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یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                               پژوهی نشر
 

   9911 پاییز /مپنجشماره  /دومسال   

                  

 شاخصه ها و ویژگی های تمدن اسالمی در آیات و روایات
 2/ فاطمه احمدی 1جمال فرزند وحی

 (19-999) 

 چکیده

    ها ممتاز هایي دارد که آن را از دیگر تمدنشاخصه تمدن اسالمي نمونه کامل یک تمدن دیني است و آن،
ترین هاي قرآن کریم آمده است؛ زیرا قرآن کریم مهماي برجسته در آموزهبه گونه هاسازد. بیشتر این شاخصهمي

شود؛ شناخت هاي بشر پاسخ دهد .هدفي که در این تحقیق دنبال ميي پرسشتواند به همهمنبعي است که مي
ها را خصهاین شا شود کهها ميهایي است که باعث تمایز تمدن اسالمي از دیگر تمدنآن دسته از شاخصه

والیت  مستضعفان، و رعایت حقوق مظلومان عقالنیت، تکریم جایگاه انسان، توان بدین شرح دانست:مي
بهداشت وگسترش  توجه به سالمت و معرفت،آزادي، علم و عدالت گستري، نگرش توحیدي، مداري،

عات به کار رفته روشي که در این تحقیق براي جمع آوري اطال اخالقیات بر اساس موازین اسالمی است.
 باشد.اي ميکتابخانه -است؛ روش توصیفي

 عدالت گستری و اخالق. شاخصه تمدن اسالمي، ،تمدن اسالمی واژگان کلیدی:
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             کاربردینوع مقاله:                             8933/ 73/ 82:تاریخ پذیرش                         8933/ 70/ 76تاریخ دریافت:
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 مقدمه
اي از قوانین دیني که برگرفته از قرآن کریم وآموزه هاي نبوي است؛ همه ي تمدن اسالمي با مجموعه

اقتصادي جامعه اسالمي را دربرمی  فرهنگي و سیاسي، اجتماعي، دقایق حیات فردي و ابعاد زندگي و
افزون بر مسائل  چند بعدي قرآن کریم، احاطه قوانین اسالمي مبتني برآیات عمیق و شمولیت و گیرد.

شود به همین دلیل، هاي زندگي فردي را شامل ميظریف ترین بخش کالن حیات جمعي،خردترین و
هنگامي اقبال این  بخشد.سو مي به سیر تکاملي جامعه سمت و تمدن اسالمي با قوانین مشخص

قواعد دیني را با اصول طبیعي حیات بشري درک  یابد که بتوان تطبیق این قوانین وقوانین فزوني مي
نمود. فضا و محیط زندگی فردی و اجتماعی در همه ابعاد آن، باید عین توحید و اسالم باشد؛ تا بتوان 

لقاء الله پیوست و به سعادت رسید و  به مقام کمال انسانیت که غایت و هدف  در چنین محیطی به
توان انتظار داشت که اهداف و تمدن اگر الهی نباشد ؛به هیچ وجه نمی نائل آمد. خلقت انسان است؛

 های الهی محقق شود و انسان ها به سعادت برسند.آرمان
 

  
 مفاهیم 

همکاري  نشین شدن،به اخالق وآداب شهریان خوگرفتن وتمدن در لغت به معناي شهر. تمدن: 9
( در 876: 8901دیني،سیاسي و...قلمداد شده است.)ایزدپناه، افراد یک جامعه درامور اجتماعي،

، تمدن 4کنند.در اصطالح و از نظر ساموئل هانتینگتونفرهنگ عربي از آن به الحضاره تعبیر مي
: 8908آید.) هانتینگتون،ن سطح هویت فرهنگي به شمار ميباالترین گروه بندي فرهنگ و گسترده تری

اقتصادي،  ي رویدادهاي اجتماعي،داند که همهاي به هم تنیده ميتمدن را پدیده ،4( هنري لوکاس80
 تمدن ر 1( ویلیام جیمز دورانت81: 8918گیرد.)ویل دورانت،حتي هنر وادبیات را در بر مي سیاسي و

 داند که در نتیجه ي وجود آن، خالقیت فرهنگي امکان پذیر شده وي ميادر شکل کلي، نظم اجتماع
 (5: 8998جریان می یابد.)دورانت،

واژه ي اسالم از ریشه ي )س ل م( که در قرآن کریم، هشت بار به کار رفته، است. )رشاد،  . اسالم:2
: 8886طني)راغب،( معناي لغوي اسالم عبارت است از: عاري بودن از آفات ظاهري و با281: 8915

                                                                 
1 . Samuel P. Huntington. 
2 . Henry Lee Lucas. 
3 . William James Durant. 
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( خالص کردن و خالص نمودن عبادت ودین و عقیده براي خدا و تسلیم شدن به دوست 285
(در اصطالح، اسالم آخرین و کامل ترین دین توحیدي است که بر 935: 8935است.)بجنوردي، 

محمد  مبناي وحي الهي وآخرین کتاب آسماني یعني قرآن کریم به امر الهي و به وسیله خاتم االنبیاء
بن عبدالله)ص( براي هدایت و رستگاري و سعادت انسان ها در تمام مکه اعالم شد و با وجود 
مخالفت و ممانعت مشرکان در تمام جزیره العرب، انتشار یافت و بعد از رحلت آن حضرت، توسط 

 (885: 8905مسلمانان در سراسر عالم منتشر گشت.)خرمشاهي،
م و انتشار سریع و گسترده آن در میان اقوام و ملل و جلب و جذب با پیدایش اسال . تمدن اسالمي:9

گذاری شد که در از فرهنگ و تمدن انسان پایه های گوناگون بشری، بنای مستحکم و عظیمیفرهنگ
موفق به  های نوین اسالمیها و مالکایجاد آن، ملل و نژادهای مختلفی سهیم بودند. این ملل با ارزش

تمدن یک ملت یا شود،از این رو، تمدن اسالمی گفته می دند که بدان تمدن اسالمیایجاد تمدنی ش
ها و دیگران را ها، ایرانیان، ترکاست که عرب های اسالمینژاد خاص نیست بلکه مقصود، تمدن ملت

 (414: 4131شود.)مجیدی،شامل می
گردد. به دلیل وجود ور دین اسالم ميي مؤلفه هاي آن بر محتمدن اسالمي، تمدني دیني است که همه

