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های  شناختی پایان تمدنجامعه -تحلیل تاریخی

 البالغه نهج انسانی با تأکید بر
 * طاها عشایری

  دکتری تخصصی علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه کاشان

 الهام عباسی
 علمی و مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران عضو هیئت

 فاطمه عمرانی نژاد
 م شناسیمرد -کارشناس ارشد علوم اجتماعی 

 فاطمه نامیان
 پژوهشگری، دانشگاه کاشان-کارشناسی علوم اجتماعی

 چکیده

زمینه و هدف: تمدن عصاره فرهنگ، معرفت، دانش و خلقیات یک اجتماع است کهه در یهک وروسهه    
شود. تمدن بازنمای اوضاع سیاسهی، ککمرانهی، هنرارههای اجتمهاعی و مهدارای       تاریخی تشکیل می

ههایی   شود. همه اجتماعات برکسب نوع نظام سیاسهی خهود دارای تمهدن    میاجتماعی یک ملت تلقی 
هستند و این دستاورد درگذر تاریخ با فرارو و فرودهایی همراه بوده است. هدف اصلی وژوهش فعلی 

های انسانی چیست؟ وژوهش فعلهی بهه    شناختی فروواشی تمدن جامعه-این است که بسترهای تاریخی
هها   دههد کهه تمهدن    شهناختی نشهان مهی    های جامعه اجعه به تاریخ و نظریهاسنادی با مر-روش تاریخی

گیرند که کهواد  تلهخ فهراز و     مانند و سرانرام، مسیر انحطاط را در ویش می همیشه زنده و وویا نمی
تهرین   البالغه، مطالعات و اسناد تاریخ مشهود هست. در این میان عمهده  ها درآیات الهی، نهج نشیب آن

های بشری در بعد الف. تهاریخی ففقهدان رهبهری کهارآ، کهاهش عملکهرد نظهام         تمدنعلل فروواشی 
عهدالتی   شهناختی فروا  بهی  مدنی، توسعه آشفته، ککمرانی نامناسب( و ب. جامعه-سیاسی، نزاع قومی

گریههزی و  اجتمههاعی، زواا اعتمههاد سیاسههی، فسههاد اجتمههاعی، نایوتیسهها، نههابرابری اجتمههاعی، دیههن  
 بندی هستند.تفکیک و سنخ یی منفی اجتماع، آنومی اخالقی( قابلگرایی، فردگرا مصرف

  
 .تمدن، تاریخ، ککمرانی خوب، اعتماد سیاسی، آنومی سیاسی و اجتماعی واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
 92/1/3121تاریخ وذیرش:    92/33/3121تاریخ دریافت: 

 (t.ashayeri@gmail.comفنویسنده مسئوا:  *
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 مقدمه
تمدن به مفهوم شهرنشینی، به اخالق و آداب شهری خو گرفتن و نیز همکاری افهراد یهک جامعهه    

. بهه اخهالق اههل    (1132، ص3131فمعهین،   دی، فرهنگی آمده استدر امور اجتماعی، سیاسی، اقتصا

 شهر و انتقاا از خشونت و جهل به کالهت ررافهت و انه  و معرفهت همهان معنهای تمهدن هسهتند        

بینی و اکتیاط در امور اقتصادی، سازمان  . تمدن دارای چهار رکن اساسی ویش(33، ص3113فدهخدا، 

. صهفحات  (92، ص3113فدورانهت،   و بسط هنر اسهت  سیاسی، سنن اخالقی و کوشش درراه معرفت

ههای زیهادی اسهت کهه زمهانی بهه او  عهزت و         ها و اقهوام و ملهت   تاریخ ور از طلوع و غروب تمدن

، 3133فمیکهل،   سربلندی رسیدند، اما و  از مدتی، قدرت و منزلتشان به ضعف و ناتوانی تبدیل شهد 

مدن هستند، رلا به معنی تعدی به قهانون کیهات   های ت . رلا عامل زواا تمدن و نوابغ سرمایه(11ص

محوری رسیدن به کیهات معقهوا اسهت. فرهنهگ،      واقعی معقوا است، مراد از تمدن در دیدگاه انسان

کند. عنصر سیاسهی  . افوا فرهنگ، بحران تمدن را ایراد می(11، ص3121فنصری،  سازند تمدن را می

عدالتی(  تفاوتی(، اقتصادی ففقر و بی اعتمادی و بی اخالقی فبی -فکشمکش و اختالف( و امر فرهنگی 

لیاقهت، تهرویج    گرایی، زمامهداران بهی   ، تاریخی فانحراف فکری، تحزب فرقه(91، ص3121فمیرزایی، 

فساد، سلب افتخارات تاریخی و دینی، اندیشه جدایی دین از سیاست(، اعتقادی فتیرگی رابطهه انسهان   

دا، برخهورد مسهتکبرانه، تکهذیب ویهامبران، رلها و سهتا،       با خدا، تکذیب وکهی، اعهراا از یهاد خه    

توجهی به امر معروف و نهی از منکر، تفرقه و اختالف، اختالف طبقاتی، تبعهی  نهاروا، عصهیان و     بی

. (19، ص3111و روشهنفکر،   23، ص3131فمطههری،   گناه( در بحران تمدن انسانی تأثیرگذار هسهتند 

 3کند آموزی دعوت می سرنوشت برخی از اقوام، مؤمنان را به عبرتآیات زیادی از قرآن، همراه با بیان 

فرماید: به تحقیق کهه در آن   السالم و برخورد او با فرعون می و و  از بیان جریان کضرت موسی علیه

. بر این اساس، تمهدن اسهالمی بها تشهکیل ککومهت نبهوی       9عبرتی برای اهل معرفت و خشیت است

. (39، ص3122فرکمهانی و جعفرآقهایی،    ش را آغهاز کهرده اسهت   گیری و توسهعه خهوی   فرآیند شکل

های قرآنی، اندیشمندان را به تفحص و وژوهش در کواد  تاریخی در باب وضعیت تمدن بشهری   آیه

 ........................................................................................................................  

ءٍ وَ هُدًی  یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْ لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبَابِ مَا کَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَی وَ لکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ.  3

 . وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

 . إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَی.  9
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: ویش از شما مللی بودند و رفتند و  گردش کنید در زمین تا ببینهد چگونهه ههال     3نماید دعوت می

های برتهری او بهر    های تمدنی بشر، یکی از نشانه ب کردند. سازههای خدا را تکذی شدند آنان که وعده

هها، زاد   هها هماننهد انسهان    (. تمهدن 13ههود، آیهه   قرآن کهریا، سهوره   های خداوند است ف دیگر آفریده

میرنهد   واشند و مهی  رسند و به علل و عوامل بیشتر درونی از ها فرومی شوند، به بالندگی و رشد می می

ها امری است که تهاریخ از آن بسهیار سهخن گفتهه و از آن بهه       . مرگ تمدن(33، ص3125فمنصوری، 

لی ایهن وهژوهش چرایهی فروواشهی     شهود. بهر ایهن اسهاس مسهئله اصه       شده یاد می های فراموش تمدن

 های انسانی است. تمدن

 بیان مسئله
مختلهف   های ویشین آشنا ساخته و در منهاب   دین اسالم از آغاز ویروانش را با عوامل نابودی تمدن

 هها اراههه داده اسهت    اعا از قرآن و اکادیث و روایات راهکارهایی را برای جلوگیری از سقوط تمهدن 
هها همهواره در معهرا آفهات و تهدیهداتی       . بر اساس آیات قرآن کریا، تمدن(13، ص3123فمددی، 

، (33، ص3122فهر و رضهایی اصهفهانی،     فاکمهدی  هستند که عموماً براثر عملکرد ناعادالنه زمامداران

، (3، ص3132فخورشیدی چنزق،  های دینی، عدم همراهی مردم با زمامداران دوری از اصوا و ارزش
آید؛ و این جزء سنن الهی اسهت کهه هرگهاه     تفرقه و اختالف و توطئه مخالفان و دشمنان به وجود می

تمدن در تاریخ علت محقق شد معلوا جامه عمل به تن کند بدون اینکه جبری در کار باشد. فروواشی 
ههای   ههای خهونین، فروواشهی ککومهت یکاارچهه و تشهکیل دولهت        در اثر اختالف و تفرقه، درگیری

های صلیبی، غهرور و   کوچک، قدرت یافتن تدریری مسیحیان در ورتو ضعف درونی مسلمین و جنگ

، (11، ص3122فعباسهاور،   ، ویروی از هوای نف ، تملق(12، ص3122فاعتصامی زمانی،  خودوسندی
 ، رلها (11، ص3129فتقوی،  ، فساد اخالق و ضعف روکیه(33، ص3132فمیرزا،  تفرقه و نزاع قومی

کفههر  (35، ص3121فدولتههی،  1و کفهران نعمههت  9عههدالتی، ناسااسههی ، بههی(132، ص3122فمحمهدی،  
ومهر    ، گرایش بهه اخهالق رلیلهه، ههر     (39، ص3121فجباا بارزی،  1ورزیدن و تکذیب آیات الهی

 ........................................................................................................................  

 . قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ.  3

 .اسرائیل اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِینَ یَا بنی.  2

 . وَ أَتْبَعْنَاهُمْ فِی هذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ.  1

ا وَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَ الَ سُوَاعاً وَ الَ یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً. کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّبُوا عَبْدَنَوَ قَالُوا الَ تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ الَ .  4

 .قَالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ
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فنیهازی   ، فساد، تنبلی، صوفیگری، خودباختگی فرهنگی(92، ص3121عفری سروجهانی، فج اجتماعی

، کهاهش کهارایی و   (15، ص3123فاسهفندیاری،   ههای مادیگرایانهه   ، ارزش(95، ص3125و عشایری، 
گهذرانی و   هرکاا، خوش به (31، ص3121فمعظمه،  عملکرد نظام سیاسی و فروواشی اعتماد اجتماعی

(، طغیان 19تا  19(، شر  فکهف، آیات 31تا  35(، کفر فسبا، آیات 331و  331ات آسایی فهود، آی تن

 331عمران، آیهه   عهدالتی فآا (، رلا و بی13و  92و  31های وکیانی فقلا، آیات  در برابر خدا و آموزه
(، غفلهت از خهدا و   25و  21و  32( دشمنی با ویامبران روشنگر هدایت فهود، آیهات  313و انعام، آیه 

(، فسق و فساد فاعهراف،  19و  12و  19و نیز کهف، آیات  311و  311اهداف آفرینش فاعراف، آیات 
ترین عوامهل معنهوی و فهرا     ( از مها39و  13( و گناه فهود، آیات 11و اعراف، آیه  329و  323آیات 

ی چهون  رهاهر طبیعه   مادی نابودی سازه تمدنی بشر است که خداوند این نابودی را از طریق اموری به
و لاریات، آیات  331عمران، آیه  زننده و توفان فآا ( باد سرد و گرم و آسیب92تا  31آتش فقلا، آیات 

( گردباد آتشین و مانند آن فبقره، 31و  35کن فسبا، آیات  (، سیل بنیان53و  52و روم، آیات  19و  13
و آیات دیگر( در سقوط تمهدن   12و کهف، آیه  12( و صاعقه و زلزله و مانند آن ففرقان، آیه 911آیه 

(، 3123انسانی تأثیرگذار بوده است. مطالعه تاریخی و اسهناد موجهود ازجملهه وهژوهش اسهفندیاری ف     

(، یوسههفی 3132(، زینههالی ف3131(، سههعادتمند ف3131(، بورلههو ف3121(، آقاخههانی ف3111اطهههری ف
(، تقهوی  3111(، اطههری مریهان ف  3132(، الههی تبهار ف  3131(، کامرانیان ف3111(، امام خمینی ف3135ف
(، رکمانی 3113(، ورانت ف3132(، خورشیدی چنزق ف3121(، جعفری ف3121(، جباا بارزی ف3129ف

(، 3121(، اللههی ف 3133(، قهان  ف 3122(، عباسهاور ف 3115(، شیرازی ف3132(، زینالی ف3122و آقایی ف

(، میرزایههی 3132میههرزا ف (،3125(، منصههوری ف3121(، معظمههه ف3123(، مههددی ف3122محمههدی ف
اند. شواهد دنیهای معاصهر    ها ورداخته ( به بررسی ریشه تاریخی فروواشی تمدن3121(، نصری ف3121ف

جن  خواههان، شهیوع    ورستی، ها های نورهور داعش، شیطان مدرنیته، رهور گروه ازجمله رخداد وست

تمایهل بهه تهک زیسهتی و سهایر       سازی و کشهتارجمعی،  های اسلحه داری، تقویت کارخانه نظام سرمایه
هههای بشههری اسههت. نگههاهی بههه مطالعههات تههاریخی و  مسههاهل اجتمههاعی کههاکی از بحههران در تمههدن

دهد که تمدن روم، یونان، کاخ ایوان مداین، قوم عاد و ثمود، هالکت فرعهون،   شناختی نشان می جامعه
مت صدام، سهرنگونی رییها   زواا کوفه در عصر امام علی فع(، کواد  یازده ساتامبر، سرنگونی ککو

ای مصر و فروواشی جوام  استبدادزده آسیایی نمودههای قانونمنهد سهند     شاه در ایران، انحطاط چرخه
دهند که راز بقاء و ثبات یک تمدن یها جامعهه عنصهر معنهوی اسهت. سهلطه و        اند و نشان می تاریخی

ماعی باعث سقوط و نابودی ایهن  کاکمیت غرایز نفسانی و شهوانی یا به تعبیری نابودی اخالقیات اجت
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جوام  شده و در این کالت بحران مشروعیت اجتماعی منرهر بهه تضهعیف همبسهتگی شهده و زواا      

شناسان نیروی معنوی  های اجتماعی به تعبیر جامعه جامعه را به همراه دارد. در این دوره اخالق، ارزش
نیروی خلّاق و وشتکار جامعهه، دچهار   دهد. بعد از رسیدن به مرکله انبوه مصرف،  به توسعه جهت می

گرایی، غلبه مادیات بر روابهط اجتمهاعی شهده و بحهران      آسایی، مصرف ضعف شده و مردم گرفتار تن

شود. با شروع این دوره، انسرام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و همدردی منحط شهده   اخالقی شروع می
ت جوام  دیگهر و نفهول بیگانگهان شهروع     و زمینه سقوط جوام  از طریق انقالبات اجتماعی، یا کمال

ههای   شهناختی بحهران تمهدن    جامعه-گردد. بر این اساس وژوهش فعلی برای واسخ به علت تاریخی می
 های زیر را مطرح نموده است. بشری، هدف و ورسش

 های انسانی از دیدگاه اسالم شناختی افوا تمدن جامعه-هدف اصلی: تحلیل تاریخی

 ساز فروواشی تمدن بشری شده است؟ لی زمینهچه عوام-3ورسش اصلی: 

 پیشینه تجربی پژوهش
شهده   اراههه  3های تاریخی صورت گرفته در زمینه تمدن و بحهران آن، در جهدوا شهماره     وژوهش

 است.
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 : پیشینه تجربی پژوهش1جدول شماره 

 

 

 نویسنده/سال عنوان کد

 (3123اسفندیاری ف ندیشه رهبریهای تمدن سازی اسالمی ایرانی با تأکید بر نظام ا مؤلفه 3

 (3111اطهری ف کالبدشکافی انحطاط و زواا سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولی 9

 (3121آقاخانی ف ها از دیدگاه قرآن علل فروواشی تمدن 1
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 مبانی و چارچوب نظری پژوهش
ای شهرنشینی و از ریشه مدینه و مدنیت و به معنی به مفهوم کضاره بوده و در لغت به معن 3تمدن

، 3131فبورلهو،   دیگر متخلق شدن به شهرنشینی یا خوی و خصلت شهرنشینی به خهود گهرفتن اسهت   

وهور و   نظهامی فعبهدالملکی،   ها، اکساسات و رفتارهای انسهانی  . تمدن محصوا باروها، نگرش(32ص

فنصهری،   ل کیهات فهردی و اجتمهاعی اسهت    و بیانگر فعالیت عوامل اصهی  (335، ص3121عشایری، 

 .(11، ص3121

 شناسی بحران تمدن های جامعه دیدگاه

شناسهی بهر ایهن بهاور هسهتند کهه تغییهر و وویهایی فتعهالی و سهقوط(، خصهلت             متفکرین جامعه

انهدازه عامهل    ها ههی  عهاملی نتوانسهته بهه     ناوذیر جوام  انسانی است. در توسعه و تحقّق تمدن اجتناب

را ایفا نماید؛ یعنی تعالی یک جامعه، مسهتقیا از کنشهگران خهالق و کهارآفرین و      قش فعّالیانسانی، ن

توان  شناسی امروزین را می خاستگاه جامعه "گیدنر"وذیرد. به تعبیر  وایبند به قوانین آن اجتماع تأثیر می

ههای   ه و بهه ایرهاد شهکل   در کوشش برای در  تغییرات چشمگیری که جهان سنتی را در ها نوردید

. از طرفهی  (93، ص3123فغفاری و ابراهیمهی لویهه،   جدید نظا اجتماعی کمک رسانده، جسترو کرد 

های اجتماعی بهوده اسهت. بهه گفتهه      ها، سنت ها تابعی از ارزش، هنرار تحوالت اجتماعی و سقوط آن

کند و سقوط آن را  انعت می، تسلط معنویت بر غرایز در تاریخ، از سقوط تمدن و جوام  مم"بی توین"

فرهنگی خود در فراینهد تعهالی    -های اجتماعی ها و سرمایهاز داشتهاندازد. وقتی جوامعی  به تأخیر می

گهویی، فضهیلت و    مثابه ماک  وبر، روبنا ففرهنگ، اخالق، منش، صهداقت، راسهت   محافظت نمایند، به

ستی و کرص مالی( تهرجیح دهنهد، در برابهر    ور خورا ، ووشا ، ووا جهاد( را بر زیربنا فنیاز غریزی،

هاسهت کهه وویهایی و     ماند. ایهن ارزش  هرگونه تغییرات و تحوالت بیرونی و داخلی، سالا و مقاوم می

، 3133فبیهات و تلخهابی،    فزایهد.  زنده ماندن یک اجتماع را تعیین کرده و بر تقویهت و تعهالی آن مهی   

 شده است: در ادامه خالصه از آراء متفکران اشاره (51ص

اعتماد یکی از عناصر ضروری است و یک عنصر غیر اختیاری و ناآگاهانهه   "واتنام": از نظر واتنام-

اعتماد را عامل ایرهاد اتحهاد، انسهرام اجتمهاعی، ثبهات و نظها دانسهته و هم نهین          "نیست. وارسونز

. (33، ص3132فخنیفهر و زرونهدی،    دانهد  اعتماد را برای رشد ترقی جامعه ضهروری مهی   "جانسون"

