یا بخشینظم کارکردهای» و «دنیا همین در توحید بخشیانسجام آثار»
 در المیاتی و دینی مقوه  دیگر در توانمی را رویترد همین بود. خواهد «اسالمی تمدن در

  کرد. ارائه جدید و متفاو  خوانشی با را تمدنی هایشاخص و تترار، قرآن
هدای اسدالمی بدودن شود، نه بده شداخصها در این قسمت ذکر میعنوان شاخصآنچه به

کید میهای تمدنی بودن تمدنتمدن، بلته به شاخص هدای کند. روشن است که شاخصها تأ
کنندد. آنچده ا ن مدد نظدر اسدت، های تمدنی بودن کامال  فدرق مدیاسالمی بودن با شاخص

ا  فق  برای مخاطب مسدلمان های تمدن بودن ضرورتهای تمدن بودن است. شاخصشاخص
توان به ذهدن ییرمسدلمان و جامعدۀ هایی است که مییا جامعۀ مسلمان نیست، بلته شاخص

هدای آن، سدخنی مشدتر  در میدان همدۀ ییراسالمی هم ارائه داد. سخن از تمددن و شداخص
های متفاو  تمددنی اسدت کده های قرآنی تمدن نیز، ارائۀ شاخصهاست. بیان شاخصتمدن

، برای انسان ییرمسلمان تبیدین شدده اسدت تدا علمدی قرآن ، از اوه   استخرا  شده است؛ ثانیا 
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های آن را تعق  کندد و ها را در  کند، استدهلبودن، انسانی بودن یا اخالقی بودن آن شاخص
بندی تمدن خود )هرچند تمدن ییراسالمی( از این ها را بپذیرد و در صور احیانا  این شاخص

 بمره گیرد. قرآن انسانی و اخالقی برخاسته از متن  هایشاخص
کید  کده اسدت شدده نماده فر پیش این بر قرآنی، هایشاخص استخرا  در قرآن بر تأ

 کدالن نظامدا  دربدارۀ هدایینتتده و دارد اعجداز نیدز محتدوا در بلته لفظ، در فق نه قرآن
 آثدار هم و آساستمعجزه آن طرح اص  هم رسدمی نظر به که دارد وجود قرآن در اجتماعی

 کالن اصالحا  امروز، جمان شرای  ترینبحرانی و بدترین در تواندمی و دارد ایاعجازگونه
 خشونت، کنترل همچون مقوهتی هرچند سان،بدین شود. موجب را بزرگ هاییگشاییگره و

 در وبدارهد تفسدیری در تواننددمدی هریدک تتنولدوژی و دانش وجود و آسایش، و رفاه تأمین
 این شوند، تلقی اسالم دنیای در تمدن ممم هایشاخص مثابهبه اسالمی فرهنگ چمارچوب

 مقیداس در انسدانی هدایشداخص ترینممم نه اند،مطلوب هایشاخص همۀ نه هاشاخص
 اندد.انسانی و شمولجمان است شده مطرح مدرن جمان در آنما از که تفسیری نه و اندتمدن
، که دارد ضرور  سانبدین  تبیدین و اسدتخرا  وحیدانی متدون از دیگدری هایشاخص اوه 
، شود؛   شود. تعمیق و تتمی  و نقد و بررسی نیز مدرن دنیای از آمده هایشاخص ثانیا 

  قرآن در تمدنی تحلیل سطح

 قیرآناشاره کنیم، باید بده سدطح تحلید  تمددنی در  قرآنهای تمدنی در پیش از آنته به شاخص
از  قیرآنسخن گفت که در توضیح و تفسیر  قرآنتوان دربارۀ تمدن از دیدگاه هنگامی می بپردازیم.

در بیان مقوه  انسانی، فق  بر فرد انسانی تأکید نترده، بلتده بده  قرآناین نتته یاف  نباشیم که 
 قیرآنتوان از تمدن در مقوه  اجتماعی هم توجه کرده است. در مقوه  اجتماعی نیز وقتی می

ن گفت که مضامین و معارف قرآنی عالوه بر امور اجتماعی خرد، به سطوح کالن اجتمداعی سخ
 نیز پرداخته و با عباراتی مستقیم و ییرمستقیم، به سطح کالن تحلی  وارد شده باشد.

 اجتماعی مقوه  کش  پی در باید سو،ازیک قرآنی گوناگون آیا  مرور با منظر، این از
 سدوی از و انددآمدده متدرر طوربه قرآن در که بود امت و ملک بلد، ه،مدین قریه، قوم، مانند

 این جملۀ از کرد، اشاره اجتماعی کالن تحلی  سطح به معطوف مفاهیم برخی به باید دیگر،
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 ،«بدر » ،«کبر» از: است عبار  پرداخته، اجتماعی کالن سطوح به که مفاهیمی یا واژگان
 جوامع دربارۀ هم قرآن، در معانی و مفاهیم این از ریکه «.شّد » و ،«بس » ،«کثر» ،«کاّفه»

ََیفََجَعْلناََوَکذِلَکَ» مثال   است، کاررفتهبه ییرصالح جوامع هم صالح َرََة َی َقْرََُکل  ِِ ک ا
َ
َه ایُمْجِرمَأ

 کده دارد جامعده و شمر هر در بزرگ گناهتاران جایگاه از نشان (،023 )انعام: «هاََیفَْمُکُروایلَِ
ن اََوق اُلاا» آیۀ در مضمون همین آورند. فراهم را جامعه ک  انحطاط و فساد بستر توانندمی َِّ ََر
ا َطْعناَِإنَّ
َ
اَناََوُکَبراَءناَساَدَتناَأ َضلُّ

َ
بََفأ کید و آمده (،61 )احزاب: «لََیالسَّ  و کبدراء کده است شده تأ

ََتْجَتِنُب ااَْنَإَِ» شریفۀ آیۀ همچنین شوند.می گمراهی اموا  آمدن وجود به موجب قوم، بزرگان
ْرَََعْنُهََُتْنَهْاَنََماََکباِئَرَ  اهمیدت گویدای (،17 )نسداء: «م اَایَکرَُم ْدَخلَاََوُنْدِخْلُکْمََئاِتُکْمَیَسَََعْنُکْمََُنَکف 
 هازمینه و هاهرفیت ایجاد و سو،ازیک اجتماعی هایبدی و شرور رفع در کبیره گناهان تر 
 گناهدان بر افزون آیه این درحقیقت، است. دیگر سوی از انسانی کرامت توسعۀ و رشد برای
 کندمی اشاره ایکبیره گناهان به آید،می وجود به گناه فعلی قبح از بودنشان کبیره که ایکبیره

 یدک نیسدت،بلته فدرد یدک گنداه، کننددۀ )اینته فاعلی جمت از برخاسته بودنشان کبیره که
 کبیدرۀ آثدار و اندد(داده انجدام را آن معدهجا بزرگدان و خواص بلته عوام، نه و است، جامعه

  کند.می تطبیق تمدن سطح در سیئا  و امت سطح در گناهان بر و آنماست
 در فراگیدر و کدالن سطوح به که است «کاّفه» واژۀ کاررفته،به قرآن در که دیگری عناصر از

ََای» کند:می اشاره جامعه
َ
ذََهایأ لَْیَفََِاْدُخُلااَآَمُنااََنَیالَّ ةَاَِمَالس  ِبُعااََوالََکافَّ ََلُک ْمََِإنَّ ُهََطاِنَیالشَّ َُخُط ااِ َََتتَّ

َ َیُمبََعُدو   شدده مطالبده فراگیر صور  طوربه آشتی و صلح در ورود آیه این در (.802 )بقره: «ن 
لم و صلح در ورود اگر اینته گویی است؛  بلتده و اجتمداعی مقیداس در و فراگیدر همگانی، س 
 هدایگدام از تبعیدت بدا اسدالم جمان در نمادهایی و کشورها یا مللی یا کسانی و نباشد تمدنی

لم اساس   کنند، ایجاد خل  فراگیر صلح   این بندیشت  در شیطانی    بیند.می آسیب آشتی و س 
ََکماَیقاِتُلاَنُکْمََکافَّ ةَا»در آیۀ  ةا (، نیدز بده مقاتلدۀ جدامع در برابدر 13)توبده: « َوقاِتُلااَاْلُمْشِرکیَنََکافَّ

توان کرد این است کده آنجدا کده ای که از این آیه میجنگ و قتال  جامع تأکید شده است. استفاده
دهدد، واکدنش صور  فراگیر و در سطح تمدنی رخ مدیهجمۀ نظامی یا حتی فرهنگی به شما به

جمدۀ توان در برابر هشما هم باید ذوابعاد، فراگیر و تمدنی باشد. با این مواجمۀ تمدنی و فراگیر می
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جانبه )که حاص  آن برخورد تمدنی است( دوام آورده و از خدود دفداع کدرد. دفداع نداقص و همه
های چندبعدی و پیچیده، ناکارآمد و محتوم به شتست است. ُبعدی در برابر هجمهواکنشی تک

بر همین اساس، در مواجمه با یرب تمدنی، تنما باید تمددنی هداهر شدد؛ وگرنده تمددن یدرب، 
کندد کده کند و از اسالم و تمدن اسالمی کاریتداتوری درسدت مدیپاره میمی را پارههویت اسال

 شود. کند، بلته خود بدل به درد جدید و بیماری هعال  میفق  دردی را درمان نمینه
 شدده ترسدیم همگدان شدام  و فراگیر طوربه آن اجرای و رسالت اساس نیز، دیگر آیۀ در
ْرَسْلناَکََماَوَ» فرماید:می که آنجا است،

َ
ةَاَِإالَََّأ اِسَََکافَّ شَِللنَّ ََراَایَوَنذَراَایَِ ْکَثَرَََولِکنَّ

َ
اِسََأ  «ْعَلُماَنَیَالَالنَّ

کید نتته بدین درواقع آیه این 0(.28 )سبأ:  بدرای آمدده آسدمان از آنچده که کندمی اشاره و تأ
 عمد  آن بده بفممندد، بگیرند، رسول دست از را آن توانندمی مردم همۀ است؛ مردم همۀ
 قیرآن مخاطبدان بودن فراگیر و اسالم بودن همگانی گویا برسند. همگانی سعاد  به و کنند

