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Abstract 

Today, the concern of the new Islamic civilization has occupied the minds 

of many writers, and everyone is trying to identify a model for the 

transcendent / desirable life for Iranians and, on a larger scale, the Islamic 

world, but the reality is that it provides a defensible model. And the 

negotiable becomes possible when a clear knowledge of the lived 

experience and historical background of Islamic civilization is given. 

Showing such an image, of course, is based on the ontology of civilization 

on the one hand and how it is present in social life on the other.A group of 

writers, consciously or unconsciously, have approached the nature and 

vitality of civilization (ontological view) and for it, imagined stages such as 

emergence, growth and development, expansion and prosperity, and decline 

and decline, and based on that, optimistically It is heartbroken to flourish 

and grow again and move towards a new Islamic civilization. The present 

article tries to answer the central question with a critical approach and a 

descriptive comparative method, whether Islamic civilization - as a 

description - has recognizable stages in its historical path or not, and in any 

case, how can we move towards civilization? New Islamic step ? 

The main hypothesis of the article is that Islamic civilization as a kind of 

biosocial and process of becoming, has not gone through certain stages and 

reaching the best of it / the new Islamic civilization is not a certain and pre-

guaranteed thing,  but in the shadow of society reform And the promotion 

of virtue and knowledge in it is achievable. 
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 دهچکی

بهخودمشغولداشتهوهرکسیامروزهدغدغهتمد ننویناسالمی،ذهننویسندگانزیادیرا

الگوییبرایزندگیمتعالی/مطلوببرایایرانیانودرسطحکالنمی تر،جهانکوشدذیلآن،

زمانیمیسر گفتگوپ یر و الگوییقابلدفاع ارائه استکه واقعیتآن اما شناساییکند، اسالم

تجربهمی از که شود.شود تاریخیتمدناسالمیآگاهیروشنیبهدستداده پیشینه و زیسته

شناسیتمدنازیکسووچگونگیحضورآندرنشاندادنچنینتصویریالبتهمبتنیبرهستی

ایازنویسندگانآگاهانهیاناهوشیارانهبهذاتانگاریحیاتاجتماعیازسویدیگراست.دسته

آنتولوژیک(رویکردهوبرایآنمراحلیچونتکونوپیدایی،رشدومندیتمدن)نگاهوحیات

خوش آن پایه بر و کرده تصور را انحطاط و افول و شکوفایی، گسترشو بهبالندگی، بینانه

کهدرمقالهحاضراند.شکوفاییورشددوبارهآنوحرکتبهسویتمدننویناسالمیدلبسته

کوشدتابهاینایمیمقایسهیروشتوصیفبهرویکردیانتقادیوبانوعخودبدونپیشینهاست،

تمدناسالمی درمسیرتاریخیخوددارای-بهمثابهوصف-پرسشکانونیپاسخدهدکهآیا

توانبهسویتمدننویناسالمیگاممراحلقابلشناساییبودهیانهودرهرصورتچگونهمی

استکهتمدناسالمیبهمثابهنوعزیستاجتماعیوفرایندیفرضیهاصلینوشتارآنبرداشت؟

درمسیرشدن،مراحلمشخصیراطینکردهورسیدنبهبهتریننوعآن/تمدننویناسالمینیز

نیست، پیشتضمینشده از و ارتقایفضیلتوامریمحتوم و اصالیجامعه سایه در بلکه

پ یراست.معرفتدرآن،تحقق
 

 تمدنعیار،اصالتتمدن.تمدن،مراحلتمدننویناسالمی،رویکردانتقادی،:کلیدی گانواژ

................................................................................................................................................................. 
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 مقدمه 

گسترده ادبیاتخاصو ایران، در بهمطالعاتتمدنیامروزه و شکلداده ایرا

ابعاد هنوز چند هر است، پرورده درونخود در مباحثارزشمندیرا آن دنبال

ایقیقواندیشهبایددرآنغورکنند،چنانکهپارهناکاویدهزیادیداردکهاهلتح

 نیازمند روشن، ظاهر به مباحث بازنگریتأمالاز و مباحث،ت آن از یکی اند.

جایگاهتمدندرهندسهمعرفتیونیزمقولهسیرحیاتیآناست.آنانکهبهتمدن

چیز هر از بیش تاریخی، رویکرد از گ شته دارند، نظر اسالمی تمدن بهو ی

اسالمینظر جوامع تشکیالتسیاسیحاکمدر عمرانیو دستاوردهایعلمیو

میانمی به تمدن فرود و فراز همانسخناز پایه بر ژرمدارندو با اما آورند،

دیگریازآن فهمبهتریا تبیینعقالنی، میاندیشیفلسفیو توانارائهکردوها

نویناسالمیبهمیانآورد.پاآنگاهسخنازرویکردتمدنی/تمدن

رویکرد یک مثابه به اسالمی نوین پیش-تمدن قابل واقعیتی یانه بینی

دهیکند.آنچهتاکنوندرمیانتواندجهانفکرجدیدیراسامانمی(1)ساختنی

شناساییتمدناسالمیدرادوارگ شتهدرقالبمطالعاتنویسندگانمطریبوده،

شد،اماازدودههالبتهبادیدگاهونظرهایمتفاوتیعرضهمیتاریختمدنبودکه

پیشبهاینسو،ابعادوزوایایمختلفیازآنموردکاوشوکنکاشقرارگرفت.

شاخص اینکهیکیازابعادجدیآنمقولهچیستیتمدن، فرایندآناست. و ها

می اطالق تمدن چیزی چه بر شاخصاساسا چه با و میشود راهایی آن توان

شناساییکردودرنهایتاینکهآیاتمدندارایسیرحیاتیقابلشناساییاستیا

نویناسالمیکارآمدیآشکاری تمدن برایطراحیرویکرد اینبحثالبته نه؟

بهاجمالمقوله مقالهحاضر، اینفرضیهکهتمدنامریدارد. با را هایبیانشده

نو از متخ  مفهومی و وانتزاعی واکاوی مورد است، آدمیان زیستاجتماعی ع

توانبرایتمدناسالمیمداقهقراردادهودرنهایتبهاینپرسشکانونیکهآیامی
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نهوتمدننویناسالمیچهجاییدرمسیرتمدنیدارد، سیرحیاتیقایلشدیا

دهد.پاسخمی

 پیشینه تحقیق

رویک در اسالمی تمدن خصوصادوار در چه انتقادینوشتهگر پدیدردی هایی

.(ونویسندگان27-5صص،1313وواسعی،34-11صص،1313آمده)رک:بیات،

دهند،کوشیده قرار مداقه مورد را اساسآن تا نویناند تمدن باره در که چنان

)رک: است آمده پدید آثاری فراوانی به و41-25صص،1317آصف،اسالمی

-تهریکازنویسندگانبهزوایاییازآنپرداخ(وه111-95،صص1313دادجو،

مراحلاند، از انتقادی نگاهیتحلیلی که پیشرو مقاله رویکرد و دغدغه با اما

دست برای ضرورتی عنوان به اسالمی بهتمدن اثری باشد، نوین تمدن به یابی

ومعرضهکردهودرآنازدومفه«تمدن»دستنیامد،جزآنچهرابرتسوندرمقاله

آورده)رابرتسون، میان به سخن پیچیده مجموعه برابر در فرایند تمدن؛ متمایز

بهبعد(ودربررسیآنازچگونگیپرداختنبهامرتمدنگفتگو515،ص1313

کردهاست.

