
بایسته های مدنیت با نگرش اسالمی
صفحات 111-129

زکریا فصیحی1

چکیده
معنای مدنیت با نگرش دینی یا حتی نگرش »سیاسِی دینی شده« که آمیزه ای از 
دنیاخواهی و آخرت باوری است، عمق بیشتر از تعریف معمول دارد. دانش در کنار 
عقل و منطق، از شاخصه های اصلی انسان محسوب می شود؛ منتها نه به این معنا 
که هر کس از دانش بی بهره است، انسان نیست. اگر دانش از پشتوانۀ تفکر و تعقل 
برخوردار باشد، با معنویت همراه شده و راهنمای انسان و گره گشای زندگی او و 
افراد جامعه اش می شود. مسلمانان می توانند با محوریت باورها و اشتراکات دینی، 
این مقوله را در میان خود ایجاد کنند و از عزت و اقتدار ناشی از آن بهرمند شوند. 
ارج گذاردن به بایدها و نبایدهای دیِن خدا در تمام زوایای زندگی و به فکر پاداش 
و کیفر کنش ها و واکنش ها بودن، زندگی انسان را معنویت محور می کند. اخالق 
بایدها  به  گوش  دیگر  از سوی  و  اجتماعی  هنجارهای  رعایت  معنای  به  سویی  از 
و خدا  انسان  رابطۀ  )کیفیت  دو ساحت  اخالق  است. پس  بودن  دین  نبایدهای  و 
با هدف تبیین  این مقاله  انسان و خلق( را به عهده می گیرد. در  و کیفیت رابطۀ 
مدنیت اسالمی و ارائه راهکاری برای بهتر زیستن به افراد جامعه، با روش تحلیلی 
این تحقیق جوابی  برآیند  است.  بررسی شده  بایسته های چنین مدنیتی  توصیفی 
برای این سؤال است که: مدنیت اسالمی دارای چه شاخصه ها و بایسته هایی است؟ 

که افراد جامعه اسالمی در پی پیاده کردن آن ها در زندگی خود باشند. 
واژگان کلیدی
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مقدمه
تمدنی  و  انسانی  مهم  نمادهای  از  )پرورش(  اخالقی  فضائل  و  )آموزش(  علم 
علوم  و  اجتماعی  علوم  در  پربسامد  واژگان  از  مدنی«  »جامعه  است.  جامعه  یک 
این  اما  می آید؛  شمار  به  بنیادین  مفاهیم  از  سیاست  فلسفه  در  و  است  سیاسی 
باور  این  بر  نویسنده  زیرا  می کاود؛  اسالمی  نگرش  با  را  مدنیت  بایسته های  مقاله 
است که مدنیت هرقدر مدرن و از بایسته ها و شاخصه های الزم غنی هم باشد، در 
صورت خالی بودن از معنویت و اخالق دینی، انسانی نخواهد بود. چنانکه بسیاری 
از جوامع و دولت های مترقی و مدعی مدنیت، حقوق بسیاری دیگر را در جوامع 
جنگ زده،  و  جنگ دیده  جوامع  و  کشورها  قربانیان  فالکت  می کنند.  ضایع  دیگر 
همان مقدار که معلول جهل و عقب ماندگی خودشان است، به همان میزان معلول 
این  است.  مدنیت  مدعیان  همان  استعماری  زیاده خواهی های  و  سیاسی  شیطنت 
یا مثل  نام دیگر آن ها دروغ گویی است،  با عمل مدعیان که  ادعاهای مخالف  نوع 
از  یا  می شود  ناشی  مدعیان  آن  نژاد  برتری  نگرش  از  صهیونیست ها  و  جرمن ها 
روحیۀ فاشیستی و زیاده خواهشان و در هر دو صورت ریشه اصلی آن در بی ایمانی 

یا بدایمانی به خداوند و عالمی ورای این جهان چندروزه است.
بسیاری از موضوعات پژوهشی قابل عرضه به جامعه اسالمی باید لوازم، کارکرد 
باورها، فرهنگ  از  برآیند آن گرهی  تا  باشد  را داشته  پیامدهای مخصوص خود  و 
و  کنش ها  همبستگی،  و  همدلی  بینش،  و  دانش  بگشاید.  اجتماعی  امور  دیگر  و 
و  قرآن  در  عناصر،  این  به  دادن  خدایی  وجهۀ  و  اجتماعی  و  فردی  واکنش های 
سنت جایگاه ویژه و برآیند تضمینی دارد. پس بر مسلمانان است که با کسب این 
و  ارزشمند  مدنی  زندگی  و  مدنیت  به  خود،  زندگی  با  آن ها  کردن  توام  و  عناصر 

استوار بر معنویت و وجدان و اخالق دست یابند.

بیان موضوع
از  که  است  معنوی  باورهای  و  تمدنی  عناصر  از  آمیزه ای  دینی  نگرش  با  مدنیت 
فضایل اخالقی و خوی انسانی سرشار است. در این نگرش دنیا مقدمه آخرت است 
آفرین.  انسان و زندگی  انسانی و جلب رضایت خداوند  به کمال  و هدف، رسیدن 
دادن  دست  از  قیمت  به  نه  اما  دارد؛  اهمیت  بسیار  نگرش  این  در  دنیا،  زندگی 
لُِدنْیاک  »إْعَمْل  مجتبی)ع(:  حسن  امام  حضرت  فرمودۀ  به  آخرت.  نیک  زندگی 
َو إْعَمْل آلِِخَرتِک کَأنَّک تَُموُت َغدا؛ برای دنیایت چنان باش که  کَأنَّک تَِعیُش أَبَداً 
گویی تا ابد در آن زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان باش که گویی فردا به 
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سوی آن راهی می شوی«. )صدوق، 1404: 3/ 156( بنابراین بایسته های چنین مدنیتی 
باید متفاوت تر از مدنیت معمول باشد.

تبیین واژها
الف. بایسته ها

بایسته(  واژه  دهخدا  )ر.ک:  الزم،  ضروری،  معنای  به  دری،  زبان  در  بایسته 
خواند/  پیش  را  خردمند  »دبیر  آمده:  فارسی  کهن  متون  در  چنانکه  است.  آمده 
سخن های »بایسته« با او براند«. )فردوسی( یعنی ]مشاور بهرام[ منشی را خواست 
و مطالب »الزم و ضروری« را به او سفارش کرد. در این تحقیق مراد از بایسته های 
نیازهای اجتماعی جامعه اسالمی  باورها و  مدنیت، عناصری است که به مقتضای 
برای زندگی مدنی الزم و ضروری است. ممکن است تمدن های امروزی جهان از 

همه این بایسته ها برخوردار باشد یا از برخی آن ها یا از هیچ کدام.
ب. مدنیت

معنای  به  ن«  د  »م  از  )دهخدا(  جعلی  مصدر  یا  )انوری(  مصدر  اسم  »مدنیت 
انسانی  زاویه  از  اگر  است.  تمدن  با  هم خانواده  و  شهر  به  منسوب  یا  شهرنشینی 
بودن تمدن نگاه شود، مدنیت از »مدنی الطبع« بودن انسان می آید که به معنای 
روحیه جمعی داشتن او برای زیستن، یا موجودی که به صورت اجتماعی زندگی 
می کند، است« )ر.ک. انوری، 1382: 2/ 2131( و رونق و تداوم زیست جمعی، به عناصر 

خاص نیازمند است که برخی از آن ها با نگاه خاص در پی می آید.
تمدن یا مدنیت در برخی عناصر تشکیل دهندۀ خود با فرهنگ، تداخل دارد. 
که کسی مثل  بدون فرهنگ مشکل است؛ مخصوصاً  تعریف پذیری تمدن  ازاین رو 
را یک  یا کسی مثل هانتینگتون »تمدن  دانسته  را یکی  و فرهنگ  تالیور1 تمدن 
واحد مستقل فرهنگی می داند و معتقد است که تمدن، باالترین سطح گروه بندی 
)هانتینگتون،  است«.  افراد  فرهنگی  هویت  سطح  گسترده ترین  و  انسان ها  فرهنگی 

