
 و شیوه گذر از جامعه جاھلى به جامعه اسالمى) ص(پیامبر اسالم
  )به سوى يك نظريه توسعه(

  نجف لك زايى

 79ـ بھار  1فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

 مقدمه
شیوه آن حضرت در تبديل جامعه جاھلى به , كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است) ص(يكى از ابعاد زندگى پیامبر اسالم

 .جامعه اسالمى است
آن چنان تغییراتى در سطح , چگونه توانست در فرصتى اندك و با امكاناتى ناچیز) ص(پیامبر اسالم: پاسخ به اين پرسش كه

, ھر چه باشد, پديد آورد, جامعه اى كامال متفاوت با آن چه پیش از آن بوده است, فرد و جامعه به وجود آورد كه پس از مدتى
در ابعاد )) توسعه((مسئله , اگر مھم ترين دغدغه انسان امروز: توضیح اين كه. پاسخ به مشكالت عصرما و جامعه ما است

سیاسى و اقتصادى است و منظور از توسعه نیز حركت از وضع نامطلوب موجود به سمت وضع مطلوب , مختلف فرھنگى
) ص(پیامبر عظیم الشإن اسالم, سريع تر و دقیق تر به انجام چنین امرى موفق شده است, كسى كه از ھمه بھتر, است
نگاھى ھر چند گذرا به محیط پیدايش اسالم و اقداماتى بیفكنیم كه حضرت , بايسته است كه براى آزمون اين ادعا. است

. سیاست و اقتصاد خواھد بود, فرھنگ: مقوالت, شاخص ھاى مورد بررسى. در اين جھت انجام داده است) ص(ختمى مرتبت
سه ضلع مثلثى را تشكیل مى دھند كه , ثروت و قدرت, اين شاخص ھا براساس اين مفروض مبناى بحث ھستند كه انديشه

, امرى قاعده مند است)) توسعه((پیش فرض ديگر نگارنده اين است كه . نشان دھنده سیماى تمدنى جوامع مختلف است
 .براين اساس مى توان در پرتو مطالعه جوامع توسعه يافته به طور نسبى به اين قواعد دست يافت

تبديل و گذار از جامعه جاھلى به جامعه اسالمى از شیوه , در جريان تغییر) ص(فرضیه مورد آزمون اين است كه حضرت محمد
اقدامات فرھنگى و محتوايى قرار داشته و به تعبیر , در رإس اقدامات آن حضرت, به بیان ديگر; فرھنگى بھره جسته است

انديشه و باور انسان تغییر , پس از آن كه فكر, براساس اين نظريه. استفاده كرده است, آن حضرت از تئورى فرھنگى, امروزه
حتى . لذا تغییر در محتواى باطنى انسان ھا عاملى سرنوشت ساز به شمار مىآيد, رفتار و كردار او نیز تغییر خواھد كرد, كرد

چارچوب نظرى اين بحث در نظريه . اولويت و اولیت مى داد, باز ھم به فكر و فرھنگ, تشكیل حكومت داد) ص(وقتى پیامبر
 :كه در ادامه از آن ھا سخن خواھیم گفت, ماكس وبر و سیدمحمد باقر صدر قابل پى گیرى است

 :بنابراين مباحث ما از اين قرار خواھد بود
 ;چارچوب نظرى) 1
 ;جاھلیت و ويژگى ھاى آن) 2
 ;مدينه النبى و ويژگى ھاى آن) 3
 .نتیجه گیرى) 4

 
 چارچوب نظرى) 1

در يك نگاه كلى مى توان نظريات و تئورىھاى ارائه شده درباره علل و عوامل توسعه و عدم توسعه را در چھار گروه طبقه بندى 
 )1:(كرد

نظیر تئورى ; الف ـ تئورىھايى كه در بررسى مسائل عقب ماندگى و توسعه فقط به عوامل درونى و داخلى توجه دارند
و نظريه )(()Max weberماكس وبر((تئورى )(( )Rostowرستو((تئورى مراحل رشد , ))سینگر((دوگانگى اقتصادى و اجتماعى 

 )).سیدمحمدباقر صدر((محتواى باطنى انسان از 
ب ـ تئورىھايى كه علل و عوامل عقب ماندگى كشورھاى جھان سوم را در خارج از اين جوامع جست وجو مى كنند و در واقع 

تئورى )(( )Leninلنین((نظیر تئورى امپريالیسم به مثابه آخرين مرحله سرمايه دارى ; فقط به علل خارجى توجه دارند

ابزار و سازوكار رسیدن به توسعه و , شیوه, بنابراين چگونگى. دغدغه اساسى انسان معاصر است)) توسعه((
 .دانش ھا و دانشمندان مختلف است, بینش ھا, نگرش ھا, پرسش جدى فراروى گرايش ھا, تعالى

برخى از نظريه پردازان با طرح تئورىھاى خطى بر تقلید از غرب اصرار مى ورزند و برخى ديگر با تإكید بر الگوھاى 
به كندوكاو در تاريخ , مقاله حاضر با نگرشى از نوع دوم. غیر خطى سعى بر بومى سازى نظريات توسعه دارند

 .صدر اسالم پرداخته است تا مسیر جديدى را در جھت بومى سازى نظريات توسعه بگشايد
چگونه توانست در فرصتى اندك و با امكاناتى ) ص(مقاله حاضر به اين سوال پاسخ مى دھد كه پیامبر اسالم

جامعه اى كامال متفاوت با آن چه , آن چنان تغییراتى در سطح فرد و جامعه پديد آورد كه پس از مدتى, ناچیز
 پیش از آن بود به وجود آمد؟

با استفاده از داده ھاى , اين مقاله با طرح نظريه محتواى باطنى انسان سعى مى كند تا گام ھاى اولیه را
 .جھت طرح يك نظريه توسعه نوين بردارد, تاريخى
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و تئورى انباشت سرمايه از )(() Bukharinبوخارين((تئورى امپريالیسم و اقتصاد جھانى از ,)(()kautskyكائوتسكى((امپريالیسم 
  )Luxemburg).(( Rosaرزا لوكزامبورگ((

ھم به علل داخلى توجه دارند و ھم به ,ج ـ تئورى ھايى كه در بررسى علل و عوامل عقب ماندگى كشورھاى جھان سوم
بیشتر , اين تئورىھا كه به تئورىھاى نئوامپريالیستى مشھور شده اند. ولى بر علل خارجى بیشتر تإكید مى كنند, علل خارجى

نظیر تئورى ; بوده اند و يا گرايش ھاى ماركیستى داشته اند)) ماركسیست((از سوى كسانى مطرح شده كه يا خودشان 
 ).(( )Galtungگالتونگ((ئورى ساختار امپريالیسم از و ت)(() Immanuel Wallersteinامانوئل والرستین((مبادله نابرابر از 

نظیر تئورى ; د ـ نظريه ھايى كه در تبیین علل عقب ماندگى كشورھاى توسعه نیافته سھم بیشتر رابه علل داخلى مى دھند
 )).محمود سريع القلم((و نظريه انسجام درونى از )(( ) Samir Aminسمیرامین((توسعه نابرابر از 

عمدتا در متون قديمى به نظريه ھايى ,گفتنى است پیش از ارائه نظريه ھاى جديد در باب توسعه يافتگى و توسعه نیافتگى
نظیر ; به عوامل محیطى توجه زيادى دارند, برمى خوريم كه در بررسى ظھور و سقوط تمدن ھا و ويژگى نظام ھاى سیاسى

بر آن )) گوبینو((نظیر آن چه ; مطرح كرده است و يا اين كه به مسائل نژادى پرداخته اند)) روح القوانین((آن چه منتسكیو در 
 .ولى اين نظريه ھا اكنون طرفداران جدى ندارند, اصرار داشت

نظريه ھايى كه در آن ھا به : با دقت نظر بیشتر درباره تئورىھاى مذكور مى توانیم آن ھا را به يك طبقه بندى دوگانه برگردانیم
به عنوان عامل و عنصر كلیدى توجه شده است و تئورىھايى كه قائل به نوعى جبرگرايى بوده و در حركت تاريخ , اراده انسانى

 . جايگاه و نقشى اساسى براى اراده انسان در نظر نمى گیرند
در مفھوم , نژاد و يا قضا و قدر و مسئله سرنوشت, استعمار, طرفداران نظريه ھاى جبرگرايانه با طرح مسئله شرايط جغرافیايى

خیال خويش را آسوده كرده و با توجیه تنبلى خود و عدم مطالعه و كنكاش در علل و عوامل عقب , تحريف شده و نادرست آن
معلول عقب ماندگى است و نه علت , خود, ھمه تقصیرھا را بر عھده چیزى مى گذارند كه در بھترين شرايط, ماندگى خويش

تمامى نظريه ھاى جبرگرايانه را به گوشه انزوا , در نظريه توسعه خويش) ص(جالب توجه است كه پیامبر اسالم. اصلى آن
شرايط آب و ھوايى و حتى شرايط نظام جھانى و , شرايط ژنتیكى, چه آن كه شرايط محیطى و جغرافیايى, راھنمايى نمود

, در وضعیت اجتماعى, ھمه و ھمه مغلوب تالش ھاى مسلمانان شدند و نسبت به شرايط آن روز, سیستم بین المللى
 .فرھنگى و سیاسى و اقتصادى جزيره العرب تحول اساسى پديد آمد

آن ھم به میزانى , از اين رو فقط به توضیح برخى ديدگاه ھا, در اين جا فرصت پرداختن به تمامى نظريه ھاى يادشده نیست
 .ضرورى مى نمايد)) توسعه((به عنوان مقدمه توجه به مفھوم . اكتفا مى كنیم, كه براى مباحث اين پژوھش ضرورت دارد

, مفروضات, ناشى از تفاوت ديدگاه ھا, اين امر ضمن طبیعى بودن. براى توسعه تعريف ھاى گوناگونى ارائه شده است
 :برخى از اين تعاريف عبارت اند از. چارچوب ھاى نظرى و زواياى ديد نسبت به يك مسئله است

براى درك ]...] الف ـ توسعه به معناى ارتقاى مستمر كل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بھتر و يا انسانى تر است
اين ارزش ھاى . معناى درونى توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلى به عنوان پايه فكرى و رھنمود عملى در نظر گرفته شود

اعتماد به نفس و آزادى كه نمايانگر ھدف ھاى مشتركى ھستند كه به وسیله تمام افراد , معاش زندگى: اصلى عبارت اند از
 )2.(و جوامع دنبال مى شود

اين فراگرد . ب ـ توسعه به فراگردى گفته مى شود كه در آن جامعه از وضع نامطلوبى به وضع مطلوبى متحول مى شود
تمامى نھادھاى جامعه را در برمى گیرد و ماھیت آن اساسا آن است كه توان و ظرفیت بالقوه جامعه به صورت بالفعل در 

چه از نظر , در فرآيند توسعه استعدادھاى سازماندھى جامعه از ھر جھت بارور و شكوفا مى شود, به عبارت ديگر; مىآيد
 )3.(فرھنگى و سیاسى, اقتصادى و چه از نظر اجتماعى

