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 چكيده

 يدونـيست بلکـه پين يشهر يزندگ ينوع يناتنها به معکه دهد ينشان م ياسالم ياسيسة در متون فلسف« نهيمد»واژه 
متفـاو  شـک   يهاتمدن، نمدن متعدد و به تبع آ، نهيشه ساکنان مديساکنان آن دارد. بر اساس اند« شهياند»ک با ينزد
کم بـا دو دسـتي، مـدنتهستند. مطالعه در مباحـ  « تفاو » يامور دارا ياريدر بس، «تقارب»ها به رغم رد. تمدنيگيم
ن يـيبـه تب يو مصـدا  ينـيعي، خيتـار ياست که محقق بـا ناـاه يفيتوص يکرديرو، نخست: ر استيپذمکانکرد ايرو
 يهاهسـتيدن و باتحقق تم يآن پژوهشار به چاونا يکه ط ينيشيو پ يهنجار يکرديرو، دوم. پردازديتمدن م يستيچ

مادهـا و ن  تمـدن بـه يـتقل، رويکرد اول. تهناتر اساهم ين اسالميبه نظر با تمدن نو، کرد دوميگمارد. رويآن همت م
توانـد مي، االجتمـا علم تـاريخ و ةتفکر است. مطالعا  بينشيِ از سنخ فلسـف، آنکه اساس تمدن گزارش از آن بوده و حال

کند کـه گزار مي رابتي بر فلسفه و حکمت، بين تاريخ، کرد دوم داشته باشد. اين نو  نااهيسنخيت بيشتري با تمدن در رو
سازد؛ ناـاهي کـه بـه ها رهنمون ميها به توصيهبه تحلي  عل  آن سوق داده و از توصيف، تاريخ را از صرف نق  حوادث

« سـازندهيآ»کرد دوم يو رو« سازتيهو»، کرد اوليند. روکيک مينزد يکرد هنجاريده و به رويهويتي فلسفي بخش ،تاريخ
 باشد.يم

 ي.کرد هنجاريروي، فيکرد توصيروي، اسالم نيتمدن نو، تمدن، تفکر ها:کليدواژه
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 مقدمه

هـاي دينـي موزهآانقالب اسالمي ايران در عصري به پيروزي رسيد که به لحاظ فکري تشکي  حکومتي مبتني بر 

را « حدانسان مو»د و تول« توحيد»رسيد. برخي فالسفه و متفکران غرب، احياء کم دشوار به نظر ميمحال يا دست

بايد در اهميـت (. برخي ديار معتقد بودند که ن102-99، ص 1991کردند )رورتي، ورده تلقي ميخ جنوني شکست

در انديشـه  (.231-228، ص 1994انـد)آرنت، هـاي رو  زمانهاحياي دين در عصر حاضـر مبالهـه کـرد؛ اينهـا پف

نقـالب اط پـي  از در شرايرسيد که حتي اي آرام به نظر ميسياستمداران غرب نيز به لحاظ سياسي، ايران جزيره

نـي دميـده شـد و (. در چنين شرايطي، رو  خدا در کالبـد جامعـه ايرا15، ص 1377شد)محمدي، نيز ارزيابي نمي

 حکومتي مبتني بر تعق  و ايمان را نويد داد.

 ابيي دو جنبه ايجعنوان فيلسوفي فقيه و عارف، طرحي نو در انداخت. اين طر  دارا، بهحضر  امام خميني

ام داشـت. امـ و سلبي بوده، يکي به نفي تمدن غرب و دياري بر اثبا  نظامي مبتنـي بـر تمـدن اسـالمي تکيـه

« تمـدن»کنيـد چيزهايي که در ممالک ديار شـما خيـال مـي فرمايد: اين، در جنبة نفي تمدن غرب، ميخميني

، 8، ج1379)موسـوي خمينـي،  تر استنزديک« توح »کنيد، تمدن نيست، بلکه به است، و تي درست تأم  مي

 ها دارد )همان،ير از اين(. ايشان در جنبه اثبا  تمدن اسالمي بر اين باورند که اسالم راه و رسم دياري، غ309ص 

تمـدن »اساس، ين(. برا309، ص 8(. در نااه و انديشه امام، تمدن صحيح در اسالم است )همان، ج302، ص 14ج

 باشد.مي« تفکر صحيح»مبتني بر « صحيح

. (70 ه اسـت )اسـراء:يافتـ« فضـيلت»بر بسياري از موجودا  ، بوده« کرامت»داراي ، انساني، بر اساس تفکر اسالم

ودا  متمـايز از سـاير موجـ، هو در وا ـع اختيـار و انتخـاب آگاهانـ« اراده»و « تعقّ »به دلي  برخورداري از ويژگي ، آدمي

انجام آن  وبه عم  پيدا نموده  «شوق»انسان به واسطه تفکر ، در حقيقت. اوست« تفکر»گردد. اراده انسان مسبوق به مي

ت. از کيفيـت راده افراد اسامح  بروز « مدينه»و اجتماعي بوده و « مدني»انسان موجودي ، ند. از سوي ديارکرا اراده مي

گـردد. نتـز  ميم« تمدن» مفهوم ،بروز و ظهور اراده افراد در ساحت مدينه و چاوناي بسط اين اراده در عينيت اجتماعي

اسـت و  يفييخي و توصـتار، کرد تمدني پسينييرو، آنااه که بر اساس نمادهاي موجود مدينه صور  پذيرد،   تمدنيتحل

باشـد. مي يرفلسفي و هنجا ،نييکرد تمدني پيشيرو، حاکم بر مدينه انتزا  گردد ةتفکر و انديش، گاه که بر اساس تعق آن

عنوان هبـ، رادي انسـاننتيجه حاص  از تعق  و عمـ  ا« تمدن»نقطه آغازين و « تفکر»، ني و فلسفيييشبر اساس نااه پ

 ساز است.تنها موجود تمدن

امـا . اسـت« تمـدن» و« تفکر»ن دو واژه يمستلزم تبيي، و هنجار يفيکرد توصيدر دو رو ين اسالمي  تمدن نويتحل

ز مـورد توجـه کيب نيآن تر ن صور  تبيينايدر . يا مقيد به  يدي گردند، توانند موصوف صفتي  رار گرفتههر دو واژه مي

 ين اسـالمينو خاص تمدن يژگيبوده که و« يدمحوريتوح»موصوف به صفت « تفکر و تمدن»، اساسخواهد بود. براين

مـراد از  ،تيـدر نهاپرداختـه و « محورتمدن توحيد»و « تفکر توحيدمحور»د به تبيين مراد از شوتالش ميرو، نيااز. است

 ان شود.يب« ين اسالميتمدن نو»
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 تفكر

بـه معنـاي  اربرد عـام،اي برگرفته از فکر و داراي کاربردهاي عام، عرفاني و فلسفي است. تفکر در کواژه« تفکر»

شـود. ىفکر اطالق مـ طورکلى به همة پديدارهاى حيا  عقالنى،کاربرد عق  در اشياء براى شناخت آنها بوده و به

کر در معناي عام به (. به عبار  ديار، ف500، ص 1366کر مترادف تفکر و تأم  و در مقاب  شهود است )صليبا، ف

شـده  جهـول تلقـيممعني هرگونه انتقالي از معلوم و حاضر در ذهن، به امور مجهول و غيرحاضر، براي کشف آن 

اي بـه لي از شيءواسطه اين حرکت، انتقا(. يعني فکر حرکتي براي نفس است که به 1، ص 1375سينا، است )ابن

اربرد عرفاني، بـه ( تفکر در ک18تا، ص که طالب و نه واجد آن است)رازي، بيپذيرد. درحاليشيء ديار صور  مي

بـت و ، موجب محهاي خداست. اين امرمعناي انديشه کردن در آيا  خداوند بوده که موجب معرفت، و ذکر نعمت

جب است که موداوند بوده که موجب رغبت در طاعت و فکر کردن در وعيد و عقاب خدهاي خفکر کردن در وعده

ردن در خـدا کـ(. به عبار  ديار، تفکر نتيجه تذکر و فکـر 1434، ص 3، ج1373ترس از مخالفت است)سجادي، 

تـر مـورد تفکر بي  (. در اين نوشتار، کاربردهاي فلسفي566، ص 1واسطه توجه در آثار و صنع اوست )همان، جبه

 رو، با تفصي  بيشتري به آن خواهيم پرداخت.اينتوجه است. از

، سـتادر معقـوال   فکر به معنى حرکت نفـس، در کاربرد اول: چند کاربرد است يدارا، در اصطال  فلسفي« تفکر»

صـور   لـبى بـه مطاخواه حرکت از مطالب به مبـادى و يـا از مبـاد، خواه اين حرکت به  صد طلب يا بدون طلب باشد