1387: 71( بااین حال تمدن عبارت است از:
عصر  یا  کشور،  منطقه،  یک  در  بشر  معنوی  و  مادی  دستاوردهای  »مجموعه 
معین، یا حالت پیشرفته و سازمان یافتۀ فکری و فرهنگی هر جامعه که پیشرفت 
است«.  آن  نشانه های  از  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای  ظهور  و  هنر  و  علم  در 
)انوری، 1381: 3/ 1894( »مجموعۀ منظمی از کردارهای اکتسابی خاص هر جامعه« 
نتیجۀ وجود آن، خالقیت فرهنگی  نیز تمدن گویند »که در  را   )31 )لینتون، 1337: 

امکان پذیر شده و جریان می یابد« )دورانت، بی تا: 1/ 5(.
دانش ها،  مجموعه  از  است  عبارت  قوم شناسی  در  کلمه  وسیع  معنای  به  تمدن  یا  »فرهنگ  تالیور:   .1
هنرها، عقاید، اخالقیات، مقررات و قوانین، آداب و رسوم و سایر آموخته ها و عاداتی است که انسان به 

عنوان عضوی از جامعه کسب می کند«. )پهلوان، 1382: 48(
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مجموعه  از  است  عبارت  »تمدن  گسترده،  یا  حداکثری  تعریف  یک  اساس  بر 
اقتصادی، حقوقی، اخالقی، مذهبی و فرهنگی که در جامعۀ خاص تحقق  عناصر 
می یابد و برای کنترل طبیعت و سازمان دهی حیات اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار 
اجتماعی استفاده می شود« )بیرو، 1380: 47(. اما منظور از تمدن یا مدنیت با نگرش 
رفتارها،  باورها،  یعنی  است؛  اسالم  از  فرهنگی  و  فکری  پذیرفتن  تأثیر  اسالمی، 
گفتارها و دیگر امور زندگی مسلمان/ مسلمانان باید بر مدار »هست و نیست ها و 

باید و نبایدهای« دینی دَوران داشته باشد.

شاخصه های مدنیت 
نه  و  معیاری  تعریف  رویکرد  با  تحقیق  این  شده،  ارائه  تعریف های  به  توجه  با 
عالم خارج، چهار  در  تمدن های موجود  به  توجه  بدون  و مدنیت،  تمدن  مصداقِی 
مشخصۀ اساسی و ضروری مدنیت، طبق اقتضائات جامعه اسالمی به صورت ذیل 

بررسی شده است:
۱. دانش محوری

می شود.  محسوب  انسان  اصلی  شاخصه های  از  منطق،  و  عقل  کنار  در  دانش 
هرچند  نیست.  انسان  است،  بی بهره  دانش  از  کس  هر  که  معنا  این  به  نه  منتها 
مصداق دانش یا علم، هم تنها آن چیزی نیست که یادگرفتنی و یاد دادنی است. 
اختیار  در  بس که  از  است؛  مدنیت  و  بشریت  ننگ  که  پیشرفته ای  دانش های  بسا 
استکبار بوده و وسیله ای برای جور و جنایت شده است. دانشی که مدنیت واقعی 
انسان های  خدمت  در  نه  باشد  انسانیت  خدمت  در  که  است  دانشی  می آفریند، 
خون خوار جنایت کار. این مقاله دانشی را که از سوی خداوند متعال و بزرگان دین 
ستایش و به فراگیری آن سفارش شده است، بررسی می کند تا مدنیت مورد نظر 

از چشمۀ آن جاری شود.
۱.۱. زیرساخت های دانِش مدنیت ساز

از زیرساخت های  استوانه های آن محسوب می شود،  از  یا  دانشی که منبع مدنیت 
ذیل برخوردار است:

۱.۱.۱. تفکر
آن  اصلی  ماده  که  کرد  شروع  فکر  از  باید  تفکر  اصطالحی  و  لغوی  تعریف  برای 
است. فکر نیرویی است که علم را به سوی معلوم می برد و تفّکر کوشش و جوالن 
لغت  در  فکر  شده  گفته  نیز   .)643  :1412 )راغب،  است  عقل  اقتضای  به  نیرو  این 
مجهوالت  از  نفس  حرکت  اصطالح  در  و   )65  /5  :1408 منظور،  )ابن  تأمل  معنای  به 
موجود  معلومات  در  سیر  و   )84  /1  :1417 )السبزواری،  مبادی  به  تصدیقی  و  تصوری 
و   )270  /2  :1398 )الشعرانی،  گردند  معلوم  آن هایند،  با  مالزم  که  مجهوالتی  تا  است 
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تفکر در اصطالح، تصرف قلب در معانی اشیا برای ادراک مطلوب است )مصطفوی، 
حرکت  دو  از  مرکب  اندیشیدن  و  تفّکر  حقیقت  سخن؛  دیگر  به   .)126  /9  :1374
است: حرکتی به سوی مقدمات هر مطلب، سپس حرکتی از آن مقدمات به سوی 
نتیجه. مجموعه این دو حرکت که سبب شناخت و معرفت اشیا است فکر نام دارد 

)طریحی، 1375: 3/ 444(.
مرتبط  و  همسو  علم  و  عقل  نظر،  تدبّر،  تذکر،  اعتبار،  چون  واژه هایی  با  تفکر 
است، گرچه تفاوت هایی نیز بین آن ها وجود دارد که در قرآن کریم عالوه بر واژه 
تفقه،  تذکر،  تدبّر،  همانند  آن  با  مرتبط  واژه های  مشتّقات  آن،  مشتقات  و  تفکر 
العلم  اعتبار و نظر نیز فراوان به کار رفته است. بنابراین، اینکه گفته شده »لیس 
بکثرة التعلّم« )دانش فقط با نزد استاد رفتن به دست نمی آید( دانسته می شود که 
با تفکر داشته های  نامش تفکر است.  علم زیرساخت و منشأ دیگری هم دارد که 
زوایای  انسان در  توان جهت دهی  این چنینی  علم  و  فربه تر می شود  انسان  علمی 

زندگی را دارد.

۱.۱.۲. تعقل
که  نیرویی  »به  می گوید:  راغب  کرد.  شروع  عقل  از  باید  نیز  تعقل  تعریف  برای 
گفته  عقل  می آید،  دست  به  آن  وسیلۀ  به  که  علمی  و  است  علم  پذیرش  آمادۀ 
)الَعْقُل:  است  بازدارندگی  و  منع  عقل،  لغوی  معنای   )577  :1412 )راغب،  می شود«. 
الِحْجر و النُّهی( )ابن منظور، 1408: 11/ 458(. ازاین رو، به طنابی که ساق و زراع شتر را 
در وقت خوابش می بندند، ِعقال گویند )فراهیدی، 1410: 1/ 159(؛ زیرا مانع بلند شدن 
و حرکت بی جای شتر می شود. ازآنجاکه نیروی عقل انسان را از کارهای ناهنجار 
ُعِبَد  ما  »الَْعْقُل  است:  آمده  روایات  در  اگر  می شود.  گفته  عقل  آن  به  بازمی دارد، 
الَْعْقِل«، مراد از آن همان نیروی  ِمَن  َعلَْیِه  اْکَرَم  ُ َخلْقاً  ْحمُن«... »ما َخلََق اهللَّ الرَّ بِِه 
فهم و درک و معرفت انسانی است )قرشی، 1375: 5/ 28(؛ به همین جهت ادراکی که 

