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  تمدن مفهومي هاي مؤلفه تحليل روش

  *حسيني سيدحسين

  چكيده
 را حوزه اين مسائلنگاه به  يرةدا ،»يتمدن پژوه«بودن مطالعات  اي رشته ميان ويژگي

 تري وسيع گسترة در و كرده بيرون خاص تخصصي دستة چند يا يك در حصر از
 يگرد ياز هر جا يشمفهوم تمدن ب اصل تحليل در ويژه به چالش اين. دهد مي قرار

 مفاهيم كه هستيم رو هروب چندوجهي اي واژهما با  چراكه سازد، يم يانخود را نما
 فرهنگ، انسان، هاي مقوله دهد؛ مي قرار خود جنب در نيز را ديگري عرض هم

خانوادة مفهوم تمدن به حساب آمده و حل گرة  واژگان هم ين،و د تاريخ، جامعه،
 يياز سو .خانواده است ينا يكرةمعنا، در گرو فهم پ ينا يدايناپ يها فهم كرانه

 با ها وارة آن نظام يدنتن هم در يگرد يهر واژه و از سو يحوزة مفهوم يراستنپ
 تعريف به نهايت در و شده آشكار ديگري در هر كدام تأثير نسبت تا ديگر يك
  .يابيم دست مندي نظام

ه ب(تمدن  يمفهوم يها مؤلفه يينپس از اشاره به هدف مقاله در تع مقدمه، در
 »معاصر دنياي در اسالمي تمدن قعدم تحق«گانة  سه هاي فرض به) آن تعريف جاي

 »ياسالم ينتمدن نو تحقق امكان« نيز و »اسالمي نوين تمدن ايجاد ضرورت« و
 مدل از مسئله،روشمند  يلو سپس در گام نخست و به جهت تحل شود ياشاره م

 صورت به تراز هم مفاهيم به نگاه آن، ويژگي ترين مهم كه كنيم مي ياد »نگر مجموعه«
به ارائة  يگرنسبت مفهوم تمدن با چهار واژة د يلبا تحل گاه آن و است سيستمي
 مدل گانة پنجو مراحل  يازاتامت يانب. يافت يماز تمدن دست خواه يدجد يبرداشت
 واژة كاربرد به نظر با و پايه اين بر و دهد مي تشكيل را مقاله ديگر بخش تحليل،
 هاي مؤلفه تحليل با مطرح مدل كه شود مي داده نشان كنوني، دنياي در غربي تمدن
 وضعيت تحليل توان منطقي، درون سازگاري اصل رعايت بر عالوه نظر، مورد
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 جامع تحليل يك نمود از سخن سبب همين به و داراست نيز را غالب تمدن موجود
 معناي از خصوصيت القايآمده و با  دست به مفهوم اساس بر نهايت در. رود مي

 از سان بدين. داشت خواهد تمدن مفهومي هاي مؤلفه رونمايي در سعي غربي، تمدن
 انساني؛ و جمعي ارادة فراملي، سيطرة: آيد مي ميان به سخن گانه هشت هاي مؤلفه
در روابط  يتشمول يايي؛جغراف يبه مرزها منحصرنبودن مهد؛ و سرزمين عنصر
 با آخر دست. تاريخي تحوالت در تأثير و جويي؛ تعالي ؛طلبي برترينفوذ و  ي؛انسان
  .اندازيم مي اسالمي تمدن مفهوم به نيز نگاهي نيم فوق، تحليلي عناصر تطبيق

  .تمدن و فرهنگ سيستمي، مدل اسالمي، تمدن ،پژوهي تمدن :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
اوالً، موضـوع مقالـه    شود؛ مي نمايان نيز آن تحليل روش و موضوع مقاله، عنوان در دقت با

 درصـدد  مقالـه  ايـن  در لـذا  و تاريخي، نه و است شناسي مفهومو از سنخ  ينظر يموضوع
 يـت عنوان اشـاره دارد بـه اهم   ثانياً،. نيستيم ها تمدن اجتماعي و تاريخي تحول سير بررسي
 سـخن  تنهايي به تاريخي هاي تمدن و تاريخ تاريخي؛ مسائلبه  يفلسف يكردهايها و رو نگاه
 بايد نخست رو اين از. آيند مي سخن به فلسفي مكاتب و ها نظريه ها، مدل با بلكه گويند نمي

 بررسي سراغ به منتخب ذهني هاي مدل اساس بر سپس تا كرد نظري تحليل راتمدن  مفهوم
 بـه  اي انباشـته  هـاي  ذهنيـت  چنين نكنيم هم چنين اگر كه آوريم روي ها تمدن تاريخي سير
 ايـن  با فقط ،خواهد انداخت 1تاريخي متأخر هاي تحليل بر را خود ساية ناخودآگاه اي گونه

 خواهـد  »علمي داوري امكان بدون« و »منتظم غير« الزمه به و ،»ناخودآگاه« امري كه تفاوت
  .كرد خواهد ناكارامد و علمي غير را چنيني اين هاي تحليل مجموعة نتيجه، در و بود

 اگـر  اسـت؟  كـدام  تمدن مفهوم محوري و اصلي هاي مؤلفه كه است آن اساسي پرسش
با رجوع صرف بـه فرهنـگ لغـت امكـان نـدارد پـس        چندوجهيمشكل و  يممفاه يلتحل
 هـاي  شاخصـه  دسـت  اين اما. است مفهوم آن دهي شكل در مؤثر يها مؤلفه يلتحل ،حل راه

 يـن ا اي رشـته  مياندر خصوص موضوعات  ينه،آورد؟ و هر آ دست به بايد كجا از را اصلي
  .كند ميمشكل دو چندان جلوه 

 علـوم  مباحـث  حوزةرا صرفاً در  پژوهي تمدندارند مطالعات  يلتما يشمنداناند اي پاره
 يژگـي امـا و  ،)221: 1391 ي،نجفـ  ؛25: 1386 يسـندگان، از نو يجمع( دهند قرار اجتماعي

 مسائلنگاه به  يرةباره، دا يندر ا يقيتطب يها بودن و ضرورت توجه به پژوهش اي رشته ميان
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 قـرار  تـري  وسيع گسترة دركرده و  يرونچند رشتة خاص ب يا يكحوزه را از حصر در  ينا
 يا با واژه كهچرا سازد، يم يانمفهوم تمدن خود را نما يلدر تحل يژهو چالش به ينا 2.دهد مي

 دارد؛ خـود  كنار در نيز را ديگري عرض هم مفاهيمكه  يمهست رو هروب ذوابعاد و چندوجهي
با مراجعـه بـه واژگـان     يدشا ينبنابرا. ينو د يخ،انسان، جامعه، فرهنگ، تار يها مقوله يعني
در  يگـر و از جانـب د  يي،هر واژه از سو يحوزة مفهوم يراستنمفهوم تمدن و پ خانوادة هم

 بتـوان ، )ديگري در يكهر  يرنسبت تأث يينبه جهت تب( ديگر يك با ها آن وارة نظام يدنهم تن
  .يافت دست روشمندي تعريف به نهايت در

از مفهـوم تمـدن    ،دار جـنس و فصـل   منطقي، تعريف ارائة مقاله اين هدف ترتيب بدين
در مفهوم تمدن خواهـد   يمحور يها ها و شاخصه نشانه ينتر مهم يينبلكه هدف، تع يستن

 يـل بـه تحل  يـف، ارائـة تعر  ه جـاي روش ب يندر ا. است ينهم يزن» مؤلفه«بود و مقصود از 
 يـن به ا يابيدست يبرا يدو شا پردازيم يآن واژه م يدر ساختار مفهوم يلعناصر دخ ينتر مهم

