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Abstract 

In recent centuries, democracy has been one of the most popular political 

systems in Western countries and also considered by some governments and 

nations in the Islamic world. After the victory of the Islamic Revolution of Iran 

and the formation of a democratic government (the Islamic Republic of Iran), 

the exploration of democratic systems increased significantly and was examined 

from different approaches and with different concerns. However, the less 

considered approach has been that of civilization. With a causal-descriptive 

approach, this research deals with those parts of the Western democratic 

systems that have played a special role in building the capacity for civilization. 

Therefore, dealing with democratic governments is not only related to their 

democracy, but also to the position of democracy in the formation and 

continuation of Western civilization and the capacity of this system in the 

formation and consistency of new Islamic civilization. The results show that, 

due to the principle of autonomy, the Western philosophical anthropology and 

the type of attitude towards politics and the concept of power, the civilized 

position of this system in the Western civilization can be proved with an 

ontological approach. However, due to the contradiction of the fundamental 

values of the two systems of thought of Islam and the West, integration in the 

Western civilization, declination in the horizon of the Western civilization and 

its failure in building human dignity, this system can not build capacity and lay 

the groundwork for the formation and continuation of new Islamic civilization. 
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از منظر تمدن  یغرب یبه دموکراس شناختییتنگرش هس یتظرف

 یاسالم یننو

 1*یوسفی بتول 

 چکیده

بوده که مورد  یغرب یکشورهادر  یاسیس یهانظام نیپرطرفدارتر از یکی یدموکراس ر،یاخ یسده چند در

 و نرایا یاسالم انقالب یروزیپ از پسقرار گرفته است.  زینجهان اسالم  در هاملت و هادولت یبرختوجه 

 خصوصا و ساالرمردم یهانظام درباره کنکاش و تتبّع(، یاسالم ی)جمهور ساالرمردم حکومت لیتشک

 یهادغدغه نیهمچنو  مختلف یکردهایرو بامقوله  نیو ا افتی یریچشمگ شیافزا کیدموکرات یهانظام

 یتمدن کردیرو گرفته، قرار توجه مورد کمتر که یکردیرو ان،یم نیا درقرار گرفت.  یبررس موردگوناگون 

در تمدن  یاژهیو نقش که کیدموکرات یهابه آن بخش از نظام یعلّ -یفیتوص یبا روش مقاله نیا .است

از  صرفا ک،یدموکرات یهاحکومت به پرداختن اساس، نیا بر. پردازدیم داشته، یسازتمدن تیظرف وغرب 

 تیو ظرف غرب تمدن تداوم و یریگدر شکل یاسدموکر گاهیجا به بلکه ست،ین هاآن بودن ساالرباب مردم

 لیدلبه آمده، دستهب جینتا طبق. کندیم دایپارتباط  زین یاسالم نینو تمدن قوام و یریگنظام در شکل نیا

با  ،مفهوم قدرت و یاسینوع نگرش به امر س ،یغرب یفلسف یشناسانسان ،یخودمختار ای ینییاصل خودآ

 اما رساند، اثبات بهتمدن غرب  درنظام را  نیا یتمدن گاهیجا توانیم ،یکراسدمو به یشناختیهست افتیره

زوال در  ،در تمدن غرب یکپارچگی غرب، و اسالم یشگیاند نظام دو نیادیبن یهاارزش رتیمغا لیدل به

و  یریگشکل یبرا یسازنهیزم و یسازتیظرف امکان نظام نیا ،یکرامت انسان افتنیتحقق ن ،افق تمدن غرب

  . ستین دارارا  یاسالم نیتدوام تمدن نو

 

 افتی، رهیاسیس یهانظام ،یدموکراس ،یاسالم نینوتمدن  ،تمدن غرب :واژگان کلیدی

 .یشناختیهست
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 مقدمه

 دهیبرگزاز حکومت  یمختلف انواع وستهیپ حکومت، ضرورت به بشر افراد اعتقاد اساس بر

 گوناگون، یهابشر در زمان تیف در عقالنبرآمده از اختال جوامع، تفاوت نیااست.  شده

 متفکران تالشجوامع و  یِمعرفت یهانظامبشر، تفاوت در فرهنگ و  یتجربه بودن یجیتدر

 .استجامعه  نخبگانو 

 و حضور و آمد وجودبه هاحکومت نوع در یاساس یرییتغ ،یالدیم 41 قرن حدود از

 شتریب اریبس سازسرنوشت و کالن تموضوعا در یریگمیتصم یبرا حکومت در مردم نقش

 نهیشی. هر چند پگرفت قرار یبشر یشهیاند سپهر در کیدموکرات یهاو نظام شد قبل از

 ،و زمان افالطون الدیباستان از سده پنجم قبل از م ونانی یشهرهابه دولت یدموکراس

 ییو مبنا یور ماهوطآن زمان، به یگردد، اما دموکراسیباستان بر م ونانیبه دوران  وارسطو 

 مسائل بر مردم یاثرگذار و نقشو برخالف گذشته،  بودهمتفاوت  دیعصر جد یبا دموکراس

 .مورد توجه قرار گرفته است جامعه، حرکت ریمس و یاجتماع کالن و خرد

 ازمقوله  نیاپرداخته شده؛ اما  یاز ابعاد گوناگون به موضوع دموکراس ،یعلم قاتیتحق در

 مورد کمتر دارد، و داشته غرب تمدن در خصوصا و یسازتمدن در هک یگاهیمنظر جا

 .است گرفته قرار مداقه

 تی. اهماست شده پرداخته یدموکراس یهانظام یبررس به ،یتمدن یکردیمقاله با رو نیا در

 یاسیرا در مق یو تحوالت اجتماع بودهو جامع  ریکه فراگ ستا رواز آن  ینگرش تمدن

-تک یهالیقرار داده و از تحل قیتحق و مطالعه مورد هاحوزه گرید با یکالن و در نسبت

-شهیاند یهانظام یاست که کارآمد ینگاه ینگاه تمدن گر،ید ی. از سوکندیم زیپره یعامل

 یاآن هم در گستره ،فکر کی یاجتماع ردنک نهینهاد یاز آن رهگذر بوده و راه برا یا

از  صرفا ،یدموکراسبه  پرداختن ن،یبنابرا( 44ص ،4911 یی،.)باباگرددیممکن م ع،یوس

 تداوم و یریگشکل در یدموکراس هینظر گاهیجا به بلکه ست،ین هاآن بودن ساالرباب مردم

 کیدموکرات یهااز نظام بخش آن به مقاله نیا در تر،روشن عبارت به. است غرب تمدن
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آن داشته و در  یسازتمدن تیظرف ودر تمدن غرب  یاژهیو نقش که شودیم پرداخته

 شده یبررس یاسالم نیتمدن نو یریگشکل در ینیآفرنقش یبرا تیظرف نیا زین تینها

 .است

 قیتحقپیشینه  -1

 وداشته  یتطورات فراوان ،یتمدن مطالعات ران،یا در یاجتماع و یاسیس شهیسپهر اند در

 یاسیس نظام لیتشک با. اندپرداخته موضوع نیا به گوناگون یایزوا از یادیز مقاالت و کتب

 یمقوله به هانگرش نوع ران،یا یاسالم انقالب یروزیپ از پس( یاسالم ی)جمهور یاسالم

گذشته  یهاسده در راثیم کی مثابهبه یاز آنکه به تمدن اسالم شتریتمدن تفاوت کرد و ب

 ثابهمبه یشود؛ به تمدن اسالم ستهیداشته، نگر یتجل یو شهرساز یکه در هنر و معمار

 .شود یم توجه اسالم جهان یندهیآ یبرا یو هدف ،یاسیس نظام تکامل یبرا یتیظرف

 کردیتا رو ینظر -یفلسف کردیاز رو یاسالم نیتمدن نو هینظر» ینمونه، در مقاله یبرا

جهان  یخیتار یمحصول منازعه یانقالب اسالم»معتقد است  سندهینو ،«ینظر -یخیتار

نظام  کیاسالم در خلق  نید ینهفته یهاتیوردار از ظرفاسالم با تمدن غرب و برخ

 «یاسالم نیتمدن نو»مولد  تواندیدر عصر مدرن است و م ینیسنت د بری مبتن یاسیس

ت کرد، در مرحله یخود را تثب یاسالم یجمهور یاسینظام س جادیانقالب که با ا نیباشد. ا

ظهور حضرت حجت )عج( و  یهمقدممثابه به یو بسط موج چهارم تمدن اسالم عهیطل

 یمظاهر همچنین، .(4ص، 4911،ی)نجف«خواهد بود خیتار انیپا یبرا تیمهدو یآرمان اله

 یهر ملت خیدر تار» :سدینویم و استمعتقد  یتکامل یخیتار ریس کیبه  اشمقاله در

 یخیآن ملت خواهد بود. حرکت تار ندهیآ میو ترس یبررس یروندها راهگشا ییشناسا

شود. ملت  یم یمنته نینو یقرار داده که به تمدن یخیتکامل تار ریآن را در مس رانیملت ا