 تمددن قالب در توانمی را هاانسان همۀ برای قرآن شمولیت گفت بتوان شاید است. مطلوب
  بخشید. جامع نسبتا   تحققی عمومیت این به و کرده پیاده

 هریدک کده است شده ذکر نیز دیگری عناصر ،رآنق در فوق گرایشمول عناصر بر افزون
دع » ،«وسدعت» مانندد: کندد، اشداره اجتماعی کالن ساحا  از ساحتی به تواندمی  ،«ض 

 سدطح بده جدزء سدطح از خرو  متضمن آنما از هریک که ،«شد » و «کثر » ،«برکت»
 کنند:می اشاره عناصر بدین ذی  آیا  است. کالن
ذیَیْقِرُضَال» ََکثی َر َاَمْنََذاَالَّ ْض عافاا

َ
ََفیض اِعَفُهََل ُهَأ ََحَسناا َهََقْرضاا (. طبدق ایدن آیده، 842)بقدره: « لَّ

سدو کندد: ازیدکالحسنه خود مو  اقتصادی و احتمداه  فرهنگدی در جامعده درسدت مدیقر 
شدود و روندق بیشدتری در تر میهای اقتصادی جامعه )برای فرد و جامعه( فعالها و زمینههرفیت

آید؛ از سوی دیگر معنویت اجتماعی از رهگذر توجه به خدا در قدر  دادن، وجود میاقتصاد به 

                                                           
ُندوَن »حرکت کردن مورد توصیه قرار نگرفته است: « کافه»طور . گفتنی است در برخی موارد، به0 َوما کداَن اْلُمْؤم 

ُروا َقدْومَ  ُیْندذ  ین  َول  دی الددِّ ُموا ف  َیَتَفقَّ َفٌة ل  ْنُمْم طائ  ْرَقة م   ف 
ْن ُک ِّ ة  َفَلْوه َنَفَر م  ُروا َکافَّ َیْنف  ُمدْم ل  ْم َلَعلَّ َلدْیم  ذا َرَجُعدوا إ  ُمْم إ 

و توجه به ضرور  ورود کافۀ قرآن ش کالن (. البته، روشن است این آیه منافاتی با نگر788)توبه: « َیْحَذُروَن 
اش فراگیر است، ندارد. درواقع، آنچده در مردم در صلح و دوستی، مقاتلۀ فراگیر و جامع با دشمنی که هجمه

 آیۀ نفر و هجر  آمده است، اشاره به وجوب کفایی در امر تفقه در دین و تبلیغ آن دارد. 



 822     / حبیب بابائی (یسقد و یعرف کردیرو دو در) تمدن یهاشاخص

گیرنده خود مناسبا  انسدانی را در جامعدۀ آداب اخالقی قر ، و همچنین توجه به حقوق قر 
های فدردی و جزئدی و فرهنگدی و اقتصدادی از دادن بخشد. به دیگر بیان، سرمایهنظام و قوام می

هدای های اقتصادی و فرهنگی، سدرمایهشود و از تضاع  سرمایهاع  میهای حسنه مضقر 
 آید )توجه کنید به خصیصۀ تضاعفی در تمدن(. کالن و بزرگی به دست می

کلیدواژۀ دیگر قرآنی که در آن مفمومی از سطح اجتماعی کالن وجود دارد، لفظ برکت در 
ْهَلَ»آیا  گوناگون است، مانند آیۀ: 

َ
َأ نَّ

َ
َرک ا َِم َنَالسَّ ماِءََوَلْاَأ َِ َق ْااََلَفَتْان اََعَل ْیِهْمَ اْلُق ریَآَمُن ااََواتَّ

کندد کده ایمدان و تقدوا موجدب افدزایش (. این آیه بر این نتته دهلت می96اعراف: «)َواأَلْرِضَ
شود. هرچند ممتن است چندین ایمدان و تقدوایی شدام  ایمدان و برکا  زمینی و آسمانی می

شود، شن است ایمان و تقوایی که موجب برکا  زمینی و آسمانی میتقوای فردی هم شود، رو
بیشتر برآمده از ایمان و تقوای اجتماعی و بلته ایمان و تقوا در سطح یک تمدن یا سدطح یدک 

ای اسدت اجتمداعی )خدرد یدا امت است. تقوا و ایمان  اه  جامعه یا تمدن، اوه  خدود مقولده
تر و مؤثرتر است که موجب توسعه و اجتماعی و تمدنی عمیق کالن(؛ ثانیا  آثار آن نیز به لحاظ

شود. گفتنی است به این مضمون از کثر  و شد  و برکت توسع در امور زمینی و آسمانی می
هدا، مثدال ترین مثالاشاره شده، که یتی از این ممم قرآنیهای گوناگون در آیا  در قالب مثال
منددی آن اشداره هم به سطح کالن جامعه و هم بده نظدام سورۀ بقره است که 260ُسنُبله در آیۀ 

َِما»کند: می َُس ْنُبَلة  َلَف یَُک ل  ِِ ْنَبَتْتََسْبَعََسنا
َ
َأ ة  ْمااَلُهْمَفیََسبیِلَالّلِهََکَمَثِلََحبَّ

َ
ذیَنَُیْنِفُقاَنَأ َئ ُةََمَثُلَالَّ

ََعلیم َ ََوالّلُهَُیضاِعُفَِلَمْنََیشاُءََوالّلُهَواِسع  ة  ی یک کار نیک به جامعه و تتثیر تصداعدی آن . تسر«َحبَّ
 در سطوح اجتماعی، از نتا  ممم در این آیه و مثال مذکور در آن است. 

 از نیدک امدور کشاندن در قرآن در اخالقی و اجتماعی هایتوصیه برخی منظر، همین از
 دهکنندتعیدین و اثرگدذار بسیار کالن سطح به خرد سطح از و اجتماعی سطح به فردی سطح
 ایجداد در آن پیامددهای و «نیک کار در سرعت و سبقت» عنصر به باید آنما، ازجملۀ است.
 «َمْغِف َر َ َِإَل یََوَساِرُعاا» (؛08 )مائده: «الَخیرا ََفاسَتبقاا)» جامعه در هانیتی انباشت و تراکم

 جامان در سرعت کرد. اشاره تمدنی مقیاس در خیر و نیتی گیریشت  و ((711 عمران:)آل
 بده ُخرد هاینیتی تبدی  در اثرگذار و ممم متانیسم دو ها،نیتی انجام در سبقت و خیر کار

 اصدالح کدار هدم جامعده، در «سدبقت و سدرعت» فرهندگ ایجداد اسدت. کالن هاینیتی
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 از را اصدالحی فراینددهای هدم و بخشددمدی سرعت آن به هم کندمی زاددرون را اجتماعی
  کشاند.می تمدنی و جتماعیا کالن سطح به فردی سطوح

 در تحلید  کدالن سدطح بده که شودمی روشن ،قرآن در کالن مفاهیم و واژگان بهباتوجه
کید متنوعی و متعدد واژگان و عبارا  با قرآنی متعدد آیا   آنمدا از هریدک کده است شده تأ

 هایصشاخ ،قرآن منظر از تمدنی سطح همین در دارد. را تمدنی مقوه  بر تطبیق قابلیت
 در را هریدک و کدرده بیدان اجتمداعی( واحدد تدرین)کدالن تمددن بدرای توانمی را متعددی
 بررسدی دانست. تمایزساز و بخشهویت ممم، امروز دنیای در اسالمی تمدن بندیصور 
 و کدرد بنددیطبقده گوناگونی هایدسته در توانمی را قرآن در تمدنی هایشاخص از هریک
 نظدر در اسدالمی تمددن سداخت در شاخصی عنوانبه تمدنی و اعیاجتم منظر از را هریک

  از: اندعبار  که آورد
  ؛قرآن در تمدن توحیدی   هایشاخص  .7
  ؛قرآن در تمدن اخالقی   هایشاخص  .8
  .قرآن در تمدن اجتماعی   هایشاخص  .1

کید دوباره باید ها،شاخص این از هریک به اشاره از پیش  هدایصشداخ از سخن کرد تأ
 بدرای است هاییشاخص ،قرآن در اجتماعی هایشاخص و اخالقی هایشاخص توحیدی،

 برای توانمی تنمانه را قرآنی هایشاخص این صور ، این در تمدن. بودن اسالمی نه تمدن،
 تدوانمی تمدنی گفتمانی عنوانبه بلته کرد؛ معنا و مطرح اسالمی تمدن ساکنان و مسلمانان

 را هداشداخص این از هریک و ارائه، ییردینی یا ییراسالمی هایتمدن حتی هاتمدن دیگر به
  کرد. تحدی آن بر و تفسیر و تعری  تمدن یک بودن تمدن در شاخصی

  قرآن در تمدن عقیدتی هایشاخص .3-1

برخی رفتارهای انسانی، نه بین انسان و انسان، بلته بین انسان )انسان فردی یا اجتماعی( با خددا 
عندوان مثدال، توبده عملدی شود. بهدهد، لیتن آثار آن بین رواب  انسان با انسان پدیدار میمی رخ

دهد، یا ایمان رفتاری قلبی است که میان فرد انسانی و خددا است که بین انسان و خداوند رخ می
ا انجدام اند که بین فدرد و خددرفتارهای هاهری یا قلبی قرآنشود. همچنین ذکر و انابه در واقع می
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دهدد. در کند و گاه آن را سامان مدیحال رواب  انسان با انسان را متأثر میشوند، ولی در همانمی
شدود، مفمدوم یدا ماهیدت یک از این مقوهتی که بین انسدان و خددا واقدع مدینگاه نخست، هیچ

ماعی و یا بین تر هریک از اینما آثار اجتتر و عمیقاجتماعی و تمدنی ندارد، لیتن در نگاهی دقیق
ای اجتمداعی عندوان پدیددههاهر فردی، بدهانسانی دارد. اتفاقا  در برخی آیا  قرآنی همین امور  به

ملحوظ شده و برای هریک، احتامی اجتماعی و فرهنگی و حتی تمدنی ذکدر شدده اسدت. ایدن 
ارد. با یافتن کم برخی رفتارهای فردی در رابطۀ با خدا آثار تمدنی و فرهنگی ددهد دستنشان می