  .واژه باشد آن با خانواده هم يممفاه يلراه، تحل ينبهتر  هدف،
 اسـالمي،  تمـدن  نـام  بـه  امري معاصر، دنياي در اوالً كه است آن ما فرضية نگاه اين در
 و آثـار  و كـرد  دفـاع  غربـي  تمـدن  موجوديت از توان مي اگرچه يعني ندارد تحققي عينيت
 آن پيشـيني  و تيسن ينه به معنا( يتمدن اسالم ،كرد حس يا داده نشان را آن وجودي لوازم
 مـدنظر  اسـالمي  نـوين  تمـدن  عنوان به مقاله اين در چه آن معناي به نه و تاريخي، متون در

 يـا  ياسـالم  يهـا  حكومـت  يـا  يندارد هرچند جوامع اسالم يو خارج ينيوجود ع) است
 تمـدن  معاصـر بايـد   جهـان  درفرض بر آن اسـت كـه    ياًثان. يمداشته باش يزانسان مسلمان ن

 يـز ن يامـر امكـان وقـوع    ينثالثاً ا). ينيد يا يعقل يا يانسان يلبه هر دل( شود محقق اسالمي
 رو روبـه  و جبـري  محتـوم  امـري  با رابعاً و است نگرفته قحكم به امر محال تعل يعنيدارد 
 هـاي  تمـدن  پـيش  از بيش سيطرة امكان يعني ايم مواجه بشري و ارادي امري با بلكه نيستيم
 اجـازة امكـان هسـت كـه     يـن كـه ا  يوجود دارد به نحو يزن) يو عمدتاً غرب(كنوني  بشري
 ايـن  بـر اسـاس   نهايـت  در. نشـود  داده جهـاني  عرصـة  در اسـالمي  تمـدن  بـروز  و ظهور
 مطلوب تصوير براي ها مؤلفه ترين مهم كه است آن مقاله اصلي مسئلة ،چهارگانه هاي فرض
و  نبـوده  مفهومي امري تمدن، صرفاً كه اين با وجود بود؟ بنابراين خواهد چه اسالمي تمدن
 هـاي  پتانسـيل دارابـودن   و صـرف  گيرد ميشكل  يخيتار ينيتدر بستر ع هر تمدني تحقق
و  ترسـيم  حاضـر  مقالـة  و هدف رسالت كند، اما نمي يتتمدن كفا يك يجادا يبرا يمفهوم
و  امر عينـي  هر الزم مقدمة من، باورچراكه به  است، تمدن مفهومي هاي مؤلفه ينظر تحليل
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بحـث   ترتيـب  بـدين  .اسـت  نظـري  اجمـالي  حداقل توافق يك به تمدني، دستيابي تاريخي
 غربـي  تمـدن  جهـاني  سـلطة  يـاي در دن ياسالم ينتمدن نو تحققي و ينيع يطشرا يرامونپ

 دايـرة الزمـه، از   انسـاني، بـه   گسست و تاريخي بزرگ معضل چنين از عبور و نحوة امروز
 يـل در تحل يابعـاد ضـرور   يـين پـس از تع  طبيعتـاً  .است خارج نوشته اين محور مسئله نگاه
مفهـوم   تطبيـق و  آن نظـري  مهندسـي  تناسـب  اسـالمي، بـه   نوين تمدن مفهومي هاي مؤلفه
الزم  و بسـترهاي  و لوازم دو اين سنجي نسبتاز  توان جهاني، مي موجود وضعيتبا  يآرمان
  .گفت سخن گير دامن سيطرة ينخروج از ا يبرا

 كـوچكي  بخش فقط شود مي طرح جا اين در چه آن كه است الزم نيز نكته اين يادآوري
 تـا  اسـالمي  تمـدن  مطالعـات  ضـرورت  و اهميت از كه است داري دامنه مباحث سلسله از

بـه همـة    بايـد حـوزه   يـن ا محققان البته و كند مي پيدا ادامه آن چگونگي و چرايي چيستي،
  .جوانب آن حلقات توجه كنند

  1 نمودار
  

  
  
  
  
  
 اسالمي تمدن مطالعات دستاوردهاي. 2
دسـت   يـن است كه ا يمقدار كاف ينهم يمطالعات تمدن اسالم يتباب ضرورت و اهم در

 يشـين پ يفرهنگ و تمدن اسـالم  يخاز تار يديبه شناخت ابعاد جد تواند يها هم م پژوهش
 فراهم جهاني سازي تمدن يرا برا ينهامروز، زم يخاص جهان يتدر وضع يزرساند و ن ياري
 يا كامل »انسان« دنبال هب حالي يناست و در چن يتمدن ياتدورة ح يدورة كنون چراكه كند؛

 ايجـاد  بايد ناچار به بلكه نيست كافي متعالي يا كامل »جامعة« قراردادن هدف يا بودن متعالي
 پرتـو  در نيـز  آرمـاني  جامعـة  و انسان تحققچه  داد، قرار هدف را آرماني و مطلوب تمدن
  .بود خواهد ممكن آرماني تمدن تحقق

 اسالميتمدنمطالعاتاهميت

 اسالميتمدنمفهوميچيستي

 اسالميتمدنضرورتوچرايي

 اسالميتمدنماهيتوچگونگي
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با توجـه   يتمدن اسالم تحقق ضرورت است، جهاني دين يك اسالم مكتبكه  جا آن از
 يرسـازي تصو شود، اما مي قلمداد بديهي امري نيز اسالم شمول جهانو  يجهان يها به آموزه
 يو بـرا  شـود  يامر محسوب م ينا يبرا اي زمينه يشپ ياز واژة تمدن اسالم يپرداز و مفهوم

 .ورزيد مبادرت تمدن مفهوم ترسيم به بايد زمينه پيش ينا آوردن دست به
  

 نگر مجموعه روش. 3

 حسـيني،  ؛67: الـف  1392 يني،حسـ ( نگر مجموعه روش ضرورت و اهميت دريافتن براي
 و فرهنـگ  مفهـوم  پژوهـان،  فرهنگ يا نكته درخور توجه است كه پاره ينا) 361: ج 1392
تمدن عبارت است از  يافرهنگ  گويد تايلور مي ادوارد ،نمونه براي. اند دانسته يكي را تمدن
و آداب و رسـوم و   ينشامل علوم، اعتقـادات و هنرهـا و اخـالق و قـوان     اي يچيدهپ يبترك

 از جمعـي (آيـد   مـي  دسـت  بـه  خـود  جامعةدر  انسان وسيلةكه به  يگريعادات و اعمال د
و  يمصـنوع  يتمدن از فرهنگ را كـامالً امـر   ييجدا روشه گي ؛ يا)31: 1386نويسندگان، 

 معنـاي  بـه  و فرهنـگ  بـا  برابـر  تمـدن  تعاريفي، در يا ؛)32: همان(است  معقول دانسته يرغ
يعتي، شـر (اسـت   شـده  تلقي جامعه يك مادي و مفهومي هاي اندوخته و ها ساخته مجموعه

ـ    يزن فرويد يريدر تعاب يا ؛)139: 1376  يـزاري فرهنـگ و تمـدن ب   يناز تفـاوت گـذاردن ب
 تعـاريف  دركـه  ( آن مشـابه  مـواردي  و ها يدگاهنوع د ينا .)371: 1388پهلوان، (جست  يم