 )4.(ج ـ توسعه بھینه سازى در استفاده از نیروھاى بالقوه مادى و انسانى يك اجتماع است
ضمن , بنابراين. مفھوم ايجاد شرايط مناسب براى افراد و جوامع در كلیه وجوه انسانى مورد نظر است, در ھمه اين تعاريف

جھان , ملت و امتى, گو اين كه در ھر گروه . از اين جھت مكمل يكديگر بوده و متناقض نیستند, پذيرفتن اختالف در نظر و منظر
توسعه در معناى كالن و , در اين پژوھش مراد ما از توسعه. بینى مھم ترين عنصر جھت دھنده به توسعه به شمار مى رود

توسعه كمى و , به بیان ديگر; اجتماعى و فردى مى گردد, اقتصادى, سیاسى, عمومى آن است كه شامل ابعاد فرھنگى
 .كیفى درھمه ابعاد كه نتیجه آن آبادانى ھمه جانبه است

و شاخص , به مثابه يك جامعه توسعه نیافته, با توجه به مباحث بعدى اين پژوھش كه حول محور شاخص ھاى جامعه جاھلى
الزم است در اين قسمت از بحث به مھم ترين , به مثابه يك جامعه توسعه يافته است, ھاى جامعه اسالمى مدينه النبى

 .توجه كنیم, شاخص ھاى توسعه يافتگى و عقب ماندگى در برخى از نظريه ھا
نسبت )) عوامل و نظام داخلى((را در تبیین داليل خويش مبنى بر اولويت و اھمیت )) نظريه انسجام درونى((سريع القلم كه 

 )5:(مشتقات توسعه يافتگى را ذيل چھار مولفه برشمرده است, در توسعه ارائه كرده است)) عوامل و نظام خارجى((به 
ـ تحمل 3; ـ جامعه بزرگ تر از حكومت2; ـ انتقادپذيرى1: مشتقات زير است, محصول حل بحران مشروعیت: الف ـ مشروعیت

ـ شكل گیرى ھیئت حاكمه به جاى 7; ـ حساسیت به زمان6; ـ اعتماد به نفس5; ـ اصالح پذيرى4; انديشه ھاى متفاوت 
 .ـ وجود انسان ھاى كیفى در كار حكومت و مملكت دارى9; ـ ھمسويى منافع عموم مردم با منافع ھیئت حاكمه8; حكام

ـ نھادينه شدن 3; ـ آينده نگرى2; ـ دقت و محاسبه1: مشتقات ذيل خواھد بود, محصول نگرش عقاليى: ب ـ نگرش عقاليى
; ـ يادگیرى و عبرت آموزى از گذشته7; ـ كنترل احساسات6; ـ مديريت به جاى كنترل5; ـ فردگرايى مثبت4; مطلوبیت و كارآيى

 .ـ نخبه پرورى9; ـ وطن دوستى8
به مشتقات زير توجه دارد و براساس آن ھا , نظام تربیتى يك جامعه توسعه يافته و يا خواھان توسعه: نظام تربیتى -ج 

; ـ حامل حافظه تاريخى بودن4; ـ توجه به نظم و سیستم3; ـ تفكر استقرايى2; ـ يادگیرى كار جمعى1: سازماندھى مى شود
ـ فضیلت ھاى 10; ـ اخالق و مسئولیت اجتماعى9; ـ پديده شناسى8; ـ نسبى گرايى7; ـ نظام قانونى پويا6; ـ تحمل5

 .ـ ھويت مستحكم11; اجتماعى
ـ توان 2; ـ سیاست زدايى از پروسه تصمیم گیرى1: در اين مورد مشتقات زير مورد توجه خواھد بود: د ـ راه ھا و كاربردھا

Page 2 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\22.htm



ـ 7; ـ سخت كوشى6; ـ متنوع سازى منابع تولید و درآمد5; ـ حساسیت به رقابت4; ـ نگرش بین المللى3; تركیب و تبديل
 .ـ دولت ناظر و سالم9; ـ مديريت و سازماندھى8; عینیت پذيرى

)) انسان مدرن((به الگوى ويژه اى براى , در مطالعات خويش درباره كشورھاى گوناگون)(() Alex Inkelessآلكس اينكلس((
وى يك طیف از نوگرايى را ـ میان صفر و صد ـ براى اندازه گیرى چنین الگوى تثبیت شده اى از عنصر شخصیت . اشاره مى كند

 :مشتركات انسان مدرن به شرح زير است, طبق نظر اينكلس. در میان افراد مدرن به وجود آورد
ـ اعتقاد به 3; ـ استقالل روز افزون از چھره ھاى اقتدار مانند والدين و روساى قبايل 2; ـ آمادگى براى كسب تجارب جديد 1

 )6.(ـ فعالیت در سیاست ھاى مدنى6; ـ برنامه ريزى بلند مدت5; ـ تحريك پذيرى4; علم
بر مبناى رھیافت جامعه شناختى به مقايسه جوامع نسبتا مدرن و غیر )(() Marion levyماريان لوى((برخى از محققان مانند 

 :لوى ويژگى ھاى جوامع نسبتا مدرن و غیر مدرن را به اين شرح بررسى مى كند. مدرن دست زده اند
, وجود ھنجارھاى فرھنگى مبتنى بر سنت, سطح باالىخودكفايى, درجه پايین تخصص: مختصات جوامع غیر مدرن عبارت اند از

حاكم بودن ھنجارھاى خانوادگى نظیر وجود روابط غیر رسمى در چھارچوب , تإكید نسبتا كمتر بر گردش پول, خاص گرايى
 .ساختارھاى رسمى و جريان يك طرفه كاال و خدمات از مناطق روستايى به مناطق شھرى

ھنجارھاى , وابستگى متقابل سازمان ھا, درجه باالى تخصص: ويژگى ھاى جوامع نسبتا مدرن عبارت اند از, در نقطه مقابل
تإكید نسبتا بیشتر برگردش , درجه باالى تمركز, ويژه نگرى كاركردى, عام گرايى, فرھنگى مبتنى بر منطق گرايى و عقالنیت

 .نیاز به جداسازى بوروكراسى از ساير نھادھا و جريان دو طرفه كاال و خدمات میان شھر و روستا, پول
روشن است كه در بررسى جامع . عمدتا بر شاخص ھاى مادى تإكید كرده است, درمقايسه با نظريه سريع القلم, نظريه لوى

چه اين امرى روشن است كه انقالب صنعتى بعد از , مدينه النبى نظريه سريع القلم بايد مدنظر قرار گیرد تا نظريه لوى
اما , رنسانس اتفاق افتاده است و توسعه صنعتى به معناى مدرن آن را نمى توان از جامعه چھارده قرن پیش انتظار داشت

 . مى توان شاخص ھاى حركت از اقتصاد شبانى به اقتصاد روستايى را نشان داد
ـ وابستگى و دوگانگى 1: چنین برشمرده است, دكتر ھمايون الھى مشخصه ھاى كشورھاى عقب مانده در قرن بیستم را

ـ ضعف 6; ـ صادر كننده مواد خام5; ـ وارد كننده كاالھا به صورت غیر متوازن4; ـ فرار مغزھا3; ـ فرار سرمايه ھا2; اقتصادى
ـ پايین بودن 10; ـ وجود صنعت وابسته9; ـ پايین بودن سطح درآمد سرانه و توزيع ناعادالنه آن8; ـ رشد باالى جمعیت7; علمى

ـ فقر 13; ـ نامطلوب بودن وضع بھداشت12; به ويژه بیكارى پنھان, ـ بیكارى11; سطح آموزش و باال بودن در صد بیسوادى
ـ باال بودن بدھى 17; ـ گسترش غیر عادى بخش خدمات16; ـ وابستگى به تجارت جھانى15; ـ تك محصولى بودن14; عمومى

ـ 21; ـ تشكیالت نامناسب ادارى20; ـ شالوده ھاى نامناسب اجتماعى19; ـ يك جانبه بودن تجارت جھانى18; ھاى خارجى
 )7. (ـ عدم امكان گسترش تجارت با ساير كشورھا23; ـ پايین بودن بازده تولیدات كشاورزى22; ناھماھنگى رشد اقتصادى

از توسعه يافتگى سرمايه دارى در كشورھاى جھان تحلیلى ارائه , ماكس وبر در اخالق پروتستانیزم و روحیه سرمايه دارى
به نظر وبر . اصل چارچوب آن براى اين پژوھش قابل استفاده است, داده است كه قطع نظر از ادعاھاى قابل مناقشه وى

سبب قرائت جديدى از مسیحیت گرديد و اين , اعتراضى كه از سوى كسانى چون لوتر و كالون به سنت ھاى مسیحى شد
با استفاده از اين چارچوب مى توانیم . سبب رويكرد جديدى به دنیا و تالش ھاى اقتصادى شد) مذھبى(تحول فرھنگى 

سبب تغییر محتواى باطنى و باورھاى اعراب و متعاقبا زمینه ساز پیدايش جامعه نوين ) ص(بگويیم تالش ھاى پیامبر اسالم
 )8.(اسالمى شد

))(ان هللا اليغیرما بقوم حتى يغیروا ما بانفسھم((با استفاده از آيه ) 9(,سیدمحمدباقر صدر در بحث سنت ھاى الھى در قرآن
اين خواست و . خواست و اراده خود انسان است, علت العلل تمامى تغییر و تحوالت: اين نظريه را مطرح كرده است كه) 10

 .سمت و سوى آن تغییر مى كند, اراده ھنگامى كه در كنار يك انديشه جديد قرار گرفت 
 :با توجه به ايدھآل ھاى خودشان به سه دسته تقسیم مى شوند, ) و به تبع آن جوامع(انسان ھا , به نظر شھید صدر

اين انسان ھا وراى وضع . انسان ھايى كه ايدھآل ھاى خودشان را از واقعیت ھاى عینى و خارجى مى گیرند: دسته اول
از نظر . مسكن و لباس است, آرزوى رسیدن به ھیچ مقصود ديگرى را ندارند و تمام ھمت آن ھا به دست آوردن غذا, موجود

اين افراد آينده چیزى جز تكرار گذشته نیست و بنابراين پیشرفت و توسعه در اين ديدگاه فاقد معناى روشن و بلكه بى معنا 
. اين جوامع در چنبره تقلید و سنت ھايى خشك و اليتغیر گرفتارند و در طول قرن ھا ھیچ تغییرى درآن ھا راه نمى يابد. است

 :قرآن درباره اين گونه افراد و جوامع مى گويد
 ) 11(;قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبإنا إولو كان آبإھم ال يعلمون شیئا و ال يھتدون

 نادان و گمراه بودند باز ھم آن ھا را بس است؟, آيا اگر پدران آنھا. راه پدرانمان را كه يافته ايم ما را بس است: گفتند
 ) 12(;قالوا إجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آبإنا و تكون لكما الكبريإ فى االرض و ما نحن لكما بمومنین

آيا شما آمده ايد تا ما را از راھى كه پدرانمان را بدان راه يافته ايم باز داريد و شما روى زمین بر ما : گفتند) به موسى و ھارون(
 .بزرگى كنید؟ و ما به شما ايمان نخواھیم آورد