ى مبـادى و بـه سـو، صـوربه معني حرکت نفس در معقوال  با آغاز کردن از مطلوب  ابـ  ت، پذيرد. تفکر در کاربرد دوم

و از آنجـا بـه  ترتيـب دهـد به نحوى که فکر مبادى خود را بيابد و آن را نظم و، رسانداصولى که فکر را بدان مطلوب مى

ادى بـه کـت دوم از مبـو حر، از مطالب به مبادى، حرکت اول: دو حرکت است شام ، مطلوب باز گردد. فکر به اين معنى

ى اولـين حرکـت از تفکر به معنـ، (. در کاربرد سوم173، ص 5 ج، 1379 -1369ي، )محقق سبزواريابد تحقق مي مطالب

ص  ،1366، بايل)صـ بدون اينکـه حرکـت دوم همـراه آن باشـد، يعنى حرکت از مطالب به مبادى است، دو حرکت مذکور

 رددطالب منتقـ  گـمبه ، است تا به واسطه آن ي  مباديتحص يفکر حرکت نفس برا، اريد يف و کاربرديدر تعر. (502

 .(207، ص 4 ج، 1375، خ اشراقي)ش

يف و به امي تعارآيد، اين است که وجه اشتراک تمگفته به دست ميآنچه از بررسي تعاريف و کاربردهاي پي 

ا ع، وي بودن و در است. مسئله حرکت در مقاب  دفع« اختيار»و « حرکت»سفي فکر، دو مسئلة ويژه کاربردهاي فل

حرکـا  و  يار، برخـيافتد. با مسئله اختوجه تمايز تفکر از کشف و شهود است که به صور  آني و دفعي اتفاق مي

هـا، يـن حرکتشـود. نمونـه ارج ميافتد، خـاهايي که به صور  ناخودآگاه و خارج از اختيار انسان، اتفاق ميانتقال

کند، اما ايـن نمونـه از يانتقالي است که در خواب براي انسان رخ داده، گاه مسئله مجهولي را براي انسان معلوم م

 معلوما  از سنخ تفکر نيست.

 ياسـاس تفکـر در کاربردهـاي، اـريد يبه سو يکيو حرکت از « مطالب»و « يمباد»ن ينکه ارتباط بايار ينکته د

ن نوشـتار يـدر اامـا رد. يصـور  پـذ يا از مطالب به مباديبه مطالب و  ين ارتباط از مباديخواه ا، دهديرا شک  م يفلسف
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ن معنا که تفکر در وا ـع حرکـت نفـس در معقـوال  يبه ا؛ تفکر است يکاربرد دوم در اصطالحا  فلسف، «تفکر»مراد از 

بـه  يبازگشـت،   و سـامان دادن آنيخـو يافتن مبـاديـاق افتاده و با اتف يمباد يبه سو، بوده که از مطلوب  اب  تصور

حرکـت اول ، رديپـذيبه مطالب صور  م ياز مباد ياريو د ياز مطالب به مباد يکيکه ، ن دو حرکتيمطلوب دارد. در ا

ط   و بسـيتفصـ يحرکـت بـراي، با کشـف مبـاد، بوده و پس از آن يکشف مباد يبه مطالب و حرکت برا يعلم اجمال

 رد.يپذيمطالب صور  م

 دمحوريتفكر توح

ي کـي» يحد  به معنـاز ماده و« ديتوح»رد. يگي رار م ين نوشتار مورد بررسياست که در ا يوصف تفکري، دمحوريتوح

 يچ معنـاير هـو د، جاديا ن معناست که او در وجود ويوحد  حقه خداوند و به ا يد به معنيتوح، اساسينااست. بر« بودن

ده و تنهـا او ن ذات  بـويصفا  او ع. ندارد يريه نظيه کماليقيه و اوصاف حقيه جماليدر صفا  ذات، ک نداشتهيشر ياريد

آنااه که واژه  .(67ق، ص 1414، ةي)مجمع البحوث االسالم ت عامه و رحمت واسعه استياضيت مطلقه و فيمومي  يدارا

کـر مـراد از تف، اسـاسيناباشـد. بريم« کـردنيکي» يابـه معنـ، رودي  به کـار مـيد و باب تفعيمز يدر ثالث« ديتوح»

وحـد  ـرار مهـز و دل م مهز و دل مشرک را، واحد در آورده يان متعدد را به صور  خداين است که خدااي« دمحوريتوح»

 ينيبنانسـان روشـ در، ن تفکـريـاسـت. ا يديـرتوحيکردن جامعه غ يديتوح يدمحور به معنايتفکر توح، م. در وا عيده

به  يم الهو نظا ين اله انوي، جامعه الهي، د تا حکومت الهيشود انسان تالش نمايکه موجب مآورد ميوجود را به يخاص

 (.293، ص 1393ي، اوجود آورد )خامنه

ها، بايد بر انسان اي که بناي زندگي اجتماعي و فرديزاست؛ يعني عقيدهزا و زندگيتوحيد بينشي فلسفي، علم

هـاي گيريه جهتتوحيد فکري و اصلي براي زندگي و نظام اجتماعي و هم .(242ود )همان، ص پاية آن نهاده ش

وحيد بازکردن (. ت252هاي بشري است)همان، ص انسان است و در حقيقت، مربوط به کيفيت زندگي کردن جامعه

شـکيال  دايي و تم خـهاي خدايي، نظـازنجير اطاعت غيرخدا و اطاعت انحصاري انسان از خداوند و داشتن برنامه

 (.253-252الهي است)همان، ص 

 نند:کيح ميد تصرين مراد از توحييدر تب يااهلل خامنهتيحضر  آ
ست در زمينه حكومت، در زمينه روابط اجتماايي، در زميناه ساير جام اه، در زميناه توحيد اسالمي الهامي

کاه انئااد در مقاباد ،ادا، در مقاباد  هاييهاي جام ه، در زمينه تكاليف مردم، در زميناه مئالوليتهدف

 ش ايا  اسات کاه در تماامهاي ديگر يالم دارا هئتند...م ناييكديگر، در مقابد جام ه و در مقابد پديده

ات يموماً، جز ،دا کئي حق فرمانروايي ندارد...توحياد م ناايش ايا  منطقه وجود ،ودت شخصاً و جام ه

داراد و هاي ديگر، براي ،داست، شاما ياريات، تو همه انئاداست که تمام آنچه در ا،تيار داري از ثروت

 (.213داراني بيش نيئتيد )هماد، ص ودي ه

اسـت کـه  ييهااز سـنخ بـاور و دانسـتن، ن تفکريست. ايصرف ن« اعتقاد»ا باور و ي« دان »ک يتنها ، دمحوريتفکر توح

 يو اجتمـاع يشـام  دو حـوزه فـرد، اين دنين در اا  انسايدهد. حيا  انسان بسط ميرا در ساحت ح يد نظريتوحة حوز
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 يديـ  را بر اسـاس تفکـر توحيخو يزندگ يبه صور  فرد، ارانيگاه که انسان بدون توجه به تفکر و عم  داست. آن

از رسـالت  ياريست. بخ  ديو رسالت انسان موحد ن يديان تفکر توحيپا. اما است يديتوح يعمل، ن عم يا، ان نهديبن

ا شار اجتمـا   يبرا يدي  عم  بر اساس تفکر توحيهماان و تسه يجاد بستر مناسب برايتالش در جهت ا، انسان موحد

، اسـاسنيااسـت. بر« يـدا امـه توح» يتالش برا، و در صور  دوم يدياساس تفکر توح، عم  بر است. در صور  اول

 است. «ديتوح ةا ام»و « عم  موحدانه»، «يديدان  توح»دمحور مستلزم يتفکر توح

 دارند:يان ميب يرن تفکيانسان و لزوم ا امه چن يا  اجتماعيد در ساحت حيرامون توحيپي، ااهلل خامنهتيحضر  آ
 يدياآد توح، کناديم يض را در جام ه نفايکه تب  يديآد توح، کنديج ميغمبر اسالم آد را ترويکه پ يديآد توح

در  ه و حئاا  رايروح با يهاکه جواد يديآد توح، کنديک ميه اربابانشاد تحريکه غالماد و بردگاد مظلوم را يل

ر و پنهااد د يو قلبا يد فاردياک توحيآد ، دارديزشت و غلط و انحرافىِ پدرانشاد به مقاومت وام يمقابد کارها

 يک جام ه بار اساا  آد زنادگيپرچمش برافراشته شود و  يئتياست که با يديئت. هماد توحيانزوا ن ةگوش