از اهـداف   يكـي  اگـر  3.اسـت  تعـاريف  در آشـفتگي  نوعي از نشان) شد خواهد ذكر بعدي
اسـت   يممفـاه  يحدود و مرزها يصنقاط مشترك و اختالف و تشخ تبيين يم،مفاه يفتعر

 ينكـه در چنـ   يسـت ن ترديـدي  يافـت، دسـت   ها آن يبتوان به كاربرد منطق يقطر ينتا از ا
در  كـه  ايـن نخواهـد بـود چـه     يـافتني  دستاهداف  يناز مفهوم فرهنگ و تمدن، ا يريتعاب
و شـامل   يرنـده دربرگ يهر مفهـوم  يم،حوزة شمول مفاه يگستردگ علتمذكور به  يفتعار

  .شد خواهد مهمل و معنا بي تعريف، از مقصد و غرض ،گاه آنشده و  يزن يگريمفهوم د
 نظر مورد نيز افق هم و عرض هم يممفاه بايدمفهوم،  يكاز  يستميس يفدر تعر ضرورتاً

بتـوان بـه    مـاالً مرتبط بـا آن معنـا كـرد تـا      يمرا در محدودة مفاه يقرار گرفته و هر مفهوم
گـون   گونـه  يهـا  حوزه يازات،نظر به امت توجهبدون  يا گرنهو يافتدست  يمعقول يمرزبند
بـدون توجـه بـه     يـا  كنـيم  مـي  معنـا  عمومي و كلي را ها آنو  يدد يمرا درهم خواه يممفاه

 هاي دسته به توان نمي ديگر كه ديد خواهيم بريده هم از چنان آنرا  يماشتراكات، قلمرو مفاه
  .يافت دست سو هم
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 در يـم؛ آور ينگـر رو  به روش مجموعـه  يق،تحق ينا مسئلةحل  يآن است كه برا  چاره
مرتبط و متناظر با واژة مورد نظر و سپس  يمها و مفاه نگر پس از نظر به واژه روش مجموعه

 يـل بـه دل . يابيم يآن مفهوم دست م يها از مؤلفه يليو سنجش آن، به ارائة تحل يسهنقد، مقا
 بـه  علـوم  متفـاوت  ياياز زوا اي جانبه همه مطالعات يدبا يم،نوع مفاه ينا بودن اي رشته ميان
  .كرد حل را ها آن بودن چندوجهي مشكل بتوان تا داشت مفاهيم اين

  :كرد خواهيم تبعيت اي مرحله پنج مدل يك از روش اين در
  2 نمودار

  نظر مورد واژةازرايجاصطالحاتولغتبهنظر = اولمرحلة

  
  نظر مورد واژةمرتبط و متناظر با يهاواژهيصو تشختعيين = دوممرحلة

  
  متناظر و مرتبطچندگانههايواژهمفهومتحليل = سوممرحلة

  
 مرتبط با مفهوم مورد نظريمو سنجش مفاهمقايسه،نقد، = چهارممرحلة

  
  آن هاي مؤلفه ترينمهمارائةبانظرموردمفهومتحليل = پنجممرحلة

  
  نگر روش مجموعه يازاتامت 1.3
  :كه است آن روش اين خصوصيات و امتيازات از

 يـابي  مفهـوم را مقدمـة   يابي واژه يعني كند ياز واژه، آغاز و به معنا و مفهوم ختم م )الف
  دهد؛ مي قرار

  گيرد؛ يروش، ارتباط و تناسب واژه با معنا مورد لحاظ قرار م يندر ا )ب
و  ياصل يها ها و شاخصه مؤلفهبه  واژه، يكبسته و محدود از  يفيارائة تعر ه جايب )ج

 را مؤثرندآن مفهوم  يده كه در شكل يعناصر يعني. كند يآن مفهوم توجه م يلمؤثر در تحل
  دهد؛ مي قرار توجه مورد
 به توان مي روش اين با و بود خواهد باز مفهوم يك معنايي تكامل و توسعه براي راه )د
  يافت؛ دست ها واژه از جديدي معاني
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 در خـانواده،  هـم و  تـراز  هم يها و معان  روش، آن است كه واژه ينا يژگيو ينتر مهم )ه
 اضـالع  يـق فهـم دق  چراكه گيرند، مي قرار نظر مورد سيستمي صورت به و ديگر يك با ربط

 نديـدن  بريده و جدا و آن خانوادة هم يمدر گرو نگاه جامع به مفاه يمنوع مفاه ينا چندگانة
  است؛ ديگر يك از ها آن

بـا  ( معـاني  و هـا  واژه تمـايز  و جـدايي  نقـاط  حـال  عين در و اشتراك و پيوند نقاط )و
  شوند؛ مي مشخص، )ديگر يك
  گيرد؛ مي قرار توجه مورد كلمات امروزين كاربرد در واقعي يجرا اصطالحات )ز
  .برد  يشآن را قدم به قدم پ توان يو م برد يبهره م يكامالً كاربرد يروش از مدل ينا )ح
  
  تمدن مفهوم تحليل مدل گانة پنجمراحل  2.3

  اول مرحلة 1.2.3
. انـدازيم  يتمـدن نظـر مـ    واژهدربارة  رفته كار به رايج اصطالحات و لغات به مرحله اين در

 يگر،د يرياست و در تعاب ينهانتساب و استناد به مد يمدن و به معنا يشةتمدن در لغت از ر
 اجتمـاعي،  امـور  در جامعـه  يـك  افـراد  همكـاري  يا پرورش و شدن شهرنشين يني،شهرنش

 اين اصطالح، در اما ،)142: 1370 يبا،صل(دانسته شده است  يرهو غ ديني، سياسي، اقتصادي،
  :خورد مي چشم به معاني نمونه

  محور انسان تعاريف 1.1.2.3
 ؛)143: همان( توحش و بربريت مرحلة مقابل در انساني تكامل واالي مراحل از يكي. 1
 را خويش آزادانة شكوفاشدن امكان آن در استعدادي هر كه بارآوري و مساعد زمينة. 2

 ؛)139: 1376 شريعتي( آورد مي دست به
 آدمـي  زيسـتي  بقـاي جهـت   يليبـه وسـا   يابيدست يبرا ييها كوشش: راسل برتراند. 3

 ؛)100: 1386 يسندگان،از نو يجمع(
 هـر  و گيرد مي دربر را ها ملت از معيني شمار كه اخالقي محيط نوعي: مولس و دوركيم. 4
 ؛)466: 1388 ،پهلوان( روند مي شمار به كل اين از معيني شكل فقط ملي هاي فرهنگ از يك

 هـاي  تمـدن  همـة  توقف، نه است سفر سكون، نه است حركت تمدن،: بي توين آرنولد. 5
 حيات نوعي به دستيابي براي است انسان مناسبات پايةها بر  بزرگ انسان يتكاپو ينوع يبشر

 ؛)219: 1391 ي،نجف) (متمدن يرو غ يبدو يتانسان( صرف بشريت سطح از باالتر روحي
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 بيرونـي  جنبة كه حالي در دهد مي تشكيل را فرهنگ از بخشي اخالقيات ايدة: كانت. 6
 ؛)37: 1386 نويسندگان، از جمعي( دارد قرار تمدن قلمرو در آن

 و كند مي مصرف انسان چه آن دادن افزايش يعنيمحدود  يمعنادر : وايوكيپي فوكوتسا. 7
 كـه  نحـوي  بـه  فضيلت پرورش و معرفت پااليش گسترده، معناي در و رفاه سطح باالبردن
 ؛)29: همان( برد باالتر اي مرتبه به را بشري زندگي
 تران بزرگ از انسان افراد جامعه هر در كه است آدابي و اعمال مجموعه: لينتون رالف. 8