 ........................................................................................................................  
3 . civilization 
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. عوامهل  (Paxton, 3222, p:33-391ف دانهد  های سرمایه اجتماعی مهی  نیز اعتماد را از مؤلفه "واکستون"

شود که سطح اعتماد اجتماعی از میهان بهرود و جامعهه بها فروواشهی سهرمایه        سقوط جامعه تسری  می

و مهمهی در گهروه    منزلهه تسهبیحی مسهتحکا نقهش فعّهالی      اجتماعی مواجه گردد. سرمایه اجتماعی به

ای که در آن فردیت کاکمیت ویدا کنهد   خوردن نیازها و عواطف افراد جامعه نسبت به ها دارد. جامعه

مذهب و ها دین، قشر فقیر ارزش و کارکرد خهود را   رکا، مراقبت از همسایه، ها گرایی، صله و جم 

سهازمانی اجتمهاعی    گردد. زمانی بهی  سازمانی می داده باشد، جامعه دچار فروواشی نظارتی یا بی ازدست

یابد که در قوانین اجتماعی و قواعد و هنرار و سنن جامعه اختالا کارکردی ویداکرده باشهد.   رهور می

رود. اعتمهاد   در این کالت جامعه به خاطر فقدان نظارت و قواعد اخالقی به سمت فروواشی ویش مهی 

های غیهر   دهد. تضاد خشد. طرق سازگاری بین گروه را توسعه میب رفتار مبتنی بر همکاری را بهبود می

 .(93، ص3132فخنیفر و زروندی،  دهد کارکردی یا مخرب را کاهش می

دورانت: مورخان معتقدند که علّت اصلی سقوط روم، مسیحیت بود. گروهی از آنان چنین دلیهل   -

خصهلت اخالقهی و بهه دولهت روم     آوردند که درواق  این مذهب کیش قدیا را که به روح رومهی   می

ها، گرایش عیسویان به رهبانیهت و عرهین    ثبات بخشیده بود را از میان برد. از سویی علت انحطاط آن

روی در  . تضعیف نیروی خلفا بهر اثهر زیهاده   (11، ص3131فرسولی بیرامی،  کردن آن با مسیحیت بود

ویی مردم بر اثر فزونی ثروت و رفاه ج کاری، از میان رفتن ک  جنگ رانی و بی خواری، شهوت شراب

و روا  کنیز بازی و لواط در طبقه کاکا و نفول و گسترش این فرهنگ به مردم، نبود قدرتی نیرومنهد  

ها بر اثهر اخهتالف نهژادی و اقلیمهی،      ها و قبایل وراکنده، ودید آمدن شورش جهت متحد کردن والیت

های سیاسی و جغرافیهایی   هایی زاده شد و اختالف فرقهای که  گونه ودیدار شدن تفرقه در دین اسالم به

های کشاورزی که به نابودی کشهتزارها و گسهترش    تر کرد، غفلت دولت در کار آبیاری زمین را وی یده

های عمومی و درنهایت، فقر مردم انرامید، از بین رفتن عالقه بهه کهار و کوشهش و ابتکهار در      بیماری

گرایهی صهاکبان    دیدند کاصل کارشان خهر  ترمهل   ازرگانان؛ زیرا میمیان کشاورزان و صنعتگران و ب

شود، کاهش درآمد دولت و نارداختن منظا مقرری لشکریان، سبب نافرمانی آنهان شهد و    ککومت می

ها بر اثر ضعف وایتخت از نظر اقتدار سیاسی و نیروی جنگی از عوامل اصلی سهقوط   گسستگی والیت

 .(53ص ،3131فطباطبایی،  جوام  هستند

ات و  ارسهطو: روح انسهان دارای دو بعهد عقالنهی و غیرعقالنهی اسهت: عقالنهی جنبهه انسههانی         -

غیرعقالنی همان نف  کیوانی، تقاضا و خواهش یعنی شهوت و غضب است. جنبه عقالنی جامعهه را  
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 .(51، ص3123ففروغی،  کشاند به سعادت و جنبه شهوانی جامعه به ورتگاه می

ی: تر  فضایل اخالقی و رسوخ اوصاف رلیلهه؛ انکهار ضهمنی دنیها، مهاده،      سید جماا اسدآباد -

ماندگی علمی  خبری و عقب اقتصاد، عقل، علا و عمل از جایگاه دین و تقلید از گذشتگان؛ جهل و بی

گرایهی و   و تمدنی؛ جدایی دین از سیاست و مقام علها و اجتههاد از مقهام اجهرا و ککومهت؛ قومیهت      

زدگی؛ استبداد داخلی  ی؛ ازخودبیگانگی و خودباختگی در برابر غرب و غربهای قومی و نژاد تعصب

، 3113فمهوثقی،   شهده اسهت   اجتمهاعی جوامه  اسهالمی   -و استعمار خارجی منرر به سقوط اقتصادی

 .(13ص

: عامل دیگری که درواق  روح اصلی هر تمدن است همان غرور، همبستگی ملّی یها  ابن خلدون -

بهر   عصبیت است. عامل بعدی همکاری و همیاری اسهت. در جامعهه بها تکیهه     "ابن خلدون "تعبیر به 

ریزی کرد. عواملی مثل اخالق، تسامح، تحمهل، بردبهار، صهبر،     توان تمدن را وایه اخالقیات گروهی می

ههر تمهدن سهه     "خلهدون   ابن"کفظ وکدت، دین و یکاارچگی از ویژگی کفظ تمدن هستند. به نظر 

سهرانرام  -1مرکلهه ویهدایش خودکهامگی و اسهتبداد و     -9مرکله ویکار و مبارزه اولیه، -3ه دارد: مرکل

مرکله ترمّل که عامل سقوط و انحطاط تمدن است. وی معتقد است که هر جامعه در سهیر تهاریخی   

گرایهی، خرسهندی،    کند: تهاجا و ویروزی، اسهتبداد و خودکهامگی، ترمهل    خود از ونج مرکله گذر می

ها، تقویت انسرام دینهی در جامعهه اسهت. وی علهل      کل وی برای خرو  از بحران تمدن اط راهانحط

آسایی عوامل ککومتی و برجستگان سیاسی و نظامی، از دست  انحطاط جوام  را در نازوروردگی و تن

های اخالقی و فضایل نیکهو   رفتن قدرت دفاعی جامعه بر اثر سست شدن عصبیت، از بین رفتن ارزش

فمههدی،   دانهد  امعه، سست شدن اعتقادات دینی و تعالیا مذهبی، شیوع رلها و سهتا گهری مهی    در ج

 .(123، ص3111

: وی نمودهای سهقوط جوامه  را در افهزایش رفتهار ضهداجتماعی از قبیهل جنایهت،        هانتینگتون -

 -1ق، افهزایش فرزنهدان نامشهروع،    در خانواده از قبیهل طهال   فساد -9مصرف مواد مخدر، خشونت و 

ماد متقابل که الزم مشارکت است افوا سرمایه اجتماعی یعنی عدم مشارکت مردم در نهادها و عدم اعت

کهاهش توجهه بهه     -5گیهری نهوعی از طغیهان فهردی      افت اخالقی یعنی اخالقیات رلایهل، شهکل   -1

 .(122، ص3122فهانتینگتون،  داند های لهنی می های فعالیت آموزش

وجهود اقلیتهی خهالق در     -سیر رشد و سقوط جامعه را در دو عامل الف "توین بی ": توین بی -

هها،   دانهد. علهل توسهعه جوامه  و تمهدن      چنهدان مسهاعد مطلهوب مهی     وجود محیطی نه -جامعه و ب
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 رونهده  رونده درونهی یها خهویش خهوانی کهه بهه تلطیهف جمعهی و وهیش          خودوردازی جمعی و ویش

 31تمهدن،   91از بهین   "بهی   تهوین "انرامد. از نظهر   های جامعه و تسهیل ابزار و فن و فنون می ارزش

اند و علّت آن در سه چیز: شکست و ناکامی قدرت اقلیت خهالق؛   تمدن دچار فروواشی و سقوط شده

کلیهت  عنوان یک  سروی ی اکثریت جامعه از تبعیت اقلیت کاکا و عدم و کدت اجتماعی در جامعه به

دوره ترزیهه و   -1دوره فروواشهی و  -9دوره انحطهاط؛  -3واکد است و فراینهد سهقوط سهه مرکلهه:     

دههد.   نماید. وی رشد و بالندگی یک جامعه را به اقلیت خالق آن نسهبت مهی   متالشی شدن را طی می

معه بهه  ها نتوانند به ورایفشان درست عمل کنند، جا اگر در کارایی اقلیت خالق خللی وارد شود و آن

افتد. علل کلی سقوط جوام  را درازدسهت رفهتن خالقیهت اقلیهت خهالق، عهدم        سراشیبی سقوط می

همکاری اکثریت جامعه با این گروه و فقدان وکدت و همبستگی اجتمهاعی درمرمهوع ویکهر جامعهه     

 .(911، ص3111بی،  فتوین داند می

گانهه تمهدن    مراکهل سهه   "نبهی    مالهک بهن  "مالک ابن نبی: در ارتباط با سقوط جوام  اسالمی،  -

هرهری بهه    3که در تمدن اسالمی از قهرن   داند و معتقد است، وقتی اسالمی را: روح؛ غریزه و عقل می

بعد مرکله غریزه بر عقل غلبه یافت و تولیدات صنعتی و رویکرد سوادگرانه بهه خهود گرفهت، رو بهه     