؛ زیرا آغاز و ماني و تعریف معنایي برخورداراستهمین پسوند پرمایه از یک سو، از قابلیت تجدید ز
از سوي دیگر، داراي گستردگي مفهومي و موضوعي بسیاري است که همه  انجامش مشخص است و

ن دیني الهي در خود دارد، بدین ترتیب، پیچیدگي ها ، ظرایف و جهان شمولي دین اسالم را به عنوا
هاي قرآني و متکي بر سنت ي ویژگي هاي تمدن الهي در چارچوب آموزهتمدن اسالمي داراي همه

 هاي آن دین، اخالق، علم ، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دیني و... است.پیامبر است و مؤلفه
 (58: 8911)احمدي، 

 

 
 هاي تمدن اسالميشاخصه

هاي مهم تمدن اسالمي بزرگداشت انسان وحفظ کرامت و از شاخصه یم جایگاه انسان:. تکر 9
شرافت اوست. تمدن اسالمي انسان را در زمین وآسمان، اشرف مخلوقات مي داند و به هیچ مخلوقي 
اجازه اهانت و تحقیر انسان را نمي دهد.تکریم یعني منزه داشتن،حرمت نگه داشتن،گرامي داشتن و 

(کرامت به معني عزت و برتري است؛ در صورتي که 6757: 8968شمردن است.)دهخدا،بزرگوار 
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نسبت به دیگري، احساس برتري و علو نکند. این واژه، به معني بزرگواري و نزاهت از پستي و 
( کرامت و منزلت، گذشته 27: 8906فرومایگي و برخورداري از اعتالي روحي است.)جوادي آملي،

اش در بردارنده ي دستور اخالقي ژرفي است که شخص در هر وضع یا موقعیتي از شاخه هاي حقوقي 
باشد؛ سزاوار و شایسته ي احترام است.در مضمون هاي اخالقي و حقوقي، کرامت به گونه ي کلي در 
بر گیرنده ي برابري حقوق است .کلي سازي این اصل اخالقي که مصالح و منافع دیگران براي من 

ست که مصالح و منافع خود من اهمیت دارد .شاید از نگاه مضامین باال، کسي همان اندازه مهم ا
ارزش و کرامت نداشته باشد یا داراي عزت نفس نباشد؛ اما همین که انسان است در خور احترام و 

: 8915برخوردار از داشتن منافع اساسي است و باید یکسان وهمسان نگریسته شود،)رشاد، 
ز تکریم جایگاه انسان حفظ ارزش ذاتي و بزرگداشت شخصیتي اوست که (بنابراین، منظور ا288

 خداوند متعال ارزاني هر انساني کرده است.از جمله قرآن کریم در این مورد مي فرماید:
ْیُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه ساِجِدیَن)حجر: (:و هنگامی که خلقت آن را به پایان و 23َفِإذا َسوَّ

کمال رساندم و از روح خود )یك روح شریف و پاك و با عظمت( در آن دمیدم ؛ همگی به خاطر آن 
 سجده کنید. 

ي خاِلٌق )حجر: ْیُتُه استفاده شود که خلقت بدن انسان 21و بعید نیست از جمله ِإنِّ ( و جمله َفِإذا َسوَّ
ه که عبارتست از جمع آوری اولی به تدریج و در طول زمانی صورت گرفته است. ابتداء، خلق بود

اجزاء و سپس تسویه بوده که عبارت است از تنظیم اجزاء و نهادن هر جزیی در جای مناسب و به حال 
 و وضع مناسب خود و آن گاه نفخ روح بوده است و در جای دیگر فرمود:

ستفاده ما، منافات ندارد، برای این که ( و این با آن ا53َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُثمَّ قاَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن )آل عمران:
جمله ُثمَّ قاَل َلُه ناظر به ایجاد روح، یعنی نفس انسانیت است نه راجع به بدن و در جمله  َو َنَفْخُت ِفیِه 

ای دیگر است. این ِمْن ُروِحي نفخ به معنای دمیدن هوا در داخل جسمی به وسیله دهان یا وسیله
را به طور کنایه در تاثیر گذاشتن در چیزی و یا القاء امر غیر محسوسی معنای لغوی نفخ است ولی آن 

کنند. در آیه شریفه، مقصود از آن، ایجاد روح در آدمی است. البته این که در آن چیز، استعمال می
گوییم در آدمی، معنایش این نیست که روح مانند باد که در جسم باد شده داخل است در بدن می

؛ بلکه معنایش ارتباط دادن و برقرار کردن رابطه میان بدن و روح است؛ همچنان که آدمی داخل باشد
 در آیه:
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ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَ  ا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَکَسْوَنا ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة ِفي َقراٍر َمِکیٍن ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ
َل ِبُکْم 88مًا ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخَر)المومنون:اْلِعظاَم َلْح  ِذي ُوکِّ اُکْم َمَلُك اْلَمْوِت الَّ (و ُقْل َیَتَوفَّ

فرماید: روح انسانی، شود می (به این معنا، اشاره شد. در آیه اول، همانطور که مالحظه می88)سجده:
چیزی بر آن اضافه شده باشد و در آیه دوم،  همان بدنی است که خلقت دیگر به خود گرفته، بدون اینکه

شود در حالی که بدن به حال خود باقی است و چیزی فرماید: روح در هنگام مرگ از بدن گرفته میمی
 گردد.از آن، کم نمی

پس روح، امر وجودی است که فی نفسه یك نوع اتحاد با بدن دارد و آن، این است که متعلق به بدن 
یك نوع استقالل هم از بدن دارد، به طوری که هر وقت تعلقش از بدن قطع شد،  است و در عین حال،

شود. در آیه مورد بحث اگر روح را به خود نسبت داده و اضافه کرده قصدش، تشریف و از او جدا می
رساند و جمله َفَقُعوا َلُه ساِجِدیَن احترام است و از باب اضافه المی است که اختصاص و ملکیت را می

به این معنا است که سجده کنید و بعید نیست، معنایش این باشد که برای سجده او، به زمین بیفتید که 
شود: وقتی رساند.معنای آیه این می اگر این باشد، تاکید در خضوع مالئکه برای این مخلوق تازه را می

نسوب به خود را که  من ترکیب آن را تعدیل نموده و صنع بدنش را تمام کردم؛ و سپس روح بزرگ م
میان آن و بدن او ارتباط برقرار کرده، ایجاد نمودم؛ شما برای سجده بر او به زمین بیفتید. )موسوي 