  ).3: 1378 ينتون،ل( دهند يم تحويلو به نسل جوان  گيرند يخود فرا م
  محور فرهنگ تعاريف 2.1.2.3

 ؛)136: 1384 انديشي،نهضت آزاد يرخانةدب( فرهنگ عيني و فيزيكي شكل و كالبد. 9
معقول اسـت و لـذا    يرو غ يمصنوع يتمدن از فرهنگ كامالً امر ييجدا: روشه گي. 10

  ؛)32: 1386 يسندگان،از نو يجمع( بردكار  بهتمدن را در برابر فرهنگ  يدنبا
 توجـه  معـين  مردمـي  زنـدگي  شـيوة  تمـامي  به دو هر فرهنگ و تمدن: هانتينگتون. 11

كـه از   شـوند  يتفكر م هاي يوهو ش نهادها، هنجارها، ها، ارزش شامل ها آن دوي هر دهند، مي
 ؛)466: 1388 ،پهلوان(طراز اول هستند  يتياهم يجامعه دارا يكدر  درپي يپ يها نظر نسل

 روسـتاها، . اسـت ) cultural entity( فرهنـگ  كليـت  ترين گسترده تمدن: هانتينگتون. 12
 هستند متمايزي هاي فرهنگ داراي همه، مذهبي، هاي گروه ها، مليت قومي، هاي گروه مناطق

 ؛)468 و 466: همان( دارند قرار فرهنگي تنوع از متفاوتيسطوح  در و
 از اي مجموعـه ، )cultural area( فرهنگـي  پهنـة  يـك  فضاسـت،  يك تمدن: برودل. 13

 ؛)466: همان( است فرهنگي هاي پديده و خصوصيات
كـه خـود    يفرهنگـ  خالقيت از است اصيلي ويژةتمدن، محصول فراگرد : داوسون. 14
 ؛)همان( است معين مردمي بازدة

 واپسـين  مرحلـة  تمـدن، . اسـت  فرهنـگ  ناپـذير  اجتنابوشت تمدن، سرن: اشپنگلر. 15
: 1386 يسندگان،از نو يجمع( يكتاست هاي فرهنگ افسردگي و پيري روزگار يا اي سنگواره

 ؛)466: 1388 پهلوان، ؛34
 مادي و معنوي هاي اندوخته و ها ساخته مجموعه معناي به و فرهنگ با برابر تمدن،. 16
 ؛)139: 1376 يعتي،شر( است جامعه يك

 رويكـرد  بخشـد  مـي  روح تمـدن  به چه آن و است تمدن روح فرهنگ،: نبي بن مالك. 17
 ؛)37: 1386 يسندگان،از نو يجمع( است صنعت و عملي منطق زيباشناختي، رويكرد اخالقي،
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تفكر و ظهور آثار تفكـر در مناسـبات افـراد و     از اي نحوه بسط و سير: داوري رضا. 18
 ؛)38: همان(اقوام و در رفتار و كردار و علوم و فنون مردم؛ ظاهر فرهنگ، تمدن است 

 و محتوايي يتهستند كه از نظر كم  فرهنگ از خاصي نمونة ها تمدن: هويجر و بيلز. 19
 اقـوام  هـاي  فرهنـگ  بـا  تكيفيـ  لحـاظ  از ولي ند متمايز ديگر يك با شان الگوبندي پيچيدگي
 ؛)39: همان( ندارند فرقي نامتمدن
 علـوم،  شـامل  اي پيچيـده  تركيـب  از اسـت  عبـارت  تمدن يا فرهنگ: تايلور ادوارد. 20

 انسان يلةكه به وس يگريو اعمال د ،عادات ،آداب و رسوم ين،قوان ،اخالق هنرها، اعتقادات،
 ؛)31: همان( آيد مي دست به خود جامعة در

ـ  كنـد  يمفهوم داللـت مـ   يك بهفرهنگ و تمدن : لوكاس هنري. 21 دامنـه و زمـان    يول
 ؛)32: همان(فرهنگ محدودتر از تمدن است 

 مضـمون  در اما است فرهنگ از صورتي تمدن، اصلي، مضمون در: گولد جوليوس. 22
  ؛)33: همان(است  تمدن مقابل در فرهنگ فرعي،

 محور جامعه تعاريف 3.1.2.3
 و اجتماعي حيات كالبد تمدن، و است جامعه و روح فرهنگ،: همايون تكميل ناصر .23
 هـاي  شـيوه  و انسـان  حيـات  مادي پديدارهاي و شهري زندگي در كه است جامعه تاريخي
 ؛)47 :1387 پژوهشگران، مجلة( دارد بروز و ظهور زيستي استمرار و توليد

 ؛)137: 1376 شريعتي،(آن  نمايش و شهر به وابستگي احساس و مدنيت .24
و  هنري و اخالقي هاي پيشرفت از اي مجموعه: اجتماعي علوم و فلسفه نامة واژه .25
 يبا،صـل ( يابنـد  مـي  انتقـال  هماننـد  جامعـة چند  يا يككه نسل به نسل در  يو فن علمي
 ؛)142 :1370
از  يجمعـ ( جامعـه  اطالعـاتي  و فنـي  عينـي،  هـاي  كاركرد با است برابر: وبر آلفرد. 26

 ؛)34: 1386 يسندگان،نو
 ملـي  جغرافيـايي  بسـتر  يك در خويشاوند زيست هاي شيوه از اي مجموعه: پهلوان. 27
 ؛)37: 1388 ،پهلوان( اي منطقه وراو  يا منطقه

 اجتمـاعي  خـاص  ارگانيسم يك به كه است اجتماعي هاي پديده مجموعه: دوركيم. 28
 فراتـر  ملـي  مرزهـاي  از كـه  گسـترند  مـي  هايي حوزه و ها پهنه در ها پديده اين ندارد؛ تعلق

جامعـة   يـك  يخكه از تـار  يابند يتحول م ييها ها و زمان سان در دوران ينو به هم روند يم
 ؛)370: همان( گذرند يخاص در م
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 واقعيـت  بـه  ايـده  دو هر اين. كرد تفكيك هم از توان نمي را تمدن و جامعه: برودل. 29
 ؛)389: همان( گردند بازمي واحدي
 مرتبط هم با اجزايش كه است كليتي تمدن. اند پيچيده هايي نظام ها تمدن.: بي توين. 30
 در هـا  تمدن هاي ويژگي از يكي. نهند مي اثر هم بر متقابالً و اند خورده پيوند هم به يا هستند
 شود يم كل يك متوجه اجتماعي زندگي هاي فعاليت و ابعاد همة كه است اين رشد فراگرد

و  ياسـي، س ي،عناصـر اقتصـاد   يجـه و در نت شوند يكل با هم هماهنگ م ينو در ارتباط با ا
 ؛)436: همان( گيرند يدر تناسب با هم قرار م يدرون ياز نظر هماهنگ يفرهنگ
 رسـوم،  و آداب بينـي،  جهـان  از اسـت  اي ويـژه  تسلسـل  تمدن،: والرشتاين امانوئل. 31
را  يخيتـار  تماميت از نوعي كه) عالي فرهنگ هم و مادي فرهنگهم ( فرهنگ و ها ساخت
 ؛)466: همان( دارد زيستي هم پديده اين از ديگر هايي گونه با و دهد ميشكل 
 ؛)515: همان( است شهري زندگي و خط داراي مولد جامعه يك تمدن،: كوئيگلي. 32
 فرهنگي دستاوردهاي تسريع موجب كه است اجتماعي نظامي تمدن،: دورانت ويل. 33