 .(33، ص3133فوالیتی،  انحطاط افتاد

ها و دور ماندن از اداره امور؛  گذرانی ها در خوش ایتی خلفا و غرق شدن آنکف جرجی زیدان: بی -

اعتنایی آنان بهه آبهادانی و مصهالح عمهومی کشهور؛       کفایت و بی کار و بی به قدرت رسیدن ترکان طم 

کاهش ثروت دولت؛ فساد مالی دولت؛ تباهی اوضاع اجتماعی؛ از میان رفتن امنیت و عهدالت؛ ترزیهه   

ها؛ جلوگیری از آزادی فکر، مبارزه با علوم بیگانه، آزار و کشهتار   سالمی و مستقل شدن آنهای ا والیت

دانشمندان و اهل لمه، وایین آمدن میزان مالیات؛ نادرست عمهل کهردن مهأموران درگهرفتن و رسهاندن      

 ههای داخلهی و سوءاسهتفاده دولتمهردان از     وکار به دلیل آشهوب  مالیات؛ امنیت نداشتن مردم در کسب

 .(12، ص3112فجرجی،  امواا عمومی از عوامل سقوط یک ملت هستند

 شناختی پژوهش جامعه -های تاریخی یافته
 توان به شرح زیر نام برد: ها را می علت اصلی و مها فروواشی تمدن

 الف. تاریخی

نشین فقر است. عزت اقتصادی با قناعت و بحهران آن در   کاری ها اسراف: امام علی فع(: اسراف -
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رویه است. استقالا جامعه تابعی از فرهنگ اسراف است. با تقویت فرهنگ سبک زندگی و  مصرف بی

وواش و عدم نظا دادن بهه   آید و با ریخت قانونمندسازی اصوا اقتصادی، شکوفایی سراغ یک ملت می

بهد.  یا تعادلی اقتصادی و وابستگی اقتصادی رهور می فرهنگ مصرف و نیازهای خوراکی و تولیدی، بی

در ارتباط با نقش اسراف در انحطاط جوام  و نقش اعتداا در سعادت جوام  امام صهادق فع( چنهین   

، 3122فعباسهی مقهدم و عباسهی،     شود نیازی می روی موجب بی فرمایند: اسراف موجب فقر و میانه می

 . (59ص

ریهزه بهر   غیرتی و شهوت گرایی: جامعه شناسان از دست رفتن اکساس اجتماعی و تسهلط غ  بی -

انهد. در   اجتمهاعی تلقهی کهرده   -ساز فروواشی و نابسامانی اقتصادی اخالق و فرهنگ یک ملت را زمینه

ایا کهه   ، دورانی را تعیین نموده کند که برای هر امّت و جامعه بیان می 1و  5و کرر / 11سوره اعراف/

، 3135فریهدون،   دونکرمهی فریه  ف شهوند  ای نیز بهه موفقیهت ناههل مهی     رسند و در دوره به هالکت می

دانهد. طهوری کهه عهدم      . آیات فوق علل بحران جوام  را در مفاسد اخالقی و اعتقهادی مهی  (911ص

وخیز در مسیر توسعه و تحهوالت جوامه  شهده     رعایت اخالق و وایبندی به اعتقادات دینی باعث افت

 نها از عوامهل انحطاطنهد   است. مواردی از قبیل استکبار و عناد؛ جبن و بخل؛ یاس و ناامیدی؛ لواط و ز

 .(11، ص3133فقان ، 

دانهد. از   نیز علل بحران جامعه را به مدیریت نامناسب مهرتبط مهی   تدبیر نامناسب: امام علی فع( -

وبرخاسهت بها    نظر ایشان، سیاست، تدبر، اعتمادآفرینی، رسیدگی به طبقهات محهروم جامعهه، نشسهت    

تواند جامعه را از سهقوط و   روی در مدیریت می ها، اعتداا و میانه از آن رعیت، رسیدگی و نظرخواهی

شههری،   فری فرمایند: تدبیر و سیاست بد موجب هالکت و نابودی است مهلکه نرات دهد و چنین می

توان چنهین دریافهت کهه فلسهفه و علهل تعهالی و        شناختی به قرآن می . با نگاهی جامعه(52، ص3115

تهوان بهه عهواملی از ایهن قبیهل       یاست مدیریتی و رفتاری است. در این راستا مهی توسعه جوام  تاب  س

عدم اعتماد به بیگانگان فای اهل ایمان، از غیر همدینان خوددوست صهمیمی و هها    -اشاره نمود: الف

 گویان باشید(. گویی فای مؤمنان تقوای الهی ویشه کنید و همراه راست تقوا و راست -راز نگیرید(؛ ب

فرماید: امامت امت نظام است  چنین می ارتباط امام علی فع( ویروی از رهبری جامعه: دراین عدم -

 31بخشهد. خداونهد در سهوره مزمهل /      گذارد امت به بیراهه رود، آنان را انسرام مهی  یعنی امامت نمی

فجمهالی،   قهر و انتقام سخت گهرفتیا  فرماید: و  فرعون ویامبر خدا را نافرمانی کرد، ما ها او را به می

 .(39-92، ص3113
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های خودکامه و بیهداد ویشهه    استبداد رأی و خودکامگی: قرآن کریا راز فروواشی جامعه و قدرت-

چنهین   11داند و در سوره کهج/   در اثر رلا و استبدادگری و کفر گرایی می 31و  31در سوره یون /

ای کهه   گونهه  ها را نابود سهاختیا. بهه   بیداد ویشه بودند و ما آن بسا شهرهایی که ساکنانش فرماید: چه می

ههای   ههای وانههاده شهده و کهاخ     هایشان فروریخته است و چهه فهراوان چهاه    ها بر سقف دیوارهای آن

نابودی ملهت و شههرها را بهه خهاطر سرمسهت       53برافراشته که بدون صاکب ماند. در سوره قصص/ 

فرماید: مدح و ثنای زیاد کبهر و   می . امام علی فع((193، ص3135،  کرمی فریدونف داند ها می بودن آن

فرمایند که: کسی بهه رأی   می سازد. هم نین در ادامه  آورد و از عزت به دور می خودنمایی به وجود می

به تحقیق  خودبسنده کند، زمینه هالکت خود را فراها آورده است و هرک  استبداد رأیی را ویشه کند

باشد، خود را در ورطهه هالکهت    خود را به مخاطره و خطر انداخته است و هرکسی به رأی خود قان 

سازد که آثار شومی دارد،  (. آن ه امام علی در تاریخ اجتماعی ملل یادآور می359انداخته است فهمان: 

علی فع( از توفان سیاست که فهارابی آن  خودکامگی و سوءاستفاده از ککومت زمان است. بعد از امام 

را تقلّب نامیده است، بر سرنوشت مسلمانان غلبه یافت و این امر باعث زبونی مهردم تحهت ککومهت    

دهد. ازنظر  شد و هم نین سقوط جوام  اسالمی را به لهنیت بیمار جامعه اسالمی در تاریخ نسبت می

گردد: بدترین افراد در نزد خهدا کاکمهانی    ه میامام علی فع( چند خصیصه کاکا منرر به سقوط جامع

ها نیز رلمهی اسهت کهه بهر اقشهار       هستند که نسبت به مردم خویش به ستا ککا برانند؛ بدترین ستا

ههای نیهک را از میهان     ضعیف جامعه روا داشته باشد و از مشخصه شناخت جاهر این است کهه سهنت  

 .(29، ص3129ففعّالی،  گذاری نماید تبردارد و سنت زشت و متروکه را اکیاء نماید و بدع

گهذاری   جهل و نادانی: جامعه وایا و وویا، اقتصادی مبتنی بر آگاهی و علا به آینده دارد. سیاست -

-نگهری اقتصهادی   شده و اقتصاد مبتنی بر دانایی و دانش دارد. جهل اجتماعی و نبود آینده آن مشخص

برد، وابستگی اقتصادی و بیگانه گرایهی را دامهن    ومیتنها اعضای ملت را خواب غفلت فر اجتماعی، نه

ترین سرمایه آدمهی و سرچشهمه ههر خیهر و خهوبی       زند. و  عقل، دانش و شعور و آگاهی بزرگ می

ترین دشمن آدمی و منب  هر شر و بدی است، تسلیا شود، جامعهه   است، در برابر جهل و نادانی بزرگ

: الرهْلُ مَعْدِنُ الشَّرِ. لذا آگاهی یافتن به جهل و نهادانی کهه یکهی از    کشاند. امام علی فع( را انحطاط می

های جهل و نادانی اجتمهاع را از خیهرات    ها و نشانه هاست تا بتواند با زدودن ریشه ورایف جدی ملّت

عی نظیهر  و خوبی برخوردار سازند و در مقابل آن را از هرگونه شر و آفتی دورنماینهد. عوامهل اجتمها   

جهل فجهل به تاریخ و سرنوشت گذشتگان؛ جهل بهه زمهان و مقتضهیات آن و کهواد  روز و      -الف
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تقلیهدهای کوروانهه فتقلیهد غلهط و      -ها و بالهای الهی و جهل به دشمن( و ب جهل به فلسفه سختی

 ههای جههانی( عامهل انحطهاط     کورانه از ودران و گذشتگان، بزرگان و سادات قوم و اجانب و قهدرت 

 .(311، ص3129،  فقان  جوامعند

آورد  دهند، از گذشتگانی مثاا مهی  های قرآن کریا، تماماً بشر را هشدار می عدم وند و عبرت: آیه -