يكى انس و عادت و ديگرى سلطه حكومت : ذكر شده است, از نظر قرآن دو علت براى انتخاب چنین ايدھآلى توسط مردم
چرا كه حاكمان مستبد مردم را به عبادت خود فرامى خوانند و آن ھا را از ارزش ھاى الھى و , ھاى طاغوتى و استبدادى

 :انسانى تھى مى كنند
 )13(;و قال فرعون يا إيھا المال ماعلمت لكم من اله غیرى

 .خدايى را براى شما نمى شناسم, من جز خودم: فرعون گفت
 )14(;قال فرعون ماإريكم اال ما إرى و ما إھديكم اال سبیل الرشاد

نشان نمى دھم و البته آن چه نظر من است تنھا , من به شما جز آن چه نظر و رإى شخصى خودم ايجاب كند: فرعون گفت
 .راه ھدايت است

يا تسلیم ايدھآل جديدى مى شوند كه ممكن است ايدھآلى نجات , اين جوامع يا در اثر يك حمله خارجى از بین مى روند
 .متحول شد , آورده بود) ص(چنان كه وضع مردم با پذيرش ايدھآل جديدى كه پیامبر اسالم; بخش و يا گمراه كننده باشد
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ولى محدود , از ايدھآل ھاى معنوى بسیار محدود ھم برخوردارند, انسان ھايى كه عالوه بر نیازھاى محدود مادى: دسته دوم
در جوامعى كه اين انسان ھا زندگى مى كنند حركت جامعه تا زمانى است كه به , را به جاى نامحدود و مطلق مى پندارند

در اين مورد شھید صدر جوامع غربى را مثال مى زند . از حركت باز مى ايستد, ايدھآل جديد برسد و به محض رسیدن به آن
به اين بیان ; سبب انحطاط جوامع غربى شد, اما اين اھداف چون محدود بود, كه اھداف خوبى ھمانند آزادى را در نظر داشتند

و نه ابزارى براى رسیدن , اين ھا حركتشان را تا رسیدن به آزادى ادامه دادند و چون آن را ھدف خودشان قرار داده بودند: كه
ھمراه آزادى ما , آزادى قالب است((به نظر شھید صدر . ھركدام از آزادى به نحوى استفاده كردند, به كماالت باالتر و برتر
ھمین آزادى بدبختى ھاى خطرناك و , وقتى ندانستیم قالب آزادى براى چه محتوايى ساخته شده]...] احتیاج به محتوا داريم

 )15)).(بزرگى به بار مىآورد
 :اين ايده آل چھار مرحله دارد

 ;الف ـ مرحله نوآورى و تجدد كه در آن ايدھآل حكم آرزو را دارد
 ;مى رسند) مثال آزادى(ب ـ مرحله اى كه مردم به ايدھآلى كه مى خواستند 

 ;آسايش طلب و متنعم پديد مىآيد, در اين مرحله طبقه مترف, ج ـ مرحله توقف و امتداد تاريخى
 )16.(د ـ مرحله تسلط ستمگرانى كه ھیچ گونه عھد و پیمانى را رعايت نمى كنند

اين انسان ھا ضمن اين كه به ايدھآل نوع اول و دوم توجه . است)) هللا((انسان ھايى كه ايدھآل و آرمانشان : دسته سوم
چون دنیا را مزرعه آخرت مى , مى خواھند)) خدا((يعنى ; اما آن ھا را در جھت و خواست ايدھآل مطلق و نامحدود, دارند
 :دانند

 )17(;يا إيھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه
 .سرانجام به مالقات پروردگارت نايل خواھى شد, اى انسان تو با كوشش و تالش پى گیرت در عبادت و خدمت

 :اين جا است كه شھید صدر دو نوع پیشرفت و توسعه را مطرح مى كند
 ;الف ـ پیشرفت فاقد مسئولیت
 .ب ـ پیشرفت مسئولیت آفرين

از دين در جھت اھدافشان , از آن جا كه برخى از حكومت ھا و جوامعى كه دنبال ايدھآل ھايى از نوع اول و دوم بوده اند
شھید صدر ھشدار مى دھد كه مبادا در اين جھت اشتباھى صورت گیرد و ما نام ھر جامعه و حكومتى را , استفاده كرده اند

اين ھمان چیزى است كه ھمه عالمان روشن ضمیر و ائمه . در رديف ايدھآل سوم قرار دھیم, كه از دين مايه مى گذارد
و قرآن مجید نیز تذكر داده اند كه بلعم باعوراھايى وجود دارند كه ممكن است دين را ملعبه دست ) علیھم السالم(معصومین

آخوندھاى ((و )) مقدس مآبان كج فھم((و )) متحجرين((از آنان به ) ره(كسانى كه در زبان امام خمینى; خود قرار دھند
 .تعبیر مى شد)) دربارى

, پیوسته در حال مبارزه با ھمه گونه خدايان و ايدھآل ھاى پست و تكرارى است, كه جوھره ايدھآل سوم است, دين توحیدى
رمز و پاسخ اين سوال است كه چرا در طول تاريخ ) 18(,يعنى داشتن ايدھآل الھى نامحدود و مسئولیت آفرين, و ھمین 

پیغمبران سرسخت ترين انقالب ھا را در تاريخ بشريت به وجود آورده و چرا پاكیزه ترين انقالبیون جھان بوده اند؟ و چرا در 
 صحنه ھاى تاريخى ما فوق ھرگونه مصالحه اى قرار گرفته و چرا ھیچ گونه سازش را نپذيرفته اند؟

دقت . تحولى بود از ايدھآل نوع اول به ايدھآل نوع سوم, توسعه و تحولى كه حضرت ختمى مرتبت در جامعه جاھلى ايجاد كرد
اما پیش از . ادعاى مذكور را روشن تر خواھد ساخت, و جامعه اسالمى مدينه النبى) الف(در ويژگى ھاى جامعه جاھلى 

شروع در بحث بعدى الزم است به اين سوال نیز پاسخ دھیم كه لوازم حركت در جھت ايده آل سوم چیست؟ به نظر شھید 
 :حركت در مسیر ايدھآل مطلق متوقف بر امور زير است, صدر

يعنى فھم درست توحید و عقیده داشتن به آن و متصف شدن , الف ـ ديد فكرى و ايدئولوژيكى روشن نسبت به ايدھآل مطلق 
 ;به صفات الھى در مقام عمل

 ;به عنوان يك نیروى سوخت دائم, ب ـ حركت اراده به كمك نیروى روحى حاصل از عقیده به توحید
 ; )ص(ج ـ ارتباط دائمى با ايدھآل مطلق از طريق پیامبر

 ;د ـ نبرد و مبارزه علیه ايدھآل ھاى پست و خدايان ساختگى به رھبرى امام جامعه
 )19.(ـ اعتقاد به آينده درخشان كه نھايتا وصول به كمال مطلق و قرب به خدا خواھد بود' ه

 
 جاھلیت و ويژگى ھاى آن) 2

و نیز از اين جھت كه اولین بار اين واژه توسط چه كسى يا چه , الزم است از نظر مفھوم, پیش از ذكر ويژگى ھاى جاھلیت
 .سخن به میان آوريم) 20(, منبعى مورد استفاده قرار گرفته است و ھم چنین محدوده زمانى و مكانى آن

ھم چنین در اين . اختالفى نیست, به كار مى رود) ص(در اين كه جاھلیت براى عصر پیش از بعثت پیامبر اسالم حضرت محمد
چرا كه , محل اختالف است, اما از نظر مكانى. سال قبل از بعثت را شامل مى شود ترديدى وجود ندارد 200-150كه حدود 

 )21.(مى توان اين وصف را به كار برد, جاھلیت يك صفت و داراى ويژگى ھايى است كه در ھر مكانى آن ويژگى ھا يافت شود
چنین استفاده مى شود كه پس از اسالم نیز جاھلیت واقع شده و ) علیھم السالم(از بعضى آيات قرآن و احاديث معصومین

چنان كه در حديثى از رسول اكرم) 22.(عده اى از مردمان با ويژگى ھا و معیارھاى جاھلى در جامعه مسلمین ظاھر شده اند
 :نقل شده است كه فرمود) ص(

 )23. (من بین دو جاھلیت برانگیخته شده ام كه آخرين آن ھا بدتر از اولین شان مى باشد
 :آمده است) ع(و در حديثى از امام باقر

 )24.(اھل جاھلیت برگشتند] وضع[ به 6ھمانا مردم بعد از ارتحال رسول خدا
 :عالمه شعرانى در تفسیر اين دو جاھلیت گفته است

خود را پاى بند احكام نساخته , جاھلیت اولى به اصطالح امروز آن دوره توحش انسان است كه ھنوز قواعد مدنیت را در نیافته
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در آن عھد مردان و زنان برحسب غريزه حیوانى يا يكديگر معاشرت داشتند و پس از آن كه قومى متمدن شدند و محاسن . بود
ھرگاه باز به توحش باز گردند و شرم و حیا میان آن ھا ضعیف گردد و مراعات , مكارم اخالق و احكام و شرايع را پذيرفتند, آداب

بى عفتى و القیدى زنان از لوازم توحش نوع بشر است آن گاه كه زندگیشان . جاھلیت ثانى است, آداب نیكو فراموش شود
 )25.(خداوند زنان را از آن گونه رفتار منع كرد, نزديك به روش حیوانات بود
.(بدون اين كه محدوده مكانى آن مشخص گردد, در قرآن به دوران قبل از بعثت اطالق شده است, براى اولین بار واژه جاھلیت

26( 
و در نتیجه به معنى نادانى )) علم((و در مقابل )) جھل((برخى جاھلیت را از ريشه . چیستى جاھلیت مورد اختالف است

 :دكتر عباس زرياب درباره وجه تسمیه جاھلیت مى نويسد. گرفته اند ولى تعداد بیشترى اين معنا را نپذيرفته اند
گولدزيھر با استنادبه . نادانى نیست, مقصود از جاھلیت, چنان كه گولدزيھر در مطالعات اسالمى به تفصیل بیان داشته است

مقصود از , و بنابراين, است)) اسالم((مسلم است كه جاھلیت در برابر . مى داند)) حلم((را در برابر )) جھالت((, شواھد
درست در مقابل اسالم بوده , عصرى است كه با تمام موازين و ارزش ھاى اخالقى و دينى و فرھنگى, در قرآن, جاھلیت

 )27.(است
بلكه به معنى انسان متكبر , ھم چنین وى از قول جواد على آورده است كه در قرآن كريم گاھى جاھل نه به معناى نادان

 )28.(خودرإى به كار رفته است
از جمله داليلى كه برخى از محققین درباره نفى اين ادعا كه جاھلیت به معنى جھل و عدم علم نیست آورده اند عبارت اند 

 :از
حال اگر , را در آيات متعددى از قرآن مإمور به تحدى با مخالفان خود نموده است) ص(خداوند پیامبر اسالم: الف ـ تحدى قرآن