 تمدن به مثابه مفهومی انتزاعی

روشناندیشه اسالمیمبتنیبر تمدن خصوصسیر پدیدهگریدر سازیجایگاه

 هندسهتمدن یادر تبیین بر خود مقوله این استو آن به نگاه نوع و شناختی

مفاهمه بارهتعریف در که فراوانی گفتگوهای رغم به است. استوار آن پ یر

شناسیتمدنصورتگرفته،همچناناینابهاماساسیذهنپژوهشگرانرامفهوم

دوآیاآنچیزدارایشوبرچهچیزیاطالقمی«تمدن»دهدکهبهراستیآزارمی

هویتوعینیتخارجیاستیاامریمتخ ازنوعزیستاجتماعیودراصالی

داشته بر را آن محققان از برخی است؟ اعتباری انتزاعی/ هایمعنویوفلسفی،

اینیزبهامرجامعرویهایمادیوعینیاطالقکردهودستهایبرداراییدسته
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ینتعاریفهمچناناینابهامباقیاستکهآنامرمعنوییااند،امادرهمهاکرده

شود،چیست؟اینکهاساساتمدنامریانضمامیمادیکهتمدنباآنشناساییمی

 معین مشخصو صورت به تمدن آیا دیگر تعبیر به و انتزاعی یا چه–است

غیرمادی مادییا دارایوجود-جسمانیوچهغیرجسمانی/ یدرعالمخارج،

می آیا و نه اصالتفلسفیواقعیاستیا برایآن از(2)توان خیر، یا قایلشد

البتهتاکنونبهطورمستقلدرکانونمطالعاتتمدن ایننگره مباحثمهماست.

امریمحورقرارنگرفتهوگوییبرایپردازندگانآنروشنمی نمودکهتمدنیا

نویوارزشیاستکهخودهویتمادیودارایتعینملموساستیاامریمع

گیرینشود.اینرویکردفلسفیقابلبررسیدارد،هرچندباحواسانسانیاندازه

برماشینآالتیابهتدریجبهساده شدوگاه سازیبیشترحقیقتتمدنکشیده

هاواخالقیاتنیزاطالقگردید،بهویژهدرتکنولوژییاسازمانسیاسییافرهنگ

خورد.عمومیچنیناختالطیبیشتربهچشممیمحاورات

تفکیکمیاندوسطحپیشگفته/حقیقییااعتباری/انضمامییاانتزاعیاهمیت

پدیده تمدن انگارانه/ذاتپندارانه، واقع رویکرد در دارد. دارایوجودباالیی ای

سنت قوانین/ میمشخصو پیرویاستو آنهاهایقابلتمسکو پایه بر توان

پیش فهمیدوآیندهآنرا پایهریزیکرد،مسیرحیاتیآنرا بینینمود،تمدنیرا

توانازرشدوشکوفاییآنجلوگیریکردیاباآنبهجدالبرخاست،چنانکهمی

دیگری نگاه  نوع اعتباریبودنآناست، یا انتزاعیبودن که معنایدوم در اما

می مفهومشکل عنوان به تمدن و گرفتهگیرد بررسی به جامعه بومرنگ در ی

ومی مطالعات کانون در که است زیستی بسترهای و جامعه این گاه آن شود،

شود.پژوهشواقعشدهوتمدنذیلآنکاویدهونشاندادهمی

بی جامعهتمدن زیستی فضای از هم یعنی است؛ اجتماعی مفهومی تردید

می استخراج و عنوااستنباط به هم و اطالقشود برجامعه اجتماعی، وصفی ن
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می فرد، بر آن کاربرد و نادقیقاستگردد معنای،(3)مسامحیو به که آن مگر

هایتمدنیجامعهباشد.اینمفهومازنوعهمرنگیفردیاهمراهیاوباخصلت

ریشه میزیست اتخاذ بزرگ جامعه در آدمیان شده نهادینه و وقتیدار شود.

زیستاجتماعیآناناستواریسازوکارایسامانیافتویجامعهبنیادهایتعامل

«تمدن»توانگیردیابرآننوعزیستمیپیداکرد،تمدنآنقابلفهمودریافتمی

به نامتمدناست، متمدنوآسیا غرب گفتناینکه تعبیریوکیشی، به نهاد. نام

نمی ابله بسیار غربآدم در استکه معنایآن آزادتواند را بالهتخود افسار

تواندعنانمعرفتوفضیلتخودرارهابگ اردودرآسیا،آدمبسیاربرجستهنمی

کند.اینبهآنسبباستکهتمدنامریمربوطبهمعرفتوجهالتافرادنیست،

 رویتمامیملت)یوکیشی، امریاستمربوطبه ص1371بلکه اینروی91، .)

ت،همانچیزیاستکهتعاملاعضایشبرمبنایآنپیشثباتیافتهحاکمبرمل

شود.درنتیجهتمدن،مفهومیرودوکنشوواکنششاننیزباهمانسنجیدهمیمی

کنش رفتارها، ستدها، و داد مجموعه از که است وانتزاعی باورها حتی ها،

زیستآیدومتمدنشدن،بهمعنایپ یرشنوعهابهدستمیاخالقیاتیافرهنگ

اجتماعییکجامعهوفرایندیاستکهانساندرمسیرتعادلرفتاریباآنپشت

(.1315گ ارد)رک:الیاس،سرمی

بلکهنوعزیست نهدستاوردیمادیاستونهمعنوی، تمدنبهطورخاص،

آمیخت خود که است جامعه استیک معنوی و مادی امور از 4)های هر( و

،گرچهمشابهاتومشترکات(5)خصوصبهخوداستایدارایتمدنیمجامعه

بااینکهفرهنگواخالقمتفاوتیدارند.جامعه،(9)هااندکنیستانسانیتمدن

دارایدین،اسالمییامسیحییایهودییازرتشتییابوداییویاحتیجوامعبی

کرامتانسانی،اند،هرچنددرمبانیوارکانبایکدیگرمتفاوتند.وجوهمشترکی

اعتنایبهحقوقدیگران،برابری،آزادینسبی،ضرورتامنیتودیگرامورازآن
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آنکهاندکههرجامعهدسته چه نیازمنداست، آنها به ودوامخود ایبرایقوام

هاباورمندبهآنهاباشد/فرهنگشدهباشدیابهعنوانروشیبرایپیشبردخواسته

زباباضطرار.بهآنهاتندهد/ا

 تمدن به عنوان یک پروسه/فرایند

براساسآنچهگفتهشد،تمدنامریاندیشیده،ساختنیوتابعبرنامهمشخصو

نیست) ،(235،ص1313الیاس،بهتعبیردیگرزادهعقالنیتازپیشتعریفشده

واکنش کنشو ضریب و برآیند اندیشهبلکه تعقلها، و عقایدها و باورها ،ها،

محیطوطبیعتبهمعنایعاماست،هرتأثیراخالقیاتوهنجارها/فرهنگ،ونیز

جنبه در زیستتمدنیمیچندعقالنیتآدمیان به منجر حیاتکه شود،هاییاز

آید،مستقیمازادهآننیستواینعقالنیترکنیاساسیاست،ولیآنچهپدیدمی

آورد،بلکهیستکهتمدنیراپدیدمیحسابشدهیاحتیدینمنطقیوابراهیمین

دهد،همهفعلوانفعاالتدرآندخالتداشتهودرفرایندطوالنیآنراشکلمی

زاده نه و یکنفر فکر محصول نه جامعه است. چنین بشری جامعه که چنان

آنکهبتواننقشعقالنیترادرآنانکارعقالنیتمعینوقابلشناساییاست،بی

کرد.