 (.1379 بيانات، اي،هجرت )،امنهنه و يماد دوراد مده ي نيکند؛ 

.  امـه شـودابعـاد آن ا يافتـه و در تمـاميتحقق « نهيمد اجتما »گاه که تفکر توحيدمحور در ساحت حيا  انسان و در آن

هـا هـا و زمانمکان در« اجتمـا  مـدن»ابعـادش در  يبا تمـام ين تفکريگاه که چنآن. بنا خواهد شد يديتوح ياجامعه

 گردد.يمحقق م« دمحوريتمدن توح»، ابديمختلف ظهور 

 تمدد

و تکامـ  و ، ستن در اجتمـا يزبه، ار و در وا عيکديها با انس و الفت انسان، تعاوني، اجتماع يرامون زندگيتفکر و تأم  پ

ن يترياساسـ زا يکـ، يگـردد. تمـدنيم« تمـدن»به نـام  ي  مفهوميدايموجب پ، انسان يو اجتماع يا  فرديح يتعال

متفـاو   يهـاکردي  و روآن در لهت و اصطال ي  معناين و تحلييدر ادامه به تب، اساسيناين پژوه  است. برا يهاواژه

 م پرداخت.يرامون آن خواهيو متعدد پ

 مفهوم تمدد . الف

ز تکام  جامعـة اي ااند که تمدن مرحلهشناسان زبان فارسي، در تبيين معناي تمدن آوردهها و لهتنامهفرهنگ

ها، آيد. نـو  نهادهـا، سـازمانره آن جامعه پديد ميهايي براي ادااسکان يافته است که در آن نهادها و سازمان

ها و دستاوردهاي فرهناي در يک کشور، کاربرد دستاوردهاي علـم و صـنعت پيشـرفته در جامعـه، نـو  مهار 

آورد)صـدري افشـار و اي بـه دسـت ميچنـين جامعـه ها وشيوه رفتاري، که معمـوال  فـرد درفرهنگ و مهار 

ناميده شده است. به عبار  ديار، تمدن را به معناي شهرنشين شـدن، « تمدن»، واژه تمدن(، 1388همکاران، 

خوي شهري گزيدن و به اخالق مردم شهر آشنا شدن، زندگاني اجتماعي، همکاري مردم بـا يکـديار در امـور 

، تمدن دهخدا، واژه تمدن(. 1360اند )عميد، ب تر ي و آساي  خود تعريف نمودهزندگاني و فراهم ساختن اسبا

و جه  به حالت ظرافت و انس و معرفت ترجمـه  همجيةرا به تخلق به اخالق اه  شهر و انتقال از خشونت و 

ب را از نموده و انتظام شهر نمودن و اجتما  اه  حرفه، ا امت در شهر، شهرنشـيني، و در نهايـت، تربيـت و اد
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معاني تمدن دانسته است. ايشان، تمدن داشتن را بـه معنـاي داراي تربيـت بـودن و در مرحلـه کامـ  تربيـت 

 ، واژه تمدن(.1377داند )دهخدا، اجتماعي  رار داشتن مي

 شـتقّمتمدن ، رياجه نصخور يو به تعبي، عرب يااست. تمدن کلمه« تمدن»معنا با هم« الحضارة»واژه ي، در زبان عرب

)فراهيـدي،  انـدنموده ترجمـه ينيرا بـه شهرنشـ الحضارةي، عرب يهانامهدر لهت .(251، ص 1369ي، )طوس از مدينه بُوَد

بيـان شـده  سالممةةموسوعة الحضارة االق، واژه الحضارة(. در کتاب 1403ق؛ خوري شرتوني، 1414منظور، ق؛ ابن1410

الحضالارة »ده است ترجمه شده است. در اين کتاب آم« مدينة»و  «حضارة»، در زبان عرب به «civilization»است که 

(. در 15ص  ق،1426)جمعـي از نويسـندگان، « في اللغة اإلقامة في الحضر، وهي المدن و القري و الريف، بخمف الباديالة

 ، کـه«Civitas»ه التـين باشد. اين کلمه در اصـ  از واژ، معادل التين واژة تمدن مي«civilization»زبان اناليسي نيز 

هـاي لهـت اناليسـي بـه در فرهنگ« civilization»باشد، گرفته شده اسـت. در يونان  ديم مي« Poleis»معادل کلمه 

شـناس، حق ؛1385تمدن، ادب، فرهيختاي، دنياي متمدن، متمدن کردن و متمـدن شـدن ترجمـه شـده اسـت)باطني، 

 (.civilization، ذي  واژه 1381

يـادي بـا اژه  رابـت زودر لهت نبايد از نظر دور داشت اين است که هرچند ايـن « تمدن»ي واژه اي که در بررسنکته

 ه بـه واژهانسـت. مراجعـتوان تنها شهرنشيني يا يک زنـدگي جمعـي صـرف ددارد، اما مراد از تمدن را نمي« مدينه»واژه 

 ينـوع ينها بـه معنـات ياسالم ياسيسفه سز در فلينه نيمد يد حتهدمينشان ي، اسالم ياسيدر متون فلسفه س« نهيمد»

 ريخواجه نصـ، رونياازرد. ادساکنان آن « شهياند»ک با ينزد يونديدر وا ع پ، ن متونيدر ا« نهيمد»نبوده و  يشهر يزندگ

، 1369ي، طوسـ«)نه مسکن اه  مدينه است ب  جمعيتي مخصوص ميان اه  مدينه است، غرض از مدينه»اند که آورده

رد. يـگيم متفـاو  شـک  يهاتمـدن، نه است کـه مـدن متعـدد و بـه تبـع آنيشه ساکنان مدياساس اند(. بر 251ص 

 دعا ذکر نمـودان يبر ا يديمؤعنوان به توانيرا م ياسالم ياسيلسوف سيفعنوان ي بهشه فارابيها در اندنهيمد يبندتقسم

ن يـاامـا نـد. کيمتقـارب م« نتمـد»ن واژه را بـا يکه ا است« شهياند»و « نهيمد»ارتباط ، ني(. بنابرا1376ي، )ر.ک: فاراب

ن يهمچنـ، باشند «تقارب» ياز امور ممکن است دارا يارينکه در بسيها به رغم اعدم تفاو  نبوده و تمدن يتقارب به معن

 اند.«تفاو » يار دارايار ديدر امور بس

 و توصيفي ينيب: تمدد؛ رويكرد پئ

تـوان ي متفاو ، موجب تعدد تعاريف تمدن گرديده است. آنچـه در ايـن مـورد ميهاتحلي  و تبيين تمدن از زاويه

توان تعريفـي شود که هر چند نميبيان داشت اين است که بررسي و تحلي  تعريف تمدن، به اين امر رهنمون مي

بتـوان شـيوة بندي تعاريف، معياري مشخص نمود کـه بـر اسـاس آن توان با طبقهمورد اتفاق را بيان نمود، اما مي

رسـد بتـوان در يـک اساس، بـه نظـر ميتر نمود. براينپژوهشار در تحقيق و انتظار مخاطب از پژوه  را روشن

کلي بر اساس نو  نااه به تمدن، تعاريف آن را به دو  سم تقسيم نمود. در يک نااه، پژوهشار با نااه  بنديتقسيم

پردازد. در نااهي ديار، اهميت تفکر و پيرامون هستي آن ميتاريخي، عيني و مصدا ي به تعريف تمدن و پژوه  

دارد. در ناـاه اول، تمـدن و آن وا مي تعق ، پژوهشار را به تحقيق پيرامون چاوناي تحقق تمدن و بايسته بودن
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و که نااه دوم بر تعريف و تحلي  تمدن، با نااه پيشيني تعريف آن در وا ع نااهي توصيفي و پسيني است. درحالي

پسـيني و »را در  الـب دو رويکـرد « تمـدن»هنجاري تمرکز دارد. با توجه به ايـن دو ناـاه، مفهـوم اصـطالحي 

 تبيين خواهيم نمود.« پيشيني و هنجاري»و « توصيفي

 ناظر به بُ د فرهنگي تمدد .1

 يهـاتعريف، ناد متعـدد تمـدبـا توجـه بـه ابعـ، اندن تمدن پرداختهييبه تب، (يفي)توصي نيکرد پسيکه با رو يپردازانهينظر

تمـدن  يامـدهايپ وعناصر ، کانبعض ديار ناظر به ار، ناظر به بُعد فرهناي تمدن، هااند. برخي تعريفارائه نموده يمتفاوت

گيري آن تبيـين و تحليـ   تمدن را به مثابه نظام تلقي نموده و برخي تمدن را ناظر بـه فراينـد شـک، اريد يبوده و برخ