توان تأکید و تصریح کدرد کده ایدن بندی و شدن یک تمدن، میجایگاه هریک از اینما در صور 
 های تمدنی یا فرهنگی باشد. تواند شاخصی از شاخصقبی  افعال انسانی در مواجمۀ با خدا می

 کده انددهداییشداخص تمددن، در توحیدی هایشاخص از ما منظور نتته، اینبهباتوجه
 فمرسددت در رو،ازایددن دارنددد. اجتمدداعی کددارکرد و جایگدداه حددالدرعددین و اندددوحیدددیت

 یدا اثبا  )یا باشد نداشته اجتماعی ایثمره که را ایتوحیدی عناصر توحیدی، هایشاخص
 هسدتیم توحید از هاییشاخص پی در سطر، چند این در کنیم.نمی لحاظ نباشد( پذیرتبیین

 اینته برای باشد. داشته تمدنی مفموم بتواند و باشد اثرگذار اعیاجتم کالن هایعرصه در که
 را قرآنیی آیدا  در کاررفتدهبده توحیددی   عناصر نخست باید یابیم، دست هاشاخص این به

 و تنقدیح را اجتمداعی امدر بدا مرتب  توحیدی   هایمؤلفه هریک، بررسی با گاهآن و تفتیک،
  کنیم. تبیین

 اسالمی( تمدن ضرورتا   )نه تمدن توحیدی   هایشاخص در آنیقر گوناگون آیا  از آنچه
 متفدرق(، اربداب از )پرهیز یایت در توحید عنصر سه از است عبار  کرد، استفاده توانمی

 و معندوی ایمدانی، حدس و واحدد(، یایت به مربوط آیا  )وفور توحیدی نمادهای در تتثر
  تمدنی. مشتر  یایت به کاریزما هایشخصیت توحیدی  

 (متفرق ارباب از پرهیز) غایت در توحید

کیدد ،قرآن در تمدن هایشاخص ترینممم از  و متعددد اربداب از پرهیدز و واحدد رب بدر تأ
 اسدت: آمده عمرانآل سورۀ در ابراهیمی( )ادیان اهدیانبین مقیاس در معنا این است. متتثر

ْهَلََایَُقْلَ»
َ
ََسااََکِلَمة ََیِإلََتعاَلْااَاْلِکتاِبََأ ََََِننایَََِء  الََََّنُکْمَیَو

َ
َهََِإالََََّنْعُبَدََأ ِخ َذَیََوالَئاَایَش َِِ ِهََُنْشِرَکَََوالَاللَّ َتَّ
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ْعُضنا ْعضاَاََِ ْرِاِاَاََِ
َ
ِهََُدوِنََِمْنََأ ْااََفِإْنََاللَّ اَاْشَهُدواََفُقاُلااََتَالَّ نَّ

َ
أ  آیده این در (.34 عمران:)آل «ُمْسِلُماَنََِِ

 مشدتر  عنصدر و واحده کلمۀ مثابهبه پرستیبت و شر  زا دوری و واحد خداوند عباد  به
کیدد دیندی متتثدر جامعۀ برای بلته مسلمانان، جامعۀ برای فق نه توحیدی  اسدت. شدده تأ

 هدم از یوسد  حضدر  پرسدش در مطلدق طدوربده و تدروسدیع مقیاسدی در معنا همین
َصاِحَبََای» است: آمده خود هایزندانی ْجِنَی ََالس 

َ
ََأ ْرِ اب 
َ
ُق اَنَُمَتََأ ِمََر َی َخَََفر 

َ
 «اْلَقهَّ اُرََاْلااِح ُدََاللَّ ُهََأ

 توحیدد و ایمان اه  هاهربه که هازندانیهم به خطاب یوس  آیه، این در (.13 )یوس :
 و احتجدا ، توحیدد دربدارۀ ایمدانی( ضدرورتا   )نده انسانی زبان به و فطر  لسان به نیستند،

 نمی اجتماعی و فردی زندگی در قلبی علقا ت در تشتت از و نفی، را چندگانگی و دوگانگی
 در اشترا  موجب کمدست گوناگون، هایَرّب  از پرهیز و عباد ، در فق نه توحید، کند.می

 گداه و ایمدانی، و معرفتدی مندابع برخدی در اشترا  ها،انگیزه و هادیدیه در اشترا  زبان،
 در اینمدا از هریدک و شدودمدی جامعده در 0عواطد  و هداگدرایش و هداخواسته در اشترا 

  است. اثرگذار و ممم بسیار تمدنی مشتر  هویت و تمدن برای سازیزمینه
 توحید اخالقی و انسانی محتوای کند،می ترروشن را توحید بودن تمدنی که مممی نتتۀ

 دیگدر، بیدان بده دهدد.مدی قدرار داراندین و دینی قلمرو از ترعام قلمرویی در را آن که است
 انسانی و اخالقی امری بلته نیست، عقیدتی امری ضرورتا   اجتماعی عرصۀ در ویژهبه توحید
 ،قرآن در اینظریه مثابهبه توحید گاهآن کرد، تبیین توحید از را مفمومی چنین بتوان اگر است.

 و را دیگدر انسدانی جوامدع بده ارائده قابلیدت بلتده بدود، نخواهدد مسلمانان جامعۀ مختص
  داشت. خواهد نیز دیگر هایتمدن

 یوسد  پرسدش مفاد (،13 )یوس : یادشده آیۀ از پرسش به پاسخ در لگنماوزن محمد
( )نه اخالقی پرسشی را پیامبر  حضدر  اسدتدهل ایشدان، ازنظدر کند.می قلمداد صراحتا 

 دو بده خدمت در ایبنده که توضیح این با است 2عملی استدهلی سطح، یک در یوس 

                                                           
آورد. ایدن معندا ها بده وجدود مدیم  صالح، نوعی از محبت در دل. همین ایمان به خدای واحد و در پی آن ع0

ا»صریحا  در آیۀ شریفۀ  ْحمُن ُودًّ حا   َسَیْجَعُ  َلُمُم الرَّ ال  ُلوا الصَّ ذیَن آَمُنوا َوَعم  نَّ الَّ  ( آمده است.33)مریم: « إ 
2. Practical. 
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 است بمتر رو،ازاین بود. نخواهد موفق باشند، مخال  باهم دو آن که هنگامآن )ارباب(، رب
  دهد. قرار را خود رهبری سیستم یک یا فتری، دستگاه یک یا رب، یک خدمت در فرد که

 نده و اسدت عملی استدهلی اولیه، نگاه در بیشتر( موفقیت برای )استدهل استدهل این
 اسدت. اخالقدی اسدتدهلی بیشدتر موفقیدت بر ستدهلا ترعمیق نگاهی در لیتن 0اخالقی،

 سعاد  کسب معنای به درواقع بودن موفق که است این در «موفقیت» بودن   اخالقی معنای
 2نیست. سعاد  جز چیزی نیز اخالقی زندگی از هدف و است

 با مضمون فدوق رهنمدون (Luke ،16:13، و Matthew ،6:24)ای از انجی  این آیه ما را به آیه
تواند دو ارباب را خدمت کند، یا شدما یتدی از هیچ کس نمی»گوید: شود. آنجایی که میمی

کنیدد و آید، یا اینته شما به یتی جانفشانی مدیها را دوست دارید و از دیگری بدتان میارباب
محتوای اخالقی بودن این آیه بسیار واضح اسدت «توانید.گذارید. شما نمیدیگری کم میاز آن

 زمان انجام بدهید. توانید هر دو را همشما باید یا خادم خدا باشید یا خادم پول، نمیکه 
در »تدوان یافدت. اینجدا ایددۀ را در نظریۀ هومر نیدز مدی« در خدمت  یتی بودن»فضیلت  

مرتب  شدده اسدت.  3«وفاداری»به مسئلۀ اخالقی « خدمت  یتی بودن و به یتی خدمت کردن
ن بمتر است؛ چراکه این طریق وفاداری است و وفاداری نیدز فضدیلتی سان، یک رب داشتبدین

پایبندد « وفداداری»تواند به فضدیلت اخالقی است؛ اما اگر کسی چندین رب داشته باشد، نمی
ای بیگانه، وی باآنته در اینجا نیست، من دو دل هستم نام او را بر زبان بیاورم. وی در » 0باشد؛

داشت و من وی را دوست بلندپایدۀ مرا از دیگران بیشتر دوست میدل خود در اندیشۀ من بود، 
 (.300و  301: 0318)هومر، «. دانم، هرچند که دور از من است(خود می

 پیدروی را واحدد سیسدتم یک داشتن، یایت یک بودن، رّب  یک خدمت در اساس،براین

                                                           
1. Ethical. 

دربدارۀ محتدوای اخالقدی آیدۀ مربدوط و امتدان تفسدیر . پاسخ متتوب پروفسور لگنماوزن به پرسش نویسنده 2
 (.Gmail: Sat, Oct. 15, 2016 at 2:21 PMاخالقی از توحید. )

3. Loyalty. 

. پاسخ متتوب پروفسور لگنماوزن به پرسش نویسنده دربدارۀ محتدوای اخالقدی آیدۀ مربدوط و امتدان تفسدیر 0
 .(Gmail: Sat, Oct. 15, 2016 at 2:21 PMاخالقی از توحید. )
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 جامعدۀ و جمع در شاخص عنوانبه تواندمی و است اخالقی و انسانی مضمون دارای کردن،
  باشد. نداشته اسالم و دین به اعتقاد جامعه آن اینته ولو آید، شماربه انسانی

 همواره که تمدنی وضعیت در اساسا   که است این دارد وجود بارهدراین که مممی پرسش
 اسدت، گونداگون عقیددتی و فتدری سدالیق و مدذاهب و ادیان شام  و است متنوع و متتثر

 و باشدد شداخص توانددمی عقیدتی و فتری تنوع و تعدد وضعیت در هم آن توحید، چگونه
 و اسدالمی تمدن و اسالم دین دربارۀ شود. شام  را تمدن آن در موجود مذاهب و ادیان همۀ

 همده سدوی از توحیدد بده اعتقداد معنای به تمدن بودن توحیدی آیا پرسید باید هم توحیدی
 بده بلتده موحدان، جامعه معنای به نه توحیدی، ۀجامع اینته یا است، تمدن این در ساکنان
 مراعدا  ییرموحدان و موحدان حقوق آن در که است توحید دکترین بر مبتنی جامعۀ معنای

