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 تقدیم:
 

ی متعال باشد تقدیم   ؛هب کنممیاگر از این نوشته اندک ثوابی زند خدا

 ؛پدرم روح 

 کانم مدیون همو هک بودم مهربانم ماردخالصاهن و بی ردیغ  یاهزحمت  ؛اوست  رد این زمان و م

  کاری اوست؛او هک بنیان زن؛زبرگوارمهمسر پای زندگیم؛ همو همراه  دگیم مدیون ایثار و فدا

 دخترم. 
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 ؛سپاسگزاري

 ؛«ع»امام سجاد 

﴿ 
ّ

ا حق ری هب مجلس اوست و نیكو گوش دادن هب سخنان او و رو كردن هب او و  ... و امّ شت او و احترام گذا استاد تو، زبرگدا

ن گوهن هک ذهن خود را تنها ربای  ياری رسانی هب او هب سود خودت است ات بتواند دانشی را هک هب آن نیاز داری بیاموزدت بدا

او اختصاص دهی و فهمت را ربای او هب کار گيری و با دلی پاک هب سخنان او گوش سپاری و  «گوش دادن هب سخنان»

ت
ّ

 ﴾اه هب او دوزی ... اه و كم كردن شهوتچشمت را با روشنی تمام با رتک لذ

 ( 457تحف العقول) ترجمه حسن زاده، ص: 

******************** 

دانم از مساعی و معونت اساتید زبرگوارم جناب آاقی دکتر سهراب مروتی و سرکار خانم دکتر فرحناز  رب خود فرض می

 اند، تقدری و تشکر نمایم.نمایم بودهانهم رهمساعی رد تدوین   پايانبا تشريک     وحیدنیا  هک

 باشد هک مرضی ردگاه احدیت قرار گيرد.
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 چكیده

نظیر انسان است. تمدن در طول تاريخ از اقدامات كم هاتمدنگذاري، تكون و گسترش پايه

انسان بوده است. به همین خاطر امروزه هر ملتي به دنبال بازيابي دهي به اجتماع عامل اصلي هويت

هاي بشري بوده كه شاخصه بارز ترين تمدنتمدن اسالمي يكي از جدي هويت تمدني خويش است.

در اين مقاله با  آن توانمندي محتوايي آن است كه در هر برهه زماني و مكاني قابلیت بازيابي دارد.

توصیفي به تعريف تمدن اسالمي و مباني نظري آن از ديدگاه قرآن  -تحلیليروش استنادي و رويكرد 

نامه؛ مباني نظري تمدن اسالمي در قرآن بر از اين پايان هبر اساس نتايج حاصل پردازيم.و حديث مي

شود. بندي ميشناسي تقسیمشناسي و جامعهشناسي، تاريخشناسي، هستيپنج محور؛ خداشناسي، انسان

شناسي دارد. داند كه ارتباط عمیقي با بحث انسانح و اساس تمدن اسالمي را خداشناسي ميقرآن رو

جهاني تفسیر شناسي در تمدن اسالمي با نگرش آنشناسي و هستيانسان هاي در نگرش قرآني، مؤلفه

گیري است شناسي قرآن عبرتشود. غايت سیر تاريخمي  شوند كه اين نگرش سبب اعتالي تمدنمي

 منابع اسالميكند و در نهايت كه براي حوادث تاريخي قوانیني غیر قابل تبديل و تحويل معرفي مي

را بر  تیامن و عدالت اقامه ،ورزياعتدال اتحاد، ،نگريقتیحق مباني مهمي چونبراي جامعه آرماني، 

   شمرد. مي

 

 كلیدواژه:

 مباني نظري، تمدن، تمدن اسالمي 
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 بیان مسئله 4-4

اصالح حیات فردي، موضوع حیاتي اصالح حیات اجتماعي است  واالترين هدف اسالم بعد از

اي از تاريخ شرق و غرب كه ماحصل آن در قرون اولیه هجري، ايجاد تمدني سترگ بود كه در برهه

عالم را درنورديد و آثار بسیار عمیقي در تمامي ابعاد اجتماع؛ يعني ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سیاسي، 

؛ منابع اصلي ايجاد اين تمدن شوديمياد « تمدن اسالمي» هنري و ... بجاي گذاشت كه از آن به عنوان

ترين و صدر اسالم تاكنون يكي از جديسترگ، ثقل اكبر و سنت بوده است. اين تمدن عظیم از 