رشد  کیبه  ،تیبشر خیعام تار با روند یاسالم رانیا خیبا انطباق روند خاص تار رانیا

 جادیبا تداوم و ا زین ی. انقالب اسالمافتیامتداد  یکه تا انقالب اسالم افتهیدست  یخیتار
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تمدن » یعنی ،خودش« محتمل ندهیآ»به  تواندیم ی،خیتار« روند» نیت به انسب یآگاهخود

که از  یتمدن مطالعات نگونهیا .( 411ص، 4911 ،ی)مظاهر«ابدیدست «  یاسالم نینو

 یپژوهندهیآ دکریبا رو نوعا وگرفته  یگذشته رونق خوب یدهه کیحدود 

«FutureStudy »و یاسیس یهانظام منظر از خوددازد؛ پر یبه ارکان و ابعاد گوناگون تمدن م 

 یساالر مردم» هینظر طرح با ،یطرف از کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یدموکراس خصوصا

اسالم رونق گرفت و  یاسیو نسبت آن با تفکر س یدموکراس بارهدر قیتحق و سخن ،«ینید

و  کیدموکرات یمقاالت آن، به نظام ها انیکه در م دیبرگزار گرد یعلم شیهما نیچند

 پرداخته شد. زین یموضوع دموکراس

 قیتعم یکه برا بود ینید یساالرمردم یهاشیهما ،یقیکار تحق یمجموعه نیاول از

و ارائه  یو اجتماع یاسیکردن آن در نظام س نهیو نهاد یساالرمردم شهیبه اند دنیبخش

 ،مقاالت اکثر در .زار شدبرگ یبهشت دینوبت در دانشگاه شه نیچند در، ییاجرا یراهکارها

 یمقاله. پرداخته شده است یدموکراس هینظر یو چگونگ یستیچ ت،یماه یبه بررس ابتدا

-مردم»(، یراحمدیاالسالم دکتر م)حجت ،«یامتناع مفهوم ایامکان  ؛ینید یساالرمردم»

ا ت تیاز حق در حاکم»)مسعود پورفرد(،  ،«معاصر یعلما یاسیس شهیدر اند ینید یساالر

 ،«ینید یدر مردمساالر یحق را گاهیجا»(، دی)دکتر جاو ،«بر حکومت تیصالح

 ،«ینید یساالرمردم یتا کرامت انسان یدمکراس برالیل ییاز فردگرا»(، یمیمق نی)غالمحس

 قیتطب کردیبا رو ینید یساالراقتدار در مردم تیمشروع»(، یسرو)دکتر غالمرضا خواجه

 یساالرمردم هینظر یمل شیهما نیت)مجموعه مقاالت سومدست اس نیاز ا «یبر دموکراس

مجمومه  درآمد، ریتحر رشته به هدف نیا با که زین یگریمقاالت د مجموعه .(4911،ینید

 به( ر)ینیو نشر آثار امام خم میتنظ سسهؤم یاست که از سو ینید یمقاالت مردم ساالر

 . دیچاپ رس

 ، دست آمده استاین نتیجه به «یاسالم نیو تمدن نو ینید یساالرمردم» یمقاله در

نزد  دری عااجتم تیدن حاکمواصل امانت ب  ،ویشخ یشت اجتماعواصل سلطنت انسان بر سرن
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 در اخالق مداری انساناز منکر، اصل  یوکالت، امر به معروف و نه عت،یرا، اصل بومردم، اصل ش

برابری از جمله مبانی اصل  ،یآزاداصل  گر،یبر انسان د یانسان تالیمباحات، اصل عدم و گستره

 یبر درخت کهن تمدن اسالم ساالریمردم  ندیوانه پور، پشتول مذکواست. اص ینیدمردم ساالری 

 یاسالم نیمبدا تمدن نو ،ینید یساالر، مردماینرواز  .است یدر تمدن اسالم نوینبرای رویش 

شمار همسلمانان ب یبرادر جهان معاصر  یاسالم تیحاکم یالگو یو مدخل اثبات کارآمد

 یدموکراسبرالیل یعنی ،نظام نیمتناظر ا یبه نمونه یمقاله توجه یسندهینو اما د؛یآیم

 .(441ص، 4911 ،یبی)نقندارد

به  قیعم ینگاه درمعتقد است  زین «تمدن مدرن غرب ینظر یمبان»مقاله  یسندهینو

را به خود اختصاص  یمیسهم عظ یغرب یشک اروپایتمدن مدرن غرب ب ینظر ندیفرا

آن  یخیتار شهیکه ر است یقیعم یتمدن یهاهیاساس و پا یتکامل دارا ریس نیا دهد،یم

وار و سلسله یمنطق و روم باستان جستجو کرد، چراکه با گذار ونانیتمدن کهن  در دیرا با

 صرو ع (renaissanceدوران نوزایی )ناب آن دوران به  یو فلسفه ونانیکهن  از روزگار

 ،راتییتغ نیا دیتردی. بدیفرانسه رس یاسیانقالب س و سیانگل یو انقالب صنعت یروشنگر

 قیتحق نیا در .(40، ص4914 وند،یحاج و یگدلیاست)ب یفقط مختص تمدن مدرن غرب

-در مقاله زین دفامیتوح. شود ینم توجه غرب تمدن در ینید یساالرمردم نظام نقش به زین

 ی، چه در سطح درون یدمکراس ،است معتقد «هاتمدن یگووگفت ازینشیپ ؛یدمکراس» ی

    شرط تحقق  نیتر، مهمیالمللنیب و یبرون سطح در چه و یاسیس یواحدها یو داخل

 یبه دموکراس یتمدن یکردیاما رو ،(19 ص، 4914 ،دفامیتوحهاست)تمدن یگووگفت

 م پرداخته است.مفهو نیبه ا یمدن یاز منظر اصول جامعه شتریندشته و ب

مقاالت و  ی در قالبدموکراس بارهدر یگسترده و متنوع قاتیتحق ،شد انیب که همانطور

 پرداخته شده است. یتمدن کردیمقوله کمتر از رو نیاما به ا ،است درآمده نگارش بهکتب 

 قیتحقروش  -2

 causal)یعلّ -یفیتوص یِبیروش ترک ق،یتحق یتمدن کردیتوجه به رو بادر این مقاله، 



 
 

 (7)پیاپی ، 1411 تابستانو  بهار، 1شماره ، 4دوره اسالمی،  نوین تمدن بنیادین مطالعات علمی فصلنامهدو

 

 

11 

 

descriptionآن  یاثرگذار یو چگونگ تیعل بهتوجه  شتریروش ب نی. ارفته استکار ه( ب

 ازتا خود علت است؛  تیعل فیو توص حیروش توض نیا بنابراین، ؛دارد تا خود علت

 یهانهیخاص و تفاوتش در زم نهیعلت در زم کی یاثرگذار یهانهیتوجه به زم ی،طرف

 .دارد گرید نهیاز زم یاثرات متفاوت نهیزم کیعلت خاص در  کی ،است معتقد و دارد گرید

همان  ایعلت  یاثرگذار ندیفرا قیعم فیوابسته با توص ریمتغ قیعم لیتحل» گر،ید انیبه ب

  (.4910 ن،یکورب و استراس.ک: راست) «مستقل ریمتغ

 یتمدن نگرش -3

 قابل اجماع و تفاهم ،یطوالن و فراوان استعمال رغمیعل که است یمیمفاه جمله از تمدن

 ،یتمدن قِیدر مصاد رییتوسعه و تغ بودن، یساحتچند. ندارد وجود آن یمعنا مورد در یقبول

 ،یفرهنگ ،یاسیس یهادر حوزه یافزوده است. مطالعات تمدن یدگیچیابهام و پ نیبر ا

 یمعل یهاتالش رغمیعل رانیا دردارد.  یاژهیو گاهیجا...  و یشناسجامعه ،یخیتار

که  یحالفراوان است. در  یهایکاست یهمچنان دارا ،یتمدن فهم حوزه گرفته،صورت

و  نید نیا تیو خاتم تیبه سبب جامع اسالم، در شده یمعرف یتمدن میعظ یهاتیظرف

 ریفراگ ییگشاافق گر،ید یو از سو ه،یدر قرون اول یتمدن شکوهمند اسالم ینیتجربه ع

 و فالسفه انتقاد ،یغرب تمدن و فرهنگ افول از ییهاهنشان شیدایپو  یانقالب اسالم

به  سمیمدرنپست انیجر ییپاسخگو عدم آن، یامدهایپ و تهیمدرن روند از یغرب متفکران

 یپ در یتمدن و یفرهنگ یآگاه شیافزا شدن،یجهان روند دیتشد ،یادیبن مشکالت

 .کندیم دانصدچن را موضوع نیا ضرورت ،یارتباط و یاطالعات امکانات گسترش

 متفکران، فیتعار درنگرش تمدنی در گرو تصور صحیح از تمدن است.  کارآمدی

 مختلف یهاحوزه در. گرددیم نییتب ،«جامعه» یبرا یصفت و یکل یمفهوم مثابهبه تمدن

 گفته سخن تمدن با رابطه در یاسیس علوم و یشناس جامعه فلسفه، خ،یتار همانند یعلم

مفهوم  نیا یدگیچیبر پ دهد،یچند ذوابعاد بودن تمدن را نشان مموضوع هر  نیشده که ا

 توجه زین «ساالر مردم نظام» بر تمدن، بر عالوه ق،یتحق نیا کهیی آنجا ازافزوده است. 
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 . ردیگیم قرار توجه و احصاء مورد منظر نیا از گوناگون فیتعار دارد،