انسان دل به آن می بندد و چیزی را با آن درک می کند، نیز عقل نامیده می شود.
تّفکر  ولی  دارد،  فکر  که  است  کسی  حیوان  هر  از  پست تر  کریم،  قرآن  نظر  از 
ندارد؛ عقل دارد، ولی تعّقل ندارد؛ چشم و گوش بسته است و بدون تفّکر و تعّقل، 
مُّ الُْبْکُم الَّذیَن ال یَْعِقُلوَن« )انفال: 22( اگر  ِ الصُّ َوابِّ ِعْنَد اهللَّ رفتار می کند: »إِنَّ َشرَّ الدَّ
راجع به تعّقل، آیه ای جز این آیه نازل نشده بود، بس بود که انسان بداند: تعّقل، 
هدف  جهت  در  تا  گیرد  کار  به  را  خود  فکر  و  عقل  باید  او  است.  او  سقوط  مانع 
خلقتش رشد نماید. تفاوت بین انسان و حیوان نیز از همین ناحیه نشئت می گیرد؛ 
انسان صاحب عقل و فکر و حیوان فاقد عقل و فکر است. حال اگر انسان به جای 
نه تنها  فکر و عقل طبق شهوت و خواسته های غریزی خود عمل کند،  از  استفاده 
انسانیتش خدشه دار می شود که به تعبیر قرآن از هر جنبنده ای فرومایه تر می گردد.
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در برخی روایات از عقل به عنوان حّجت باطنی خداوند، در کنار حّجت ظاهری 
خردورزی  الزمۀ  دین داری  آن ها  از  پاره ای  در  و  شده  برده  نام  انبیا،  یعنی  او، 
عبودیت  وسیلۀ  خرد  و  عقل  دیگر  برخی  در  و  است.  شده  معرفی  خردمندی  و 
پروردگار و تحصیل بهشت و معیار ثواب و عقاب دانسته شده است. عقل و دین 
کامل کننده یکدیگر است، عقل و برآیندهای عقلی تا سقف معینی نیازهای انسان 
که  تعقلی  و  تفکر  است.  او  فراعقلی  نیازهای  پاسخگوی  دین  و  می دهد  پاسخ  را 
توان فربه کردن داشته ها و آموخته های انسان را دارد، هرکدام متعلق خاص خود 
مدنیت  و  انسانیت  شدن  جاری  برای  بستری  انسان ها  نفع  به  و  می کند  پیدا  را 
حل  با  تا  است  پراکنده  معلومات  یک سو،  از  تعقل  و  تفکر  متعلق  اگر  می شود. 
و  کیفر  و  معاد  و  خدا  می تواند  دیگر  جانب  از  برسد،  جدیدی  معلوم  به  مجهولی 
چنین  است.  عجین  دیگر  سرای  در  انسان  جاوید  سرنوشت  با  که  باشد  پاداشی 

دانشی و تعقل و تفکری هموارگر انسانیت و مدنیت می گردد.
دانش محوری مدنیت، می تواند در سه محور ذیل تحقق و مصداق پیدا کند:

۱.۲. دانشآموزی
توصیف ها و تمجیدهایی که در متون دینی از دانش و دانشمند شده، دلیل اهمیت 
داشتن دانش برای مسلمانان است. اسالم بیش از هر چیز به تحصیل دانش تشویق 
و به تقویت فروغ عقل ترغیب کرده و فراگرفتن علم را الزم دانسته است.1 روایات 
تشویق  و  را ستایش  دانشجو  و  را ستوده  )دانشجویی(  علم  است که طلب  فراوانی 
آن  راهنمایی های  و  اسالم، دستورها  مبین  دین  به جاودانگی  توجه  با  است.  کرده 
نیز جاوید است و برای همه نسل ها و عصرها کارآمدی دارد. بنابراین، دانش آموزی 
به مقتضای سن  فرزندانمان که  برای  و  فراموش کنیم  نباید  را هرگز  و دانشجویی 
خود، مزایای دانش را درک نمی توانند، زمینه تعلیم را در حد امکان و توان فراهم 
کنیم. البته درصد باالی این امر به مسئولین ذی ربط مملکتی می رسد که باید به 
مهیا کردن  با  را  مدنیت جامعه خود  زمینه  و  باشند  فردای جامعه خود  نسل  فکر 
انسانی  به مسئولیت  تا هم  نمایند.  بعد دانش اندوزی، فراهم  شرایط دانش آموزی و 

خود عمل کرده باشند و هم وظیفه دولتی خود را انجام داده باشند.
جامعه  درصورتی که  اما  است؛  فریضه  یک  اسالم  در  عام  طور  به  دانش  کسب 
اسالمی در یک مقطع زمانی به یک رشته خاص علمی و دانشمندان متخصص در 
آن رشته نیاز داشته باشد، تحصیل در آن رشته برای همه واجب کفایی است تا 
نیاز از جامعه اسالمی برطرف شود )ر.ک. تحریری، 1387: 90(. چنانکه رسول خدا)ص( 
می فرماید:  باشد،  کرده  گوشزد  را  نیاز  اساس  بر  تحصیل  اهمیت  آنکه  برای  شاید 
 ُمْسِلم«. حر عاملی: 1409، 27/ 
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به  مربوط  علمی  است؛  گونه  دو  علم  اأْلَبَْداِن؛  ِعلُْم  َو  اأْلَْدیاِن  ِعلُْم  ِعلَْماِن  »الِْعلُْم 
بدن ها  برای  مناسب  علمی  و  زیستن[  متشرع  و  دین داری  ]برای  دین ها  شناخت 

)کراجکی، 1410: 2/ 107(. این یعنی، دانش را به مقتضای نیازها باید کسب کرد.

۱.۳. دانشاندوزی
نکته  یک  اما  ندارد؛  کم  هیچ چیزی  کنیم،  مراجعه  دینمان  به  راهنمایی  برای  اگر 
است.  کلی  بیشتر  روایات  و  قرآن  راهنمایی های  که  داشت  نظر  در  باید  را  الزم 
رفیع  اهمیت علم و جایگاه  از  فراگیری دانش عام سفارش کرده،  به  را  مسلمانان 
دانشمند گفته و همین ها برای راهنمایی کافی است. بنابراین انتخاب رشته علمی 
با توجه به استعداد خود، شرایط تحصیل و کار آیی آن رشته علمی وظیفه خود 
و  است  کار  یا شناخت رشته خوب یک قسمت  موردنیاز  است. شناخت رشته  ما 
ذکر  زیرساخت هایی  به  توجه  با  که  است  کردن  تحصیل  خوب  آن  دیگر  قسمت 
نیز  و  کند  صدق  آن  به  دانش اندوزی  تا  شود  تحصیل  باید  تعقل(  و  )تفکر  شده 
از پس  بتوانیم خوب  بگیریم،  کار  به  را  دانش  آن  است  قرار  که  بعدی  مرحله  در 

مسئولیت محوله برآییم. این گونه می شود پله پله تا مالقات مدنیت به پیش رفت.
امروزه که حتی برای بسیاری از کارهای روزمره مشاوران خبره ای وجود دارند 
که با استفاده از مشورت آنان می شود به زندگی رونق داد، برای امور تحصیلی، از 
دادن، حتماً  یاد  و  گرفتن  یاد  و  مطالعه  کیفیت  و  تحصیل  نحوه  تا  رشته  انتخاب 
یادگیری  برای  باید  پس  کنیم.  استفاده  مشاوران  نوشتاری  یا  گفتاری  نظریات  از 
مطالعه و تحقیق و دانش اندوزی، حتماً کتاب و مقاله علمی و اصولی بخوانیم تا از 

هر نوع شرایط تعلیمی، بهترین و بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
یکی از راه های دانش اندوز را حضرت امام جعفر صادق)ع( در حدیثی یاد داده 
التعلم و إنما هو نور یقذفه اهلل تعالی  العلم بکثرة  است. چنانکه می فرماید: »لیس 
به  رفتن  استاد  نزد  زیاد  و  خواندن  زیاد  با  علم  یهدیه؛  أن  اهلل  یرید  من  قلب  فی 
دست نمی آید؛ زیرا علم نوری است که خداوند تعالی در قلب کسی که هدایت او 

را خواسته، می تاباند« )عاملی »شهید ثانی«، 1409: 167(.
وسیلۀ  یا  علت  که  است  علمی  چه  نورمانند،  علِم  این  از  منظور  اینکه  بماند 
در  را  حدیث  این  مفهوم  اگر  اما  می شود؛  خواسته  خدا  بندگان  از  برخی  هدایت 
کنار آیه کریمه »َوأَْن لَیَس لِْلِنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی« )نجم: 39( »برای انسان بهره ای جز 
سعی و کوشش او نیست« بگذاریم، به این نتیجه خواهیم رسید که تالش در هر 
کاری و مخصوصاً دانش جویی و دانش اندوزی، جای خود را دارد ولی از یک نکته 
اساسی و مفید نباید غافل بود. آن نکته این است در امر آموختن از خدای خالق 
باشد که  نیز کمک بخواهیم،  او  از  بود. در عین تحصیل و تالش  نباید غافل  علم 
آموختن ما باعث ازدیاد بار علمی ما شود و در هدایت شدن ما نیز کمک کند. این 



118

۱۳
۹۹

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،۱
7 

۱ و
6 

ره
ما

 ش
م،

 نه
ال

 س
،   

    
    

  )
جی

روی
- ت

ی 
لم

)ع
ی 

فه ا
حر

مه 
لنا

فص

یعنی لزوم معنویت در این امر که ارزش دانش را باال می برد و قطعاً نتیجه مطلوب 
نصیب انسان می کند. دانش ما از هر مدل از دانش های رایج جهان باشد، ما را با 
ما  پدیده ها  با  آشنایی  این  و  آشناتر می کند  با آن رشته علمی  مرتبط  پدیده های 
اکرم)ص(  را در شناخت پدیده آفرین متعال بسیار کمک می تواند. حضرت رسول 
ِ؛ برآیند دانش شناخت خداوند متعال است«  نیز می فرماید: »ثََمَرُة الِْعلِْم َمْعِرَفُة اهللَّ

)آمدی، 1366: 62(.
علم در بیان امام جعفر صادق)ع( به نور تعبیر شده و این یعنی نور علم نیز همانند بقیه 
ازدیاد  که  به رسول مکرمش سفارش می کند  نیز  است. خداوند  پذیر  کاستی  و  فزونی  انوار 
و  دانشجو  یک  بنابراین  )طه: 114(.  ًما« 

ْ
ِعل ِزْدِنی  َربِّ   

ْ
ل

ُ
ق »َو  کن:  از خداوند طلب  را  علمت 

دانش اندوز مسلمان نیز باید در کنار تالش خود کمک خواستن از خدای علم آفرین را نباید 
فراموش کند.