جهان بوده است. موقعیت استراتژيک جغرافیايي اين تمدن به همراه ايدهايي  يهاتمدن نيزتریانگبحث

كه در بطن آن وجود داشته، سبب شده است كه در طي تاريخ چهارده قرني خودش تأثیري بس 

شده و توانسته  هاتمدنشكوفايي ساير سبب  يگزار ریتأثشگرف بر شرق و غرب عالم بگذارد. اين 

 رغميعلقدرتمند فرهنگي و تمدني خاص ايجاد كند توانمندي دروني اين تمدن غني،  يهاسنت

عوامل داخلي و خارجي بدان دچار شده  واسطهبهمشكالتي كه در جهان معاصر و در عصر مدرنیته 

است، تئوري هانتینگتون  شدهوپرداختهساختهاست كه در غرب علیه اين تمدن  يهاهينظردلیل اصلي 

ضمني بیان كرده و آن اينكه در مقابل  طوربههمه نقدهاي كه به آن وارد است يک نكته را  رغميعل

در جهان معاصر مطرح  توانديمو محتوا است و  هيمادرونغرب تنها تمدني كه داراي  خودمحورتمدن 

 باشد تمدن اسالمي است.

معنوي و مادي تمدن اسالمي است. گستره  يهايژگيوديگر بیانگر  ياگونهبهتاريخ جهان 

و  ترينمهمجغرافیاي اين تمدن از شرق آسیا تا قلب اروپا و آفريقا بوده است. در حدود چندين قرن 

در اين میان مهم است فهم و استخراج  آنچهاست. اما  شدهيمتمدن جهاني محسوب  نيتريجد

است كه ما از آن با عنوان مباني  شدهيماست كه بستر شكوفايي اين محتوا محسوب  يسازوكارها

 شوديمتمدن اسالمي نشئت گرفته از مذهب اسالم محسوب  هرچند. میكنيمنظري تمدن اسالمي ياد 

انحطاط  تمدن و  ترقیدقتبلور غني و دقیق اسالم هم نبوده است. اوج و فرودها و به تعبیر  لزوماًاما 
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معنوي پیام يک مذهب و تجلي  يهستهفرهنگ مسلمانان بیانگر شكاف عمیقي است كه همیشه میان 

 تاريخي آن وجود داشته است. 

شده است،  اندازنیطنبیداري اسالمي در پیكره امت اسالمي  زیانگدلدر زمان معاصر كه طنین 

ا يافته است. در اين میان به نظر موضوع بازسازي تمدن باشكوه قرون اولیه هجري جايگاه واقعي خود ر

كه براي شروع اين مهم، استخراج مباني نظري تمدن اسالمي از منابع اصیل اسالم يعني كتاب  رسديم

 عنوانبهاجماع نظر دارند و در كنار آن از سنت، كه هر دو  سنگگرانكه امت اسالمي بر اين منبع 

تمدن يعني؛  يافزارسختشود و تلفیق آن با منابع افزاري و بینشي تمدن اسالمي محسوب ميبخش نرم

 است. ريناپذاجتنابثروت، قدرت، علم، سرمايه، نیروي انساني كارآمد و ... امري ضروري و 

و  اندبودهنكته مهمي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه امت اسالم داراي سابقه تمدني  

هاي متمدن آن زمان همچون؛ علم، ي تمدني در ملتهمین مباني نظري تمدن اسالمي در مقابل نمادها

و پردازش آن  مخالفتي نكرد بلكه بر اخذ آن نمادها توسط مسلمین تنهانهقدرت، ثروت، مدنیت و ... 

ترين فرق نمادهاي تمدن در نگرگاه اسالم اي داشت، اما اساسينمادها در منابع اصلي اسالم تأكید ويژه

و مباني نظري  افزارسختتوان به اين صورت مطرح نمود كه نمادهاي تمدن به مثابه و سايرين را مي

و بینشي اين موضوع مطرح كرد كه فصل مشترک بین اسالم و  يافزارنرماين نمادها را در قالب بحث 

( ايجاد تمدن يافزارنرم( و افتراق آنان در بحث مباني نظري)يافزارسختسايرين در موضوع نمادها)

ايجاد تمدن اسالمي را همین موضوع دانست زيرا پیشرفت در علم،  قسمت نيترمشكلت و شايد اس

شوند بدون نگاه دين امري آسان و تلفیق نمادهاي تمدن محسوب مي عنوانبهقدرت، ثروت و ... كه 

كه نیازمند بررسي دقیق علمي جهت استخراج  هستاين نمادها با مباني نظري ديني امري بس مشكل 

