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  چكيده

بسياري از  هها، موضوعي است كه در انديش تمدن هين در پيدايي يا توسعتمدن و نقش د بادين  هرابط
هاي  ديدگاهصاحبان پژوهان انعكاس يافته و طيف متنوعي از  برخي از دينو پردازان و مورخان  نظريه

 هتمدن در انديش باواكاوي نسبت دين  براياين نوشتار تالشي است . است در برگرفتهموافق و مخالف را 
ثقل  هوي از معدود انديشمندان مسلماني است كه نقط. الجزايري نبي، انديشمند معاصر مالك بن

اين دو با يكديگر  همطالعات و آثار خود را بر موضوع تمدن قرار داده و از نقش دين در تمدن و رابط
. انانسان، خاك و زم: يك تمدن عبارت است از هدهند نبي، عناصر تشكيل بن هبه عقيد. سخن گفته است

براي انجامد، بلكه  تمدن نمي ايجادبه  الزاما هگان سهاين اساسي اين است كه صرف وجود عناصر  هاما نكت
در تركيب  كه اين خميرمايهاست » يمايه تمدن خمير« يا »كننده  تركيب« به تمدن نياز آمدن به وجود 
با  اي كه همواره مايه دهد خمير يتحليل تاريخي نشان م. گذار استثراگانه ياد شده با يكديگر  عناصر سه

انگيزاند  ديني روح را در اين عناصر بر مي هانديش .است »ديني هانديش«همراه بوده،  ساخت و ساز تمدن
اگر چه پيدايش تمدن منوط به اراده . آورد ها با يكديگر محصولي به نام تمدن پديد مي و از تركيب آن

دست  بهاي كه خواهان تالش در تمدن است  به عقيده آدمين با ايما جزانسان تمدني است، اين اراده 
 و بخشد به انسان مي ،در باالترين سطح» ديني هانديش« تالش چيزي است كه و  اين انگيزه آيد؛ نمي

  .است» ديني هانديش«  در سايه و  نسان با خاك در مدت زماني مشخصا مواجهه  حاصل تمدن
  

  .و تمدن ، زمانو تمدن تمدن، خاك عناصر انديشه ديني،  تمدن، و نبي، دين مالك بن :ها كليدواژه
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  مقدمه 
پرسش اصلي در اين باب است كه دين به عنوان يك امر الهي، با  تمدن با  دين هبحث از رابط

ارتباطي بين اين دو وجود دارد يا  آيا اساسا اي دارد؟ تمدن كه يك پديده بشري است، چه رابطه
با  اساسااي وجود ندارد، بلكه دين  هيچ رابطهنه تنها ند بين اين دو گونه كه برخي معتقد آن

يكي از عناصر تشكيل دهنده تمدن  دين صرفااگر پاسخ مثبت است، آيا  تمدن سازگاري ندارد؟
عناصر  وعناصر است، آيا از عناصر محوري است يا جز واگر جز است يا جايگاهي فراتر دارد؟

اگر از عناصر  گيري تمدن ندارد؟ تفاوت چنداني در شكلكه وجود يا عدم آن است فرعي 
اين  آيا دين توليدكننده تمدن است يا جوهر يا صورت آن؟ آن چيست؟ نيست، جايگاه و نقش 

رود كه از منظرهاي  و تمدن به شمار مي  هاي كليدي در باب نسبت دين ، پرسش ها پرسش
  .شده است  متفاوت، پاسخ هاي گوناگون بدان داده

در نظر گرفته و كاركردي كه براي آن   و تمدن ارائه و نقش  ته به تعريفي كه از دينبس
بعدي به  روشن است كه نگرش تك .اين دو نيز متفاوت خواهد بود ه، نوع نگاه به رابطشود مي

آن با دين، يا  هو مظاهر مادي، منجر به قطع رابط  و منحصر انگاشتن آن در عناصر  تمدن
 زمينه را براي نيز بعدي دانستن آن دو كه چنانگردد؛  نقش دين در تمدن ميفروكاستن شديد 

از سوي ديگر، اگر نقش دين  .سازد دين در تمدن فراهم مي هايفاي نقش برجست توجه داشتن
 شمردهواخروي  و شامل امور دنيوي   آن گسترده هو حوزقلمداد گردد   اكثري در زندگي بشر حد

و   اقلي بود؛ اما اگر براي دين كاركرد حد و تمدن نيز گسترده خواهد  ارتباط بين دين شود، 
سازي نيز  نفوذ آن محدود به هدايت بشر در امور معنوي دانسته شود، نقش دين در تمدن هحوز

دار  عهده صرفاپردازان، دين را  اساس، برخي از نظريه  اين  بر. نفي خواهد گرديد اساسامحدود يا 
  ارتباطي بين دين اساسا از اين رو دانند؛ در مقابل تمدن را يك امر مادي ميامور معنوي دانسته 
دانند؛ اما گروهي  دهنده تمدن مي عناصر تشكيل وبرخي ديگر دين را جز .و تمدن قائل نيستند

نيز هستند كه جايگاه  گروه سومي .اند تر تصوير نموده رنگ و گروهي ديگر كم  تر را پررنگ نقش آن
غالب . ندا ساز قائل و تمدن  جوهري يتمدن، محوري دانسته براي آن نقشدين را در 

گيرند و  پردازان غربي و بخشي از انديشمندان مسلمان در دو گروه نخست جاي مي نظريه
  .سوم اند همعدودي نيز معتقد به نظري

،   هساز دانست و دين اسالم را تمدن  اخيرند هبرخي از انديشمندان مسلمان معتقد به نظري
و ماهيت اصلي   و در واقع جوهر  ردسازي را دا هاي دين اسالم، توانايي تمدن معتقدند آموزه
در طول قرون گذشته،  اين گروه انحطاط تمدن اسالمي  .دهد را تشكيل مي  تمدن اسالمي
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 چنين دانند و هم مي  هاي اصيل اسالم از آموزهآن دور شدن  حاصلهاي اخير را  هويژه در دور به
و نيازهاي زمانه   و بازخواني آن براساس شرايط  ها راه احياي آن را نيز بازگشت به اين آموزه

از طرفداران اين نظريه به  1،، انديشمند مسلمان معاصر)م1973-1905(نبي بن مالك. دانند مي
 هو بدون وجود انديش  و جوهر اصلي تمدن است  است، دين خميرمايه وي معتقد . رود شمار مي

ي عام اگرچه وي با رويكرد. پذير نيست امكان توليد تمدن اساساو  يني، تركيب عناصر تمدني د
و سير تاريخي تمدن اسالمي   دين اسالم خود را در چارچوب هنظري به دين نگريسته، اما عمدتا

سازي دارد و مسلمانان با  است اسالم در ذات خود قابليت تمدن معتقد  وي.  است بررسي نموده 
توانند در هر عصري  هاي ديني مي و عمل به آموزه  گيري درست بهره رك حقيقت اسالم و د

و  ديني  هدر عصر كنوني نيز تنها با بازگشت به انديش احياي تمدن اسالمي و   سازي نمايند تمدن
  .پذير است امكان بازخواني آن با مقتضيات زمان

  و نقش دين در توليد تمدن با تأكيد بر اسالم  و جايگاه تمدن  با  دين هدر اين نوشتار، رابط
  .و تمدن اسالمي، از ديدگاه مالك بن نبي مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  
   تعريف دين

تا از اين رهگذر نسبت اين دو با  شودو تمدن مشخص   نبي از دين بن اكنون الزم است تعريف 
  .اوت از دين به كار رفته استنبي سه مفهوم متف بن  هدر انديش .يكديگر تبيين گردد

اين  .برخي شروط است هو روشي است كه دربردارند  مفهوم عام، كه به معناي راه :نخست
شامل گردانند و هم  كه خلقت را به خداوند بازميشود  ميمفهوم هم شامل مذاهب غيبي 

در  گيرد؛ مي ماركسيسم نيز داخل اين مفهوم از دين جاي مثالاين  بنابر. گردد ميمذاهب مادي 
مبارزه در راهش آن  انكه معتقدشمرد ديني زميني  توان واقع با اين تعريف ماركسيسم را مي

نخست،  :ديني به اين مفهوم داراي دو جنبه است هدين يا انديش. بازند حتي جان ميو   كنند مي
كننده  تديگر، وجود يك گرايش غيبي كه هداي ؛كند بعد اخالقي كه سلوك افراد را تنظيم مي

                                                 
طلبي جديد اسالمي و  در زمره جريان اصالح وي را عموما نبي، از انديشمندان معاصر الجزايري است كه بن مالك . 1

است؛ از اين رو همه » تمدن«له أموضوع محوري آثار وي مس. اند به شمار آورده دهنده راه سيد جمال وعبده  ادامه
از جمله آثار وي . دهد قرار مي »ةمشكالت الحضار« را تحت يك عنوان كلي، يعنيآثارش با عناوين گوناگون 

االفكار في عالم االسالمي و تأمالت  مشكلة، ميالد مجتمع، فة، مشكله الثقاالنهضةشروط ، آنيةالقر ةالظاهرتوان به  مي
 .مسمحراني و العويسي،  فصل اول و دو: نبي نك در زمينه زندگينامه بن .اشاره نمود
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و ايمان غيبي منحصر در   البته اين گرايش .است آدميانروحيه اجتماعي در بين  موجدو   آدمي
ايمان به خالق نيست، بلكه شامل غيب از نوع زميني آن يعني در شكل يك طرح اجتماعي 

   .شود بلندمدت نيز مي
 اين  بر. ستوار استاالهي و بر انديشه   مفهوم خاص، كه متضمن اقرار به وجود خداوند :دوم

كه از جانب خداوند نازل  كه معتقد به وجود خداوند باشد، صرف نظر از ايني اساس، هر مذهب 
  .گيرد شده يا نه، داخل مفهوم دين جاي مي

 و شود كه از جانب خداوند  و توحيدي مي  مفهوم اخص كه تنها شامل اديان آسماني :سوم
و   دين هكه به صورت كلي از رابط نبي، هنگامي بن  1.استتوسط انبيا براي هدايت بشر نازل شده 

هايي مانند  كه از تمدن پروراند، اما زماني  كند، مفهوم عام دين را در نظر مي تمدن بحث مي
گويد، مفهوم خاص دين و زماني كه از تمدني خاص مانند تمدن  هندوئيسم سخن مي و  بوديسم
جا كه موضوع اين  از آن. كند مفهوم سوم را اراده مي آورد، و مسيحي سخن به ميان مي  اسالمي

 2نبي نيز در آثار خود بر اين مفهوم عام بن  و دين و تمدن به صورت عام است  هنوشتار، رابط
بيشتر مورد  ،مفهوم نخست دين نسبت به دو مفهوم ديگر اين نوشتار،در تأكيد نموده است، 