آيا اين تحدى از , مردمى نادان و به دور از علم و ادب بوده اند) ص(و دشمنان پیامبر)) اھل جاھلیت((چنین در نظر بگیريم كه 
 !نظر منطقى مى تواند مبین فضیلتى براى قرآن مى باشد؟

بھترين گواه بر بھره مندى آن ھا از ادبیات پیشرفته , آن چه از شاعران آن عصر به جا مانده: ب ـ آثار شاعران عصر جاھلى
به خوبى بیانگر اوج اقتدار , كه در اين عصر مى زيسته اند, مرورى گذرا بر منظومات شعرى صعالیك و اصحاب معلقات. است

خواسته اند اصل انتساب شعر جاھلى به )) فى االدب الجاھلى((البته افرادى چون طه حسین دركتاب . ادبى آن ھا است
 .شعراى اين دوره را مورد ترديد قرار داده و اين اشعار را محصول دوره اسالمى بدانند كه اين امر پذيرفتنى نیست

كه اين خود مى تواند ) 29(معرفى نموده اند)) اتمام مكارم اخالق((ھدف بعثت خود را ) ص(پیامبر اسالم: ج ـ ھدف بعثت
بلكه بايستى آن را به معنى مشكالت و نابه سامانى , از واژه جھل و جاھلیت تلقى گردد)) نادانى((مستندى در نفى ترجمه 

 .ھاى اخالقى دانست
است و با توجه به اين كه معجزه ) ص(با توجه به اين كه قرآن بزرگ ترين معجزه و مويد رسالت پیامبر اسالم: د ـ نوع معجزه

اعراب از نظر , ھم) ص(بايد بپذيريم كه در زمان بعثت پیامبر اسالم, ھر پیامبرى با عصر و زمان خودش متناسب مى باشد
 .دانش ادبیات در سطح بااليى بوده اند

ابتدا جھل را )) جھل((ابن منظور در ماده . ترجمه نشده است)) نادانى((در كتب لغت نیز واژه جاھلیت به : ـ اظھارات لغويین' ه
به تلويح آن را در برابر , و در يك مورد)) حلم و بردبارى((جھل را در برابر , نقیض علم دانسته و سپس با بیان نمونه ھايى

 )).حمق و جفا و غلظ: جھل ـ جھال و جھاله: ((در المنجد آمده است. دانسته است)) عقل((
ستم كردن و , شدت در عمل, واژه اى عربى و به معنى پرخاشگرى)) جھل((از اين نمونه ھا به خوبى آشكار مى گردد كه 

 )).نادانى((نه صرف , عدم بردبارى است
چنان كه در حديث , در روايات نیز واژه جھل در معناى نادانى صرف به كار نرفته است): علیھم السالم(و ـ احاديث معصومین

 : نبوى آمده است
جاھل كسى است كه به معاشران خود ظلم نموده و بر زير دستانش ستم روا دارد و بر برتر از خود بزرگى فروشد و بى تمییز 

 )30.(سخن گويد
 :عمر فروخ در تاريخ ادبیات خود مى گويد: ز ـ سخنان اھل ادب و مورخان

زيرا عرب در آن عصر بت پرستیده و با يكديگر به , جاھلیت نامى است كه قرآن كريم به عصر پیش از اسالم اطالق نموده است
و چنین است كه مالحظه مى كنیم ]...] گاھى فرزندان خود را زنده به گور كرده و شراب مى نوشیدند]...] نزاع مى پرداختند

 )31.(كه متضاد علم است)) جھلى((نه , گرفته شده كه در برابر حلم بوده)) جھلى((واژه جاھلیت از 
عصر جاھلى زمانى است : را دوره تكامل زبان عربى دانسته و معتقد است)) عصر جاھلى((شوقى ضیف در تاريخ ادب خود 

 )32. (كه زبان عربى خصايص كنونى را به خود گرفته است
حقارت و خشم و تسلیم ناپذيرى در برابر اسالم و احكام آن مى , حماقت, جاھلیت به معناى سفاھت, به نظر جواد على

 )33.(باشد
قساوت در انتقام و مسائلى , حساسیت عربى, اسالم بر تمامى ويژگى ھاى روحى عرب ھا مانند مزاج جنگى, به نظر بالشر

 )34.(صفت جاھلى را اطالق كرده است, قمار بازى و آن چه در رديف آن است , چون شرب خمر
 :در قرآن كلمه جاھلیت چھار بار به كار رفته است. اكنون نوبت كاربرد اين واژه در قرآن كريم است

 :درجنگ احد شركت كرده بودند, كه با اكراه و انفاق) ص(ـ درباره گروھى از ياران پیامبر1
 ) 35(;و طائفه قد إھمتھم إنفسھم يظنون با غیر الحق ظن الجاھلیه... 

و گروھى ديگر ھم بودند كه فقط در غم جان خويش بودند و انديشه ھاى ناشايستى در باره خداوندداشتند كه ھمچون 
 .پندارھاى جاھلیت بود

 :ـ آيه اى كه در آن خداوند مردم را از پیروى از احكام و عملكردھاى جاھلیت نھى مى فرمايد 2
 )36(;إفحكم الجاھلیه يبغون و من إحسن من هللا حكما لقوم يوقنون

 آيا حكم جاھلیت را مى جويند؟ براى آن مردمى كه اھل يقین ھستند چه حكمى از حكم خدا بھتر است؟
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 :آمده است, و نھى آنان از جلوه گرى ھمچون عھد اوايل جاھلیت) ص(ـ در خطاب و ھشدار به زنان پیامبر3
 )37(;و قرن فى بیوتكن و ال تبرجن تبرج الجاھلیه االولى

 .زينت ھاى خود را آشكار مكنید, و در خانه ھايتان بمانید و ھمانند زمان جاھلیت پیشین
 :خداى متعال مى فرمايد, ـ در توصیف كفار مكه4

 )38(;اذ جعل الذين كفروا فى قلوبھم الحمیه حمیه الجاھلیه
 .تعصب جاھلى بسپارند, آن گاه كه كافران تصمیم گرفتند كه دل به تعصب

احكام و اخالق رذيله جاھلى اشاره شده , به برخى از عقايد, بدون اين كه از لفظ جاھلیت استفاده شده باشد, در آيات ديگرى
خدا ) 41(جن پرستى بعضى از اعراب)40(,زنده شدن و مردن را به طبیعت نسبت دادن) 39(,بت پرستى عرب ھا: مانند. است

 )42.(را داراى فرزند دختر دانستن و پرستش فرشتگان به عنوان دختران خدا تا اين كه مشمول شفاعت آن ھا قرار گیرند
, كه اعراب جاھلى مى پرستیدند) 44(ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر) 43(منات, عزى, ھم چنین در قرآن به بت ھاى الت

قربانى : مانند; مواردى است كه در قرآن از آن ھا نھى شده است, از ويژگى ھاى ديگر اعراب جاھلى. اشاره شده است
ظلم به , )47(جدال و فسوق و عصیان در حج, )46(ياد كردن از پدران درمراسم حج به قصد مفاخره, )45(كردن بر بت ھا

زنده به گور كردن ) 48(,)كه متقابال قرآن حق ارث را براى آنان به رسمیت شناخته است( دختران و منع كردن آن ھا از ارث 
كه قرآن با در نظر گرفتن طالق رجعى و بائن آن را محدود (مختار بودن مردان در ازدواج و طالق نامحدود زنان ) 49(,دختران

رابطه جنسى را سامان , عالوه بر اين كه با تعیین تعزيرات و حدود) 50. (منع نموده است)) ظھار((و )) ايإل((ساخته و از طالق 
 ).داده است

 :ھم چنین در قرآن كريم سفارش شده است
و ھمگى به رشته الھى درآويزيد و پراكنده نشويد و نعمت خداوند را برخود ياد كنید كه دشمنان ھمديگر بوديد و او میان دل 

 )51.(او شما را باز رھاند, ھاى شما الفت داد و به نعمت او با ھم دوست شديد و برلبه پرتگاه آتش بوديد
به جنگ ھا و خصومت ھاى ريشه دار و ديرينه دو طايفه اوس و خزرج اشاره دارد كه اسالم , آيه مذكور, به گفته مفسران 

از جمله محمدبن جرير طبرى ذيل آيه مذكور چنین . سنگ تمام گذاشتند, آوردند و با ھم متحد و مھربان شدند و دربناى اسالم
 : آورده است

زندگى ) ايران و روم(میان دو بیشه شیر , بدبخت ترين و گمراه ترين قوم بود كه در النه اى محقر و كوچك, قوم عرب خوارترين
ھر آن كس از اعراب . در سرزمین عرب چیزى موجود نبود كه مورد طمع و يا حسد بیگانگان قرار گیرد, سوگند به خدا. مى كرد

گرفتار خوارى و مشقت بود و ديگران لگد , يكسره به دوزخ مى رفت و ھر آن كه زندگى مى كرد و حیات داشت, كه مى مرد
وقتى . سوگند به خدا كه در سراسر زمین قومى را نمى شناسم كه خوارتر و تیره بخت تر از عرب باشد. مالش مى كردند

 )52.(داراى روزى و مالك الرقاب كرد, قادر بر جھان, اسالم درمیان ايشان ظاھر شد آنان را صاحب كتاب
البته به نظر مى رسد دلیلى . به كار نرفته است)) علم((و درمقابل )) جھل((بنابراين واژه جاھلیت در قرآن نیز صرفا به معنى 

را نیز يكى از )) عدم علم((وجود نداشته باشد و مى توان , براين مطلب كه جاھلیت اصال در معنى عدم علم به كار نمى رود
چه آن ھا در بسیارى از علوم , منافاتى با عدم علم ندارد, مصاديق جاھلیت به شمار آورد و قوى بودن اعراب در زبان و ادبیات 

 .تعداد باسوادانشان اندك بوده است, ضمن قوت در ادب عربى, جاھل بوده اند و حتى
 :مى فرمايد) ع(از جمله حضرت على. در نھج البالغه نیز جاھلیت مورد انتقاد و توصیف قرار گرفته است

! آن ھنگام شما اى مردم عرب. رساند, و فرمان خدا را چنان كه بايد, تا مردمان را بترساند, ھمانا خدا محمد را برانگیخت
, منزلگاھتان سنگستان ھاى ناھموار). فى شر دار(و در بدترين سراى خزيده , را برگزيده بوديد) على شر دين(بدترين آيین 

بتھاتان . از خويشاوند بريده و گريزان, خون يكديگر را ريزان. خوراكتان گلوآزار, آبتان تیره و ناگوار. ھمنشینتان گرزه مارھاى زھردار
 )53.(پاى تا سرآلوده به خطا, ھمه جا بر پا

 :مى فرمايد 126ھم چنین در خطبه 
 .ھمچون بدخويان جاھلیت مباشید كه نه در دين فھم دارند و نه شناساى كردگارند

 :مى فرمايد 95نیز در خطبه 
بزرگى , ھوا و ھوسشان سرگشته ساخته, حالى كه مردم سرگردان بودند و بیراھه فتنه را مى پیمودند, او را برانگیخت

