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 چکیده
ها براساس قوانین الهی  ترین واحد کالن اجتماعی میان انسان تمدن ابرنظام مناسبت اجتماعی و پیچیده

ها در تمدن،  کند. اهداف انسان یا انسانی است. در تمدن، اجتماع انسانی هدفی بزرگ را دنبال می

کدیگر و دارای کارکردهای بزرگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و تنیده و در ارتباط با ی درهم

سازی در ایران پس از انقالب، همواره مورد توجه تمدنشناسی و تمدناخالقی است. اهتمام به تمدن

 ساز نامیدند. پژوهان بوده است؛ تا آنجا که رهبر معظم انقالب گام دوم انقالب اسالمی را گام تمدن

گیرد.  ها دارای پیشران و نقطۀ ثقلی هستند که بدون آن، تمدن شکل نمی که تمدن باید توجه داشت

ای به این عنوان سبب تمایز  یابد که پذیرش هر مقوله پرداختن به این امر از این جهت اهمیت می

دهی و ساخت تمدن خواهد شد. این تحقیق درصدد  ها و پیامدهای خاص خود در فرایند شکل تمدن

پژوه است تا  ؤلفۀ اصلی تمدن نوین اسالمی از منظر نخبگان حوزوی و دانشگاهی تمدنفهم و کشف م

های دیگر بیان کند و مسیر ناهموار  تصویر روشنی از این تمدن و پیامدهای آن در مقایسه با تمدن

هموار سازد. باید توجه داشت عامل پیشران یا منطق پویایی تمدن نوین اسالمی تمدن نوین اسالمی را 

رو برای یافتن پاسخ به دغدغۀ  براساس اندیشۀ جامعۀ نخبگان دارای تنوعی گسترده است. از این

آمدۀ پژوهش  دست های به مقوله محور استفاده شده است. تحقیق، از روش تحلیل تماتیک مصاحبه

ی . نیازها۳. اخذ مبنا، خمیرمایۀ تمدن؛ ۲ها هستۀ اصلی تمدن؛  . مقبولیت ارزش۱اند از:  عبارت

. ۶های بنیادین؛  . نظام تمایالت و ارزش۵ای، قلب تمدن؛  . نظام اندیشه۴اجتماعی، زیرساخت تمدن؛ 

. درک روح ۸. شناخت تنوع و تکثر اجتماعی، نقطۀ عزیمت پویایی تمدن؛ ۷ارادۀ انسانی رکن تمدن؛ 

 زمانه، درک منطق پویایی تمدن.

 اصلی تمدن، منطق پویایی تمدن. تمدن، تمدن نوین اسالمی، مؤلفۀ  های کلیدی: واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

منظور تأسیس تمدنی  ها به امروزه در جهان اسالم و بیش از این، در دنیای غرب شناخت تمدن

دانان و فیلسوفان تاریخ بوده است. واژۀ تمدن در  شناسان، تاریخفراگیر همواره مورد توجه جامعه

ای که در آن قوانین  معنای طراحی جامعهسازی شد و به ومنیمۀ دوم قرن هجدهم در فرانسه مفه

کار رفت. در قرن هجدهم با توجه به ایدۀ پیشرفت و با شهری، جایگزین قوانین نظامی شود، به

تکیه بر ایدۀ روشنگری و مفهوم مدرنیته، مفهومی از تمدن شکل گرفت که در آن، بر تحول دنیوی 

 نطفۀسان  (. بدین۳۵۹: ۱۳۸۸نیاد انسانی تأکید شد )پهلوان، و البته غیردینی و بر پیشرفت خودب

 تفکر معنوی میراث های مایه اندک از گردانی روی و دنیاگرایی محوریمیل با رنسانس در مدرنیته

زمین، مغرب در احساسات و ها تمایالت، عاطفهحقایق،  در تغییر این رو شد. از این بسته غربی

 تعبیر به، دیگر عبارت به. ساخت مادی قامت به تمدنی و آورد مراههبه را مدرن فناوری و علوم

 کسب و جویی ثروت به میل با اخالقی ؛است پروتستانی داری، اخالق سرمایه نظام وبر، روح ماکس

(. این تغییر و رویگردانی از حقایق ماوراء طبیعی و معنوی عالم و دل۵۴: ۱۳۷۵بیشتر )وبر،  درآمد

 توان منطق و محور تمدن غرب دانست. محوری را میتی دنیا و انسانبستن به زندگی ناسو

اما متفکران و مصلحان اجتماعی مسلمان با داشتن دیدگاهی هویتی در مواجهه با تمدن 

، تمام زندگی آنان را به چالش کشیده است. این غیر، تمام حیات ۱غرب دریافتند که یک غیر

مسلمانان را در دنیای پرتالطم و سکوالریزۀ خود،  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هویتی و فکری

ای از  شود، گوشه دچار پارگی کرده است. در هر گوشه از هویت مسلمانان که دست گذاشته می

نمایان است. درواقع تمدن غرب با همه چیزش به سراغ مسلمانان آمده و تمام  هویت غرب

بخواهند به احیای این هویت بپردازند،  الشعاع قرار داده است. اگر مسلمانان هویت او را تحت

ناگزیر باید در قامت یک تمدن با غرب مواجه شوند و هر هویتی کمتر از قامت و اندام تمدنی 

توانیم صرفاً اندیشۀ  شود. نمی به مواجهه با تمدن غرب برود، مغلوب و مسحور تمدن غرب می

ن نظام نحیف باشد. کسی که تمدنی فکر دینی را فربه کنیم، ولی نظام تمدنی نداشته باشیم یا ای

کند، عالوه بر دغدغۀ الهیاتی، دغدغۀ هویتی نیز دارد، پس اگر بخواهیم در برابر غرب هویت  می
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۱ .other؛ تمدن غرب 
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مان را حفظ کنیم، باید نظام آموزشی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فکری و فرهنگی  تمدنی

ه باشیم. نگاه کالن و تمدنی دیدن است و اخالقی مطابق با منطق و تفکر بومی و اسالمی داشت

کند )بابایی،  های وسیع فراهم می کردن اجتماعی یک فکر، آن هم در گستره که راه را برای نهادینه

(. با توجه به مسئلۀ هویت فرهنگی و دینی، آنچه در کانون تمدن نوین اسالمی قرار ۱۲: ۱۳۹۳

ور محرک و قلب تپندۀ تمدن نقش خود را ایفا عنوان موت کند و به گیرد بسیار حیاتی جلوه می می

عنوان ایدۀ  ای به یابد که پذیرش هر مقوله کند. پرداختن به این امر از این جهت اهمیت می می

دهی به تمدن خواهد گذاشت؛  هدایتگر و قلب تمدن، پیامدهای خاص خود را در فرایند شکل

لب تمدن باشـد، مسائل متفاوتی طرح مانند رویکردهای مارکسیستی ق برای نمونه اگر اقتصاد

پردازی خواهد شـد؛  رفت از آن و رسیدن به نقطۀ مطلوب نظریه خواهد شد و برای برون

گونه کـه در تجربـۀ تـاریخی و مجـادالت میـان اتحـاد جماهیر شوروی و ایاالت متحدۀ  همان

تواند تعریف  ۀ تمدنی میترین سطح ظاهر شـد. بر این اساس، هر حوز آمریکا این نگاه در عالی

متفـاوتی از تمـدن و انسان متمدن ارائه دهد و همان را معیار ارزیابی خود بداند. باید به این 

های تمدنی است و  نکته توجه داشت که یافتن منطق پویایی تمدن، مانند متمایزکنندۀ هویت

های تمدنی قرار  منازعهوگو و کشف  تواند ابزاری برای شناخت ماهیت، مقایسه، تعامل، گفت می

 گیرد و مسیر ناهموار ساخت تمدن نوین اسالمی را هموار سازد.

 اهداف و پرسش تحقیق

آوردن پیشران تمدن نوین اسالمی است. سؤالی که این پژوهش دستهدف از نگارش تحقیق، به

وتور درصدد پاسخگویی به آن است، یافتن منطق پویایی تمدن نوین اسالمی یا همان محور و م

ترین  پژوهی، کشف مهمهای اساسی در تمدن محرک )قلب( تمدن اسالمی است. یکی از پرسش

های مختلفی یاد شده است. فهم منطق پویایی و یافتن موتور  مؤلفۀ هر تمدن اسـت کـه از آن با نام

طور که منطق و محرک  محرک تمدن نوین اسالمی، بیانگر مسیر و هدف این تمدن است. همان

محوری( است، باید توجه داشت منطق  وری مادی، اومانیسم )انسان غربی توسعه و بهره تمدن

پویایی تمدن نوین اسالمی و نیز سنجه، مؤلفۀ محوری و محرک این تمدن چیست. این تحقیق 

 آوردن مؤلفۀ محوری یا موتور محرک تمدن نوین اسالمی انجام گرفته است. دست درصدد به
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 پیشینۀ تحقیق

توان یافت که به بررسی  شده در باب تمدن، کمتر موردی را می های نگاشته پژوهش در میان

ویژه تمدن نوین اسالمی پرداخته باشد. در برخی  مؤلفۀ اصلی و یافتن موتور پیشران تمدن به

توان از مقالۀ  صورت گذرا اشاراتی به این موضوع شده است. در این میان می تحقیقات، به

و جهان اسالمی سید حسین نصر نام برد. وی در این مقاله به تبارشناسی ها  وگوی تمدن گفت

شناسی تمدن اسالمی با تمدن غربی پرداخت. او تمدن را به دو دستۀ سنتی واژۀ حضاره و مفهوم

و مدرن تقسیم کرد و بر این باور بود که در هر تمدن، یک ایدۀ هدایتگر وجود دارد. او ایدۀ 

معنای عام درنظر سازد. نصر این ایده را یک دین به نست که تمدن را میدا هدایتگر را روحی می

باوری در گرفت و معتقد بود ایدۀ هدایتگر، در تمدن سنتی امری متعالی و معنوی و با غایت

باوری جایگاهی ندارد، اما در تمدن مدرن این امر  ارتباط است. در تمدن مدرن غربی، غایت

 مادی است.