 از عبارت آن، یکل شکل به انتویم را تمدن: »سدینویم تمدن فیتعر در دورانت لیو

 و شودیم ریپذ امکان یفرهنگ تیخالق آن، وجود جهینت در که دانست یاجتماع ینظم

 یجعفر یمحمدتق عالمهاز منظر  .(0 ص ،4ج ،4914 دورانت، لیو«)کندیم دایپ انیجر

 اشتراک و عادالنه روابط با معقول اتیح در هاانسان هماهنگ تشکّل از است عبارت تمدن

 ابعاد یهمه در هاانسان یمعنو و یماد اهداف شبردیپ در جامعه یهاگروه و افراد یهمه

 .(414ص ،0ج  ،4910 ،یجعفر)مثبت

 در هادگاهید تفاوت بر عالوه ند،یگویم سخن آن از مختلف شمندانیاند که یتمدن

قرار  دیرد تأککه مو زین یتمدن یتوسعه و شرفتیپ کننده، جادیا عوامل و یگستردگ با رابطه

آنچه انسان  شیمحدود، افزا یبرخی تمدن را در معنای .دارد یمتفاوت سطوح رد،یگیم

 گر،ید ییاعده نظر از اما کنند؛ می تعبیر زندگی، ظواهر در یتجمالت و کندیمصرف م

و برای گام  گرددمی آراسته ظاهری سازو عالَم متمدن، باطنی عمیق دارد که زمینه جامعه

 .کردبا دقت نظر باطن  ایندر تن به سوی تمدن، باید برداش

 یهاضرورت در رفاه فقط نه آن، یگسترده یمعنا به تمدن ،یچیوکی فوکوتساوا نظر از

 به را یبشر یزندگ که ینحوبه است، لتیفض پرورش و معرفت شیپاال بلکه روزانه،

باشد، شهروندان  شتریب یعاجتما زشیهر چه آم ،دگاهید نیا در. دهد سوق باالتر یامرتبه

 و ابدی گسترش شتریب یبشر روابط چه هر و شوندیروبرو م گریکدیبا  شتریملت ب کی

 یبشر شعور و گرددیم ترانسان متمدن عتیطب ،نسبت همان به ابد،ی تحول آن یالگوها

 نیباالتر تمدن نیز، نگتونیهانت ساموئل نظر از .(94ص ،4919، یی)باباشودیم افزون

 ،4911 نگتون،یهانت)دیآیم شمار به یفرهنگ تیهو سطح نیترگسترده و فرهنگ یبندهگرو

 .(11 ص

اساس تعاریف فوق، اساس تمدن، نه ظواهر، بلکه فرهنگ و هویتی است که بر  بر

مبنای این فرهنگ شکل گرفته و فرهنگ نیز بر فضیلت استوار است و برای گام برداشتن به 
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 جامعه، بومیالمی، باید فضایلِ برآمده از فرهنگ و هویت سوی ساخت و تحقق تمدن اس

 و دارد تمدن یریگشکل در یمحور و یاساس نقش فرهنگ بنابراین،و تقویت گردد.  احصا

 ،4911 )طاهرزاده،«است فرهنگ یینها ظهور تمدن» که شد دهیعق هم اشپنگلر با توانیم

 نیا حال .گردد یم روشن تمدن یهاشد، نشانه ایفرهنگ که بارور و پو ،یبه عبارت .(41ص

 و رشد از توانیم یصورت چه در و ستیچ فرهنگ یشهیر که گرددیمموضوع مهم مطرح 

 ست؟یچ رشد نیا صیتشخ یبرا شاخص و اریمع گفت؟ سخن یفرهنگ بلوغ

 سراغ به دیبا دارد، جامعه و تمدن تیماه در یاساس ینقش که فوق مسائل به پاسخ یبرا

 یتفاوت گریکدی با فرهنگ «وجودِ» در مختلف جوامع. رفت جوامع در ترقیعم یهاهیال

 یفرهنگ از برگرفته خیتار درطول مختلف، ملل و اقوام کردارِ و رفتار که معنا نیبد ندارند؛

 یها( تفاوتتی)ماهیفرهنگ تیفیو ک یاما در چگونگ ،نهندیم ارج بدان جوامع که است

 نیهم در توانیرد و سرنوشت اقوام مختلف را متفاوت عمک اساسا و دارند یفاحش

)ره( ینیخم امام که همانطور. کرد ریتفس «ندهایناخوشا» و «ندهایخوشا» یمعنا به فرهنگ

 اساسى دخالت جامعه هر موجودیت در که عنصرى واالترین و باالترین شکبى: ندیفرمایم

 را جامعه آن موجودیت و هویت جامعه هر فرهنگ اساسا. است جامعه آن فرهنگ دارد،

 .(411ص ،40ج  ،ینیخم امام)دهدمى تشکیل

 در فرهنگ یهاشاخص مثابهبه که...  و هاهیسرما باورها، رسوم، و آداب یعامل چه

 پرسش نیا توانیم ،یکل ینگرش در ای و بخشد؟یم تحقق و نیّتع شوند،یم شناخته جامعه

 یبرا یکل یاواژه «تیهو»است؟  یعاملجوامع بسته به چه  زاتِیتما که کرد مطرح را

 ،است های آنتیهو تفاوت در جوامع یماهو تفاوت یعبارتبه و است عامل نیا نییتع

 .است تیهو تمدن، و فرهنگ یشهیر و خاستگاهگفت  توانیم بنابراین

را  «یگرید»در مقابل « من»مدن در ذات خود تمایز و تغایر و به بیان دیگر، قرارگرفتن ت

دهد. در ارائه مى یهمراه دارد. بنابراین، هر تمدنى تعریفى متفاوت از خود و دیگربه

رویکرد تمدنى خود را در مقایسه با  یپردازهر نظریه ،تمدن یمطالعات نظر ساحت
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موجود در درون گفتمان تمدنى را با  یهاکرده، پرسش یبنددیگر مفصل تمدنىرویکرد 

-اس آن به جرح و تعدیل دیگر رویکردها و نقد پاسخدهد و بر اسپاسخ مى خودرویکرد 

و « خود»پرداز از ، هر چه شناخت نظریهاینروپردازد. از رو مىها به مسائل پیشآن یها

 یاز نسبت میان این دو ارائه دهد)نوروز یترتواند تبیین روشنتر باشد، مىکامل «یگرید»

او درون آن معنا  یهاکه همه هویت هویت اساسى گر،یعبارت د به. (14 ، ص4919 روز،یف

عنوان یک بشرِ مشابه دیگران است، اما پس از  به یخواهد یافت، تعلق انسان به جامعه بشر

دهنده هویت اوست و با نام تعلق تمدنى  سامانتر وجود دارد که درونى یااین الیه، الیه

طلق است؛ یعنى عموم و خصوص م پیشین،قابل شناسایى است. نسبت این الیه و الیه 

به هویت تمدنى است. بدین ترتیب،  نسبتهویت ناشى از تعلق نخستین، هویت شاملى 

حال به است و درعین یبشر جامعههویت و تعلق تمدنى اخص از هویت و تعلق به 

ذیل هویت تعلقى به جامعه  تمدنى یهاتمدنى، تمام هویت یهاواسطه تنوع و تکثر هویت

یک هویت تمدنى مشخص قرار  درى هر انسانى در نهایت تنها شوند، ولمعنا مى یبشر

درون این هویت تمدنى خاص  شخصى،هر  یها براها و تعلقدارد. همچنین دیگر هویت

 .(411 ، ص4919 پور،یدریح: از نقل به ؛441، ص4911او معنا خواهد یافت.)نصر، 

 متضاد یحت و تنوعم گسترده، اریبس ،شده مطرح «تیهو» مبحث لیذ که ییهاهینظر

 محققان توسط یفراوان یهادگاهید زین یرانیا تیهو سطوح و اصل با رابطه در. است

 از ییهاکه با ورود جلوه یاگسترده راتییتغ به توجه با. است شده مطرح یخارج و یداخل

 تیاهم مسئله نیا داده، رخ انیرانیا رفتار و رانیا در گذشته، قرن دو یکی در غرب، تمدن

 که شد مطرح یرانیا متفکران انیم در یجد صورتبه سؤاالت نیا. است کرده دایپ یاالترب

 اثر انیرانیا تیهو در غرب ایآ و بوده؟ یصورت چه به غرب تمدن با انیرانیا یمواجهه

 تیهو یایاح راه م؟یاشده تیهو بحران دچار مواجهه، نیا در ما ایآ است؟ گذاشته

 یاسالم تیهو یایدر اح یچه نقش یانقالب اسالم صوصاخ ،یاسالم یهاجنبش ست؟یچ

 مقابل در تیمصون یبرا و داشته یسلب جنبه فقط تیهو یایاح نیا ایآ د؟ینمایم فایا
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 ایآ شد؟ قائل آن یبرا توانیم زین یجابیا وجه نکهیا ای و دارد تیاهم غرب تمدن داتیتهد

 مقدمه و باشد داشته ییزافرهنگ توان هک برد باال جا بدان تا را یاسالم تیهو قوت توانیم