  .باشد دو مفهوم ديگر نيز مي هنوعي دربردارند به ؛ خاصه آن كه اين مفهومتوجه خواهد بود
طبق . كند جامع تعريف مي و نبي تمدن را نيز مانند دين با رويكردي عام  بن : تعريف تمدن

اي  مادي است كه زمينه را براي جامعه به گونه عوامل معنوي و هتمدن مجموع«، تعريف وي
بسترهاي اجتماعي ضروري براي  و سايل و هفراهم سازد كه هر فردي از اعضاي آن بتواند از هم

 كالبدكه -مادي هاي از روابط بين حوز تمدن مجموعهبه عبارت ديگر،  3.»مند شود بهره ،پيشرفت
كه روح تمدن در آن زاده -فكري  هحوز و  -كند تقويت مي و  آورد تمدن را پديد مي كالبد
راگير جامعه در تمدن دستاوردي است كه از حركت ف 4.»است -يابد رشد مي و  شود مي

اين، در  بنابر. شود و روحي، حاصل مي و در گشايش تعادل مادي  و اقتصادي  هاي فكري  صحنه
هاي معنوي جامعه را به سوي مشخص نمودن  نخست آن كه زمينه :تمدن دو جهت وجود دارد

                                                 
 .78-70، نيةالقرآ ة؛ بن نبي، الظاهر245-247و237العويسي، . 1

 اروپـا و روح شـرق  در كتـاب  ) waltar schubart( طبق تصريح بن نبي، وي اين مفهوم را از والتـار شـوبارت   .2
 .56، لنهضةشروط ا :نك .برگرفته است

 .50، االفكار في العالم االسالمي ةمشكلبن نبي،  .3

 .48 ،لنهضةاشروط بن نبي، . 4



 167/ نبي رابطه دين و تمدن در انديشه مالك بن
 

ي قضيه هاي ماد جهت ديگر، زمينه و نمايد  ها تضمين مي استيال بر آن و هاي اجتماعي  مأموريت
نمايد؛ بدين معنا كه وسايل الزم را براي انجام  و تحقق تضمين مي  را به شكل امكان وقوع

توليدات  هچه يك تمدن با عرض آن 1.دهد و وظايف خود در دسترس جامعه قرار مي  ها مأموريت
ن حتي اگر بتوا .نه روح آن پيكر تمدن است؛ و  گذارد، ساختار مادي خود در اختيار مشتري مي

برداري قرار داد، روح آن قابل خريدن  هاي ديگر را خريد و مورد بهره توليدات مادي تمدن ههم
 ،تمدن يك محصول جديد مكانيكي نيست كه بتوان با خريد لوازم. و يا به عاريت گرفتن نيست 

 و در نتيجه داراي  اي دارد و عناصر كيفي ويژه  ها اي ويژگي هر جامعه را حل نمود؛ مشكل آن
اي كه براي ايجاد تمدن  اين توسعه بنابر  .هاي اصيل آن برآمده است تمدني است كه از ارزش

و   فرهنگيهاي اخالقي،  ارزش و چرا كه عناصر  الزم است، قابل خريداري از بيرون نيست؛
قاعده عام در فرايند  2.خود آن را توليد نمايد بايد مينيازمند  هو جامع اجتماعي وارداتي نيست 

كه  استو غير منطقي نامعقول  عكس آن و  زايد تمدن توليدات خود را ميتمدن اين است كه 
، هاي ديگر توليدات تمدن يوراگرد كه با از اين رو نامعقول است. از توليدات، تمدن بسازيم

ظ كيفي از ابه لح كيفي ناشدني است؛ و  چنين كاري به لحاظ كمي .را پديد آوريمجديد تمدني 
ديگر  و  ، آدابذاتيهاي  روح، افكار، ثروتشامل  ،دستاوردهاي خود هه هيچ تمدني، همآن رو ك

 هاي سرمايه و  عناصر هنيز خريدن هم  به لحاظ كمي؛ گذارد مفاهيمش را در معرض فروش نمي
ي تمدن«آيد،  چه به دست مي حتي اگر چنين چيزي وقوع يابد، آن و  تمدن ديگر ناممكن است

عناصر تمدن است » گدايي«اين رفتار . »تمدن حقيقي« نه 3،است» دني جامدتم«و  »گونه شيء
اي برآمده از  كه مبتني بر برنامه »تمدن حقيقي«با  و انجامد مي» حالتي تمدني«به  صرفا كه

نه  و  »تمدن ايجاد«بنابراين، بايد به سوي . دواقعيت اجتماعي است، تفاوت بسيار دار
  4.»آوري جمع«آورد نه  است كه تمدن مي »سازندگي«ا ، تنهدنموآن روي » گردآوري«

و   مادي هنبي تمدن را يك كل به هم پيوسته و داراي دو حوز بن چه گفته شد،  آن بنابر
و در واقع بعد مادي متوقف بر  است عد معنوي بيشتر اهميت بداند كه در اين ميان  معنوي مي

 و بدون آن اساسا  ه معنوي استرآمده از حوزآن است؛ چرا كه روح تمدن ب هنتيج و بعد معنوي 
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بر خالف عناصر مادي، عناصر معنوي تمدن بايد برآمده از درون  .ساختن تمدن ناممكن است
نقش دين در اين ميان بسيار حياتي  .همان جامعه باشد تا بتواند تمدني حقيقي را ايجاد نمايد

اصلي تمدن  هتر هست به بيان دقيقو   معنوي تمدن همركزي حوز هتوان گفت هست و مي است 
  .سازد و راكد، تمدن مي  دين است كه با ايفاي نقش مؤثر خود از عناصر خاماين  .است

  
  دهنده تمدن عناصر تشكيل

، تمدن به ها سه عنصر اساسي است كه از تركيب آننبي، هر اثر تمدني شامل  بن از نظر مالك 
  :رت است ازمعادله تمدني از نظر وي عبا. آيد وجود مي

  تمدن= زمان +خاك+ انسان
چه كه در  اي كه در طول تاريخ همراه داشته، و خاك را با آن و انديشه  بايد انسان را با عقيده

با اين . گيريم بهره درستي از آن  و زمان را با اقتضائات آن بازشناسيم و به  خود نهفته دارد
  .شود مشكل تمدن حل ميهاست كه  آن و با پيوستگي  هاي سه گانه تمدن برداشت از پايه

حركت تمدن به شمار  انسان محور اصلي در .ترين عنصردر اين معادله، انسان است مهم
. كند رود، از آن رو كه اين انسان است كه ارتباط مؤثر بين عناصر اساسي تمدن را ايجاد مي مي

تاريخ، از  ن خود درهايي ساخت كه در مسير تحقق اهداف كال براي ساخت تمدن بايد انسان
انسان در ذات خود تنها يك فرد نوعي نيست، بلكه موجودي  .مواهب آن بهره گيرند و خاك 

براي ساخت تمدن، بايد انسان متحول گردد و  1.تمدن است هپيچيده است كه توليدكنند
، »هنگفر« ساز بايد در سه زمينه ، انسان تمدنمنظور  بدين. و فرهنگش تغيير يابد   عقالنيت 

و نقش فرهنگ بسيار كليدي   در اين ميان، جايگاه .شود و راهنمايي  توجيه» سرمايه«و   »كار«
وجود عنصر فرهنگ در افراد يك . رود است و از شروط اساسي تمدن و زيربناي آن به شمار مي
گيري از فرهنگ خويش به  بهره اش جامعه و به بيان ديگر، وجود انسان با فرهنگ كه ويژگي

هاي  از زمين و زمان است، از بنيان هنظور نيروبخشي به حركت و نشاط در جهت استفادم
 هفرهنگ بر اساس سلوك اجتماعي فرد و شيو. رود ضروري در مسير تمدن سازي به شمار مي

: نبي عبارت است از بن فرهنگ از نظر . گردد معاش، رفتار، عادات و سبك زندگي او تعيين مي
در محيطي كه  از زمان تولد خود هاي اجتماعي كه فرد ارزش و  ت اخالقيصفا اي از مجموعه«
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هم داراي  ين معنادفرهنگ ب 1.»كند وليه دريافت ميسرمايه ا آن را چون يك، آيد به دنيا مي
  .و هم اجتماعي است عناصر اخالقي 

  :هاست اين نبي بنعناصر اصلي فرهنگ از ديدگاه 
و تشكيل شبكه قوي روابط   ري ارتباطات اجتماعيكه نقش آن برقرا ،عنصر اخالقي .1

اي در جوهر خود يك ارزش فرهنگي است كه توسط  در واقع هرگونه رابطه. اجتماعي است
از اين رو ارزش اخالقي، عنصري جوهري در فعاليتي . شود بندي مي قواعد اخالقي صورت

اخالق در واقع  2.گيرد رود كه در شبكه روابط اجتماعي شكل مي مشترك به شمار مي
كننده تربيتي عناصر فرهنگ است، از اين رو فصل جوهري در عناصر فرهنگ به شمار  تركيب

جا، اخالق فلسفي نيست بلكه اخالق اجتماعي است  نبي از اخالق در اين بن البته مراد . آيد مي
و   رتباطكه ناشي از روحيه اخالقي برآمده از اديان آسماني است كه وظيفه اصلي آن ايجاد ا

به اين  »...و ألف بين قلوبهم« گونه كه در آيه شريفه پيوند بين افراد در جامعه است، همان
و غاياتي كه   ها و انگيزه  بنابراين مبدأ اخالقي مبتني بر دين است 3.موضوع اشاره شده است

گام از منظر تاريخي نيز هن. كند سازد، از دين اقتباس مي انداز جامعه را مشخص مي چشم
ما را اجزاي گوناگون اين تمدن  بررسي تمدن غربي، نقش مسيحيت را به عنوان عامل پيوند

در مورد تمدن . آورد روابط ديني است كه تمدن را به وجود مياين كه  اندرس نتيجه مي بدين
، نخستين ...)مهاجر و انصار و( بود كه از عناصر پراكنده گوناگون نيز اين روح اسالمي  اسالمي 

  4.گرديد ساز پيدايش تمدن اسالمي را به وجود آورد كه زمينه  جامعه اسالمي
است كه همگان  شناختي ييوق زيباكاركرد اين عنصر ايجاد ذ ،شناختي ييعنصر زيبا .2

اين . شونداعتنا  بدان بي  ها را خوار شمرده و پليدي و جذب نموده   ها را استشمام بتوانند زيبايي
گونه كه  در واقع همان. و هم تهذيب مبدأ اخالقي اهميت دارد كت فرهنگ ذوق، هم از جهت حر
شناختي نيز از جهت  ييضرورت دارد، ذوق زيبا  و غايات براي عمل  ها اخالق از حيث انگيزه