۱.۴. کارآمد کردن دانش در محورهای زندگی
در اسالم چنانکه کسب دانش مورد سفارش اکید است، به کارگیری آن نیز مورد 
سفارش است. چه اینکه تنها در این صورت انسان از ثمرات ارزشمند دانش بهرمند 
می شود و دانش تنها در این صورت در تمدن سازی کار آیی دارد. دانش حقیقی آن 
است که راهنمای انسان و گره گشای زندگی او و افراد جامعه اش باشد. در غیر این 
صورت داشته های حفظی هیچ اثر معنوی نصیب انسان نمی کند؛ زیرا در این صورت 
یا ذخیره  یا حمل کتاب  انبار کردن  بار اضافی است شبیه  انسان  محفوظات ذهنی 
اطالعات در هارد یک کامپیوتر. اطالق صفت عالم یا دانشمند به انسان این چنینی، 
مجازی و از سر تسامح یا ریا خواهد بود. بهترین دانش آن است که به حال عالم و 

جامعه او مفید باشد. چنانکه از حضرت رسول خدا نقل شده است:
»َخیُر الِْعلِْم َما نََفَع؛ بهترین علم آن است که با منفعت همراه باشد«. یا فرمود: 
»َخیُر الُْعُلوِم َما أَْصلََحک؛ بهترین علم آن است که تو را اصالح و تربیت نماید« یا 
ُه َما أَْفَسْدَت بِِه َمَعاَدک؛ بهترین علم  فرمود: »َخیُر الِْعلِْم َما أَْصلَْحَت بِِه َرَشاَدک َو َشرُّ
آن است که راه هدایت و اصالح را برایت هموار کند و بدترین علم آن است که 

آخرت و دین داری ات را فاسد نماید« )آمدی: 46(.
از  و  کند  مدیریت  خوب  را  علمی اش  داشته های  بتواند  انسان  صورتی که  در 
آن ها استفاده مفید نماید، همه این مزایای دانش قابل جمع و در زندگی فردی و 

اجتماعی انسان قابل به کارگیری است.

۱.5. دانش و مدنیت
دانش به تنهایی می تواند یکی از بایسته های مدنیت باشد؛ اما اگر دانش آموختگی 
و دانش اندوزی توسط متصدیان ذی ربط دولتی خوب مدیریت شود، کنکوری های 
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برسند، سهمیه  به رشته دلخواه خود  استعدادهای خود  لیاقت و  بر اساس  جامعه 
بورسیه ها با عدالت و بر اساس شایستگی افراد توزیع گردد و برای فارغ التحصیالن 
می تواند  دانش  شود،  فراهم  اشتغال  زمینۀ  تخصصشان  مقتضای  به  رشته  هر 

فراهم گر زمینۀ بسیاری از بایسته های دیگر مدنیت نیز باشد.
را  اقتدار تمدنی برسند و قله های مدنیت  به  افراد یک جامعه زمانی می توانند 
فتح کنند که برای تحقق آرمان های خود طبق آموزه های اسالمی تالش کرده و 
نتایج تالش خود را به کار ببندند؛ اما اگر فقط از اسالم و آموزه های دل نشین آن 
تعریف و تمجید کنند و افسوس تمدن گذشتۀ خود را بخورند، پیشرفتی صورت 
نخواهد گرفت. بنابراین با توجه به راهنمایی و تشویق قرآن و روایات در راه کسب 
می کنند؛  پیدا  وظیفه  دو  اسالمی،  تمدن  و  عزت  داشتن  برای  مسلمانان  دانش، 
کسب دانش و به کارگیری آن. برآیند این دو، رسیدن به مدنیت از راه دانش است.

۲. همبستگی
متقابل  رابطۀ  یا  همراهی  مشارکت،  وابستگی،  پیوند،  از  است  عبارت  »همبستگی 
از همبستگی  2/ 2613(. مراد  )انوری، 1382:  یا چند چیز/ شخص«  اتحاد میان دو  و 
انسان ها را  اینجا، همبستگی معناداری است که رفاه و آسایش زندگی دنیوی  در 
نه همبستگی  نزند.  و هم در سرنوشت آخرت آن ها آسیب  باشد  به همراه داشته 
مورچه وار و زنبور گونۀ که فقط برای رفع نیازهای دنیوی و آسایش مادی مهم و 
اما  است؛  از مخلوقات خدا  بسیاری  غریزِی  نوع همبستگی،  این  باشد.  توجه  قابل 

ارزش قابل بحث و قابل فهم و توجهی ندارد.
و  مردم  بودن  قانون  تابع  مسالمت آمیز،  همزیستی  برای  سازش  فرهنگ 
و  مسئولیت پذیری  حس  شایسته ساالری،  دولت،  سوی  از  قانون  عادالنه  اجرای 
از  و...  برای رفع اختالفات  تفاهم و حسن معاشرت  انجام وظیفه، روحیه گذشت و 

نشانه های مدنیت در یک جامعه است.

۲.۱. همبستگی اسالمی
واحد  مسیر  در  جهان  سراسر  مسلمانان  گرفتن  قرار  اسالمی،  همبستگی  از  منظور 
چنین  است.  نامعقول  اختالفات  گذاشتن  کنار  و  اسالم  مسلم  و  ثابت  اصول  برمدار 
با محوریت قرآن کریم و سنت مسلم پیامبر اکرم)ص( حاصل شدنی است.  وحدتی 
حال که اقتضائات سیاسی زمان و... مسلمانان را در مرزهای جغرافیایی محصور کرده 
است، همین قرآن و سنت محوری برای مسلمانان هر کشور باید حائز اهمیت باشد. 
تأثیر  را تحت  نباید مشترکات مهم دینی  اختالف دیدگاه های فقهی و کالمی هرگز 
اصول  از  و...  واحد  قبله  و  کتاب  باوری،  معاد  باوری،  نبوت  خدامحوری،  دهد.  قرار 

مشترکی است که مسلمانان را برای همبستگی و وحدت کلمه کفایت می کند.
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قرآن هم کسانی را هدایت می کند که به آن مراجعه کرده و تمسک جویند و 
دنبال هدایت الهی باشند نه اغراض شخصی یا قبیله ای و فرقه ای. »َوکیَف تَکُفُروَن 
ِصَراٍط  إِلَی  َفَقْد ُهِدی   ِ بِاهللَّ یْعَتِصْم  َوَمْن  َرُسولُُه  َوفِیکْم   ِ آیاُت اهللَّ َعلَیکْم  تُْتلَی  َوأَنُْتْم 
اما  محرومند؛  پیامبر  شخص  وجود  از  مسلمانان  هرچند   )101 )آل عمران:  ُمْسَتِقیٍم« 
با  باید  مسلمانان  بنابراین  است.  موجود  آن حضرت  و سنت  مکتب  و  کریم  قرآن 
بصیرت و آگاهی از پیامدهای تفرقه و وضع رقت بار خود در سراسر سرزمین های 