 باشد؟  یمجدد تمدن اسالم یایاح یبرا یانهیزم و

. شودیم «یآگاه» ینوع به منجر شود،یم داده تیهو سؤال به که یپاسخبر اساس این، 

دارد. ارنست رنان معتقد است شرط  «یخودآگاه» یاز نوع تیحکا تیهو گر،یبه عبارت د

 نیا .(491: 4914 ،ییاز آن است)رجا یو آگاه یغن راثیم کیتن ملت داش کی یالزم برا

 در یوقت و دینمایم فایا یاساس ینقش تمدن، یریگاست که در شکل تیهمان هو ،یآگاه

 تیواقع، هو در. شودیم یتمدن تیهو به لیتبد رد،یگ قرار یساز تمدن و تمدن ساحت

 بستر در و خاص تمدن یفکر یادهایبن هیپا بر که است یاجتماع تیهو ینوع یتمدن

 و یتمدن فرهنگ ،یاجتماع انسجام و ردیگیم شکل ادهایبن آن از برخاسته ینیع یهانظام

 نیبا چن . بنابراین،(01 ، ص4919 ،یی. )بابابخشدیم شکل راهر تمدن  ازیمورد ن یمندنظام

ه دموکراسی، ی، و اینکه کدام رهیافت بدموکراس به ناظر اتینظردر ادامه  ،ینگرش تمدن

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ساز است،تمدن

  یدموکراس مفهوم -4

 نیا به هادولت و هاحکومت از یاریبس هاست ک یساحت چند و مدرن یواژه یدموکراس

 اند،برده بهره یاسیس نظام گرید اشکال از که زین گرید یهاحکومت. شوندیعنوان شناخته م

 ،یآن، همانند حقوق بشر، آزاد یرا با اصول کل شینسبت خو دیاب یالمللنیب یعرصه در

 هانظام در برتر ارزش کی به مفهوم نیاکه  ییحق مشارکت مردم و ... مشخص کنند. تا جا

 ریجماه اتحاد یفروپاش از پس ژهیوبه و ستمیب قرن در. است شده لیتبد هاحکومت و

 یاسیس ستیز یوهیش نیترمطلوب مثابهبه یدموکراس ن،یبرل وارید ختنیر فرو و یشورو

توافق و  ییشده و گو لیتبد ،یدر مفهوم هابرماس ،یاسیارزش س کیمطرح شده و به 

 استیس علم یبرخ» .(1-9 صص ،4911 ،یدرباره آن شکل گرفته)انصار یجهان یاجماع

  .(41 ص ،4914 ه،یری)بش«دانندینم ینظام دموکراس علمِ جز یزیچ را مدرن
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 تاکنون،وجود ندارد و  یدموکراس یدر رابطه با مفهوم و معنا یاجماع این،با وجود 

 هلد دیوید. است نشده ارائه یدموکراس از یجامع فیتعر دانشمندان، تالش رغمیعل

 وارد یدموکرات ی،فرانسو قیطر از شانزدهم قرن در که داندیم یونانی یاواژه را یدموکراس

 به نیکراتئ و مردم یمعنا به یونانی زبان در دموس( 41 ص ،4911 لد،)هشد یسیانگل زبان

 را یدموکراس فیتعر نیترعام یاعده .(44 ص ،4919)کوهن، است کردن حکومت یمعنا

 یهاارزش و هایآزاد از یبرخوردار منظوربه جامعه کی افراد یبرا هافرصت یبرابر»

  .(11 ص ،4910 ،ی. )آشورانددانسته «یاجتماع

 فصل را مبنا ده ،دارد وجودانواع آن  و یدموکراس فیکه در تعر ییهاوتتفا رغمیعل

-ینسب سم،یپراگمات سم،یبرالیلکه عبارتند از:  اندکرده ذکر یدمکراس انواع یهمه مشترک

 ،ییگراقانون و قانون ،یمدن یبرابر اصالت قبول، و تیرضا اصالت قرارداد، اصالت ،ییگرا

 زین گرید یبرخ .(14 ص ،4914،یقیحق ی)جواهربشر وقحق و مردم، تیحاکم ،یشهروند

 انتخابات یهامؤلفه و دانسته یمبتن ،تحمل و تکثر تفرد، یمقوله سه یهیپا بر را یدموکراس

 و یگررقابت ،یریانتقادپذ و یانتقادگر ،یریپذ انتخاب و یگرانتخاب ز،ین را کیدموکرات

 .(11 ،ص4914 ،ی)جاللاندبرشمرده یریپذتیمسئول و یدهپاسخ    و ،یریپذرقابت

  یگوناگون نسبت به دموکراس یهاافتیره -5

 ارتباطبر اساس ساختارها و  یاسیس نظام نیا در تتبّع است، مهم آنچه ،یتمدن کردیرو از

 .است یفکر یبا مبان کیدموکرات یهانظام

 که آوردیم انمی به یفکر مکتب دو از سخن ،«یدموکراس و فرهنگ» کتاب در ارمهیگ

. این دو شودیم ستهینگر آن ییغا هدف نییتع منظر از یدموکراس به مکتب دو نیا در

 ،یروش یدموکراس در. «یارزش» یدموکراس و «یروش» یدموکراس مکتب عبارت هستند از

 یباز قاعده ینوع وجود ترمهم آن از و نهادها از یامجموعه وجود تیخصوص نیبارزتر

 و افراد حفظ به محدود اما است، مهم چه اگر یدموکراس نوع نیا هدف. است یاسیس
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 یدموکراس نوع نیا ارمه، یدهیعق به. است استبداد و یخودکامگ مخاطرات مقابل در جامعه

در . دهد یآشت هم با را شخص هر یآزاد و تیاکثر اراده متناقض نسبتا اصل دو خواهدیم

 به نسبت یمعکوس وضع قایدق «یاتذ» ای «یارزش» یدموکراس یهافرضشیپ مقابل،

 یساختارها و هاوهیش ن،ینهاد یهاشکل یدموکراس نیا در. دارند یروش یدموکراس

 نیبهتر در همه ،یاقتصاد یساختارها زین و یاسیس مشارکت مجلس، یندگینما و یانتخابات

 نیا فقط و نهاستیا همه از واالتر و فراتر که یهدف خدمت در هستند ییابزارها حالت

 یبرابر شرفتیپ آن و دارد را «کیدموکرات» صفت فیتوص یستگیشا که است واالتر هدف

 یشخص یاستعدادها از را بهره نیبهتر بتوانند که ییجا تا تکامل جهت در زنان و مردان

 به وصول لیوسا و ابزارها نه دارد تیاهم هدف یارزش یدموکراس در. باشند داشته شیخو

 .(41 - 44 صص ،4911اِرمه،  یر.ک: گ )آن

 تِیکل فهم به است، حاکم یدموکراس یهامدل و فیتعر بر که ییهاافتیره به توجه

-طبقه ها،افتیره نیا فهم با. کندیم کمک یدموکراس به نسبت متضاد و متنوع یهادگاهید

-یهست» افتیره دو ،یکل و عام سطح کی در بنابراین،. شودیم ترآسان هادگاهید یبند

 :گرفت نظر در یدموکراس یبرا توانیم «یشناختروش» و «یشناخت

 یشناختروش افتیره 5-1

 هیتعب با صرفا و است حکومت روش صرفا یدموکراس ،یشناخت روش افتیره در

 رهیغ و یانتخابات نظام و احزاب سم،یپارلمانتار مانند ،خاص کارهایو ساز  از یامجموعه

 رهبران انتخاب «روش» صرفا یدموکراس. کرد دایپ دست کیدموکرات حکومت به توانیم

 ستیز وهیش ،نیبنابرا. است یاسیس یهاگروه و احزاب زیآممسالمت رقابت ای و یاسیس

 یادیطرفداران ز افتیره نی. اابدیینم یزمامدار یاسیس وهیش با یمناسبت چندان انیآدم

و  یدموکراس»خودش با عنوان  در کتاب ویدارد و نوربرتو باب تریدال، شومپ ست،یپیمانند ل

 .(41 ص ،4911 ،یپرداخته است)انصار یافتیره نیچن یامدهایبه پ «یکتاتورید
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 یشناختیهست افتیره 5-2

 عت،یطب انسان، به متفکران نیا که است ینگاه نوع آن ،یشناسیهست افتیره از منظور

-به را یدموکراس کران،متف از یبرخ. دارند یشناسهانیک به یکل طوربه و استیس و جامعه

 .ردیگیبرم در را یاسیس نظام ینوع از فراتر یابعاد که انددانسته «یزندگ وهیش» مثابه

مثل روسو، ولستون کرفت و جان  یشمندانیتوسط اند یتکامل یدموکراس یریگشکل

 یاز دموکراس یشناختیهست افتیحرکت به سمت ره یهانهیزم توانیرا م لیاستوارت م

 یبه دموکراس یروش یگذار از دموکراس ،ینوعبه توانیرا م یتکامل یدموکراسدانست. 