 م نمود.يخواه يف را بررسين تعارياز ا يابح  نمونه، ر ادامهاند. دنموده

اي از ايـن باشـد. در نمونـهين تمدن مييدر تب يرکن اساس، فرهنگ، در تعاريفي که ناظر به بُعد فرهناي تمدن است

ک يـ يـک فضـا يـا باشد؛ در وا ـع تمـدنتر ميدر ابعادي بزرگ، همان فرهنگ، شده است که تمدن انين بيف چنيتعار

ر تعريفـي دياـر د .(61، ص 1378، ناتونيهاي فرهناي اسـت)هانتها و پديدهاي از ويژگييا مجموعه، محدوده فرهناي

کـه يـک کـ   ساختارها و فرهنگ مـادي و معنـوي اسـت، هاعاد ، بينيتمدن پيوستاي خاص جهان: چنين آمده است

وم بر اين بـاور سن(. تعريف يتانق  از والرش به، )همان ستي داردها همزير انوا  اين پديدهسايدهد و با تاريخي را شک  مي

، )هماناشـدز مردم با ت فرهناي است که محصول کار گروه خاصيياي از خال فرايند اصي  و ويژه ةاست که تمدن نتيج

بنـدي فرهناـي هسطح گرو ترين واحد مستق  فرهناي دانسته که باالترينتمدن را گسترده، در نهايت. نق  از داوسن( به

 ان متمــايزترين سـطح هويــت فرهناـي افــراد اسـت و دســت کـم انســان را از نـو  دياــر جانـدارها و گســتردهانسـان

 .(63، ص نمايد)همانمي

 يناصر و پيامدهاي تمدد، ناظر به ارکاد .2

جتمـاعي انظمـي اند کـه تمـدن،  سم دوم تعاريف، ناظر به ارکان، عناصر و پيامدهاي تمدن بوده و بيان داشته

ساسـي او عنصر  کند. در تمدن چهار رکنپذير و جريان پيدا مياست که در نتيجة آن، خال يت فرهناي امکان

ال ـي و ، سـنن اخبيني و احتياط در امور ا تصادي، سازمان سياسـيوجود دارد. اين ارکان و عناصر شام  پي 

مدن به مفهوم در تعريف ديار، ت .(3، ص 1، ج1370دورانت،  باشند)وي کوش  در راه معرفت و بسط هنر مي

وم و عادا  داب و رسآاي شام  علوم، اعتقادا  و هنرها، اخالق،  وانين و وسيع کلمه، عبار  از ترکيب پيچيده

(. 31 ص، 1386، آيد )جمعي از نويسندگانمي و اعمال دياري است که به وسيله انسان در جامعه خود به دست

 وو آداب  هـا، هنرهـا و فنـونف دياري آمده است که تمدن عبار  است از: مجموعـه دان همچنين در تعري

هـاي انسـاني هاي افـراد و گروهسنن، تأسيسا  و نهادهاي اجتماعي، که در پرتو ابداعا  و اختراعا  و فعاليت

 ه بـا هـمکـه، هاي يک جامعه يا چنـد جامعـطي  رون و اعصار گذشته توسعه و تکام  يافته و در همة بخ 

 (.30ارتباط دارند، رايج است )همان، ص 
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 ـوانين،  ا ، سـنن،ها، اعتقادا ، شرايع، عـادح رشته راه از: يک دارد که تمدن عبار تعريف چهارم بيان مي

ف بشـري، باشـد کـه در اجتماعـا  مختلـها، اعمال، وساي ، شاهکارهاي معمـاري، آثـارعلمي و هنـري ميروش

مـ  نـو  سـعه و تکانحوي مؤثر ـ با اعمال اثر شديد و  طعي خود ـ موجوديـت و بقـا و تود و بهاکنون موجودنهم

عبار  است از:  (. سرانجام، در تعريف پنجم آمده است که تمدن11، ص 1343نمايند)هام ، بشري را تضمين مي

 تصـادي، تمـاعي، ااسـي، اجوضعيت ايمن، پويا و بالنده که در آن، ابعاد مختلف حيا  بشري اعم از فرهناـي، سي

 يـت دسـت ها، بـه توليـد و خالها در هر يک از اين زمينهشود و انسانعلمي، هنري و مادي ـ ابزاري، شکوفا مي

 (.140، ص 1393زنند)مظاهري، مي

از تـوان يرا م يتمـدن يهـاکـه نظام، رسـديبه نظر م. اندتمدن را به مثابه نظام تلقي نموده، از تعاريف ياري سم د

کـه موجـب تسـريع  هتمـدن را نظـامي اجتمـاعي تصـور نمـود، هـااي از ايـن تعريفارکان تمدن به شمار آورد. در نمونه

زند؛ نظـامي يمت يو خال  دست به ابدا ، ها و آداب و رسوم و هنرگيري از انديشهبهره ايدستاوردهاي فرهناي شده و بر

ر خواهـد بادلـه پايـداما تصادي کـه بـا تـداوم توليـد و  نظامي است. تاست سياسي که اخالق و  انون ناهدارنده آن اس

ا تصـادي و... ، يسياسـ، هـاي اجتمـاعياي از نظامتمدن مجموعـه، (. بر اساس اين تعريف256، ص 1368، ماند)دورانت

 گردد.ياز ارکان تمدن محسوب م يعنوان رکنبه، هان نظاميک از اياست که هر 

 گيريناظر به فرايند شكد .3

 : نويسديماد از تمدن در تبيين مر خواجه نصيرالدين طوسيهاست. گيري تمدنناظر به فرايند شک ، ها سم ديار تعريف
از  تق، و تمادد مشاد ،واننادنوع اجتماع را که شرح داديام تماد نوع انئاد بالطّبع محتاج بُوَد به اجتماع؛ و اي 

کنناد کاه سابع ت ايُش ت اوني مي، هاها و صنايتبه انواع حرفت و مدينه موضع اجتماع اشخاصي که، مدينه بود

که در حكمت منزلي گفتيم که غرض از منزل نه مئك  است بد اجتماع اهد مئاك  اسات بار وجهاي بُوَد. چناد

سات ا بد جم يتي مخصوص است مياد اهد مدينه. ايا ، نه مئك  اهد مدينه است، اينجا غرض از مدينه، ،اص

 .(251، ص 1369ي، )طوس «االنئاد مدنّي بالطّبع الي االجتماع المئمّي بالتمدّد»: ا گويندم ني آنچه حكم

ها بـا عمـومي ه تمدنبيان شده است ک، گيري آنضمن اشاره به يکي از ارکان تمدن در چاوناي شک ، در تعريفي ديار

 (.184، ص 1376ني، شوند )الريجال آنها زائ  ميکنند و با افوآيند و با تهيير آنها تهيير ميها به وجود ميشدن عقالنيت

 يج. تمدد؛ رويكرد پيشيني و هنجار

ـاه عينـي و مصـدا ي و حتـي  ـاري و ممرويکرد دوم به تمدن، رويکردي پيشيني است. اين رويکرد، فارغ از نا اي بـه ؤلفـهعي

 قـ  و تفکرانـد. درها مسبوق به نـوعي تعمدنباشد. در اين نو  نااه، تهاي موجود، در صدد ارائه الاو و مدل تمدني ميتمدن

ـا چنـي بـه تعريـف  ن رويکـرديوا ع، تمدن، عينيت و تحقق يافتاي آن تفکر در ساحت بيروني است. در برخي تعاريف، که ب

ـا مملـي بـراي عوبي  موفق عقـ  نظـري و اند، آمده است که تمدن عبار  از: تبلور تالش دائم و کمتمدن پرداخته قابلـه ب

ـاس ايـن تعريـف، (. ا29، ص 1380هاي ناپايدار درون جوامـع بشـري است)صـدري، اي تهديدکننده بيروني و هستهنيروه س

 مدن است.هاي عقلي درحوزه عق  نظري و عملي است که مرحلة  ب  از عينيت خارجي و تحقق تمبتني بر تالش
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ر بـتمـدني،  ي انسـان در عرصـههاي عيني تمدن و لزوم رفع نيازهاي مصرفتعريف دياري، ضمن تأييد جنبه

لت، بـه پرورش فضـي ورا پاالي  معرفت جنبه فضاي  و بايستاي آن تأکيد داشته، اما تمدن به معناي گسترده آن 

(. 29، ص 1386انـد )جمعـي از نويسـندگان، اي باالتر بربکشـد تعريـف کردهنحوي که زندگي بشري را به مرتبه

ين است که آيند. حاص  اين تعريف ادهي يک تمدن به شمار ميشک  اساس« فضيلت»و « معرفت»اساس، براين

تمدني، تقدم  هاي عيني و نمادهايمالک ارزيابي تمدن، ارتقاء معرفت و فضاي  انساني بوده و اين موضو  بر جنبه