میانانس تر/سعادتمندانه بهتر/راحت زیستن و ماندن زنده برای وها کوشند

شوند،دانشمندانبرایتسهیلامورادیاننیزباداعیهارائهبهتریننوعآنواردمی

پردازندواندیشمندانبرایبهشدزندگانیبهنظریهپردازیرویبهکاروتالشمی

پردازدوهابهایفاینقشمی،درهمهلحظهطبیعتنیزباهمهتوانخودکنند،می

خواهیوخودخواهیوددمنشیوهابهاضافهحرصوآزوزیادهبرآیندهمهاین

آیدهاییپدیدمیگیردوتعاملدادوستدهاییشکلمیشهوترانیو...آدمیان،

یابد.بشرزندوازاینجاتمدنمعنامیکهزندگیمتفاوتومتمایزیرارقممی

انسانی اخالق بهتر، دین فرهنگمتعالیبرای بهترتر، زندگی یککلمه در و تر
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عقالنیتمنطقیپیشمیریزیمیبرنامه آنچهحاصلمیکندوبا اما شود،رود،

هاوحتیخارجازبرنامهبرآیندعواملوعناصریخارجازاختیارتکتکانسان

مهاینها.هاستوتمدنحاصلضربهانسان

بینیوتابعطرحیبرپایهایننگره،تمدننهامریساختنیاستونهقابلپیش

تمام و تمدننقشیتام نوعزیست/ تصویر چونآدمیدر پیشمعین/پروژه، از

کند،هرچنددرآرزویمعنابخشیبهزندگیوطراحیدرستآندغدغهایفانمی

مبرمیداردوانتظارداردبهکاهشآالموداردوبهطورمداومدرجستجویآنگا

ها/سعادتدستبیابد،ولیبهزعمبرخیسهعملمهمدرهایاافزایشل ترنج

میبرنامه دخالت وی دشمنریزی و طبیعت او، جسمانی خود گاه(7)کنند؛ .

دیگر بالیای یا زلزله و طوفان و سیل خشکسالی، همچون طبیعی، مشکالت

نامتعادلساختهوبهادرهممیجامعه/جوامعیر شکنندوهمهدادوستدهایرا

کشانندوصدالبتهگاهیهمهمراهیومدارایآنبستریبرایتوسعهنابودیمی

جامعه همدلی و آرامش مایه و انسانی حمالتتعامل که چنان گردد، ای

کنند.هاچنیننقشیرابازیمیخارجی/جنگ

گمانینفرایندیشکلگرفتهومعناپیداکردهاست.بیتمدناسالمینیزدرچن

شکل در نقشبرجستهاسالم آن محصولگیری صرفا برآمد، آنچه اما داشته، ای

بلکه نیست، و نبود صحیحوخالصنیز برآینداسالم تنها چنانکه نبود، اسالم

رهنگاسالمف←هایمختلفهمراهاستاسالمآموزهکهبافهم–فرایندیطیشد

اسالمتمدنکهحاصلدوعاملپیشگفته←هادرآمیختهاستکهبادیگرفرهنگ

است دیگر بسیار عوامل زیست-و نوع تمدنتا نام آن بر گرفتکه بنیاد هایی

اسالمینهادهشد.

 تمدن موجود و تمدن مطلوب

میانمی به تمدن ذهنآدمیوقتیسخناز به ارزشیآن بادیامروجه در آید،
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می بهمتبادر مقرون انسانیو زندگیمتعالی، گوییزندگیتمدنیلزوما، و شود

واقعیت(3)مطلوبیتاست حالیکه در نشان، را دیگری بشریچیز هایزیسته

دارایامتیازمی و بهتر آن زندگیغیر زندگیتمدنیاز تردیدینیستکه دهد.

اماشایدنتوانجامعه،(1)بیشتراست نشانکردکه-وصفجامعهبودنبا–ایرا

شوند،درآنتمدنیوجودنداشتهباشد،حتیجوامعیکهبهوصفبربرشناختهمی

مقیاسدیگرتمدن تمدنیبرخوردارندکهدر متوقعاز تمدنمعیار/ تراز در یا ها

شاخصه از که چنان بیفروترند، مطلوب جامعه یکبهرههای وجود اساسا اند.

ممکناست.-سازکارتعاملبرایزیستنباهم–داشتنتمدنجامعهبافرض

هایمختلفیازتأکیدبرایننکتهبایستهاستکهتمدنامرینسبیاستوبرگونه

توانجوامعقابلتسریاست،جزاینکهدرمقیاستمدنبرتر/مطلوب/عیار،می

ا همه که چنان داد، توحشنام غیرتمدن/ یا نازل سطحی را ثروتیآن از نسان

اندکسرمایه و ولیکسیچنینآدمبرخوردارند است، اختیارشان هاییراایدر

شناسدوبرایاطالقچنیننامیبرآنها،داشتنمیزانیازسرمایهداریاثروتمندنمی

ضروریمی را سرمایه بهثروتو باید اینبیان، با چنیناست. نیز تمدن دانند.

اندازهکردوبرپایهآنتمدنهایتمدنرویشاخص گیریکردوبرخیازهارا

ایرافروترازسطحانتظاردانست.هارامناسبودستهآن

چنانکهعدهشاخصهدرتعریفتمدن، ایاساساهاییکسانیلحاظنشده،

پاره با میتمدنرا تمدنیکیایازدستاوردها با بهعنوانمثالعلومرا شناسند،

باآنبرابرمیانگ دانند،طبعاجامعهمتمدندرذهنیتآنانبااشتهیاتکنولوژیرا

سنجیده آنها مشابه و آبادانی و عمران یا تکنولوژی یا ماشین یا شاخصعلم

اندوباوجودهابروندادهایامظاهرتمدنشود،اماواقعیتآناستکههمهاینمی

میاین پها یکجامعه تمدن به درتوان را آن بنیاد و  تمدن اصل ولی برد، ی

چیز/چیزهایدیگریبایدجستجوکرد.خلطمیانایندو،مغالطهآشکارمیاناصل
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هاوجودداشتهباشد.وفرع/ذاتوعرضاست،هرچندمالزمهآشکاریمیانآن

 های تمدن/ جامعه متمدن شاخص

زماستپاازتفکیکمیانایایجادشود،البرایاینکهدرمفهومتمدنمفاهمه

به معیار، مثابه به تمدن مطلوب/ تمدن و وصف مثابه به موجود/تمدن تمدن

شودهاییسنجیدهمیهایتمدناشارهشود.بهراستیتمدنباچهشاخصشاخص

ایازتمدنجامعهدیگربرتریافروترشمردهوباچهمالکومعیاریتمدنجامعه

ودرنظربرخیاینآسایشهمگانیاستکهمالکتمدنبهشود؟درنگاهاولمی

می جامعهشمار وآسایشدر رفاه چه طبیعیهر طور به و میزانآید و ایبیشتر

آیدودرنگاهبرخیتربهشمارمیآنجامعهمتمدنبرخوردارانپرشمارترباشد،

یوکیشیدر داشتنآرامشفکرینیزمالکاست. برآن، تعریفدودیگر،عالوه

تمدن، از مصارمسطح افزایشدادن و مایحتاج تأمین که محدود معنای یعنی

پاالیشمعرفتوپرورشانسانیباشد مادی، بررفاه کهعالوه ومعنایگسترده

مرتبه به را بشری زندگی که نحوی به دهد،فضیلت، ترفیع باالتر باشد،ای

پیشرفترفامی هم تمدن از منظور پیشرفتپاالیشانساننویسد: هم مادیو ه

اینترجمانمعرفتوفضیلتبشر(وبهتعبیردیگر،59،ص1371است)یوکیشی،

تمدن معنای ملت، یک کل میان در شدن گسترده با که است

ص1371یابد)یوکیشی،می شیعه31، زیارتی متون در آنچه به سخن این شاید .)