. شرايط استراتژيک كنوني جهان اسالم هستمباني نظري ايجاد تمدن اسالمي در قرآن كريم و سنت 

كه طلیعه بیداري اسالمي بارقه امید را در میان مسلمانان ايجاد كرده است بر اهمیت اين مهم؛ يعني 

رهبر معظم يكي از توقعات بجاي  كهآناستخراج مباني نظري تمدن اسالمي از كتاب و سنت و ارائه 
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انقالب است، افزوده است. اين تحقیق در پي آن است كه مباني نظري تمدن اسالمي را از قرآن كريم 

 و سنت استخراج نمايد. 

 پیشینه پژوهش 4-2

مباني نظري تمدن اسالمي  "مستقل پیرامون  طوربه يامقالهبا جستجو در منابع موجود كتاب يا  

ر موضوعاتي كار شده است خارج از منابع اصلي اسالم يعني كتاب يافت نشد. و اگ "در قرآن و حديث

و سنت است. بنابراين در اين قسمت به معرفي برخي از كتب و مقاالتي، كه در اين زمینه مطالبي مطرح 

 پردازيم:اند، مينموده

واليتي است؛ كه در نه بخش  اكبريعلكتاب  مؤلفكتاب فرهنگ و تمدن اسالمي:  .4

تمدن اسالمي، شكوفايي علوم در تمدن  يریگشكلهاي است، كه مربوط به زمینه شدهمیتنظ

هاي اداري و اجتماعي تمدن اسالمي، هنر در تمدن اسالمي، تأثیر تمدن اسالمي، سازمان

 شدهپرداختهها اسالمي در تمدن غرب، علل بیروني و دروني ركود تمدن اسالمي كه بدان

براي معرفي تمدن اسالمي نموده است اما در اين كتاب  لفمؤاست. اما با همه تالشي كه 

و ارتباط آن با موضوع   است شدهپرداختهتمدن  افزاريسختبیشتر به موضوع نمادهاي 

 تمدن است.  افزاريسختنامه پیشنهادي در همین موضوع نمادهاي پايان

وسط انتشارات كتاب تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي: اين كتاب توسط محمدرضا كاشفي و ت .2

عامل  ترينمهمجامعه المصطفي العالمیه منتشر شده است. مؤلف در اين كتاب به ذكر 

 ترينمهمو به ذكر  پردازدميفرهنگي در گسترش تمدن اسالمي يعني علوم اسالمي 

در اين مقاله  مؤلف. پردازدميتأثیر گزار در پیشرفت علوم در میان فريقین  هايشخصیت

نمادهاي تمدن اسالمي يعني علم پرداخته است كه ارتباط اين مقاله  ترينمهمز صرفاً به يكي ا

 در همین يک قسم است. نامهپايانبا عنوان 

اين كتاب احدعلي قانع است.  مؤلفاز ديدگاه قران كريم:  هاتمدنكتاب علل انحطاط  .9

نويسنده در اين كتاب عوامل انحطاط را به سه بخش؛ فرهنگي و اخالقي، سیاسي و اقتصادي 
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هاي . يكي از فصلكندميها شواهد قرآني ذكر و براي هر كدام از اين فصل كندميتقسیم 

است كه در  "يشناستاريخمباني نظري تمدن اسالمي در حوزه  "پیشنهادي موضوع نامهپايان

در اين مقاله به صورت جزئي به علل و انحطاط  مؤلفاز اين مقاله استفاده نمود،  توانميآن 

نوع نگاه به تاريخ از ديدگاه  نامهپايانپرداخته است در حالي كه در فصل ذكر شده  هاتمدن

 . شودميقرآن بررسي 

 هايپژوهشواليتي در نشريه  اكبريعلمقاله پويايي و بالندگي تمدن اسالمي: اين مقاله توسط  .1

منتشر شده است. در اين پژوهش به بررسي  17و 18در شماره  4989اجتماعي اسالمي در سال 

ي اخالق، فرهنگ، تمدن و قانون را بررسي پرداخته و رابطه هاتمدنعلل و عوامل انحطاط 

در  است پرداخته هاتمدنبه علل و انحطاط  كليدر اين مقاله به صورت  مؤلف نموده است.