او كه درود خدا . به بالى نادانى گرفتار, سرگردان و در كار نااستوار, از نادانى جاھلیت خوار, خواھیشان به فرو دستى انداخته
 .مردم را به خدا خواند, به راه راست رفت و از طريق حكمت و موعظه نیكو, خیرخواھى را به نھايت رساند, بر او باد

در كنار خشونت طبیعى و انحطاط مادى و معنوى به تصوير كشیده , انحطاط فكرى اعراب, روشن است كه در گفتارھاى مذكور
 .شده است

 : نھج البالغه 26در خطبه ) ع(به تعبیر يكى از انديشمندان معاصر در شرح گفتار امام على
نابه سامانى مادى و نابه : دچار دوگونه نابه سامانى و كمبود بودند, دوران جاھلیت دورانى است كه مردم در آن دوران

 . سامانى معنوى
چنان كه در . نابه سامانى مادى مردم اين است كه از لحاظ رفاه در سطح پايینى قرار داشته باشند: الف ـ نابه سامانى مادى

 :قرآن ھم به نبودن رفاه و نبودن امنیت در دوران جاھلى اشاره شده است
 )54(;فلیعبدوا رب ھذا البیت الذى إطعمھم من جوع و آمنھم من خوف

 .را عبادت كنند كه آنان را از گرسنگى به سیرى رساند و از نا امنى به امنیت) بیت هللا الحرام(بايد پروردگار اين خانه 
گمراھى يعنى چه؟ يعنى حیرت . نابه سامانى و كمبود معنوى مردم عبارت است از گمراھى مردم: ب ـ نابه سامانى معنوى

دنبال يك چیز باال و وااليى نمى گردند و براساس . كه عبارت است از اين كه مردم يك راه روشنى در مقابلشان نیست
در چنین دوره اى , اختیار و ابتكار كه سه خصلت اصلى انسان است, تفكر. گمراھى است كه اختالفات طبقاتى پیش مىآيد

 )55.(مى میرد و وجود ندارد
اگر جامعه در ابعاد مادى و معنوى عقب مانده و به عبارت ; بنابراين مى توان جاھلیت را مترادف با عقب ماندگى شديد دانست
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بر ھمین اساس است كه متفكران اسالمى از . است)) جامعه جاھلى((به تعبیر قرآن , نابه سامانى جدى داشته باشد, ديگر
از چھار نوع نظام ) ق339-259(چنان كه فارابى , ياد مى كنند)) مدينه فاضله((و يا )) جامعه فاضله((جامعه اسالمى با عنوان 

 . نظام سیاسى فاسقه و نظام سیاسى ضاله, نظام سیاسى جاھله, نظام سیاسى فاضله: سیاسى سخن گفته است
نظام ھاى غیر اسالمى اند كه ھر يك به شش نوع , منظور وى از نظام سیاسى فاضله نظام سیاسى اسالمى است و بقیه

نامیده مى )) ضروريه((چون به نظر فارابى ھر يك از آن ھا يا دنبال تإمین امور ضرورى زندگى مردم اند كه , تقسیم مى شوند
يا , نامیده مى شوند)) مدينه خست((يا دنبال لذت طلبى اند كه , نامیده مى شود)) نذاله((يا دنبال ثروت اندوزىاند كه , شود

 )56.(نامیده مى شود)) جماعیه((نامیده مى شود و يا دنبال آزادىاند كه )) تغلبیه((دنبال غلبه اند كه 
 . طرح گردد)) مدينه فاضله((بود كه سبب شد )) مدينه جاھله((از اين رو وجود 

اين نكته ھم روشن مى شود كه دوره جاھلى نیز دوره اى است كه , بعد از روشن شدن مفھوم جاھلیت و جامعه جاھلى
از ; جامعه داراى آھنگ و جھت الھى نیست, مجموعه اى از نابه سامانى ھاى مادى و معنوى آن را احاطه كرده است و در كل

از دين قابل دفاع عقالنى و منطقى و پیراسته از , مردم از وضع اقتصادى خوبى برخوردار نیستند و از نظر معنوى, نظر مادى 
 .خرافات بى بھره اند

شرط , در میان آن ھا رواج دارد و طبق آيات قرآن) از تمامى انواع آن(شرب خمر و قمار , )الحق لمن غلب(قتل و غارت 
 .رستگارى پرھیز از اين مسائل است

 )57.(يا إيھا الذين آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
 :از ديگر اقدامات جاھلى است) عمدتا به خاطر مسائل اقتصادى(اقدامات خالف اخالق و زنده به گور كردن دختران 

 )58.(قد خسر الذين قتلوا اوالدھم سفھا بغیر علم و حر موا ما رزقھم هللا افترإ على هللا قد ضلوا و ما كانوا مھتدين
افتخار به حسب و نسب و قوم و قبیله از ديگر اعمال اعراب در عصر جاھلى است كه سوره تكاثر در ھمین زمینه نازل شده 

 .است
گر چه عالوه بر يھود و نصارا كه دين الھى , شرك و بت پرستى در میان تعداد زيادى از اعراب رواج داشت, از نظر اعتقادى

 .افراد موحدى بودند, حنیفى ھا نیز در میان اعراب , داشتند
قبیله به جماعتى گفته مى شود كه . از نظر سیاسى مى توان مھم ترين ساخت سیاسى را در قبیله جست وجو كرد

عامل ھمبستگى اعضاى قبیله با . به ھمكارى در جھت بھبود معیشت خود اقدام كرده باشند)) خون((و )) نسب((براساس 
شیخ . شجاع و ثروتمند باشد, عاقل, مجرب, رئیس قبیله شیخ قبیله است كه الزم است مسن. است)) عصبیت((يكديگر 

از مھم ترين قبايل در جزيره العرب مى توان از قبیله . قبیله مسئول جنگ و صلح و پیمان ھا و مھمانى ھاى قبیله اى است
 .قريش نام برد

دانش تبارشناسى و يا علم االنساب و نیز علم االيام از ديگر ويژگى ھاى اعراب , شعر و خطابه, اھتمام به شعر و ادب 
موارد اخیر را مى توان به عنان . مھمان نوازى و شجاعت نیز در میان آنان به صورت يك فرھنگ و عادت در آمده بود. جاھلى بود

گرچه چون فاقد جھت گیرى كلى الھى بود طبعا نمى توانست در ھمه كاربردھا , نقاط مثبت در عصرجاھلى در نظر گرفت
 .مثبت باشد

ويژگى ھا و ابعاد منفى به مثبت در عصر مذكور بررسى , را درجھت تغییر خصايص) ص(در بخش بعدى اقدامات پیامبر اسالم
 .مى كنیم

 
 مدينه النبى و ويژگى ھاى آن ) 3

تبديل كرد؟ براى اين كه بتوانیم )) جامعه اسالمى((را به )) جامعه جاھلى((چگونه ) ص(سوال ما اين بود كه پیامبر اسالم
 :شیوه آن حضرت را در اين تغییر و تحول استنباط كنیم الزم است اجماال اقدامات ايشان را توضیح دھیم

بود و تبديل شدن او از يك انسان معمولى به يك انسان مسئول و ) ص(نخستین اتفاقى كه افتاد تغییر در شخص محمد
 . ياد مى شود)) بعثت((صورت گرفت و از آن با عنوان )) وحى((اين تغییر توسط . متعھد

مردم به سوى خدا مإمور مى شود و در اين راستا تغییر )) دعوت((و )) انذار((, ))ابالغ وحى((به ) ص(پیامبر, پس از اين حادثه
به میان مردم مى )) قم فإنذر: ((با دستور. در محتواى باطنى و انديشه و فكر مردم را محور كار و فعالیت خويش قرار مى دھد

 )). قو لوا ال اله اال هللا تفلحوا: ((رود و ندا مى دھد
ھیچ گاه از )) اصل دعوت. ((انجام گرفت)) اصل دعوت((سه سال دعوت مخفیانه و پس از آن دعوت علنى ھمگى برمحور 

دعوت سران , حتى وقتى در مدينه بود و به موفقیت ھاى زيادى در عرصه داخلى رسید, خارج نشد) ص(دستور كار پیامبر
 :دعوت يك دستور قرآنى بود. كشورھا و امپراتورىھا را به سوى خدا و اسالم آغاز كرد, ساير قبايل

دعوت كن به سوى پروردگارت از طريق ) 59(;إدع الى سبیل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلھم بالتى ھى احسن
 .موعظه نیكو و با آن ھا به شیوه اى كه نیكوتر است جدال كن, حكمت

اقداماتى كه به تغییر در افكار معطوف بود و : به دو بخش قابل تقسیم است, در اين خصوص) ص(به طور كلى اقدامات پیامبر
منتھا ما دو نوع فكر و به , البته الزمه تغییر در رفتار تغییر در افكار است. اقداماتى كه در جھت تغییر در رفتار انجام مى گرفت

مثل علم به وجود , حكمت نظرى يعنى علم به آن چه ھست. حكمت نظرى و حكمت عملى: تعبیر حكما دو نوع حكمت داريم
, انجام و ترك اين بايد و نبايدھا و به تبع آن ساختن ساختارھاى سیاسى. و حكمت عملى يعنى علم به بايدھا و نبايدھا, خدا

 .فرھنگى و دينى در اختیار ما انسان ھا است, اجتماعى, اقتصادى
 :ياد كنیم از اين قرار بود)) انقالب اعتقادى((در بخش نظرى كه مى توانیم از آن به ) ص(مھم ترين اقدامات پیامبر

نفى شرك و بسط تفكر خداپرستى و توحید يا مطرح , ـ معرفى خداوند تبارك و تعالى به مردم با تمامى خصوصیات و صفات 1
 ;تغییر جھان بینى مردم, كردن توحید در ھمه ابعاد آن و به عبارت ديگر

 ;ـ توصیف موجودات روحانى عالم از قبیل فرشتگان و مالئكه 2
 ;ـ توصیف وجود انسان و جايگاه عقل و نفس و روح در او 3
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 ;ـ توصیف نبوت و رھبرى و چگونگى وحى 4
 ;حیات اخروى و معاد, ـ توصیف مرگ 5
 .ـ توصیف امت ھاى خوب و بد گذشته و دعوت به تفكر در سرگذشت آن ھا 6

كه به منظور تغییر در , در بخش عملى و افكارى. تمامى مباحث مذكور در قرآن مجید و به ويژه در قالب آيات مكى آمده است
 :مى توان به موارد زير اشاره كرد, رفتار عرضه شد

از اين مورد مى توان به تنظیم روابط میان . ـ ارائه افعال و گفتارھايى براى تعظیم و تمجید خداوند و عبادت او نظیر نماز 1
 .انسان و خدا ياد كرد

از اين مورد مى توان به تنظیم . ـ ارائه مدل ھاى رفتارى و گفتارى براى گرامى داشت ھمنوعان و ايجاد روابط انسانى پايدار 2
بخشى از اين مسائل در حیطه مسائل اخالقى قرار مى گیرند و بخشى درحوزه . روابط میان انسان ھا با يكديگر ياد كرد