 نداشدته توحیدد بده اعتقدادی کده کسدانی حتی ها،انسان دربارۀ عدالت و انصاف و شودمی
 0شود.می ملحوظ باشند،

، کرد خاطرنشان باید بارهدراین  نیسدت هم معقول و ممتن و دارد مراتبی خود توحید اوه 
 باشدند. داشدته بداور توحیدد از مرحله یک به و باشند سطح یک در ایمانی لحاظ به همه که

 بداور بده توانمی انسانی بزرگ جوامع در را توحیدی و فطری مشترکا  و توحید هایحداق 
، کرد؛ ریزیبرنامه اجتماعی و فردی ساختار در آن تعمیق و توسعه برای و بدل، عمومی  ثانیا 

 نیسدت، تمددن آن اعضدای و افدراد همۀ موحدبودن معنای به ضرورتا   تمدن، بودن توحیدی
 کالن مقیاس در توحیدی شبتۀ و توحیدی سیستم موحد، جامعۀ موحد، افراد از ترممم بلته

 و کنندد عم  توحیدی نیز ندارند توحیدی تعلقا  که کسانی حتی شودمی باعث اجتماعی،
  یابند. ارتقا شانتوحیدی درجا  در دارند، قرار توحید پایین سطوح در که افرادی

 انسدانی پیدامی بلتده نیسدت، ایمدانی ضرورتا   و دینی پیامی صرفا   توحید اینته، خالصه
 و معقدول و مفمدوم توانددمی هم دارییردین انسان برای بلته داران،دین برای فق نه که است

 براسداس هایشدانزنددانیهدم بدا یوسد  حضدر  وگدویگفدت باشد. مفید و ولمقب گاه
                                                           

. البته، به این پرسش که آیا در چنین وضعیتی معقول و عادهنه است که تمدنی براساس توحیدد شدت  بگیدرد، 0
شدان ( باور داشدته یدا زیسدت دنیدویpolytheismنوعی چندخدایی )که برخی سالتان در آن تمدن بهدرحالی

 فت. مبتنی بر چندگانگی و چندخدایی باشد، در فرصتی دیگر باید پاسخ گ
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ْجِنَیَصاِحَبََای)» توحیدی هایآموزه ََالس 
َ
ََأ ْرِاب 
َ
ُقاَنََأ ِمََر َی َخََُمَتَفر 

َ
 )یوسد : «اْلَقهَّ اُرََاْلااِح ُدََاللَّ ُهََأ

 و نگاه این در است. مفید و مفموم همه برای توحید که باشد معنا این متضمن تواندمی ((39
 مطلوب امر انسان، باور و عقیده از فارغ توحید )اینته توحید از انسانی تفسیر چنین منظر از

 در کده دانسدت انسدانی عدام مسدئلۀ را توحیدد توانمی است(، انسان، بماهو انسان انسانی،
 و دینی و فرهنگی تنوعا  اجتماعی، گوناگون نظاما  همۀ بر تواندمی نیز تمدنی هایعرصه

  شود. اجتماعی انسجام و وحد  موجب و اندازد سایه هبیمذ
کید کرد که توحید در مراتب خود، شدام  توحیدد پدیش از اسدالم  البته، باید بر این نتته تأ

ِذیَنََِإَنَ)» ِهََواْلیْاِمَاآلِخِرََوَعِمَلََالَّ اللَّ ِِ ِئیَنََمْنَآَمَنَ ِِ ا َصاَریََوالصَّ ِذیَنََهاُدواََوالنَّ ْج ُرُهْمََآَمُنااََوالَّ
َ
ََفَلُهْمَأ َصاِلااا

ِهْمَ  ِ ((، توحید پس از اسالم و پیش از ایمان، و توحیدد پدس از ایمدان اسدت. 38)بقره: « ِعْنَدََر
آنچه در تمدن توحیدی عام و فراگیر است، توحید مشتر  حداقلی و پیش از اسدالم اسدت، در 

 0ردهای تمدنی خود را دارند.عین آنته توحید مسلمانان و توحید مؤمنان نیز هرکدام کارک
 از تدوانمی که بود شمولانسان و اخالقی امری مثابهبه توحید شد، بیان «توحید» از آنچه

 تفسیر لیتن کرد. استفاده انسانی تمدن بندیصور  و تمدنی فرایند در شاخصی عنوانبه آن
 بدرای آن بدودن اخصشد و آن المیداتی ابعاد گرفتن نادیده معنای به توحید اخالقی و انسانی

 و انسدانی اصد  مثابدهبده تواندمی توحید قاعدۀ که گونههمان نیست. «تمدن بودن اسالمی»
 اصدلی مثابدهبه اشپیشرفته سطح در توحید باشد، تمدن بندیصور  در شاخصی اخالقی،

 مثابدهبده توحیدد شدود. قلمداد «تمدن اسالمیت» برای شاخصی تواندمی اسالمی و المیاتی
 خدود که کشدمی پیش تمدن اسالمی ابعاد برای را دیگری هایشاخص اسالمیت، صشاخ

 در تتثدر بده تدوانمی تمدن، بودن اسالمی برای هاشاخص این جملۀ از است. توجه درخور
  کرد. اشاره توحیدی نمادهای

                                                           
( در مقایسده بدا نظدام monotheistic. نتتۀ دیگری که در این باب وجود دارد، مقولۀ عدالت در نظام توحیدی )0

هدای شود و یا در نظامهای توحیدی تأمین میها در نظام( است که آیا حقوق اقلیتpolytheisticچندخدایی )
شود و کدامشان چنین تر برآورده میی رنسانییک از این نظاما  اجتماعی حقوق انسانییرتوحیدی؟ در کدام

 گیرند؟حقوقی را نادیده می
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  توحیدی نمادهای در تکثر

در هر تمدنی امری ضروری  نخست باید اشاره کرد که تتثر در نمادهای مربوط به یایت واحد
است و هر میزان نمادهای مربوط به آن یایت بیشتر باشد، انسجام درونی و هویت ذاتی تمدن 
بیشتر خواهد بود. درواقع توحیدی بودن تمدن به معنای سادگی آن و وحدتی صدرف در تمددن 

ت کده های وحد  و کثدر  برخدوردار اسدبودنش از جنبهنیست. هر تمدن به اقتضای تمدن 
وحدتش ریشه در یایت واحدش و کثرتش ریشه در عناصر و اجدزای بسدیار متندوع، متتثدر و 

ترین مسئلۀ تمدن این است که نسبت میان آن امر واحد و این امور متتثدر پیچیدۀ آن دارد. ممم
و پیچیده چیست و امتان ترکیب وتناکح بین وحد  و کثر  چگونه خواهد بود؟ آنچه در این 

ت دارد، جمع بین کثر  و وحد  در تمدن بده تتثدر نمادهدای آن یایدت واحدد قسمت اهمی
است. به بیان دیگر، تتثر در جامعه همواره و ضرورتا  به معندای فقددان یایدت واحدد و فقددان 

های مربوط به یایت واحد باشند، وجود وحد  در آن جامعه نیست. اگر کثرا ، حاوی نشانه
تنما با توحید در یایدت منافداتی نخواهدد داشدت، بلتده ثرا  نهاین کثرا  و بلته تتثیر این ک

رو، هر تمدنی که ذاتا  از کثدرا  فرهنگدی و موجب انباشت توحید در جامعه خواهد شد. ازاین
اجتمدداعی برخددوردار اسددت، بایددد تتثددر را بدده رسددمیت بشناسددد؛ لددیتن بدده جمددت هویددت 

سدان وحددتی در میدان کثدرا  و بدین را تزریق، اش، در هر تتثری نمادهای توحیدیوحدانی
کندد کده در تتثیدر شود و در تمدن بودنش رشد میایجاد کند. بنابراین تمدن، زمانی تمدن می

اش بتواندد چتدر خدود را بدازتر و کثراتش نمادهای توحیدی را آشتار سازد و در فرایند توحیدی
 فاوتی را شام  شود. های گوناگون و نمادهای متنوع و افراد متتر کند و ساحتفراخ

 بیشتری اهمیت تمدن بودن اسالمی در و اسالمی نگرش در توحیدی، نمادهای در تتثیر
 نمادهدای تتثیدر شدود،مدی مطدرح اسدالمی توحید و المیاتی توحید که آنجا یعنی یابد؛می

 تمددن گیدریشدت  در توحیددی نمادهدای تتثیدر تنمدانه یابد.می ضرور  بیشتر توحیدی
 نمادها در تتاث  و تتثر این نفس   بلته کند،می ایفا نقش تمدن توحیدی   انباشت و اسالمی

 اسدالمی تمددنی، میدزان هدر است. تمدن بودن اسالمی مقدار و میزان تعیین برای شاخصی
 تمددن بدودن اسدالمی مقدار هر و بود خواهد متتثر و بیشتر آن در توحیدی نمادهای باشد،
  بود. خواهد حاشیه در و محدود نادر، آن در توحیدی نمادهای باشد، رنگکم و کمتر



 821     / حبیب بابائی (یسقد و یعرف کردیرو دو در) تمدن یهاشاخص

 و دنیدوی کارکردهدای قرآنی نگرش در توحیدی و المی نمادهای در تتثیر این، بر افزون
 یداد تمددنی، هدایشداخص و عناصدر از یتی اساسا   قرآنی، نگرش در دربردارد. جمانیاین

 ذکر در تمدنی کارکرد ترینممم است: «ِهَاللَََّآالَءََُرواکَفاذَْ» المی هاینعمت به توجه و خداوند
ْعَرَضَََوَمْنَ» است: آن در گشایش و زندگی در توسعه المی،

َ
َِرَکذَََِعْنََأ َی َاکَض ْنَََش ةَایَمِعَََل ُهَََف ِإنَّ

ْعَمیَاَمِةَیاْلقََِْاَمَیََوَنْاُشُرهَُ
َ
 سدطح چند در خداوند یاد فراوانی و ذکر تتثیر بر اما (.020 )طه: «أ

کید تمدنی َه اَیا» است: اییار با مواجمه و جماد مقام آنما از یتی که شده تأ یُّ
َ
َِإذاَآَمُن ااَالَّ ذیَنََأ