اسالمی، به قرآن و سنت مراجعه کنند و دنبال عزت موعود الهی باشند.
به خشونت  گاهی  است که  نفاقی  بشری،  تمدن  آفت های  از مخرب ترین  یکی 
این  از  اسالمی  سرزمین های  و  اسالمی  تمدن  مسلمانان،  می شود.  منجر  جنگ  و 
آفت، در طول تاریخ اسالمی آسیب های فراوان دیده است. اکثر جنگ های داخلی 
و خسارات  گرفت  اسالمی شکل  همبستگی  نبود  خاطر  به  اسالمی  کشورهای  در 
آورد و زمینۀ تسلط  بار  اقتصادی و عقب ماندگی علمی و تمدنی  و  انسانی  فراوان 
از آموزه های مهم اسالمی است.  بااینکه استکبارستیزی  سلطه گران را فراهم کرد. 
در حالیکه مسلمانان با اتحاد و همبستگی می توانستند تمام فرصت های سال های 
و  و خسارت  آفت  برسند.  و خودکفایی  مدنیت  قله های  به  و  کنند  بارور  را  جنگ 
تاریخ کشور خود  اخیر  در چهار دهۀ  افغانستان  مردم  را  اختالف  و  پلیدی جنگ 
رفتن  دست  از  ملی،  ثروت های  و  فرصت ها  رفتن  دست  از  کرده اند؛  درک  خوب 
شخصیت های علمی و ویران شدن مراکزی علمی که عقب ماندگی مهلکی را به بار 
آورد، از یاد هیچ افغانستانی نمی رود. از طرفی همین مردم قدر و عظمت اتحاد و 
همبستگی را نیز در مبارزه با ارتش متجاوز سرخ تجربه کردند و آن قدرت قوی را 
با اتحاد شکست دادند و پیروز شدند. حاال سردمداران مملکتی و کسانی که ادعای 
دلسوزی افغانستان و مردمش را دارند، باید با مقایسه همبستگی و غیر آن نتیجه 
نمایند.  پرهیز  و...  قومی  و  فکری  اختالفات  به  زدن  دامن  از  و  بگیرند  را  مطلوب 
شده  تحقیر  مردم  و  کشور  این  در  ساکن  جنگ زده  مردم  و  افغانستان  که  باشد 

مهاجرش طعم امنیت و ترقی و رفاه را تجربه کنند.
»وحدت و همبستگی مقولۀ ارزشمندی است که جوامع بشری از آن به نیکی 
یاد کرده و به عنوان آرمان بلند در پی تحقق آن هستند. بی تردید هر اجتماعی در 
راه رسیدن به اهداف خود سخت نیازمند اقدام منسجم و متحد و تعامل مشترک 
آحاد و اعضای خود است« )فخلعی، 1383: 19(. در سال های اخیر برخی دانشمندان 
میان  در  امر  همین  تحقق  مذاهب"، هدفی جز  "تقریب  نام  به  از حرکتی  اسالمی 
و  اسالمی  علمای  در جان  که  است  مفید  وقتی  این حرکت  اما  ندارند؛  مسلمانان 
از آفت های  باالخره یکی  سیاستمداران و سردمداران ممالک اسالمی رسوخ کند. 
اسالمی  و  دینی  معرفت  در  تفرق  و  تشتت  نوعی  مسلمانان،  و وحدت  همبستگی 
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می گیرد.  قرار  عوام  اختیار  در  و  ایجاد  فوق الذکر  قشر  همین  سوی  از  که  است 
به  را  اسالم  چهره  ولی  دارند،  وجود  اسالم  نام  به  که  جریان هایی  همه  سردسته 
از همین قشر است و برخی مسلمانان  ارائه می کنند،  به جهانیان  نامطلوب  شکل 
می کنند.  اسالم جمع  از  ناقص خود  از شناخت  ناشی  نادرست  باورهای  برمدار  را 
این  برآیند  اما  می زنند؛  دم  اسالم  از  سنی  یا  شیعی  لعاب  و  جاهالنه  دلسوزی  با 
اسالم  غرب گرا،  و  سکوالر  اسالم  وهابی،  داعشی،  اسالم  از  متفاوت  زدن های  دم 

متحجران و... سر درمی آورند که همگی در مقابل اسالم ناب محمدی قرار دارند.
سنت  و  قرآن  عالمانه  تعقل  و  جدی  تأمل  یک  از  اگر  اسالم  از  ما  شناخت 
عمل  و  درست  عقیده  از  آمیزه ای  که  واقعی  اسالم  روح  قطعاً  شود،  ناشی  محور 
به مقتضای آن عقیده است، در زندگی مسلمانان جاری می شود. محبت و دیانت 
و  کنش های  نگرش ها،  باورها،  می زند،  موج  ما  الشان  عظیم  پیامبر  سیره  در  که 

واکنش های سیاسی و اجتماعی ما را فرا خواهد گرفت.

۲.۲. همبستگی اسالمی از منظر قرآن
آموزه های  برمدار  که  است  مالک  بودن  مسلمان  اسالمی،  اتحاد  یا  همبستگی  در 
همین  به  نگاه  با  کریم  قرآن  می چرخد.  معاد  و  نبوت  و  توحید  چون  اعتقادی 
ََّما الُْمْؤِمُنوَن  مشترکات ارزشمند، مسلمانان را برادر و امت واحده خوانده است. »إِن
حقیقت  در   )10 )حجرات:  تُْرَحُموَن«  لََعلَّکْم   َ اهللَّ َواتَُّقوا  أََخَویکْم  بَیَن  َفَأْصلُِحوا  إِْخَوٌة 
بدارید  پروا  از خدا  و  دهید  را سازش  برادرانتان  میان  برادرند پس  هم  با  مؤمنان 
ُّکْم َفاتَُّقوِن«  ًة َواِحَدًة َو أَنَا َرب امید که مورد رحمت قرار گیرید. »َو إِنَّ َهِذِه أُمَُّتکْم أُمَّ
)مؤمنون: 52( این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگار شمایم پس از 

من پروا دارید.
قرآن کریم  دارد که  قرار  اهمیت  از  و همبستگی مسلمانان در درجه ای  اتحاد 
حتی مؤمن ماجراجو با دیگر مؤمنان را درصورتی که نصیحت میانجی گران را برای 
اْقَتَتُلوا  الُْمْؤِمِنیَن  ِمَن  َطائَِفَتاِن  »َوإِْن  می داند.  و جنگ  مقاتله  سزاوار  نپذیرد،  صلح 
تَِفیَء  َحتَّی  تَْبِغی  الَِّتی  َفَقاتُِلوا  اأْلُْخَری  َعلَی  إِْحَداُهَما  بََغْت  َفإِْن  بَیَنُهَما  َفَأْصلُِحوا 
را  آنان  میان  بجنگند،  هم  با  مؤمنان  از  طایفه  دو  اگر  و   )9 )حجرات:   »ِ اهللَّ أَْمِر  إِلَی 
اصالح دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن ]طایفه ای[ که تعدی 

می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.
کاربردی کردن این دیدگاه قرآنی، به دست خود مسلمانان است که می توانند 
با ایجاد و حفظ اتحاد و همدلی و تشکیل امت واحده، مسلمان بودن خود را برای 
قرآن ثابت نمایند و از عزت و اقتدار ناشی از این اتحاد بهرمند گردند. »برای اینکه 
انسان ها"  پیوستن  به هم  "هنِر  باید  بمانند،  باقی  و متمدن  انسان ها متمدن شوند 
نیز به اندازۀ سطح برابری آنان رشد یابد. هنر به هم  پیوستن، امر نسبی است و 
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به میزانی که افزایش می یابد، تمدن نیز به بالندگی خود ادامه می دهد« )یوکیچی، 
.)119-120 :1379

قرآن کریم به تشکیل جامعه "اعلی" )جامعه برتر از نظر آگاهی، خیر و فضیلت( 
اگر  شما   )139 )آل عمران:  ُمْؤِمِنیَن«  کْنُتْم  إِْن  اأْلَْعلَْوَن  أَنُْتُم  »َو  است:  کرده  دعوت 
به  قرآن  که  است  فکری  این خط  برترانید.  همان  باشید  مؤمن  عمل(  و  نظر  )در 
مسلمانان داده. اعلون چون در آیه عام است، شامل هر نوع برتری می شود و این 

نوع برتری همان مدنیت است که با مؤمن نظری و عملی بودن به دست می آید.