هاي تمدن ادنسان و نمتواند در رفتارهاي اارزشي دارد. معرفت و فضيلت نيز حاص  تعق ، تدبر و تفکر است که مي

يـت اجتمـاعي کامـ  ترب تبلور يابد. تعريف سومي، تمدن را به معناي برخورداري از تربيت و  رار گرفتن در مرحله

عي فضيلت بـه شـمار (. در اين تعريف، برخورداري از تربيت، که در وا ع نو357، ص 1388برشمرده است)پهلوان، 

 آيد، اساس تمدن دانسته شده است.مي

ف پيشـيني و و در وا ع، گستردن تفکر در سـاحت تمـدني، اسـاس و پيامـد تعـاري« تمدن»و « تفکر»ارتباط 

زوم ارتبـاط لـتمدني و  هنجاري است. بسط تفکر در رفتارهاي انساني و تربيت انسان، تجلي تفکر در نمادها و آثار

تمـدن،  فـي دياـر ازتعري است.« پيشيني و هنجاري»هاي تمدن با تفکر، از الزاما  تعاريف منسجم اجزاء و مؤلفه

اند. در اشتهدهاي تمدني بيان باشد. در وا ع تمدن را بسط تفکر در ساحتمبتني بر اهميت ارتباط تمدن و تفکر مي

 ـوام و در اافراد و  اين تعريف بيان شده است که تمدن سير و بسط يک نحوه تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبا 

اند پيوسـتهچنان به همنردم است. در ادامه اين تعريف آمده است که اين ظهورا ، آرفتار و کردار و علم و فنون م

اي داشـته اسـت. ريشه واي دارد، يا اص  که جزئي را از جزء ديار جدا نتوان کرد و ک ّ اين اجزا هم اص  و ريشه

د ز اصـ  مـداو  هـم در اين تعريف، پيرامون حيا  يک تمدن تأکيد شده است که تا اين اصـ  زنـده باشـد، فـر

ط تـا مـدتي و برگ فق دهد. اما اگر ريشه خشکيد يا پوسيد، تنه و شاخيابد و بهره ميگيرد، زنده است، بسط ميمي

 (.72، ص 1379تواند بماند و خشک نشود )داوري اردکاني، کوتاه مي

بـر  مـدن اسـت.تسـاحت اين نو  نااه به تمدن، حاکي از ارتباط عميق انسان با تفکر و تسري اين تفکـر در 

آن بنـا  وي  را براساس اين، نااه حيا  و نابودي يک تمدن به حيا  و نشاط تفکري بوده که اين تمدن، اص  خ

التقاط يـا  فکر، موجبنهاده است. تفکر، ريشه تمدن به شمار آمده و روشن است که التقاط فکري يا تنزل از يک ت

 انحطاط تمدني خواهد شد.

 هديكرد برگزيد. رو

هايي از ابعـاد و جنبـه، هـافين تعريشده است. هر کدام از ابيان  يف متعدديبا تعار، گفته نشان داد که تمدن يمطالب پ

ة به اين امـر رهنمـون خواهنـد بـود کـه عمـد، هاي گوناگون تمدناند. بررسي تعريفخاص به تبيين تمدن همت گمارده

بـا ، در ايـن کوشـ . انـدتـالش در تبيـين آن نموده، هايي از تمـدننـهپسيني است. پژوهشاران با نااه به نمو، تعاريف

از مفهـوم  يدرک بهتـر يبـرا، رسـدانـد. بـه نظـر ميتعريفي از تمدن ارائـه نموده، تمدني يهاو ويژگي جويي مؤلفهپي

مفاهيم ماهوي  تمدن نه از سنخ، اساسشناسي مفهوم تمدن الزم است. براينسنخ، پي  از هرچيز،   آنيو تحل« تمدن»
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ايـن مفـاهيم  باشـد. ويژگـييبلکه اين مفهوم در وا ع از سنخ معقوال  ثاني م، و عيني و نه از سنخ مفاهيم منطقي است

 يمفهـوم يبلکـه تمـدن دارا، ديآيز به شمار نمين يذهن ين است که  اب  اشاره عيني و حسي نبوده و البته تنها مفهوماي

 است. يفلسف ياز سنخ معقوال  ثانرو، نيااز .داشبميانتزا   أمنش يو البته دارا يانتزاع

امـا در . تني فلسفي اسـاز سنخ معقوال  ثا، نکه هرچند تمدن در هر دو لحاظ پيشيني و پسينياينکته داراي اهميت 

ناـاه  بـاو اسـت اي تـاريخي لهئتمدن مس، در اين صور . داشبمي يو خارج ينيانتزا  تمدن امري ع أمنش، لحاظ پسيني

در . هني اسـتذتمدن امر  انتزا  أمنش، حال آنکه در لحاظ تمدن به صور  پيشيني. تاريخي مورد مطالعه  رار گرفته است

ت کـه انسان اسـ« دهارا»و « شوق»تمدن مفهومي پيشيني بوده که توسط فيلسوف سياسي ارائه شده و اين ، اين صور 

فهوم تمـدن انتزا  م، لن است که در صور  اوايتفاو  اين دو لحاظ در چنين تفکري را به ساحت عينيت خواهد کشاند. 

انديشـه »نهـا در تزا  مدينه تان أمنش، در صور  دوم درحاليکهاست. از نمادهاي تمدني و مدينه عينيت يافته اتخاذ گرديده 

ز تمـدن ارائـه مدلي ا، فکرت تمدني در عالم ذهن تصور شده و بر اساس اين تصور و، با توجه به اين انديشه. است« متفکر

عنوان بـه دنتم، ر  دومدر صو، باشد. از اين جهتيتمدن در وا ع مدل ارائه شده از ساحت تفکر م، اساساين. برگرددمي

 مورد مطالعه  رار خواهد گرفت. ياز علوم هنجار يکيعنوان سياسي به ةاي در فلسفلهئمس

نتـزا  بيرونـي ا أاراي منشداما ، خارجي نيست ينيتمدن داراي ما بإزاء ع اينکه هرچند، توضيح بيشتر و با عبار  ديار

هـاي پسـيني و يفن اسـت کـه تعرايـباشد هاي پيشني و پسيني تمدن مياي که در تفاو  بين تعريفنکتهاما باشد. مي

و محقق در خـارج  امر عيني، يانتزا  تعاريف پيشين أمنشکه . درحالياندانتزا  عيني و محقَق در خارجأ توصيفي داراي منش

نـوعي  ؛باشدمي ني تمدنييشن است که آنچه مقدم بر تعاريف پ، ايبلکه امر منتز  ذهني است. حاص  اين نو  نااه، نبوده

ر  بسط و دن در اين صوتم، هستند. در وا ع و نه مقدم بر آن« تفکر»در وا ع مسبوق به « هاتمدن»تفکر است و تمامي 

اصـي را توليـد ها و هنجارهاي ختوصيه، ن است که هر تفکري، ايعالم خارج است. نتيجه اين نو  نااه عينت آن تفکر در

او  بـودن شـاهد متفـ، اجوامع مختلف به دليـ  تفـاو  تفکرهـرو، در اينتمدن خاص خوي  را بنا خواهد نهاد. از، نموده

 هاي خاص تمدني هستيم.رفتارهاي انساني و نمادها و مؤلفه

ا ، امـمالحظه باشد تواند مورديز مين ينيف پسيبر تفکر در تعار، تمدن يز مورد توجه ناارنده است که ابتنايکته نن نيا

افتـه در يت يـنينـه عيمد ن تفکـريـانتزا  ا أن است که منش، ايکه گذشتچناني، نيشيف پيبا تعار، فين نو  تعاريتفاو  ا

ز از سـنخ يـا نر ينيف پسـيرکه تعا ينکه در صورتيار ايد. اص  شده باشدت متفکر حينکه در ابتدا از ذهنينه ا، خارج است

و نـه از  يو هنجـار يسـفسنخ با مطالعا  فلهم، ن مطالعا يحاص  از ا يهاهيتوص، مييتصور نما يخيتارة مطالعا  فلسف

 است. يخيتار يهافيو توص ينيف پسيسنخ تعار

، تمدن انساني نيز داراي اهميت است. افزون بر انسـان« تيشناسي هويسنخ»، تمدن« شناسي مفهوميسنخ»پس از 

رو، ايـناند. ازساز دانسـتهتنها موجود تمدن، انسان را، در اين ميان. اما باشندمي موجودا  دياري نيز داراي حيا  اجتماعي

بـه ؛ اسـت يدر ساحت تمدن «اراده»حضور ، زين وجوه تماياز ا يکيآيد. الزم مي يانسان ز انسان و تمدنيشناخت وجه تما