                                                 
 .82، النهضةشروط نبي،  بن .1

 .149 ،تأمالت ؛48، ميالد مجتمعنبي،  بن .2

 هبـه گفتـ  » .خداوند بين مردم دوسـتي و پيونـد برقـرار نمـود    « :فرمايد انفال است كه مي هورس 63 هاشاره به آي. 3
كه در اصل التينـي آن كـه بـه     )Religion( و معني كلمه وداللت اين آيه  نبي، جالب اين است كه بين مفهوم  بن

 )همان( .و اتفاق وجود دارد است، هماهنگي » نمودن  جمع و  دادن  ربط«معناي 

هاي  هاي آلماني، روسي، فرانسوي، ايتاليايي و آمريكايي، مسيحيت و ارزش به عقيده وي عامل پيوند تالش. 4
 .)81- 79همان، ( .اخالقي آن است



 1392 پاييز و زمستان، هجدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 170

هاي آن به ذوق زيبايي متصل  مايه درون هتمدني با هم هحوز 1.صورت براي آن ضروري است
  .آيد ت كه تمدن در آن به وجود مياست، بلكه اين ذوق چارچوبي اس

كه در واقع همان عقل تطبيقي است و منظور از آن، كيفيت ارتباط  ،منطق عملي .3
وحركت در  منطق عملي موجب ايجاد نشاط  .اكثري از آن است وري حد و بهره   عملي با وسايل

بلكه منطق به عقيده بن نبي، نقص انسان مسلمان منطق فكري او نيست،  .گردد جامعه مي
انديشد كه  انديشد، بلكه مي مشكل اين است كه او براي عمل كردن نمي. و حركتي اوست  عملي
گويند كه  مجرد بگويد و حتي با كساني كه تفكر مؤثر دارند و سخنان منطقي مي كالمي  صرفا

م منطق عملي اسال نبي، بنبه باور  2. خيزد شود نيز به مخالفت برمي مي تحركو  كوششموجب 
دهد در زندگي مسلمانان پيشرفتي  كه خود فصلي كامل از فصول فرهنگ اسالمي را تشكيل مي

  3.است نداشته
فنون،  همنظور مفهوم محدود آن نيست، بلكه شامل هم كه البته، عتاصنوري و افن. 4
ه جنبه فردي ك :صناعت داراي دو جنبه است. گردد هاي تطبيقي مي و دانش  ها ها، توانايي مهارت

و تداوم  محافظت از كيان جامعه  هو رفاه اوست و جنبه اجتماعي كه وسيل  وسيله كسب درآمد
  4.پيشرفت آن است

و نقص در هر كدام،  دهد  هركدام از عناصر چهارگانه فوق، بخشي از فرهنگ را تشكيل مي
كه  بيش از آن فرهنگ، اساس  اين  بر. گردد موجب ايجاد خلل در فرهنگ يك جامعه مي

فكري  هحوز فرهنگ، چارچوب و .است اي در باب رفتار معرفت باشد، نظريه باب اي در نظريه
از آن . گيري تمدني او مؤثر است و سوق دادن او به سوي عمل و جهت است كه در ساختن فرد 

توان آن را نوعي دانش اكتسابي توسط  ديني است، نمي هرو كه فرهنگ در برگيرنده انديش
. كند او در آن حركت مي لكه فرهنگ محيط بر انسان و چارچوبي است كه انسان دانست، ب

و اجزاي   ها ويژگي هنمايد و مركزي است كه هم فرهنگ، جنين تمدن را در رحم خود تغذيه مي
چيزي   آن هبه بيان جامع، فرهنگ هم. گيرد و شكل مي متمدن در آن به وجود آمده  هجامع
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نقش فرهنگ نسبت به تمدن، همانند كاركرد  1.بخشد مي ه تمدناست كه سيماي تمدن را ب
و تقويت مقاومت دروني آن   و موجب حفظ حيات، توازن  است خون در بدن موجود زنده 

و جوهر اصلي مشكل فرهنگ از نظر  مشكل تمدن است همشكل فرهنگ، در واقع عصار. شود مي
و كوشش خود  اين جهت كه زمان راهنمايي در  ،و هدايت افكار است  تربيتي، مشكل راهنمايي

در صورتي كه اين . گيريم  بهره هاي موجود در بهترين ظرف زماني خود  از ظرفيت  را هدر نداده 
و آن  كند  دستگاه فكري به حركت درآيد، مسير تاريخ را به سوي هدف مطلوب هدايت مي

و بلوغ اجتماعي  ديني  هاي و تحرك انسان باشد، انگيزه  تواند مبناي اين هدايت چيزي كه مي
هدايت  2.را آموخته است» كوشش« و» جماعت« ديني خود، معناي هانساني كه از انديش ،اوست

دهد و هدايت كاري منجر به هدايت سرمايه در  انسان را به هدايت كاري سوق مي، فرهنگي
انسان گانه است كه  هاي سه از خالل اين راهنمايي 3.گردد هاي كالن تمدني مي مسير طرح

نبي توجه خود را معطوف به نقش انسان در  بن و از اين رهگذر است كه  آيد  ساز بيرون مي تمدن
و تاريخ نيز حركت خواهد  هرگاه انسان حركت كند، جامعه « :كند ساخت تاريخ و تمدن مي

  4.»درحركت تاريخ ، حركت انسان نهفته است و در ركود تاريخ، ركود انسان كرد؛
وارد . پرداخته استنچندان » خاك و زمان«ط دو عنصر ديگر تمدن، يعني نبي به بس بن
به عقيده وي ارزش . در عناصر تمدن از حيث ارزش اجتماعي آن است» خاك«نمودن 

اجتماعي خاك، به ارزش مالك آن وابسته است؛ اگر امتي پيشرفته باشد، خاك آن نيز بسيار 
قب مانده باشد، به همان ميزان ارزش خاك نيز و در مقابل، در صورتي كه ع شود  باارزش مي

 )چه در روي و زير زمين است آن شامل هر( برداري از خاك وي بر لزوم بهره. افت خواهد نمود
 عموما  هاي اسالمي خاك در سرزمين ،به باور وي. كند براي ايجاد رفاه اجتماعي تأكيد مي

» زمان«عنصر سوم،  .اند مانده نند، عقبك زندگي مي ها بر آن خاككه  مردميه ارزش است، چ بي
هاست كه در قلمروي ارزش  ملت هزمان، نهري جاري براي هم. اهميت بسياري دارد است كه 

 به نبي بن ،از اين رو .شود در قلمرو ديگر به نيستي تبديل مي و  آن دانسته تبديل به ثروت
عدم توجه به زمان و . دهد مي اهميتبسيار  پيشرفتبراي  زماناز   برداري از هر لحظه بهره
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هاي اقتصادي  بايد با درآميختن زمان با فعاليت .ماندگي خواهد گرديد موجب عقب ،اقتضائات آن
يكي از مشكالت ما در جهان  ،به عقيده وي. و فرهنگي، آن را به عاملي اجتماعي تبديل نمود

  1.ايم ي درك نكردهارتباط آن با تاريخ را به درست و  اسالم اين است كه ارزش زمان

  
  تمدن بادين  هرابط

 گانه سه ناصرع شود اين است كه در بسياري از موارد جا مطرح مي پرسش اساسي كه در اين
انجامد؟ اين پرسشي است كه  فوق وجود دارد، اما چرا و چگونه است كه به توليد تمدن نمي

گونه كه صرف وجود  ، هماناز نظر وي .نبي خود نيز طرح نموده و بدان پاسخ داده است بن 
 ،است الزم اي كننده تركيبوجود  و  آب كافي نيست دست آمدن هباكسيژن براي  و  هيدروژن

وجود  بههاي تمدن كافي نيست و  صرف وجود عناصر و خميره تمدن نيز آمدن به وجود براي 
با يكديگر  رانه گا سه عناصر اين كهنياز است  »يمايه تمدن خمير« يا»كننده تمدني  تركيب«يك 

تحليل تاريخي نشان نبي،  بن هبه عقيد .اين تركيب، تمدن پديد آيد هاز نتيج تاركيب نموده ت
 هانديش«اي كه همواره، با ساخت و ساز تمدن در تاريخ همراه بوده،  مايه دهد كه خمير مي

 هيشاند .زمان وجود نداردو  تمدن، چيزي جز انسان، خاك پيش از پيدايش 2.است »ديني
برآوردن تمدن، تنها با ورود اصلي بيرون از اين  سر. انگيزاند ديني، روح را در اين عناصر برمي

اگرچه پيدايش تمدن منوط به  .يابد امكان مي -به معناي عام آن -ديني هانديش ، يعنيعناصر
اي كه  آيد مگر با ايمان انسان به عقيده اراده انسان تمدني است، اما اين اراده به وجود نمي

در باالترين » ديني هانديش« تالش چيزي است كه و  و اين انگيزه خواهان تالش در تمدن است 
ديني و تركيب آن با  هاين انسان است كه با پذيرش انديش. كند سطح آن به انسان اعطا مي

، به بيان ديگر. آورد بندي تمدن فراهم مي خاك و زمان، هماهنگي و انسجام الزم را براي صورت
 .است» ديني هانديش«در سايه  و  نسان با خاك در مدت زماني مشخصا مواجهه  حاصل تمدن

گيرد  ضروري در اين رابطه قرار مي كننده ركيبعنوان ت دين در قالب عقيده، شريعت و نظام به
و با قرار  استهاي برخاسته از دين ثابت  ارزش و  پذيرد؛ زيرا عقيده ولي خود از آن تأثيري نمي
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ها و قوانين برگرفته از  د، در عين حال ممكن است نظامشو فتن در اين معادله دگرگون نميرگ
  1.ندگردتحول مجهت سازگاري با شرايط زمان در هاي ديني  ارزش
 هانديش«اي كه بذر آن در هسته مركزي تاريخ نهاده شده،  است انديشه نبي معتقد  بن 
اي كه جامعه را به وجود مي آورد، در  ويژه ست كه ظرفا ي اين سخن آنامعن .است» ديني

گونه كه نطفه،  ست؛ همانا هاي آن استعدادها و ظرفيت هديني، دربردارند هواقع همراه با انديش
اساس،   اين  بر 2.آيد عناصر وجودي موجودي است كه بعد از تولد به وجود مي ههم هدربردارند

و اديان آسماني، به شكل مستقيم  3مدن استديني عامل اساسي در تشكيل و برپايي ت  هانديش
در واقع، نيروي تركيب عناصر  4.ها بر عهده دارند يا غير مستقيم نقش اساسي در تركيب تمدن
و اختصاص به زمان ظهور دين ندارد، بلكه جوهر  تمدن، نيرويي جاويدان در جوهر دين است 