 (222: 82،ج8908همداني،
از شاخصه هایي که باعث  تمایز تمدن اسالمي  شده و در آن، تبلور می یابد، . عقالنیت اسالمی:2

مدن عقالنی است. ذات انسان مي تواند چراگاه شیطان  و این که تمدن اسالمي در حقیقت همان ت
وسوسه هاي او باشد و نیز، مي تواند نشیمنگاه فرشتگان مقرب خداوند گردد. اسالم مي خواهد تمدني 
بنیان نهد که افرادش حامل روح فرشتگان باشند، روح واالیي که در جست و جوي کمال مطلق است 

ون ممکن است تبدیل به فرعون یا نمرود و یا یک ستمگر دیگر شود و وانسان نیز، همان انسان باشد؛ چ
یا به فاسق فاجري مبدل گردد که بر خویشتن ستم کند و پروردگارش را به دست فراموشي بسپارد و 
همچنان ممکن است که با ایمان و تقوا به موجودي رباني تبدیل گردد والگویي شود مثل ابوذر، سلمان 

 ( قرآن کریم مي فرماید: 98: 8903به ایشان اقتدا کنند. )مدرسي،و عمار که دیگران 
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اها)شمس : اها َو َقْد خاَب َمْن َدسَّ اها َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها َقْد َأْفَلَح َمْن َزکَّ (:و 87-0َو َنْفٍس َو ما َسوَّ
ام کرده است. هر که جان را سوگند به جان وآن که او را بپرداخته و بدکاري و پرهیز گاریش را بدو اله

 بپا لود ؛رستگار شد و هر که آن را بیالود؛ زیان کار گشت.
کید آن، بر تلفیق عقل ووحی است. با این روش،  تمدن اسالمی عقل گرایی محض را رد می کند و تأ

گیرد و عقل انسان، رشد اراده انسان وهدایت او به سمت ارزش های واال و تزکیه ی نفس صورت می
رور می شود و رشد می یابد؛ تا به این وسیله انسان  دارای عقلی استوار گردد. قرآن کریم یکی از با

بزرگ ترین ابزارهای تزکیه ی عقل است؛ زیرا عقل آدمی با تالوت، دقت نظر در معانی و مفاهیم و 
ی از تلفیق عقل و کند و آن، نمونه اتدبر در آیات آن رشد می کند. این آیه به تعقل در قرآن اشاره می

 وحی است:  
ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلی (در این آیه، به ذکر علت واقعی انحراف  منافقان 28ُقُلوٍب َأْقفاُلها)محمد: أَفال َیَتَدبَّ

کنند )تا حقیقت را دریابند و وظائف خود را آیا آنها در آیات قرآن تدّبر نمی»فرماید: پرداخته و می
به این ترتیب، باید قرآن مجید در متن زندگی « دل های آنها قفل نهاده شده است؟انجام دهند( یا بر 

مسلمانان قرار گیرد و آن را قدوه و اسوه خویش قرار دهند،دستوراتش را مو به مو اجرا کنند و تمام 
 خطوط زندگی خویش را با آن، هماهنگ سازند، اما بهره گیری از قرآن نیاز به یك نوع خودسازی دارد؛

کند؛ چرا که اگر بر دل ها قفلها باشد ؛ قفل هائی از هر چند خود قرآن نیز، به خودسازی کمك می
هوی و هوس، کبر و غرور، لجاجت و تعصب، اجازه ورود نور حق به آن 

 (850: 8،ج8912دهد.)بابایی،نمی
اسالم مکتبي استکبار ستیز است. پیام هاي ضد  مستضعفان: .رعایت حقوق مظلومان و9

استکباري و ضد استبدادي قرآن کریم، اعتبار مترفین را نشانه مي گیرد. اسالم اشرافیت و استعمار گري 
را طرد کرده و دفاع از مظلوم در برابر ظالم و گرسنه در برابر سیر را عامل رشد جامعه مي داند. قرآن 

ستضعفان فرا مي خواند کریم ضمن ظلم ستیزي واستکبار زدایي، مسلمانان را به حمایت از فقرا و م
(ودر پایان 66، 8911عدالت مشخص مي کند.)احمدي، را در برپایي واستراتژي جامعه اسالمي 

ْرِض َو 
َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْْل سیطره ي مستضعفان بر جهان را وعده مي دهد: َو ُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

ًة َو َنْجَعَلُهُم ا (: و خواستیم بر کساني که در آن سرزمین، فرودست شده؛ 50ْلواِرِثین)حدید:َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم. فرعون اراده کرده بود که بنی 
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پیشوایان اسرائیل را براندازد و اراده ما این بود که بر آنها که ضعیف شده بودند ؛ منت گذاریم و آنها را 
خیر و رهبران حقیقت قرار دهیم.در این زمینه، قتاده گوید: یعنی به آنها ملك و سلطنت بخشیم. این 
قول هم در نتیجه با قول اول یکی است، زیرا کسانی که خداوند به آنها ملك و قدرت بخشد؛ البته 

، به مردم ستم روا پیشوایان خیر و حقیقت خواهند بود اما آن کسانی که بر مسند قدرت و حکومت
فرماید:َفَقْد آَتْینا آَل ِإْبراِهیَم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة دارند ؛ حکومت شان نه از جانب خداست. چنان که می

(: ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و ملکی عظیم به آنها 58َو آَتْیناُهْم ُمْلکًا َعِظیمًا) نساء: 
از جانب خداست ؛ واجب االطاعه است و بنا بر این، امامان و بخشیدیم، ملك و حکومتی که 

جانشینان پیامبر)ص(، پادشاهان حقیقی هستند که در دین و دنیا، مقدم اند و وظیفه مردم است که پیرو 
 (851: 81،ج8967آنها باشند و پا را جای پای ایشان بگذارند.) مترجمان، 

َثُهم َفَلم َیکِذبُهم َو َوَعَدُهم َفَلم َیخِلفُهم َفُهَو خوانیم:َمن عاَمَل الّناَس فَ در روایت می َلم َیظِلمُهم َوَحدَّ
ُتُه َوَحُرَمت غیَبُتُه: هر کس با مردم، معاشرت کند و  ن َکُمَلت ُمُروءُتُه َو َظَهَرت َعداَلـُتُه َو َوَجَبت ُاُخوَّ ِممَّ