صابر ) 63.(كظم غیظ) 62(,وفاى به عھد) 61(,میانه روى) 60(,سبقت جويى در خیر: موارد زير از اين قبیل است. مسائل فقھى
, عدم پرھیز از غیبت و تھمت, عدم تجسس در زندگى خصوصى افراد, تواضع: و ويژگى ھاى ديگرى از قبیل) 64(و صادق بودن
بزرگداشت پدر و مادر و كودك و زن و , دفاع از مظلومان, مقاومت در برابر ظالمان, خوش رفتارى, خیرخواھى, عفو و گذشت

احترام به مالكیت افراد , رعايت بھداشت, ارزش دانستن كار, ...كمك به مستمندان و يتیمان و, رعايت انصاف و عدل, ...دختر و
 .اخالقى و سیاسى پديد آورد, مذھبى, فرھنگى, اين دستورات تغییراتى در عرصه ھاى اقتصادى... و
تشكیالت و سازمان , طبق اين مدل. ـ ارائه مدل عملى در تنظیم رابطه مردم و حكومت كه در مدينه النبى محقق شد 3

از استبداد و خود رإيى خبرى . حكومت براساس بیعت و مشاركت ھمگانى و تإيیدات الھى شكل گرفته و در خدمت امت بود
زمینه ساز )) و إمرھم شورى بینھم((, ))و شاورھم فى االمر((آياتى چون . نبود و مشاورت در امور جاى آن را گرفته بود

از تبعیض ھاى . امنیت و استقالل از اھداف دولت اسالمى بود, تإمین رفاه, تإمین سعادت مردم.مشاركت ھمگانى بود
اقتصادى و سیاسى خبرى نبود و ھمه كسانى كه در زمره پیروان آن حضرت قرار گرفته بودند با ھم ھمكارى صمیمانه داشته 

دشمنانى , چه در مكه و چه در مدينه, و مسلمانان و جامعه نوپاى اسالمى) ص(البته پیامبر. و نسبت به ھم خیرخواه بودند
 .يھوديان و سپس منافقان از مھم ترين آنان به شمار مى رفتند, نیز داشتند كه مشركان

إساطیر االولین , سحر, از رويارويى با قرآن شروع كردند و آن را شعر, و مسلمانان را) ص(مبارزه خود با پیامبر اسالم, مشركان
 .شما ھم سوره اى مثل سوره ھاى قرآن بیاوريد, اگر چنین است: نامیدند تا اين كه قرآن تھديد به تحدى كرد و فرمود) 65...(و

ابتدا سازش ھاى سیاسى و اقتصادى و عبادى را , را آغاز كردند) ص(مبارزه با پیامبر, پس از ناكام ماندن مبارزه با قرآن
تا اين كه دست به آزار و اذيت پیامبر) الإعبدما تعبدون و ال إنتم عابدون ما إعبد(پیشنھاد كردند كه ھیچ كدام پذيرفته نشد 

يھوديان نیز از پیمان شكنى . خود را از اين توطئه رھانید, زدند و حتى به قتل آن حضرت ھمت گماردند كه پیامبر با ھجرت) ص(
 .با مشركان ھم دست شدند, كوتاھى نكردند و در مواردى مثل جنگ احزاب) ص(و توطئه براى قتل پیامبر

جامعه اسالمى مدينه النبى را مورد ھجمه خويش قرار دادند و در جھت اھداف خويش به , منافقین ھم در ھر فرصتى از درون
 .ھر اقدامى دست يازيدند

البته مسائل مختلفى در پیروزى و گسترش اسالم نقش . و مسلمانان پیروز شدند) ص(پیامبر, با ھمه دشمنى ھا و توطئه ھا
, شرافت نسبى, خودى بودن: از قبیل) ص(خصوصیات شخص پیامبر, داشت و نمى توان از نقش معجزات و به ويژه قرآن

شناخت درست شرايط زمانى و مكانى و سیاسى , ايمان قاطع, لیاقت و كاردانى, تالش فوق العاده, اخالق نیكو, گذشته نیكو
ھم چنین نقش خالھاى ... و نیز نقش ساير مسلمانان به ويژه خديجه و ابوطالب و على و حمزه و جعفر و, و اجتماعى

اعتقادى و موقعیت مكه و فطرى بودن دين اسالم و محتواى آن و نقش خصلت ھاى مثبت موجود , سیاسى, اخالقى, حقوقى
عادت داشتن به زندگى سخت و شجاعت و مھمان نوازى و تعھد در مقابل بیعت و تعصب و رقابت : در میان اعراب از قبیل

مربوط به تغییرى است كه در محتواى فكرى و باطنى انسان ھا اتفاق , اما نقش اصلى در اين تغییر و تحوالت. صرف نظر كرد
, نگرش ھا, ايستارھا, باورھا, دانش ھا, شناخت ھا, انقالب فكرى و محتوايى سبب مى شود تا تمامى ارزش ھا. افتاده است

زمینه اقدامات ديگرى مانند مشاركت , گرايش ھا و حتى احساسات و در مجموع فرھنگ يك جامعه تغییر كند و به دنبال آن
 .فراھم گردد, افراد در اقدامات نظامى و اقتصادى به منظور پیشرفت آرزوھا و خواست ھاى دينى

به ; تمامى اقدامات متوجه مسائل فرھنگى و معنوى است, بنابراين مى توان چنین نتیجه گرفت كه در دوره سیزده ساله مكه
. است)) جامعه سازى((چنان كه در دوره مدينه محور فعالیت ھا , است)) فردسازى((در اين دوره محور فعالیت ھا , تعبیر ديگر

اما ھیچ يك از اين نبردھا , احد و احزاب و ساير برخوردھاى نظامى پیش آمد, البته در ھمین دوره مسائل نظامى نظیر جنگ بدر
چنان كه در قرآن نیز بر اين امر تإكید شده است كه , بلكه جنبه دفاعى داشت, به منظور تحمیل دين بر ديگران صورت نگرفت

اما از آن , قرار داده است) ص(خداوند در درون جامعه اسالمى كتاب و میزان را به عنوان ابزار دست پیامبر, براى برپايى قسط
نیز در كنار ابزارھاى فوق ) حديد(نیروى نظامى , جا كه نظام اسالمى نظر به نوع روابط موظف است از كیان اسالم دفاع كند

آن چنان بايد قوى و آماده باشید كه دشمن : و بر ھمین اساس است كه خداوند دستور مى دھد) 66(پیش بینى شده است
 )67. (جرئت حمله به شما را نداشته باشد

نبوت و رھبرى الھى را به جاى شیخ , موفق شد با استفاده از شیوه ھا و ابزارھاى فرھنگى) ص(به اين ترتیب پیامبر اسالم
مسئولیت پذيرى را به جاى , توحید را به جاى شرك, دين اسالم و ارزش ھاى اسالمى را به جاى ارزش ھاى جاھلى, قبیله

كار و تولید و مالكیت و غنا و وسیله بودن ثروت براى , عقیده به معاد را به جاى عقیده به آينده پوچ و عبث, مسئولیت گريزى
كمك , فضايل اخالقى را به جاى رذايل اخالقى, كسب خیر را به جاى دزدى و غصب و تنبلى و غارت و فقر و ھدف بودن ثروت

حكومت جھانى را به , به نیازمندان و آزاد كردن بردگان را به جاى به بیگارى كشاندن انسان ھاى مستضعف و برده كردن آن ھا
مسابقه در , اعتماد را به جاى بى اعتمادى, منافع اسالمى و انسانى را به جاى منافع قبیله اى, جاى حكومت قبیله اى

و تالش براى دستیابى به آينده بھتر را به , ايثار و عدل و انصاف را به جاى غارت و ظلم, خیرات را به جاى مسابقه در شرور
 )68:(قرار داد, جاى ركود و تالش براى حفظ وضع موجود

ھو الذى بعث فى االمیین رسوال منھم يتلوا علیھم آياته و يزكیھم و يعلمھم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضالل 
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او كسى است كه در میان جمعیت درس نخوانده رسولى از خودشان بر انگیخت كه آياتش را بر آن ھا مى خواند و ) 69(;مبین
 .و حكمت مىآموزد و مسلما پیش از آن در گمراھى آشكارى بودند) قرآن(آن ھا را تزكیه مى كند و به آنان كتاب

در يك تعبیر جامع اين پیامبر موظف است تمامى غل و زنجیرھاى مادى و معنوى را از دست و پا و ذھن بشر بگشايد و او را به 
 )70.(مبتكر و مختار به سوى خدا دعوت نمايد, عنوان انسان خالق

تجاوز و اعمال زور , چرا كه غدر و خیانت, درراه رسیدن به اين اھداف و آرمان ھا فقط از ابزار مشروع استفاده نمود) ص(پیامبر
از اين رو در آياتى از قرآن بر عدالت و پرھیز از تجاوز و از حد گذشتن , ھیچ جايگاھى ندارد) علیھم السالم(در سیره پیامبران
 :نظیر; تإكید شده است

منتھا از حد , شما ھم در راه خدا بجنگید, با آن ھا كه با شما مى جنگند) 71(;و قاتلوا فى سبیل هللا الذين يقاتلونكم و التعتدوا
 .تجاوز نكنید

اى ) 72(;يا إيھا الذين آمنوا كونوا قوامین  شھدإ بالقسط و ال يجرمنكم شنآن قوم على إن التعدلوا اعدلوا ھو إقرب للتقوى
شما را به گناه و , دشمنى با گروھى. گواھى دھید, و از روى عدالت, ھمواره براى خدا قیام كنید! كسانى كه ايمان آورده ايد

 .كه به پرھیزگارى نزديك تر است, عدالت كنید. ترك عدالت نكشاند
كه , دستور مى دھد كه به بت ھا و خدايان دروغین) ص(به پیامبر, در جھت تإكید بر مسائل اخالقى و الھى, حتى خداوند

 :مورد پرستش مشركین است ناسزا نگويید
مبادا آن ھا از , فحش ندھید, آنچه را جز خدا مى پرستند) 73(;و ال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فیسبوا هللا عدوا بغیر علم

 . روى نادانى و ظلم خدا را دشنام دھند
مريم و , در قرآن از زنان نمونه اى ھمچون آسیه. با زنان نیز بیعت نمود, زنان را نیز وارد صحنه كرد و به ھنگام بیعت) ص(پیامبر
در عصرى كه مردم فرزند ) ص(پیامبر) 74.(و از عقل و خرد بلقیس و ايمان آوردن او به حضرت سلیمان ياد شده است, ھاجر

از دخترش به بھترين , دختر داشتن را ننگ و عار مى دانستند و از شنیدن خبر صاحب دختر شدن چھره در ھم مى كشیدند
به او مى دھد و در قرآن ھم سوره كوثر در ثناى او مىآيد و او را خیر )) ام ابیھا((لقب , او را احترام مى كند, وجه ياد مى كند

 .كثیر معرفى مى كند
اما اين انحراف آن قدر نبود كه بتواند در كاخ رفیعى كه پیامبر, در اين حركت انحراف ايجاد شد) ص(ھر چند پس از رحلت پیامبر