 ؛)56: 1386 يسندگان،از نو يجمع( شود مي
 ثـروت  توليـد  بـراي  ويـژه  نظامي با كه است زندگي از اي شيوه تمدن،: تافلر الوين. 34
 ؛)227: 1391 ي،نجف( دانش اكنون و صنعت كشاورزي، است؛ همراه

  ؛)291: همان( است پيچيده و تركيبي جامعة يك تمدن،. 35
 نهادهـاي  و تأسيسات و سنن و آداب  فنون، هنرها، ها، دانش مجموعة: هرسكوتيس. 36

 قرون طي انساني هاي گروه و افراد هاي فعاليت و اختراعات و ابداعات پرتو در كه اجتماعي
 ؛)30: 1386 يسندگان،از نو يجمع( است يافته تكامل و توسعه گذشته اعصار و

كه از نظر  يو فرهنگ تصادي،اق اجتماعي، سياسي، بزرگ هاي نظام: آشوري داريوش. 37
 بـا  گيـرد  مـي  بردر) يامپراطور يكمعموالً (قلمرو پهناور  يكرا در  يواحد كالن ياييجغراف
 نوشتاري ادبيات و است) riterate( نويسا مردمِ فرهنگ كه اي پرورده و گسترده فرهنگ يك

 ؛)36: همان( دارد پهناوري
 ديـن،  ايـدئولوژي، ماننـد  ( اسـت  زندگي حاالت بيان معادل فرهنگ،: ايور مك. 38

 اسـت  اجتمـاعي  وضـعيت جامعه و نظام و كنتـرل   يلتشك يتمدن به معنا يول) ادبيات 
 ؛)همان(

ـ فرهنـگ   ياست ول يجمع هاي يشرفتپ يادآورتمدن، : كوش دني. 39  يـادآور  تـر  يشب
 ؛)34: همان( است انفرادي هاي پيشرفت
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 هـاي  ارزش بـا  برابـر  فرهنـگ  و اسـت  اجتماعي هاي واقعيت با برابر تمدن،: كروبر. 40
 ؛)36: همان( اجتماعي

 ؛)37: همان( است آدمي زندگي بيروني هاي جلوه با برابر تمدن،: الياس نوربرت. 41
است، تمـدن   ينظم اجتماع يرشو پذ يفرهنگ يحاصل تعال تمدن،: خلدون ابن. 42

 كـه  است اجتماعي امور شدن نهادينهدر شاهراه  نهادن گامو  نشيني باديهخروج از مرحلة 
  ؛)21: 1388 خورسندي،( كند مي پيدا تحقق »عمران« بستر در

  ؛)23: همان( است اجتماعي فهم محسوس بيان تمدن،: اتكينسون. 43
 و حفظ به است، آن ذاتي كه تشويق و ترغيب عامل از استفاده با تمدن،: وايتهد. 44

 تـر  شـريف  و بهتر هاي راه همواره خود كه اي گونه به پردازد، مي اجتماعي نظم نگهداري
  ).123: همان( گزيند برمي را

  محور تاريخ تعاريف 4.1.2.3
 عصـر  ماننـد  مياني رويدادهاي و سنتي تاريخ رويدادهاي سطح از ها تمدن: برودل. 45
 كننـد  مي توجه هايي پديده به و روند مي فراتر صنعتي، انقالب و فرانسه انقالب و رمانتيك

سـطح حركـت    يـن كرد و در ا گيري اندازه تر بيش يا قرن يك طول در را ها آن توان مي كه
 يـك هـا نـه    رو تمدن يناز ا. گيرد مي دربر را زماني گستردة يها آهسته است و پهنه يختار

 اي مجموعه خالل از كه است جزئي آيد؛ مي حساب به معين جامعة يكو نه  يناقتصاد مع
 ؛)406: 1388 ،پهلوان( گذرد مي ها جامعه يا اقتصادها از

 زمـاني  طـي  مشترك فرايند يكدر  يريمشترك است كه بر اثر درگ يراثيم تمدن،. 46
 و تعـاون  بـراي  خاصـي  توانايي گر نشانآمده و  يدپد) دو هزار سال يا يك يحت( طوالني
 ؛)238: 1391 ي،نجف( است مناسب گويي پاسخ و همكاري

مـافوق   ياسـت و امـر   يتبشـر  يتمدن، شامل همة دسـتاوردها : موس مارسل. 47
 پهلـوان،  ؛36: 1386 يسـندگان، از نو يجمعـ (ملت است   از محدودة فراترو  يمل مسئلة
 ؛)378: 1388
عمده و مشـابه   يفرهنگ يصاست كه از خصا يفرهنگ اي مجموعه تمدن،: تامور با. 48
تمدن  يكبه عنوان  توان يرا م يغرب داري يهمثالً سرما. است شده تشكيل خاص جامعةچند 
آن را  يصخصـا  يگـر و د هنـر،  مـذهب،  ناوري،خاص علم، ف يها شكل يراكرد ز يفتوص

  ).24: 1388 ي،خورسند( كرد پيدا متفاوت جامعةدر چند  توان يم
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  دوم مرحلة 2.2.3
 يـافتن  يبرا. تراز با مفهوم تمدن است مرتبط و هم يها واژه يصو تشخ ييندوم، تع مرحلة
بـه   تـوان  يآن، مـ  يـابي  و مفهـوم  يـق دق يمرتبط با مفهوم تمدن جهت مرزگـذار  يها واژه

 مقدمـة  تعـاريف،  ايـن  مـرور  بـا  چراكـه  ؛مصطلحِ منقول نظاره انداخت يفمجموعة تعار
مـرتبط را از   يهـا  واژه تـوان  مـي  يگـر به عبارت د شود، يفراهم م يلمدل تحل دوم مرحلة
  .كردمشهور اخذ  يفتعار
چهار  ايناز  يكيحول  يف،تعار يناز ا يك هرمشخص خواهد شد كه  يقدق يبررس با

  .»يختار«و  ،»فرهنگ«، »جامعه«، »انسان«: اند يلقابل تحل يواژة اصل
 و يكسان را چهارگانه هاي واژه از تعاريف اين صاحبان منظور و مقصود نتوان اگر حتي

 تعـاريف  ،هـا  آن كلـي  معـاني  اسـاس بود بر  يمقادر خواه يل،در مقام تحل ولي دانست برابر
 زاويـة  از اجمـالي  نگـاه  يـك  در بنابراين. كنيم بندي دسته منظر چهار اين زاوية از را منقول
 كـه  گرفت خواهيم نتيجه اساس، اين بر و انداخته نظر مذكور تعاريف به فوق، محور چهار
  .خواهند كرد ايفا محوري نقش واژه چهار اين تمدن مفهوم تحليل در

 يا ،گانه 48 يفاز تعار يك هر ياصل كليدواژة كه يافت درخواهيم بنگريم دقت با اگر
خواهد  يلقابل تحل ها بر محور آن واژه يا گردد بازمي فوق واژة چهار از يكي به مستقيماً

با  يعتاًمطرح است و طب يفاز تعار يبخش شده، گردآوري جا اين در چه آنالبته . بود
مقدار  يناما هم ،مجموعه افزود ينبر ا توان يم يزرا ن يگريد هاي ديدگاه ،تر بيش صتفح
به  يدقرار دارد شا صدر در تمدن مفهوم به شناختي جامعهآن است كه نگاه  دهندة نشان
 انگاري مشابه حداقل يا انگاري سان يك اما. شد اشاره تر پيش كه است توهمي و تصور علت
به  محور فرهنگ هاي تلقي تعداد افزايش دليل توان مي نيز را تمدن و فرهنگ مفهوم دو

