
 «جلوه هایی از تمدن ما»خالصه مقاله 

از  نحوه گزینند. اینسازند و یا میرا می افراد مستقر آن كه است از زندگی یاشیوه تمدن

ها و انسان معنویِ حیاتِ فرهنگ، .قرار دارد گردییا بیابان نشینیزندگیِ بادیه در مقابل حیات

 و ظاهری نیز ساحت و هنر است. مدنیت گذاری و ادبیاتعلوم و فنون و فلسفه و قانون شامل

دهی و آبادانی و سازندگی و است، مانند سامان شهرنشین هایانسان زندگیِ بیرونیِ جلوۀ

 ها تفاوتآن با هر دوی البته است كه دو مفهوم از این تركیبی تمدنْ .و مانند آن رسانیآب

یابد و در ایجاد می بازتاب شخصی در زندگی كه انسان، هنگامی و درونی ذهنی هایدارد. حالت

 شودمی نامیده گذارد، تمدنثیر میتأ مدنیت

 :كنیم زیر تقسیم هایبخش را به تمدن مفهوم هایحوزه

 هاانسان اخالقی اول: روابط

 قیحقو دوم: روابط

 سوم: علوم

 چهارم: فنون

 مدنی؛ و تربیت پنجم: تعلیم

 و دوستی؛ ایجاد صلح بشر برای هایششم: تالش

 خاص هایهفتم: تشكل

 و در همۀ و فروعش كه در اصول تمدنی است، یعنی دینی -شرقی تمدن« ما تمدن»مراد از  

 .دارد تكیه توحیدی ها، بر دینعرصه

 نخستین بنای ها سنگعرب ندارد، هرچند كه اختصاص عربی تمدن گفتار به در این «تمدن»

 هایدر عرصه اجتماعی از حیات ما نوعی تمدنند. بود آن دار رسالتو پرچم و مروج تمدن این

 رآمدهد و كامل انسانی تمدنی صورت و به گرفته سرچشمه عالم گوشۀ از این كه است گوناگون

 را در خود و برادران نفس اعتماد به روحیۀنزدیك،  از گذشتۀ هاییجلوه با ارائۀ كوشممی .است

 موضوع .در ما بدمد تازه روحی گیرد كه نو صورت خیزشی امید كه كنم. بدان زنده و خواهرانم



یا  وحر فقط جوانبش، نه با تمام است؛ انسان نیز انسان آن و هدف است، غایت انسان تمدن این

را  هجامع اخیر دیگر بر جامعه. دستۀ كنند و بعضیمی ها بر فرد تكیهاز تمدن بعضی .او جسم

 هایها، تمدنتمدن نوع گیرند. اینمی فرد بودن، نادیده دانند و فرد را، از حیثمی اصل

 ناظر به ها نیست، بلكهاز انسان خاصی گروه« ما تمدن»منظور از  همچنین، .است اجتماعی

: اوست روابط با جمیع تمدن انسان این كنونی. موضوع فرد یا جامعۀ فقط هاست، نهانسان همۀ

است،  تمدن این موضوع كه انسانی .هستی دیگر و با نظام هایاو با خدا و با انسان رابطۀ

 یبر رو هر آنچه باشد و، البته، زمین خدا بر روی تا جانشین شده و آفریده خداوند است مخلوق

 سراسر آن ای قرار دارد كهدر هستی انسان این  .است شده او آفریده وجود دارد، برای زمین

انسان  ینا .خداوند است پیشگاه و نماز و راز و نیاز در سجود و تسبیح برای بزرگ هاییمحراب

و  اقتصادی خیر، كارهای از امور خانوادگی و انسانی و ذهنی و اعمال اعمالش، اعم در تمامی

، تاس دیگر مشغول كاری دارد یا به خود ارتباط با همنوع كهبیند. هنگامی سیاسی، خدا را می

را تسخیر  جهان كه تمدنی همین معاصر، یعنی تمدن. دكناو جهاد می و در راه خدا را مالقات

 در جهان سفانهمتأ .گراستمادی اش، تمدنو غربی شرقی انواع استثنا و با همۀ هیچكرده، بی

ست. ا دیالكتیك آنان ماتریالیسم تمدنِ بر انكار خدا استوار است. اساس وجود دارد كه تمدنی

 است. البته، و قطعی واضح امری كنند و اینخدا می بر خلع تمدنشان، تكیه در ارزیابی آنان