بدهد و خلف وعده ننماید؛ پس او از  به آنان ظلم نکند؛ و با آنان سخن گوید و دروغ نگوید؛ و وعده
جمله کسانی است  که جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادری با او واجب و غیبتش حرام 

 (203، 8873، 1است.)حرعاملی، ج
والیت به معناي حاکمیت و سرپرستي دیگران است ولي یا حاکم جامعه، کسي  . ولیت مداري:3

ران را دارد. از آن جا که همه ي انسان ها در خلقت برابرند؛اصل است که اجازه ي تصرف در امور دیگ
این است که کسي بر دیگري حاکم نیست و هیچ کس اواًل و بالذات حق تصرف در نفوس و اموال 
دیگران را ندارد. این تصرف، تنها حق مالک اشیاء و یا کسي است که از طرف مالک اجازه داشته 

ت مالک اصلي، خداست ،بنابر این، اوست که حق تصرف در امور باشد.همه می دانیم که در حقیق
( بر این پایه، اصل در 8962:283انسان ها را دارد و یا کساني را که او اجازه بدهد.)موسوي یزدي، 

تمدن اسالمي والیت الله است. قرآن کریم به صراحت انحصار حاکمیت خدا را بیان مي کند:أم 
اند؟ (:آیا به جای خداوند، سرپرستان دیگری گرفته 3هو الولي)شوري :  اتخذوا من دونه اولیاء فالله

رساند؛ بعد تنها خدا سرپرست)واقعی( است.کلمه أم به طوری که زمخشری  گفته، معنای انکار را می
دار امور از آن که در آیات قبلی این سوره، این معنا را خاطر نشان کرد که تنها خدای سبحان عهده

کند و اما ستمکاران، یعنی کفار معاند، سرپرستی و ایشان را داخل در رحمت خود می مؤمنین است
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ندارند. در این آیه، متعرض حال کفار شده که چگونه برای خود اولیاء و خدایانی گرفته و آنها را به جای 
بپرستند؛ لذا این  پرستند. با اینکه الزم بود خدا را ولی خود بگیرند و به دین او در آیند و او راخدا می

آورد که یکی از عمل ایشان را انکار نموده و بر لزوم پذیرفتن والیت خدا، استدالل های پی در پی می
ُه ُهَو اْلَوِليُّ انکار سابق را که چرا غیر خدا  ُه ُهَو اْلَوِليُّ ... است. پس جمله َفاللَّ آن استدالل ها جمله َفاللَّ

و این خود، استداللی است بر اینکه باید خدا را ولی خود بگیرند و جمله کند را ولی گرفتند؛ تعلیل می
ُه ُهَو اْلَوِليُّ )به خاطر اینکه ضمیر هو در آن آمده( انحصار والیت در خدا را می فرماید رساند و میَفاللَّ

م ، ( بنابر این، در تمدن برخاسته از اسال81: 20،ج8908تنها و تنها ولی، خداست.)موسوی همدانی،
والیت تنها با خداست و خداوند با تربیت انسان هاي شایسته اجازه ي حاکمیت به آنان نیز، داده 

 السالم (درباره پیامبر اعظم )صلي الله علیه وآله (مي فرماید: است. امام صادق )علیه 
الیه امر  ان الله عزوجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له االدب قال انک لعلي خلق عظیم  ثم فوض

الدین واالمه لیسوس عباده فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا .ان رسول الله 
 صلي الله علیه وآله کان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس الیزل و ال یخطي في شيء مما یسوس به

د. پس ادبش را نیکو نمود و چون الخلق فتأدب بآداب الله: همانا خداوند بزرگ ، پیامبرش را تربیت کر
تربیتش، کامل شد،فرمود: تو داراي اخالق بزرگي هستي.سپس، سرپرستي دین و امت را به او تفویض 
کرد تا بندگانش را اداره کند .بر این اساس، خداوند به مردم دستور داد: هرآنچه پیامبر صلي الله علیه 

رچه نهي فرمود؛ خودداري کنید. همانا رسول خدا صلي وآله شما را بدان امر کرد؛ انجام دهید و از ه
الله علیه وآله استوار، موفق و مؤید به روح القدس بود و هرگز در هیچ بخشي از اداره ي امور مردم 

 (265: 8، ج8870خطا و اشتباه نمي کرد؛ چون پرورش یافته به آداب الهي بود.)کلیني، 
القاي نگرش "از اویي وبه سوي اویي" جامعه  عنصر وحدت بخش توحید با . نگرش توحیدي:5

اسالمي را هدایت مي کند وهمه ي اقوام و ملل مختلف را زیر لواي وحدانیت گرد مي آورد و پیوند 
عمیق میان آنها ایجاد مي کند. در سایه سار توحید و با اصول وحدت بخش آن، هدف و نهایت جامعه 

( بي 68: 8911ر پر مایه اش از میان مي رود.)احمدی، تعریف مي شود و عناصر تفرقه افکن در انوا
ِبِهْم َلْو َأْنَفْقَت ما ِفي  َف َبْیَن ُقُلو گمان توحید، آرماني ترین ومستحکم ترین شکل وحدت است:َألَّ

ُه َعِزیٌز َحِک  َف َبْیَنُهْم ِإنَّ َه َألَّ ِبِهْم َو لِکنَّ اللَّ ْفَت َبْیَن ُقُلو ْرِض َجِمیعًا ما َألَّ
َ
(:و میان دلهاي 69یم)انفال:اْْل
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شان الفت انداخت.اگر آنچه در روي زمین است همه را خرج مي کردي؛ نمي توانستي میان دلهاي 
 شان الفت برقرار کني ولي خدا بود که میان آنان، الفت انداخت ؛چرا که او تواناي حکیم است.