كه مردم برخالف شرايط آن  رو مادام  از اين .ها شايستگي دارد و مكان ها  زمان هدين براي هم
از منظر تاريخي نيز كاوش در ريشه ديني  5.و استمرار را داراست عمل نكنند، امكان نوزايي 

و هسته ديني در   دهد كه بذر و برهمايي نيز نشان مي  هاي گوناگون، نظير تمدن بودايي تمدن
مگر در  ،يابد در هيچ ملتي بروز نمي رو گزاف نيست اگر گفته شود تمدن  آن نهفته است، از اين

اي براي راهنمايي مردم به  و برنامه و به صورت قانون   وحيي كه از آسمان نازل گرديده هيأت
است كه خورشيد تمدن   گونه مقدر شده گويي براي انسان اين .است درآمده 6سمت معبود غيبي

  هنگامي چه ،اش گسترش دهد ينينگاه خود را به ماوراي زندگي زم  كه تمدن بر او نتابد مگر آن
و استعداد خود بر   او با نبوغ انسان روشن شد، مفاهيم بلند اشيائي كه  كه حقيقت زندگي كامل

  حركت تاريخي كه ،بنابراين 7.ها در تعامل است نيز هويدا خواهد گرديد و با آن آن استيال يافته 
اي از عوامل دروني  به مجموعهحقيقت  آيد، در از درون آن پيشرفت تمدني به وجود مي

                                                 
 30-27شاويش، . 1

  .56، ميالد مجتمعنبي،  بن. 2
 .70، نيةالقرآ ةالظاهر، همو. 3

 .70-65 ،يةآفاق جزائر، همو. 4

 .413العويسي،  . 5

 )همان( .گردد برد كه شامل غيب از نوع تاريخي آن نيز مي ام آن به كار ميمفهوم را نيز به معناي ع نبي، اين بن. 6

 .51، ميالد مجتمعنبي،  بن. 7
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 ؛سازد روحي است كه از انسان، محرك جوهري براي تاريخ مي يگردد كه ناشي از نيروي بازمي
  1.است »دين« منبع اصلي اين نيروي روحي

  و خام خود خارج نموده  هاي اخالقي را از وضع طبيعي است دين ارزش  نبي معتقد بن 
بدين ترتيب ارزش اخالقي، نقش برجسته خود در  .ايدنم تبديل به حاالت دروني فردي مي

در اختيار خود، ايفا  و زمان برداري از خاك  جهت بهره هدايت انسان به سوي اقدام عملي در
گيري نيروي دروني  شناسي نيز ثابت شده است كه عنصر ديني در شكل از نظر روان. نمايد مي
و هدايت آن به سوي پيروي از مقتضيات  او  »منيت« و تنظيم نيروي حيواني تحت كنترل  فرد

نمايد،  و كنش جمعي كه جامعه را به تاريخ متصل مي در درون جامعه » انسان«ويژه فعاليت 
ديني با تغيير دروني، حتي در سيما و مظاهر فرد نيز تغيير ايجاد  هانديش .بسيار مؤثر است

ا در زيبايي سيماي فرد نيز برجاي نمايد و بدين ترتيب، روش تربيت اجتماعي اثر خود ر مي
  2.نهد مي

است دين در تشكيل   معتقد داند؛ وي مينبي نقش اجتماعي دين را بسيار برجسته  بن 
به عقيده وي در . و بناي تمدن سهيم است مؤثر در حركت تاريخ  ه قوي روابط اجتماعيشبك

سان با برادر انساني خود را است كه روابط بين ان  واقع اين رابطه روحي بين خداوند و انسان
لو أنفقت ما في األرض «به آيه  با استنادوي  .آورد مي  برقرار نموده روابط اجتماعي را به وجود

در واقع اين كه است   معتقد 3»حكيم عزيز بينهم، إنه و لكن اهللا الف  جميعا ما ألفت بين قلوبهم
چنين با اشاره  هم .دهد ها را شكل مي نخداوند و دين آسماني است كه روابط اجتماعي بين انسا

دين : گويد ، مي)ص(از پيامبراكرم 4»ؤمن كالبنيان يشُد بعضُعه بعضاً المؤمن للم«به حديث 
و اين ارزش در قالب روابط   آورد ها را به صورت يك ارزش اخالقي درمي بين انسان هرابط

و روابط ديني را يك   بط اجتماعيتوان روا از منظر تاريخي مي. يابد اجتماعي قوي عينيت مي
توان آن را سير تكامل اجتماعي واحدي  شناسانه مي رويداد تاريخي دانست، اما از نظر هستي

روابط روحي در  هسازد، در واقع در ساي اجتماعي كه فرد را به جامعه مرتبط مي  هدانست؛ رابط
شماري  در آن هر فرد به افراد بيآورد كه  دين نظام اجتماعي پديد مي. بستر تاريخي قرار دارد

به ميزاني كه روابط ديني تقويت گردد، بر شمار اين افراد افزوده و بر عكس به  .گردد تبديل مي
                                                 

 .23همان، . 1

 .80و74همان، . 2

 63 :أنفال. 3

 .»كند تر مي مؤمنان براي يكديگر همانند سدي هستند كه هر جزئي از آن اجزاي ديگر را محكم« .4
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اي كه در  نمونه جامعه. گردد ميزاني كه اين روابط تضعيف گردد، از شمار اين افراد كاسته مي
آمده ) ص(حديث پيامبر اكرم آن هيچ گونه شكاف اجتماعي وجود ندارد، همان است كه در

هاي الهي و اجتماعي  دين تركيبي از ارزش 1.غايت دشوار است بهآن   البته رسيدن به است كه 
اما زماني كه  .نمايد هاي اجتماعي بيان و ايفا مي است كه نقش خود را همگام با طرح انديشه
رسد،  و در زمين به پايان ميآيد، رسالت تاريخي ا ايمان به صورت ايماني با گرايش فردي در مي

ايمان اين فرد، ديگر ايمان  .زيرا ديگر در ساختن تمدن و به حركت در آوردن آن سهيم نيست
هاي خود دست  راهبان است كه ارتباط خود را با زندگي قطع نموده، از وظايف و مسئوليت

ها  اجتماعي انسانها موجب جوشش دروني و  از نظر تاريخي نفوذ دين در درون انسان 2.كشد مي
تواند به وظيفه  نمايد، اما دين نمي گردد و بدين ترتيب نقش اجتماعي خود را ايفا مي مي

نقش اجتماعي دين  ،بنابراين 3.اجتماعي خود عمل كند مگر به ميزان ايمان افراد به عالم غيب
 ،اجتماعي هاي منفرد، وحدتي از انسان ايجاد تركيبي است كه هدف آن تشكيل ارزشي است كه 

كننده غذاي انسان،  تأمين ريزي شده و از خاك صرفا از زمان گذرا، زماني اجتماعي و برنامه
سازد و بدين ترتيب نقش خود را در  شمار حيات اجتماعي مي بستري براي تأمين نيازهاي بي

  4.نمايد سازي ايفا مي تمدن
و تمدن   ميان اسالم هرابط دين و تمدن، در مورد هبر اساس اين نگرش كلي در مورد رابط

في نفسه يك  »اسالم« است نبي بر خالف ديدگاه افرادي مانند سيد قطب، معتقد نيز بن
يك تمدن  اما، است سمان نازل گرديدهآاست كه از  »وحيي«سالم ا بلكه  5نيست؛» تمدن«

ن تمد سازي دارد، اما خود اگرچه در ذات خود قابليت تمدناسالم  .پديده انساني است
اسالم تمدن  وراتبه كمك دستو   گير كه با كار و تالش پي هستندها  انسان اين بلكه، سازد نمي
: ثر بوده استؤدوره نخستين تمدن اسالمي دو عامل اساسي در پيدايش آن م در. سازند مي

                                                 
 .57-56همان،  .1

 .139سمحراني،  .2

 .58و14 ،لنهضةشروط انبي،  بن. 3

 .32، العالم االسالمي ةجهو، همو. 4

نحو مجتمع  ي تحت عنوانكتابوي . .معتقد بود اسالم، مساوي با تمدن است و جداي از آن نيست سيد قطب .5
 فحذرا از عنوان آن كلمه متحضر  اما پس از مدتي، نوشت» به سوي جامعه اسالمي متمدن«، إسالمي متحضر

گونه عنوان نمود كه جامعه اسالمي بذاته متمدن است، لذا نيازي به ذكر اين قيد وجود  دليل آن را اين و نمود
 .)نحو مجتمع اسالمي و 122-105، معالم الطريقسيد قطب،  :در اين زمينه نك( ندارد
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. اسالمي و ديگري انسان مسلماني كه سند عيني و محسوس اين انديشه است هنخست، انديش
 هپيدايش تمدن اسالمي و صعود و هبوط آن به وسيله فردي است كه نمايندگي انديشبنابراين، 

 هانديش. رود اسالمي را برعهده دارد، به اين اعتبار كه سند محسوس اين انديشه به شمار مي 
اي است كه به صورت اصالت عيني و حقيقت مطلق متجلي شده  شده مثابه وحي نازل اسالمي به 

نديشه از ناحيه خداوند است، اما محور تمدن، انسان مسلماني است كه سند ارسال اين ا .است
 و كنشنتيجه  در  تمدن اسالمياساس،   اين  بر 1.رود اين انديشه در مسير تاريخ به شمار مي

اما  .آيد به وجود مي از سوي ديگر خاك ب وبا آ و انسان ،سو از يك انسان ميان وحي و واكنش
گذاري براي  اسالم دربرگيرنده اصول قانون. استدرك حقيقت اسالم  دتحقق اين امر نيازمن

له تحول و أهاست؛ مشكل در تفسير نادرست اسالم و عدم اهتمام به مس ها و مكان زمان ههم
شود، اما فهم غلط از آن منتهي به  اسالم ديني است پويا كه منجر به مدنيت مي. پيشرفت است

د وي اسالم، اصالتي بوده كه خدواند آن را طي قرون متمادي به اعتقا 2.جاهليت خواهد گرديد
اسالم در دل  توان گفت كه  عد جهاني اسالم ميشر فرستاده و با استناد به اين ببراي تمامي ب

اسالم به علت وجود روابط متعدد و بافت حاكم بشري به صورت پلي درآمده . جهان معاصر است
اگر ما درصدد آن باشيم كه . ختلف بشري را نجات بخشدهاي م ها و فرهنگ تواند گروه كه مي