آنجاکهدرتوصیف وب لآمدهنزدیکباشد، عملامامحسین)ع(آمدهاستکه:

تا توداد راه در وخونشرا الجهاله؛ مهجتهفیکلیستنق عبادکعنالضاللةو

نادانینجاتدهد)ابنقولویه، گمراهیو از این223ص،1417بندگانترا در .)

تمدنچیزیجزبرخورداریحداکثری/بندگانخداوندازفضیلتومعرفتنگاه،

شود؟امااینبرخورداریچگونهحاصلمینیست،

نظموفرهنگیادآزادی،امنیت،انتدربیانتمدنازچهارشاخصویلدور
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ایمتمدناستکهدرآن(،بهاینمعناکهجامعه213ص ،1371کند)دورانت،می

زندگی فرهنگ، اخالقاجتماعی/ امنیتو و نظم آزادی، پرتو در بتوانند آدمیان

تجربهکنندوبهمیزانبهرهسالمی تمدنآنمندیهرجامعهرا ایازاینعناصر،

ایبیشترومظاهرشود.رشدوشکوفاییبهطورطبیعیدرچنینجامعهسنجیدهمی

چونعلموهنرونظامسیاسیانسانیوعمرانوترمیتمدنینیزنمایان شوند،

گردد.ترمیتروآرامشیافتهمندرفاهآبادانیدرآنسربرآوردهوزندگیآدمیان

افزایشفضیلتوپاالیشمعرفتدرجامعهبسته،ناامن،آنارشیستونابهنجار

ایکهگردد.جامعههایمادینیزدرآنمحققنمیدهد،چنانکهپیشرفترخنمی

گیریهایمدرنسیاسیوبهرهباواردکردنامکاناتزیستیوالگوبرداریازنظام

هرگز کند، ظاهریامروزینوبهروزپیدا ممالکپیشرفته، ازتجاربعمرانیاز

آید،هرچندممکناستدرگ رزمانبهآندستبیابد.دارایتمدنبهشمارنمی

مظاهرتمدنی یا تمدنبرخاستهازمعماریمبانیوامریدرونزاستوکالبدها

ایجامعهکهبنیادهایفکرومبانیاندیشهتواندآنراباخودواردکند،مگرآننمی

بهسویزیستبومیانسانیتغییرکند.

 تمدن اسالمی در گذر زمان 

تمدن دیگر همچون اسالمی کهتمدن زمانی یعنی است، داشته آغازی نقطه ها،

جامعهبرمبنایدیانتاسالمینوعزیستیمتفاوتباجوامعدیگرپیداکرد،هویتی

شناسایی اسالمی،قابل تمدن و اسالم دین میان استکه روشن البته کرد. پیدا

هایایازآموزهمقارنهزمانینیست،بلکهاسالمبهمثابهیکدینوحاویمجموعه

ازمتأخرمتعالی،پیشترازفرهنگوخیلیپیشترازتمدنپدیدآمد.تمدناسالمی

هایاسالمیبهزمانیکهآموزههایبعدیمعناپیداکرد،چونتااسالمودردوره

فرهنگمبدلشودوازآنطریقزندگیمسلمانانودیگرافرادجامعهساماننوین

ایکهدرآنهموندانشنوعومتفاوتیبیابد،زمانینسبتاطوالنیالزمبود،جامعه



 

ینتمدن نو يبرا یافتیره ؛«یمراحل تمدن اسالم»در خصوص  یتأمالت  

 

 

 
195 

زیستیبرآمدهازاسالمیاهمسازباآنشکلدادهوآثاروجودیشانبامهراسالم

ودنماییکردهباشد؛علوماسالمی،معماریاسالمی،هنراسالمی،بناهایاسالمی،خ

توانانکارکردکهبنیادهایاصلیتشکیالتاسالمیواخالقاسالمی،هرچندنمی

اینتمدندرزمانظهوراسالموبهدسترسولگرامیمعماریشدهبود.

آموزه اندیشهرسوخ در اسالمی مبانی و مها شکلهای و باور/ردم گیری

رقمزدکهبهناماسالمشناسایی تمدنیرا پیدایینوعزیستی/ فرهنگیمتفاوت،

تمدن دیگر چون هم تمدن، این حقیقیگردید. عینی/ و اصالتوجودی از ها،

برخوردارنبودونیستتابشودبرایآنسیریحیاتیمستقلازمسیرجامعهدر

برخیازتاریخیانوتمدنپردازانبهآنرویکردهوایکهنظرگرفت،آنگونه

.چنانکهبیانشدتمدنامری(11)ناخواستهدردامفلسفهنظریتاریخدرافتادند

تواندموردمطالعهقرارگیردوایازتاریخمیانتزاعی/اعتباریاستودرهردوره

برایخودآنهویتآنکهاوجوانحطاطآنرادربسترجامعهبهبررسیگرفتبی

قابلمطالعهاستوبه تمدندرهرمقطعیازتاریخ، وحیاتمستقلیقایلشد.

ای،امکاندریافتجایگاهتمدنیآنجامعهراطورطبیعی،مظاهرتمدنیهردوره

دهد.تاحدباالییدراختیارپژوهندهقرارمی

ایانان،برمنوالیگانهواقعیتآناستکهتمدناسالمیدرتجربهزیستهمسلم

ایازهایبیانشدههمسوییبیشتریداشتهودرپارهپیشنرفت،گاهباشاخص

ادوارچنیننبود.پژوهشگرانبرآنندکههرگاهحاکمانوبهتبعآنانمردمجامعه

کرده)رک: روی تساهل و تسامح اصل به انسانی، رویکردی در کرمر،اسالمی

تریراساماندادهوبهتبعآندستاوردهایدگیمطلوب(،زن22-21،صص1375

داشته نیز بی(11)اندچشمگیرتری سوی به جامعه که وقتی وو ناامنی نظمی،

پیشهساخت،ازهمهچیزگیری،بیاختناقپیشرفت،سخت عدالتیوتبعیضرا

بازماندوطبعاکارنامهتمدنیضعیفیرانمایاندهاست.
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رابط به توجه وجودبا جامعه مختلف نهادهای و ابعاد میان که آشکاری ه

هارانیزبهنمایشبهبودیونابسامانیهریکازآنها،اوضاعدیگرنهاد،(12)دارد

گردد،علومنیزدرآنجامعهایدچاربیماریمیگ ارد،مثالوقتیاقتصادجامعهمی

وعمرانواخالقهمدرشودیاشدهاست،چنانکهسیاستبابیماریمواجهمی

این همگی و مسیرند جامعهآن آن تمدنی اوضاع دهنده نشان نمیها شوداند.