ُکْمَََکثیراَاَالّلَهَََواْذُکُرواََفاْثُبُتااَِفَئةَاََلقیُتْمَ  خدا ذکر که تمدنی دیگر سطح (.05 )انفال: «ُتْفِلُااَنَََلَعلَّ
َماإَِ)» جامعه عرصۀ در معنویت و ایمان بس  گذارد،می اثر آن در ذیَنََاْلُمْؤِمُناَنََنَّ َالّل ُهََُذِکَرََِإذاَالَّ

ُهْمَََوِجَلْتَ ُِ ِهْمَََوَعلیَإیماناَاَزاَدْتُهْمََآیاُتُهَََعَلْیِهْمََُتِلَیْتَََوِإذاَُقُلا  ِ ُلاَنَََر  یدا نفداق حد  و ((2 )انفال: َیَتَاکَّ
ْم َدْدناُکْمََِهْمَیَعَل َ ََاْلَک رََََّلُک ُمَََرَدْدن اَُثمََّ)» است: توحیدی جامعۀ در منافقان شناخت کمدست

َ
ََوأ

َ ْماال 
َ
أ نَِِ َِ ْکَثَرَََوَجَعْلناُکْمَََنَیَو

َ
 اند  نمادهای )یا قلی  ذکر ،قرآن از آیاتی در ((.6 )اسراء: «راَایَنفَأ

 از نشدانی کدرد، ارزیدابی اجتمداعی لحاظ به یا محاسبه را آن بتوان که آنجا البته توحیدی(،
َ» اسدت: شدده شدمرده تمددن  در یدا ] جامعده در شدیطان حدزب بلته و نفاق هاینشانه َِإنَّ
َهََخاِدُعاَنَیََنَیاْلُمناِفق ل َِیَِإلَََقاُمااََوِإذاَخاِدُعُهْمَََوُهَاََاللَّ اَسََراُؤَنَیَیُکسالَقاُمااَالصَّ َهََْذُکُروَنَیََوالَالنَّ َاللَّ

ْیطاُنَََعَلْیِهُمََاْسَتْاَاذََ» (؛002 )نساء: «لَایَقلَِإالََّ ْنساهََُالشَّ
َ
ولِئَکََالّلِهََِذْکَرََْمََفأ

ُ
ُبََأ ْْ الَالشَّ ْیطاِنََِح 

َ
ََأ َِإنَّ

َبَ ْْ ْیطاِنََِح   (.09 )مجادله: «اْلخاِسُروَنََُهُمََالشَّ
بنابراین، وفور در یاد خداوند و نمادهای المی در جامعه، هم موجدب راحتدی، آسدایش در 

فداق را از شود، و جریدان نزندگی و معیشت و هم موجب تمییز حزب خدا از حزب شیطان می
هدای کدالن تمددنی کند. گفتنی است همۀ اینما در عرصهجریان راستی و صداقت تفتیک می

 شوند. قابلیت تطبیق دارند و آیا  به لحاظ اطالقشان شام  همۀ سطوح فردی و اجتماعی می
توان فمرسدت های دیگر توحیدی را میهای گفته شده، شاخصعالوه بر عناصر و شاخص

اللده و توبده سدبی مقوه  افزود که از آن جمله باید به مقوه  ایمان، عم  فدیکرد و بر این 
عندوان عندوان َاعمدال عبدادی، بلتده بدهفق  بدهنه قرآنیاشاره کرد که هریک در آیا  گوناگون 

 اند. رفتارهای اجتماعی با کارکردها و آثار اجتماعی در سطوح خرد و کالن تعیین شده
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  (معنوی یزماهایکار) رهبران معنوی حس

 و رهبدران در معنویدت کدرد، اسدتفاده شداخص عندوانبده آن از تدوانمدی که دیگری عنصر
 انددکسانی تمدنی، زیست در عموم عملی الگوهای است. تمدن در کاریزما هایشخصیت

 شدور و شیفتگی دلدادگی، از نوعی بلته کنند،می تمتین تنمانه برتر حقایق با مواجمه در که
  دارند. توحیدی یایت آن به قلبی

 بده اسدت، محدض دنیداگرای و محدورقدر  که تمدنی در معنویت این که است روشن
 و اخالقدی هایارزش آن، تمدنی یایت و است محورانسان که تمدنی در اما آید؛نمی وجود

 کننددهتعیین عناصر ازجمله اخالقی و انسانی یایا  به رهبران معنویت حس است، انسانی
  است. انسانی هایامت و بزرگ جوامع بندیر صو در

 اللده ندام به تریبزرگ مشتر  یایت متعالی، حقایق و وحی دریافت با انسانی هایامت
 دارندد، تدرراسدخ ایمدانی و تدرعمیدق نگداهی اخالقدی و انسدانی هدایارزش بده یابند،می

 انسدانی   حقیقدت آن بده سدپس و شدودمدی گشوده فرارویشان نامتناهی و ابدی اندازیچشم
 ایدن در دارندد. تسدلیم و نیداز حالت و عرفانی شوری معنوی، حسی نشدنی،تمام و متعالی

کید پیشرفته، سطح این در و منظر  انابده خددا سدویبه که کرد تبعیت کسی از باید کندمی تأ
ْنََیَعلَجاَهداَکَََوِإْنَ» دارد:

َ
ِهَََلَکَََسَیلَََماَیَُِتْشِرَکََأ ََِِ َفَََِوصاِحْبُهماَْعُهماُتِطَََفلَِعْلم  نَْی ََمْعُروف اَاَایالدُّ

ِبْعَ ناَبَََمْنَََلَیَسبََواتَّ
َ
ُئُکْمَََمْرِجُعُکْمَیَِإلَََُثمََّیَِإلَََأ َنب 

ُ
ماََفأ   (.72لقمان:«)َتْعَمُلاَنََُکْنُتْمََِِ

کید نتته بدین باید البته،  سیاسی راهبری معنای به همیشه جامعه در راهبری که داشت تأ
 گوندههمدان دهد؛ رخ اجتماعی و فرهنگی گوناگون هایساحت در تواندیم راهبری نیست.

 )الگدو اجتمداعی راهبدری توانددمی بلته نیست، فردی راهبری معنای به ضرورتا   راهبری که
 بده نسدبت توانددمدی موقعیتی هر در فردی هر 0باشد. دیگر( جامعۀ قبال در ایجامعه بودن

 هدر در اطاعدت، و تبعیت مقولۀ عام معنای این بهوجهبات باشد. مطاع خود همسایۀ و همتار
 وجود جامعه، از جامعه و همسایه از همسایه فرد، از فرد الگوبرداری و تبعیت همواره تمدنی

 نباشد ایگتره تبعیتی تبعیت، این اگر کنند.می تبعیت گاه و تقلید یتدیگر از گاه افراد، و دارد

                                                           
ُسوُل َعَلْیُتْم َشمیدا  . »0 َیُتوَن الرَّ اس  َو َتُتوُنوا ُشَمداَء َعَلي النَّ  ل 

ة  َوَسطا  َک َجَعْلناُکْم ُأمَّ  (. 741)بقره: « َوَکذل 
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 و خودخددواهی از و دارنددد معنددوی هددایارزش کدده گیرنددد قددرار مطدداع و متبددوع افددرادی و
 از که ایجامعه در سان،بدین رود.می اصالح و صلح به رو جامعه نظام دورند، هاخودگروی

 شود.نمی تبعیت و تقلید خودمحور و دنیاگرا افراد از هرگز شود،می تبعیت «اناب من سبی »
 در اجتمداعی اصدطتا  و برخدورد یهدازمینه است ممتن شود، تبعیت دنیاگرا افراد از اگر

  آید. پدید دنیوی هایگرایش و هاخواسته
 ذکدر از کده کسدانی از تبعیدت از قرآندی، دیگدر آیدا  در انابه، به مربوط آیا  بر عالوه

ذََمَعَََنْفَسَکَََواْصِبْرَ» است: شده نمی کنند،می اعرا  خداوند ُهْمََْدُعاَنَیََنَیالَّ َِّ اْلَغدا َََِر َیَواْلَعِشََِِ
نََْا َِیاْلَاَََنةََیزَُدَیُترََعْنُهْمََناَکَیَعَََتْعُدَََوالََوْجَهُهََُدوَنَیری ْغَفْلناََمْنََُتِطْعَََوالَایالدُّ

َ
َب َعََِذْکِرن اََع ْنَََقْلَب ُهََأ ََواتَّ

ْمُرهَََُوکاَنَََهااهَُ
َ
 اسدالمی تمددن در توحیدی هایشاخص از اساس،براین (.28 )کم : «ُفُرطاَاَأ

 و فدرد آنما از تبعیت و اندیرق دنیا در که نیست کسانی از قلیدها،ت و هاتبعیت که است این
 دهدمی رخ کسانی از پیروی بلته کند،می متشتت و سرگردان دنیوی هایرقابت در را جامعه

 کده دنیدوی، خودهدای و سدفلی هایمن از او بهباتوجه و باشند داشته توجه تعالیحق به که
  کنند.می دوری است، اجتماعی هاینشت و هااختالف و خطاها همۀ ریشۀ

  قرآن در تمدن اخالقی هایشاخص .3-2

 بدا تعامد  در انسدانی رفتارهدای بده مربدوط هدایشداخص اخالقی، هایشاخص از منظور
 البتده دارد. تحقدق و تعرید  قابلیدت تمدنی کالن سطح در آنما از هریک که است یتدیگر

کیدد و توجه اخالقی هایشاخص همۀ به رویترد این در که است روشن  ایدن شدود.نمدی تأ
 اخالقدی هدایشداخص از متفاو  اوه   که شودمی اشاره اخالقی هایشاخص آن به قسمت

 چندد به ما که باشند؛ داشته را تمدنی کالن سطح در بحث و طرح قابلیت ثانیا   باشند؛ مدرن
  کنیم.می اشاره آنما از نمونه

 («حسن» برابر در «احسن») ترنیک واکنشی نیک؛ کنش

 نتتدۀ لدیتن اسدت، انسدانی روابد  در نیتدی سازی،تمدن در ممم اخالقی هایشاخص از



 1011پاییز و زمستان / دوم/ شمارۀ  اول/ سال  اسالمیهای گفتمان تمدنی انقالب پژوهش      822