 یزیچ ،یاسیمدل س کی مثابهبه ،یاز دموکراس یتکامل یاسدر دموکر رایدانست؛ ز یارزش

 یتکامل ی. طرفداران دموکراسرودیحاکمان انتظار م نییروش و نظام تع کیاز  شیب

حاکمان،  نییتع یمطلوب برا یروش و الگو کی نیعالوه بر تأم یمعتقدند که دموکراس

 .شودیم زیها نسبب تکامل و رشد انسان

 نیا هیاست که پا یو اساس یچند اصل محور یدارا ستیز وهیمثابه شبه یدموکراس

اعم از  یفلسف یمبان یبر برخ یمبتن زیاصول ن نیو البته ا دهدیم لیرا تشک ینوع دموکراس

 است. یشناخترفتو مع یشناختانسان یمبان

 اصل ،یاسیس یهاهیو نظر هافلسفه از یاریبس یآرزوها از یکی هلد دیوید نظر به

 آن ترـقیدق برگردان و است یراسدموک یاصل اساس نیاست. ا (outonomy)یخودمختار

 خودآگاهانه توانندیم که کندیم داللت هاانسان  استعداد آن بر ینییخودآ. است «ینیخودآئ»

 (self-determining)بخشخودسامان و (self-reflective)شیخوداند د،نکن لاستدال

 یهاانیجر بر یاثرگذار و انتخاب ،یداورسنجش،  ییتوانا متضمن استعداد نیا. باشند

 ،یدموکراس جوهره افت،یره نیا در. است یخصوص و یعموم یزندگ در ممکن یعمل

 کرد،یرو نیا طرفداران که دارد یتیاهم نآنچنا لاص نیاست. ا «ینییخودآ» نیبه چن دنیرس

 از توانینم یحت گرید شود، انکار ینییخودآ نیا ل،یدل هر به که ییجا در: معتقدند
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-یم اخذ گرید جهان از را شیخو نیقوان که 4کیتئوکرات یهانظام. کرد صحبت یدموکراس

 خود که گرددیم سیتأس یدموکراس ییجا در. باشند یدموکراس یمدع توانندینم کنند،

-1 صص ،4911 ،ی)انصارکنند وضع قانون خود یعموم و یخصوص یزندگ یبرا هاانسان

رنسانس  سمیاش به ارسطو و اومانکه سابقه یخواهیمعتقد است جمهور هابرماس .(1

اشخاص  یاسیشاسیپ یشهروندان را بر آزاد یمدن ینییدآهمواره اصل خو گردد،یبرم

  .(419و  411 صص ،4911س، )هابرماداردیمقدم م یخصوص

 ییهاشرفتیعلم فرع آن است و تمام پ»و  دیو علم و تفکر جد تهیاساس مدرن سمیاومان

نه امر  سمی(. اومان44، ص  4911 ،یداور«)شده از آن برآمده است یکه در علم و تکنولوژ

 ،ی)داورسازدیبلکه جزء ذات آن است و ساختار تمدن امروز را م ،عارض بر تفکر غرب

مدرن است و  تهیسوبژکتو ای «یادیخودبن»از  یناش سمیاومان نی(. ا11ص  ،4914

 زانیم ،آن است که خواست بشر یاصل دموکراس»است.  یادیدبنخو نیالزمه ا یدموکراس

 تواندینم ،نداند زیاصل باشد و بشر را دائر مدار همه چ نیکه منکر ا یاست و کس استیس

 زیرا ن یو دموکراس نید انیجمع م پس(. 411، ص 4919 ،یداور«)باشد قداصل معت نیبه ا

و  اردد یاست که منشأ آسمان یقواعد یدارا نیاست که د نیو علت آن ا ستیممکن ن

 (.414ص، 4911 ،ی)داوردهدیمجال بروز و ظهور نم ینیتجدد به نظام د

 مثابهبه انسان بر یمبتن یدموکراساست.  یغرب یفلسف یشناسانسان یبر نوع یمبتن اصول نیا

 فلسفه ادیبن تهیویسوبژکت. است مدرن یفلسف یدستاوردها از یکی سوژه مفهوم. است سوژه

 هم انهیگراعقل گرچه دوران نیا از نیشیپ یهافلسفه .(1 ص ،4911 ،یداور)است مدرن

 به سوژه مثابهبه انسان. کردندینم یتلق هانیک و یهست مدار مثابهبهرا  انسان یول ،بودند

 و جهان یدگرگون و رییتغ کار در رأسا تواندیم که است انسان عقل یروین به نیقی یمعنا

 با که است یستیز وهیش تنها یدموکراس: معتقدند یبرخ جهت نیا از. شود وارد عتیطب

 یهاکرامت و هاارزش تحقق به تواندیم و دیآیمجور در «انیانسان بودن آدم»اصل 

 .................................................................................................................................................................  
1 Theocratic systems 
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 نیهم اساس)بر یدموکراس یینها هدف .(4 ص ،4911 ،ینصارانسان کمک کند )ا یوجود

 نیا شد، انیب که طورهمان پس .است یخودگردان و خود تحقق خود، توسعه( یشناسانسان

 «نید» یبرا ینقش اساسا و داشته ییسزاهب ریتأث غرب یتمدن تیهو یریگشکل در اصول

 .ستین قائل یتمدن یآگاه قوام و جادیا در

 مفهوم یهژموناست.  استیس یمعنا رییتغ ،یدموکراس یهایژگیوز ا گرید یکی

 را ولفورت بک موفه، الکالئو، مانند برجسته پردازانهینظر ،یاسیس نظام مثابه به «استیس»

 خود برداشت یبرا (The Political)یاسیس امر مفهوم از تا است داده سوق سمت نیا به

 استیس» یاسیس متفکر توانیم را فوکو شلیم. کنند استفاده استیس از

مانند  یاسیرا فقط نهاد س استیکه س یآن نگرش یعنی( دانست؛ Biopolitics)«ستیز

 یجمعانیم و یفردانیم ،یفرد مناسبات یتمام در را یاسیس کنش بلکه ،ندیبیپارلمان نم

 me and)خودم و من نیب که یارابطه فوکو شلیم دگاهید در. دهدیم قرار توجه مورد

myself) است یاسیس یامدهایپ متضمن که ی خواهد بودارابطه شود،یبرقرار م زین .

 انتخاب انواع و کالم نوع ش،یآرا نوع پوشش، انتخاب کند،یم کنترل را خودم من، چگونه

 کند،یم اشاره یگرید نهیزم در فوکو که طورهمان و ردیگیم شکل رابطه نیا در یفرد

 دنزیگ یآنتون شعار. لذا کندیم دیبازتول افراد یانضباط وهیش در شکل نیا به را خود قدرت

 دنزی)گ (The personal is the political )است یاسیس امر ،یشخص امر که است نیا

 .(941 ص ،4911،

 یارابطه معنا، نیا به استیس. دهدیم شکل یزندگ وهیش و سبک به یاسیس امر

 در افراد یخودها و هاتیهو. است حکومت و دممر انیم خاص ینهاد رابطه از ترگسترده

 نیا از. دارند یاسیس ییمعنا بار روابط و مناسبات از یاریبس و ردیگیم شکل یاسیس کنش

 .دارد برجسته ینقش یتمدن تیهو یریگشکل در جهت

 یکی م؛یکن ریتعب قدرت در مردم مشارکت به ،یکل طوربه را یدموکراس اگر نکه،یا تاینها

 رخ آن فهم در که است یتحول و قدرت از ریتعب ،یدموکراس به نگرش نوع نیا الزامات



 
 

 (7)پیاپی ، 1411 تابستانو  بهار، 1شماره ، 4دوره اسالمی،  نوین تمدن بنیادین مطالعات علمی فصلنامهدو

 

 

01 

 

 مثابه به یدموکراس هینظر در یشیبازاند یهاضرورت از یکی ،گرید عبارت به. است داده

-یم مربوط استیس و قدرت یمفهوم تحول به ست،یز وهیش به آن قیتعم و یاسیس نهاد

 آن از قدرت که شودیم گفته غالبا یموکراسد فیتعر در .(11 ص ،4911 ،ی)انصارشود

 انیم« قدرت» یمعنا درباره نجایا در. شودیمتبلور م هاآن تیحاکم شکل در که است مردم

 نکهیا ای است حکومت ابزار صرفاً قدرت ایآ که دارد وجود مشاجره و مباحثه پردازانهینظر

 .دارند را آن اعمال ییتوانا ،یاسیس یندهایفرا در مردم

 ای یعموم ،ینهاد یهامکان به فقط قدرت که معتقدند هاستیمدرنپست از یاریبس

 قدرت به فوکو شلیم. است شردر سراسر جامعه منت بلکه ،شودینم محدود یخصوص

 ،یزندگ سبک در خودش، با انسان رابطه در یحت قدرت بود؛ معتقد «اتیح به مشرف»

در خصوص مفهوم  یو. دارد وجود هم...  و تکلم طرز ش،یآرا طـرز دن،یپوش لباس طرز

مفهوم  کیکند و معتقد است قدرت  یساده را رد م یقدرت، درک سلسله مراتب یستیو چ

 ده،یچیاز روابط در هم پ یابلکه در شبکه ست،ین یو دستور نییاز باال به پا یساده ابالغ

کند.  یوع مو آن را مشر نییکه ساختار جامعه را تع یزیاست. همان چ یو جار یسار

( می)مفاه یو زبان یمختلف تعامالت اجتماع یهاهیدر ال شهیمفهوم ر نیدر ا قدرت

 .(11 ص ، 4911 ، یمیدارد)نوابخش و کر

  سازتمدن افتیره -6

 و جامعه متن از و داشته زیناگر و قیعم یاثر ،جامعه یتیهو یهاهیال یتمام در یدموکراس

. از زدیریم یپ را یتمدن یادهایبن ،یانسان یرفتارها و هاانتخاب ق،یعال به یدهشکل با

 ،صلح حفظ دولت، یو بالواسطه هیو اول یباور است که هدف اصل نی، گارنر بر ااینرو

 فراتر که دوم هدف. آورندیم وجود به را آن که است یافراد انیم در عدالت و تیامن ،نظم

 یمل یو ترق شرفتیپ یدر راستا یرفاه عموم نیاست، توجه به تأم یفرد یهاخواست از

، ص 4911است)عالم،  یتمدن بشر یدولت، اعتال یو آرمان عال ییاست، اما هدف نها

491).  