ترربگی، عدم تدبر و غفلت، دچار سرنوشتی شوم شهدند. امهام علهی فع( نیهز، بها بیهانی        که در اثر بی

را بهه عبهرت و ونهدآموزی بهرای نرهات از       جالب از کواد  روزگار گذشتگان و جوام  قدیا، مردم

نماید. به تعبیری چه فروان عبرت است و اما چه کا عبرت گیرنده. خهدای   سقوط و بحران دعوت می

در  و لم  برای بشر، کواد  ناگوار جوام  سر گذشته را  های طبیعی و قابل متعاا در قرآن، با نشانه

ای بهتر کسهب نمایهد.    های الزم را برای آینده ردید، عبرتراکتی و بدون ت یادآور شده تا بشر بتواند به

هها و بالیهای تهاریخی، هم نهان      و  عدم بازگشت جامعه به تاریخ گذشته، عبرت، کواد ، ناگواری

بدعت در عقایهد،   311در خطبه  ها فراها خواهد آورد. امام علی فع( زمینه سقوط بعدی را برای ملت

ن و عدم وندوذیری از گذشهتگان را مقدمهه بهرای ورود جامعهه بهه ورطهه سهقوط        م و دیرسا و رسو

ترربهه از   ناصحیح و کاکمان بهی   نماید. رهبری داند که ساختار درونی جامعه را لرزان می اجتماعی می

گیهری، اجهرای    عوامل انحطاط جامعه هستند. منظور این قشر افرادی هستند که به نحهوی در تصهمیا  

اند. یکی از این قشهر دانشهمندان فاسهد و فاسهق اسهت.       اختن افکار در یک جامعه سهیابرنامه و یا س

ها؛ کتمهان و   بستگی به دنیا و فریفته شدن با آن؛ عدم هماهنگی قوا و فعل آن ویژگی چنین افرادی دا

، طلبی و دستی و شهرت و مدح است فقهان   الماا و ریاست های خویش؛ استفاده از بیت تحریف دانش

 (. 912، ص3112

 شناختی ب. جامعه

آورد؛ یعنی رهاورد فساد؛ بروز فسادی دیگهر از   گرایی جامعه: فساد به دنباا خود فساد می فساد -

بطن همان مسئله است. اختالف طبقاتی، فقهر و فالکهت اقتصهادی در جامعهه بشهدت از فسهاد تهأثیر        

اجتمهاعی راهرشهده و فردمحهوری و رانهت     -ادا و توازن اقتصادیوذیرد. بر این معنی که عدم تع می

کند. فساد منرر به بحران در ویونهدهای انسهانی شهده و میهل بهه       جای عدالت و صداقت را اشغاا می

کند. ملتی که در آن فساد بهترین مکانیسا بهرای رسهیدن بهه     گرایی و ترقی را دچار فروواشی می قانون

باخته، فردگرایی بر قلمرو اقتصادی کاکا شده و تعاون اقتصادی  ی رنگاهداف تلقی شود، اخالق کار
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ای فاسد، اقتصادی بیمارگونه دارد، معهامالت   و میل به کوشش ار  خود را از دست خواهد داد. جامعه

یابد. این امر باعث فروواشی اقتصادی جامعهه   شکنی در آن جامعه روا  می زیرزمینی و قاچاقی و قانون

مرزی خواهد شد. طبق هرم آبراهام مزلو، فقدان تعهادا اقتصهادی،    ها به اجتماعات برون آنو وابستگی 

ها را در مناسبات اجتمهاعی دچهار نسهیان نمهوده و      فساد و آنارشیستی در امور اقتصادی، ارزش انسان

عی معیار برتری را نه امری اخالقی بلکه میزان دارایی و ثروت خواهد نمود. با کهاهش منزلهت اجتمها   

شهود. درنتیرهه هرگونهه     ها، تضاد طبقاتی و کشمکش اجتماعی بیشتر شده و بحران فراگیهر مهی   انسان

تحوّا مطلوب یا نامطلوب برونی در جامعه در گروه تحوا درونی است. تا زمانی که مهردم بها ابتکهار    

دههد و   یهها را تغییهر نمه    واکواا عمومی جامعه خود تغییری ندهند، خدا اوضاع آن خویش در اوضاع

ها، ها در شروع و ها ازنظر تداوم، منوط به اخهالق و صهفات    ها و برکات جامعه و تمدن فرود نعمت

 .(913، ص3135،  کرمی فریدونف کند هاست که این نعمت را اقتضا می و عقاید و اعماا آن

 ,Deanف تمندی، رفتاری و مشارکتی اس تفاوتی در عالقه تفاوتی شامل بی تفاوتی اجتماعی: بی بی -

3212, p:335)ای، بخشی از افراد جامعهه نسهبت بهه مسهاهل کمتهر       . از نگاه وربا، در هر اجتماع شبکه

تفهاوت   گیری از مشارکت، به شکل منهزوی راهرشهده و بها عنهوان بهی      کنند و با کناره ارهار عالقه می

گرایی را تضهعیف   م تفاوتی یک مفهوم اخالقی استکه ج . بی(Merton, 3213, p:11ف شوند شناخته می

قرین است  اقتصادی ها -تفاوتی با سقوط و بحران همبستگی اجتماعی کند. بی و فردگرایی را رایج می

های نهادی شده، موردقبهوا نبهوده و مهردم     شود که در جامعه ها اهداف و ها شیوه و زمانی راهر می

ههای   معهه و تقویهت بنیهه   . عنصر نگهداشهت یهک جا  (Chen & ZHongف تفاوت باشند نسبت به آن بی

گرایی و تقدم اهداف جم  بر فرد است. فروواشی سنت اجتمهاعی، تخریهب سهرمایه     تولیدی آن، جم 

تفاوتی عظیا نسبت بهه هها دیگهر، باعهث      اجتماعی و زواا تعاون اقتصادی در جامعه، ضمن روا  بی

ومر  اقتصهادی خواههد    هر های اقتصادی و  گرایی، روا  رانت ازکارافتادن ارکان تولیدی، شیوع لذت

 شد.

ها و معادا با تسلط غریزه فردگرایی و  ناوذیری انسان هواخواهی انسان: هواخواهی، همان سیری -

هها   خشکاند، انسان ها را می طلبی بر کردار اخالقی و مناف  اجتماعی است. این امر ریشه فضیلت منفعت

ازد. رفهاه اجتمهاعی از تعهاون و تهالش جمعهی      س معنا مبدا می را به موجودی فاقد روح و کالبدی بی

خیزد، نخستین مؤلفه آن و ایراد ویوند گروه اقتصادی، ترویج فضیلت، جهاد و اخهالق کهاری در    برمی

شهناس فرانسهوی، تنهها مکانیسها کنتهرا       مقابل کرص، آز، طم  و فردمحوری است. دورکیا، جامعهه 
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 "وجهدان جمعهی   "کالم  وکانی جامعه و در یکهواخواهی جامعه را بازگشت به عنصر دین و ابعاد ر

که نظارت نشوند، آزمندی بشری و کرص و  . از این نظر، درصورتی(329، ص3129فارمکی،  داند می

 (.923، ص3129فدورکیا،  کشاند ها، جامعه را به ورطه سقوط و فروواشی می طم  آن

گرایهی   ن، دوره مصهرف ههای شهکوفایی تمهد    گرایهی(: یکهی از دوره  آسایی جامعه فمصهرف  تن -

سهرعت صهرف فرسهودگی     های مصرفی بهه  جانبه و فراگیر نیروهاست. این مرکله مانند تمام دوره همه

شهود. از علهل مهها     شود و به دنبالش مرکله سقوط و فروواشی تمهدن آغهاز مهی    مردم آن فرهنگ می

ک یها معهدودی از   سقوط تمدن یا هرگونه تاریخ و فرهنگی بزرگ این است که هر تمدنی که تنهها یه  

ها معلوا شهرایط خهارجی    بخشد انحطاط تمدن دهد و تحقق می های واالی خود را ورورش می ارزش

ور شدن در لهذات دنیهوی و کنهار     نیست، بلکه مولود عوامل درونی است. تمدن غرب به خاطر غوطه

قوط تمهدن تهاب    رفتن معنویات و اخالقیات از کوزه زندگی در مسیر انحطاط افتاد. البته رههور و سه  

. (51، ص3112فکهالو،   عواملی مختلهف نظیهر محهیط، مهردم، فرهنهگ و سهایر جوامه  ارتبهاط دارد        

های سقوط اقتصادی جامعه است. این ودیده ازنظر اقتصهادی عامهل    گرایی جامعه یکی از زمینه مصرف

های اقتصهادی   باهی است. زیانو ازلحاظ معنوی ورتگاه سقوط و ت رکود و از نظر اجتماعی عامل فساد

رسد و  توسعه می مانده و درکاا درآمد جوام  عقب زدگی، بیش از همه به افراد کا گرایی و رفاه مصرف

هها و   شهود. غهرق شهدن در شههوت     گرایهی مهی   جای قناعت و توسعه به ترمهل  باعث گرایش مردم به

ای اندیشهه در کمهاالت معنهوی و    روی در لذات جسمانی و عشق به آنان، مرهالی بهر   ها و زیاده هوس

گذارد و سنگدلی و مرگ عواطف را به دنبهاا دارد و راه بهرای    انسانی و توجه به بعد روکی باقی نمی

ها، نور و نیروی خرد را ناتوان  جویی ها و لذت ویژه آنکه افتادن در دام هوس بندد. به تهذیب اخالق می