از ديدگاه قرآن بررسي  هاتمدنپیشنهادي علل و عوامل انحطاط  نامهپايانحالي كه در 

مباني نظري تمدن اسالمي در حوزه  "در ذيل فصل  هاتمدنو انحطاط  گرددمي

اما نه به اين صورت كه به علل و عوامل انحطاط به صورت  شودميمطرح  "شناسيتاريخ

 شود، بلكه در اين فصل نوع نگاه به تاريخ مدنظر است. جزئي پرداخته 

مقاله نگاهي به ادوار تمدن اسالمي: اين مقاله توسط احمد رسول جعفريان در نشريه تاريخ و  .5

به چاپ رسیده است. اين پژوهش تمدن اسالمي را  427و 428، شماره 4985جغرافیا در سال 

ن مقاله ادوار زماني كه تمدن اسالمي به اوج در گذر زمان مورد بررسي قرار داده است در اي

هاي كه از اوج و شكوفايي اين تمدن غني كاسته شده را مطرح نموده رسیده و در مقابل قرن

مباني نظري تمدن اسالمي در حوزه  "محتواي مقاله فوق را ذيل فصل رسدمياست.  به نظر 

اصولي ثابت براي  هاتمدنآورد به اين دلیل كه قرآن كريم براي  حساببه "شناسيتاريخ

 ذكر كرده است. هاآنرشد يا افول 

ي: اين مقاله توسط علي پارسیان در فصلنامه اسالم تمدن فرود و فراز عوامل دري جستارمقاله  .6

به چاپ رسیده است. مؤلف در اين  1در شماره  4988علمي پژوهشي علوم اسالمي در سال

له ضمن تعريف تمدن از ديدگاه متفكرين مسلمان و غربي از قرآن كريم، سنت پیامبر مقا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اكرم)ص(، تشويق و تكريم دانشمندان، توجه به وضعیت معاش دانشمندان، افزايش تعداد 

، ايجاد مدارس و مراكز علمي، توجه به نیازهاي مراكز علمي، سفرهاي مطالعاتي به هاكتابخانه

و سپس به تقسیم علوم  بردميي تمدن اسالمي در قرون اولیه هجري نام عنوان عوامل شكوفاي

و در نهايت به علل و عوامل انحطاط تمدن اسالمي و راهكارهاي  پردازدميدر تمدن اسالمي 

نمادهاي تمدن  ترينمهمدر اين مقاله صرفاً به يكي از  مؤلف. كندمينوسازي اين تمدن اشاره 

در همین يک قسم  نامهپاياناست كه ارتباط اين مقاله با عنوان اسالمي يعني علم پرداخته 

 است. 

مقاله نوسازي تمدن اسالمي: اين مقاله توسط حبیب زماني محجوب در نشريه تاريخ در آيینه  .7

به چاپ رسیده است. اين مقاله به بررسي راهكارهاي  4در شماره  4932پژوهش در سال

ملي چون بازگشت به اسالم، تالش دانشمندان، نقش و عوا پردازدمينوسازي تمدن اسالمي 

 .كندمينوسازي تمدن اسالمي معرفي  راهكارهاي، خودباوري مسلمانان، از جمله هاحكومت

ي: اين مقاله توسط سید اسالم تمدن شرفتیپ و توسعهي راهكارها و ميكر قرآنمقاله  .8

 يهاشاخصهمحمدرضا عالءالدين در فصلنامه قرآني كوثر به چاپ رسیده است. اين مقاله از 

و نهي از منكر، دوري از تعصب باطل، به عنوان  معروفامربهچون؛ ايمان، نظم، خودسازي، 

سالمي توسعه و پیشرفت تمدن ا يهاعرصهو از  كنديمرشد تمدن اسالمي ياد  يهانهیزم

چون؛ فرهنگي و معنوي، رشد اقتصادي با رويكرد عدالت اقتصادي، رشد علمي و صنعتي، 

. مقاله مذكور تنها به  ذكر چند نمونه جزئي از عوامل رشد بردميرشد اخالقي و حقوقي، نام 

نامه پیشنهادي نوع نگاه به در پايان كهدرحاليتمدن اسالمي از ديدگاه قرآن پرداخته است 

 .هستات فوق كلي موضوع

 شفیعي داريوشكه توسط آقاي  "كريم قرآن ديدگاه از هاتمدن انحطاط و حیات"نامه پايان .3

 در دانشكده علوم قرآني زاهدان تدوين يافته است.

در سال  سیاحي محمد سیدكه توسط آقاي  "قرآن در هاتمدن سقوط و ظهور علل "نامه پايان .42

 در دانشكده علوم قرآني قم تدوين يافته است. 4986

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