  .مفهوم تمدن دانست
چهارگانه، بر  يها در دسته يفتعار يبند و دسته يكتفك ياست كه برا ينكته افزودن اين

 يا يآن، نكات فرع يصو جهت تشخ يمعمل كرد يفهر تعر كليدواژة ينشمحور مالك گز
آن جدا كـرده تـا    يآن را از نقطة دال مركز يينيو اضافات تب يودق ياو  يفتعر يكاوصاف 

بـه سـاختمان    يفـي، در هر تعر يقطر ينبد. يافتدست  يفتعر يك يبتوان به ساختار اصل
  .يما داده يجا  چهارگانه يها آن نگاه كرده و سپس آن را در دسته يانيبن

 يـك مفهوم تمدن در  يقدق يلتحل يآن است كه برا يلتحل مدل دوم مرحلة نهايي نتيجة
 در ديگـر  تـراز  هـم و  اصلي واژةبه چهار  يدبا يستمياز روش س برگرفتهنگر  مدل مجموعه
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 تحليـل  در مهمـي  نقـش  واژه چهـار  ايـن  تبيين و نگريست تمدن مفهوم با مرتبط و عرض
  .داشت خواهد عهده بر تمدن مفهوم
  سوم مرحلة 3.2.3
 اختصـاص  هـا  آن تعريـف  بـه ، )دوم  مرحلة اساسي واژة چهار تعيين اساسبر ( سوم مرحله
با مفهوم تمدن دست  يفتعار ينمفاد ا يسةدر مرحلة بعد به مقا يماساس بتوان اين بر تا دارد
 دست به نگر مجموعه مدل اساس بر نيز چهارگانه هاي واژه از شده ارائه يماگرچه مفاه. يابيم
تا امكان  يمرا به عنوان اصل موضوعه اخذ كن ها آن يفتعار بايدبه ناچار  جا ينادر  اند، آمده

 ينشد و ا يمدچار دور باطل خواه وگرنه شودفراهم  يمرحله به مراحل بعد ينحركت از ا
در هـر   يتخصصـ  يعملكـرد  يها حوزه يكعلوم و تفك يوستگيامر البته الزمة ضرورت پ

  يـن از ا يـك  هـر  يـق دق يلو تحل يفتعر ين،بنابرا. است يعلوم انسان بزرگ يايرشته از دن
 يـق، تحق ينواگذار كرده و در ا ها آنخاص  شناسي مفهومرا به رشته و مطالعات  واژهچهار 
  :گرفت يمخواه مفروض زير يفتعار

 تركيبـي  هـاي  ظرفيـت  و هـا  توانـايي  بـا  هدفمند و الهي مخلوقي با است برابر انسان. 1
 و فكـر ) ج درونـي؛  عواطـف  و احساسـات ) ب يـار؛ اراده و اخت) الـف  ابعـاد  در چهارگانه
 .بيروني هاي كنش و اعمال) د و نظري؛ هاي انديشه
 در كـه  اسـت  بشري افراد مجموعه از هماهنگ و بسته هم تركيبي تجمع يك جامعه،. 2
 سياسي، فرهنگي، هاي زمينه در مشترك هاي آرمان و اهداف با خاص قلمرو و سرزمين يك

 .يابد يقرار م يو اخالق اجتماعي، اقتصادي،
و هماهنگ با عناصر  يفجامعه بوده كه در رد يكاز عناصر سازندة  يبخش فرهنگ،. 3

 جامعـه  آن اجتمـاعي  تفكر و بينش برآيندقرار گرفته و  ياقتصاد، و اخالق اجتماع ياست،س
عناصـر  ( يو آداب و رسـوم خاصـ   يينو آ يدو عقا آرا با همراه عمدتاً لذا و شده محسوب

 .بود خواهد) فرهنگي خرده
 وضـع  تغييـر  براي آن در خود ارادة با ها انسان كه است بشري بستري مثابةبه  تاريخ. 4

 .هستند دائمي تالش و تكاپو حال در مطلوب، وضع به موجود

  چهارم مرحلة 4.2.3
تـا بتـوان    يمچهارگانه با مفهوم تمدن بپـرداز  يممفاه يسةبه نقد و مقا بايدمرحلة چهارم  در

 صرفاًمفهوم،  يلآن كه مدل تحل ياما برا. داد يصتشخ متمايز مرزهاي از را مشترك مرزهاي
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 نگر مجموعه مدل از برآمده مفهومِ نهايت، در و نشود منحصر ذهني و تجريدي هاي جنبه به
 بـه  نگاهي نيمداشته باشد،  يزن يكاربرد گويي جواب قدرت و بيروني مصاديق بر تطبيق توان

و  مثـل نمونـة م  يـك به عنوان  5غربي تمدن يعني كنوني غالب تمدن محقق و واقعي عرصة
 آيـا  كـه  اسـت  اين سؤال. انداخت يمخواه ي،امروز در جامعة جهان يرمشهود از تمدن فراگ

 دارد، وجـود  غربي تمدن عنوان به امروز چه آن بر را فوق چهارگانة مفاهيم تعاريف توان مي
 يـاز نقـاط امت  دادن نشانچهارگانه با مفهوم تمدن و  يمسنجش مفاه يبرا درحقيقت كرد؟ بار
 تمـدن  هـاي  ويژگـي  با چهارگانه معاني تطبيقي مقايسة به تمدن، يبا مفهوم اصل يممفاه ينا

  كند؟ مي برابري غربي تمدن مفهوم با فوق معاني آيا دريابيم تا پردازيم مي غربي
 معنايي برابري فوق هاي واژه از يك هيچنشان خواهد داد كه مفهوم تمدن با  يسهمقا اين
  .دارد آن عرض هم هاي واژه با تمدن واژة بين معناداري مرزهاي بر داللت امر اين و ندارد
زنده بوده و  موجودي غرب، تمدن كه پذيرفتيم قبل فرض پيش اساس بر سخن ديگر به
 پوشش ميزان تا كرده بار آن بر را چهارگانه تعاريف لذا است، فراگير و جهاني يتهو يدارا
 تمدن از خصوصيت القايزنده آشكار شود و سپس با  هويت اين بر مفاهيم آن عموميت و

  .شد خواهيم نزديك »تمدن« محوري مفهوم تعريف به غربي
انسـان بـه وجـود آورنـدة      تنهـا  نـه  كهچرا نيست، انسان مفهوم با برابر تمدن مفهوم اوالً
تـر و   گسـترده  سيب) يامروز غرب يدر نمونة تمدن جهان مثالً(بلكه ابعاد تمدن  ،هاست تمدن
 فردي هاي جنبه داراي فقطها  است و البته كه تمدن  انسان يتياز ابعاد شخص تر يچيدهپ ياربس
  .نيستند صرف شخصي هاي سويه و

ماننـد  ( تمدني هر هاي دامنه كهچرا بود، نخواهد سان يك نيز جامعه مفهوم با تمدن مفهوم ثانياً
 هـا  تمدن تأثيرگذاري و نفوذ دايرة همچنين و بوده جامعه يك قلمروهاي از فراتر) غربي تمدن

  .است اي ويژه يتيو مل ملي و جغرافيايي حدود به محدود جامعة يك از تر بيش مراتب به
 تمدن مفهوم بر توان نمي را آن از متصور معناي فرهنگ، معنايي تكثر و تعدد  همة با ثالثاً