اکبر والیتی، با دیدی تاریخی به سیر  اثر علی نگ و تمدن اسالم و ایرانپویایی فرهکتاب 

گیری و  تمدن اسالمی از صدر اسالم تا عصر حاضر نگریسته است. در این کتاب، مراحل اوج

افول تمدن اسالمی و علل اوج و افول تمدن بررسی شده و به تأثیری که فرهنگ و تمدن 

شود. همچنین فرهنگ اسالمی در سایۀ بیداری و  ه میاسالمی بر تمدن غربی گذاشته، اشار

خیزش مسلمانان در حال احیا و بازسازی تمدن اسالمی معرفی شده است. نویسنده عامل 

پیشران تمدن اسالمی را شکوفایی علم و هنر که متأثر از فرهنگ اسالمی است، درنظر گرفته 

ویایی تمدن اسالمی اشاره دارد، نام برد: توان مجموعه مقاالتی را که به تبیین پ همچنین میاست. 

. ۲(؛ ۲۰: ۱۳۹۵های تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشۀ مقام معظم رهبری )بهمنی،  . مؤلفه۱

. پویایی تمدن ۳(؛ ۱۲۷: ۱۳۹۸های تمدن در اندیشۀ موسی صدر )لکزایی،  الزامات و شاخص

ساز و آیندۀ تمدنی انقالب های تمدن ان. پیشر۴(؛ ۷۵: ۱۳۹۷ها )واسعی،  اسالمی؛ مبانی و ظرفیت

 ( و... . ۲۳۰: ۱۳۹۷)عیوضی و فالح حسینی، 

این پژوهش برخالف دیگر آثار، نگاهی تاریخی به تمدن ندارد و به بیان الزامات و 

های عمیق  پردازد، بلکه با نگاهی ژرف درصدد کشف الیه های تمدن نوین اسالمی نمی شاخصه

 ن اسالمی و موتور محرک )پیشران( آن است.ارزشی و فرهنگی تمدن نوی
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 چارچوب نظری

 الف( تعریف مفاهیم

 منطق پویایی

کند و دارای استعداد و توان دگرگونی در جهت  پویایی خصلت چیزی است که حرکت می

 (.۱۴۵۹: ۱۳۸۲برتری و پیشرفت است )انوری و همکاران، 

 تمدن

ای دارد و به همین خاطر همواره ذهن  دهالعا فوق معناییهایی است که ظرفیت  تمدن از واژه

سازی )اعم از ریزان و رهبران را به خود جلب کرده است. هر آنچه در جامعهفیلسوفان، برنامه

سازی )اعم از  های اجتماعی و...(، جهانی ها و نهادها ساختارها و سیستم فرد، اجتماع، سازمان

پژوهی و  اد، سبک زندگی و...(، آیندهروابط بین کشورها، جریان قدرت، جریان کار و اقتص

ریزی راهبردی نقش دارد، از اجزای مفهومی و معنایی واژۀ تمدن است. درواقع هر  برنامه

های کلیدی  ساز باقی بماند، باید به مفاهیم و واژهسازی کند یا تمدنای که بخواهد تمدن جامعه

ای که بدون  ۀ مقابل هر جامعهها را مشخص کند و در نقط فوق توجه و جایگاه هریک از آن

شود و در افق آینده در   ها عمل کند، دچار افول تمدنی می توجه به مفاهیم فوق و جایگاه آن

 اجتماعی، علوم مفاهیم از دیگر بسیاری مانند تمدنشود.   ها حذف می فضای رقابت بین تمدن

ریف مختلفی از آن ارائه های مختلف، تعا بنیادهای نظری است و دیدگاهواجد  که است مفهومی

 که است چیزی نه و است انسان ذاتی که است چیزی نه تمدن دورانت، ویل تعبیر اند. به داده

 کسب جدید شکلی به را آن باید نسلی هر که است امری بلکه باشد، نداشته راه آن در نیستی

ت که برخی از ها در تعریف تمدن ناشی از این اس (. این تفاوت۸: ۱۳۷۶)ویل دورانت،  کند

ها و برخی مانند  ها، برخی مانند آلفرد وبر با توجه به ویژگی محققان، تمدن را با توجه به مؤلفه

اند. در این  ویلهم فن هومبلوت یا لیپرت با توجه به خاستگاه و قلمرو تمدن آن را تعریف کرده

اند  برخی تالش کردهاند.  گیری آن تعریف کرده های زمانی شکل بین، کسانی تمدن را به دوره

(. برخی دیگر به تعریف علی آن ۶۶-۶۲: ۱۳۸۱تعریفی ماهوی از تمدن ارائه دهند )آشوری، 

اند. برخی نیز  ای نیز تعریفی مفهومی از تمدن ارائه داده (. عده۴۹: ۱۳۷۹االمینی،  اند )روح پرداخته
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دیگر در واژۀ تمدن و  (. برخی۲۶۷: ۱۳۹۲اند )گولد،  تمدن را با علم و فناوری یکی دانسته

اند، اما بیشترین بحثی که در تعریف اصطالح تمدن  احیای آن تنها به قدرت سیاسی اشاره داشته

رو برخی تمدن و فرهنگ را درهم  وجود دارد، درمورد ارتباط فرهنگ با تمدن است. از این

تمدن با فرهنگ اند. گروهی نیز در تعریف تمدن، به تمایز کامل و تمایز نسبی میان  آمیخته

(؛ بنابراین این اختالف در تعاریف، به اختالف در رویکردها ۴۲-۲۱: ۱۳۸۱اند )آشوری،  پرداخته

گردد؛ زیرا معیارهای سنجش، در علوم اجتماعی  ( و معیارهای سنجش بازمی۱۱: ۱۳۷۹)صدری، 

رو خط  از این گیری باشند.  اندازه اند که قابل هایی تأکید کرده بر سنجه ای متفاوت است. عده

ها،  ترین معیارهای شناخت تمدن، عنوان شده است. البته در کنار این مثابۀ مهم فناوری و علم به

معیارهای دیگری مانند وجود شهرها، وجود ناهماهنگی جمعیتی که بر اثر تقسیم پیچیدۀ کار با 

ی مورد توجه واقع های تمدن مثابۀ مالک اند و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی به هم مرتبط شده

آسانی  هایی که به فقط بر بنیاد سنجه ها را نه اند تمدن شده است. در این میان کسانی تمایل داشته

)داوری اردکانی،  گیری است، بلکه برپایۀ تغییر و تنوع در نظام اخالقی بازشناسی کنند اندازه قابل

های فراوانی در  دارد، مشابهت (. با وجود همۀ اختالفاتی که در تعریف تمدن وجود۲۶۸: ۱۳۸۰

بابایی از مجموعه تعاریفی  کند. این تعاریف هست که پیداکردن هستۀ مشترک تمدن را آسان می

 کند: دهد، سه محور زیر را وجه جامع و هستۀ مرکزی تمدن بیان می که از تمدن ارائه می

 توان تمدن دانست؛ ای را نمی هر تمدنی یک جامعه است، ولی هر جامعه 

 توان آن را فرهنگ آن تمدن دانست. این  هر تمدنی دارای خاستگاهی عقالنی است که می

ها وجود دارد، ناظر به هدف از زندگی و معنایی که در ذهنیت  اصول عقالنی که در تمدن

گیرد، نظیر قدرت، دولت، سیاست، دین  جمعی درمورد زندگی نقش بسته است، شکل می

 آورند؛ دست میباط مشترک از زندگی هویت واحد و انسجام بهها با این استن و... . انسان

 های اجتماعی مانند نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و نظام  هر تمدنی دارای مجموعه نظام

دهند )بابایی،  ها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل می سیاسی است. اساساً همین نظام

۱۳۹۳ :۳۸). 