و شوق نسـبت بـه آن بـه ، اراده بر اساس تفکر و تصور عم . رديگيها شک  مها بر اساس ارادهن معنا که تمدن انسانيا



  67 تحليل تمدن اسالمي در رويکردهاي توصيفي و هنجاري

عمـ  آنهـا ، از موجـودا  ياريکـه در بسـيحالبخشـد. دريت ميـنيع يدر ساحت خارج، وجود آمده و به آن سنخ از تفکر

، انـديجمع يزنـدگ يکـه دارا يموجودات يزندگ يتوان بر اساس نمادهاينم، اساسناياست. برو خارج از اراده « يزيغر»

در « تحـول»شـاهد ، «تفکـر»به دلي  فقـدان ، اندکه داراي حيا  جمعي، مفهوم تمدن را انتزا  نمود. در برخي موجودا 

، «تفکـر»دليـ ، نـدارد. بـه همـين  وجـود« کمـال»در حيـا  آنهـا ، ستيم و از اين جها يشيوه و سطح زندگي ايشان ن

افـزون بـر ، ف تمـدنيـدر تعر، اساسيناگردند. برتمدن انساني محسوب مي هاي هويتياز شاخص« کمال»و « تحول»

 ف به شمار خواهد آمد.يتعر يز از ارکان اساسين« اراده»، تعق  و تفکر

 گفت:يد ف تمدن بايرسد در تعريبه نظر م، ان شديبر اساس آنچه ب
ه باه و يامد تحول و کمال آد اجتماع بود يت اجتمايينيک تفكر در ساحت يي يد در واقع بئط آگاهانه و ارادتمد

ادهاا باه آشكار شده و بتاواد از رفتارهاا و نم يجام ه انئان ي  تفكر در رفتارها و نمادهايا يهاکه نشانه ياگونه

 .برد يسنخ آد تفكر پ

ود ملي بـه وجـعبر اساس عم  به دستورا  صادر شده از حکمت نظري و  ها در وا عبر اساس اين تعريف، تمدن

ز اين جهـت اسـت اپرداخته  آيند. بنابراين، اين تعريف، رويکردي پيشيني به تمدن دارد. اگر به رفتارها و نمادهامي

ارهـا و تسـت کـه رفکه به سنخ آن تفکر اشاره نمايد. نه اينکه در تعريف تمدن بـه توصـيف آن بدـردازد. روشـن ا

ناسب با آن محور نيز متسنخ با آن و نمادهاي تمدن انساننمادهاي تمدنِ مبتني بر  دسيت و الوهيت و توحيد، هم

ر مبـاني، اصـول، دتفکرهـا « تفاو »و « تقارب»ها به ميزان تمدن« تفاو »و « تقارب»اساس، خواهد بود. براين

ردکـاني، اسـت)داوري ع، بسط يک تمدن تـابع اصـول و مبـاني آن اباشد. در وا ها ميرفتارها، نمادها و ساير جنبه

تمـدني »مبتنـي بـر حقيقـت توحيـد و امـور حقيقـي باشـد  اساس، تمدني که اسـاس آن(. براين101، ص 1377

مداري و انکـه تمـدني کـه بـر انسـبوده و تحوال  آن به سمت و سوي کمال انساني است. درحالي« محورکمال

ملکو  عالم  ز توحيد وره و اعتبار و  رارداد، مبتني گردد. تحولي به سمت انحطاط و انقطا  اهاي نفس اماخواه 

 را بنيان خواهد نهاد.« محورتمدني لذ »و حرکت در سمت و سوي کثرا  عالم داشته و 

 محورديتمدد توح

« تمدن»، شتر اشاره شدين که پن تمدن است. چنايا« ر يغ»و « تيهو»ن ييمستلزم تب، دمحوريتوح ن مراد از تمدنييتع

موجـب ، جـهيمتفاو  بوده و در نت يهاشهيمتفاو  حاص  اند يهانهياست. مد« نهيمد»و « شهياند»ق يحاص  ارتباط عم

را به وجـود  توان يک تمدنبدون مکتب و بدون ايدئولوژى نمى، اريد  رامتعدد خواهد بود. به عب يهاتمدن يريگشک 

نهادهـا و ، اعتقـادا ، هـاهاي انساني بـه ارزشتمايز اصلي ميان گروه: فتگتوان يم، اساسينا. بر(1391ي، ا)خامنه آورد

با توجه به  .(41، ص 1380، ناتونييا رنگ پوست وابسته است)هانت، نه به شک  و ترکيب جسماني، ساختار اجتماعي آنها

اسالم بـوده ، آن« يت اساسيهو»باشد که ياز تفکر ممحور عنوان مشير به نوعي يدتوح تمدنگفت: توان يم، ن مطلبيا

ز و يوجـه تمـا يشه اسـالمياند، در وا ع. است ياسالم يهااعتقادا  و ارزش، حاکم بر آن تمدن يهاو اعتقادا  و ارزش

 د يقـا  در تاريخ بشري، هاي اصليها تأکيد داشتند که تمدنکه يونانيهاست. چنانر تمدنين تمدن از سايا ييعام  شناسا
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موجـب ي، شـه و تفکـر اسـالميز آن نو  تمدن است کـه انديمراد ما ن .(40، ص اند)همانبا مذاهب بزرگ شناسايي شده

سته اسـت يشا، باشديم يشه اسالمين رکن انديترياساس« ديتوح»که ييازآنجا. هاستر تمدنيز آن از سايو تما ييشناسا

 ود.ده شيدمحور ناميتوح ز تمدنين تمدن نيکه ا

ن يـا« تيـريغ»، ور باشـددمحيـو تفکر خدا باور و توح يشه اسالميکه ناسازگار با اند يشه و تفکريهر اند، در مقاب 

ن تمـدن يها بها و تعارضن تفاو يترياساس، اما وجود دارد يمتعدد يهاتمدني، کنون يايتمدن خواهد بود. هرچند در دن

و اسـاس  «يخـدامحور»د محـور يـاسـاس تمـدن توح، ر اسـت. در وا ـعمحوانسـان يهابا تمدني، دمحور اسالميتوح

ت يـنيعک تفکـر در سـاحت يـک تمـدن و بسـط يـکه تحقـق  ييجااست. از آن« يمحورانسان»مقاب  آن  يهاتمدن

م کـه يبـاور نيـمـا بـر ا .ک تفکر استيبه انجام دستورا  حاص  از ي، مستلزم شوق و تعلق اراده اجتما  انساني، اجتماع

عظـم سـت. رهبـر ماد و عم  بر اساس الزاما  آن يرش توحيمستلزم پذي، ن اسالميو گسترش تمدن نو يقيرفت حقشيپ

کننـد هـم بـه ينتخاب ماد را يمکتب توح، که در مقاب  تمدن غرب ييهاملت» د:ينمايان ميله بئن مسيرامون ايانقالب پ

جهـان ر دگ آنـان را سازند که فکر و فرهنـيدار مشهيو رق يعم يابند و هم تمدنييجانبه دست مي و همهقيشرفت حقيپ

 (.1391 بيانا ، اي،)خامنه« دهدگسترش مي

اسـت. انسـان  م و عالَمتفاو  در نااه به آد محورهاي ماهوي تمدن توحيدمحور، در مقاب  تمدن انسانيکي از تفاو 

جـاد يا يش بـرارد و در تالجامع به آدم و عالم دا ينااه، د بنا نهاده استي  را بر مکتب توحيکار خو يکه مبنا يموحد

، ايـدن يآبـادان ير تالش بـراافزون بي، ن انسانيو عالم معناست. چن يارتباط با عالم ماد يو بر رار يهست أبا مبد« انس»

 حـق و «انينسـ»، محورحـال آنکـه در تمـدن انسـان. ز توجه دارديسازد و به آخر  ني  را محدود به آن نميت خويغا

 ست.ا  انااشته يت حرکت خويا را غايدن«  لذ»يا  بازداشته و تنها قت انسان را از توجه به همه ابعاد حيحق

در   يحرکـت خـو يرا مبنا يدياست که مکتب و تفکر توح يتمدني، دمحور اسالميتوح نکه مراد از تمدنايت ينها

در راه ، لـمت و عيـقالنبـر اسـاس ع، از آن يريگتوشـه ن مکتـب ويـمان به ايتالش دارد با ا،  رار داده يهمه امور تمدن

راده و ابـا ، تيو معنو اخالقي، و اجتماع يعز  فرديي، نوگراي، ساختار  در  ملي، سبک زندگي، سينو انوني، سازنظام

سـت نسـان دا يو تعـال   و آرام يجهت آسا يو معنو يسالم ماد يجه آن به فضايتا در نت، ابتکار به مجاهد  پرداخته