 در نیتدی امدوا  باعدث و تمدنی، طالیی   امر به بدل زمانی 0نیک گفتار یا رفتار اینته ترممم
 داشدته پی در را دیگری نیک کار نیک، کار هر که شودمی اجتماعی کالن سطوح در جامعه

ََوِإَذا» باشدد: داشدته دنبدال بده را بمتدری و بیشتر نیتی نیتی، امر هر آن، از فراتر بلته د؛باش
َتِاََُتْمَییُحَ ْحَسَنََاایَفَاََة َیِِ

َ
أ ْوََِمْنَهاَِِ

َ
وَهاَأ  لحداظ بده ایجامعده در قاعده این اگر (.23 )نساء: «ُردُّ

د و موجب نیتی امر ترینکوچک و ُخردترین کمترین، شود، نمادینه فرهنگی  بیشترین، موج 
 خواهدد ادامه نمایتبی تا سلسله این و بود خواهد جامعه در نیک عم  بمترین و ترینکالن
 پایدانی گداههیچ روند این و بود خواهد بمتر رفتاری مستحق خود احسنی واکنش هر و یافت

 یچیدز تمددنی فرایند گیرد.می شت  هانمایتبی سطوح در انسانی تمدن 2داشت. نخواهد
 در آن توسعۀ و تزریق و هانیتی زایش حال در مدام اجتماعی کالن سطوح که نیست این جز

 برابدر در نیدک واکنش برمبنی قرآن در اخالقی قاعدۀ این باشد. انسانی و اجتماعی نمادهای
 بلتده نیسدت، مسدلمانان اجتمداع و اسدالمی جامعۀ به منحصر و محدود صرفا   نیک، رفتار

 فرایندد در را تمددن آن و بسدازد هانیتی از موجی نیز ییراسالمی تمدن و عهجام در تواندمی
  کند. ترتمدنی اشتمدنی
 بمتدرین به را یتدیگر نیک رفتارهای هاانسان اینته بر عالوه اسالمی، تمدن و جامعه در

 نیتدی هر نیز خداوند گیرد،می فزونی روزروزبه جامعه در خیر َاعمال و دهندمی پاسخ نحو
 تمددنی مدو  نتتده، ایدن گدذارد.می برکت و فزونی آن در و دهدمی پاسخ احسن طوربه را

 سدخن و نیدک عمد  سازد.می ترباثبا  و بیشتر مراتببه اسالمی تمدن در را نیک رفتاهای
                                                           

ا. »0 اس  ُحْسن  لنَّ ا َمْن َذا»(؛ 21)بقره: « َوُقوُلوا ل  ا َحَسن  َه َقْرض  ُ  اللَّ ي ُیْقر  ذ 
(. گفتنی اسدت عدالوه 842)بقره: « الَّ

هدای دنیدوی، و اجدر و بر گفتار و کردار حسن، امور دیگری مانند بال و امتحدان، رزق و روزی، متداع و بمدره
دَي َو ل  » اندد:پاداش، و قول و وعده به مثابه افعال خداوندی در قرآن متص  به وص  حسدن و نیدک شدده ُیْبل 

َه َسمیٌع َعلیٌم  نَّ اللَّ  إ 
ْنُه َبالء  َحَسنا  نیَن م  ْعُتْم َمتاعدا  »(؛ 71)انفال: « اْلُمْؤم  َلْیده  ُیَمدتِّ ُتْم ُثمَّ ُتوُبوا إ  ُروا َربَّ َوَأن  اْسَتْغف 

ا َحَس »(؛ 1)هود: « َحَسنا   ْزق  ْنُه ر  ي م  ي َوَرَزَقن  ْن َربِّ َنٍة م  ْن ُکْنُت َعَلی َبیِّ ْزقدا  »(؛ 22)هدود: « نا  إ  ّندا ر  َوَمدْن َرَزْقنداُه م 
ْکَثُرُهْم هَیْعَلُموَن  ّله  َبْ  َأ ّرا  َوَجْمرا  َهْ  َیْسَتُووَن اْلَحْمُد ل  ْنُه س  ُق م  نیَن »(؛ 12)نحد : « َحَسنا  َفُمَو ُیْنف  دَر اْلُمدْؤم  ُیَبشِّ

حا   َأنَّ َلُمْم َأْجرا  َح  ال  ذیَن َیْعَمُلوَن الصَّ ا8َسنا  )کم : الَّ ا َحَسن   (. 73؛ فتح: 37)قصص: « (؛ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعد 
توان معنا کرد که تعیدین را نیز در همین راستا می« الذی خلق المو  و الحیوه لیبلوکم ایتم احسن عمال». آیۀ 2

 کنند، از اهداف خلقت و آفرینش مرگ و زندگی است. که به وجه احسن رفتار میکسانی
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 تصداعد و تضداع  شدود،مدی داده قدرار آن در خداوندد ناحیدۀ از که برکتی و ازدیاد با نیک
َلَه ا» بخشدد:مدی تتام  و دهدمی تغییر کامال   را تمدنی حوزۀ الطبعب و یابدمی بیشتری ََفَتَقبَّ

َها ُِّ َََر َقُبال  ََِِ ْنَبَتَهاََحَسن 
َ
اََوأ دَََْحَسَنةَاَْقَتِرْفَیََمْنَََوَ» (؛31 عمران:)آل «َحَسناَاََنَباتا ِْ ََُحْس ناَاَه ایفََل ُهَََن َِإنَّ

َهَ ََاللَّ َََغُفار  َهََْقِرُضَیَیذالََََّذاََمْنَ» (؛23 )شوری: «َشُکار  ْجر َََلُهَََوَََلُهََضاِعَفُهَیفََََحَسناَاََقْرضاَاَاللَّ
َ
 «م َیَک رَأ

 موجدب َحَسدن رفتدار هدر بلته و َحَسن قر  دهندمی نشان دستازاین آیاتی (.77 )حدید:
 کند. تبدی  دارریشه ایپدیده به را آن و دهد قرار برکت و زیادی آن در خداوند شودمی

 تداریخ در تدوانمدی نه را سازیتمدن در قرآنی آمیزاعجاز قانون و قاعده این است گفتنی
 جامعۀ در یافت. اینشانه آن از مدرن تفتر و ادبیا  در توانمی نه و کرد پیدا ستوهر تمدن

 فرهندگ قدانون، از فراتر است. قانون آن، تتثیر و خیر کارهای انجام در پایه و اساس مدرن،
 نیتدی امدر هر برابر در فردی هر که کندنمی ایجاب خالقیا ا در را ضرورتی چنین عمومی

 جامعدۀ در امدا دهدد؛ انجدام را آن از بمتدر بلتده و برگرداندد را آن و کند مسئولیت احساس
 کدار برابدر در اش،ایمدانی و معرفتی انگیزۀ موجب به فردی هر اسالمی تمدن در و اسالمی

 و بیشتر هاینیتی نیک، امری از کوشدمی و کندمی تتثیر را آن بلته کند،نمی ستو  نیک
  کند. تزریق جامعه به و بسازد بمتری

  (حسنه) خوبی با (سیئه) بدی رفع

 بدا سدیئه دفدع» قاعددۀ که شودمی برجسته زمانی تمدنی هایعرصه در قرآن اخالقی اعجاز
 کار با باید ق فنه قرآن، در تمدن اخالقی   هایشاخص در بیفزاییم. پیشین قاعدۀ به را «حسنه
 پاسدخ خوبی و حسنه با هم را بدی و سیئه باید بلته داشت، بمتر و احسن ایمواجمه َحَسن

 خدوب کدار با بدی دفع که است قرآن تمدنی و اجتماعی درخشان قواعد از قاعده، این داد.
 کده اسدت مشدمور مسیحیت در آنچه با قاعده این است روشن شود. برطرف و پذیرد انجام

 «بگدذار اختیدارش در هدم را آن چد  طدرف زد، سیلی صورتت راست طرف به سیک اگر»
 تحمد  و ستو  با صرفا   مقاب  طرف ناپسند رفتار مسیحی، قاعدۀ در است. متفاو  کامال  

 نشدود(؛ خطدا کدار تتدرار و خاطی فرد تشویق موجب تحم  این اگر )البته شودمی اصالح
 از نیدک رفتداری و پسدندیده حرکتدی باید ناپسند فتارر برابر در قرآنی، ادبیا  در کهدرحالی
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 فدرد بدا مواجمده بلته او، خطای تترار نه کند،می اصالح را خاطی فرد آنچه داد. نشان خود
 عم  بلته کنیم،می پشیمان خود کردۀ از را او تنمانه که است احسان و نیتی با همراه خاطی

 موجدب و بددل، نیتدی و حسدنه به ها،بدی و سیئا  از موجی ایجاد جایبه او سیئۀ و خطا
 فدرد برابر در خوب کار انجام با دیگر، بیان به شود.می َحَسن و نیک هایواکنش گیریشت 

 در گناه مو  تسری از و باز، جامعه و فرد اصالح برای راه کننده،بدی فرد به احسان و خاطی
َ)» هود سورۀ 774 ۀآی معنای توانمی را مضمون همین شود.می جلوگیری جامعه َاْلَاَسَناِ ََِإنَّ

ََْذِهْبَنَی اََریکذَِکََذلَََِئاِ َیالسَّ  را او سیئا  فرد حسنا  فق نه آن در که گرفت نظر در «(َنَیِرَکِللذَّ
 پدذیرد،مدی انجدام دیگدران سدیئا  بده واکنش در که گاهآن فرد حسنا  بلته برد،می بین از

 نظدام در شدکبی حسنه با سیئه تعام  این شود.می آنما سوی از سیئه آن تر  و توبه موجب
 معندا ایدن اسدت. آفدرینمدو  و ممدم بسدیار کدالن و خدرد سدطوح در اجتماعی مناسبا 

ََتْسَتِاَََوال» است: آمده فصلت سورۀ 14 آیۀ در صراحتبه َََوالَََاْلَاَسَنةَُی تَاْدَفْعَََئةَُیالسَّ الَّ یَِه َیِِ
ْحَسُنَ