 و نزديكـي اگرچـه  ( بـدانيم  يكـي  را دو آن ،نظران صاحب برخي مانند كه نحوي به كرد بار
از حوزة فرهنگ، برتر  تنها نهها  تمدن يكرةپ چراكه ،)كرد انكار نبايد هم را شان اقليمي قرابت

جامعـه و   يـك در  يو اخالقـ  يو اقتصـاد  ياسـي جوانب س يكه شامل تمام رود يو فراتر م
ندارنـد بـرخالف    فراملـي  جنبة همواره ها فرهنگ اين، از جداي. شود مي گوناگونيجوامع 
 تفـاوت  دهنـدة  نشـان  يزن ينروابط متقابل است كه ا يتمدن با فرهنگ دارا ينهمچن. تمدن

  .است دو آن مفهومي
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 تمـدن  از فراتر سب يبستر يخ،تار چراكه كند، نمي برابري تمدن با نيز تاريخ مفهوم رابعاً
 معنـايي،  بـه  و گيرنـد  مـي  شكل تاريخي بستري در ها تمدن دهد، مي قرار آن روي پيش در

 گونـاگون  هـاي  تـاريخ  داراي گوناگون هاي تمدن دليل همين به و اند تاريخ بشري محصول
  .است ساري و جاري نيز امروز جهاني تمدن نمونة در ها مقوله اين همة و شوند مي

 انسـان، واژة تمدن با واژه و مفهـوم   يو مصداق يآن است كه كاربرد واقع يجهنت بنابراين
مفهـوم تمـدن    يهـا  از مؤلفـه  يلـي بـه تحل  يدندارد و لذا با يبرابر تاريخو  فرهنگ، جامعه،
 هـا  آن ممايز وجوه و خصوصيات بااش،  خانواده هم يمارتباط با مفاه ينكه در ع يابيم  دست

  .مترادف نباشد يزن
  پنجم مرحلة 5.2.3
 تـر  پـيش  كـه  امـا چنـان   شـد،  خواهيم نزديك تمدن مفهوم تعريف به پنجم مرحلة در نهايتاً

 مفهوم، تعريف به جاي يط، بسته و بس يكس،ف يفيارائة تعار هاي يبفرار از آس يبرا گذشت
 مراحـل  بـه  توجه با كه هايي مؤلفه پردازيم؛ مي آن اصلي شخصية وجوه و ها مؤلفه تحليل به

  :دارد وجود ها آن به دستيابي امكان مرحله، اين در و اكنون هم مدل،  چهارگانة

  
  3نمودار 

كـرده و همـواره،    يـدا ادامـه پ  يبه صورت مخروط توانند يگانه م مراحل پنج ينا گمان بي
بـه   يابياصالح و دسـت  يل،تكم يبرا يديجد يشو پو يواشكاف يبرا يمرحله، آغاز ينآخر
 يـل تحل مـدل  ايـن  هـاي  قابليـت  و هـا  ظرفيت از امكان، اين. شود يتر جامع يو معان يممفاه
 قرا بـه محقـ   ينـي ع ي،بـا كـاربرد   يذهنـ  ي،دو نگاه نظر ياناست كه امكان جمع م يمفهوم
 بازيابي را ها حال آن ينداده و در ع يوندگذشته را با حال به هم پ يفتعار چراكه داد؛ خواهد

 البتـه  و نشاند جديدي مواد آن در توان مي همواره كه دستگاهي كند، مانند مي سازي مفهوم و
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 .يابـد  دسـت  جديدي هاي انگاره تا شود مي گزيني به و سنجش مداوماً اطالعات انباشت اين
) آينـد  مي ه دستب يشينكه از مراحل پ( مسئلهچهار  يامدهايمرحله با توجه به پ يندر ا حال
 در چهارگانـه  مفـاهيم  نقـش  اهميـت  نخسـت،  پردازيم؛ مي تمدن مفهوم هاي لفهمؤ تحليل به

 بـه  نگـاهي  نـيم  سـوم،  ديگـر؛  يـك  بـا  مفاهيم اين نسبت دوم، تمدن؛ مفهوم هاي مؤلفه تعيين
 .تمدن مفهوم با چهارگانه مفاهيم چهارم، نابرابري و امروز؛ تمدن جهاني سيطرة هاي ويژگي

 اين در تمدن نقش و ديگر يك با ها آن نسبت  كنيم، نظر چهارگانه مفاهيم به اگر ميان اين در
  6.باشد مرحله اين براي مناسبي ساز زمينه تواند مي امر اين و آيد مي چشم به بهتر فراگرد،

 
 گانة انسان، جامعه، فرهنگ، تمدن، و تاريخ ارتباط متقابل عناصر پنج .4نمودار 

تمـدن،  : خواهـد بـود   ييها مؤلفه ينچن يمفهوم تمدن دارا يلتحل نمودار، اين بر اساس
 روابـط  چهارگانـة  ابعاد در شموليت با است جهاني سطح در عموماً و يفرامل يطرةس ينوع

 از انسـاني  و جمعـي  ارادة اساس بر كه اخالقي و اقتصادي سياسي، فرهنگي، از اعم انساني
 بـا  همـراه  و گيـرد  دربـر مـي   را بسياري جهاني هاي دامنه ولي زند مي سر جامعه و مهد يك

 غالباًكه ( جو تعالي و خاص هايي آرمان تحقق براي جهاني هاي سازي جريان و نفوذ قدرت
 تـأثرات  و تـأثير  داراي بشـري  تـاريخ  تحـوالت  مسـير  در) اسـت  ديني مكتب يك از متأثر

  .بود خواهد مشخصي
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  تمدن مفهوم هاي مؤلفه ترين مهم 3.3
  :است زير گانة هشت ساختاري عناصر شامل تمدن مفهوم هاي مؤلفه ترين مهم ترتيب بدين

  
 5نمودار 

 فراملي سيطرة 1.3.3
 فراملـي  سيطرة مؤلفة به جامعه، با تمدن مفهومي مرزهاي از كنيم، دقت پيش نمودار به اگر

 محـدود  جامعـة  يـك  از را آن كـه  است تمدن شاخصة اولين امر اين. يافت خواهيم دست
 ها تمدن المللي بين و جهاني قدرت نمود بعد، اين. كند مي فراگير و شمول جهان و برده فراتر
نه مفهوم انسان و نـه مفهـوم    يژگيو يندر ا. يابد يم يتشمول يانسان عالم همة  در كه است

و حصـار   يجمعـ  يـا  يهـر دو بـه حـدود فـرد     چراكه كنند، نمي آوردي همجامعه با تمدن 
. گذرنـد  مـي  مرزهـا  ايـن  از گستر، دامن هاي تمدن اما ند،خود محدود ياييجغراف يا يشخص
 تـر  يعوس يارها بس تمدن يجهان يگو شوند، جهاني نيز ها فرهنگ اي پاره است ممكن اگرچه

 فرهنگـي  غيـر  هـاي  اليه تمدن يك شمولي جهان چراكه ؛است يتر از ابعاد فرهنگ و پردامنه
 يِاما با همة قدرت جهان. دارد يزن يو اخالق اقتصادي، سياسي، سازوكار چون ديگري بسيار
 و تحـرك  و لذا از دل گيرد يقرار م يخيتحوالت تار يادينو بن يقها لكن در بستر عم تمدن
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 چـون  و خـورد  مي رقم تاريخ حركت مسير ها، تمدن زوال و نقصان و شتاب، و رشد تغيير،
 تمدن بودن جهانيلذا  گيرد، يشكل م يخممتد تار بستر دل در ها تمدن جهان از فراتر جهاني
 يخآن بـا مفهـوم تـار    دانستن يكيو  يخيآن با روند تحوالت تار قلمدادكردن سان يك دليل