 

یاسالم یناز منظر تمدن نو یغرب یبه دموکراس شناختیینگرش هست یتظرف  

 

 

01 

 
 

 یافلسفه همان است، غرب یفلسفه و تهیمدرن یمبان از برآمده یدموکراس ینظر یمبان

 غرب تمدن تیتقو و بسط به ک،یدموکرات یهانظام تیتقوتمدن غرب است و  یهیپا که

اِعمال حکومت در نظر  یبرا یرا صرفا روش یاگر دموکراس بنابراین،. نمود یانیشا کمک

-ینم وجهچیهبه ینظام نیچن ندارد، یمعرفت یمبان و هابا ارزش یقیکه ارتباط وث میریبگ

 روابط و مناسبات» در تکامل تمدن، تر،روشن یعبارت به. ردیگ قرار تمدن یهیپا تواند

 گاهیو نه جا یانتخابات یکارها و نه ساز گردد،یم یتکامل نی. آنچه موجب چناست «یانسان

-یم مستقر آن بر کیدموکرات ینهادها که است یفرهنگو  تیهواحزاب و ... است، بلکه 

 .شود

 یدموکراس با رابطه در که ییهاهینظر همه مشترک وجه: معتقدند متفکران نظر، نیهم از

 وهیش صرفا هاآن نظر از یدموکراس که است نیا دارد ودوج ،یشناختیهست افتیره با

 توانیم مبنا نیا به. است یزندگ از خاص وهیش استقرار یبرا یتالش بلکه ست،ین حکومت

 یاستقرار نهادها یفرهنگ یادهایبر بن کهدانست  «گرافرهنگ» را پردازانهینظر نیا

 .(41، ص 4911 ،ی)انصارکنندیم دیتأک کیدموکرات

 رساند،یم تینیع به را تمدن کی تفکر آنچه ،یتمدن و کالن سطح در که گونههمان

 آنچه است، صورت نیهم به زین یاسیس یهااست. در نظام (life style)یزندگ سبک

 جامعه در که است یزندگ یوهیش و سبک دهد،یم نشان را یاسیس یها نظام تیماه

 توانیم کند، دایپ یفرامل و قیعم یبسط ،یزندگ سبک نیا اگر و شودیم داده نشر و هیتوص

 .نمود تصور یسازتمدن ریمس در را نظام آن

 تمدن نیا یکپارچگی یژگیو غرب، تمدن با یدموکراس نسبت یبرا لیدال از یکی

 بلکه است، غرب تمدن تیکل با کامل یهماهنگ در یاسیس نظام تنهانه که معنا نه ایب. است

 به منحصر یژگیو نیا البته. اندگونه نیا زین یاخالق و یاقتصاد منظا همانند گر،ید یهانظام

 یوستگیپ نیا. است. یتمدن ساختار الزامات از یذات یوستگیپ نیا و نبوده غرب تمدن
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 یاصل یهاسازه از یکی بنابراین، .دارد تمدن اجزاء انیم ساختارمند روابط وجود از تیحکا

 و یارتباط یهاشبکه بکند، دایپ ازیامت گرید تمدن از تمدن کی شودیم موجب که تمدن

 از متفاوت جهت آن در یتمدن هر که است یتمدن یهانظام خرده انیم ساختارمند روابط

 و هانظام خرده رفتن نیب از شهیهم هاتمدن زوال عامل ، بنابراین،... هاستتمدن گرید

 سقوط و زوال موجب دن،تم آن نظم و ساختار در اختالل گاه بلکه ست،ین یتمدن عناصر

 گر،ید یتمدن یبندصورت و تمدن کی زوال در تضاد و جنگ نقش. شودیم تمدن کی

 و زدیریم هم در یاجتماع ساختار ،یجنگ ندیفرا در اصوال که است نیهم موجب به شتریب

 زوال علل توانیم ،منظر نیا از .(01 ص، 4919،یی)باباگسلدیم هم از یاجتماع انسجام

 است یگسستگ ،یسازتمدن موانع نیترمهم از یکی رایز ،کرد یبررس یخوببه را اهتمدن

 هر موارد یبرخ در اساس، نیا بر. شودیم جادیا مختلف اجزاء نیب گوناگون لیدال به که

 نیچن وجود عدم لیدل به اما دارند، را یساز تمدن تیظرف جامعه، یها نظام از کدام

 و نگریجزئ نگرش اثر بر است ممکن یگسستگ نیا. شودیمن آشکار تیظرف نیا ،یارتباط

 . دیآیم دیپد جنگ مانند یرونیب عوامل لیدل بر زین موارد یبرخ در شود، جادیا یارهیجز

 توسعه جوامع در یکل طوربه و اسالم جهان در یگسستگ نیا لیدال نیترمهم از یکی

 سنت با جوامع نیا انیم که یگگسست با غرب. است غرب تمدن یاستعمار حضور افته،ین

 غرب از فیتعر به ینگرش نیچنافزود.  یآشفتگ نیکرد، بر ا جادیا شانیخیتار یگذشته و

-ینم دارند، «یکیمکان» ارتباط که میبدان ییاوستهیپ هم به یهاتکه را غرب اگر. گرددیبرم

 که وستهیپ هم به «کل» کی عنوان به اگر اما کرد؛ استنتاج آن از کیستماتیس روابط توان

-یم گرید ییاگونه به قضاوت م،یبنگر است، برقرار آن اجزاء انیم «کیارگان» یارتباط

 .(11 ص، 4911 ،یاردکان یداور)ر.ک: شود

 یاسالم نیاز منظر تمدن نو یدموکراس یتمدن یها تیظرف یو بررس نقد -7

نظام  نیا یهارتیو مغا یراسدموک یبه بررس ،یتمدن یکردیرو بادر ادامه  بر اساس آنچه گذشت،

 . پرداخته خواهد شد: یاسالم نینو تمدن یاساس یهابا شاخص یشگیاند
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از  یبر نوع خاص یمبتن ،یدموکراس یاز اصول اساس یکی مثابهبه ینییخودآ اصل

است که پس از  یدینوع نگاه جد ،ینییخودآ یفلسف یاز مبان یکیاست.  یشناسانسان

آمد.  دیپد یانیو نسبت او با امور وح یاو در عالم هست گاهیرنسانس به انسان و جا

کردن راه نجات خارج از  دایو در قالب پ سمیبحث ابتدا با نهضت پروتستانت نیا یهانهیزم

 .شروع شد« لوتر»مقدس توسط  بکتا یعقالن لیتأو قیقرون وسطا از طر یسایکل

از انسان منورالفکر « کانت»که  یفیدر تعر ،یاو در هست گاهینوع نگاه به انسان و جا نیا

است  یاش منشأ قانون و دستورالعمل اخالقکه اراده یانسان کند؛یم دایادامه پ دهد،یارائه م

بشر را در  زین« هگل» .(09 ، 04 ص،ص4910 ،یاردکان یخود است)داور تیو خودش غا

 نیاوست. طبق اتام و تمام  یادیبشر و خودبن یوارد کرده است که عالم خودآگاه یعالم

 توانیو م شودیو خدا م رسدیبه کمال م خیتار یاست که در ط یفلسفه، بشر موجود

در تفکر  کندیم انیآن را با آه و افسوس و درد ب «چهین»که « خدا مرده است»گفت فکر 

 یعنیمعناست که بشر ـ  نیمطلق به ا یگوجود دارد؛ تحقق روان مطلق و دانند« هگل»

کائنات است و اوست  رمداریاست ـ دا افتهیدر او و با او تحقق  یدانندگ نیکه ا یموجود

 .خدا را گرفته است یکه جا

خودش  تینوع نگاه به انسان، انسان محور عالم شده و خود غا نیدر ا مجموع در

 یشناختیمبنا در نگاه هست نی. اپردازدیخود م یامور زندگ ریبه تدب یاست و مستقل از وح

به خداوند  یربط و وابستگ نیممکن الوجود ـ ع یفلسف ریبه تعب . ستین یرفتنیپذ یاسالم

و  اریاست و باوجود اخت یدر طول اراده اله یانسان اراده .الوجود ـ استواجب مثابهبهـ 

در  تواندیکه دارد نم یازینقص و ن لیدلعالم، به نیدر ا شیانسان در عمل خو یآزاد

 نیداشته باشد. بر هم تیخدا محور یجابه نکهیه رسد به اعرض خداوند مطرح شود، تا چ

آسمان  یرهایجدا کند و او را از زنج ینییآمعنا که انسان را از خدا نیبه ا ینییاساس، خودآ