۲.۳. همبستگی اسالمی در سنت پیامبر اسالم)ص(
که  دارند  اکرم)ص(  رسول  چون  حسنه ای  الگوی  بودن،  متحد  برای  مسلمانان 
همانند دیگر انبیای الهی همراه با کتاب خدا برای حل اختالفات عقیده و هدایت 
اْخَتلَُفوا فِیه«  النَّاِس فِیَما  بَیَن  لِیْحکَم  بِالَْحقِّ  الْکتاَب  َمَعُهُم  أَنَْزَل  بشر آمده بود. »َو 
)بقره: 213(. یکی از اساسی ترین اقدامات آن حضرت در راستای اتحاد و ساماندهی 
جامعه اسالمی، اجرای پیمان برادری بین مهاجرین و انصار بود. این اقدام حضرت 
را  مسلمانش  برادر  برادری،  که  کرد  متحد  به گونه ای  انصار  با  را  مهاجر  مسلمانان 
از  دیگر  یکی  مکه،  فتح  روز  کردن  اعالم  المرحمه  یوم  می دانست.  مقدم  خود  از 
نظر و سیمای  و وسعت  بزرگی روح  به داشتن  را  بود که مسلمانان  سیاست هایی 

گشوده حتی در برابر مخالفین تشویق می کرد.
مسلمانان  بودن  هم  کنار  منظور  است،  میان  در  اسالمی  اتحاد  از  وقتی حرف 
و  وثیق  ارتباط  آن،  اساس  بر  باید  که  است  عقیدتی  مشترکان  کردن  برجسته  با 
همدلی در سطح بین الملل اسالمی و تعاون و همکاری همه جانبه به وجود آید. اگر 
کتاب و رسول خدا )ص( برای اتحاد و حل اختالفات آمده، سیرۀ رسول خدا )ص( 
بهینه  استفادۀ  اما  است.  حاکم  مسلمانان  میان  در  همچنان  خدا  کتاب  کنار  در 
مکاران،  دسایس  و  مخرب  باورهای  و  افکار  با  مبارزه  برای  خدا  هدیۀ  دو  این  از 
و  نفس  به  اعتماد  آن،  ابعاد  همۀ  در  دینی  بینش های  و  بردن سطح شناخت  باال 
دوری از خودباختگی، تقویت روح ایمان، تقوا، استواری در دین و مبارزه با کژی ها 
نوین  امور، در شکل دهی مدنیت  این  اتحاد مسلمانان است و تحقق  نیازمند  همه 

اسالمی نقش اساسی دارد.

۳. معنویت محوری
که  است  ارزشمند  وقتی  انسان  غیرمادی  و  مادی  داشته های  تمام  اسالم  نظر  از 
تمام  در  مکلف  مسلمان  یک  این رو،  از  شود.  لحاظ  کاماًل  آن ها  محوری  معنویت 
زوایای زندگی خود نظر دین خدا را ارج می گذارد. دین برای تمام حرکات او مانند 
و... حکم وضع  ثروت اندوزی  و  باش و معاشرت، کار  و  بود  نگاه، خوراک، پوشاک، 
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کرده است. این امر و نهی و باید و نبایدها نه به معنای مقید کردن مسلمان؛ بلکه 
به معنای راهنمایی برای خوب زیستن و رسیدن به کمال انسانی است.

و  انسان  عاطفی  و  فرهنگی  اخالقی،  فکری،  جنبه های  از  مجموعه ای  معنویت 
 /22 بی تا:  )مطهری،  اخالقی  ارزش های  و   )1782  /7  :1381 )انوری،  او  فکری  محصوالت 
مادی  جهان  در  که  است  غیرمادی  جنبۀ  به  اعتقاد  »بیانگر  واقع  در  و  است   )670
معنویت   .)26  :1385 )فونتانا،  می شود«  وجودی  دیگر  درجات  موجب  و  دارد  جریان 
آموزه های  و  وحیانی  تعالیم  مجرای  از  تنها  اسالمی  نگاه  با  موجه،  و  صادق  واقعی 
معصومین)ع( به دست می آید. گسترش این معنویت تمام زوایای زندگی بشر را در 
برنامه های منظم، زمینۀ کمال و  با  انسان  با پیوند زدن دنیا و آخرت  برمی گیرد و 
تعالی او را فراهم می کند. در دنیای امروز که صادرات فرهنگ با قدرت اعجاب انگیز 
کنف  در  تنها  عقیده  و سالمت  روانی  آرامش  نمی شناسد،  بندری  و  مرز  رسانه ای، 
اندازۀ شناخت انسان  فرهنگ و معنویت اسالمی میسر است. زیرا »معنویت بیانگر 
در  روان  واسطۀ  به  را  ماهیت  این  می دهد  اجازه  که  است  خود  معنوی  ماهیت  از 
زندگی دنیوی متجلی سازد. ]از این رو[ معنویت هرچه بیشتر تجلی یابد، انسان به 

خدا نزدیک تر شده و مشیت او را به انجام می رساند« )همو: 37(.
مدنیت واقعی بر اساس خلقت و ویژگی های وجودی انسان تنها در این صورت 
دلیل  به  را  خود  منافع  نگاهی  با  اگر  خدایی،  جامعۀ  و  انسان  زیرا  می یابد؛  معنا 
داشتن حب ذات می نگرد، به دلیل نوع دوست بودن و داشتن روح انسانی، نگاهی 
و  خدا  نهی  و  امر  و  رضایت  سوم،  نگاه  با  درعین حال  و  دارد  دیگران  حقوق  به 
نتایج اخروی کار خود را رصد می کند. بنابراین با ادعای متمدن شدن هرگز سالح 
کشتار جمعی و هسته ای نمی سازد، برای رسیدن به اهداف پست یا بلند، خود را 
انتحاری و مردم را منفجر نمی کند، حقی را پایمال نمی کند و دستی برای تجاوز و 

ستمگری دراز نمی کند و... 
از  اما  می خورد؛  به چشم  اسالمی  تمدن  تاریخ  طول  در  الزم  معنویت  هرچند 
عقالنیت  به  بدبینی  نوعی  اخباریگری،  اندیشه های  و  اشعری  تفکرات  اسالم  صدر 
فاصله  حقیقی  عقالنیت  از  اسالم  جهان  از  بخش هایی  شد  موجب  که  کرد  ایجاد 
بگیرد. در حالیکه عقالنیت و معنویت در کنار همدیگر، دو عنصر اساسی مدنیت 
نشان  است،  قائل  عقالنیت  و  تعقل  و  عقل  به  اسالم  که  اهمیتی  است.  اسالمی 
می دهد که مدنیت و زندگی و عقیده و عمل تقلیدی و خالی از عقالنیت نه ارزش 
و پاداش معنوی آن چنانی دارد و نه اثر وضعی در زندگی مادی و دنیوی مسلمانان.

۳.۱. آسیبپذیریمدنیتعاریازمعنویت
آن  دانش  آن ها  شکل گیری  ِصرف  که  می گوید  سخن  تمدن هایی  از  قرآن  گاهی 
این  اما  می رساند.  را  آن ها  سازندگان  اتحاد  و  همبستگی  یا  جمعی  فکر  و  زمانی 
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خالی  فضیلت  و  معنویت  از  درصورتی که  همبستگی،  و  دانش  از  برخاسته  تمدن 
راه  از  است  ممکن  اکثریت،  همبستگی  و  دانش  پایه  بر  استواری  عین  در  باشد، 
و  معنا  امروزه  که  تمدنی  باشد.  آمده  بار  جامعه  فرودستان  بر  ستم  و  زور  اعمال 
تعریف می شود، تمدنی این چنینی است که پیشرفت ها تا اعماق جوامع نفوذ نکرده 

و به "اخالق، عدالت، معنویت و امنیت" منتهی نشده است. 
و معنویت در  تزریق فضیلت  و  انسان سازی  برای  آن  به کارگیری  و  علم  کسب 
از نظر  نظر و عمل الزم است. تمدنی که سازندگان آن هنوز ساخته نشده باشد، 
قرآن محکوم به افول است؛ زیرا از معنویت تهی است. ازاین رو، قرآن کریم به جای 
سقوط  عوامل  برشمارد،  را  گذشته  تمدن های  برخی  دهندۀ  تشکیل  عوامل  اینکه 
آن ها را بیان می کند. از نظر قرآن تمدن های گذشته به دلیل عدم ارتباط با خدای 
حقیقی که به بی قانونی منجر می شود، عدم پایبندی به اخالق فردی و اجتماعی، 
بال  و  باد  و  طوفان  گرفتار  می گرفته،  معنویت صورت  نبود  در  که  فسادی  و  ستم 
شده اند. تمدن فرعونی، عادی و ثمودی از این قبیل است که در سوره فجر آیه 6 
به بعد آمده تا اینکه خداوند می فرماید: »َفَأکَثُروا فی ها الَْفَساَد؛ َفَصبَّ َعلَیِهْم َربُّک 
آنان  بر سر  آنکه[ پروردگارت  ]تا  تبهکاری کردند  َعَذاٍب« و در آن ها بسیار  َسْوَط 