َ
ذََفِإَذاَأ ََََِنَکَیََِیَالَّ ُهَََعداَو َ ََنُهَیَو نَّ

َ
 که مضمون این به همچنین (.14 )فصلت: «م َیَحمیََولَََِکأ

  است: شده اشاره قرآنی متعدد آیا  در شد، خالص حسنه طریق از باید سیئه و گناه شر از
ذََوََ- ِتغاَءَََصَبُرواََنَیالَّ ِْ ِهْمَََوْجِهََا  ِ قاُمااََر

َ
ل ََََوأ ْنَفُقااَالصَّ

َ
اََوأ اَْمََرَزْقناهََُِممَّ َْدَرُؤَنَیَوََةَایَوَعلنََِِسرًّ

اْلَاَسَنِةَ ََِِ ولِئَکَََئةََیالسَّ
ُ
ارَِیَُعْقَبَََلُهْمََأ ََ؛(22َ)رعد:َالدَّ

ِتََاْدَفْعََ- اَلّ ْحَسُنَیَهَِیَِِ
َ
ََأ ْعَلُمَََنْاُنََۚ ََئةََیالَسّ

َ
َماَأ َ؛(69َ)مؤمنان:َِصُفاَنَیَِِ

ولِئَکََ-
ُ
ْجَرُهْمََْؤَتْاَنَیَأ

َ
تَََأ ماَِنَیَمرَّ اْلَاَسَنِةَََرُؤَنَْدَیَوَََصَبُرواَِِ ََِِ اََئةََیالسَّ َْنِفُق اَنَیََرَزْقن اُهْمَََوِممَّ

َ؛(45)قصص:
ْلناَُثمَََّ- دَّ َََمکاَنَََِ ََحتَََّاْلَاَسَنةََََئِةَیالسَّ َََقْدَََوقاُلااََعَفْاای اُءََآِاَءَناََمسَّ رَّ اُءََالضَّ رَّ َخْذناُهْمَََوالسَّ

َ
ََفأ

ْغَتةَا  .(64َ)اعراف:َ«ْشُعُروَنَیَالََوُهْمَََِ
ََواْلَع اِفیَنََاْلَغ ْیَ ََاِظِمیَنَک َوالَْ)» جامعه در «احسان و عفو تحم ،» گانۀسه ُخُلق بینیندرا

اِسَََعِنَ ُهََالنَّ َََواللَّ  که است هاییشاخص ترینممم جملۀ از ((030 عمران:)آل «اْلُمْاِسِنیَنََُیِابُّ
 و «صدبر» ،مرحلده یدک در اسدت: اثرگدذار انسانی کالن مناسبا  نظام در و جامعه هر در
َها)» «مصابره» یُّ

َ
ذیَنََیاأ ُرواََوََاْصِبُرواَآَمُنااَالَّ ِِ ُط ااََوََص ا ِِ  تحقدق موجدب ((200 عمدران:)آل «را

 کنددمدی ایجداد قددر  و قو  دیگربودها با مواجمه در و شودمی اجتماعی توسع و جامعه
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ُروَنََِعْشُروَنََْمَکِمْنََْنَکیَََإْنَ)» ِِ  کدور  و کینه دیگر، مرحلۀ در ((؛65 فال:)ان «ِماَئَتْیِنَََیْغِلُبااََصا
 سدوم مرحلۀ در شود؛نمی اجتماعی شتاف موجب هاانسان طبیعی خطاهای و شودمی رفع

 در و شدودمی منقطع احسان و نیک عم  با گناه، برابر در گناه و خطا برابر در خطا دومینوی
  آید.می وجود به ناحسا و نیک هایواکنش و هابخشش از ایسلسله خطایی، هر برابر

بنابراین، در نگرش اسالمی، صرفا  تسامح و مدارا نیست که تضداد و تدزاحم بدین افدراد را کنتدرل 
تر از آن عفو و بخشش در یک مرحله، و احسان و نیتی به فرد خداطی در مرحلدۀ کند، بلته ممممی

و جلدوگیری از  دیگر است. همچنین تسامح در جامعۀ مدرن، تسامحی است برای کنترل خشدونت
کنندد )رویتدرد سدلبی(، ولدی ای که افراد یتدیگر را گدرگ تلقدی مدیآلود در جامعهحرکت یضب

تسامح در فرهنگ اسالمی نه برای دوری از شر دیگران، بلته در جمت تتریم دیگدران اسدت، و در 
 سمولت درصدد انتقام و تنبیه برآمد. سرعت و بهوضعیت خطا و گناه نیز نباید به

 دفع حسنه با را سیئه توانمی روشی چه با و چگونه اینته دربارۀ متعددی هایراه قرآن در
 و اعتمداد احسدان، و فضد  بخشدش، و عفو به توانمی جمله آن از که است شده ذکر کرد،

  کرد: اشاره نادرست رفتار برابر در اصالح و دعا و استغفار مشور ،
ْنََ-

َ
ْقَرُبَََتْعُفااََوأ

َ
ْقاَأ ْیَنُکْمََاْلَفْضَلَََتْنَسُااََوالَیِللتَّ ََ؛(232َ)ِقره:ََِ

ِذََ- اِءَیَفََِْنِفُقاَنَیََنَیالَّ رَّ اِءََالسَّ رَّ َیََواللَّ ُهََالنَّ اِسَََع ِنَََنَیَواْلَع افَََِ َیاْلَغَََنَیاِظِمَکَوالَََْوالضَّ َِا بُّ
ََ؛(435َعمران:)آلََنَیاْلُمْاِسنَِ

ِهََِمَنَََرْحَمة َََفِبَماَ- اَْنَتَکَْاََولََََلُهْمََِلْنَتََاللَّ ااَاْلَقْلِبَََ َیَغلَََِفظًّ ََعْنُهْمَََفاْعُفَکََحْالََِِمْنََاَلْنَفضُّ
ْمِرَیَفَََِوَشاِوْرُهْمَََلُهْمَََواْسَتْغِفْرَ ْم َتَََفِإَذاَاأْلَ َْ ََاللَّ ِهَََعَل یَْلَک َفَتَاَََع َیَاللَّ َهََِإنَّ ََنَیلَِکاْلُمَت َاََِا بُّ

ََ؛(446َعمران:)آل
َِمْثََ- َئة  َئةََسی  ْاُءََسی  َالّظاِلِمیَنََوَج ُهَالُیِابُّ ْجُرُهََعَلیَالّلِهَِإنَّ

َ
ْصَلَحََفأ

َ
 . (54)شاری:َُلهاََفَمْنََعفاََوأ

 قرآن در تمدن اجتماعی هایشاخص .3-3

 در (37 )توبده: اجتمداعی نصیحت و نصح تمدن، یک دینی پروسۀ در قرآنی ممم عناصر از
 نمی و (،87 عمران:)آل عدالت و قس  به امر (،704 عمران:)آل معروفامربه و مرحله، یک

 سوی از (17 )توبه: منتر و (،732 )اعراف: سوء (،773 )هود: فساد (،30 )نح : فحشا از
 تمددنی کامال   ایمؤلفه اجتماعی، کالن واحد در عنصری چنین که است روشن است. دیگر
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 بدارهدرایدن که مممی نتتۀ تمدن. آن شدن دینی و تمدنی فرایند ارزیابی در است شاخصی و
 و قس  اقامۀ و ازمنترنمی و معروفامربه و نصیحت و نصح اساسا   که است این دارد، وجود
 درحقیقدت، دهندد.مدی رخ جامعده فرهنگدی بستر در و مردم میان در که اندمقوهتی عدل،
  عام که گونههمان دهد؛می رخ جامعه افراد میان در و مردم بین ازمنترنمی و معروفامربه
 آنتده از پدیش عددالت منظر، این از دیگر، بیان به اند.مردم خود هم جامعه در عدل و قس 

 دهنددمی یتدیگر به مردم که است ایعطیه باشد، مردم به حاکمان و مدارانسیاست اعطای
 انعدام: ؛22 اعدراف: ؛2 مائده:  . )ر. کنندمی مراعا  را انصاف جانب همدیگر حق در و

 (.22 هود: ؛728
 بدین اصالح کرد، یاد قرآن در اجتماعی شاخص عنوانبه آن از توانمی که دیگری عنصر

 «َنُهَم ایَََِالَلّ ُهَََاِفّ ِ َیَِإْص َلحاَاََدایِرَیَِإْنَ)» جامعه در اصالح ارادۀ یا (،0 انفال: ؛000 )نساء: مردم
َ)» اجتمداعی سدموما  و هابدی جبران و اصالح مطلق اص  یا ((35)نساء: ااََنَیلَّ ِذَاَِإالَّ ُِ ََت ا
ْصَلُااا

َ
ِهَََواْعَتَصُمااََوأ اللَّ  و ملد  اقدوام، مدردم، بدین اصدالح شک،بی است. ((006 )نساء: «(ِِ

 مخد  مواندع کده اسدت قرآنی و اسالمی دینی، ایمقوله اسالمی، و انسانی گوناگون جوامع
 تسدمی  مددنت در را انسدانی روابد  بنددیصدور  فرایندد و مرتفع را انسانی مناسبا  نظام
 گونداگون، احدزاب و نمادهدا میدان در اجتمداعی کدالن سدطوح در هم آن اصالح، کند.می

 یدافتن سدامان و گیدریشدت  موجدب اسدالمی، مذاهب و ابراهیمی ادیان و بزرگ هایگروه
 و معنا این بس  شود.می تمدن سطح در بزرگی انسانی رخدادهای و انسانی، کالن مناسبا 

 تمددن بدا مقایسده در ویدژهبده اش،تمددنی و فرهنگدی پیامددهای و آن عیاجتما ابعاد تبیین
 و سازدمی ترواضح را اسالمی تمدن آیندۀ و تمدن در دینی ناب هایشاخص یرب، ستوهر
  کند.می معنادارتر را تمدن بودن اسالمی

 نظدام آن، در کده اسدت انسدانی بدرادری ،قیرآن ازنظر تمدن در دیگر اجتماعی شاخص
 )در انسدانی تقدارب براسداس بلتده قدانون، براسداس صرفا   نه اجتماعی، و انسانی ا مناسب