ی یک بعد نظری و یک بعد عملی و اجتماعی هستند؛ های تمدنی دارا البته هریک از نظام

برای مثال، نظام اخالقی یا نظام دینی یا نظام اقتصادی و سیاسی، هریک دارای ابعادی فکری 
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شوند. در مقابل، هریک از ابعاد عینی و عملی  هستند که به عقالنیت فکری و فرهنگی مربوط می

دهند. از  ای هستند که تمدن را شکل می اندیشه برخوردارند که برخاسته از همان ابعاد فکری و

های عینی و عملی هستند که سبب به آید، نظام حساب می ها به میان این دو، آنچه پایۀ تمدن

ترین الیۀ زندگی اجتماعی است.  شوند. مفهوم تمدن، درواقع بیرونی وجودآمدن یک تمدن می

اند و به همین جهت دارای  ها درواقع سطح بیرونی و محسوس زندگی اجتماعی تمدن

عنوان معنای مشترک از تمدن مدنظر  هایی نظری و فرهنگی هستند؛ بنابراین آنچه به پشتوانه

شناسان و تمدنوجوکردن در تعاریف فرهنگ است، عینی و ذات بیرونی تمدن است. با جست

کرد تمدن ظهور و توان بیان  پژوهان مانند ویل دورانت، تافلر، شهید مطهری و عالمه جعفری می

بروز جنبۀ عینی جوامع است که ریشه در فرهنگ دارد و با خاستگاهی عقالنی در عرصۀ سبک 

ها براساس  های اجتماعی شامل نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر نظام زندگی و تنظیم نظام

 ها باشد. نظام مقبول، درجهت رسیدن به مطلوب

 تمدن نوین اسالمی

وین اسالمی، تمدنی نو در ارتباط با تمدن گذشتۀ اسالمی است که در تاریخ، منظور از تمدن ن

های  دار تمدن یا تمدنکنند. تمدن نوین از این جهت که میراث مسلمانان با افتخار از آن یاد می

ها رابطۀ طولی دارد. واژۀ نوین اوالً بدین معنا است که این تمدن نوین، تمدنی  قبلی است، با آن

های نه لزوماً تمامیتی، بلکه نسبی و اقتضایی شکل خواهد گرفت؛ به  بل از ظهور با مؤلفهاست که ق

عبارتی این معنا که تحقق تمدن اسالم در عصر نوین و به اقتضای ابزار و امکانات موجود است. به

های  کردن ضعفدلیل طرح مسائلی نو در قالب تقریری جدید از تمدن و برطرفتمدن جدید به

همراه داشته و با الگوهای دنبال ارائۀ الگوهای جدیدی که ساخت این تمدن را بهگذشته، به تمدن

تمدن اسالمی به انحطاط کشیده شده است، تفاوت دارد. هرچند همین الگوهای نو مبتنی بر یک

(. ثانیاً این تمدن، ۲: ۱۳۹۶دار در سنت کهن اسالمی است )الویری،  سری اصول ثابت و ریشه

بودن  دارد که به سبب وصف اسالمی (تمدن غرب)جداگانه و غیر از هویت تمدن موجود  هویتی

شود. این تمدن نوین از این جهت که بعد از  سبب اختالف در مبانی و غایات با تمدن غرب می

گرای غرب و انفعال چندصدسالۀ اسالم در برابر آن شکل گرفته است، تجربۀ  ظهور تمدن مادی
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اندام و تقابل با تمدن غرب را دارد. به همین دلیل تمدنی نو در  بلیت عرضجدیدی است که قا

آید. ثالثاً الگوگرفتن از تجربۀ تمدن باشکوه اسالمی در گذشته و نیز  شمار میبرابر تمدن غرب به

گیری با الگوی جدید  گرفتن از علل و عواملی که سبب انحطاط آن تمدن شد و شکلدرس عبرت

 (.۳۲: ۱۳۹۶رهاکردن نواقص تمدن گذشته است )رجبی دوانی،  و کارآمدتر و با

 ب( مبانی نظری

ترین مؤلفۀ تمدن است.  پژوهی، کشف عامل پیشران و مهم های اساسی در تمدن یکی از پرسش

 دو رویکرد کلی درمورد تمدن وجود دارد:

گرفته  در رویکرد اول، تمدن در دو نگاه فرایندی )پسابنیادگرایان( و بنیادین درنظر .۱

دار  ای ادامه رو تمدن پروسه ای در حال شدن است. از این شود. در نگاه فرایندی، تمدن مقوله می

ها الزاماً معطوف به  شود. این پروسه است که از طریق آن، حد و مرزهایی مدام تولید و بازتولید می

وضعیت نبود  قدرت هستند و باید در بافت اجتماعی مناسب تحلیل شوند. تمدن اگرچه در یک

 ۲مراتبیسلسله رو قرار ندارند، از یک مرکزیت کلی نیز برخوردار نیستند و از این ۱مراتب سلسله

عنوان یک مفهوم مفرد مرتبط با  ها تمدنی به های متعددی برخوردارند. آن مراتبهستند و از سلسله

لکردهای جوامع در گیرند که با نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عم پیشرفت درنظر می

ترتیب طبق این نگاه، اندیشۀ پیشران  . بدین(۱۳۹۲نیا،  ارتباط خواهد بود )نوروزی فیروز و خاتمی

و موتور محرک تمدن جایی برای بحث ندارد، اما نقدی که به این رویکرد وارد است این است که 

دیدآمدن فضایی کمک کرده مدرنیسم شکل گرفته است. پسامدرنیسم به پ پسابنیادگرایی برمبنای پسا

وچرای زمانه شده است. در این فضا درستی و  چون باوری فرهنگی باور بی که در آن، نسبیت

نادرستی احکام، خواه علمی و خواه اخالقی، براساس معیارهای مورد قبول فرهنگ حاکم بر 

آن، عامل حرکت  . عالوه بر(۲۵: ۱۳۹۰شود )پارسانیا،  جامعه، هویت ارتباطی و تاریخی تعیین می

توان همین عامل قدرت در بافت اجتماعی را علت  های تمدنی معطوف به قدرت هستند. می پروسه

 پویایی و موتور محرک تمدن دانست.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. anarchic 
2. hetvarchic 
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ها( برای تعریف و تمایز جوامع  صورت جمع )تمدن اما در نگاه بنیادین مفهوم تمدن را به

شان به با یکدیگر، برمبنای هویت فرهنگیهای آن و تبادل احتمالی آن  سیاسی، قلمرو، شاخص

 گیرند. کار می

داند. این  های متعدد و البته همسان می ها را دارای اجزا و عناصر و مؤلفه رویکرد دوم، تمدن .۲

ها دارای عامل وحدت و موتور پیشرانی هستند که بدون آن تمدن  رویکرد تأکید دارد تمدن

کند، عوامل متفاوت در  ها را از هم متمایز می گیرد. در این رویکرد آنچه تمدن شکل نمی

بسا علم )تحلیل وبر( یا  مرکز و محور یک تمدن است. عامل مرکزی در تمدن غرب، چه

پول )تحلیل گئورگ زیمل( باشد و عامل مرکزی در تمدنی مانند تمدن اسالمی ممکن است 

هاجسن( یا  حلیل مارشلدین، قرآن یا یک شخصیت کاریزماتیک مانند پیامبر گرامی اسالم )ت

بر این باور است که هر تمدنی از یک  (. سید حسین نصر۱۳۹۶امام و ولی باشد )بابایی، 

دهد،  ایدۀ هدایتگر برخوردار است. هر تمدنی بسته به تعریفی که از خود و دیگری ارائه می

سازد،  می عنوان روح که تمدن را کند. نصر ایدۀ هدایتگر را به ایدۀ هدایتگر را تبیین می

(. مهدی مظفری نیز مانند سید حسین نصر پیشرانۀ تمدن را به ۲۰۰۹کند )نصر،  معرفی می

کند. او معتقد است هر تمدنی معیار خودش را دارد. معیار تمدن  نام )معیار( تمدن معرفی می

طور که معیار تمدن اروپایی با معیار تمدن چینی با معیار تمدن اسالمی تفاوت دارد؛ همان

کند. به بیان دیگر، معیار هر تمدنی بیانگر کارت شناسایی و دی. ان.ای آن  هندی فرق می

بخش و پیشران در هر تمدن  (. درمورد اینکه عنصر وحدت۲۰۰۲تمدن است )مظفری، 

 چیست، نظریات مختلفی وجود دارد.

ی در با وجود این دو رویکرد متفاوت و همچنین نظریات مختلف درمورد نقطۀ ثقل و مرکز

تمدن در رویکرد دوم، باید توجه داشت که پیشران تمدن در همه جا یکسان نیست؛ ممکن است 

های  ، مطالبات انسانی، شرایط زیست انسانی، اراده ها و زمان بسته به شرایط و آمیخته به زمینه

الف داشته ها با هم اخت های تمدن انسانی، نیازهای انسانی، مبانی معرفتی و ارزشی انسانی، پیشران

اش و در قلمرو وسیع  گیری باشند. حتی ممکن است یک تمدن خاص در طول تاریخ شکل

 عنوان پیشران داشته باشد. موجب شرایط زمانی و مکانی عوامل متعددی را به اش، به جغرافیایی
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دانند. برخی نیز آن را براساس  گروهی پیشران تمدن را براساس یک نظام امپراتوری می

ای در سایۀ مفاهیم جهانی که بتواند رفتارها و  گیرند. عده دی در ادیان درنظر مینگرش توحی

پژوهان پیشرانۀ تمدن را امور معنوی برخی از تمدن ۱گردند. دنبال آن میافکار را کنترل کند، به

ای نیز پیشرانۀ تمدن را  عده۳گیرند. بعضی دیگر اخالق عرفی را پیشران تمدن درنظر می۲دانند. می

رو مدرنیته از آن جهت که مدرنیته  دانند که در غرب مدرن شکل گرفت. از این ر چیزی میه

های  است، آغاز و انجام تمدن است. اینان تمدن مبتنی بر فلسفۀ مادی غرب و برآمده از انقالب

عنوان  ای به اند. نکتۀ مهم این است که پذیرش هر مقوله صنعتی را بهترین نمونۀ تمدن دانسته

دهی به تمدن  قلب تمدن، پیامدهای خاص خود را در فرایند شکل ( وموتور محرک)ان پیشر

تواند تعریفی متفاوت از تمدن و انسان متمدن  خواهد داشت. بر این اساس هر حوزۀ تمدنی می

مانند رویکردهای -ارائه کند و همان را معیار ارزیابی خود قرار دهد؛ برای نمونه اگر اقتصاد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Jacobson, N. P. (1952). The problem of civilization, Ethics, 63(1), 16. 