ريزي نماييم، سخت به اسالم  شمول را پي امروز يك تمدن آسيايي و فردا يك تمدن جهان
اعجاز قرآني است   هاي ثابت آن و دربرگيرنده جهان شمولي اسالم ناشي از ويژگي 3.نيازمنديم

هايي كه در  دليل لغزش. دهد يري رخ نميگيري آن تغي كه باطل بدان راه ندارد و در موضع
هاي اسالم را  گردد كه نتوانستند مفاهيم و آموزه تاريخ اسالم رخ داده، به خود مسلمانان باز مي

 4.به اجرا درآورند

  
  مراحل تمدن و نقش دين در آن

 .هاست ها و فرايند ظهور و سقوط آن يكي از مباحث بسيار مهم در موضوع تمدن، سير تمدن
 هو توين بي معتقد به دور  خلدون، اشپنگلر پردازان تمدني از جمله ابن نبي مانند برخي نظريه بن

                                                 
 .159مسقاوي،  .1

 .120-117سمحراني، . 2

 .221، يةاالسيو يقيةاالفر ةفكرنبي،  بن. 3

 .133-132سمحراني، . 4
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پيروي » حركت تاريخ«از منطق ها نيز  به بيان ديگر، تمدن 1.تمدني يا چرخه تمدني است
» نهضت«با  :است »دوره«، داراي يك   خلدون گفته ابن به يا »حيات«د؛ زيرا تمدن داراي نكن مي
 گيرد در پيش مي برسد، سپس راه نزول» اوج« هكند تا به نقط رشد مي و  آيد، صعود دنيا ميبه 

بندي از مراحل تمدن ارائه  نبي دو تقسيم بن اساس،   اين  بر .شود منتهي مي» افول«به  و 
 از اين .جامعه و تمدن ارائه گرديده است هو رابط تاريخي  بندي نخست به اعتبار تقسيم: نمايد مي

جامعه بعد از  .3 جامعه متمدن و .2جامعه قبل از تمدن،  .1 :ند ازا منظر مراحل تمدن عبارت
وي در تطبيق اين مراحل با تمدن اسالمي، مرحله نخست را منطبق با دوره جاهليت، . تمدن

و مرحله سوم را منطبق با دوران اخير   اسالمي  مرحله دوم را منطبق با دوره نخست جامعه
بندي نيز به نوعي به نقش عامل ديني در تمدن توجه شده و  اگرچه در اين تقسيم 2.داند مي

نمايد و در  مالك معتقد است كه دين جامعه را از حالت بدوي به جامعه متمدن تبديل مي
بندي دوم با  جا كه تقسيم اما از آن 3دهد، جامعه پس از تمدن، دين كاركرد خود را از دست مي

در تمدن ارائه گرديده است، در اين نوشتار بدان  4وريت تأثير عامل دينيو مح رويكرد ديني 
  :از اين منظر تمدن داراي سه مرحله اساسي است. خواهيم پرداخت

جريان «جهش يك  و اين نخستين مرحله تمدن است كه ويژگي آن آغاز  :مرحله روح .1
مبهم » روح«ه كلمه اگرچ. گردد تحوالت اجتماعي بدان بازمي هقوي است كه هم» روحي

آثار وي  نبي تعريف روشني از آن به دست نداده، اما برخي معتقدند با توجه به  بن  ود نماي مي
مرحله روح، ترجماني تاريخي از  5.توان گفت منظور از روح، التزام به يك مبدأ و عقيده است مي
و فردي ) ا مسيحيتمانند اسالم ي( موجود بين ايمان به يك انديشه، مبدأ و عقيده هرابط

ايمان به يك عقيده، . كند زندگي مياست كه با انتساب به اين ايمان  )مسلمان يا مسيحي(
در اين مرحله . كند و غريزي خارج و از سلطه قانون طبيعت رها مي  انسان را از حالت طبيعي

نطق م او را تنظيم و زيگيرد؛ قانوني كه غرا زندگي انسان بر اساس قانون روح شكل مي
بدين ترتيب انسان به همراهي ديگر افراد جامعه، نخستين . شناساند ش را به او ميا وجودي

روابط اجتماعي الزم براي انجام عمل اجتماعي ه اقدام تاريخي خود، يعني تشكيل شبك
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هاي او نيز در اين حال، برخاسته از قدرت و اراده  گيري فعاليت شكل. كند مشترك را آغاز مي
ساز  بخشد كه تمدن كند و به او انرژي و تواني مي اي كه او را متحول مي اراده ،تدروني اوس

  1.است
 تمدن شده يا انباشته و  در عناصر راكد و  كند مايه ديني دخالت مي زماني كه خمير

، با نيرويي زنده و سرشار   خارج نموده» فطرت«يا » طبيعت«، انسان را از حالت   شود پراكنده مي
ديگر  و  ديني، غرايز و شادابي حيواني هانديش، اخالقي وااليدر يك نظام دقيق و . نگيزاندا ميبر 

دقيق ـ در سطح فردي ـ و نظام استوار و داراي  و  برترتابع نظام اخالقي   كرده مهارها را  واكنش
» غريزه« ،در چنين شرايطي. گرداند از تعهد و مسئوليت ـ در سطح اجتماعي ـ مي باالاي  جهدر

پيشرفت و تمدن ، خيزش هآيند كه زايند چيز به كنترل روح در مي ههم و  شود خاموش مي
 با نداي2»بنيان مرصوص« چون اجزاي جامعه هم و  افراد  هدر اين مرحله، هم به بيان ديگر. است
اي است كه تمام  جامعه تجسم» روح«مرحله  .گيرند حركت صعودي سريعي را در پيش مي روح

ين بدين ترتيب، در ا3.م رو به اوج استومدابه صورت اين حركت  و  اند نيروهايش در حركت
اي ارزشمند است و از انسان  متمركز بر تشكيل جامعه مرحله، نقش اجتماعي دين اساسا

   4. آورد مي پديدهاي گوناگون عملي  بيولوژيكي، يك وحدت اجتماعي قوي و توانمند در عرصه
 نزول وحي در تاريخي بين فاصلهنبي براي تطبيق اين مرحله با مراحل تمدن اسالمي،  بن 

اصلي تركيب  اين مرحله كه مرحله . كند را معين مي ـه37واقعه صفين در سال  تاغار حرا 
در آن غالب » روح«رود، مرحله ديني محض است كه  به شمار مي عناصر جوهري تمدن اسالمي 

در   است كه مبدأ اخالقي در حركت و توسعه تمدن اسالمي  نيرومندين امر اثر دليل اي 5 .است
زيستند كه وقت  العرب مي بدوي در جزيره پيش از نزول قرآن، تنها قومي  .اين دوره بر جاي نهاد

اين رو عوامل سه گانه انسان، خاك و زمان، عواملي راكد و  از شد؛ ها بيهوده سپري مي آن

                                                 
  .37همان، . 1
 »بنيانٌ مرصوصان اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم « :فرمايد سوره صف است كه مي 4اشاره به آيه. 2

  .كنند، بسيار دوست دارد خداوند كساني كه در راه او مانند سد آهنين پيكار مي
  .420ـ419جدعان، . 3
 38الحرش،  .4
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در غار حرا تجلي نمود و » روح«كه  تا آن كردند، هيچ نقشي در تاريخ ايفا نمي متراكم بودند كه
پيامبر « كه 1»قرأا« كه كلمه گو اين .ن ترتيب از ميان اين عناصر، تمدن جديدي پديد آمديبد

و عالم را متحول نمود، از همان لحظه، قبايل عرب را به جنبشي در   و او  را مدهوش »امي
و  اين تحول نه در بين علما . به سوي تمدن راهبري نمود و شتصحنه تاريخ وادا

اي كه رخ داد آن  و بدوي صورت گرفت؛ تنها حادثه  هايي ساده در بين انسانكه مداران،  سياست
آيات   ، در نتيجهشدخود متوجه   آن زمان به ماوراي افق نزديك و زميني اينان در بود كه نگاه 

با آمدن نور هدايت  2.و روشنايي آن را در آفاق مشاهده نمودند شدها متجلي  قرآن در درون آن
تمدن و وحدت، حاصل اين  .توحيد، حركت و پيشرفت آغاز گرديد هو بلند گرديدن طنين آواز

تعادل شخصيت  شود، در نتيجه وحدت و عادل معنوي و مادي برقرار ميزيرا با توحيد ت دو بود؛
اين وحدت  .گردد ريزي مي آيد و با شخصيت متعادل است كه وحدت جامعه پي به وجود مي
به فضائل اخالقي  )ص(توجه پيامبر 3.سازد ريزي تمدن فراهم مي پيشرفت و پي ايزمينه را بر

فضايل است و در دوره انحطاط تمدن، اين فضائل بدين جهت بود كه اساس بناي تمدن اين 
  4.شود دگرگون مي
 و  و پايان دوره توازن بين روح» روح«پايان دوره ، روي كار آمدن معاويه و   صفين هواقع

را از وضعي كه التزام به  را تغيير داد، زيرا تمدن اسالمي   اين واقعه مسير تاريخ اسالمي .بودماده 
و بزرگي، زينت  و ابهت   كه عقل در آن غالب كرداي  مرحلهوارد  و  ت، خارجمبدأ در آن غلبه داش

و وارد  از حالت يك نيروي دافعه در عمق نفوس خارج   در واقع تمدن اسالمي 5.آن گرديده بود
به عقيده  6.ه استسطح زمين گرديده و به صورت افقي از اقيانوس اطلس تا چين گسترش يافت

  كه رغم اين انحطاط خود را در جنگ صفين غرس نمود و علي  يشهنبي، جهان اسالم ر عقيده بن
اسالم جوان نيازمند اتحاد بود، اختالفات داخلي دامنگيرش شد و مبارزه بين روح جاهليت و 

اين عدم  .ايمان، توازن بين روح و زمان را در هم فروريخت سست هروح قرآن آغاز گرديد و معاوي
                                                 

ست كه به صورت وحي الهي در غـار  اي ا است كه نخستين آيه» إقرأ باسم ربك الذي خلق«ه شاره به آيه شريفا. 1
 .حرا بر پيامبر نازل شد

 .57، لنهضةشروط انبي،  بن. 2

 .138-136سمحراني، . 3

 .29، آينده اسالم و امواج خطرناكنبي،  بن. 4

 .38الحرش، . 5

 .58، لنهضةشروط ا. 6
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اين تمدن درخشان بر اساس توازن  كه اساساي گرديد؛ چراتوازن موجب انحراف تمدن اسالم
  1.شده است ، بناه بودگذاري نمود بين روح و عقل، كه اسالم آن را بنيان

  
عقل در اين مرحله بدين معنا نيست كه در مرحله قبل » عقل«كاربرد عنوان : مرحله عقل. 2