نداشته باشد، در نگاه  تیانسان حاکم یبر زندگ ینید یهاو آموزه نید رها سازد و اساسا

 .ما مورد قبول نخواهد بود ینید
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است که انسان  نیا ،ینوع نگاه به دموکراس نیدر ا یشناختانسان یاز مبان گرید یکی

دارد.  یدر تکاملش نقش مهم تیو واقع تیهو نیاست که ا ییو گفتگو یموجود زبان کی

و بر  شودیحاصل م یزبان یفضاها نیآزاد و ورود در ا یگفتگو انیتکامل انسان در جر

 یانسان موجود گر،ید ری. به تعبشودیانسان م کاملت یمعبر و مجرا یاساس، دموکراس نیا

 نیا قیو ... از طر یعلم ،یهنر ،یشغل ،یخانوادگ ،یمختلف مذهب یاست که در فضاها

 .رسدیگفتگوها به کمال م

 قیو رشد او فقط از طر یریگاست و شکل ییگفتگو یمطلب که انسان ذاتا موجود نیا

 اتیح فیو معرفت انسان به گفتگو و تعر یو منحصر کردن زندگ شودیگفتگو حاصل م

ندارد و  یاکنندهمتقن و قانع لیاست که دل ییاو به گفتگو و اصالت خود گفتگو، ادعا

گفتگو که موجب رشد و تکامل انسان  نیا ایاست که آ نیاست. نکته مهم ا لیدلیب

تفکر و  یه مبنابرسد ک یجیبه نتا دیگفتگو نبا نیا ایندارد؟ آ یاریحد و مع چیه شود،یم

 رد؟یعمل انسان قرار گ

است که انسان بتواند راه خود را بشناسد و بر اساس آن، حرکت  نیا یگفتگو برا اساساً

الْقَوْلَ  سْتَمِعُونَیَ نَیِالَّذ ؛فَبَشِّرْ عِبَادِ»نکته وجود دارد که:  نیقرآن هم ا اتیدر آ رو،نیکند. ازا

انسان را به قول احسن و  هاست ک دیمف ییگفتگو یعنی ،(41و  41/ زمر «) َحْسَنَهُأ تَّبعُونَیَفَ

است که با  یو اصول یمبان ازمندین زین« قول احسن»به  دنیراه بهتر رهنمون شود. رس

و  دیمطلق گفتگو مف ن،یبنابرامنافات دارد؛  ییگفتگو یمدّ نظر طرفداران دموکراس یگفتگو

اگر انسان بخواهد  ،اینرو ست؛یسودمند ن زیشود نختم ن ییمؤثر نخواهد بود. اگر گفتگو جا

 یگفتگو به حرکت منجر نخواهد شد. گفتگو ابزار نیا هیچگاهدائما در حال گفتگو باشد، 

 زینفسه هدف باشد نینکته که گفتگو ف نیا ن،یشناخت راه است نه خود راه. بنابرا یبرا

که کرامت  شودیم دیب تأکمطل نیبر ا ینییدر بحث خودآ گر،ید ییسو از .است نادرست

است که متضمن حفظ  یتنها نظام یو دموکراس شودیبا نفس انتخاب کردن محقق م یانسان

با نفس انتخاب کردن، کرامت  ایاست که آ نیا زیبرانگاست. بحث تأمل یکرامت انسان
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آن،  یو وجود فضا یصرف انتخابگر یعنیکردن؟  ببا نوع انتخا ای شودیحفظ م یانسان

انتخاب و نوع انتخاب  یعالوه بر آن، چگونگ نکهیا ای؟ داردیرا محفوظ م یمت انسانکرا

 است؟ لیهم مهم است و در کرامت انسان دخ

را انتخاب کردن روشن  یزیبا چگونه انتخاب کردن و چه چ یو کرامات انسان لیفضا

را  یلیارذ یانتخابگر نیهم قیممکن است انسان از طر راینه نفس انتخاب؛ ز شود،یم

انتخاب  یهااو محفوظ است؟ نمونه یهم کرامت انسان صورت باز نیدر ا ایانتخاب کند، آ

و  یفراوان است. مگر آلمان ناز خیدر تار یو حقوق انسان متنادرست و برخالف کرا

ها به و تجاوزات آن یبودند، نژادپرست یچون انتخاب ایبرآمده از انتخاب نبودند، آ سمیفاش

کار جوهره و  نیبا ا «ینیلیموس»و  «تلریه» ایاست؟ آ هیها قابل توجلتم گریحقوق د

نوع انتخاب است که  رسدیبه نظر م بر اساس این،  خودشان را بروز دادند یکرامت انسان

 باشد، نه اصل انتخاب.  یکرامت انسان اریمع تواندیم

 لیت و فضاضامن حفظ کرام یبسترساز اصل انتخاب است، ول یدموکراس ن،یبنابرا

گفت  دی. عالوه بر آن، بادیدرآ سمیو فاش سمیممکن است از دل آن ناز رایز ست؛ین یانسان

از  یاریمختلف، در بس لیبنا به دال زین یو انتخاب واقع تخاباصل بحث ان یحت

 .باشد یکرامت انسان سازنهیبخواهد زم نکهیچه رسد به ا رود؛یبه محاق م هایدموکراس

 که یتمدن یتمنا اساسا که نمود ثابت توانیم زین گرید یمنظر از فوق، لیدال بر عالوه

 با یمبان و اصول در اگر یحت. است معقول ریغ یامر شده، انینما آن در زوال یهانشانه

 که اکنون و گذرانده را خود نشاط دوران غرب تمدن داشت، وجود اشتراک غرب تمدن

 یندهیآ در یاقتصاد و یاخالق نظام همانند مدن،ت نیا مختلفِ یهانظام یمنف تبعات شاهد

 ییشوایپ نیچن که زین ییکشورها بنابراین،. است ناپسند یامر ریمس نیا یط م،یهست تیبشر

 .اندنمانده امان در زوال و یآشفتگ نیا از اند،رفتهیپذ را

داشت غرب بر اساس پاس یتمدن کنون»: ندیفرمایم رابطه نیا در زین یرهبر معظم مقام 

 انصافا و حقا و است شدهپامال تیغرب، انسان یوجود آمد؛ امروز در نظام تمدنانسان به
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تمدن  نیتمدن و پاسداران ا نیهم ا یتیمنطِق هو یدر عرصه .اندشده شکست دچار

دارد فرو  یگریپس از د یکی یغرب یتمدن ماد یعلم یهاهیاند، چون پاشکست خورده

چه در  ،یعلوم انسان ینهیچه در زم -ها را آن یهاند، حرفآمد یدانشمندان زد؛یریم

-یبه هم م یگریپس از د یکی نتمد نیا یعلم یهاهیرد کردند؛ پا - گریعلوم د ینهیزم

 .(40/44/4914 ،یا)خامنهزدیر

 و سمیالیتیکاپ و سمیالیسوس ی،کنون جهان مشکل»: دیگویم یداور دکتر که گونههمان

 .است «ندهیآ افق یرگیت» لکهب ست،ین سمیبرالیل

 حال در و افتهینتوسعه مناطق و کشورها در تشیجمع درصد نود که یجهان ندهیآ 

 نانیا. است دهیرس افتهی توسعه جهان که برسند ییجا به خواهندیم و برندیم سر به توسعه

 ای گذشته نهما اشندهیآ باشد، داشته یاندهیآ اگر توسعه حال در جهان دارند؟ یاندهیآ چه

 با توسعه، راه در و توسعه جهان مردم یهمه. است افتهی توسعه جهان یکنون وضع

 را شانیهاجامعه یدرون یهاتعارض ها،یدشوار نیا و مواجهند بزرگ یهایدشوار

 کشانده یرانگریو و سمیترور و طیتفر و افراط یهاراه به را یکسان و ساخته آشکارتر

 با نکنند، غربت احساس خود انگارستین و دیامیب یجامعه در راگ یحت هاآن. ... است

 توسعه از یناش یخطرها و یاخالق و یروح فساد گسترش و یاقتصاد یهابحران

 صص، 4911 ،ی)داور«بکنند؟ توانندیم چه یانرژ منابع افتنی انیپا و جنگ یتکنولوژ

04-00). 