مـال و رفتـار و اع يکه از تمام يا  بوده به گونهيانسان همواره مشهول ذکر رحمان و خالق خويي، ن فضايافته و در چني

 ان گردد.ين تفکر نمايسنخ ا، نمادها

 :نندکيان ميب« يتمدن اسالم»ن مراد از ييز در تبين يااهلل خامنهتيحضر  آ
تواناد رشاد کناد و باه يم يو از لحااظ مااد يد فضا از لحاظ م نوکه انئاد در آ ييآد فضا ي ني يتمدد اسالم

 يزنادگ، داشاته باشاد ي،اوب يات ،لق کرده است برسد؛ زندگيآد غا يمت ال او را برا يکه ،دا يات مطلوبيغا

طبي ات  قدرت، داراي اراده، داراي ابتكار، داراي سازندگي جهاد يانئاد دارا، زيانئاد يز، داشته باشد ييزتمند

 (.1392 بيانات، اي،امنه)،

همـة احـوال موصـوف خـود عـارض اسـت. و بـر  فت تمـدن بـوده، صـ«تمدن توحيـدمحور»توحيدمحوري در ترکيب 

رفتارها و نمادهـا بـا ناـاه ، اعمالهمة شود تا يموجب م، دمحوريجانبه به آدم و عالم در تمدن توحتوجه همه، اساسينابر
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« انـس»ض وجـود و يف أبه مبد«  ربِ»به  صد ، ابد و تعلق شوق و اراده به عم يدر جامعه بسط  يديتفکر توح يبه مبان

محور بـه حال آنکـه در تمـدن انسـان. ديبه شمار آ يانياهداف مي،   موجود در جامعه انسانير فضايسا. رديبا او صور  پذ

ن تمـدنِ يـدمحور در ايـتوح تمـدن يانيـاهـداف م يبرخـ، عـالم يو منتهـا أمبد« نسيانِ»  محور  راردادن انسان و يدل

« نظـم»جـاد يا يمحور غربـشه و تمدن انسانيهدف از  انون در اند، نمونه يد. برايت خواهند پوشيلباس غا، محورانسان

بـه خداونـد «  رب»، ان  انونياز جر ييهدف نها، دمحور افزون بر ضرور  نظميتوح شه و تمدنيدر اند، کهيحالدر. است

 تر سازد.انيد محور را نمايتمدن توح« تيريغ»و « تيهو»تواند يميي، هان تفاو يه به چنباشد. توجيمتعال م

 ي  اسالميتمدد نو

 يالماسـ ياسـيسفه سفل، نيبنابرا. به وضع مطلوب است يابي دستيبرا يمدل يدار طراحعهدهي، هر تفکر ياسيسة فلسف

باشـد. يوب مدن بـه وضـع مطلـيو رسـ يتمدن اسـالمتحقق  يبرا يمدل يطراح يمتصدي، هنجار يدانشعنوان به زين

لسـوفان يشـده توسـط ف يطراح يهااز مدل يهامحقِق را با نمونهي، اسالم ياسيخ فلسفه سيله در تارئن مسيا ييجويپ

ا  يـدر ح يه عطفـنقطـ يتحقـق انقـالب اسـالم. اما دينمايو... مواجه م ريخواجه نص، يفارابهمچون  ياسالم ياسيس

تفکـر » ينسـب يمراهـشـاهد ه، ن دورهيد. در ايآيع به شمار ميتش، مسلمانان و به طور خاص يو اجتماع ياسيسي، فکر

ازمنـد ينرو، نيـام. ازيهسـت يتحقـق تمـدن اسـالم يبـرا يدو رکن اساسعنوان به «ياسي در  س»و « يـ فلسفي فقه

 ياجتماع تينياحت عدر س يديبسط تفکر توحکه بتواند موجب  يم؛ مدليباشيم يمتناسب با انقالب اسالم يمدل يطراح

 گردد. ين اسالميدر تمدن نو

بـه  يتياسـت. ناـاه هـو« سـازندهيآ»، اريدسوي و از « سازتيهو»، ک سوياست که از  يمدل ين اسالميتمدن نو

ع يتشـ  ايـخ حيدر تـار ي،ن تفکـر در سـاحت تمـدنيا امه ا ةويو ش يديخ تفکر توحيت آن را با تاريماهي، انقالب اسالم

 يديـاز تفکـر توح برگرفته يهاستهيدر وا ع مطالبه تحقق هنجارها و باي، ساز به انقالب اسالمندهيسازد. نااه آيمرتبط م

 يديـوحتبـر تفکـر  يمبتن يف تمدنيدر صدد توص يبه انقالب اسالم، «سازتينااه هو»است. اگر در  يدر ساحت اجتماع

ک ناـاه و يـر دکـه  يينجارهام؛ هين تفکر هستيبرآمده از ا يها و هنجارهاهيدنبال توصبه ، «سازندهيآ»در نااه . ميابوده

 ن خواهند نمود.ييرا تب ين اسالميدر وا ع مدل تحقق تمدن نو، مند و کالننظام يطراح

گذاري تمدن عظـيم تـاريخي و پايه ساز به انقالب اسالمي آن را با تأسيس مدينه توسط پيامبرنااه هويت

وَ ال تَهِنُـوا وَ » «ايمان»سازد. تمدني که از آن زمان آغاز و با فراز و فرودهايي تاکنون ادامه يافته است. بط ميمرت

بُلَنا وَ« »مجاهد »، (139 عمران:)آل« ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ  وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سـُ

إِنَّ الَّذينَ  الُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَـيْهِمُ الْمَالئِکَـةُ « »استقامت»و  (69 )عنکبو :« إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنين

إِنَّ الَّذينَ  الُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَـال » (؛30)فصلت: « کُنْتُمْ تُوعَدُون أاَلَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي

رمـز  (16)جن:  «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماء  غَدَ ا »(؛ 13)احقاف:  «خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ

ساز انقالب اسالمي، مسـتلزم فهـم صـحيح ز نااه آيندهحيا  اين تمدن در طول تاريخ بوده است. تحلي  درست ا

توان تقسيم هاي تمدني حاکم بر جهان را به دو  سم ميباشد. در يک نااه کالن، انديشهشرايط تمدني موجود مي
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تـرين نمـاد هاي غيرتوحيـدي اسـت. مهمهاي توحيدي و  سم دوم، انديشـه تمـدننمود؛  سم اول، انديشه تمدن

تـرين نمـاد انديشـه وحيدي در عصر کنوني، تمدني است که با انقالب اسالمي احياء گرديده و مهمانديشه تمدن ت

 باشد.تمدن غيرتوحيدي، تمدن موجود غرب مي

هاي تمدن غربي است، ، بخشي از ويژگي«تحمي  فرهنگ و اخالق»، «تجاوز به حقوق»، «تصرف سرزميني»

ها کند مؤلفهش ميوحي تازه در دنياي کنوني است. اين تمدن تالکه تمدن نوين اسالمي در صدد دميدن ردرحالي

« ار و انتخاباختي»با  ها عرضه نموده، تا ايشاناي الهي به ملتعنوان هديههاي تمدن نوين اسالمي را بهو بايسته

 «تحميـ » و« تجـاوز »، «تصـرف»خود و تشخيص راه درست آن را برگزينند؛ تمدني که به هيچ وجه در صـدد 

ز او را نيـ« مـ آرا»بشـر، « آسـاي »نيست. اين تمدن، برخالف تمدن غربي تالش دارد، افزون بر تهيـه لـوازم 

ي بـر يـد. تمـدني مبتنـرا بر رار نما« عدالت»رها ساخته «تحقير»و « فقر»، «اسار »تسهي  نموده و انسان را از 

و بـاز  فضـاي جديـد پوچ نباشد. ايجاد چنين بنا نهد که به لحاظ اخال ي فاسد و به لحاظ معنوي پوک و« دان »

ناميم. رهبـر مي« ميتمدن نوين اسال»شدن اين راه تازه براي بشريت در عصر کنوني را که در انتظار آن هستيم، 

 نمايند:اي در اين مورد تصريح مياهلل خامنهمعظم انقالب، حضر  آيت
تمادد ، ،اود تي  است که باا هماامروز نوبت مئلم است؛ ي  اسالميتمدد نو جادياي، امت اسالمة فيامروز وظ

ز امارو ةفايت وظيام نو و باا روح يبا روح اساالمي، کنند. بر پا کردد تمدد اسالم يزيررا شالوده ي  اسالمينو

 (.1394اي، بيانات، ماست )،امنه

اني تفکـر نبعـ  از مبـهاي م، ايجاد تمدني مبتني بر هنجارها و بايسته«تمدن نوين اسالمي»اساس، مراد از براين

انه و ارادي بسط آگاه توحيدي و برخوردار از عقالنيت اسالمي، اخالق، معنويت، عدالت، دان ، آساي  و آرام ، و

ه بعـد، . در مرحلـها و ساختارهاي سياسي، اجتماعي و ا تصادي استاين تفکر در ساحت عينيت اجتماعي، در مدل

 ر اساس اراده وبماييم، تا ارائه نموده و ايشان را به اين هديه الهي دعو  نها توان چنين تمدني را به ساير امتمي

 برالمي پيـاماختيار خوي  آن را برگزينند. روشن است که چنين تفکري به لحاظ هـويتي ريشـه در مدينـه اسـ

دن نـوين نـوان تمـريزي چنين تمدني، با عباشد. شالودهمي ساز حکومت مهدويداشته و به لحاظ آينده، زمينه

 اسالمي، رسالت امروز جامعه مسلمان ايراني است.