هاي شخصي است كه از  داشتو بر جا اجتهادات  ، بلكه مراد از عقل در اينغايب بوده است
و تأثير روح در جامعه  در اين مرحله به تدريج نقش . و مبدأ اخالقي رهاست  روح هسيطر

اي كه منجر به توقف صعود  گونه كند، البته به و در مقابل، عقل رشد مي شود  تر مي رنگ كم
جامعه  هي و توسعورود تمدن به اين مرحله، به نوعي ناشي از گستردگ 1.گردد تمدني جامعه مي

در پيش  و تكامل راه تحول ،، با تغذيه از آناست ديني هانديش اي كه پرورده جامعه .است
ترين  در گسترده »ديني هانديش« به گسترش ،روابط داخلي خويش هبا توسعه شبك و  گيرد مي

 اي تازههاي  ضرورت و  در واپسين مرحله گسترش، مشكالت مادي اما .پردازد مي افق ممكن
» عقل«اما اين  .ستا »عقل مرحله«غاز آ  كند كه نقطه عطف ديگري بروز مي و  آيد پديد مي

 به همان نسبت و شود مي رهاتدريج از قيود  هرو غرايز ب ينا بر غريزه را ندارد، از» روح« هسيطر
 بر نظارتاعمال جامعه نيز از ، دهد مي از دستبر سطح شخصيت افراد روح تأثير خود را  كه

هاي اخالقي و اجتماعي  ارزش هشبك تيببدين تر و  زند مهار اميال فردي سر باز مي و  رفتار افراد
توان   قادر به استفاده از تمامي در اين دوره، فرد .ريزد فرو ميدر نهايت  سست شده كم  كم

اين حالت از نظر  .حياتي خويش نيست، زيرا امكان سيطره بر بخشي از غرايز خود را ندارد
تدريج از ه بنابراين، غريزه ب .يستن فعالتوان اجتماعي  هاجتماعي بدان معني است كه مجموع

هاي  از ويژگي .دگير مي اختيار فرد را در سرنوشت،  شده آزادو ضوابط آن  و قواعد  سيطره روح 
برداري از نيروي حياتي  جاي بهره برداري مادي و اقتصادي، به افكار به بهره اين مرحله توجه 

نظر تاريخي نيز اين تحول در  از نقطه .رفت خويش است كه ويژگي مرحله نخست به شمار مي
در مرحله دوم، يعني مرحله پيشرفت جغرافيايي و  شود كه به ميزان پيشرفت جوامع ديده مي

 .كنند اقتصادي، گرايش به تضعيف و از بين بردن ويژگي قداست در اعتقادات خود را پيدا مي
پيشرفت از نظر اقتصاددانان و پسرفت از نقطه  :توان دو گونه تفسير نمود اين پديده را مي البته 

از  در اين مرحله  2.رود اف يا پيري جامعه به شمار مينظر فالسفه تاريخ؛ چراكه اين، آغاز انحر
اوج خود از  كه تمدن به نقطه  رغم آن شود و علي ديني كاسته مي هتأثير نقش اجتماعي انديش

                                                 
 .29-27آينده اسالم و امواج خطرناك، . 1



 181/ نبي رابطه دين و تمدن در انديشه مالك بن
 

هاي محسوس  ، اگرچه نشانهشود ميرسد، در واقع بيماري اجتماعي آغاز  نظر علوم و فنون مي
  3.آن هنوز آشكار نگرديده است

 اول عصر و ان اموي هدورنبي، اين مرحله، در مراحل تمدن اسالمي، بر  بن ك از نظر مال 
ترين گشايش يشدر اين مرحله ب. عقل رشد يافت و گرديد سست  روحكه  منطبق است انعباسي

، رياضي، طب مختلفي مانند  موعل، از اين رو يابد و پيشرفت در علوم و فنون و آداب تحقق مي
 نيست كه اين مرحله اما ترديدي .گرديد شكوفامداني برجسته توسط دانش فلسفهنجوم و 

، بين روح ينپيش هآيد، زيرا توازني كه در مرحل شمار مي به  اسالمي انحرافي از خط اصيل تمدن
هاي سستي كه حاكي از نزديكي زمان  خورد تا نشانه و عقل بر قرار بود، به نفع عقل به هم مي

گير كارآمدي اجتماعي  نقصي كه دامن هدر نتيج »طبيعت« و  است، آشكار شود» روح«افول 
صفين از بعد رواني  همعرك. جامعه مستولي شود و  ديني شده، بار ديگر بر رفتار فرد هانديش
انسان مسلمان  در پي آن،نظام اعمال بازتابنده در جامعه اسالمي كه  رب يوارد آمدن شوك هنشان
از بعد . خويش را از دست دادعدي از غرايز ب هارم و  نشاط خويش و  تصرف در نيرو توان

، زيرا بخشي استكار افتادگي مجموعه نيروهاي اجتماعي  از صفين نشانِ هاجتماعي نيز، معرك
  4.كردند اخالقي جامعه ـ فعاليت مي برتراز اين نيروها در جرياني مخالف ـ يعني مخالف الگوي 

  
مالً از سيطره روح رها شده بر جامعه سلطه كامل كا» غريزه« در اين مرحله: مرحله غريزه. 3

تالش در مرحله دوم، قرار داشت، » ديني هانديش« كامل هيطرتر در س غريزه كه پيش .يابد مي
دهد تا به جايي رسد كه بر سرنوشت انسان مسلط  ادامه مي يطرهساين خود را براي رهايي از 

ديني پايان  هت كه كاركرد اجتماعي انديشجاس در اين .نمايدسوم  مرحلهتمدن را وارد   دهش
ناتوان  كه غرايز بر آن حاكم شده، كامال اي روح از انجام وظايف خود در جامعه و  يابد مي
در چنين شرايطي بناي تمدن با علم، صنعت و عقل برقرار نخواهد ماند، زيرا روح و . گردد مي

ه روح تسليم اخالق رذيله گرديد، گاه ك گردد و آن تكامل آن است كه موجب تكامل تمدن مي
گردد و  هرگاه نور روح متوقف شد، شعاع عقل نيز خاموش مي .ريزد اركان تمدن در هم فرو مي
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بنابراين هنگامي كه تمدن  .دهد دانش نيز در اثر عدم قدرت روحي، حكومت خود را از دست مي
گردد و به  رهسپار ميرو به ضعف روحي و اخالقي نهاد، به سوي پايان دوره تاريخي خود 

در اين مرحله نقش اجتماعي  1.كند جديد خود را آغاز مي هسرزمين ديگري كوچ نموده دور
با جامعه به اجزاي خردي  پاشد و روابط اجتماعي از هم مي هديني به پايان رسيده، شبك هانديش

روابط  هي شبكو از هم پاشيدگ  پيامدهاي ناشي از آشفتگي2.گردد تجزيه ميارتباط  يكديگر بي
تفكر  هويژگي ديگر اين دوره غلب. يابد زندگي روزانه افراد نيز گسترش مي هاجتماعي به حوز

متحول   اي كه هدف فعاليت اجتماعي به سوي اهداف كمي است، به گونه» انگاري شيء«
وضع جامعه به حالت  در چنين شرايطي. گيرد و اهداف كيفي در حاشيه قرار مي شود  مي

  3.گردد بازمي، روابط اجتماعي و فروپاشي اخالق افراد هحالت گسست شبك يعني، پيشين
دوران پس از آن تا زمان  و  مطابق است با اواخر عصر عباسي  تمدن اسالمي دراين مرحله 

ـ كه هنوز هم ادامه  دوراندر اين  .مغرب در سلسله موحدون ازو نيز دوران پس  خلدون ابن
انساني كه نظام  ،نهد نام مي» نوانسان پس از موحد«را نبي آن  بن دارد ـ انساني حاكم شده كه 

فع انمبا محاسبه  و تنهارا از دست داده است  خودارزش اجتماعي  و  اش مختل شده روحي
 گراييبه عبارت ديگر در اين مرحله، به تبع رهايي غرايز، فرد .كند مي فعاليتخصوصي خويش 

 شود مي» انحطاط«در نتيجه جامعه دچار  و  پاشد روابط اجتماعي فرو مي هشبك، شود ميحاكم 
  4.رسد مي و پس از آن دوران استعمار فرا  آيد فراهم مي» استعمارپذيري«شرايط  و 

هاي متصل به يكديگرند و مراحل ظهور و  هاي بشري، حلقه نبي معتقد است تمدن بن 
نخست آن با  هلچه اين تمدن اسالمي باشد يا مسيحي، مرح ؛ها مشابه يكديگر است سقوط آن

ديني، افول آن آغاز و نخست  هزميني بر انديش هجاذب ه، سپس با غلبه ديني آغازظهور انديش
وي در مورد تمدن مسيحي غرب نيز بر اين  ،بر اين اساس 5.گردد روح و سپس عقل ناپديد مي

را  فوق  توان تأثير دين درپيدايش اين تمدن و مراحل سه گانه است كه با تأمل در آن مي باور 
كه برخالف  آن هايي نيز وجود دارد، از جمله  گرچه بين اين دو تفاوت .در آن مشاهده نمود
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دليل اين امر . اسالمي، بين ظهور مسيحيت و پيدايش تمدن آن فاصله وجود دارد تمدن
آمادگي پذيرش  العرب ظهور نمود كه  ةست كه برخالف اسالم كه در سرزمين بكر جزيرا آن

هاي عبري،  ديني را داشت، مسيحيت در سرزمين متراكم از اديان و فرهنگ هنديشا هرگونه 
 يافتن عناصر اجتماعي آزاد و ،فرهنگي و  در اين ازدحام فكري. روماني و يوناني متولد گرديد

تأثيرگذاري فعال در قلوب  و  كافي براي ايجاد يك تركيب جديد بسيار دشوار بود و زمينه ورود
آلماني  از اين رو مسيحيت زماني توانست نقش خود را ايفا نمايد كه به بداوت .مردم را نداشت

هاي  انسان بين آناي را در  جا بود كه توانست روح فعال برانگيزاننده در شمال اروپا رسيد، در آن
وي براي تأييد  1.ن همان جايي بود كه شارلمان روح مسيحيت را برانگيختآ ؛آورد پديدبكر 

استناد  پژوهشي تحليلي در مورد اروپادر كتاب  2»هرمان دي كيسرلينگ«ه سخن اين مطلب ب
وي معتقد است  .»در جهان مسيحيت با آلماني ها ظهور نمود  روح اخالق سامي« كند كه مي

در تحليل نهايي چيزي جز  چه بسا اين سخن كيسرلينگ درست است، چرا كه روح سامي 
گويد نقطه اتكاي اصلي  كيسرلينگ مي .ورود در تاريخ نيستمسيحيِ كامالً آماده براي  هانديش