سهازد و از سهوی دیگهر کفهظ دیهن و       شهوار مهی  کند. وذیرش دعوت ادیان و مصلحان را سخت د می

های اخالقی هم ون آزمندی، کرص، طم  و بخهل   موقعیت و ادامه آن بیشتر مستلزم یا همراه رلیلت

گرایی، سقوط و نابودی فرهنگ و جوام  است. قرآن کهریا در سهوره    است. از ویامدهای دیگر مصرف

  کنیا، خداوندان نعمتش را بیفزاییا تا در آنرها  ای را هال خواهیا قریه فرماید: چون می می 31اسراء/ 

فهر و رضهایی    فاکمهدی  هها واجهب گهردد و آن را در هها فهروکنیا      تبهکاری کنند، آنگاه عذاب بر آن

 .(93، ص3122اصفهانی، 

بحران انسرام فمشروعیت( اجتماعی: بحران انسرام اجتماعی از نگاه هابرماس یکهی از عوامهل    -

شود. از نظر هابرماس، بحران مشروعیت بعد از بحران همبسهتگی  حسوب میاصلی در سقوط جامعه م
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ها در کنهار هها ضهمن ورهیهز از      . اتحاد جوام  و قرارگیری آن(12، ص3129فکرایب،  گردد راهر می

در خطبهه   گردد. امام علی فع( های اقتصادی و دفاعی آن میتشتت و وراکندگی، منرر به باال بردن بینه

داند و یکی از علل اضهمحالا جوامه  را    نمودن کق و ستیزه باطل می ها را در یاری ویروزی ملت 311

البالغه،  فنهج داند می اعتماد به همدیگر، عدم ویروی از رهبری عدم اتحاد، عدم همبستگی و انسرام، بی

، رت از کواد  تهاریخی ، عدم عب، بدگمانی و سوءرن نسبت به ها، جداا و درگیری(12و  11خطبه 

معروف و نهی از منکر در جامعه، فقر، تظاهر جهاهالن بهه دیهن و     های اسالمی، عدم امربه مسخ ارزش

 داند. می ستیزی کق

هاسهت.   شهناختی آن  تخریب روانی جامعه: ویروزی و استقامت یک جامعه منوط بهه سهطح روان   -

کننهده اسهت. بها افهزایش اعتمهاد روانهی،        ها امری تعیهین  روانشناسی یک ملت در تعیین سرنوشت آن

گردد. اقتصهاد در افهزایش    ها افزوده می اکساس آرامش و اکترام به خویشتن، ماندگاری و مقاومت آن

 مثابه خود آیینه سان کهولی  توانمندی اجتماعی نقش مهمی بر عهده دارد؛ یعنی تصور جامعه از خود به

ار هها بسهی   رفت از بحران اجتمهاعی آن  و هم نین برونها  در سقوط و تعالی آن (11، ص3129فریتزر، 

جهویی و برتهر انگهاری؛     بینی؛ برتری شناختی نظیر خودبزرگ روان -کاهز اهمیت است. عوامل فرهنگی

اندیشی و محافظهه   ماندگی و ناآگاهی مردم؛ تاریک عقاید خرافاتی و موهوماتی؛ تحمیل ناتوانی و عقب

ولنگاری؛ مستی قدرت یها   روی در همه امور؛ فساد خواهی و زیاده هکاری و زیاد گرایی؛ اسراف و واو 

 .(113، ص3135،  کرمی فریدونف نعمت در فروواشی جوام  تأثیرگذارند

 گیری نتیجه
یکی از علل سقوط جوام ، از دست رفتن عصهبیت دینهی بهه خهاطر غلبهه       " ابن خلدون"از نظر 

روسهتو  "وردازان نوسازی مثهل   وروری است. نظریه گرایی و تن مادی، ترمالت، مصرفهوای نفسانی، 

کوشهی را یکهی از    روی و سهخت  جویی، تعادا و میانهه  نیز، تالش، صرفه "مک کلله لند "، "لرنز "، "

داند. از نظر مک کلله لند، وقتی جوام  از انگیزه و میل به ویشهرفت   عوامل تحرّ  و وووایی جوام  می

در انتقاا جوام  و توسعه آن از ابتداهی  " وارسونز"شود.  افتند، زواا و فروواشی آن جامعه آغاز می می

نیز یکهی از سهازوکارهای    " دورکیا"به میانی به نقش فرهنگ و ارزش آموزش و کتابت تأکید دارد و 

هنرهاری، آنهومی، خودکشهی و بیگهانگی      در بهی کفظ جامعه و اجتناب از سقوط آن یعنهی فهرورفتن   

ای دانسهته و یکهی از    اجتماعی به نوسازی درونی و کفظ وجدان جمعی یا زنده نمودن اخالق کرفهه 
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ها، هنرارها، قوانین مدنی و تابوههای اجتمهاعی    ها، کرمت ای را واسداشت ارزش ورایف اخالق کرفه

ههای   نیادین کیهات دینهی یکهی از کهارکرد آیهین     داند. در صور ب مثل دین، مذهب و سنن اجتماعی می

ای جامعهه در   دانهد و در صهورت نبهود چنهین ودیهده      جمعی را در ایراد اتحاد و کفظ همبستگی مهی 

نیهز علهل    " مهرتن "ومر  منرر به انحطاط جامعهه خواههد شهد.     نابهنراری مثل قتل، خودکشی، هر 

داند و به تعبیری جامعه وقتی دچار کژکهارکرد   های نهادها میسقوط جامعه را در از کار افتادن کارکرد

رود. در نظریه وساتوسعه تقلید از فرایند توسعه ملل و اقهوام دیگهر بهه تعبیهری      شود، رو به سقوط می

تقلید در مسیر توسعه باعث نابودی جوام  شده و سقوط جوام  جهان سهوم را در تکیهه و وابسهتگی    

دانند. از نگاه اندیشمندان وساتوسعه راز مانهدگاری و اجتنهاب    به غرب میازکد در مساهل توسعه  بیش

، افزایش مشارکت مهردم  از سقوط جوام ، بازگشت به سنت و فرهنگ خویش، استفاده از دانش بومی

نف  و اعتماد اجتماعی به جامعه و توجهه بهه اصهوا و مهوازین      بومی در مدیریت جامعه، تلقین عزت

خالقی رمز بقاء و توسعه جوام  انسانی است. بسهیاری از جوامه  در طهوا کیهات بشهری از طریهق       ا

ههای بهزرگ نرهات بدهنهد. چراکهه       اند خود را از بحران تمسّک به این اصوا و ارزش بنیادی توانسته

های اخالقی و اجتماعی، سعادت و نیک بختی، توسعه و سقوط و نابودی را بهرای بشهر    رعایت ارزش

های اخالقی بشر به ده فرمان مشهور کضرت موسی فع( به یک ارمغان خواهد آورد. نخستین آموزه به

گردد که در آن اخالق و رعایت آن را در سهعادت   ساا قبل از میالد مسیح بازمی 3522قبیله سامی در 

، دنیاورسهتی، خودوسهندی سهران،    ، تکبّهر 323در خطبه  کند. امام علی فع( و سالمت جامعه توصیه می

، رشوه گری و خوردن کق مهردم و گهرایش   12کشی، بغ  و کینه و جهالت و در نامه  جاهلیت، ستا

سهاز سهقوط    وروری و کوتهاهی آگاههان را از زمینهه    ورتالشی جاهالن و تن 931به باطل و در ککمت 

کهه   ان جامعه دیروز است، ها چنانداند. ازلحاظ دینی، ودیده امروزین تاریخ، در کقیقت هم جامعه می

ای از  سهازند و ایهن انسهان اسهت کهه در ههر ککومهت و جامعهه         های امروز، تاریخ فردا را می رویداد

ترین جامعه بشری، دانسته یا نادانسته، کواد  مطلوب و نامطلوب، رخهدادهای   ترین تا ویشرفته ابتدایی

گذارد. مطالعه تاریخ جوام  از نگاه قهرآن   د بر جای میعنوان عبرت از خو آور را به آفرین یا شرم افتخار

 تواند راه توسعه و سعادتی برای جوام  امروزی نشان دهند.  می البالغه و نهج

البالغه آمهده و همهین    ناوذیر توسعه و سقوط جوام  به کرّات در قرآن کریا و نهج خصلت اجتناب

شناسان نیز است. جوام  بشری تاب  قوانین منظا طبیعی، الهی  د جامعهمسئله در عصر کاضر مورد تأیی

و انسانی بوده است. فرایندها، سهقوط و تکامهل آن تهاب  عوامهل صهدفه و اتفهاقی نبهوده و تغییهرات         
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های جمعی بوده اسهت. بهدین ترتیهب کهنش      اجتماعی اعا از توسعه و انحطاط جوام  تابعی از کنش

شهناختی نشهان    جامعه انسانی است. نگاهی به مطالعات تهاریخی و جامعهه   امری عقالنی و هدفمند در

دهد که تمدن روم، یونان، کاخ ایوان مداین، قوم عاد و ثمود، هالکت فرعون، زواا کوفهه در عصهر    می

امام علی فع(، کواد  یازده ساتامبر، سرنگونی ککومت صدام، سرنگونی رییا شاه در ایران، انحطاط 

انهد و نشهان    فروواشی جوام  استبدادزده آسهیایی نمودههای قانونمنهد سهند تهاریخی     ای مصر و  چرخه