 يريگجهينت

، ت. تفکـر در وا ـعاسـ« اريـاخت»و « حرکـت»له ئدو مسـ، فکـر يفلسف يژه کاربردهايبه و، فيتعارهمة وجه اشتراک . 1

  و يوخـ ين مبـادافتيـاتفاق افتـاده و بـا  يمباد يحرکت نفس در معقوال  بوده که از مطلوب  اب  تصور به سو

 به مطلوب دارد. يسامان دادن آن بازگشت

الش در تـ، سان موحداز رسالت ان يدهد. بخشيا  انسان بسط ميرا در ساحت ح يد نظريتوح ةحوز، دمحوريتفکر توح. 2

« ديـتوح ا امـه»و  ا شار اجتما  يبرا يدي  عم  بر اساس تفکر توحيهماان و تسه يجاد بستر مناسب برايجهت ا

 د است.يعم  موحدانه و ا امه توحي، ديمستلزم دان  توح، دمحوريحاست. تفکر تو
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ارد. بـر دسـاکنان آن « شـهياند»ک بـا ينزد يونديدر وا ع پ، «نهيمد»داشته و « نهيمد»با واژه  يادي رابت ز« تمدن». 3

رتبـاط ا،  ـعرد. در وايـگيمتفاو  شـک  م يهاتمدن، نه است که مدن متعدد و به تبع آنيشه ساکنان مدياساس اند

 د.ينمايمتقارب م« تمدن»ن واژه را با يا« شهياند»و « نهيمد»

، در ناـاه اول. رديگيرار ممورد پژوه   ي، و عقل يفکري، اريمع يعيني و مصدا ي و گاه، گاه با نااه تاريخي، تمدن. 4

کـرد يباشـد. رويآن م پيرامون چاوناي تحقق تمدن و بايسـته بـودن، پژوه  پيرامون هستي تمدن و در نااه دوم

 ز دارد.هنجاري تمرک با نااه پيشيني و، بر تحلي  تمدن، نااه دومکه . درحالينااهي توصيفي و پسيني است، اول

تمـدن را  يفيو توصـ ينيسـپکه با نااه  يفيتعار، دسته اول: نمود يبندتوان طبقهيم يف تمدن را در دو دسته کليتعار. 5

 ينيشـيپ يااهناما ، دسته دوم. اندف نمودهيآن تعر يريگشک  فرايندامدها و يعناصر و پ، ارکاني، ناظر به بعد فرهنا

 يتمـدن الاـو و مـدل در صـدد ارائـه، موجود يهابه تمدن يو مصدا  ينيفارغ از نااه ع، به تمدن داشته يو هنجار

 باشد.يم

حقـق تت و يـنيع، دنتمـ، در وا ـع. تفکرانـد تعقـ  و يها مسبوق به نـوعتمدن، به تمدن يو هنجار ينيشيدر نااه پ. 6

 ک تمدن به شـماري يدهاساس شک « لتيفض»و « معرفت»، ن نااهياست. در ا يرونيآن تفکر در ساحت ب يافتاي

 يدهـاو نما ينـيع يهابـر جنبـه، ن موضـو يا. داشبمي ي  انسانيارتقاء معرفت و فضا، تمدن يابيآمده و مالک ارز

و لـزوم  ير تمـدنادها و آثاتفکر در نم يتجل، ت انسانيو ترب يانسان ي. بسط تفکر در رفتارهادارد يتقدم ارزشي، تمدن

 ت.اس« يو هنجار ينيشيپ»ف ياز الزاما  تعار، تمدن با تفکر يهاارتباط منسجم اجزاء و مؤلفه

. تفکـر ا نهـاده اسـتن  را بر آن بياص  خو، ن تمدنيبوده که ا يا  و نشاط تفکريبه ح، ک تمدني يا  و نابوديح. 7

 ينا انحطـاط تمـديـموجـب التقـاط ، ک تفکـريا تنزل از ي يتمدن به شمار آمده و روشن است که التقاط فکر ةشير

 خواهد شد.

برخـي ، اسـاسنيبرا .دشـوميهاي هويتي تمدن انساني محسـوب از شاخص، «کمال»و « تحول»، «اراده»، «تفکر». 8

يم سـتيدگي ايشـان ندر شيوه و سطح زن« تحول»شاهد ، «تفکر»ه دلي  فقدان ب، اندموجودا  که داراي حيا  جمعي

 وجود ندارد.« کمال»و از اين جها  در حيا  آنها 

، بـوده ال آن اجتمـا و عامـ  تحـول و کمـ يت اجتماعينيدر ساحت ع، ک تفکري يتمدن در وا ع بسط آگاهانه و اراد. 9

نخ سـها و نمادها به از رفتار آشکار شده و بتوان يجامعه انسان يا و نمادهان تفکر در رفتارهيا يهاکه نشانه ياگونهبه

 برد. يآن تفکر پ

ر ينمادهـا و سـا، رهـارفتا، اصـولي، تفکرهـا در مبـان« تفـاو »و « تقارب»زان يبه م، هاتمدن« تفاو »و « تقارب». 10

کـه  يو تمدن« محورلکما يتمدن»، باشد يقيد و امور حقيقت توحيبر حق يمبتن که اساس آن يتمدن؛ باشديها مجنبه

د و يـاز توح اط و انقطـا به سمت انحط يتحول بر يمبتن، نفس اماره و اعتبار و  رارداد يهاو خواه  يمداربر انسان

 اد.ان خواهد نهيرا بن« محورلذ  يتمدن»، کثرا  عالم داشته يملکو  عالم و حرکت در سمت و سو

 أبا مبـد« انس»جاد يا يد بنا نهاده و در تالش براي  را بر مکتب توحيکار خو يمبناي، المانسان موحد در تمدن اس. 11
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قـت يحـق و حق« انينسـ»، محورکه در تمـدن انسـانيحال. درو عالم معناست يارتباط با عالم ماد يو بر رار يهست

ن ي  انااشته است. توجـه بـه چنـيوت حرکت خيا را غايا  بازداشته و تنها لذ  دنيانسان را از توجه به همه ابعاد ح

 تر سازد.انيرا نما ين اسالميتمدن نو« تيريغ»و « تيهو»تواند يميي، هاتفاو 

ناـاه »اسـت. در « سـازندهيآ»، اـر سـويو از د« سـازتيهو»، ک سـويـاسـت کـه از  اوييلي، ان اسالميتمدن نو. 12

ها و هيبـه دنبـال توصـ، «سـازندهيآ»در ناـاه ، بـوده يديـبـر تفکـر توح يمبتن يف تمدنيدر صدد توص، «سازتيهو

دل تحقـق مـدر وا ع ، مند و کالننظام يک نااه و طراحيکه در  ييم؛ هنجارهاين تفکر هستيبرآمده از ا يهنجارها

 ن خواهند نمود.ييرا تب ين اسالميتمدن نو

 بوده است. خيدر طول تار يا  تمدن اسالميو رمز ح يتيهو يهاشاخص، «استقامت»و « مجاهد »، «مانيا». 13

 وبـر هنجارهـا  يبتنم يبلکه تالش دارد تمدن، نبوده«  يتحم»و « تجاوز »، «تصرف»در صدد  ين اسالميتمدن نو. 14

  و يآسـا، دان ، دالتع، تيمعنو، اخالقي، ت اسالميو برخوردار از عقالن يديتفکر توح يمنبع  از مبان يهاستهيبا

و  يمـاعاجتي، اسـيس يها و سـاختارهادر مـدل يت اجتماعينين تفکر در ساحت عيا يدو بسط آگاهانه و ارا، آرام 

 د.يها ارائه نماتير امرا به سا ين تمدنيچن، جاد نموده و پس از آنيا يا تصاد
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