روح مسيحيت و مبدأ اخالقي آن دو قاعده اساسي است كه . ستا آن تمدن اروپا بر روح دينيِ
، محمد و شارلمان :هنري بيرين نيز در كتاب خود. برتري تاريخي اروپا بر آن استوار گشته است

 دو تمدن اسالمي و مسيحي را مورد توجه قرار داده و رابطه بين برانگيختن دين و ظهور تمدن
هاي  ديد كه مسيحيت را در درون انسان وي در شارلمان شخصيتي مي. مقايسه نموده است را

نخست تمدن مسيحي از دوره  همرحل. بكر برانگيخت و در نتيجه تمدن در آن رشد نمود
روح وارد  هنسانس تمدن اروپا از مرحلبا شروع ر. شود كارولنژيان تا دروره رنسانس را شامل مي

با كشف آمريكا توسط  -و گسترش جغرافيايي -با انتشار آثار دكارت -توسعه عقلي همرحل
واقع به گفته كيسرلينگ با شروع رنسانس و نهضت اصالح ديني،  در. گرديد - كريستف كلمب

ر واقع به دو مرحله بنابراين وي د .مركز ثقل تمدن از مجال روح به مجال عقل منتقل گرديد
توان در آثار ديگر  اشاره به مرحله سوم را نيز مي .نخست سير تمدن غرب اشاره نموده است

نبي حتي در مورد  بن 3.مشاهده نمود انحطاط غربانديشمندان اروپايي مانند اشپنگلر در كتاب 

                                                 
 .38الحرش، . 1
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وجود دارد  گيري آن مسيحيت در شكل ههاي انديش ها و رگه ماركسيسم نيز معتقد است، ريشه
   1.بر مبناي افكار الحادي استوار نگرديده است و صرفا
مشخصي وارد  »ديني هانديش«غاز تمدن زماني است كه آ  ، نقطهچه گفته شد نابر آنب
مبدأ اخالقي سيادت خود را بر حيات طبيعي زماني است كه  آننقطه پايان  و  شود مي  جامعه

بدين ترتيب دوران . دهد سركوب شده، از دست ميخويش را بر غرايز  هسلط» روح« جامعه و
اي كه غريزه حاكم بود، باز  و دوره  رسد و جامعه به حالت ماقبل تمدن افول تمدن فرا مي

گردد، بلكه  البته اين بدان معنا نيست كه از نظر علمي، جامعه به نقطه صفر باز مي .گردد مي
 ل محرك تمدن، به نقطه صفر بازگشته است؛از منظر ديني به عنوان عام ،از مسير خود جامعه 

 »خاك«، »انسان«پس از آن،  .چراكه دين در اين مرحله غايب يا ناتوان از تسلط بر غريزه است
كه هيچ  اند و ساكني عناصر راكد  روند، بلكه صرفا دني به شمار نميديگر عناصر تم »زمان«و 

 و  نهد غروب مي و  افول  ين ترتيب تمدن رو بهدب. ها وجود ندارد بين آن اي انهارتباط خالق گونه 
  . دسر به پايان مي اش دوره

  
  دين و احياي تمدن

يا در آستانه ورود به يكي از ) روح ـ عقل ـ غريزه(هاي ياد شده  يكي از دوره پيش از آغازِ ،انسان
چار گسست ، زماني كه دغريزه هاما در پايان دور زيد؛ مي »تمدنپيشا « ها، در حالت اين دوره

با دوره اين  انسانِ . شود مي» پساتمدن«از او گرفته شد، وارد دوره   تمدن به تمامي و  تمدني شد
، آمادگي »طبيعي« ، به عنوان انساني»پيشاتمدن« دوره درزيرا  كلي متفاوت است، دوره ديگر به

منبع مشكالت  و انساني فرسوده »پساتمدن« در دورهشگرفي براي ورود به دوره تمدن دارد، اما 
دگرگون   ريشهاز   كه مگر آن را ندارد؛» تمدني اثر«ديگر قابليت توليد هيچ  عظيمي است كه

يي »ها چالش«با  بي يا به اصطالح توين با دشواري هاـ» ديني هانديش«در چنين حالتي  .شود
ازسازي كند تا تحقق عمليات ب پنجه نرم ميو  دست -كه بر سر راه اهداف جامعه قرار دارد

  2.تمدني را شدني كند
 اما، است  ي تاريخي حركت تمدن معتقدها دوره بهنبي  بن كه اشاره شد،  گونه همان گرچه

از و  ها را باور ندارد  مرگ اجباري تمدنخلدون،  ابن برخي ديگر از انديشمندان مانند برخالف
                                                 

 .64-59 ،ميالد مجتمع ؛ 64-61، ةشروط الحضارنبي،  بن. 1

 .43؛ الحرش، 89 ،النهضةشروط نبي،  بن. 2
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تحول خداوند اسباب  ،وي به اعتقادتمدني كه درخشش خود را از دست داده نااميد نيست، زيرا 
دهد  خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي« :ها نهاده است اختيار انسان درپيشرفت را و 

شود و  هرگاه فرد تغيير نمايد، جامعه متحول مي 1.»كه خود حال خويش را تغيير دهند آن مگر
از . نمايد مييخي رخ ديني در مراحل تار هترين تغييرات با رشد سريع انديش ترين و عميق بزرگ

ذيري از آن ناپ اي كه حتميت و اجتناب ، به گونهكند مياين منظر، نگاه به مراحل تمدن تغيير 
البته  2.است ها قرار داده شده  ه سرنوشت آن در اعماق وجود خود انسانشود، چ برداشته مي

انساني سير ، معتقد است تمدن با فرق نهادن بين تمدن انساني و تمدن اجتماعينبي  بن
به اعتقاد وي، بين اين دو  .تصاعدي دارد، بر خالف تمدن اجتماعي كه سير آن دوري است

اي تمدن انساني از تمدن اجتماعي عبور نمايد،  تكاملي وجود دارد و هرگاه در جامعه هرابط
به سرزمين ديگري منتقل و مراحل جديد در بستري تازه  شود و ميمراحل تمدن در آن متوقف 

 .گيرد هاي جديد شكل مي چنان استمرار يافته و تمدن ها هم اين هجرت تمدن ؛گردد از ميآغ
رسيدن به تمدن جهاني نقطه پايان اين مراحل است و پس از آن چيزي جز كسوف كلي عالم 

  3.وجود ندارد
 و  مراحل تمدني و نآناچار بايد مبتني بر آگاهي كامل از تاريخ  يتمدنهراحيا يا بازسازي 

نبي به راه  بن جاست كه  از اين .جامعه در مراحل مختلف باشد و  رايط اجتماعي و رواني فردش
نقش  ، اكنون،اسالمي هانديش وي بر اين باور است كه  . پردازد مي  حل مشكل تمدن اسالمي

 از اين رو ابتدا انسان مسلمان بايد .داشت، ندارد) ص(كه در سلوك افراد در عصر پيامبررا فعالي 
هاي نخستين خود  خود را بازسازي نموده به پيروي از اسالم و شريعت و به اصول و ريشه

براي انسان . گيري از خاك و زمان به بازيابي تمدن اسالمي بپردازد بازگردد، سپس با بهره
دهي مجدد قوا براي  سازمان«كند، نقطه عزيمت بايد  زندگي مي كنونيمسلماني كه در عصر

ه ديني آن باشد مايخمير و ي بر مبناي عناصر تمدن» ي قوي از روابط اجتماعيا هبازسازي شبك
انّ اللّه اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما « آيه نخست قاعده: مستند است  كه به دو قاعده اسالمي

                                                 
  11/رعد. 1
شـروط  ؛ 80، مـيالد مجتمـع  نبـي،   بن ؛11-10جودت سعيد، حتي يغيروا مابانفسهم، : به نقل از 414العويسي، . 2
 .59و49، لنهضةا

  .415همان، . 3
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از اين نص براي اين  استفاده  البته  .است كه يك نص محوري براي تاريخ تكويني 1»بانفسهم
كه مطابقت آن را با واقعيات تاريخي بپذيريم؛  اول آن: دو شرط اساسي استمنظور منوط به 

نبي مورد نخست را با  بن  .كه به امكان تطبيق آن با شرايط كنوني معتقد باشيم دوم آن
هاي تاريخي اثبات نموده و در مورد دوم نيز معتقد است كه ترديد در اين مورد، تنها  بررسي

چرا كه نيروي تركيب عناصر تمدن  و تأثير دين در هستي است؛  محاكي از جهل نسبت به اسال
دوم قاعده  2.و مكان خاصي ندارد و اختصاص به زمان  و جاويدان است  در جوهر دين، ابدي 

؛ »ولهابه ا اليصلح آخر هذه االمه اال بما صلح« :فرمايد مي است كه )ص(از رسول خدا حديثي
نبي بر اين باور است كه ما امروز  بن .»چون آغاز آن هم شود مگر پايان اين امت اصالح نمي«

اساس، شروع اين اصالح  اين بر. نيازمند بازسازي نيروي حياتي فرد مسلمان و هدايت آن هستيم
كند قرآن براي نخستين بار به او احساس  يمسلمانبا روشي است كه هر  قرآن فهمو  تالوتاز 

چه بيش از هر  آن«: كند كه وي در اين باره، به اين سخن اقبال الهوري اشاره مي. شود وحي مي
فرزندم، قرآن را به : گفت چيز ديگر در من مؤثر افتاد، نصيحتي بود كه از پدرم شنيدم كه مي

اقبال   اي كه شيوه را به» قرآن«بايد  نخست .»اي بخوان كه گويا بر تو نازل شده است گونه
بر وجدان » حقيقت قرآني«قرآن را بايد چنان دريافت كرد كه گويي دوباره  .، آموختگفت مي

گونه كه گويي در همان لحظه از آسمان نازل شده  بدانشود، درست  انسان مسلمان نازل مي
مودن آن در شيوه و قرآني پس از فهم و درك كامل و پياده ن هتعهد داشتن به انديش 3.»است

هاي  تحقق اين امر منوط به تحول در شيوه. ضرورت داردبراي بازسازي تمدن  ،قالب زندگي
عدم اصالح تفسير در پرتو تاريخ و زمان، . تفسير قرآن در پرتو تجربه تاريخي جهان اسالم است
آن  هارد كه نتيجگذ بند به اسالم را راكد مي مانع فهم قرآن است و اخالق و رفتار متعهد و پاي

انسان عصر  ههاي تفسير، رابط موفقيت در نوآوري و اصالح شيوه. است تباهي و اقدام كوركورانه 
گردد كه  بستر عقلي مهيا مي ،فهم قرآني هكند؛ به دنبال آن در ساي جديد را با اسالم تجديد مي