ایازنظرامنیتدچارمشکلشود،امانظموآزادییافرهنگآنهمچنانجامعه

اند.برروالصحیحباقیبماندوطبعامظاهرتمدنینیزچنین

شود،دراصلمطالعهنوعزیستآدمیانیآنچهباعنوانسیرتمدنازآنیادم

ها،تعاملدریکدورهتاریخیاست؛نوعنگاهآدمیانبهیکدیگر،جایگاهانسان

حاکمبرآنان،روابطسیاسیوتشکیالتیو...کهدرمجموعامکانیبرایرشدو

سازد.پ یرشزندگیشهرییاشهرآیینی،درهرشکوفاییهمهجانبهرافراهممی

ازاینرونمی تمدنآناست، نماینده توانازسیرآنبهعنوانمقطعیازتاریخ،

برایآنمنحنیحیاتیترسیمپدیده و کرد یاد ودارایزندگی، ایدرحالگ ر

بهبعد(،جزآنکهبهاعتبارمظاهرورهاوردهای12،ص1333کرد)رک:والیتی،

انشیاشکوفاییوانحطاطآنبحث.وقتیازسیریکد(13)آنبهگفتگونشست

معمارییامی و هنر باره سخنگفتندر که چنان نیست، تمدن از سخن شود،

تواندباشد،مگرآنکهناظربهحیثتمدنیسازمانسیاسیآن،سخنتمدنینمی

هایاجتماعییارویحاکمبرملت.هاگفتگوشود،یعنیمعطومبهبنمایهازآن

مدنامریاندیشیدهومبتنیبرطراحیپیشینینیست،چنانکهبرایناساس،ت

نقشه تابع الوهیجبریو بهترین(14)ای زمان گ ر در نیستتا نیز تاریخی یا

ابرانسان بهویژهنخبگان/حاکمان/انسانخالق/ بلکهآدمیان، شکلآنپدیدآید،

می ایفا مطلوبیتآن و دهی سامان در سزا به نقشی بی،کنجامعه توین ند)رک:

(وتمدننویناسالمی،دورنماییدراینمسیراست.175ص،1379
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 تمدن نوین اسالمی به مثابه رویکرد

رویکردتمدنیدرترازتمدنعیارکهبامحوریتواالتریناصولارزشی/اسالمی

به خود اساسا نویناسالمیاستو محوریتمدن اصلیو دغدغه همسوست،

دیاستکهدرجستجویارائهالگوییبرترازنوعزیستاجتماعی/مثابهرویکر

پاسخ(15)تمدنعرضهشدهاست ؛نوعزیستیکههمنیازهایآسایشیآدمیانرا

هممهممی برطرمدهد، ترینمسائلومطالباتفکریوروحی/آرامشیآنانرا

طراحیوبرنامهریزیها،مبتنیبرهایانسانگمانبهتالشسازد.اینتمدن،بیمی

هرچندآنچهحاصلمی استواراست، چهبسا آننداشتهشود، انطباقکاملیبا

باشد.تمدنیکغایتوفراینداستورویکردهدفیاندیشیدهوالزامامیانآندو

امکاننزدیک(19)تطابققطعینیست اماهرچهبیشتربرایهدماندیشهشود، ،

هاوبسترهایمتناسبباگردد،مشروطبرآنکهزمینهمیترشدنبهغایتفراهم

آنفراهمگردد.اینرویکردازمنظرمعمارآنبرچنداصلمهماستواراستکه

فراخ نگاهی چنددر هر است، فراتر م هبی حتی و سیاسی تعلقاتملی، از تر

بنیادهایآنمتخ ازدینباشد.

یرهبریجمهوریاسالمیایرانمطریچونتئوریتمدننویناسالمیازسو

مناسب ایشان خود زبان از آن بنیادهای دریافت طبعا بلکهشده، روش، ترین

ایشاندرمجامعومقاطعمختلفیبهاینمقولهپرداختند،اصلی ترینروشاست.

ترینآنرادرنشستیکهباتمدنپژوهانداشتندبیانکردهترینوبساماناماصریح

تواندرعنصرمهمبرایتمدنعیاراسالمیبرشمردندکهبهزعمایشانمیوچها

الگوییبرایجهانانسانیبهشمارآید.

مبانیتمدننویناسالمیکهبایستیسمتوسویآموزشوپرورشوتبلیغ

بیانیعام عبارتاستازترهمهفعالیتودر جهتدهیکنند، هایاجتماعیرا
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ک عبودیت، زندگی.توحید، سبک و انسان نوع1رامت شده، بیان مبانی پایه بر

زیست/تمدنمتفاوتیشکلخواهدگرفتکهازیکسویکامالاسالمیومبتنی

برهمهآنچهدرطولتاریخاسالمبرآموزه ازطرمدیگر، هایقرآنیاستو

.اینپدیدآمدونامتمدناسالمیگرفت،رجحاندارد،ازینروامرینویناست

نظریه،البتهدرسطحآموزهوبهمثابهرویکرد،بهترینزندگیاجتماعی/تمدنیرا

می پیشنهاد کند، به آن، به رسیدن عاملتأثیرولی از بسیاری متقابل هایهای

هاتواندمدعیشناساییدقیقودرستآنگوناگونوابستهاستکههیچکانمی

(.571ص،1391لنسکی،باشد)رک:

لبتهبایدتأکیدداشتکهایننظریهاوالبرنفیسیرحیاتیتمدناسالمیکها

یابیآنبافرضمیتنیبرذاتانگاریآناست،استواراستومدعیامکانشکل

مبانی چون دارد، تکیه تاریخی تجربه اصل بر ثانیا است، مردم مومنانه تالش

زیست درتجربه تنها شده، صورتبیان به چهارگانه و مسلمانان تتاریخیتأماله

شود:هااشارهمیقابلاثباتاست.برایمفاهمهبیشتربهابعادیازآن

ترینآموزهاسالمیوکانونهمهتعالیماسالمیالف:توحیدباالترینوبنیادی

می بیان افعالی یا عملی توحید حوزه در چه آن ویژه به میاست، تواندشود،

رویکرداساسی ادیانترین دیگر از را اسالم چه آن سازد. فراهم آدمی برای را

علم آنکهدر اقسام توحیددرهمه متمایزساختههمینوجهخداشناسیاست.

هایدرازدامناست،برنفیهرخدا،غیراهللوازآنباالترنفیکالمموردبحث

ان ساناسالمیتنهاهرگونهرابطهاربابورعیتیدرجامعهبشریبناشدهاست.