دهند که راز بقاء و ثبات یک تمدن یا جامعه عنصر معنوی است. سلطه و کاکمیت غرایز نفسانی و  می

شهوانی یا به تعبیری نابودی اخالقیات اجتماعی باعث سقوط و نهابودی ایهن جوامه  شهده و در ایهن      

سو بحران مشروعیت اجتماعی منرر به تضهعیف همبسهتگی شهده و زواا جامعهه را بهه       کالت از یک

 اندیشی روکی، ککومت سلطانی همراه دارد. از سویی فقدان انگیزه برای ترقی و تعالی معنوی، تاریک

ان و تعهالی  و استبدادی، اسراف و تبذیر زمینه بحران و سقوط را مهیّا نموده است. در مورد علهل بحهر  

شهوند: دسهته اوا بهه     جوام  و مسیر خطی جوام  از توسعه به سقوط نظریات به دودسته تقسهیا مهی  

و سوروکین و شفرد در  تو بی، واره خلدون، توین شناسی نظیر ابن نظریه دوری معروف هستند که جامعه

ی و تکهراری   ه بهه سهقوط مرکلهه دایهره    گیرند و این نظریه فرایند شروع از توسهع  این کوزه قرار می

داند و تاریخ جوام  غیرازاین دو مرکله مسیر دیگری نهدارد. همیشهه بهین تکامهل و سهقوط قهرار        می

گیرند. تعالی جامعه برکسب نیاز به توسعه با افزایش ابتکار، تالش و وشتکار، تربیت نیروی انسانی  می

کهه بهه سهقوط     ا این مسیر نقطه وایانی ندارد، مگر اینکند و ام قوی و کارآفرین مسیر توسعه را طی می

یهابی   منرر شود. این فرایند طبیعی بوده و بعد از بحران سقوط، جامعه دوباره به زایش تمدن و هویهت 

نماینهد. علهت توسهعه و تعهالی را بهه       کند. جوام  در طوا تاریخ بین این دو نقطه کرکت می اقدام می

ای، رفهاه اجتمهاعی اسهت. در ایهن دوره اخهالق،       ابی به منهاب  توسهعه  ی روکیه خلّاق مردم برای دست

دهد. بعد از رسهیدن بهه    شناسان نیروی معنوی به توسعه جهت می های اجتماعی به تعبیر جامعه ارزش

آسهایی،   مرکله انبوه مصرف، نیروی خلّاق و وشتکار جامعه، دچهار ضهعف شهده و مهردم گرفتهار تهن      

شهود. بها شهروع ایهن      ر روابط اجتماعی شده و بحران اخالقی شروع مهی گرایی، غلبه مادیات ب مصرف

دوره، انسرام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و همهدردی مهنحط شهده و زمینهه سهقوط جوامه  از طریهق        

گردد. دسته دوم مسیر توسعه  های اجتماعی، یا کمالت جوام  دیگر و نفول بیگانگان شروع می انقالب

ای بنهام   دهنهد و دوره  ماندگی به سمت تعالی و رشد ادامه مهی  م  مسیر عقباند که جوا را خطی دانسته

تر خواهد بود.  سقوط وجود ندارد. این مسیر کالتی تکاملی دارد و نسبت به مرکله قبل بهتر و ویشرفته
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ایهن  ، کنت، زیمل، دورکیا، اسانسر و وارسونز چنین تصوری از جامعهه دارنهد. از   افرادی هم ون وبر

گراهی، تهالش و روکیهه نهوآوری منرهر بهه توسهعه        کار، سنت نگاه، تخصص گرایی، عقالنیت، تقسیا

تهر محسهوب    شوند. در این دسته، مساهل اخالقی در کفظ انسرام اجتماعی از بعد اقتصادی ارجهح  می

اه ای یا وجدان جمعهی در روابهط اجتمهاعی، در نگه     گیری اخالق کرفه شود. در نگاه دورکیا شکل می

های فرهنگی و دینی بر سیستا اجتماعی، در نگاه وبر تهأثیر مهذهب    وارسونز کاکمیت هنرار و ارزش

اند. در تئوری  های اجتماعی های اجتماعی از مساهل عمده در کفظ جامعه از بحران در هدفمندی کنش

، تضهعیف  گری آسایی، رشوه گرایی، خرافات اجتماعی، صوفی شناسی سرساردگی کاکمان به تن جامعه

میلی مردم به مشهارکت اجتمهاعی، اسهتبدادزدگی و بحهران انگیهزه از مهوارد        قدرت دفاعی جامعه، بی

بهی، سهوروکین، وارسهونز و دیگهران      ساز زواا جوام  هستند که در نظریهه ابهن خلهدون، تهوین     زمینه

مه  را بیشهتر بهه    ترین زمینه بحران و سقوط جوا البالغه نیز عمده موردتوجه بوده است. در قرآن و نهج

ورزی، ریاکاری، هواورستی، دنیاگرایی، رسیدن جهاهالن بهه عرصهه مهدیریت و سهکوت آگاههان         کینه

جای شایستگان در تئوری واره تو به این معنهی اسهت کهه در     داند. جای گزینی مدیریت جاهالن به می

اشد، جامعه دچار کسادی صورتی افراد غیر نخبه رهبری برگزیده شوند و یا تعادلی بین قشر نخبگان نب

ماند. قرآن در ادامه با مثاا تاریخی، قهوم ههود، نهوح و ثمهود و      یا رکود شده و از تحر  توسعه بازمی

باقی را به خاطر ویروی از هوای و هوس، عدم ونهد گیهری از گذشهتگان، تقلیهد کورکورانهه، نگهرش       

ورستی، عدم رعایهت قواعهد    ی، شهوتگرای وروری، غریزه ای و جاهلی داشتن، اشرافیت زدگی، تن قبیله

اعتمههادی،  اجتمههاعی، تکههذیب آیههات الهههی، غههرور و خودوسههندی، گرفتههار شههدن در سههوءرن و بههی

شناختی در تعهالی و   دانند. درمرموع تحلیل جامعه انگاری اخالقی تمدن و غلبه غریز به روح می نیست

کشهاورزی و تولیهدی، مسهئله     توسعه جوام  غیر از عوامل مادی نظیهر منهاب  طبیعهی، ثهروت، سهطح     

نف ، خالقیت و روکیه توسعه در ثبات و تهداوم جوامه  بسهیار اثرگهذار بهوده اسهت. انحطهاط         عزت

کننهده بهوده اسهت.     نفه  تعیهین   جوام  مسئله درونی بوده و در آن اعتمهاد اجتمهاعی و میهزان عهزت    

ا تمهدن و ملهل دیگهر    نف  به خودباوری، خودشکوفایی، استقالا، عدم اکساس کقارت در قبا عزت

سازد. سرنوشت ملل قبل از هر چیزی به وجود همین  اشاره دارد که زمینه توسعه و نوآوری را رقا می

بسها شهروع    نفه  زاییهد شهده، بسهتگی دارد. چهه      نف  و عزت گروه خلّاق و کارآفرین که از اعتمادبه

 3نفه  از قهرن    فقهدان عهزت  منزلتهی و   انحطاط در بین مسلمانان در قباا غرب به مسئله اکساس بی

گردد که روکیه کارآفرینی را گرفته و روکیهه   های صلیبی برمی هرری به بعد و تهاجا مغوالن و جنگ
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 ها تلقین نموده است. گرایانه و ناامیدی را در آن صوفی

 پیشنهادی پژوهش

 الف. پژوهشی

 انرام وژوهش تاریخی درباره کواد  تاریخی -

 های سیاسی گسیخته و نظام های ازها تمدنمطالعه و کنکاش درباره  -

 استفاده از رویکردهای تاریخی تدا اسکاچاوا و میشل فوکو درباره تمدن و تاریخ -

 های گذرا های وایدار و تمدن مقایسه تطبیقی بین تمدن -

 ب. کاربردی

 های تمدنی و تقویت ادبیات جامعه های ارزش تقویت -

 ها های تاریخی برای عبور از بحران ریخی و استفاده از عبرتسازی تا بازآفرینی تاریخ و هویت -

 تقویت نظام سیاسی و ایراد یک مدا ککمرانی خوب مبتنی بر الگوی امام علی فع( -

 های فرهنگی و بیگانه تقویت نظام اقتصادی جامعه و تقویت هویت ملی در برابر تهاجا -

 منابع
و  تهأمین بهداشهت روانهی اقتصهاد     ،(3122ف ،محمهدعلی  هانی،اصهف مصطفی و رضایی  فر، اکمدی -3

، سهاا دوم، شهماره   ههای قرآنهی   دو فصلنامه تخصصی وژوهش های دینی، تقویت آن از منظر آموزه

 چهارم.
 