عالوه بر  4.آيد ئل ميهاي اجتماعي و مادي زندگي به پيشرفت نا گيرد و در جنبه علم را فرامي

                                                 
» .حـال خـود را تغييـر دهنـد    هـا   كـه آن  دهد تا آن شت و حال قومي را تغيير نميسرنو خداوند سرنوشت هيچ« .1

 .11/رعد
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اين الزم است رسالت مسلمان امروزي در عالم، تعريف و مشخص گردد تا بتواند متناسب با 

   1.مقتضيات زمان رسالت تاريخي خود را ايفا نمايد
و الگوبرداري   سازي به روش غربي نبي تمدن بن برخالف نظر برخي انديشمندان مسلمان، 
تمدن  است كه  معتقد را كهپذيرد، چ نمي زسازي تمدن اسالميبراي جهان اسالم و با را از آن
 انحطاط هدر مرحلاز دست داده و به دليل فروپاشي اخالقي  خود را فلسفه وجودياكنون  غرب

اكنون در مرحله  و دوم را پشت سرنهاده   عالوه، اين تمدن نيز مراحل اول به. ستقرار گرفته ا
 مارهايي  هوسيلقابل الگوبرداري و  تواند نمي از اين رو 2دارد، پاياني خود يعني مرحله غريزه قرار

اوج صنعت و   اروپا پس از رسيدن به  جهان اسالم است تا از گرفتار شدن به وضعي كه بر. باشد
هاي اخالقي و محصور كردن جهان در مرزهاي  وري بدان دچار شد، يعني رها كردن ارزشافن

بر همين اساس . خود استخاص هاي  تمدني اصيل با ويژگي نبي بن  .خاص، اجتناب ورزد قومي
و معتقد  است ، مخالفبه قصد رسيدن به تمدنهاي تمدني غرب  فرآوردهاز است كه با گدايي 

در مقابل،  تمدني كه روح ما در آن دميده باشد و ،ما بايد تمدن خاص خود را بنا كنيمكه است  
البته اين بدان  3.انساني را به ما هديه نمايد هدگي كريمانها و اقتضائات اجتماعي براي زن فرآورده

مرحله تا رسيدن به  بلكه مراد آن است كهمعنا نيست كه ما جدا از عالم زندگي كنيم 
يي، به حد ضرورت بايد از توليدات ديگران از جمله غرب براي بناي تمدن خود استفاده اتكاخود

آن در پي رسيدن به تمدن   ربشويم صرفا با اتكا بدان نبايد شيفته و وابسته  اوالنماييم، اما 
هاي فرهنگي و قواعد اخالقي جامعه خود هماهنگ  بايد اين توليدات را با ويژگي ثانيا، 4باشيم؛
از تجارب ديگران براي بناي تمدن، بايد   و استفاده به بيان ديگر، وارد نمودن محصوالت . سازيم

جهان اسالم اين است كه خود را از  هوظيف 5.ود ما باشدهاي خ و ويژگي هماهنگ با اصالت 
 كه بدون آن ،به سطح باالي پيشرفت مادي برساند  ريزي منظم علمي طريق يك برنامه

                                                 
 .114، تمعميالد مج؛ 169، تأمالتبن نبي، . 1

مرحله روح آن مصادف : وي معتقد است، تمدن غربي نيز مراحل سه گانه روح، عقل و غريزه را طي نموده است. 2
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بايد براساس تعادل بين كم   هاي اخالقي خود را از دست بدهد، زيرا تمدن جديد اسالمي ارزش 
به عبارت ديگر، نهضت  .دبرپا گردوجدان  و  ه علمباالخر و  هدف و  ، وسيله  ، ماده و روح  و كيف

 ،بنابراين. است ها نيست بلكه در جمع بين علم و ايمان جهان اسالم در جدا شدن از ارزش
پذير  امكان ، متناسب با مقتضيات زمان و مكانديني هاحياي انديش ابتنها ، اسالمي تمدن ياحيا
   . است

  
  نتيجه

دين و تمدن پرداخته و از جايگاه و نقش دين  هبه موضوع رابطتاكنون بسياري از انديشمندان 
نبي با ديدگاهي متفاوت به تبيين عناصر تمدن و نقش   اما مالك بن اند، در تمدن سخن گفته

قائل  نقشي محوريدر فرايند ايجاد تمدن براي دين وي . دين در توليد تمدن پرداخته است
كه معتقد است بدون دين  جا تا آن داند ميتمدن   گيري است، و حضور دين را شرط اساسي شكل

نابودي تمدن  آيد و عدم حضور و ايفاي نقش دين برابر با افول و تمدني به وجود نمي اساسا
 برتأثيري  ،نخست. گذارد از ديدگاه وي، دين از چند جهت در پيدايش تمدن اثر مي .است

. ، انسان استآنازنده و برپاكننده ترين عنصر تمدن و عنصر س مهم. گذارد عناصر تمدن مي
انساني كه به  .ساز است كند، ساختن انساني تمدن ترين نقشي كه دين در اين جهت ايفا مي مهم

در عين فردگرايي، داراي روحيه اجتماعي قوي و  است و ش آگاها ابعاد مادي و معنوي وجودي
برد،  رفاه خود بهره مي داراي جوشش و حركت است، از خاك و مواهب آن در جهت پيشرفت و

دين، انسان طبيعي و . كند برداري مي به ارزش زمان آگاه است و از آن به بهترين شكل بهره
انسان موجودي . كند ميتبديل فطري را از حالت غريزي خود خارج نموده، به انساني تمدني 

دين . اردفرهنگي و فرهنگ عصاره تمدن است و دين نقش مهمي در فرهنگ انسان بر عهده د
شناختي براي  ييسازي، ذوق زيبا آورد كه داراي اخالق اجتماعي براي جامعه انساني به وجود مي

ها، منطق عملي براي جوشش و حركت و به ظهور رساندن  ها از پليدي تشخيص زيبايي
دين به كار و فعاليت انسان جهت . ها و توانايي فني و صنعتي براي پيشرفت است انديشه

 تاكند  كند و انسان را راهنمايي مي آن را به سوي تحول و پيشرفت هدايت مي دهد و مي
است كه  يهاي دين از درون اين هدايت. پيشرفت اجتماعي به كار گيرد در راههايش را  سرمايه

دين با  .سازي آن است دومين نقش دين نقش اجتماعي و جامعه. آيد ساز پديد مي انسان تمدن
نوعان خود،  از يكديگر به افرادي داراي ارتباط زنده، پويا و هدفمند با همهاي جدا  تبديل انسان

اي دارد و اين قابليت او  العاده آورد كه توان فوق قوي از روابط اجتماعي را به وجود مي اي هشبك
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كنندگي و ايجاد  سومين نقش برجسته دين، نقش تركيب .دهد ميسازي قرار  را در مسير تمدن
دين همانند روح در كالبد اين عناصر پراكنده و  .گانه تمدن است عناصر سه حلقه اتصال بين

ها با يكديگر و به حركت درآوردن اين مجموعه، زمينه را براي  آن دادندمد و با پيوند  راكد مي
نبي معتقد است اين نقش دين از نظر علمي و عملي قابل  بن. سازد پيدايش تمدن فراهم مي

ويه عملي نيز اكنندگي در جوهر دين نهفته است و از ز لمي، نيروي تركيباز نظر ع .اثبات است
 هايي نظير تمدن شواهد تاريخي متعددي براي اثبات اين مطلب وجود دارد و بررسي تمدن

  .رود هاي ديگر گواه تأييد اين نقش به شمار مي تمدن و) غربي(مسيحي  اسالمي، تمدن 
كه هايي نيز دارد  نقصاننقاط قوت برجسته از زوايايي  با وجود برخورداري ازنبي  بن هنظري
به ذكر چند نكته مرتبط با موضوع اين نوشتار فقط جا  در اين ؛طلبد مجال ديگري مي طرح آن

از  وي از يك سو عمدتا. شود نخست، تناقضي كه در مورد مفهوم دين ديده مي. گردد بسنده مي
فرض دين را چنان گسترده  هاز سوي ديگر داير اما. منظر وحياني و آسماني به دين نگريسته

كه گاه هيچ گونه را هايي  هاي اخالقي و اجتماعي و ايدئولوژي مكاتب و انديشه هكه هم كرده
اگرچه وي تالش بسياري نموده بين اين دو نگاه . گيرد مي ارتباطي با وحي ندارند نيز دربر

 هموفق نبوده و تناقضاتي در انديش راهن رسد چندان در اي متفاوت جمع نمايد، اما به نظر مي
اما از سوي  1داند سو پيدايش تمدن را برآمده از وحي مي براي نمونه از يك. راه يافته استوي 

هاي  هاي برآمده از اديان غير آسماني و آيين ديگر اين سخن با تعريف عام وي از دين و تمدن
وي كه،  ديگر آن. رسد سازگار به نظر نميمعنايي ندارد،  ها اساسا آننگاه بشري كه وحي در 

ايفاي نقش اجتماعي دين را وابسته به ميزان اعتقاد افراد به عالم غيب دانسته، اما روشن است 
توانند  نميندارند و بنابراين اعتقادي به عالم غيب  هاي اخالقي و بشري، اساسا ز آيينكه برخي ا

مفهوم مادي آن نيز چندان با مفهوم عالم غيب  تلقي غيب به. نقشي اجتماعي نيز ايفا نمايند
نكته ديگر اين است كه بن نبي تأثيرگذاري تمدني دين را محدود به  .رسد سازگار به نظر نمي

هاي متكثر  هاي بكر نموده و معتقد است دين در محيط ها و انسان جوامع بدوي و سرزمين
اي درست  اگرچه اين سخن تا اندازه. سازي ندارد تأثيرگذاري و تمدن هفرهنگي، امكان و زمين

اما مفهوم آن اين است كه دين توانايي  تر است، آسانهاي بكر  است، چراكه اثرگذاري در محيط
سازي در بسترهاي غيربكر و متكثر ديني و فرهنگي را دارا نيست،  الزم براي اثرگذاري و تمدن
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از نظر فرهنگي و اجتماعي در  تري ها، شرايط بسيار مناسب گونه محيط كه در اين حال آن
براي تحوالت عظيم فكري و  زمينه  هيچها  در آنمقايسه با جوامع بدوي و بكر وجود دارد كه 

ي داراي پيشينه تمدني و يها گاه كه به سرزمين تمدن اسالمي، آن. در ميان نيستاجتماعي 
تر از زماني كه در  زونهاي خود را بسيار اف فرهنگي مانند ايران و روم رسيد، توانست ظرفيت

 .رساندبظهور  هشبه جزيره عربستان محدود بود، به منص
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