و به سوي او بر مي گردند. پس، در مکتب توحیدي جهان، ماهیتي تک قطبي مي یابد و همه از اویند 
این زندگي فردي واجتماعي هرگز بي هدف نیست وآغاز وانجامي دارد. این فراخوان به یگانگي، راه 
رستگاري بشر است: قولوا ال اله اال الله تفلحوا: بگویید خدایي جز خدي یگانه نیست تا رستگار 

 (272: 81،ج 8879شوید. )مجلسی،
مسولیت هاي اساسي حاکم اسالمي عدالت گستري و باز داشتن از  یکي از. عدالت گستري: 5

ستمگري است. عدل هر چیزي را در جاي خود قرار مي دهد و هر حقي را به صاحب حق خود، مي 
( روشن است که تمدن اسالمي بر پایه ي قرآن کریم استوار است و 259: 8938رساند )منتظر القائم،

اي آن، عدل است و مرتب از ظلم و ستم نفي مي کند و در آیات قرآن نیز، کتاب عدالت است، محتو
زیادي از قسط و عدل سخن مي گوید، همانند این آیه: وال یجرمنکم شنئان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا 

(: و البته شما را نباید عداوت گروهي بر آن بدارد که از طریق عدل بیرون  1هو اقرب للتقوي)مائده : 
ید که آن به تقوي، نزدیک تر است. عدالت در این تمدن از اهمیت باالیي برخوردار روید، عدالت کن

است چون از جمله فلسفه ي بعثت انبیاء الهي است: و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب 
زان (: خداوند رسوالن را با معجزات به همراه کتاب و می 25والمیزان لیقوم الناس بالقسط )حدید : 

مأمور نمود تا آنان با بستري که فراهم مي کنند؛ مردم خود قیام به قسط کنند.در این آیه، هدف ارسال 
فرماید: ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم: َلَقْد کند و میانبیاء و برنامه آنها را دقیقا بیان می

ناِت و با آنها کتاب آسمان ی و میزان فرستادیم: َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلِمیزاَن تا مردم َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ
اُس ِباْلِقْسِط دالئل روشن )بینات( معنی گسترده ای دارد که شامل به عدل و داد قیام کنند: ِلَیُقوَم النَّ

اب، همان کتب شود که انبیا و رسوالن الهی با آن مجهز بودند.منظور از کتمعجزات و دالئل عقلی  می
کند. آسمانی است و از آنجا که روح و حقیقت همه یك چیز است؛ تعبیر به کتاب به صورت مفرد می

شود و اما  میزان به معنی وسیله هر چند با گذشت زمان و تکامل انسان ها، محتوای آن کامل تر می
سنجند؛ با آن میوزن کردن و سنجش است که مصداق حسی آن ترازوهایی است که وزن اجناس را 

توان با ولی مسلما در اینجا، منظور مصداق معنوی آن است.یعنی چیزی که تمام اعمال انسان ها را می
آن سنجید و آن احکام و قوانین الهی و یا آئین او به طور کلی است؛ که معیار سنجش نیکي ها ، بدي 
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ه وسیله مجهز بودند: دالئل روشن، ها ،ارزش ها و ضد ارزش ها است. به این ترتیب، پیامبران با س
کتب آسمانی و معیار سنجش حق از باطل و خوب از بد و مانعی ندارد که فی المثل قرآن مجید هم  
بینه )معجزه( باشد و هم کتاب آسمانی و هم بیان کننده احکام و قوانین یعنی سه بعد در یك محتوی. 

جهیزات کامل همان اجرای قسط و عدل است.در به هر حال هدف از اعزام این مردان بزرگ با این ت
دانیم انبیا اهداف کند؛ زیرا میحقیقت این آیه به یکی از اهداف متعدد ارسال پیامبران اشاره می

( در جاي دیگر پیامبر اعظم صلي 29:  29،ج8908کردند.)مکارم شیرازی،متعددی را پیگیری می
(:امر شدم  85رفي مي کند و امرت العدل بینکم) شوري:الله علیه وآله از زبان قرآن خود را چنین مع

 که بین شما به عدل رفتار کنم.
اسالم دیني زنده و پاینده است وبراي پیروان خود پیشرفت و ترقي را در تمام جنبه  معرفت: . علم و7

 هاي دنیا مي خواهد؛ به گونه اي که سرچشمه  تعلیم وتعلم در اسالم، قرآن وسخنان رسول خداست.
در بسیاري از آیات قرآن به علم، معرفت آموزي وقلم تاکید شده است:اقرا باسم ربک الذي خلق خلق 

چنان مقدس « نوشته » و « قلم ( » 8 - 8االنسان من علق  اقرا و ربک االکرم الذي علم بالقلم) علق : 
به نون ) که شاید نام  (: قسم 8است که خداوند بدان سوگند یاد مي کند:ن والقلم و ما یسطرون) قلم : 

نور و ناصر حق یا لوح نور خداست( و قسم به قلم )علم فعلی ازلی( و آنچه )تا ابد در لوح محفوظ 
عالم( خواهند نگاشت. در قرآن کریم خداوند در کنار تقوا ، جهاد و ایمان ، صاحبان علم را رفعت 

(: خدا مقام اهل ایمان  88درجات) مجادله : داده است: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم 
 و دانشمندان شما را )در دو جهان( رفیع گرداند. 

اهمیت علم ودانش در تمدن اسالمی تا آن اندازه است که در کالم پیامبراکرم)ص( نگاه محبت آمیز به 
: 8، ج8879سی،چهره اساتید به عنوان عبادت  ذکر شده است: النظر فی وجه العالم حبًا له عبادة)مجل

(در تمدن نوین اسالمي، دانایان با نادانان برابر نیستند:قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال 275
ْلباِب) زمر: 

َ
ُر ُأوُلوا اْْل ما َیَتَذکَّ ( در این آیه، علم داشتن و نداشتن هر دو مطلق آمده و 3یعلمون ِإنَّ

بر حسب مورد آیه، علم به خداست؛ چون علم به نفرموده است علم به چه چیز و لیکن، مراد از آن 
رساند و نافع به حقیقت معنای کلمه است و نیز، نداشتنش ضرر خداست که آدمی را به کمال می

ْلباِب یعنی از این تذکر تنها کسانی متذکر میمی
َ
ُر ُأوُلوا اْْل ما َیَتَذکَّ شوند که صاحبان عقل اند رساند. ِإنَّ

لیل مساوی نبودن دو طایفه است. این که گفتیم مساوی نیستند؛ علتش آن است این جمله، در مقام تع
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شود؛ پس برابر نیستند؛ بلکه آنها که علم دارند بر شود و دومی نمیکه اولی به حقایق امور متذکر می
 (907: 80،ج8908دیگران رجحان دارند.)موسوی همدانی،

کي از پرآوازه ترین و مهیج ترین آزادي ها در از شاخصه هاي تمدن اسالمي آزادي است.ی. آزادی:9
طول تاریخ بشرآزادي در دیدگاه و سیره ي عملي امام علي)ع( است؛ آنگونه که فرمود: اَل َتُکوَننَّ َعْبَد 