 یوستگیپ آن مختلف اجزاء و اندچهکپاری هاتمدن یتمام اساسا و غرب تمدن جهینت در

 انیم  کامل یهماهنگ به قائل که ،یدموکراس به یشناختیهست افتیره اینرو از و دارند

 سازتمدن است، یشناسیهست و یشناختمعرفت اصول و یدموکراس یهاروش و اصول

 .شد غرب تمدن به منجر و بوده
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 یریگجهینت -8

 که میریبگ نظر در حکومت اِعمال یبرا یروش صرفا را یدموکراس اگر ،یتمدن یکردیرو با

 یهیپا تواندینم وجهچیه به ینظام نیچن ندارد، یمعرفت یمبان و هاارزش با یقیوث ارتباط

 تینیع به را تمدن کی تفکر آنچه ،یتمدن و کالن سطح در که گونههمان. ردیگ قرار تمدن

 تیماه آنچه است، صورت نیهم به زین یاسیس یهانظام در. است یزندگ سبک رساند،یم

 نشر و هیتوص جامعه در که است یزندگ یوهیش و سبک دهد،یم نشان را یاسیس یهانظام

 را نظام آن توانیم کند، دایپ یفرامل و قیعم یبسط ،یزندگ سبک نیا اگر و شودیم داده

 .نمود تصور یسازتمدن ریمس در

 نیتبا لیبوده و هست، اما به دل سازتمدن غرب، یبرا یشناختیهست افتیره چند هر

. دینما فایا تواندینم یاسالم تمدن یبرا را ینقش نیچن ،یاسالم تفکربا  یدموکراس یمبان

 مردم نظام که است نکته نیا به توجه ،یسازتمدن یبرا هاضرورت از گرید یکی بنابراین،

 اسالم یمعرفت یمبان از رآمدهب که کند حرکت تمدن سمت به تواندیم یزمان ینید یساالر

 نیچن دارند، یغرب کیدموکرات یهانظام که ینظر یمبان با مسلما باشد، یاسالم انقالب و

 بنابراین،است.  یاسالم شهیبا اند یمبان نیا یذات ریتغا علت به نیا و شودینم فراهم یامکان

 شدنیجهان یهاهینداشته باشد، با نظر یتمدن ساز یمدعا یاسالم انقالبکه  یمادام

 عزم اگر اما شد، خواهد هضم یجهان مسلط انیجر نیا در ناخودآگاه که چرا ندارد، یمنافات

. گشت خواهد محسوب عرصه نیا در یتقابل ینقطه رد،یگ شکل نظام نیا در یسازتمدن

 .باشد ترکینزد تیواقع به نگتونیهانت ی«هاتمدن جنگ»  یهینظر ت،یوضع نیا در دیشا

 عالَم یماهو تفاوت بر دیتأک مقصود بلکه ست،ین غرب مطلق ینف یمعنا به هاگفته نیا

 توجه هاتفاوت نیا به دیبا ،یغرب یتکنولوژ و تفکر اخذ در. است یاسالم عالَم با غرب

های غربی را در عالمی دیگر وارد کرد و در نسبتی دیگر و با توان چیزمی رای. زشود

-روشن عبارت به .م جدید، امکان رشد و تغییر آن را فراهم آوردگیری از امکانات عالبهره
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آن عالم قرار  لیدر ذ دیبا ایدارد و ما  یمدارانسان همانند ،یذات ییهایژگیو یغرب عالَم تر،

 رییتغ با تا میکن وارد یگرید عالم در را میکنیم طلب غرب از آنچه نکهیا ای و میریبگ

 را عالَم توانیم نجایا در .برود نیب از دارد، ما یمبان با فاتمنا که آن یذات عواض ها،نسبت

 به شروع و ردیبگ شکل یاسالم تمدن اگر که کرد استدالل نیچن و دانست تمدن معادل

 یجامعه مناسبات یسامانده و یریگشکل رد،یگیم انجام که یکار نیاول بکند، یریگشکل

 تِیعقالن بر که شودیم یالتیتشک و ساختار جادیا ،یسامانده نیا یجهینت. است یانسان

 چه هر باشد، برخوردار یکاف قوت از ساختار نیا اگر حال. است استوار تمدن، آن بر حاکم

 ظهور با که گونههمان. ردیگیم قرار آن خدمت در و ساختار نیا ریتأث تحت شود، وارد

 برحذر هافرهنگ گرید با طارتبا از را نیمسلم تنها نه ،یاسالم عالم یریگشکل و اسالم

 أحسن یالگوها و شاخص ار،یمع که چرا شوند،یم هم امر نیا به قیتشو بلکه دارند،ینم

 زین...  و یروم ،یرانیا یهاتمدن یدستاوردها. است شده جادیا یاسالم یجامعه درون در

 یعبارت به. گردد منجر یفرهنگ یغلبه به آنکه بدون کند،یم کمک یاسالم تمدن قوت به

 یسازتمدن یبرا آنچه. بود قائل تفاوت هاگزاره نظام و هاگزاره انیم دیبا تر،روشن

 بنابراین، . دینمایم نیمع تاینها را هاگزاره صورت که هاستگزاره نظام دارد، تیموضوع

 .کرد تیریمد را مختلف یهاگزاره توانیم رد،یبگ شکل ینظام نیچن اگر
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 ،(ها وهیهاوش هی؛روییمبنا هی)نظریفیک قیتحق روش اصول ،(4910) ،تیجول ن،یکورب؛ آنسلم استراس،
 .یفرهنگ ومطالعات یانسان علوم پژوهشگاه :تهران پور، رحمت اهلل رحمت ترجمه

 ورگنی و نیباخت لیخائیم یهاشهیاند کیدموکرات)امکانات ییگفتگو یدموکراس ،(4911)، منصور ،یانصار

 .مرکز نشر: تهران ،(برماسها
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 .یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاهقم:  ،تمدن باب در ینظر یجُستار ،(4911)، اهلل بیحب ،ییبابا
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 (.4914) ،44 شماره ،شهیاند

 و نقد  ،«نصر نیحس دیس یتمدن یهاانگاره هیو تمدن؛ بن ما نید یهمزاد» ،(4919 )، عباس پور،یدریح
 .4919 تابستان، 11 شماره نوزدهم، سال ،نظر

مؤسسه  ی،مقام معظم رهبر تانای، مجموعه ب4 شیرایو ،تیوال ثینرم افزار حد ی،دعلیس ،یاخامنه
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 تهران: عروج. ،40ج ،امام فهیصح ،(4910) ،روح اهلل ،ینیخم

 .ریبرکی: امرانهت ،فلسفه در بحران ،(4919) ،رضا ،یاردکان یداور
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 ،گرانید و دگریها نیمارت هوسرل، ادموند در «ندهیآ تفکر راه شیگشا و دگریه» ،(4911ضا . )ر ،یداور
 تهران: هرمس. ی،شهاب اءیض زیپرو و یجوز محمدرضا ،یداور رضا ترجمه ،غرب بحران و فلسفه

 رات انقالب اسالمی.: انتشاتهران ،ترجمه احمد آرام ،4ج  ،نتاریخ تمد ،(4914) ،)ویل(زمیج امیلی، وتدوران

 .یتهران: نشر ن .فرهنگ چند و تمدن کی عصر در نقش یفای:اامروز انیرانیا تیهو مشکل ،(4914) ،فرهنگ ،ییرجا

 .زانیاصفهان: لُب الم .عهیش ییزاتمدن ،(4911) ، اصغر طاهرزاده،

 .یتهران: نشرن ،استیس علم یادهایبن ،(4911) ،عبدالرحمن عالم،

 .یوارزم: خرانهت ی،دیمج برزی. ترجمه فریدموکراس ،(4919) ،کوهن، کارل

 تهران: ققنوس. ،ثافب فر یترجمه مرتض ،یفرهنگ و دموکراس ،(4911) ،اِرمه یگ

 ،انیموفق ناصر جمهتر ،دیجد عصر در شخص تیهو وجامعه  :تشخص و تجدد ،(4911) ی،آنتون دنز،یگ

 .ینشرن: تهران

 ی،مرند دمحمدرضایبه کوشش س ،(4911) ی،نید یساالرمردم هینظر یمل شیهما نیمجموعه مقاالت سوم

  معارف. نشر: قم
 ،«یخیتار یشناسبر روند یمبتن یسازتمدن یبه سو رانیملت ا یخیحرکت تار نییتب»(، 4911) ،ابوذر ،یمظاهر

 و زمستان. زییپا ،1 یاپیشماره پ - 4، شماره 9دوره  ، یاسالم نیتمدن نو نیادیبندوفصلنامه مطالعات 

، «ینظر -یخیتار کردیتا رو ینظر -یفلسف کردیاز رو ی؛اسالم نیتمدن نو هینظر»(، 4911)ی، موس ،ینجف

 و زمستان. زییپا ،1 یاپیشماره پ - 4، شماره 9دوره  ، یاسالم نیتمدن نو نیادیبندوفصلنامه مطالعات 

به اهتمام حسن  ،اول جلد ،نصر( نیدحسیمعرفت جاودان )مجموعه مقاالت س ،(4911) ،نینصر، حس

 تهران: مهر نیوشا. ،حسینى
 نیتمدن نو نیادیبندوفصلنامه مطالعات  ،«یاسالم نیو تمدن نو ینید یساالرمردم»(، 4911) ابوالقاسم، دیس ،یبینق

 و زمستان. زییپا ، 4، شماره 4دوره  ، یاسالم

بهار   ی،اسیمطالعات س ،«فوکو شلیم اتیر نظرمفهوم قدرت د یواکاو»، (4911) ،فاروق ،یمیکر ؛مهرداد ،نوابخش

 .9شماره  ،4911

. سال سوم، شماره های حقوق عمومیاندیشه. «ساالری دینینظارت عمومی؛ مردم» ،(4919) ،محمد جواد ،ینوروز

 دوم، بهار و تابستان.
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