شود منبع تمدن است. ر.ک:  . میرابئوی معتقد است دین و امور معنوی چون سبب نرمی و لطافت در رفتار می۲

mazlish.2004شمارد. او  عنوان تعریف انسان متمدن از غیرمتمدن برمی را به ، سید حسین نصر ایدۀ هدایتگر تمدن

. علی شریعتی نیز پیشران تمدن را امور معنوی Nasr, 2009کند. ر.ک:  ایدۀ هدایتگر را به عنوان یک دین معرفی می

ها را داشته  ای که این داند. به نظر او هر جامعۀ متمدنی برق و ماشین و تلوزیون و اسلحه دارد. اما هر جامعه می

طور الکس دوتوکویل  . همین۱، ج ۱۳۶۸باشد، حتماً متمدن نیست. ر.ک: شریعتی، علی، تاریخ تمدن، نشر قلم، 

پیوستگی که یک امر معنوی است  ها است و اهمیت تمدن را به سطح هم پیوستن انسان هم گوید تمدن هنر به می

طور فوکوتساوا  های فرهنگی. همین نظم جهانی، دفتر پژوهشها و بازسازی  دهد. ر.ک: هانتینگتون، برخورد تمدن می

یوکیچی هم در تعریف تمدن به معنای گسترده که در کنار رفاه مادی روزانه به پاالیش معرفت و فضیلت نفس نیز 

کند تا زندگی بشری را به مرتبۀ باالتری بکشاند؛ یعنی او برای تمدن دو سطح قائل است: سطح مادی و  توجه می

کند و براساس نیازهای موجود به  مثابۀ پیشران تمدن عمل می معنوی که زیربنای تحقق تمدن است و به سطح

 دهد. ر.ک: یوکیچی فوکوتساوا، نظریۀ تمدن، ترجمۀ چنگیز پهلوان، نشر گیو. تمدن شکل میمادی های  صورت

یسه با اموری مانند دین، زبان، نژاد و... . کانتسنی اخالق مدنی و عرفی )سکوالر( بر آمده از جامعۀ مدنی را در مقا۳

گیرد. در نظر او نمونۀ مطلوب تمدن در گذشته، در تمدن مسیحیت  ترین عنصر بقای یک تمدن درنظر می را مهم

نهد که بر یک اخالق سکوالر مبتنی بر جامعۀ  التین محقق شد. او تمدن مسیحیت التین را از این جهت ارج می

 : مدنی بنا شده بود. ر.ک

Koneczny, F. (1962). On the Plurality of the Civilizations, Polonica Series, No. 2, London Polonica 

Publications. 
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رفت از آن و  لب تمدن باشد، مسائل متفاوتی طرح خواهد شد و برای برونق -مارکسیستی

گونه که در تجربۀ تاریخی و  پردازی خواهد شد؛ همان رسیدن به وضعیت مطلوب نظریه

ترین سطح خود  متحدۀ آمریکا این نگاه در عالی مجادالت میان اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت

های دینی  اشد، بنا به قاعده باید شاهد ظهور تمدن یا تمدننمایان شد. اگر دین پیشران تمدن ب

هایی را بنا کرده باشد و  متعددی باشیم و هر دین براساس قواعد و هنجارهای خاص خود تمدن

های هر زبان یا  عنوان پیشرانۀ تمدن درنظر گرفته شود، باید با توجه به ظرفیت اگر زبان یا نژاد، به

ص باشیم. همچنین اگر اخالق )مدنی یا الهیاتی( پیشران و موتور نژادی شاهد تحقق تمدنی خا

 محرک تمدن باشد، تمدنی متفاوت تجربه خواهیم کرد.

برد، به  کار میهایی که به با توجه به مثال (روح تمدن)سید حسین نصر درمورد پیشران تمدن 

شران تمدن در کانون یک عنوان پی کند. او معتقد است چنانچه اقتصاد به ای ظریف اشاره می نکته

عنوان پیشران در  کند. همچنین اگر دین به وسوی خاصی پیدا می تمدن قرار بگیرد، تمدن سمت

عنوان  تنهایی به تواند به پیماید، اقتصاد نمی مرکزیت تمدن مطرح شود، تمدن راه دیگری را می

خاصی بر تمدن حاکم بینی و ایدئولوژی  روح حاکم و پیشران بر تمدن قرار گیرد؛ زیرا جهان

ترین نظام تمدن تبدیل  بینی، اقتصاد به مهم های خاص آن جهان است که با توجه به دیدگاه

کردن منطق پویایی تمدن نوین اسالمی برای ترسیم شود. با توجه به رویکرد دوم، مشخص می

یی رسد و براساس این رویکرد، در پی کشف منطق پویا نظر می طراز افق تمدنی ضروری به

 تمدن نوین اسالمی از منظر نخبگان هستیم.

 روش تحقیق

ای و تحلیل تماتیک با محوریت  صورت اسنادی، کتابخانه این پژوهش با گردآوری اطالعات به

فرایند کامل  پژوه، به این سؤال پاسخ داده است. گرفته از متفکران تمدنهای صورت مصاحبه

 ن زیر تقسیم کرد:توان به سه مرحلۀ کال تحلیل تماتیک را می

 تجزیه و توصیف متن 

 تشریح و تفسیر متن 

 کردن مجدد متنادغام و یکپارچه 
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همۀ این مراحل همراه با تحلیل است و در هر مرحله از تحلیل، سطح بیشتری از انتزاع به

های کیفی، استفاده  توجه در تحلیل (. نکتۀ قابل۴۰۱-۳۸۵: ۲۰۰۱، استرلینگ-)اتردی آید دست می

ای از قوانین مشخص. این امر سبب  ای از خطوط راهنما است و نه مجموعه وعهاز مجم

: ۱۹۹۰شود )پاتون،  های تحقیق می ها و داده پذیری تحلیل برای تناسب روش با سؤال انعطاف

رو هر ای رایج، تنها راه تحلیل نیست. از این مرحله (. باید توجه داشت که فرایند سه۱۲۰

های تحقیق خود و با توجه به تصمیمات و ابزارهایی که  اهیت و پرسشپژوهشگری با توجه به م

تواند از روش خاص خودش استفاده کند. باید توجه داشت که این روش، یک  برد، می کار میبه

 ها است. وبرگشتی در کل مجموعه داده فرایند رفت

در مطالعات  نظر و دارای تألیف ها مصاحبه صورت گرفت، همگی صاحب استادانی که با آن

 :اند از ها مصاحبه انجام شد، عبارت نخبگانی که در این پژوهش با آن تمدنی هستند.

 بابایی؛ اهللحبیب المسلمین و االسالم هحج .۱

 ؛پارسانیا حمید المسلمین و االسالم هحج .۲

 پیروزمند؛ علیرضا المسلمین و االسالم هحج .۳

 ؛رهدار احمد المسلمین و االسالم هحج .۴

 میرباقری؛ محمدمهدی سید المسلمین و االسالم هحج .۵

 پناه؛یزدان یداهلل سید المسلمین و االسالم هحج .۶

 طاهرزاده؛ اصغر .۷

 ناظمی؛ مهدی سید .۸

 نجفی؛ موسی .۹

 همایون. محمدهادی .۱۰

 های تحقیق یافته

در این پژوهش که با محوریت توصیف کیفی انجام شده است، برای بازنمایی اطالعات، 

هایی که در این  شود. پرسش شوندگان ارائه می شدۀ مصاحبه دادههای  توصیفی مستقیم از تعریف

، سنجۀ اصلی، مؤلفۀ پژوهش از استادان پرسیده شد، دربارۀ منطق پویایی تمدن نوین اسالمی
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توان ادعا کرد در میان  میبخش تمدن نوین اسالمی است.  محوری و محرک، و عامل وحدت

گیرد و پیشران و  در نقطۀ کانونی تمدن قرار می عوامل اثرگذار، پویایی تمدن عاملی است که

، ۱آید. برخی از استادان، این موتور پیشران را امری مادی و معنوی حساب می موتور محرک آن به

، برخی ۴، برخی آن را معرفتی۳ای و انگیزشی ، برخی انگاره۲برخی آن را الهیاتی و معنوی

نظر گرفتند. برای پاسخ به سؤال مؤلفۀ در ۶و برخی آن را متافیزیکی و هنجاری ۵وضعیتی

ها استخراج  هایی از مصاحبه محوری و مرکزی تمدن یا منطق پویایی تمدن نوین اسالمی، مقوله

. ۳. اخذ مبنای خمیرمایۀ تمدن؛ ۲ها، هستۀ اصلی تمدن؛  . مقبولیت ارزش۱اند از:  شد که عبارت

. نظام تمایالت و ۵، قلب تمدن؛ ای . نظام اندیشه۴نیازهای اجتماعی، زیرساخت تمدن؛ 

. شناخت تنوع و تکثر اجتماعی؛ نقطۀ عزیمت ۷. ارادۀ انسانی رکن تمدن؛ ۶های بنیادین؛  ارزش

 . درک روح زمانه. ۸پیایی تمدن؛ 

 ها، هستۀ اصلی تمدن مقبولیت ارزش

ها  ن ارزشروند. بنیان جامعه بر ای شمار میهای فرهنگ و تمدن به ترین سازه ها جزو ژرف ارزش