 .بنیادگذارده بود خللى اساسى وارد كند) ص(
اين فرھنگ گرچه در برخى از . فرھنگ و تمدنى تإسیس كرد كه تا امروز به حركت خودش ادامه مى دھد) ص(پیامبر اسالم

اما به دلیل وجود قرآن كه منبع اليزال وحى الھى است ھمیشه استعداد , برھه ھا با ركود و زوال و انحطاط مواجه بوده است
 .حیات و بالندگى آن محفوظ است

وقتى روشن تر مى شود كه از بعد , كرده و میزان تغییر و تحوالتى كه به وجود آورده است) ص(عظمت كارى كه پیامبر
 .زمانى كه جامعه در برخى جھات به ارزش ھاى جاھلى برگشت; را با چند سال بعد مقايسه كنیم) ص(عصر پیامبر, سیاسى

تغییراتى را برمى شمرد كه فقط در روش حكومت , با زمان پايان حكومت امويان) ص(ابواالعلى مودودى در مقايسه عصر پیامبر
 :اين تغییرات عبارت اند از, دارى اسالمى صورت گرفته است

و حتى در قرائت شیعى مى توان (ـ تغییر در قانون تعیین امام و خلیفه به اين صورت كه سلطنت اموى جانشین خالفت شد  1
 ).گفت خالفت به جاى امامت آمد

 .ـ دگرگونى در روش زندگى خلفا و حاكمان 2
 .ـ تغییر در كیفیت مصرف بیت المال 3
, ديگر كسى نمى توانست با استفاده از اصل امر به معروف و نھى از منكر به حاكمان اندرز دھد; ـ پايان آزادى ابراز عقیده 4

 .جانش را از دست مى داد) ع(چرا كه ھمچون امام حسین
نھادھاى قضايى در جھت خواست سالطین اموى و سپس عباسى حركت مى ; ـ پايان آزادى قضات و نھادھاى قضايى 5

 .كردند و توان محاكمه شخص حاكم را نداشتند از اين رو راه براى ھرگونه تخلف و ظلمى باز بود
ديگر در امور حكومت با خردمندان و اھل حل و عقل و نخبگان جامعه اسالمى ; ـ خاتمه حكومت شورايى و حاكمیت استبداد 6

 . مشورت نمى شد
 .ـ ظھور و غلبه تعصب ھاى نژادى و قومى به جاى ارزش ھاى اسالمى 7
 )75.(ـ نابودى اصل برترى قانون 8

 
 نتیجه گیرى) 4

تمدن جديدى را پايه گذارى كرد و براساس نظريه , با ايجاد تغییر در باورھاى اعراب) ص(پیامبر اسالم)) وبر((طبق ديدگاه 
) ص(آرمان ھا و ايدھآل ھا در جامعه جاھلى از نوع اول يعنى رضايت به وضع موجود بود كه پیامبر اسالم, سیدمحمدباقر صدر

القاى اين دين به مردم از طريق اصل . آن آرمان ھا را تغییر داد)) وحى((از طريق آوردن يك دين جديد به نام اسالم و به كمك 
) ص(پیامبر. نظامى و سیاسى, موعظه و جدال نیكو بود نه به روش ھاى اقتصادى, دعوت و با استفاده از شیوه ھاى حكمت

وعده جانشینى يا اعطاى پست . بازور و شمشیر كسى را به پذيرش دين جديد وادار نكرد. كسى را تطمیع نكرد تا اسالم آورد
ال اكراه فى : ((بلكه صريحا چنین تقاضاھايى را رد و نفى كرد و اعالم داشت, و مقام به كسى نداد تا يار و ياور او گردد

دين . بر ھمین اساس است كه در دين اسالم اگر عملى از روى اكراه انجام شود ھیچ اثرى بر آن مترتب نمى شود)). الدين
 .امرى اختیارى است و در صورتى كه اختیارى پذيرفته شود ارزشمند است

گردند و در اين ھنگام بود كه با ابراز )) ايدھآل مطلق((يعنى )) هللا((تغییر در محتواى باطنى اعراب سبب شد تا آن ھا متوجه 
تالشى عمومى و ھمگانى كه به ; براى رسیدن به وضع مطلوب تالش نمودند, )ص(در كنار پیامبر, نارضايتى از وضعیت موجود

را تشكیل دادند ) مدينه(به دعوت اھل يثرب به آن جا رفتند و نظام اسالمى, قدرتمند شدن مسلمانان منجر شد و به دنبال آن
 . و با ابزارھاى مشروع از اين نظام در مقابل دشمنان دفاع كردند و به اين ترتیب تمدن عظیم اسالمى پايه ريزى شد
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در گرو , در حال حاضر ھم احیاى فرھنگ اسالمى و ساختن تمدن جديد اسالمى كه با عصر و زمان جديد نیز متناسب باشد
انديشه و دانايى است كه زمینه ساز تولیدات مادى خواھد , اقدامات و تالش ھاى فكرى و فرھنگى است و ھمین تولید فكر

 .شد
خود به وظايفشان , اگر انسان ھا به توسعه و تعالى برسند. توسعه حقیقى آن است كه انسان ھا توسعه پیدا كرده باشند

كمبود نیروى انتظامى , در يك جامعه تعالى يافته اسالمى. عمل خواھند كرد و نیازى به بسیارى از نھادھاى اجتماعى نیست
اما در يك . خود تخلف نمى كنند) تقوا(چون انسان ھا به خاطر كنترل درونى , عالمت توسعه و تعالى است) و نه نظامى(

چون انسان ھا وقتى به كنترل ھاى درونى , افزايش نیروھاى انتظامى عالمت توسعه است, از نظر مادى, جامع توسعه يافته
 .طبیعى است كه بايد از بیرون كنترل شوند, مجھز نیستند

ھم فرموده است بخوان ; ))اقرإ باسم ربك الذى خلق: ((اين است كه در اولین نداى قرآنى علم و دين با ھم مطرح شده اند
رويكرد به (و ھم فرموده است اين خواندن بايد با نام خدا باشد و جھت گیرى الھى داشته باشد ) رويكرد به علم و دانش(

, بگويید جز خداى يكتا: چه ھم فرموده; نیز رويكرد به علم و دين توإم گشته است)) قولوا ال اله اال هللا تفلحوا((در ). دين
به اين ترتیب در اولین پیام . يعنى به ارمغان آوردن فالح و رستگارى را تبیین كرده است; خدايى نیست و ھم فلسفه اين امر

اين دو ھمچون دو بالند كه با يكى امكان پرواز . يعنى رويكرد به علم و دين مورد توجه قرار گرفته است; بیناد تمدن سازى, ھا
پیامبر! دين بدون علم و آگاھى خرافه آلود خواھد گشت و علم بدون دين حجاب اكبر. به سوى تمدن سازى را نخواھیم داشت

و ; بت, به جاى خدا; خرافه, در جامعه جاھلى به جاى علم. به تفكر و تعقل و آن گاه به تعبد مبتنى بر تعقل دعوت كرد) ص(
آمده است تا زنجیرھاى خرافه و خدايان دروغین و جھل و فقر ) ص(جھل به كرسى اقتدار تكیه مى زند و پیامبر, به جاى عقل

 .را از پاى آدمیان باز كند
فیلسوف . توسعه و تعالى امورى نسبى اند و پیشرفت بیشتر در گرو تالش بیشتر است, از نظر فرھنگ اسالمى, به ھر حال

 :جھان اسالم ابن باجه اندلسى مى گويد
از آن جا كه مردم مدينه به امور بھداشتى و تغذيه . نبود فن طب و قضا است] جامعه توسعه يافته[ از خصوصیات مدينه كامله

به طب و طبیب نیاز ندارند و چون درستى , و در عمل نیز رعايت مى كنند] مجھز به علم و دانش ھستند[ صحیح آگاه اند
. موجب اتحاد كلیه ساكنان اين شھر مى شود و ھیچ گونه مشاجره اى میان آن ھا وجود ندارد به قضاوت و قاضى نیاز ندارند

كلیه آرا در اين شھر درست . در مدينه كامل ھر شخصى اين امكان را دارد كه به باالترين مدارجى كه توان آن را دارد برسد
چون به منبع اليزال [اعمالى كه در آن صورت مى گیرد بدون قید و شرط پسنديده است, است و ھیچ رإى خطا در آن راه ندارد

 )76].(وحى الھى متصل اند
خیلى , گفته مى شود با آن چه ابن باجه گفته است)) توسعه يافته((روشن است كشورھايى كه اصطالحا امروزه به آن ھا 

آيه هللا مطھرى رابطه علم و ايمان را چنین . كلید توسعه و تعالى است, فاصله دارند و به نظر مى رسد آموزش علم و دين
 :بیان مى كند

علم سرعت مى ; علم ابزار مى سازد و ايمان مقصد; علم به ما روشنايى و توانايى مى بخشد و ايمان عشق و امید و گرمى
علم مى نماياند كه چه ھست و ايمان الھام مى بخشد كه ; علم توانستن است و ايمان خوب خواستن; دھد و ايمان جھت

; علم جھان را آدمى مى كند و ايمان روان را رون آدمیت مى سازد; چه بايد كرد؟ علم انقالب برون است و ايمان انقالب درون
علم طبیعت ساز است و ايمان ; علم وجود انسان را به صورت افقى گسترش مى دھد و ايمان به شكل عمودى باال مى برد

علم , ھم علم به انسان امنیت مى بخشد و ھم ايمان. علم زيبايى انديشه است و ايمان زيبايى احساس; نیروى متصل
طوفان ھا ايمنى مى دھد و , زلزله ھا, سیل ھا, علم در مقابل ھجوم بیمارىھا; امنیت برونى مى دھد و ايمان امنیت درونى

علم جھان را با انسان سازگار مى كند و ايمان , پوچ انگارىھا, احساس بى پناھى ھا, تنھايى ھا, ايمان در مقابل اضطراب ھا
 )77. (انسان را با خودش

 :بنابراين
 .ـ توسعه ھر چه باشد نوعى تحول و دگرگونى در سطح فرد و جامعه است 1
انسانى و كار ساز وكارآمد نخواھد بود مگر آن كه انسان ھا آگاھانه و مختارانه در فرايند آن دگرگونى شركت , ـ ھیچ تحولى 2

 .داشته باشند
وجود انديشه و تفكر و ايمان پايدار و جدى در , ـ شرط حضور فعال و آگاھانه و مختارانه انسان در فرايند پیشرفت و تحول 3

 .سطح فرد و جامعه است
رويكرد جدى ھمه اعضاى جامعه و يا الاقل اكثر آن به علم و دين , ـ پیش شرط وجود انديشه و تفكر و ايمان پايدار در جامعه 4

 .دين عالمانه و علم مومنانه; است
قواعدى كه اگر به آن ھا عمل كنیم به محاسن دنیا و ; در اين صورت است كه قواعد توسعه و تعالى در دستان ما خواھد بود

 ) :ص(چیزى كه دستور خداى كريم است و عمل پیامبر; آخرت خواھیم رسید
 )78.(ربنا آتنا فى الدنیا حسنه و فى االخره حسنه وقنا عذاب النار