 ، تهران، نشر علا.شناسی دورکیا وبر درس گفتارهایی درباره جامعه(، 3129ف ،آزاد ارمکی، تقی -9

های تمدن سازی اسالمی ایرانی با تأکید بر نظام اندیشه رهبری  (، مؤلفه3123ف ،یاری، محمداسفند -1

شناسی ارشد، دانشهگاه آزاد اسهالمی، واکهد تههران مرکهزی،       نامه کار جمهوری اسالمی ایران، وایان

 .دانشکده کقوق و علوم سیاسی

ههای علمهی و عملهی     البالغه و راه هجشناسی کبر در ن (، معنا3122ف ،اعتصامی زمانی، زهراالسادات -1

شناسی ارشهد، دانشهکده علهوم کهدیث، مرکهز       نامه کار درمان آن در کوزه فردی و اجتماعی، وایان
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 .آموزش الکترونیکی

 بنیاد وژوهش اسالمی.، ترجمه اسداهلل علوی، تهران،تمدن اسالمی(، 3131ف ،بورلو، یوزف -5

بررسی میزان آگاهی دانهش آمهوزان دختهر و وسهر دوره      ،(3133ف ،محمود ،یحیی و تلخابی ،بیات -1

 .وورورش استان زنران طرح وژوهشی سازمان آموزش توسطه استان زنران از اککام دینی،م

شناسهی   نامهه کهار   وایهان  ،(، علل شکوفایی و اضمحالا تمدن اسالمی انهدل  3129ف ،تقوی، فریبا  -1

 .معلا تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی بیتارشد، دانشگاه تر

 فروشی. ، ترجمه بهاءالدین وار زادگان، تهران ،کتابفلسفه نوین تاریخ(، 3111، فآرنولد ،توین بی -3

شناسهی ارشهد،    نامه کار (، عزت و للت از منظر آیات و روایات، وایان3121ف ،جباا بارزی، شایسته -2

 .اد اسالمی واکد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه آز

 ترجمه علی جواهر کالم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.، تاریخ تمدن اسالم(، 3112ف ،جرجی، زیدان -32

 نامهه  وایهان  ،علل سقوط ککومت صفویان و مغوالن کبیر هند(، 3121ف ،جعفری سروجهانی، مریا -33

 .دانشگاه زنران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شناسی ارشد، کار

انتشهارات   ،قها  ،البالغهه  هها در قهرآن و نههج    عوامل سقوط ککومت(. 3113ف ،اهلل نصرت ،جمالی -39

 .نهاوندی

 .نشر بعثت ،تهران ،مانبازکاوی مفهوم اعتماد در ساز(، 3132، کسین و زروندی، نفیسه فخنیفر -31

 البالغه بررسی عوامل اقتدار و انحطاط مسلمین از دیدگاه نهج(، 3132ف ،خورشیدی چنزق، محمد -31

 .شناسی ارشد، دانشگاه گیالن، دانشکده ادبیات و علوم انسانی نامه کار وایان

 .تهرانچاوخانه دانشگاه ،، تهراننامه فارسی دهخدا لغت(، 3113ف ،اکبر دهخدا، علی -35

 .چاپ سینا ،، ترجمه اکمد آرام، تهرانتاریخ تمدن(، 3113ف ،دورانت، ویل -31

 .نشر مرکز ،، ترجمه باقر ورهام، تهرانکار اجتماعی درباره تقسیا(، 3129ف ،دورکیا، امیل -31

ی شناسه  نامه کار (، اخالق زمامداری ویامبر فص( در برخورد با مخالفین، وایان3121ف ،دولتی، علی -33

 .ارشد، دانشگاه ویام نور استان تهران، مرکز ویام نور تهران، دانشکده الهیات
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های بنیادین شکوفایی تمدن اسهالمی،   (، ویژگی3122ف ،رکمانی، جبار و جعفر آقایی، محمدرضا -32

 .، شماره چهاردها و وانزدهافصلنامه راهبرد فرهنگ

 .انتشارات بهرت ،تهران ،مسیر تمدن، مسیر انحطاط(، 3131، فناصر ،رسولی بیرامی -92

اجتماعی انسان در ادبیهات معاصهر لبنهان و سهوریه،      -(، بحران سیاسی 3111ف ،روشنفکر، کبری -93

 .شناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس نامه کار وایان

ترجمهه عزیهز اهلل    ،و زیمهل  وبهر  ،دورکیا ،شناختی مارک  نظریه جامعه ،(3129ف ،جور  ،ریتزر -99 

 .تهران: انتشارات فردوس ،علیزاده

 .انتشارات دارالحریب ،قا ،اخالق مدیریت(، 3115، فمحمد ،شهری ری -91 

 .انتشارات کویر ،، تهرانیرانزواا اندیشه سیاسی در ا(، 3131ف ،طباطبایی، سید جواد -91

، شناسی ارشهد  نامه کار البالغه وایان های جوام  نکوهیده در نهج شاخصه(، 3122ف ،عباساور، کبری -95

 .دانشکده علوم کدیث

 ،فرازههایی از قهرآن و عتهرت    رایحه ههدایت،  (،3122، فسلیمان ، مصطفی و عباسی،عباسی مقدم -91

 .ژوهش و فناوریتهران: نشر و

(، نظریهه گهذار تمهدنی بهه مثابهه      3121ف ،وور، هادی و عشایری، طاهها  عبدالملکی، هادی، نظامی -91

دو فصهلنامه بنیهادین تمهدن    راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسالمی با تأکید بر بیهداری اسهالمی،   

 .3، شماره 3، دوره نوین اسالمی

 دانشگاه ویام نور. ،تهران (، تغییرات اجتماعی،3123، فعادا ،اهیمی لویهغالمرضا و ابر ،غفاری -93

ههای   مرکهز وهژوهش   ،قا ،های اسالمی بر اساس آموزه سبک زندگی (،3129، فکمید ،فاضل قان  -92

 .اسالمی

 .نشر زوّار ،تهران ،ر اروواسیر ککمت د ،(3123ف ،فروغی. محمدعلی -12

 ،تهههران ،توکیههدی و موفقیههت الهههی فبخشههش(  سههبک زنههدگی (،3129، فمحمههدتقی ،فعّههالی -13

 .دارالصادقین
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 .ها از دیدگاه قرآن کریا علل انحطاط تمدن(، 3133ف ،قان ، اکمدعلی -19 

نشهر   ،، ترجمه عباس مخبر، تهراناز کالسیک تا مدرن شناسی نظریه جامعه (،3129، فیان کرایب، -11

 .نی

 .سلمان فارسی ،قا ،ها از نظر قرآن رهور و سقوط تمدن (،3135، فعلی ، کرمی فریدون -11

 .51انتشارات بدر،ترجمه محمود طلوع. تهران. رهور و سقوط تمدن (،3112، فشایرد بی ،کالو -15

و  تهأمین بهداشهت روانهی اقتصهاد     (،3122، فمحمهدعلی  فر، مصطفی و رضایی اصفهانی، اکمدی -11

، شهماره  سهاا دوم  ،ههای قرآنهی   دو فصلنامه تخصصی وژوهش های دینی، تقویت آن از منظر آموزه

 چهارم.

، ای تهاریخی قهرآن  هه  تأثیر رلا بر فروواشی جوامه  از دیهدگاه سهنت   (، 3122ف ،محمدی، مهدی -11

 السالم، دانشکده کقوق و علوم سیاسی.   شناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم علیه نامه کار وایان

شناسهی   نامه کهار  وایان ها از دیدگاه امام علی فع(، علل فروواشی تمدن(، 3123ف ،مددی، سیده لیال -13

 .علوم سیاسیارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واکد تهران مرکزی، دانشکده کقوق و 

، بررسی علل ویشهرفت و انحطهاط مسهلمانان بها توجهه بهه آیهات قهرآن        (، 3131ف ،مطهری، علی -12

 .شناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسالمی نامه کار وایان

ه در قهران وهیش   های یادشد تمدن و شناخت برخی از اقوام و امت(، 3121ف ،معظمه، عادا طاهره -12

شناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واکد تهران مرکهزی، دانشهکده ادبیهات و     نامه کار وایاناز اسالم 

 .علوم انسانی

 .انتشارات فرهنگ نما. ،، تهرانفرهنگ فارسی(، 3131ف ،معین -13

 .های قرآن ها در آموزه فراز و فرود تمدن(، 3125ف ،منصوری، خلیل-19

نشهر علمهی و    ،ترجمه مرید مسعودی. تهران ،فلسفه تاریخ ابن خلدون (،3111، فمحسن ،مهدی -11

 .فرهنگی

علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشه و آراى اصالکى (، 3113ف ،موثقى، سید اکمد -11
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 .دفتر نشر فرهنگ اسالمى ،، تهرانالدین اسدآبادى سید جماا

عوامههل انحطههاط و سههقوط جوامهه  از دیههدگاه قههرآن بهها اشههاره بههه (، 3132ف ،ا، عبدالهاشههامیههرز -15

شناسی ارشد دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده  نامه کار وایان های امام خمینی فره(، اندیشه

 .الهیات و معارف اسالمی

، انرمهن  لحهاظ تعامهل  عوامل ضعف و انحطاط تمدن اسهالمی بهه   (، 3121ف ،میرزایی، محمدنبی -11

 .وژوهان تاریخ علمی دانش

 .سمت ،، ترجمه کسن فروغی، تهراناسالم و تمدن اسالمی(، 3133ف ،میکل، آندره -11

 .3، شماره عصر اندیشهمحور،  (، نظریه تمدنِ انسان3121ف ،نصری، عبداهلل  -13

ا مسهلمین از نگهاه   مانهدگی و زواا عله   (، چرایهی عقهب  3125ف ،نیازی، محسن و عشایری، طاها -12

 .متفکران و جامعه شناسان، ونرمین اجالس الگوی اسالمی ایرانی ویشرفت، الگوی وایه ویشرفت

 .تهران: مرکز چاپ و انتشارات ویام نور ،فرهنگ تمدن اسالمی(، 3133، فاکبر علی ،والیتی -52 

ترجمهه محمهدعلی    ،ها و بازسازی نظها جههانی   برخورد تمدن (،3122، ساموهل وی، فهانتینگتون -53

 .های فرهنگی دفتر وژوهش ،تهران ،کمید رفیعی
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