ها دارند.  یابی مناسبات اجتماعی در تمدنها نقش بسزایی در چگونگی شکل است. ارزش

کنندۀ رفتار، کنش اجتماعی،  ها هستۀ اصلی، گوهر و خمیرمایۀ فرهنگ هستند که تعیین ارزش

آداب، رسوم، قوانین، اعتقادات، اصول مقدس و سبک زندگی هستند. دانشمندان علوم اجتماعی، 

ها سازندۀ هویت جامعه هستند. باید توجه  دانند و معتقدند ارزش ها می فرهنگ را به ارزش قوام

ها الگوهای رفتاری عینی و ذهنی نسبتاً پایداری هستند که مطلوبیت و مقبولیت  داشت که ارزش

کنند.  ها عمل می مثابۀ راهنمای اعمال انسان شود و به ها از سوی افراد جامعه پذیرفته می آن

شود.  رسیدن تمدن میفعلیت ها، هنجارها و نظام فکری سبب به قبولیت و پذیرش ارزشم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 موسی نجفی و محمدهادی همایون .۱

 اهلل بابایی االسالم و المسلمین حبیب هحج .۲

 طفی جمالیاالسالم و المسلمین محمدمهدی میرباقری، علیرضا پیروزمند و مص هحج .۳

 پناه و حمید پارسانیا االسالم و المسلمین سید یداهلل یزدان هحج .۴

 اصغر طاهرزاده .۵

 االسالم و المسلمین محسن الویری هحج .۶
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 ترتیب محسن الویری معتقد است: بدین

ای در تمدن  آنچه در تعریف تمدن حائز اهمیت است، مقبولیت و پذیرش نظام اندیشه»

مقبولیت پیداکرد،  ای حتماً باید مقبولیت عمومی پیدا کند و به هر اندازه که است. نظام اندیشه

ها نظام فکری مدون وجود دارد، اما مقبولیت ندارد و این  شود؛ بنابراین خیلی وقت تمدن می

شود  کند. اما اگر این نظام فکری از کنج قفس بیرون آمد، وارد متن جامعه می تمدن درست نمی

متأثر از  زا باشد و همه چیز راتواند حرکت و مورد پذیرش قرار گرفت در این صورت می

 «خودش به حرکت دربیاورد.

داند که داری عقالنیت و مقبولیت است. همین مقبولیت  ای می بابایی نیز تمدن را مجموعه

 دهد: نظم معرفتی و سبک زندگی را سامان می

فهمند، ثانیاً عقالنیت آن را  ای است که اگر دیگران آن را ببینند، اوالً آن را می تمدن مجموعه»

آید، یعنی مفهوم معقول مقبول. این از جمله چیزهایی  ند. ثالثاً از آن خوششان میکن تعقل می

کند و سبک زندگی ما را  دهد و نظم زندگی ما را عوض می است که نظم معرفتی ما را تغییر می

 «کند. دگرگون می

در اینجا  طاهرزاده نیز تمدن را ظهور نهایی فرهنگ و مقبولیت آن درنظر داشت. البته او فرهنگ را

 کند: رو تصریح می داند. از این شود، مساوی می با مبادی فکری اسالم که منشأ حرکت افراد واقع می

تنیده است. در  در تعریف تمدن باید درنظر داشته باشیم که این مفهوم با واژۀ فرهنگ درهم »

ع بتوان توان پیدا کرد. شاید درمجمو متون علمی تعریف مشخصی برای تمدن و فرهنگ نمی

شود. این مبادی   طور گفت که فرهنگ همان مبادی فکری است که منشأ حرکت افراد می این

عقیده هستم که  فکری در اینجا اسالم است. در تعریف تمدن از یک طرف با اشپیلنگر هم

طور در تعریف  رسیدن در جامعه است. همین مقبولیت تمدن ظهور نهایی فرهنگ و به :گوید می

بودن طبع انسان را هم درنظر داشته باشیم. پس توجه به مدنیت، شهری و جمعی تمدن باید

 «توان گفت علت نیاز بشر به تمدن در طبع خود بشر نهفته است. می

کند.  پیروزمند فرهنگ را به دو قسمت فرهنگ مطلوب )ایدئال( و فرهنگ محقق تقسیم می

 است. ایشان معتقدند:فرهنگ محقق دارای مقبولیت و با پذیرش افراد همراه 
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شود تمدن جنبۀ عینی و ملموس دارد،  تمدن بدون فرهنگ وجود ندارد، اما وقتی گفته می»

بدین معنی نیست که فرهنگ در آن حضور ندارد. فرهنگ در آن جنبۀ نرم دارد. اگر بخوایم 

ی و تمثیل کنیم که فرهنگ مثل روح و تمدن مانند جسد است، این روح در قالب این جسد تجل

کند. فرهنگ محقق قالب تمدنی به خود گرفته است. فرهنگ مطلوب، توصیف  نمود پیدا می

گرا باشند، والیی و بصیر باشند. در اینجا  فرهنگ است. مثل اینکه مردم باید صادق باشند، قانون

کنیم، در اینجا  پردازیم، اما وقتی از فرهنگ محقق صحبت می داریم به توصیف فرهنگ می

گیرد؛ مثالً فرهنگ محقق در قالب رفتاری، در قالب  حقق قالب تمدنی به خود میفرهنگ م

دهد. در اینجا فرهنگ  ارتباطات اجتماعی و در قالب محصوالت اجتماعی، خود را نشان می

محقق، قالب تمدنی به خود گرفته است. در فرهنگ محقق، ما از قالب رفتاری در حوزۀ 

 «جه داشته باشیم که قالب تمدنی با پذیرش همراه است.کنیم. باید تومحصوالت صحبت می

 ناظمی نیز معتقد است:

در تمدن باید بتوانیم تمایزات متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به وضع »

پیشین یا به وضع همجوار خود نشان دهیم. این تمایزات فرهنگی در یک بازۀ زمانی گسترده 

 «ها دارد. ها و هنجارها در بین نسل ستردۀ زمانی نشان از مقبولیت ارزشافتد. این بازۀ گ اتفاق می

 پناه نیز تأکید دارد:یزدان

اند،  نیافته که در سطح اندکی از حیات اجتماعی حضور یافتههای باورنشده و بسط فرهنگ»

 «قابلیت ساخت تمدن را ندارند.

ها در جامعه است.  یافتن ارزشباید توجه داشت که هویت تمدنی، داشتن نشان از مقبولیت

 رو نجفی معتقد است: از این

شود، بعد هویتی تمدن است.  های تمدنی که از پیچیدگی روابط حاصل می یکی از مؤلفه»

دهد. اگر نتوانیم نسبت درستی با مفاخر ملی  این بعد هویتی، مقبولیت نظام ارزشی ما را نشان می

ایم هویت ملی درستی را سامان دهیم.  کنیم، نتوانسته خودمان مثل فردوسی و حافظ و... برقرار

شود.  رنگ میهای بعد کم در این صورت مقبولیت هویت تمدنی ما در بین جوانان و نسل

اند، ولی ما  جوانان ما در دهۀ پنجم انقالب با ابزارهای فنی و همین فضای مجازی رشد کرده

دهد و  های تمدن غرب رشد می را با الیه های ما خود رشد نکردیم. وقتی ما رشد نکنیم، نسل
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توان گفت به این  شود. می شوند. فقط نام شهدا از انقالب دیده می ها از انقالب زده می خیلی

خاطر است که ما نتوانستیم نسبت درستی با مفاخر ملی خودمان مثل فردوسی و حافظ و... 

های جدید انقالب تزریق  رستی به نسلتوانیم یک بعد هویتی د برقرار کنیم. با گفتمان تمدنی می

ها، اماکن، حتی در تکنولوژی و ابزار ما هم  ها، فرودگاه کنیم. این بعد هویتی باید در اسم خیابان

 «حاکم باشد.

 اخذ مبنا، خمیرمایۀ تمدن

شدن اقتضاها و نیازهای توان ظرفی برای تحقق نیازهای انسانی دانست. با پیچیده تمدن را می

توان تمدن را  رو می های بشری، دارای پیچیدگی شد. از این دۀ بشر، ساختارها و نظامش انباشته

ظرفی برای تحقق جامع به نیازهای بشری دانست. در تحقق نیازها و در تعریف تمدن، اخذ مبنا 

گردد. تا پژوهشگر  بسیار مهم است. پژوهشگر باید مشخص کند در تمدن به دنبال چه چیزی می

طورقطع در وادی تمدن دچار گمگشتگی و  فکر نکند و براساس آن عمل نکند، بهدر اخذ مبنا 

 های مختلف براساس نظام ارزشی است. شود و همین اخذ مبنا، نشان از وجود تمدن ابهام می

 داند: رو بابایی اخذ مبنا را از مبانی اولیۀ تعریف تمدن می از این

کند. هانتینگتون هم درمورد تمدن فکر میکند. آقای  آقای کسینجر درمورد تمدن فکر می»

حضرت امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب، سید محمد خاتمی هم دارند درمورد تمدن فکر 

که ادبیات پهلوی در  کند؛ درحالی طور محمدرضا پهلوی هم درمورد تمدن فکر می کنند؛ همین می

اسالمی کامالً متفاوت است. تمدن  اساساً با ادبیات تمدن در انقالب سوی تمدن بزرگ بهکتاب 

در اندیشۀ پهلوی در راستای سکوالریزیشن است، اما تمدن در ادبیات انقالب اسالمی در برابر 

کردن  گیرد. تمدن در اندیشه و ادبیات انقالب اسالمی قالبی برای دینی سکوالریزیشن قرار می

دهندۀ این امر است که  مثال نشان جامعه است، نه قالبی برای جداکردن دین از جامعه. این چند

 اخذ مبنا، در اندیشۀ تمدنی بسیار مهم است.