تازیانه عذاب فرو نواخت. 
پذیرش  عدم  و  انذار  و  بشارت  برای  ُرسل  ارسال  از  آنکه  ضمن  کهف  سوره  در 
اینکه  تا  می کند  معرفی  ستمگران  ستمکارترین  را  نپذیرندگان  می گوید،  انسان ها 
خرابی آبادی ها و نابودی تمدن آنان را به نوعی معلول ستمگری آنان می داند. »َو تِلْک 
و ]مردم[ آن شهرها  )کهف: 59(  َمْوِعًدا«  لَِمْهلِکِهْم  َجَعلَْنا  َو  َظلَُموا  ا  لَمَّ أَْهلَکَناُهْم  الُْقَری 

چون بیدادگری کردند هالکشان کردیم و برای هالکتشان موعدی مقرر داشتیم.
و بصیرت زای موجود در دین، گفته شده  بیدارگر  آموزه های  به دلیل  ازاین رو، 
که »دین باطن تمدن است و همانند روح در کالبد سازمان های اجتماعی جریان 
دارد« )رادمنش، 1357: 179( که اگر تمدنی از این معنویت دینی خالی باشد، طغیان 

و توحش در آن راه می یابد و زمینۀ نابودی آن فراهم می شود.
بنابراین، مدنیت برای اسالمی بودنش باید از عنصر معنویت و فضیلت بهرمند 
باشد؛ زیرا معنویت هم جنبۀ فرهنگی و ارزشی مدنیت را  باال می برد و هم تداوم 
و بقای آن را تضمین می کند. همین بینش قرآنی است که اسالمی بودن بسیاری 
تبیین  و  تعیین  نیز  را  و...  اقتصاد، حکومت  قبیل سیاست،  از  تمدن  مؤلفه های  از 
می کند؛ زیرا فضیلت و معنویت در اقتصاد ربا، در سیاست بینش سکوالریسمی و 

در حکومت استبداد و طاغوت مآبی را نفی می کند. 
افرادش  به  نگرانی ها  و  بحران ها  مقابل  در  باید  »تمدن  لینتون،  رالف  نظر  به 
به کمک بعضی  این همان چیزی است که  و  اطمینان خاطر بدهد  پشت گرمی و 
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باید  از قبیل جادوگری و مذهب حاصل می شود... همچنین تمدن  عناصر تمدنی 
اشیاء  و مبدأ  و ذات  افرادش دربارۀ اصل خلقت  در مقابل کنجکاوی ها و سؤاالت 
راضی  را  آن ها  کنجکاوی  حس  تا  باشد  داشته  حاضر  راهنمایی هایی  و  جواب ها 
این پاسخگویی که حس کنجکاوی های عقیدتی بشر را   .)36 )لینتون، 1337:  سازد« 
از طریق وحی و  تنها  به آرامش برساند،  ارضا کرده و  دربارۀ رازآلود بودن هستی 

دین میسر است؛ زیرا جواب درست و واقعی می دهد.

۳.۲. نمادهای مدنیِت عاری از معنویت
ویل دورانت دربارۀ تمدن مادی که از معنویت و اخالق تهی است، می گوید: »به 
طور کلی می شود گفت که بی شرافتی و خیانت با مدنیت متولد می شود. چه اینکه 
اشیای  می گیرد،  قرار  ستایش  مورد  چابکی  و  تردستی  که  است  هنگام  این  در 
دزدیدنی فراوان می شود و تعلیم و تربیت نیروهای عقلی را به راه های خوب و بد 
مسلط می سازد )دورانت، بی تا: 1/ 81(. این در حالی است که انسان ها از فرط مدنیت 
ادعایی، برخی آداب و رسوم خانوادگی و اجتماعی قبایل بدوی قرون گذشتۀ دور 
را احیا می کنند که سقط جنین برای کاهش جمعیت و رفاه خود، نیمه برهنگی 
و...«  و خیانت  بی رحمی  و  و سنگدلی  و جنگ  قتل  و  )ر.ک. همو: 78-75(، خشونت 

)ر.ک. همو: 82( به عنوان نمادهای مدنیت مدرن رو می نماید.
از اجرای یک رسم  را  انسان های عصر جاهلی  درحالی که خداوند متعال وقتی 
پلید نهی می کند، خود را پشتیبان آنان معرفی می کند که حقیقت امر نیز چنین 
أَْواَلَدکْم  تَْقُتُلوا  اَل  »َو  می فرماید:  آنان  فرزندان  کشتن  رسم  قبال  در  مثاًل  است. 
َخْشیَة إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزُقُهْم َو إِیاکْم« )اسراء: 31( »و فرزندانتان را از ترس فقر، به قتل 
نرسانید ما آن ها و شما را روزی می دهیم«. این رسم پلید در برخی جوامع امروزی 
رفاه خود  برای  مدنیت،  انسان های مدعی  و  یافته  رواج  مدرن  و  دیگر  نحو  به  نیز 

زندگی را از نسل خود می گیرند.

۴. اخالق مداری در کنش ها و واکنش ها
)راغب،  است«  انسان  باطنی  نیروی  معنای  به  و  ُخلق  »جمع  لغوی  نظر  از  اخالق 
1412: 159( که استفادۀ درست و روشمند از آن، به تربیت اخالقی انسان می انجامد 
و »مراد از تربیت اخالقی چگونگی به کارگیری و پرورش قوای درونی برای توسعه 
و تثبیت صفات و رفتار پسندیده اخالقی و رسیدن به فضایل است« )دیلمی، 1379: 
24( که به معنویت اسالمی منجر می شود. اما اخالق در اصطالح »عبارت است از 
مجموعه اصول و ارزش های عموماً پذیرفته شده ای که درستی یا نادرستی و خوبی 
یا بدی رفتار و شخصیت افراد یک جامعه را مشخص می کند و به وضع روحی و 
رفتاری شخص )خلق و خوی( نیز اطالق می شود« )انوری، 1382: 1/ 103(. درستی یا 
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اخالقی  رذایل  و  فضائل  عنوان  تحت  اسالمی  اخالقی  مباحث  در  اخالق  نادرستی 
انسان ها  برای  رذیلت  و  فضیلت  مصادیق  و  می گیرد  قرار  تبیین  و  بررسی  مورد 

معرفی می شود.
چگونه  »علم  می توان  می کند،  بحث  اخالق  از  که  علمی  به  فوق،  تعریف  طبق 
را  نیک  زندگی  روش  و  راه  اخالق  زیرا  گفت؛  زیست،  باید  چگونه  علم  یا  زیستن 
مالک  اسالم،  اخالقی  روش  »در   .)38  /22 بی تا:  )مطهری،  می نمایاند«  انسان  برای 
گیالنی، 1378:  محمدی  )ر.ک:  است«  رضایت خداوند  انفعالی،  و  فعل  هر  اصلی  و هدف 
44(. ازآنجاکه انسان موجودی ادراکی است و کارهای خود را با اختیار و اراده انجام 
می دهد تا آنجا که می فهمد آن ها را بر اساس باید و نباید تنظیم می کند؛ مثاًل در 
گرما  و  سرما  برابر  در  پوشش  کیفیت  برای  مختلفی  تصمیم های  گوناگون،  فصول 
به  پیدا می شود؛  با حوادث  انسان  برخورد  از کیفیت  نبایدها  و  بایدها  این  می گیرد. 
عبارت دیگر، انسان بایدها و نبایدها را بر اساس روابطی که بین خود و جهان تکوین 
می بیند، تنظیم می کند )جوادی آملی، 1387: 24(. اما انسان مسلمان به مقتضای تعهد 
بایدها و  به رعایت یک سری  امر و نهی های دینی  برابر  را در  دینی که دارد، خود 

نبایدها موظف می داند که به مجموعه آن ها اخالق اسالمی گفته می شود. 