یکخداداردکههمآفریدگاراووهستیاستوهمپروردگارجهانیانوغیراو

درهیچسطخیازحیاتانسانیمداخلهونقشیندارد.بدیهیاستاینسخنبه

................................................................................................................................................................. 
1
 .1379/ 11/ 11.سخنرانی رهبری در نشست با تمدن پژوهان، پنج شنبه،  
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گریآدمیاننیست،هایانقشابزارهاووسایطیاتالشمعنایانکارقوانینوسنت

نهخداییکردنآدمیانرابرنمیتابدوبهمعارضهباآنبرهیچتردیدی،زمیبلکهبی

خیزد.انسانتوحیدی،انسانیاستکههمهدیگرانراچونخویشتنودرکنارمی

شود.بیندوهیچامتیازیبرایخودبردیگریقایلنمیخودمی

خیزد،تسلیمشدندرپیشگاهقادرمتعالوعبودیتکهازدلتوحیدبرمیب:

بندگی اوست. غیر مقابل فرازیدر گردن بالتبع، و او مقابل در کرنشفروتنانه

شودوطبعاامریمبتنیبرشناختوخداوندکهالبتهدرسایهمعرفتاوحاصلمی

همه چون میدارد، باز دیگران مقابل در شدن تسلیم از را انسان است، آگاهی

بنده ایبیشنیستندوهمهبندگانباهمدیگراندرهرسطحومقامیکهباشند،

ترینفردبهباریتعالیاست،درمقامنبوتوبرابرندوحتیرسولخداکهنزدیک

و حیاتاجتماعی از برخورداری در اما است، دیگران مطاع اجتماع امور تدبیر

می شمار به دیگران چون بشری خالمدیگران،(17)آیدمواهبعمومی، بر و

رابهکرنشدرمقابلخودفرانخواندهاست.هرگزانسانی

پ:کرامتانسانیمعناییبامهموگستردهداردواساستمدنعیاردرمیان

آداممتزوقتیازتمدناسالمیدرقرنچهارمهجرینظریه پردازانتمدنیاست.

گراییتأکیدداردوازهمهفصول(،برعنصرانسان،1394گوید)رک،متز،سخنمی

کوشداوبیشتر،جوئلکرمردرکتاباحیایفرهنگیدرعهدآلبویهاستکهمی

،1375ایازنوعزیستمسلماناندرآندورهعرضهکند)کرمر،گرایانهتافهمانسان

گراییدرتفکراسالمیترازاو،محمدارکوندرکنابانسان(.مفصل39-35صص

اینوجهازبرها(.همهاین51-13،صص1315سخنبهمیانآوردهاست)ارکون،

تریندورانتاریخمسلمانانراتمدناسالمیانگشتتأییدوتأکیدنهادهوبرجسته

اندودرنظریهتمدننویناسالمی،اینمبناازنظرتمدنی،بهاینعنصرپیوندزده

عریفبهخوبیموردتوجهقرارگرفتهاستبااینتفاوتکهانسانجدایازخدات
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نشدهاست.محوریتانساندرجهانهستیوکرامتاوازآنروکهانساناست،

هابهترینزندگیمتصورها،اقتضائاتیداردکهتوجهبهآنهاووابستگیورایرنگ

آورد.رابرایآدمیانبهارمغانمی

حیاتبرایهمه تعظیم،(13)اصل آدمیان، رعایتحقوق دیگری، به احترام

و،(11)انسانیروی کوشیدن هم سعادت برای و دانستن خود چون را همه

شود،بادرککرامتانسانگیریازدیگرانوهمهآنچهدراخالقبیانمیدست

بخشدوگرددوتوجهبهآن،همهکردوکارهایآدمیرامعنایدیگرمیمفهوممی

داردوزندگیهمراهبارمیهرگونهظلموستموتبعیضونابرابریراازمیانب

رقممی ادعایانسانآرامشیرا همه تمدنغربیبا تعارضباگراییزند. در اش،

شمار به آن بزرگ خطر که است افتاده در تبعیض دامن به انسانی، کرامت

بی، آزاد115-114صص،1353است)توین با انسان داری اساسکرامت البته .)

یابدکهدرگریدرساختزندگیمعنامیامکانارادهبودناودرعرصهاجتماعو

شود.ادامهبهآناشارهمی

گمانچندویژگیمهمداردکهبرت:سبکزندگیبرآمدهازمبانیپیشین،بی

نیز و احتماعی  حیات در انسان گری اراده امکان مهم اصل دو آنها، ستیغ

مداراوسازشپیوندمستقیمبرخورداریازآزادیدرزندگیاستکهبادواصل

دارد،دواصلیکهدرپیشرفتوشکوفاییجوامعاسالمینقشیچشمگیرایفاکرده

 لوبون، به753-757صص،1347است)رک: نه تساهل، استتسامحو بدیهی .)

انگاشتن معنایگ رکردنازاصولودستبرداشتنازاخالقاستونهنادیده

بلکهجرم وتجاوزها، انسانیوظرفیتها معنایواقعیدیدنوجود هایاووبه

اینرویکرددرنامهامامعلی)ع( تحملیکدیگردرعرصهعقیدهوعملاست.

کنددرتعاملبادیگرانآنگونهبهمالکاشتربهخوبینمایاناست.امامتوصیهمی

برا چه آن یا عملشود گونه همان ما با دوستداریم که یخویشعملکنیم
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(.53البالغه،نامهپسندیمبرایدیگریپسندکنیم)نهجمی

پیرامونشان آنچه قبال در و مسئولند آدمیان همه اسالمی، زندگی سبک در

دارندمی اخالقی تعهدی 21)گ رد عده( که نیست چنین دیگرانو برای ای

همهبرایهمگیریکردهودیگرانرابهپیرویمقلدانهازخویشبکشانند.تصمیم

کوشندوچونچنیناست،همهبههموابستهوهمچوناضالعواجزاییکمی

اندیابهتعبیراونامونو،منانسانموهیچانسانیبامنبیگانهنیست)اونامونو،پیکره

(.31ص،1333

مسئولیت ایثار/ فروتنی، گری، اراده آزادگی، بر عیار/مطلوب، زندگی سبک

آسانگیری/نوعدوستیاستواراستواینهمانچیزیاستپ یری،گ شتو

گمانزندگیبرآمدهازچنینفضایی،شوق.بی(21)گرددکهانسانبهدنبالآنمی

انگیزدوبهترینطرییکتمدن/تمدنعیارخواهدبودکهدرآندیگرانرابرمی

همچونیکخانواد یکدیگر، کنار در بهترینزندگیرا بزرگخواهندآدمیان ه

بی توین تعریف در که چیزی همان شدهداشت، بیان صراحت به تمدن از

.(43ص،1379توینبی،است)

ایکههمهآدمیانهمچونیکمنباهمزندگیکنند،بدونایجادچنینجامعه

کنندهوضمانتگر،ازجملهنهادقانون،قضا،سیاست،داشتنوجودنهادهایتنظیم

هابرپایهمبانیچهارگانهیامعطومبهآنهاینمیسرنیست،اماهمهآناخالقود

یابند.ارجمی

 برآیند و رهاورد بحث

شناساییشاخصه تاریخو بستر تمدناسالمیدر اتخاذمطالعه منظور به هایآن

چاره راه ایپ یرفتنیوروشیعلمیاست،رویکردیبرایطراحیزندگیبهتر،

انگارانهازتمدنکهدارایاند،اماتلقیذاتقیقبهآنتوجهکردهچنانکهاهلتح

بینیباشد،مقولهخدشهپ یراست،چنانسیریحیاتیقابلشناساییوقابلپیش
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فیلسوفاننظریتاریخبیانمی آنگونهکه آن، مراحلیبه ادواری/ نگاه کنند،که

هومیانتزاعیوبرآیندکنشجدیاست.تمدندرتلقیایننوشتار،مفتأملمحل

واکنش اندیشهو بهترها، برای آدمیان کارهای و کرد  و سازکارها عقاید، و ها

بهاضافهنقشعواملغیرانسانیاستوبهبیاندیگر زیستندرکناریکدیگر،

یابدوطبعاقابلطراحیایکهدرگ رزمانمعنامینوعزیستاجتماعیوپروسه

پروژهنیست،هرچندعقالنیتانساندرمبانیومبادیآنوبرنامهری زیدقیق/

و دارد مختلفی اشکال یا سطوی تمدن اساس، همین بر دارد. دخالتآشکاری

شاخص با عیار تمدن مطلوبآن. تعریفمیشکل مشخصی انسانی گردد.های

نظریه مثابه به و  عنایترهبریایران مورد حوزهایتمدننویناسالمیکه در

کرامت عبودیت، توحید، پایه چهار بر که است تمدنی رویکردی است، تمدن

انسانیوسبکزندگیاستواراست.
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 ها یادداشت
تمدننویناسالمیبهعنوانیکرهاوردوتمدن 1 تمدننویناسالمیبهمثابهیکراهبرد، .