هُ  َغْیِرَك وَقْد َجَعَلَك  : 8906ُحّرا: برده ي دیگري نباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.)دشتي، اللَّ
مؤمنان در میدان حکمراني هیچ گاه اصول و ضوابط آزادي هاي اجتماعي را زیر پا (امیرال 592

نگذاشت و حقوق اجتماعي آحاد جامعه و مخالفان و حتي معاندان را نادیده نگرفت و اصول آزادي را 
در پشت کلمات آرماني ظاهر فریب بیان نمي کرد،بلکه در روزگار خالفت، اصول آزادي 

دیشه و بیان را براي مخالفان خود به ویژه خوارج نشان داد و با بزرگواري سیاسي،اجتماعي،و ان
وسماحت به نزد آنان رفت و با آنان گفت وگو کرد واجازه سخن داد و با آنان مدارا کرد تا بسیاري از آنها 

 (256: 8938را به راه هدایت باز آورد.)منتظر القائم،
د. یک نوع وظایف مربوط به امور معنوی و نوع دیگر، حکومت اسالمی در قبال جامعه دو وظیفه دار

برداری از وظایف مربوط به رفاه ماّدی است. وظایف معنوی مانند تعلیم و تربیت، تزکیه جامعه، بهره
صدا و سیما در تعمیق فرهنگ اسالمی، سد نفوذ فرهنگ بیگانه و... است که وظیفه دولت در رابطه با 

های رهایی انسان از قیود مخّرب، ن آزادی برای افراد جامعه و زمینهوظایف معنوی در جامعه، تأمی
ُمفسد و متوّقف کننده و همه موانع حرکت، و رشد و جهش انسانها و مبارزه با آنها است که همان 

گردد. این یکی از تالش های الزم و واجب دولت اسالمی مبارزه برای آزادی افراد جامعه محسوب می
ه دولت هایی که در دنیا نام و عنوان و هیاهویی دارند، چه بلوک های شرق و چه است. تقریبًا هم

دمکراسی غربی، همه مدعی آزادی هستند، اما هر کدام از آزادی معنای خاّصی را قائل اند که با بیان 
ای بشود معنی واقعی آزادی، شاید آن برداشت ها از آزادی زیر سؤال برود و این بحث بتواند سررشته

برای این که خیلی از ملل کشورهای به اصطالح آزاد، در آزاد بودن شان شک کنند و مطالبه آزادی 
 (92:  8900نمایند. )خامنه ای، 

یکي از شاخصه هاي تمدن اسالمي که پیش از دیگر تمدن ها به آن بهداشت:  . سالمت و1
.از جمله آیاتی که به این پرداخته، توجه جدي آن به نیازمندي هاي جسمي وروحي انسان مي باشد

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َو َأْیِدَیُکْم  ذیَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلی الصَّ َها الَّ  ِإَلی مهم اشاره کرده این آیه است: یا َأیُّ
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ُروا َو ِإْن ُکْنُتْم َمْرضی اْلَمراِفِق َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُکْم َو َأْرُجَلُکْم ِإَلی اْلَکْعَبْیِن َو ِإْن ُکْنُتْم ُجُنباً  هَّ  َأْو َعلی َفاطَّ
باً  ُموا َصعیدًا َطیِّ ساَء َفَلْم َتِجُدوا ماًء َفَتَیمَّ َفاْمَسُحوا  َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النِّ

ُه ِلَیْجَعَل َعلَ  َرُکْم َو ِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْیُکْم ِبُوُجوِهُکْم َو َأْیدیُکْم ِمْنُه ما ُیریُد اللَّ ْیُکْم ِمْن َحَرٍج َو لِکْن ُیریُد ِلُیَطهِّ
ُکْم َتْشُکُرون)مائده: (:ای اهل ایمان، چون خواهید برای نماز برخیزید ؛صورت و دست ها را تا 6َلَعلَّ

د؛ پاکیزه شوید.)غسل مرفق )آرنج( بشویید و سر و پاها را تا برآمدگی پا مسح کنید و اگر ُجُنب هستی
اید و کنید( و اگر بیمار یا مسافرید یا یکی از شما را قضاء حاجتی دست داده و یا با زنان مباشرت کرده

ای روی آرید و به آن خاك، صورت و دست ها را مسح آب نیابید ؛در این صورت به خاك پاك و پاکیزه
خواهد تا شما را شما قرار دهد و لیکن، میخواهد هیچ گونه سختی برای کنید.)تیّمم کنید(خدا نمی

 پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام کند.باشد که شکر او به جای آرید.
گردد؛ اشاره شده است و قسمت قابل در این آیه به طیبات روح و آنچه باعث پاکیزگی جان انسان می

؛تشریح گردید. نخست خطاب ای از احکام وضو ،غسل و تیمم که موجب صفای روح استمالحظه
اید؛ هنگامی که ای کسانی که ایمان آورده»کند: به مؤمنین کرده، احکام وضو را به این ترتیب بیان می

برای نماز بپا خاستید؛ صورت و دست های خود را تا آرنج بشویید و قسمتی از سر و همچنین پا را تا 
قط مقداری از دست که باید شسته شود؛ در آیه بنابراین، ف«مفصل )یا برآمدگی پشت پا( مسح کنید.

ذکر شده و اما کیفیت آن در سنت پیامبر که بوسیله اهل بیت علیهم الّسالم به ما رسیده، آمده است و 
فرماید: َو ِإْن ُکْنُتْم آن شستن آرنج است به طرف سر انگشتان. سپس به توضیح حکم غسل پرداخته، می

ُروا: و اگ هَّ روشن است که مراد از جمله  فاّطّهروا شستن تمام بدن « ر جنب باشید؛ غسل کنید.ُجُنبًا َفاطَّ
شود؛به خاطر آن به این عنوان نامیده می« جنب»باشد. جنب معنی  دور شونده است و اگر شخص می

است که باید در آن حال، از نماز و توقف در مسجد و مانند آن دوری کند،ضمنا از این که قرآن در آیه 
شود که غسل جنابت، جانشین گوید به هنگام نماز اگر جنب هستید؛ غسل کنید؛ استفاده میق، میفو

اید و قصد و اگر از خواب برخاسته»گوید: گردد، سپس به بیان حکم تیمم پرداخته و میوضو نیز، می
نسی با زنان اید و یا آمیزش جنماز دارید و بیمار یا مسافر باشید و یا اگر از قضای حاجت برگشته

سپس طرز تیمم را اجماال بیان کرده و « اید و دسترسی به آب ندارید؛ با خاك پاکی تیمم کنید.کرده
در پایان آیه، برای این که روشن شود « بوسیله آن صورت و دستهای خود را مسح کنید.» گوید: می

اطر مصالح قابل توجهی هیچ گونه سختگیری در دستورات گذشته در کار نبوده بلکه همه آنها به خ
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خواهد شما را خواهد شما را به زحمت بیفکند؛ بلکه میخداوند نمی»فرماید: تشریع شده است؛می
 « پاکیزه سازد و نعمت خود را بر شما تمام کند تا سپاس نعمت های او را بگویید.