 است خدا بنیاد شده است. فرق گرفتن نادیده براساس كند، لكننمی خدا را نفی غربی تمدن

. است نامیده یهودی را تمدن تمدن نوع قرآن، از پیش، این . گرفتن و نادیده انكار كردن میان

 حیمسی هرگز تمدنی است شایع آنچه و برخالف گراستمادی تعبیر ما، تمدنی غرب، به تمدن

ما را  چنیناین كه تمدنی به بنگریم دقت به كه است رسیده آن هنگام اكنون .نیست

در  كه ایمرفته تا آنجا پیش  .است رو خود ساختهو ما را دنباله برده و از ما دل كرده زدهشگفت

ماندگی، و عقب و نادرست، پیشرفت ظاهری، معیار خیر و شر، سود و زیان، درست شكل

آیا  .ایمشده ما دچار استعمار فكری كنیم. پسمی تبعیت ها و پوشش از غربموازین، پیمانه

 هاست؟انسان سعادتمند كردن است، یا هدف دهیو سازمان دانش و فناوری فقط تمدن یتغا

 تمدن با رشد این هم است؟ آیا انسانیت رفته پیش به هم غرب، انسانیت تمدن آیا با پیشرفت

و  نظری دائمِ جدید، در تالش تمدنِ تاریخِ است؟ شده پژمرده عكس یا به جدید رشد كرده

و  ایای و قارهمنطقه هایجدید و استعمار و جنگ بازارهای به كشی و دستیابیبهره برای عملی

و  لمو ظ اراده تحمیل تسلیحاتی، مقتضای و مسابقۀ جنگ برای شود. آمادگیمی نژادی، خالصه



ر نیز فك برای كنند، بلكهنمی ریزیبرنامه امور سیاسی ها تنها برایملت سران. است ریزیخون

باید  چگونه كه علم برای باید اندیشید. همچنین، چگونه كنند كهمی ریزند و تعیینمی طرح

و  ادبیات كار بست، نیز برای باید به باید عرضه كرد و چگونه چگونه هنر كه و برای آموخت

 در جهت انسانی نیروهای و جز آن. در نتیجه، همۀ مدنی و تاریخ و فرهنگ هایشكلت

 وعن این شناسد، از نتایجنمی حدی هیچ طغیانگری كه داریشود. سرمایهمسخر می كشیبهره

ها دنیا، ده در برابر چشمان . داریو سرمایه مادی تمدن این جدید است. برای و اندیشۀ تمدن

 ا را چهشم بگوید كه نیست كسی میرند، ولیها میدر بیابان و تشنگی هزار نفر از گرسنگی

 قطف ببرد. آنان رنج آن سبب كند و یا به و تجاوز را محكوم ظلم كه نیست است؟ كسی شده

و  جهانی وجدان است خود هستند. این منافع به رسیدن برای خویش هاینقشه در فكر تحمیل

در  وسیله، هرگز نظیری نه است مهم آن برای هدف نه كه.كنونی تمدن هایویژگی است این

 .نداریم سراغ آن و تاریخ منشرقِ مؤ

 یكس میرند، ولیها میدر بیابان و تشنگی ها هزار نفر از گرسنگیدنیا، ده در برابر چشمان

 كند و یا به و تجاوز را محكوم ظلم كه نیست است؟ كسی شده شما را چه وید كهبگ نیست

ما خود را بر  .كنونی تمدن هایویژگی است و این جهانی وجدان است این. ببرد رنج آن سبب

 كارگر در جوامع زنان .ایمرسیده آزادی یعنی انسان معشوق به بینیم، چراكهمی تمدن قلۀ

 سوم را جنس آن برخی هستند كه موجودی به شدن و تبدیل محو شدن لدر حا متمدنِ

 سبب پدر را به و سرپرستی توجه ها پیشاز مدت كه فرزندانی .مرد نه زن نه نامند، یعنیمی

 كارگرشان مادران از عطوفت اند، اكنونداده از دست و مداوم سخت او در كارهای درگیر بودن

 هاییشود. كتابمی مالحظه هدفیو بی سردرگمی هم ادبیات در پدیدۀ شوندمی نیز محروم

 آیۀ این .هاكتاب بسیارند این و چه یابیها نمیدر آن سرگشتگی هایز مایهج هستند كه

 اش چنیندهیو سازمان و فناوری دانش را با همۀ مادی ماند، تمدنمی معجزه به كریمه كه

خود قرار  را خدای خویش نفْس هوای كه كیست «هَواه ِإلهَهُ اتَّخَذَ َمنِ اَرَءَیتَ: »كندمی توصیف