تیاند.تمدننویناسالمیبهمثابههایدیگراینحوزهمطالعانویناسالمیبهمثابهغایت،شاخه

یکرویکرد،یعنینوعنگاهیکهبرایرسیدنبهمقصودداریمیابایدداشتهباشیم.تمدننوین

یعنیکارهاواقداماتیکهبرایرسیدنبهمقصودانجاممی تمدناسالمیبهمثابهراهبرد، دهیم،

کنیموبهعنوانتمدناسالمیدرآنزندگیمینویناسالمیبهمثابهرهاورد،یعنیآنچههماکنون

تمدننویناسالمیبهمثابهغایت،یعنیآنچیزیکهدرمسیرزندگیاجتماعیمسلمانانحاصل

خواهدشد

آن.2 یکیاز که دارد وجود حقیقیبرایاصالتچندمعنا یعنیوجود اصالتفلسفیاست، ها

(.123-127ونیزصص49-41،صص1399داشتن.)رک:مصباییزدی،

تواندمتمدنباشد،همچنانکهنویسد:یکانسانمیوایتهددرتبییننسبتاعمیقیازتمدن،می.3

توانندمتمدنباشند،هرچندمعنایتمدندرایندوحالتکمیباتمامیافرادیکجامعههممی

(.727،ص2،ج1371همتفاوتدارد)رک:وایتهد،

ن.4 را تمدن قوانینوفروید نیز زندگیانسانیو زندگیحیوانیبه از بخشبشر یرویارتقاء

می )رک:مقرراتی اند آمده وجود به افراد مناسبات سازش و سازش و تفاهم برای که داند

(.39،ص1311فروید،

مرادازجامعهدرتمدنپژوهی،کوچکترینواحدمطالعاتیتاریخاستکههویتمستقلیافته.5

 یشتت،است، بی )رک: ... و ماالیی جامعه یا غربی جامعه یا اسالمی جامعه ،1313مثل

دارد؛211-217صص وجود ای جامعه هر در عنصر پنج اند، گفته اساس همین بر  .)

هایمادیفرهنگ،ساختاراجتماعیوسازمانیانهادهایاجتماعی)رک:فرهنگ،فراوردهجمعیت،

(.51،ص1391لنسکی،

اریازمشترکاتتمدنی،ریشهدراموریداردکهمیراثژنتیکیمشترکآدمیانراتشکیلبسی.9

(.34-31،صص1391شمرند)رک:لنسکی،دهد.نویسندگان،هشتعنصرمهمرابرمیمی

فرویدبهخوبیاینمقولهراکاویدهوازمنظرخویشنشاندادهچگونهاینعواملدرایجاد.7

(.32،ص1332فروید،کنند)رک:فرینیمیرنجودردنقشآ

به.3 البتهاشارهبهایننکتهبایستهاستکهدررویکردبرخیازنویسندگانآلمانیکهتمدنرا

(لزوماامری41ص،1331کنند،)آشوری،هایمعنویانسانتعریفمیهایبرینوتوانگریجنبه
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ارزشیخواهدبود.

معنایی.1 ازبرخیالبتهدر انسانرا ونهادهاییباشدکه ازتمدنکههمانمجموعهدستاوردها

برابرطبیعتودیگرکندودومقصود؛زندگیاسالمحیوانیاشدورمی حفاظتازانساندر

شمارند،ازآنروکهموجبکند،آنرامایهشوربختیآدمیمیتنظیمروابطانسانهارادنبالمی

(.51و49،صص1332د)رک:فروید،شوسلبآزادیآدمیمی

هاییکهفیلسوفاننظریتاریخدرخصوصسیرتاریخعرضهکردند،بهبرخیبرپایهدیدگاه.11

 بابایی، پرداختند)رک: مراحلتمدن صص1313بیان دیدگاه93-93، آن حالیکه در خود(، ها،

.اندهایپردامنهمحلنقدوبحث

بیندوخالقیتفرهنگیبرآمدهازنظماجتماعی،رابطهتنگاتنگیمیویلدورانتمیانتمدن.11

ج اینواقعیتیانکارناپ یراستکهوقتیجامعهایبراساسالگوی3،ص1)تاریختمدن، و )

عرصه در رهاوردهایی زرینصحیحطراحیشود، چنینرک: هم داشت. هایمختلفخواهد

.41تا21ازصص9-2کوب،کارنامهاسالم،فصول

پ یردیاهردومتأثرازامرسومیگ اردیاازآناثرمیمثالنهادعلمبرنهاداقتصاداثرمی.12

کنند.روند.نهادهایاجتماعیهمانندشبکهمتصلعملمیپیشمی

روشناستکهتمدن،باپیشرفتوترقیونیزحکومتوعلموهنرومعماریو...تفاوت.13

میانآنها،مغالطهکنهووجهاست.داردوخلط

ویدهد.سنتآگوستیندرکتابشهرخدا،چنینتصویریازجهانوجامعهبشریارائهمی.14

برآنبودکههمههستیشهرخداستدارایساختاریدقیقکههرچیزیدرجایخویشقرار

گ ارد.شمیگرفتهیاخواهدگرفتونقشهاینشهردرگ رزمانخودرابهنمای

دغدغه15 از )یوتوپیا(، فاضله مدینه یا آرمانی شهر به بوده.رسیدن گران اندیشه پرسابقه های

زرینکوب، ،1371است)رک: صص11فصل ،23-259 مور، کمتر11ص،1373؛ اما بعد(، به

کردند.راهکاریبرایآنارائهمی

شود،اماغایتآنچیزیهآنانجاممیهدم،نتیجهکاراختیاریاستکهکاربرایرسیدنب.19

(.313،ص2ج،1393مصباییزدی،شود)رک:استکهحاصلمی

؛111هاییازقرآنبهبشربودنپیامبروهمچوندیگرانبودنتصریحشدهاست.کهف/درآیه.17

و...9فصل/

.32ه/هاست.مائد.درمنطققرآنی،کشتنیکانسانبهمنزلهکشتنهمهانسان13
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.بهتعبیراشبربر،فضاحتذلیلشمردنرویزندگان،چهبساازکشتنانسانبیگناهفضاحت11

(.127ص،1334بارترباشد)رک:اشبربر،

کلکممسئولعن21 و کلکمراع مستندروشنیبرایادعاستکه .اینسخنرسولخدا)ص(

ونیزمناصبح114،ص5ج،1417؛خطیببغدادی،11و54،صص2جرعیته)ابنحنبل،بیتا،

(.194،ص2ج،1417ولمیهتمبامورالمسلمینفلیابمسلم)کلینی،

می.21 سخن بشری آرمان از خود، تاریخ پایان تئوری در لیبرالفوکویاما آن تحقق که گوید

پایانتاریخوآخرینانسان، غنینژاد، )مجلهدموکراسی/آزادیمبتنیبرارادهگریاست.رک:

،امادرتمدننویناسالمی،باالترازآنمدنظراست،چون94-93سیاسیواقتصادی(،شماره

انساناسالمی،همیشهدرحالرشدوکمالاست،نهآنگونهانسانیکهبهقدرتعلومطبیعی/

چنانکههمودرکتابدیگرشبهآنپرداختهفناوریزیستیتغییرسرشتوخواستهمی دهد،

(.35-32،صص1334است)رک:همو،

 کتابنامه 

 قرآنمجید

 ،صبحیصالح.البالغهنهج

 .دارصادر:،بیروتمسنداحمد،)بیتا(ابنحنبل،احمد

هنشرمؤسس:تحقیقجوادقیومی،قم،کاملالزیارات(،1417ابنقولویه،جعفر)

 اسالمی.

محمد) 1315ارکون، اسالانسان(، تفکر در موسویمیگرایی احسان ترجمه ،

 طرینقد.:خلخالی،تهران

:،علیاکبرصاحبی،تهرانبررسیروانشناختیخودکامگی(،1334مانا)اشبربر،

 انتشاراتروشنگرانومطالعاتزنان.

 نشرآگاه.:،تهرانهاومفهومفرهنگتعریف(،1331آشوری،داریوش)

(1311)سنتآگوستین، خدا، توشهر حسین ترجمه قمفیقی،، انتشارات:

 .دانشگاهادیان
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(1313)نوربرتالیاس، بابفرآیندتمدن)بررسی، تکوینجامعهدر هاییدر

آن( روانشناختی و تهرانشناختی خدیوی، غالمرضا ترجمه جامعه:، نشر

 شناسان.

1315نوربرت)الیاس، متمدنشدن(، تعادل،، مسیر محمدبرایندیدر ترجمه

 https://www.cgie.org.ir/fa/news/129385،هدایتی.

میگل) 1333اونامونو، جاودانگی(، تهراندرد خرمشاهی، الدین بهاء ترجمه ،:

 انتشاراتناهید،ششم.

پژوهشگاه:،قمهاینظریدرالهیاتوتمدنکاوش(،1313بابایی،حبیباهلل)

 موفرهنگاسالمی.علو

یِشت، تمدنشاخص(،1313رابِرت)بی حسین،های محمد سید ،)صالحی،

 پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی.:چیستیتمدن،مجموعهمقاالت(،قم

بایسته(،1313علی)بیات، بندیتمدناسالمی، ،فصلنامهنقدونظرهایدوره

 .74شماره

بی، در،(1353)آرنولدتوین آزمایشتمدن صارمی،بوته ابوطالب ترجمه ،

 انتشاراتامیرکبیر.:تهران

:،ترجمهمحمدحسینآریا،تهرانبررسیتاریختمدن(،1379توینبی،آرنولد)

 هانتشاراتامیرکبیر.مؤسس

،السالمتاریخبغداداومدینه،(م1117ق/1417)ابوبکراحمدخطیببغدادی،

 دارالکتبالعلمیه،اول.:،بیروتتحققمصطفیعبدالقادرعطا

دوفصلنامهگراییدرمطالعاتتمدننویناسالمی،واقع(،1313دادجو،ابراهیم)

 پاییزوزمستان.،3،شمارهمطالعاتبنیادینتمدننویناسالمی

ویل) 1397دورانت، تمدن(، سازمانتاریخ تهران، ،... و آرام احمد ترجمه ،

 الباسالمی.انتشاراتوآموزشانق

https://www.cgie.org.ir/fa/news/129385
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سازمان:،ترجمهعباسزریابخویی،تهرانل اتفلسفه،(1371)دورانت،ویل

 انتشاراتآموزشانقالباسالمی،ششم.

تمدن،تمدن(،1313رُلَند)رابِرتْسون، چیستی حسین، محمد سید )صالحی،

 پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی.:مجموعهمقاالت(،قم

 امیرکبیر.:،تهرانتاریخدرترازو(،1371زرینکوب،عبدالحسین)

 امیرکبیر.:،تهرانکارنامهاسالم،(1371)زرینکوب،عبدالحسین

،مجلهسیاسیواقتصادی(،پایانتاریخوآخرینانسان،1371غنینژاد،موسی)

 .94-93شماره

:،ترجمهمحمدمبشری،تهرانهایآنتمدنوماللت،(1332)زیگموندفروید،

 .اهینشرم

 انتشاراتآسیا.:،هاشمرضی،تهرانآیندهیکپندار(،1311فروید،زیگموند)

فرانسیا) 1334فوکویاما، فراانسانیما(، حبیباهللفقیهینژاد،آینده ترجمه ،

 هانتشاراتیایران.مؤسس:تهران

دوفصلنامهمطالعاتاندازتمدننویناسالمی،(،چشم1317سیدآصف)کاظمی،

 ،پاییزوزمستان.2شماره،مدننویناسالمیبنیادینت

بویه،(1375)جوئلکرمر، آل عهد در فرهنگی عصرانسان،احیای در گرایی

اسالمی، کاشانی،رنسانا حنایی سعید محمد نشر:تهرانترجمه مرکز

 دانشگاهی.

،تصحیحعلیاکبرغفاری،الکافی،ش(1395ق/1417)محمدبنیعقوبکلینی،

 .دارالکتباالسالمیه،چهارم:نتهرا

لنسکی) جین و گرهارد ناصر1391لنسکی، ترجمه بشری، جوامع سیر ،)

 سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی.:تهرانموفقیان،
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:،ترجمهسیدهاشمحسینی،تهرانتمدناسالموعرب(1347لوبون،گوستاو)

 کتابفروشیاسالمیه.

،ترجمهعلیرضاقراگزلو،المیدرقرنچهارمهجریتمدناس،(1394)متز،آدام

 هانتشاراتامیرکبیر.مؤسس:تهران

محمد یزدی، 1399تقی)مصبای فلسفه(، تهرانآموزش تبلیغات:، سازمان

 اسالمی.

تقی) محمد یزدی، 1393مصبای قرآن(، دیدگاه از تاریخ و تهرانجامعه ،:

 سازمانتبلیغاتاسالمی.

تاما) 1373مور، )یوتوپیا(آرم(، نادر،انشهر و آشوری داریوش ترجمه

 شرکتسهامیانتشاراتخوارزمی،دوم.:افشارنادری،تهران

علیرضا)واسعی، نگره1313سید در اسالمی تمدن ادوار به انتقادی رویکرد ،)

 ایران، امروز اسالمنویسندگان تاریخ پژوهشنامه ،فصلنامه فصل34شماره ،

 تابستان.

آلف نورثوایتهد، (1371)رد گواهی،هاسرگ شتاندیشه، عبدالرحیم ترجمه ،

 .اول،دفترنشرفرهنگاسالمی

 دفترنشرمعارم.:،قمفرهنگوتمدناسالمی،(1333)علیاکبروالیتی،

فوکوتساوا (1371)یوکیشی، تمدن، تهراننظریه پهلوان، چنگیز ترجمه نشر:،

گیو.

 