های ی الهی و برنامهکند که تمام دستورهاهای فوق بار دیگر این واقعیت را تأکید میدر حقیقت جمله
اسالمی به خاطر مردم و برای حفظ منافع آنها قرار داده شده و به هیچ وجه هدف دیگری در کار نبوده 

خواهد با این دستورها هم طهارت معنوی و هم جسمانی برای مردم فراهم است.خداوند می
کند؛ که احکام الهی در هیچ شود.جمله ما یرید الّله لیجعل علیکم من حرج این قانون کلی را بیان می

 (   836: 8، ج8912مورد به صورت تکلیف شاق و طاقت فرسا نیست.)بابایی،
ازجمله کلماتي که بنیان گذار تمدن اسالمي حضرت محمد )ص( دراین زمینه فرموده اند؛ این است 

خاَء َنظیٌف  ظاَفَة:خداوند زیباست و که:ان الّله،َ َتعالی َجمیٌل ُیِحبُّ الَجماَل َسخیٌّ ُیِحبُّ السَّ ُیِحبُّ النَّ
زیبایی را دوست دارد. بخشنده است و بخشش را دوست دارد.پاکیزه است و پاکیزگی را دوست 

فوا ِبُکلِّ َما اسَتَطعُتم َفِإنَّ الّلهَ، َتعالی َبَنی 239: 8969دارد.)پاینده، ( همچنین ایشان مي فرمایند: َتَنظَّ
ظاَفِة َو  َة ِإاّلُکلُّ َنظیٍف:خودتان را با هر وسیله  السالَم َعَلی النَّ ای که می توانید پاکیزه َلن َیدُخَل الَجنَّ

رود؛ مگر کنید؛زیرا که خدای متعال اسالم را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نمی 
َه )َتَعاَلی( ُیِحبُّ ( امام صادق)ع( نیز، مي فرماید: ِإنَّ اللَّ 932: 8969کسی که پاکیزه باشد. )پاینده،

( ِإَذا َأْنَعَم َعَلی َعْبدٍ  َه )َعزَّ َو َجلَّ َباُؤَس َفِإنَّ اللَّ ْجِمیَل َو َیْکَرُه اْلُبْؤَس َو التَّ ِنْعَمًة َأَحبَّ َأْن َیَری  اْلَجَماَل َو التَّ
َبُه َو ُیَطیِّ  ُف َثْو ی ِإنَّ َعَلْیِه َأَثَرَها ِقیَل: َو َکْیَف َذِلَك َقاَل: ُیَنظِّ ُص َداَرُه َو َیْکُنُس َأْفِنَیَتُه َحتَّ ُب ِریَحُه َو ُیَجصِّ

ْزِق:  خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و  ْمِس َیْنِفي اْلَفْقَر َو َیِزیُد ِفي الرِّ َراَج َقْبَل َمِغیِب الشَّ السِّ
بدهد؛دوست دارد اثر آن را در او ای نعمتی از فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند به بنده 

اش را گچکاری ببیند. عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس تمیز بپوشد؛خود را خوشبو کند؛خانه 
برد و کند؛جلوی در حیاط خود را جارو کند؛حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را می 

 (88: 8907کند.)طبرسي،  روزی را زیاد می
گسترش اخالقیات، که بنیانگذار تمدن اسالمي بعثت خود را براي اتمام  یات:. گسترش اخالق91

( 902: 61،ج8878مکارم و فضایل آن ذکر مي فرمود: انما بعثت التمم مکارم االخالق) مجلسي،
شاخصه دیگري است که تمّدن اسالمي نه تنها واجد آن بود؛ بلکه مطالعه در کالم الهي حاصل از این 

هد که این شاخصه از چه اهمیت و ارزشي در جامعه اسالمي برخوردار است.درباره دین، نشان مي د
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نظام اخالقي، که اسالم ارائه داده و نبي مکّرم)صلي الله علیه وآله(نیز مطابق آیه:َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي 
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة )احزاب:  قي است؛ توجه به دو نکته ( نمونه عیني و تربیت یافته آن نظام اخال28َرُسوِل اللَّ

 الزم و ضروري است:
نکته اول: تعلیمات اخالقی اسالم جاودانه وهمه گرا هستند و می توانند سعادت فردی واجتماعی 

ی زمان ها ومکان ها تضمین نمایند انسان ها را از هر قوم و نژاد،زبان ولهجه، سلیقه ونگرش و در همه
 (32: 8915گر سازند.)زارعی،هو تمدن واقعی را در زندگی بشری جلو

نکته دوم: تعلیمات اخالقي پیامبر)صلي الله علیه وآله(، که برگرفته از قرآن کریم است؛ چنان است که 
هر کس در هر مرتبه از مراتب کمال فکري و معنوي که باشد؛ به تناسب ظرفیت درک خود، مي تواند 

است که همه افراد در تمامي سطوح مي توانند از آن از آن بهره مند شود. تعلیمات اخالقي پیامبر چنان 
سود جویند؛ اگرچه بهره خواص و صاحبان علم و معرفت از آن دریاي بیکران معارف و حقایق بسي 
بیشتر و عالي تر است.اصوال باید به این نکته توجه داشت که تعلیم و تربیت در هر جامعه اي نباید به 

از آن بي بهره باشند؛ بلکه نظام تعلیم و تربیت باید چنان باشد  قشري خاص اختصاص داشته و دیگران
که هر کس به اندازه استعداد و توانایي خود، بتواند از آن بهره مند شود. پیامبر اکرم)صلي الله علیه 
وآله( با نهادینه کردن اصول و موازین اخالقي در بین مردم و ارائه اسوه هاي عملي در زمینه هاي 