توان اخذ مبنا در اندیشۀ  شود. می البته باید توجه داشت که این اخذ مبنا چگونه ساخته می

تمدنی را در نیازهای اجتماعی، فلسفۀ دین و فلسفۀ الهیاتی دانست که پژوهشگر به آن باور 

گیری مبنا معطوف به نیازهای اجتماعی، بخشی معطوف به فلسفۀ  بخشی از شکلنظر من دارد. به
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خاطر دیسیپلین شخصی فرد دین و فلسفۀ الهیاتی است که محقق به آن باور دارد و بخشی به

خواهد تحول کالن  است که در آن استقرار دارد. تمدن صرفاً یک امر نظری نیست، بلکه می

شناختی به تمدن، در تراکم  انی در جامعه ایجاد کند. نگرش جامعههای انس براساس نیازهای گروه

شود. در این تعریف از تمدن اگر نتوانید به مسئلۀ  شدۀ بشر تعریف می ها به نیازهای انباشته پاسخ

توانید تعریف  زیست، اقتصاد، مسئلۀ آب، رسانه یا ورزش پاسخ دهید، شما عمالً نمی محیط

ها از  ن داشته باشید. اگر ما این نکته را درنظر بگیریم، تعریفشناسی درستی از تمد جامعه

های مختلف متفاوت است. االن  منظرهای مختلف و با مبانی مختلف، در شرایط و زمان

توانید تمدن مدنظر خواجه نصیرالدین طوسی را مبنا قرار دهید؛ چون تمدن صرفاً یک امر  نمی

جاد کند. به نظر بنده تمدن، تحقق جامع به دین خواهد تحول کالن ای نظری نیست، بلکه می

آید. منطق پویایی این  وجود میجامع است. این تحقق جامع، در برابر نیازهای جامعۀ انسانی به

 «شود. های مختلف از متون دینی حاصل می تمدن نیز از خوانش

 نیازهای اجتماعی، زیرساخت تمدن

انایی تولید سبک زندگی براساس شرایط زمانه و با باید به این نکته نیز توجه داشت که کسب تو

های  رود نیز حاصل نیاز گروه شمار می حفظ هسته و الیۀ بنیادین آن که همان بعد عینیت تمدن به

 انسانی است.

 داند؛ بنابراین معتقد است: پارسانیا نیز تمدن را ظرفی برای تحقق و ارضای نیاز می

هایی را  ها و پروژه ارد و برای برآوردن نیازها، برنامهتمدن وقتی شکل گرفت، اقتضاهایی د»

 «کند. ریزی می برنامه

ای درنظر دارد که به نیازها و پیچیدگی روابط  نجفی نیز تمدن را نظام منسجم و گسترده

 کند: رو بیان می دهد. از این انسانی پاسخ جامع می

گیرد.  ل به نظام شد، تمدن شکل میزمانی که نیازها و روابط افراد پیچیدگی پیدا کرد و تبدی»

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و  گیرد، تبدیل به نظام این پیچیدگی که صرفاً در شهر صورت می

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،  توان گفت مجموعه ابزارها، ابنیه، نظام شود. پس می امنیتی می
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یدۀ انسان ایجاد و در شهر و جامعه تعبیه تربیتی، بهداشتی، امنیتی و... که برای رفع نیازهای پیچ

 «شود، تمدن نام دارد. می

عبارتی محصوالت تمدنی و میرباقری نیز تمام مصنوعات شکل گرفته در جوامع انسانی و به

 داند و معتقد است: ابزارها را منتج از نیازهای جوامع انسانی می

وجودآمده از جریان نیاز نی، بهگرفته در هر تمد علم، فناوری، ساختارها و محصوالت شکل»

 «و میل به تأمین نیازهای بشری است.

داند که بشر برای فرایند ارضای نیازش ایجاد کرده  زیست عینی می پیروزمند تمدن را محیط

 داند و معتقد است: است. طاهرزاده نیز علت نیاز بشر به جامعه را در طبع بشر نهفته می

تأمین نیازهای خود، به جامعه و پیچیدگی آن نیازمند تمدن  انسان برای تکامل استعدادها و»

بودن طبع انسان را هم درنظر است. در تعریف تمدن باید توجه به مدنیت، شهری و جمعی

 «توان گفت علت نیاز بشر به تمدن، در طبع خود بشر نهفته است. داشته باشیم. پس می

 ای، قلب تمدن نظام اندیشه

گیری  های تمدنی را برای شکل نظامبخش است که خرده عاملی انسجامنظام دینی و اعتقادی، 

این نظام طورکلی  کند. به آمیزد و سیستمی هماهنگ ایجاد می هویت واحد تمدنی، در هم می

رو الویری مؤلفۀ اصلی و محوری تمدن را  ساز باشد. از اینتواند تمدن ای و اعتقادی می اندیشه

 د و معتقد است:کن ای معرفی می نظام اندیشه

دهندۀ تمدن نوین اسالمی است. بخش و جهتنظام اندیشۀ اسالم موتور محرک، هویت» 

ها باید چگونه باشد؟ کدام  اگر تمدن باید هم فرهنگ و هم سیاست و اقتصاد باشد، تعامل این

 «د.کن آید و آن را بیان می ای است که می باید اصل و کدام باید فرع باشد؟ این نظام اندیشه

داند. او تأکید  طور پارسانیا مؤلفۀ اصلی و محوری تمدن نوین اسالمی را توحید می همین

 دارد:

تمدن اسالمی در صد و دویست سال اخیر، در حاشیۀ تمدن غرب قدرت خودش را از »

دست داده و تحت نفوذ واقع شده است. بخشی از تمدن که در فرهنگ عمومی است، تحت 

گرفت. عدۀ زیادی در کشورهای اسالمی و حتی ایران شیفتۀ غرب شدند،  تأثیر تمدن رقیب قرار
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لحاظ سیاسی دچار آسیب شد. قدرت رقیب آمد؛ سیاست دنبال غرب رفتند. تمدن اسالمی بهبه

خلدون معتقد  ما را به هم ریخت، به اقتصاد ما آسیب زد و فرهنگ ما را با اخالل مواجه کرد. ابن

شوید. هنگامی که مقهور  شود، مقهور می دید، زبانتان عوض میاست اگر شما دچار شکست ش

کنید، اما در کشورهای  شوید، وقتی شیفته شدید، فرهنگتان را فراموش می شدید، شیفته می

روی از  اسالمی کارد به استخوان رسیده است. این فرهنگ، ایمان و اعتقاد اسالمی اجازۀ دنباله

بین کشورهای اسالمی و حتی انقالب اسالمی در ایران،  دهد. بیداری اسالمی در غرب را نمی

عبارتی مؤلفۀ اصلی تمدن نوین اسالمی حاکمیت توحید و اندیشۀ بازگشت به توحید است. به

 «توحیدی است.

 ای را توحیدمحوری نامید. ایشان معتقد است: رهدار این قلب و نظام اندیشه

ای توحید و خواست خدا بنا شده تمدن اسالمی چون یک تمدن توحیدی است و برمبن»

کند،  ترین مؤلفۀ آن توحیدمحوری است. انسانی که برمبنای توحید اندیشه می است، اصلی

المیمونی. این فرد غایتش برخالف انسان  هالهی است، نه منزلت خلیف همنزلتش منزلت خلیف

جنس خدا شود و از  غربی، لذت نیست. غایت انسان توحیدی کمال است. کارش خدایی می

شود تا طرح، ساختار، غایت و مبنای   کند. این توحیدمحوری سبب می شود و کار خدایی می می

ها تغییر کند؛ مثالً الگوی حرکت انسان غربی در تاریخ براساس الگوی  تمدن با دیگر تمدن

توسعه است، اما الگوی حرکت انسان اسالمی برمبنای توحیدمحوری، الگوی تکامل است. 

شود،  رضی است، اما تکامل عمودی است. توسعه روی دو علت مادی و صوری بنا میتوسعه ع

ترتیب علت غایی و فاعلی را  شود. بدین اما تکامل در اصل روی علت فاعلی و غایی سوار می

گویند. این علت بخش می گویند و علت صوری و مادی را علت قوامبخش می علت هستی

ا مبدأ و معاد برایش مهم نیست، اما برای ما غایب نیست، بخش، در غرب غایب است؛ لذ هستی

کند. منطق  ترتیب منطق پویایی، تمدن ما را چرایی تعیین می بلکه برای ما اصل است. بدین

 «کند. ها را چگونگی تعیین می پویایی آن

 نجفی، مؤلفۀ اصلی تمدن را جامعیت اسالم معرفی کرد. او معتقد است:

رکی دارند، اما هر تمدنی یک فصل متمایزکننده نیز دارد که جوهرۀ ها قدر مشت همۀ تمدن»

شود. تمدن اسالمی منبعث  وسیلۀ آن فصل، تمدن شناخته می اصلی تمدن همین فصل است که به
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ها و اصول تمدن نوین اسالمی از متن  مایه ها و بن از فرهنگ ناب اسالمی است؛ لذا همۀ بنیان

رسد برای اینکه ابعاد تمدن نوین اسالمی به مرحلۀ کمال  می نظرشود، ولی به دین گرفته می

برسد و شکوفا شود، به یک نیروی محرکۀ قوی نیاز است و این عامل از منظر ما، جامعیت 

 «اسالم است.