 اخدو  شدمولیت دهدد.می رخ اسالمی( و دینی اخو  )در دینی برادری و انسانی( اخو 
 در را اخدو  مقولۀ تواندمی اسالمی اخو  در انسانی اخو  همین رشد و توسعه و انسانی
 بیدان بده کندد. تمددنی پروسۀ در ممم شاخص به تبدی  بلته و مفید، و مفموم تمدنی سطح
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 عام انسجام زمینۀ خود انسانی، مشترکا  از برآمده است اخوتی که انسانی اخو  تر،روشن
 اخدو  اینتده، تدرممم 0آورد.می وجود به انسانی مشتر  فطر  براساس همآن را اجتماعی

 تتامد  و ادامده بلتده یسدت،ن انسدانی اخدو  چمارچوب از خار  اخوتی اسالمی و دینی
 بدا اسدالم، در وحیدانی هدایآمدوزه و وحدی از اسدتمداد با درحقیقت است. انسانی اخو 

 پدرورش پرتو در مسلمانان ثانیا   شود؛می بیشتر هاانسان بین اخو  اوه   ها،فطر  شتوفایی
 بیشدتر را گدردی هایانسان انسانی   ارزش و کرامت و یابندمی بیشتر انس دیگران به اسالمی،

  کنند.می مراعا  و در 
 اسدالمی نگدرۀ در تمددن انحصداری هایشاخص و عناصر از و قرآنی دیگر مقولۀ تقوا،

 بده مربدوط آیدا  در دقدت است، باطنی و فردی امری تقوا، نگاه نخستین در هرچند است.
 در اجتمداعی مصدونیت موجدب و دارد نیز اجتماعی هایجنبه تقوی که دهدمی نشان تقوی
ُقااََتْصِبُرواَِإْنَ) دشمنان برابر ایَشََُدُهْمَکیَْمَکُضرَُّیَاَلَََوَتتَّ َل ی) المدی نصر  ((،020 عمران:)آل «ئا ََِ
ُقااََتْصِبُرواَِإْنَ ُتایَوَََوَتتَّ

ْ
ََُِّْمَکْم ِددَْیََهَذاََفْاِرِهْمََِمْنََْمَکأ َخْمَس ِةََْمَک َر ََِِ  عمدران:)آل «َِةَک اْلَمَلئََِِم َنََآاَلف 

َََلْاَََوَ) زمینی و آسمانی برکا  نزول و شگشای و ((025 نَّ
َ
ْهَلََأ

َ
َقْااََوََآَمُنااَیاْلُقرَأ َِهْمَیَعلََََلَفَتْاناَاتَّ

َ َرکا    آیدا  از برخدی در تقدوی اینتده جالب شود.می ((96 )اعراف: «اأْلَْرِضَََوََالسَّ ماِءََِمَنَََِ
 کده طدورهمان شند،با تقوی اه  توانندمی هم کتاب اه  بلته نیست، مسلمانان به منحصر

 کده است تقوا آن. از پس نه است، ایمان از پیش ایپدیده تقوا بقره، سورۀ نخست آیا  طبق
 تقوی شدن نمادینه امتان ممم، نتتۀ کند.می فراهم را آن به عم  و کتاب به ایمان هایزمینه

 النکد سدطوح در هاجسدن، مارشدال تعبیر به تواندمی که است جامعه عمومی عقالنیت در
 نظدام و اجتمداعی نظدم مخد  عوامد  و شدود وحدد  و هویدت، انسجام، موجب تمدنی

 براسداس مذهبی و اجتماعی نمادهای اگر منظر، همین از بردارد. میان از را انسانی مناسبا 
 نمادی تا داشت خواهد اجتماعی ویژه کارکردهای با متفاو  ماهیتی باشند، گرفته شت  تقوا
َ» باشد: گرفته شت  فساد و گناه براساس بلته تقوی، براساس نه که َسَََلَمْسِجد  س 

ُ
ْق َایََعَلیَأ َالتَّ

                                                           
اخو  انسانی و پیامدهای اخالقی آن در عرصۀ جمانی »اله بابائی، باره ر.  . حبیب. برای مطالعۀ بیشتر دراین0

 . 7137، پاییز حکمت اسراء، «(الله جوادی آملی)برپایۀ اندیشه آیت
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ِلََِمْنَ وَّ
َ
َیَأ ََْام  َح ُّ

َ
ْنََأ

َ
َفَمْنََِه...یفَََِتُقاَمََأ

َ
َسََأ سَّ

َ
ْنََأ ِهََِمَنَََتْقَایََعَلیَاَنُهَیُِ ََاللَّ ْمََر َیَخَََوِرْضَاان 

َ
َسَََمْنََأ سَّ

َ
ْنََأ َاَنُهَیُِ

َََشَفاََعَلی  (.009و008 وبه:)ت «َهارَ َُجُرف 

 گیرینتیجه

 بسیار بزرگ تمدن سپس و جامعه بندیصور  در همه شد، گفته مدرن هایشاخص از آنچه
 اندواع بده)باتوجده تمددن در هزم گستردگی ولی کرد، تأسیس را تمدنی تواننمی است. ممم

 در کده آورد وجود به را تمدنی تواننمی باشد؛ نداشته وجود آن در شد( مطرح که گستردگی
 بدر جندگ و خشدونت آن در که آورد وجود به تمدنی تواننمی ندارد؛ وجود هزم آسایش آن

 باشدد. قانون و نظم فاقد که کرد خلق را تمدنی تواننمی همچنین دارد؛ یلبه آرامش و صلح
 فراموشدی و گفتمدان یدک در تمدنی هایشاخص برخی برجستگی ممم، نتتۀ اینما، همۀ با

 و هداشداخص همۀ میان در مدرن ادبیا  در چرا است. دیگر گفتمانی رد هاشاخص برخی
کید «خشونت کنترل» مقولۀ بر اجتماعی، و انسانی عوام   رفداه و آسدایش چدرا شود؟می تأ
 آسایش، به نه دیگر، تمدنی در و شودمی قلمداد اصلی محورهای جزو تمدن، یک در نسبی
کید آرامش بلته  هدم تمددنی مددرن هدایشاخص دیگر ربارۀد را پرسش همین شود؟می تأ

  نشست. تأم  به مدرن دنیای در هریک خاستگاه دربارۀ و کرد ذکر توانمی
 تمددن، یدک در خداص هدایشاخص یا شاخص یک برجستگی است گفتنی بارهدراین

 باعدث کده اسدت اجتمداعی( )عقالنیدت اجتمداعی باورهای منطق و نیازها منطق از برآمده
 را مقدوه  برخدی و دهند نشان ممم را مقوه  از برخی تمدن، بازیگران و عامالن شودمی

 کدهایگوندهبده شدود؛مدی دیگدر تمددن از تمدنی تفاو  موجب مقوله همین بگیرند. نادیده
 تمددنی اگر کنند.می نزاع گاه و رقابت باهم عمومی، هایشاخص به اذعان عین در هاتمدن
کید گستردگی و توسعه ضرور  بر روم تمدن مانند  گسدتردگی کده است آن برای کند،می تأ
 اگدر همچنین دارد. قرار محدودیت و تنگنا در تاریخی یا جغرافیایی لحاظ به و ندارد را هزم

 و خشدونت هدایزمینده بودن زیاد سبب به بیشتر است، آرامش و صلح ایجاد پی در تمدنی
کید رفاه و آسایش رب ایجامعه در اگر طورهمین است. جامعه آن در برخورد  بده شود،می تأ

 سدازیتمددن فرایند در خواهدمی و ندارد را هزم آسایش و رفاه جامعه آن که است دلی  این
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 را ملتدی و قدوم یدک فراملدی و ملی محلی، نیازهای باید تمدن درحقیقت کند. جبران را آنما
 هدایپاسخ و نترد تأمین را جامعه آن کالن نیازهای ولی داشت، تمدنی تواننمی کند. تأمین

 کده معناست این روشنگر تمدن، بودن نیازمحور اساسا   داد. محلی هایمسئله به ییرمربوط
 و اسددت تمدددن همددان افددراد بددومی و محلددی تدداریخی، نیازهددای بدده معطددوف تمدددنی هددر

 انتونمی داد. تعمیم جاهمه به تواننمی را تاریخ و جغرافیا آن نیازهای از برآمده هایشاخص
 هاارزش و مبانی همان با را یرب تمدنی   هایشاخص همۀ باید هاتمدن همۀ که کرد توصیه

 کند. پیاده و بپذیرد هاتبیین و تفاسیر همان با و
 بدازخوانی بدا مددرن هدایشداخص همدین اینتده بر عالوه قرآنی، و اسالمی نگرش در

 اسدت، توجده درخدور اسالم دنیای فرهنگی   و معنایی شبتۀ در آن از دوباره تفسیر و انتقادی
 اسالمی شناسیجامعه و شناسیانسان از برخاسته که دارد وجود دیگری افزودۀ هایشاخص

 یدرب کاپیتالیسدتی دنیدای و مددرن ادبیا  در تواننمی آسانیبه را آن نمونۀ و است قرآنی و
  یافت.

 کده اسدت یهدایشداخص شدد، اشداره بددان نوشته این در که تمدن قرآنی هایشاخص
 انسدانی   هایپیشرفت با مواجمه در و دهد ارائه انسانیت در پیشرفته و مترقی تمدنی تواندمی

 از را اسدالمی تمددن توانددمدی هداشاخص همین دیگر، سوی از کند. تحدی هاتمدن دیگر
 مددا دیگددر، بیددان بدده سددازد. متفدداو  و متمددایز یددرب، تمدددن همچددون رقیددب هددایتمدددن

 تفتدر مقدام در چه و تحقق مقام در )چه یرب تمدن که کردیم ارائه را نقرآ از هاییشاخص
 قرآندی هدایآمدوزه همین از استفاده با اسالم تمدنی الگوی اینته اما آنماست. فاقد تمدنی(
 هاآموزه این با اسالم جمان امروز زیستی وضعیت و مسلمانان تاریخی تجربۀ است؟ چگونه

 افتداده دور میدزان چده مسلمانان تمدن با اسالمی مدنت و است متفاو  چقدر هاشاخص و
 آینده در شاید و است مقاله این قلمرو از خار  که است دیگری ممم هایپرسش از است؟،

  گفت. پاسخ را هاپرسش این از بخشی بتوان
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