ش، اخالق نقد و شیوه مواجهه با اندیشه ها، اخالق معیشت، اخالق معاشرت، اخالق اخالق پژوه
 جنسي، اخالق سیاست و زمام داري و

-هم مي آورد.)عروتياخالق گفت وگو زمینه هاي الزم را براي پیدایش تمّدني عظیم فرا 

 (8915:91موفق،
  

 نتیجه گیری
مبنای باورهای الهی و وحیانی با نگاهی ارزشی تمدن اسالمی تمدنی است که در بستر عقیدتی و بر 

در تقییم حیات منطبق با آن باورها، پدید آمده است و واضع تمدن اسالمی انبیاء هستند. تمدن 
اسالمي از آغاز نشأت خویش تمامي بخش هاي مدنیت مانند بناء معنویت ، مادیت ، عقالنیت، 

 تجربه و وحي را در نظر داشته است.



  8933/ سال دوم / شماره پنجم / پاییز دین پژوهی تمدن اسالمی و 

  

 

002 

می، تقدیر حیات بر اساس مصالح انسانی، برای حیات طیبه و معیشت سرفرازانه مورد در تمدن اسال
نظر است. انسان هایی که در این تمدن تربیت می شوند؛ در عین بهره وری از همه مواهب حیات و 

 استخدام و تسخیر همه مواد، برای فالح و رشد بشر، هیچ گاه مقهور طبیعت و ماده نمی شوند.
ه انسان، عقالنیت،رعایت حقوق مظلومان و مستضعفان، والیت مداري، نگرش تکریم جایگا

توحیدي، عدالت گستري، علم و معرفت،آزادي، توجه به سالمت و بهداشت و گسترش اخالقیات ده 
شاخصه مهم، هدایتگر ما در تمدن سازی نوین اسالمی با الهام از قرآن و سخنان معصومین )ع( 

 است.
 

 کتابنامه 
 یم، ترجمه ي مهدي الهي قمشه ايقرآن کر

 (. ترجمه نهج البالغه، قم، نشر موسسه تحقیقاتي امیر المومنین)ع(.8906دشتی،محمد)
(."مقدمه اي بر مباني فرهنگ وتمدن اسالمي،"پژوهشنامه انقالب اسالمی،  شماره 8901ایزد پناه،عباس)

 .875-825، بهار،ص 870
 .8و  8نمونه،  تهران، انتشارات دارالکتب االسالمیه،ج(.برگزیده تفسیر 8912بابایي، احمدعلي)
 (. دایره المعارف بزرگ اسالمي،تهران،نشر دایره المعارف بزرگ فارسي.8908بجنوردي، کاظم)
 (. نهج الفصاحه،تهران،ناشر دنیاي دانش.8969پاینده، ابوالقاسم)

 معارف. (. تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي،قم، دفتر نشر8911جان احمدي، فاطمه)
 (.کرامت در قرآن، قم،مرکز نشر و فرهنگ رجاء.8906جوادي آملي، عبدالله)

 .1(. وسائل الشیعه، قم،موسسه آل البیت علیهم السالم،ج8873حرعاملي، محمدبن حسن)
 .97-89،ص88(. "آزادی از نظر اسالم وغرب،"مجله اندیشه حوزه، شماره 8900خامنه ای، سید علی)

 (. دانشنامه ي قرآن پژوهي، تهران، ناهید و دوستان.8900خرمشاهي، بهاءالدین)
 ي دهخدا.ي لغت نامه(.لغت نامه ي دهخدا، تهران، نشر موسسه8968دهخدا، علي اکبر)

 داوودي،بیروت،دارالشامیه.(. مفردات قرآن کریم،تحقیق صفوان عدنان8886راغب اصفهاني،ابوالقاسم)
 م علي )ع(، تهران،انتشارات سازمان وپژوهشگاه.(. دانشنامه ي اما8915رشاد، علي اکبر)
 (. مقایسه تمدن اسالم و غرب، قم، انتشارات طهارت.8915زارعی، اسدالله)

 (. مکارم االخالق،قم، ناشرالشریف الرضي.8907طبرسي،حسن بن فضل)
-88،ص88(. "پیامبر اعظم )ص( بنیانگذار تمدن اسالمي،" مجله معرفت ، شماره 8915عروتي موفق، اکبر)

99. 
(. کافي،محقق علي اکبر غفاري و  محمد آخوندي، تهران، دارالکتب 8870کلیني، محمدبن یعقوب)

 . 8االسالمیه،ج



 یاتو روا یاتدر آ یتمدن اسالم یها یژگیشاخصه ها و و

 
 

      

001  

 .81(.ترجمه ی مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران، انتشارات فراهانی،ج8967مترجمان)
 .8، 81و  61(. بحار االنوار،  بیروت، موسسه الوفاء، ج8878مجلسي، محمدباقر)

المللی فرهنگ و تمدن اسالمی، تهران ، مرکز مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین(. 8908مجیدی ، خه بات)
 المللی.مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین

(. اصول و پایه هاي تمدن اسالمي، ترجمه محمد صادق پارسا، تهران، انتشارات 8903مدرسي، محمدتقي)
 محبان الحسین)ع(. 

 . 29(. تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دار الکتب االسالمیه، ج8908، ناصر)مکارم شیرازی
 (. تمدن سازي نبوي وعلوي، اصفهان، مرغ سلیمان.8938منتظر القائم، اصغر)

جامعه ي مدرسین (. ترجمه تفسیر المیزان،قم، دفتر انتشارات اسالمي8908موسوي همداني، محمد باقر)
 .82، 80و  20حوزه ي علمیه ي قم،ج 

 (. امامت و والیت در قرآن،تهران، انتشارات میقات.8962موسوي یزدي، علي اکبر)
 (. فرهنگ و تمدن اسالمي، قم، دفتر نشر معارف.8918والیتي، علي اکبر)

 (. تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام ،تهران، چاپ سینا.8998دورانت، ویلیام جیمز)
رد تمدنها، ترجمه ي مجتبي امیري، تهران، دفتر مطالعات (. نظریه ي برخو8908هانتینگنتون، ساموئل)
 سیاسي و بین المللی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