۴.۱. بعد اخالقی مدنیت
اخالق  و  قانون  پشتوانه  اما  است؛  قانون  و  اخالق  بشری  اجتماعات  اساسی  رکن 
بشری  اجتماع  موجود  مقدسات  تمام  تحقق  که  اخالق  تنها  نه  است.  دین  فقط 
مانند عدالت، مساوات، آزادی، انسانیت و همدردی، به پشتوانۀ دین نیازمند است؛ 
انسانیتی  نباشد،  ایمان  و  دین  اگر  و  ایمان  و  دین  با  است  مساوی  انسانیت  زیرا 

نخواهد بود )مطهری، بی تا: 3/ 401(.
مدنیت برآیند اخالق است و اخالق از سویی، رعایت هنجارهای اجتماعی و از 
نبایدهای دینی سپردن است. پس اخالق دو ساحت  و  باید  به  سوی دیگر گوش 
از  که  ساحتی  و  دارد  عهده  به  را  خدا  و  انسان  رابطه  که  ساحتی  می کند:  پیدا 
دارای  شده،  ارائه  تمدن  برای  که  تعاریفی  از  برمی آید.  خلق  و  انسان  رابطۀ  پس 
در  تکنولوژی  و  صنعت  است.  روشن  نیز  تمدن  بودن  معنوی  و  مادی  جنبۀ  دو 
بسیاری از زمینه ها جنبۀ مادی تمدن و رسیدن جامعه به فکر جمعی، همزیستی 
مسالمت آمیز، شکوفایی اخالق و فضایل بعد معنوی آن است. ازآنجاکه مدنی بودن 
یا مدنیت انسان ها در جنبۀ معنوی تمدن بیشتر تبلور دارد، این بعد معنوی است 
که تمدن را برتر و کاراتر می کند؛ زیرا تا زیست جمعی مسالمت آمیزی نباشد، علم 
نباشد، تمدن صنعتی  اگر جنبۀ معنوی تمدن  و صنعتی رشد نخواهد کرد. حتی 
می تواند ویرانگر باشد و زمینۀ نابودی برخی دیگر را فراهم کند. بالیی که به جان 
ناکازاکی و هیروشیما افتاد و لکۀ ننگی شد بر دامان تکنولوژی و بشری که به آن 
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مجهز شده بود، به خاطر تهی بودن  آن تکنولوژی معنویت و اخالق بود. 
بنابراین مدنیت برتر آن است که بشر به شکوفایی علمی و اخالقی الزم رسیده 
خود  از  بعد  نسل های  و  همدیگر  حق  در  زمینه ها  تمام  در  که  گونه ای  به  باشد؛ 
استفاده  با  که  اسالمی می آید  معنویت محور  تمدن  از  مدنیتی  نکند. چنین  ستم 
پرتو  در  اما  برسند؛  خود  تمدنی  و  صنعتی  علمی،  اهداف  به  الهی،  نعمت های  از 

عبودیت و معنویت.
ویل دورانت وقتی تمدن شرق را بررسی می کند، اخالق اجتماعی را به عنوان 
یکی از عوامل ترقی تمدن دانسته و شرح و بست می دهد. )دورانت، بی تا: 1/ 80( 
»پاالیش  که  قائلند  تمدن،  دانستن  معنوی  و  مادی  بعد  دو  دارای  با  نیز  برخی 
معرفت و پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشری را به مرتبۀ باالتری بکشاند، 
از مهم ترین عوامل بعد معنوی یک تمدن است. درواقع بعد معنوی زیربنای تحقق 
تمدن است که روح تمدن را تشکیل می دهد و در سامان دادن بعد مادی تمدن، 

نیز نقش اساسی دارد« )ر.ک. یوکیچی، 1379: 118-120(.
فرهنگ و مدنیت هماره در پرتو علم و تالش انسانی شکل می گیرد و ترقی و 
اسالمی  جوانب  یا  شود  واقع  دین  پسند  مورد  بخواهد  مدنیت  اگر  می یابد.  تداوم 
حضور  آن  تداوم  و  سازندگی  در  فضیلت  و  اخالق  باید  گردد،  تأمین  آن  بودن 
پایبندی  اجتماعی،  پویای  اخالق  تمدن ساز،  اخالق  از  باشد. منظور  پررنگ داشته 
افراد  از  یک  هر  به  محوله  وظایف  است.  محوری  فضیلت  و  انسانی  ارزش های  به 
جامعه در پرتو اخالق و فضیلت به خوبی انجام داده می شود؛ زیرا اخالق و وجدان 
ازاین رو،  می کند.  جلوگیری  وظیفه  اجرای  در  کم کاری  و  اقتصادی  خیانت های  از 
مدنیت و فرهنِگ شکل گرفته در محور اخالق، به سمت معنویت و اسالمی شدن 

پیش می رود.
ویل دورانت اخالق را یکی از عوامل شکل گیری تمدن می داند. )دورانت، بی تا: 
90 به بعد( هرچند او اخالق را عرفی می داند که در یک جامعه شکل می گیرد و 
قبول  قابل  اسالمی صد در صد  اخالق در حیطۀ جوامع  نوع  این  و  تداوم می یابد 
اینکه  به  توجه  با  اما  نباشد.  آموزه های شرع همخوان  با  است  ممکن  زیرا  نیست؛ 
اخالق اسالمی به دلیل داشتن درون مایه های دینی و معنوی، ریشه دارتر و بادوام تر 
چنین  از  که  تمدنی  است.  ارزشمندتر  نیز  برخیزد  آن  از  که  تمدنی  قطعاً  است، 
راهگشا  معنویت  با  و  می خورد  پیوند  انسان ها  زندگی  سبک  با  برخیزد،  بستری 

عجین می شود. 

۴.۲. ما و مدنیت اسالمی
داریم،  اختیار  در  که  معنوی  و  انسانی  سرمایه های  و  تمدنی  ذخایر  به  توجه  با 
اعماق  در  و  بداریم  پاس  را  آن  از  برخاسته  مدنیت  و  اسالم  که  داریم  وظیفه 
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می شویم؛  بهرمند  نیز  یاری خداوند  از  این صورت  در  نماییم.  جاری  زندگی خود 
َ یْنُصْرکْم َویَثبِّْت أَْقَداَمکْم«  َِّذیَن آَمُنوا إِْن تَْنُصُروا اهللَّ زیرا خداوند فرموده: »یا أَیَها ال
و  شریعت  او،  پیامبر  او،  آیین  کردن  یاری  معنای  به  خدا  کردن  یاری   )7 )محمد: 
تعلیمات او است )مکارم شیرازی، 1382: 4/ 448( که امروزه در قالب جهاد اخالق محور 

علمی و معنوی برای معرفی چهرۀ حقیقی اسالم محقق می شود.

نتیجه
یا  سرزمین  یک  در  که  می شود  بشر  معنوی  و  مادی  دستاوردهای  شامل  مدنیت 
یک  فرهنگی  و  فکری  یافتۀ  سازمان  و  پیشرفته  حالت  عنوان  به  یا  معین،  عصر 
طول  در  مدنیت،  دهندۀ  تشکیل  عناصر  درصورتی که  می یابد.  تحقق  جامعه 
محتویات شریعت اسالم باشد، با راهنمایی های دینی به وجود آمده باشد و اخالق 
است.  شده  تأمین  مدنیت  بودن  اسالمی  شود،  رعایت  آن  در  اسالمی  معنویت  و 
دانش مورد نیاز هر جامعه اسالمی در هر عصر و هر جغرافیا، اتحاد برمدار باورهای 
بایسته های مدنیت اسالمی است.  از  مشترک دینی، اخالق و معنویت دین پسند 
در مدنیت اسالمی کسب علم و به کارگیری آن برای انسان سازی و تزریق فضیلت 
هنوز  آن  سازندگان  که  مدنیتی  زیرا   است؛  ضروری  عمل  و  نظر  در  معنویت  و 
اگر  افول است.  به  از نظر اسالم محکوم  باشد،  از معنویت تهی  و  ساخته نشده اند 
از  برخی  کننده  نابود  می تواند  حتی  صنعتی  تمدن  نباشد،  مدنیت  معنوی  جنبۀ 
دیگر انسان ها باشد که در دنیای امروز شواهد و مصادیق فراوانی از مدعیان مدنیت 
بایسته مدنیت است که هم جنبه  از آن جهت ضروری و  دارد. معنویت و اخالق 

فرهنگی و ارزشی آن را  باال می برد و هم تداوم و بقای آن را تضمین می کند.
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