 :پى نوشت ھا
 .در ادامه اين مقاله درباره ويژگى ھاى جاھلى سخن خواھیم گفت. الف

توسعه و كشورھاى توسعه نیافته , يوسف نراقى: ك.درباره نظريات و تئورىھاى مربوط به توسعه و توسعه نیافتگى ر. 1
و احمد ) 1373,, تھران شركت سھامى انتشار: چاپ دوم(, )مطالعه تحلیلى از جنبه ھاى نظرى ـ تاريخى توسعه نیافتگى(

, نشر قومس, تھران(, )قدرت و نابرابرى, سیاست(درآمدى بر شناخت مسائل اقتصادى ـ سیاسى جھان سوم , ساعى
1374.( 

مايكل : به نقل از 9ص ). 1372, عالمه طباطبايى, انتشارات دانشگاه, تھران(توسعه تكنولوژى , عباس حاج فتحعلى ھا. 2
 ).1363, سازمان برنامه و بودجه(, ترجمه غالمعلى فرجادى, توسعه اقتصادى در جھان سوم, تودارو

 .1369مرداد , 3شماره , مجله تدبیر, ))توسعه برجاده تكنولوژى مى تازد((, على اسدى: به نقل از 10ص , ھمان. 3
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 .1369فروردين و ارديبھشت , 20شماره , مجله اطالعات سیاسى اقتصادى, ))اصول ثابت توسعه((, محمود سريع القلم. 4
 .108و  101ص , 13شماره , مجله نامه فرھنگ)) نظريه انسجام درونى((, ھمان. 5
 . 107-106ص ) 1373, انتشارات سمت: تھران(سیاستھاى مقايسه اى , عبدالعلى قوام. 6
و با استفاده از تقريرات درس ايشان در موسسه ) 1367, نشر قومس, تھران(امپريالیسم و عقب ماندگى , ھمايون الھى. 7

 ).ع(آموزش عالى باقرالعلوم
 ).1371, تھران سمت: چاپ دوم(ترجمه عبدالمعبود انصارى , اخالق پروتستان و روح سرمايه دارى, ماكس وبر. 8
انتشارات , قم(ترجمه دكتر سیدجمال موسوى اصفھانى , )تفسیر موضوعى(سنت ھاى تاريخ در قرآن , سیدمحمدباقر صدر. 9

 ).بى تا, جامعه مدرسین
 .11آيه ) 13(رعد . 10
 .104آيه ) 5(مائده. 11
 .62آيه ) 11(و ھود  170آيه ) 2(بقره  22;آيه ) 43(زخرف : ك.و ر 78آيه ) 10(يونس. 12
 .38آيه ) 28(قصص . 13
 .29آيه ) 40(غافر . 14
 .219ص , ھمان, سیدمحمدباقر صدر. 15
 .226-223ص , ھمان. 16
 .6آيه ) 84(انشقاق . 17
 .236-200ص , ھمان, سیدمحمدباقر صدر. 18
 .246-240ص , ھمان. 19
دايره المعارف ھا ; المنجد و المفردات, مانند لسان العرب, كتاب ھاى لغت, نھج البالغه; قرآن كريم: ك.درباره جاھلیت ر. 20

, از قبیل المفصل, منابع مربوط به تاريخ ادبیات عرب و تاريخ اسالم; )جلد پنجم(از قبیل دايره المعارف تشیع, ذيل واژه جاھلیت
 ... .شرح المعلقات السبع و, )العصر الجاھلى(تاريخ االدب العربى 

, سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد, تھران(, ))ص(سیره رسول خدا(تاريخ سیاسى اسالم , رسول جعفريان: ك.ر. 21
 .73ص , 1ج) 1373

 .25آيه ) 47(و محمد  33آيه ) 33(احزاب  144;آيه ) 3(آل عمران: نظیر. 22
, 1ج , معجم إحاديث االمام المھدى: به نقل از 284ص , ذيل واژه جاھلیت, 5ج , دائره المعارف تشیع, بھإالدين خرمشاھى. 23

 .44ص 
 .296ص , 8ج , كافى, محمدبن يعقوب كلینى: به نقل از, ھمان. 24
 .69ص , نثر طوبى, عالمه شعرانى: به نقل از, ھمان. 25
 .74ص , ھمان, رسول جعفريان. 26
 .281ص , ھمان, بھإ الدين خرمشاھى. 27
 .سوره فرقان استناد كرده است 63از جمله وى به آيه  281;ص , ھمان. 28
, انتشارات جاويدان(ترجمه ابوالقاسم پاينده , نھج الفصاحه )) (انما بعثت التمم مكارم االخالق: ((اصل حديث چنین است. 29

 ).944حديث , 191ص ) 1360
 .1319حديث , 278ص , نھج الفصاحه. 30
به نقل  17ص , 138شماره , 1376سال , مجله كیھان فرھنگى, ))كالمى در معنى واژه جاھلیت((, امیر سلمانى رحیمى. 31
 . 73ص , 1ج , تاريخ االدب العربى, عمر فروخ: از

, انتشارات امیركبیر, تھران(ترجمه علیرضا ذكاوتى , )عصر جاھلى(تاريخ االدب العربى , شوقى ضیف: ھمان به نقل از. 32
 .تفصیل ادله مذكور را در مقاله محققانه امیرسلمانى رحیمى بخوانید. 46ص ) 1364

 .40ص , 1ج , المفصل, جواد على: به نقل از 75ص , ھمان, رسول جعفريان. 33
 .47ص , 1ج , تاريخ االدب العربى, بالشر: ھمان به نقل از. 34
 .154آيه ) 3(آل عمران. 35
 .50آيه ) 5(مائده. 36
 .33آيه ) 33(احزاب . 37
 .26آيه) 48(فتح . 38
 .3آيه ) 39(زمر. 39
 .24آيه ) 45(جاثیه. 40
 .158آيه ) 37(و صافات 100آيه ) 6(انعام . 41
 .به بعد 21آيات ) 53(و نجم  57آيه ) 16(نحل  101;و  100آيات ) 6(انعام . 42
 .19و  18آيات ) 53(نجم . 43
 .23آيه ) 71(نوح . 44
 .3آيه ) 5(و مائده 173آيه ) 2(بقره. 45
 .200آيه ) 2(بقره . 46
 .197آيه , ھمان. 47
 .11آيه ) 4(نسإ . 48
 .8آيه ) 81(و تكوير 31آيه ) 17(اسرإ  151;و  137آيات ) 6(انعام . 49
 .ھمان, بھإالدين خرمشاھى: ك.و براى اطالع از موارد ديگرى از احكام جاھلى ر 229آيه ) 2(بقره. 50
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 .103آيه ) 3(آل عمران . 51
تفسیر : به نقل از 172ص ) 1378, انتشارات سمت, تھران(, )عصر نبوت(تاريخ صدر اسالم , غالمحسین زرگرى نژاد. 52

 .25ص , 4ج , الطبرى
 .26بخشى از خطبه , ترجمه دكتر سیدجعفر شھیدى, نھج البالغه. 53
 .4و  3آيات ) 106(قريش. 54
 .75-52ص , )بى تا, انتشارات سیدجمال, بى جا(درسھائى از نھج البالغه , سیدعلى خامنه اى] آيه هللا55[ .
عبارت وى چنین . 101ص ) بى تا, دارالمشرق, بیروت(تحقیق فوزى مترى نجار , السیاسه المدينه, ابونصر فارابى: ك.ر. 56

فان كل رئاسه جاھلیه اما إن يكون القصدبھا التمكن من الضرورى و اما الیسار و اما التمتع باللذات و اما الكرامه و : ((است
 .))الذكر و المديح و اما الغلبه و اما الحريه

آرإ اھل المدينه , ابونصر فارابى ; 55و  43ص ) م1986, دارالمشرق, بیروت(المله و نصوص إخرى , ابونصر فارابى: ك.ھم چنین ر
ترجمه , انديشه ھاى اھل مدينه فاضله: و ترجمه آن با عنوان) م1995, دارالھالل, بیروت(تحقیق ابوملحم, الفاضله و مضاداتھا
 ).1361, انتشارات طھورى, تھران(سیدجعفر سجادى

 .90آيه ) 5(مائده. 57
 .140آيه ) 6(انعام . 58
 .125آيه ) 16(نحل . 59
 .48آيه ) 2(بقره . 60
 .18آيه ) 31(لقمان . 61
 .34آيه ) 17(اسرإ . 62
 .134آيه ) 3(آل عمران . 63
 .16آيه , ھمان. 64
قال إساطیر ((; )36آيه ) 37(صافات )) (و يقولوا إئنا لتاركوا الھتنا لشاعر مجنون((; ) 7آيه ) 46(احقاف)) (ھذا سحر مبین. ((65

 ).26آيه ) 41(فصلت )) (التسمعوا لھذا القرآن و إلغوفیه((و ) 15آيه ) 68(قلم )) (االولین
و لقد إرسلنا رسلنا بالبینات و إنزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و إنزلنا الحديد : ((در قرآن كريم آمده است. 66

 ).25آيه ) 57(حديد (; ))فیه بإس شديد و منافع للناس و لیعلم هللا من ينصره و رسله بالغیب ان هللا قوى عزيز
و إعدوا لھم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترھبون به عدوا هللا و : ((دستور الھى در اين زمینه چنین است. 67

 ).60آيه ) 8(انفال ))(عدوكم
 1978, بیروت(فتوح البلدان , بالذرى; )دارالمعرفه, بیروت(السیره النبويه , ابن ھشام: ك.براى مطالعه حوادث تاريخ اسالم ر. 68
 ).داراالندلس, بیروت(مروج الذھب و معادن الجوھر , و مسعودى) ق 1400, بیروت(انساب االشراف , ھمان; .)م

 .2آيه ) 62(جمعه . 69
 )).لیضع عنھم اصرھم و االغالل التى كانت علیھم ((... 157;آيه ) 7(اعراف . 70
 .190آيه ) 2(بقره . 71
 .8آيه ) 5(مائده . 72
 .108آيه ) 6(انعام . 73
 39-37آيات ) 3(آل عمران ; )درباره دختران شعیب و موسى (27ـ  23و  13-7آيات ) 28(قصص  44;-24آيات ) 16(نحل : ك.ر. 74

 ).و زنان) ص(درباره بیعت پیامبر (12آيه ) 60(و ممتحنه ) زكريا و مائده بھشتى, در باره مريم(
, ابواالعلى مودودى: به نقل از 23-20ص ) 1374, سمت, تھران(جنبشھاى اسالمى معاصر , سیداحمد موثقى: ك.ر. 75

 .209ـ  187ص ) ق1405, انتشارات بیات, پاوه(ترجمه خلیل احمد حامدى , خالفیت و ملوكیت
 .44و  43ص ) ق 1398, دارالفكر االسالمیه, بیروت(تحقیق معن زياده, تدبیر المتوحد, ابن باجه اندلسى. 76
 .21ص ) انتشارات صدرا(مقدمه اى بر جھان بینى اسالمى , مرتضى مطھرى. 77
 . 201آيه ) 2(بقره . 78
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