 دارد؟ اعمالیوامی حركت او را به كسی و چه كیست كنونی انسانِ متمدن است؟ خدای داده

 .اوست خدای زند، از چیست؟ این همانسر می غربی مادیِ متمدنِ از انسانِ كه

 كهری و برای بپردازم ام،ذكر كرده بحث در ابتدای كه تمدن گانۀابعاد هفت به كنممی سعی

 .دهم ارائه اینمونه



 اخالقی اول. روابط

در ایجاد  مهمی نقش و اخالق برقرار است مستحكمی اخالقی پیوندهای افراد جامعه میان

 .ها داردتمدن

 حقوقی دوم. روابط

 نیست ایو مسئله شده تبیین و اجتماعی امور فردی و خانوادگی همۀ اسالمی، احكام در فقه 

 اسالمی فقه یادآور معجزۀ مجال در این باشد. همچنین، نداشته و ثابت ویژه حكمی كه

 با برترین مدنی و حقوق خاص در بُعد مدنی اسالمی فقه برابری معجزۀ شوم؛ همانمی

 نكردن شروع است، از جمله داشته قواعد خاصی اسالمی در تمدن جنگ .دنیا حقوقی هاینظام

 مجروحان، تعقیب شروط، نكشتن پذیرش مكررِ از نبرد، درخواست پیش حجت جنگ، اتمام

 بخشرهایی ها، در واقع، نبردهایینبردها و پیروزی این .قبیل از این اموری و فراریان نكردن

 و حمایت دینی هایها باید آزادیاین به .نامید استعماری هایجنگ ها راآن تواناند و نمیودهب

برخوردار  و رفاهی از آرامش اسالمی ها در تمدنكرد. اسقف را اضافه مسیحی هایاز اسقف

 .بودند نیافته دست آن به از آن هرگز پیش شدند كه

 سوم. علوم

 و از دانشمندان بعضی یرأ است. مطابق شده نهاده و آزمایش بر تجربه طبیعی علوم بنای

را در  آن و نقش در علوم آزمایش میالدی، اهمیت نهم قرن ها در اوایلپژوهشگران، عرب

 .كردند كشف تجربی پیشبرد علوم

 الف. فیزیك

 ب. مكانیك

 ج. شیمی

 د. جغرافیا

 پزشكیه. 

 و. جراحی



 هاو بیمارستان ز. بهداشت

 شناسیح. كیهان

 اكتشافی ط. سفرهای

 

 چهارم. هنر

 روشنیندارد. هنر به راه و دروغ فریبكاری و فشار و انحراف در آن است، چراكه تمدن هنر آینۀ

 .كندمی را منعكس تمدن سطح و با وضوِح تمام

 

 مدنی و تربیت پنجم. تعلیم

 

 و دوستی صلح برای ششم. تالش

 اشاره كه گونههدف، همان كه وقتی كند، خصوصاً زندگی و آرامش تواند در صلحمی جامعه

 .نباشد مادی كردیم، تنها هدف

 

 خاص هایهفتم. تشكل

رحم و  نماز جماعت و نماز جمعه و صلۀ قبیلو دیدارها، از  گروهی هایتشكل برای اسالم 

ا ر كند مردممی دستورها تالش و در این است بسیاری قایل حج ارزش جا آوردنو به همسایگی

 566در سال  عربی اگر تمدن»گوید: درمورد اروپا می لوبون .دهد عادت اجتماعی زندگی به

داد. می خود ادامه وحشیانۀ زندگی به اروپا همچنان یافت،نمی اروپا راه قمری به 567یا

 را مطالعه كتب عزیز، این برادران .ها برگرفتندرا از عرب را و علم تمدن را و اخالق اروپاییان

 .وریدآ وچرا فراهمچونبی و تسلیم با خودباختگی مقابله را برای الزم توانید توشۀكنید تا ب

ا و گویا اروپ نداریم در تاریخ ایگذشته كنیممی كنیم. احساسمی هویتیبی ما امروز احساس

 انجام كه اریو هر ك بوده و پیشرفت منشأ علم و فرهنگ و دین كه و اروپاست چیز استهمه



كنیم. اگر ما در می زندگی و روانی و روحی است. امروز در عصر استعمار فكری دهد، صحیحمی

ر دیگ خود را از انواع توانیمنمی طبیعتاً را بپذیریم، و آن استعمار سر فرود آوریم برابر این

 .استعمار برهانیم

 

 

 

 