البته او مصداق کامل این جامعیت را در وجود انسان متعالی و کامل که همان امام معصوم 

 (.۲۳: ۱۳۹۶فی، داند )نج گر می )ع( است، جلوه

 ناظمی مؤلفۀ اصلی و محوری تمدن را نفس اسالم درنظر داشت. وی معتقد است: 

تمدن اسالمی یک روح واحد داشته، اما این روح واحد، در تکوین جسمش، شرایط »

توان گفت امر فکری و ایدۀ  اقتضاها و تکثرات فرهنگی مختلفی بر این روح تأثیرگذارند. پس می

شود، تکثرات فرهنگی بر آن  الم است، اما وقتی جسد این تمدن ساخته میهدایتگر خود اس

 «شود. تأثیرگذار می

 کند و معتقد است: همایون، مؤلفۀ اصلی و محوری تمدن را نظام والیت معرفی می

آید و همۀ موجودات وابسته به آن  حساب می گیری خلقت به در حقیقت آنچه منشأ شکل»

است که بر همۀ عالم و موجودات سایه افکنده است. مخلوقات عالم  شوند، حقیقت امام تلقی می

همه تجلی و شأنی از این حقیقت اعظم هستند که در وجود مقدس پیامبر گرامی اسالم و 

عنوان عقل کل و ائمۀ معصومان که در این نور حقیقت با پیامبر شریک هستند، متجلی شده  به

سوی خالق رهنمون کند. پس  تواند ما را به که می ترین چیزی است است. حقیقت والیت نزدیک

کاری و تبیین  سازی نظام والیت است. باید بتوانیم آن را خوب چکشنظریۀ ما در تمدن کالن

سازی کنیم؛ مثالً باید  کنیم. باید بتوانیم آن را در نظام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود پیاده

نظریۀ والیت صورت گیرد.  تصادی ما براساس کالنهای سیاسی و اق سازی درمورد نظامگفتمان

تواند خود  باید به این موضوع پرداخته شود که چگونه نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما می

شود. پیشرفت  نظریۀ والیت چه میرا در نظام والیت تعریف کند. دنیا و آخرت ما طبق این کالن

 «گیرد. و توسعه برمبنای والیت چیست و چگونه شکل می
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 های بنیادین نظام تمایالت و ارزش

کنند، اما با نظر دقیق  عنوان روح و مؤلفۀ اصلی تمدن مطرح می ها فرهنگ را به بسیاری از دیدگاه

های تمدنی است و همۀ الگوها،  گیری عینیت توان گفت اگرچه فرهنگ، اساس شکل می

گی و اقتصادی را در سطوح گیری محصوالت سیاسی، فرهن ها، بستر شکل ساختارها و دانش

ها، تمایالت و  ها، گرایش آورند، فرهنگ، خود در بستر نظام حقایق و ارزش مختلف فراهم می

دهی یک جامعه و تمدن، بعد تمایالت  سهم اصلی در شکل گیرد. اخالق اجتماعی شکل می

گاه در  های اسالمی شکل گرفته است، هیچ ای که تمایالت آن، مبتنی بر ارزش است. جامعه

رود و بالطبع محصوالت  داری نمی اندیشۀ اقتصادی خود، سراغ الگوهای ربوی و نظام سرمایه

کند.  های خود تولید می های مختلف متناسب با تمایالت و ارزش اجتماعی خاص را در حوزه

 غرب با تغییر در تمایالت، تغییرات خود را شروع کرد. به تعبیر ویل دورانت، پیتراک و بوکاچیو

های هنری بودند  های عصر مدرن هستند. این دو انسان شاعر و نویسندۀ ایتالیایی نخستین انسان

گیرد و  سازی شکل می آید. در ایتالیا هنر مجسمه ها به چشم می که میل به دنیاگرایی در آثار آن

شود. دکارت و  گیرد. این تمایالت مادی تبدیل به فلسفه می بعدها جنبش رمانتیک شکل می

 کانت که پدران علم مدرنیته هستند از دل همین تمایالت بیرون آمدند.

های بنیادین که در الیه بنیادین فرهنگ سرچشمه  پناه نیز مؤلفۀ اصلی تمدن را در ارزش یزدان

داند. این الیه باید  دارد درنظر داشت. وی الیۀ بنیادین تمدن را معطوف به فضای اجتماعی می

 کند: های میانی و رویین )عینیت( نمایان کند. او تأکید می هبتواند خود را در الی

الیۀ بنیادین جهت سیستماتیک خود را امتداد در الیۀ میانی و الیۀ رویین همراه با مقبولیت »

توان هویت را  قدر حساس است که با الیۀ بنیادین میدهد. اینجا بعضی از مسائل آن عمومی می

ای فقط دنیا را کانون قرار دهد و باوری به ماورا نداشته باشد، این  تشخیص داد؛ مثالً اگر اندیشه

های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، زیست اجتماعی  اندیشه، تمام کنش

ای خدامحوری را کانون و بنیاد  دهد. حال اگر اندیشه خود را براساس این بنیاد فکری سامان می

 «باید براساس خدامحوری سامان یابد. قرار دهد، تمام تعامالت او

شناسی ما دارد.  کنند که بنیادهای ارزشی ما ریشه در معرفت او این نکته را یادآوری می

دهد؛ برای مثال، در اندیشۀ خدامحور،  های بنیادین ما را شکل می گزاره شناسی ما کالن معرفت
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اد حق است. با توجه به این ارزش گزارۀ ارزشی این است که باید بندگی خدا را کرد و مع کالن

 شود. های میانی و رویین نمایان می محوری( الیه بنیادین )حق

 ارادۀ انسانی، رکن تمدن

ای را در یک منظومۀ بزرگ  هر موجودی در نظام آفرینش، جایگاه خاصی دارد و نقش و اثر ویژه

رفع نیازها و رسیدن به  رساند. انسان به اقتضای ظرفیت وجودی خود و برای به منصۀ ظهور می

کند. زندگی بشر و  وسیلۀ قدرت ارادۀ خود، در انجام و تحقق آن عمل می کمال و سعادت به

کند و این مشیت الهی  تحوالت تاریخی در مسیر زندگی بشر، بازگشت به کیف اختیار فرد می

بنابراین نظام است که به ما اختیار و اجازه داده است تا در عالم تصرف و حضور پیدا کنیم؛ 

توانیم  کند. البته پیدا است که ما نمی گیری تمدن، نقشی اساسی ایفا می های انسانی در شکل اراده

 از ذیل سنن الهی و مشیت الهی که برای ادارۀ عالم قرار داده شده است، تخلف کنیم.

 میرباقری معتقد است:

های ارادۀ  که ما و همۀ دستگاه ای وجود دارد در این عالم، یک نظام والیت و تولی گسترده»

انسانی را که روی هم مالحظه کنیم، درمجموع، متولی به ربوبیت حضرت حق و استمداد از او 

شود. حتی در دستگاه اولیای  شویم و با امداد الهی تکامل واقع می هستیم و از جانب او امداد می

کنند،  طور مستقل خلق نمی ا بهه طاغوت و ابلیس هم که بیرون از دستگاه ربوبیت نیستند، آن

شوند؛ پس بنابراین تمدن وقتی شکل  ها امداد می ها و تقاضای آن بلکه متناسب با پرستش آن

صورت یک نظام و یک تعامالت خاص در آن  های انسانی به گیرد، نیروی انسانی و اراده می

ای متعال یک مسخراتی ها تقریباً رکن و مؤلفۀ اصلی این تمدن هستند و خد حضور دارند و این

 «برای ارادۀ انسانی خلق کرده است.

 کند: داند. او تصریح می سازی میپیروزمند نیز ارادۀ انسانی را مؤلفه و رکن اول تمدن

ها با  ها و نوع پیوند انسان تمدن یک پدیدۀ انسانی و انسان ساخته است؛ یعنی ارادۀ انسان»

توانیم بگوییم رکن  زند. به همین خاطر میف اول را میها در آن حر هم. نوع توافق و تفاوت آدم

 «سازی انسان و نیروی انسانی است.سازی یا مؤلفۀ اول تمدناول تمدن
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 شناخت تنوع و تکثر اجتماعی، نقطۀ عزیمت پویایی تمدن

سو و چالش مرکزی تمدن مثابۀ مسئلۀ اصلی در فلسفۀ دین اسالم از یک وحدت و کثرت به

دیگر است. ضرورت وحدت در وضعیت متکثر تمدنی و تطبیق این دوسویۀ مدرن از سوی 

 مدرن و سنتی، از نقاط عزیمت تبیین الگوی تمدنی در عصر حاضر است. بابایی معتقد است:

های ما به این حد  درمورد یافتن مؤلفۀ اصلی و محوری تمدن، هنوز تحقیقات و پژوهش»

آوردن مؤلفۀ محوری تمدن باید دست. برای بهنرسیده که بخواهد به این سؤال پاسخ بدهد

دست آوریم. باید بتوانیم نسبت دین و علوم انسانی بتوانیم نسبت نیازهای اجتماعی با دین را به

دست آوریم. باید مشخص کنیم تمدن اسالمی نسبتش با عقل چیست. باید نسبت خود را با را به

د نسبت تمدن اسالمی و فرهنگ ایرانی را بهدست آوریم. بایهویت ایرانی و اسالمی خود به

دست آوریم. نیازهای اجتماعی خود را و دیگر مسلمانان را بشناسیم و براساس آن، باید مؤلفۀ 

آوردن این مؤلفه، باید حاال حاالها کارهای دستاصلی و محوری تمدن را مشخص کنیم. برای به

است. اگر بگوییم تمدن اسالمی  ای پژوهشی صورت بگیرد؛ چون تمدن یک معجون پیچیده

ها جواب ندهید یا اگر  دهد. شما اگر به این سؤاالت و نسبت محورش این است، جواب نمی

نوعی از  سازی تبدیل بهیک جواب ساده پیدا کنید و این جواب ساده کار شما را در تمدن

آن پاسخ داده نشده است ترین نیازهای ما که هنوز به  نظر من یکی از مهمکند. به گرایی می تقلیل

افزار و ویندوز تمدن را باال بیاوریم، بحث تنوع و تکثر در  توانیم نرم پاسخ بماند، نمی و اگر بی

لحاظ گذشته و حال جامعۀ ایرانی اسالمی است. اگر تکلیف این تکثر را مشخص نکنیم، به

شود. یکی از نیازهای  ای جامعۀ ایرانی و اسالمی ما دچار گسست و پارگی می فکری و برنامه

خواهیم درست کنیم یا  دانیم تمدن شیعی می امروز ما ایجاد تمدن نوین اسالمی است، اما نمی

خواهید در دنیای اسالم عرب و عجم را جمع کنید؟ شیعه و  تمدن اسالمی. شما با چه منطقی می

ع کنید و هزاران سنی را جمع کنید. مسیحی و مسلم را جمع کنید. چگونه ماالیی را با ترک جم

طرف داریم، سنت   گسست و... و بعد اتفاق جدیدی که در دنیای اسالم از دویست سال به این

دانیم چسب  ها مدام به ما برش زده و االن نمی خواهید جمع کنید. این و تجدد را چطور می

ری شود[ و دیگ تمدنی ما کجا است. بخواهیم دست به دین بزنیم، یکی مدعی تحریف آن ]می

ای،  های مختلف در این وضعیت ژله های مختلف و قرائت کند. شما با خوانش شما را متهم می
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های پویایی، دقیقاً  نظرم یکی از نقطه عزیمتخواهید تمدن توحیدی داشته باشید. به چطور می

 «عملیات در بستر حقیقت تنوع و تکثر اجتماعی و فرهنگی است.

 تمدن درک روح زمانه، درک منطق پویایی

نگرد. ایشان معتقد است باید افراد جامعه روح حاکم بر  طاهرزاده با نگاه وضعیتی به تمدن می

ارادۀ الهی را درک کنند. درک این روح نشانگر منطق پویایی یک تمدن است. باید توجه داشت 

های آن، روحی است که در اختیار نفس  آمدن تکنیککه روح حاکم در فرهنگ غربی و پدید

گیرد و موتور محرک آن، علم ارضای نیازهای سرکش بریده از خدا است، اما درک  ره قرار میاما

 روح حاکم بر ارادۀ الهی حکایت از تمدن نوین اسالمی دارد. در همین راستا، او معتقد است:

شود و طبق فرایندی که  وزد، شروع می تمدن با روحی که خداوند بر تاریخ و ملتی می»

کند که غیر از  مرور خود را در مناسبات جدیدی ظاهر می و بسط است، بههمراه با قبض 

مناسباتی است که در تمدن قبلی بوده است و به همین جهت نباید از قبض آن تمدن جدید 

شود. باید به ذات تمدن که در تاریخ جدید  راحتی همۀ ابعادش شکوفا نمی مأیوس شد که چرا به

سازی نیست، بلکه درک زمانی است که  بحث تمدن، بحث تمدن شود توجه کرد. اساساً ظاهر می

معنای درک آن کند. تفکرکردن دربارۀ زمانه، به حکایت از زمان دیگری غیر از زمان گذشته می

کنند. تمدن اسالمی نظر به استقبال ملت دارد از  چیزی است که شواهد تاریخی به آن اشاره می

 «شود. با رهنمودهای وحی الهی محقق میگیری جامعه و روابط انسانی که  شکل

 گیری نتیجه

های انسانی، درک ارادۀ الهی،  های بنیادین، اراده ها برحسب نیازها، تمایالت و ارزش انسان

کنند، دست به  شناخت تنوع و تکثر اجتماعی، جغرافیا، طبیعت و موقعیتی که در آن زندگی می

طوف به اندیشه و ارتباط انسان با انسان و های انسانی، مع زنند. بسیاری از کنش کنش می

ای  )اگر در فرهنگ و اندیشه استهمچنین ارتباط انسان با طبیعت همچنین ارتباط انسان با خدا 

ای رقم بزند و پدیدارهای اجتماعی  شود که انسان تعامالت ویژه و این سبب می( معنادار است

، باید به این نکته توجه داشت که هستۀ مرکزی و ها و نگاه انسانی معنا پیدا کند. با توجه به کنش

های انسانی در ساخت تمدن نوین اسالمی، حقایق و معرفت است. انسان  مؤلفۀ اصلی کنش



 

 

 

 

 167بررسي پیشران تمدن نوين اسالمي از منظر نخبگان   

  

 

گیرد. دین در ابتدا به ما حقیقت را نشان  یابد و براساس آن تصمیم می نخست حقایق را می

گیری معنا و هویت  طفۀ شکلایمان به حقیقت، نگوید واقعیت وجود دارد.  دهد و می می

های انسانی برحسب این موقعیت واقعی  کنش ترتیب االذهانی افراد انسانی است. بدین بین

ها به منطق پویایی تمدن دارای اختالفاتی است که  پژوهان، افق گیرد، اما در بین تمدن صورت می

های بنیادین برای به شدر این پژوهش به آن اشاره شد. نداشتن توجه کافی به تحقیقات و پژوه

پژوهی، موجب  اندیشیدن در تمدنای آوردن منطق پویایی تمدن نوین اسالمی و جزیرهدست

پژوهی شده است. پیداکردن چسب تمدنی، برای ایجاد  های فراوانی در تمدن گسست و پارگی

و های فرهنگی، دینی، ملیتی، قومیتی و اعتقادی بسیار سخت  تمدنی توحیدی برحسب تنوع

 نیازمند تحقیقات گسترده و ایجاد گفتمان تمدنی بین اندیشمندان است.

 منابع

 ( ۱۳۵۴اگ برن و نیم کوف .)پور. تهران: شرکت سهامی . ترجمۀ امیرحسین آریانشناسی زمینۀ جامعه

 های جیبی. کتاب

 ( ۱۳۸۲انوری، حسن و همکاران .)جلد اول. تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن . 

 ( ۱۳۸۸چنگیز پهلوان .)تهران: نشر نی. فرهنگ و تمدن . 

 ( ۱۳۷۵وبر، ماکس .)انتشارات سمت. تهران: . چاپ دوم.داری سرمایه نظام روح و پروتستان اخالق 

 ( ۱۳۸۸جمعی از نویسندگان .)قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ جستاری نظری در باب تمدن .

 اسالمی.

 ( ۱۳۷۶ویل دورانت .)جلد اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.. ترجمۀ احمد آرام. تاریخ تمدن 

 ( ۱۳۸۱داریوش آشوری .)تهران: نشر آگه. ها و مفهوم فرهنگ تعریف . 

 چاپ پنجم. تهران: نشر عطار.شناسیزمینۀ فرهنگ(. ۱۳۷۹االمینی، محمود ) روح . 

 ( ۱۳۹۲گولد، جولیوس و کولب، ویلیام .)ترجمۀ باقر پرهام. چاپ سومفرهنگ علوم اجتماعی . .

 تهران: نشر مازیار.

 ( ۱۳۸۰داوری اردکانی، رضا .)تهران: نشر ساقی. تمدن و تفکر غربی . 

 ( ۱۳۸۰صدری، احمد .)تهران: نشر هرمس. مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی . 
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 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ های نظری در الهیات و تمدن کاوش(. ۱۳۹۳اهلل )بابایی، حبیب .

  اسالمی.

 ۲۷-۴(، ۸۸)۲۲، فصلنامۀ نقد و نظر(. تنوع اسالمی در فرایند تمدنی. ۱۳۹۶اهلل )بابایی، حبیب. 

 (. گزارش کتاب هویت تمدنی، تولید و بازتولید ۱۳۹۲نیا، فضه ) نوروزی فیروز، رسول و خاتمی

 .۸۲-۶۷(، ۱۴۱)۷، آیینۀ پژوهشالملل. ها در روابط بین تمدن

 ( ۱۳۹۶نجفی، موسی .)اصفهان: نشر ساز در مکتب سیاسی امام رضاهای تمدن مؤلفه :ویتمدن رض .

 آرما. 

 ( ۱۳۸۰روسو، ژان ژاک .)تهران: نشر آگه. قرارداد اجتماعی . 

 ( ۱۳۸۹طاهرزاده، اصغر .)اصفهان: نشر لب المیزان. زایی شیعهتمدن . 

 ( ۱۳۹۰پارسانیا. حمید .)تهران: نشر فردا. های اجتماعی جهان . 

 ( ۱۳۸۹کوش. دنی .)تهران: سروش. مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی . 

 ( ۱۳۹۶الویری، محسن و صفری، عباس .) کاربست تاریخ برای ایجاد تمدن نوین اسالمی در اندیشۀ
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