و  ينمود قـدرت جهـان   يدارا بايدتمدن  كلي مفهوم از مصداقي هر سان بدين. نخواهد شد
  .شود ينم اطالقتمدن  بر آن عنوان) يلتحل ينطبق ا( گرنهو ،باشد المللي ينب

 انساني و جمعي ارادة 2.3.3

 جمعي، حركت يك نمود ها تمدن يعني است بشري حركت محصول و انساني امري تمدن،
 خصيصة اين. شود مي محسوب بشري دست پرداختة و ساخته لذا و اند آگاهانه و ارادي
 ويژه به و آيد مي به دست تمدن با آن نسبت و جامعه با انسان نسبت بررسي از دقيقاً تمدني
 يبا ارادة انسان يانسان فردي ارادة تفاوت در تمدن با انسان مفهوم بين مرزهاي از يكي

 يتمدن ياستو س يارادة جهان يكبه  ياست كه در گسترة تمدن يبرآمده از نظام اجتماع
 كه دانست اي انساني ارادة را آن آغاز نقطة توان مي اساس همين بر و است شده يلتبد

  .است شده جهاني سپس و جمعي،
 ينو سرزم مهد، جامعه، داراي 3.3.3

 نمود شاخصه، اين. ندارند جغرافيايي مرز گرچه تولدند محل و موطن داراي ها تمدن
 مفهوم با تمدن نسبت مقايسة از و است آن منشأ سر جامعة و سرزمين به ها تمدن شناسايي
  .آيد مي ه دستنسبت مشترك انسان و جامعه با آن ب يگرد يو از سو يختار مرز از خارج
 جغرافيايي مرزهاي به منحصرنبودن 4.3.3

 يكشور جغرافياي هاي دروازه به تمدن حصر عدم به تمدن، با جامعه مفهوم مقايسة از
 يريو فراگ يتنمود شمول يژگي،و ينمرز ندارند و ا يول دارند، هدها م تمدن. يدرس يمخواه
  .ها به خارج از حصار و حدود جامعة محل تولد خود است تمدن
 يو اخالق اقتصادي، سياسي، فرهنگي، روابط ابعاد در شموليت 5.3.3

 هستند؛ با يزابعاد چهارگانة جوامع ن يلذا دارا خيزند يها از دل جوامع برم كه تمدن جا آن از
بسته به حدود همان  يا هر جامعه اخالق و اقتصاد و سياست و فرهنگ كه تفاوت اين

 خواهند شمولي جهانو  يبه روابط تمدن يلتبد يتمدن يرةابعاد در دا يناما ا ،جامعه است
 تمدني اخالق و تمدني، اقتصاد تمدني، سياست تمدني، فرهنگ داراي تمدني هر يعني شد
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 يانسان جهاني و جمعي و فردي روابط تمامي در ها تمدن تأثير نمود شاخصه، اين. است
 يها در تمام تمدن يعني دارد؛ بشري گوناگون نيازهاي به گويي پاسخ از نشان البته است و

نسبت ابعاد  يشاخصه را حاصل جمع بررس ينا بايدو لذا  يرندتأث يدارا يانواع روابط انسان
ا، ام ييها ها با تفاوت تمدن يروابط چهارگانة جهان چراكه ،جامعه با مفهوم تمدن دانست

  .برآمده از روابط چهارگانة جوامع است
 يطلب يو برتر جهاني، سازي جريان نفوذ، قدرت 6.3.3

 مقايسـة  از كـه  است خود اهداف تحقق در ها تمدن توانايي و برتري ميزان نمود مؤلفه، اين
نه انسان به اندازة جامعه، قـدرت   چراكه است، حصول قابل تمدن با جامعه و انسان مفهوم

انسان  چراكه ،را دارد يجهان هاي سازي يانجر يينفوذ داشته و نه جامعه به اندازة تمدن توانا
روابـط   يونـد بـه مقـدار اسـتحكام و پ    يزنفوذ، و جامعه ن يچهارگانة خود دارا يدر حد قوا

 يطرةنفـوذ و سـ   قدرت تعلها به  است اما تمدن يرتأث يبضر ياش دارا چهارگانه ياجتماع
باعث  يو جهان المللي ينرا در سطح ب هايي يانشان، جر روابط چهارگانه شمول جهانو  يقو
 قـرار  خود قدرت تأثير تحت نيز را بسياري انساني جوامع كه افراد آحاد تنها نهكه  شوند يم

 و هسـت  نيـز  تمدني هاي طلبي برتري با همراه هايي سازي جريان چنين غالباً و داد خواهند
 اخالقي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي روابط سيطرة با را خود برتري غالب، تمدن درواقع
  .كشد يبه رخ همگان م ي،جهان

 فراگير خواهي آرمان و جويي تعالي 7.3.3

فكـر، فرهنـگ و    يننسبت ب يبا برقرار يژهو انسان، جامعه و تمدن و به يننسبت ب يسةمقا با
 اسـت  آن خـواهي  آرمـان  و جويي تعاليدر مفهوم تمدن،  يگرعنصر د يتمدن يفرهنگ جهان

در انسـان و عناصـر    يهمـة عناصـر انسـان    بـه  نسـبت  طلبـي  برتري از جداي ها تمدن يعني
مؤلفه،  ينا. برند يبهره م يداشته و از آرمان خاص جويي تعاليدر جامعه، ذاتاً رو به  ياجتماع

 همـين  بـه  واسـت   يـان و غالباً مرتبط با اد يخاص مكتب يها از مبان تمدن ينمود برخوردار
نسبت انسان،  يسةمؤلفه از مقا ينا. ندارد سازگاري سر ديني و مكتب هر با تمدني، هر دليل

 دست هب يتمدن يفكر، فرهنگ و فرهنگ جهان يننسبت ب يبرقرار يژهو جامعه و تمدن و به
 پيـروي  جـامعي  مكتـب  يا دين از اجتماعي فرهنگ يا انساني فكر است ممكن يعني آيد مي

 يفرهنـگ جهـان   يآبشـخورها  تـوان  يمـ  يروابط تمدن يگستردگ يلاما معموالً به دل نكند،
 روابـط  بعـد  بـه  منحصر امر اين اگرچه. كرد وجو جست يمكتب جامع يا ينرا در د يتمدن
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) ياخالق و ي،اقتصاد ياسي،س ي،فرهنگ( چهارگانه روابط شموليت و نيست تمدني فرهنگي
در  يـز ن يبزرگ جهـان  يانشمول اد يرةدا چراكه( شود يبزرگ م يانتمدن با اد يوندبر پ يلدل
 يمعرفت يها ، اما نمودار ارتباط عنصر فكر و فرهنگ با جنبه)شود يم يفها تعر حوزه ينهم

  .ياستتر و گو البته روشن ين،د يو شناختار
 تاريخي تحوالت در تأثير 8.3.3

. دارد تاريخي معادالت و تحوالت در تأثيرگذاري و تغيير امكان از حاكي ها تمدن نشانة اين
 و رشد و ايجاد در جوامع تأثير ميزان و است جوامع در انساني، افراد تأثير برد نهايت اگر

 دامنة در بشري، جوامع و انساني افراد برخالف ها تمدن حال اين با هاست، تمدن ركود
 ياآن  حركت مسير كه نحوي به ند مؤثر جوامع و ها انسان تاريخي سرنوشت در و تاريخ
 ييردر تغ يعاد يها اگر انسان. برد خواهد انحطاطرو به  ياو تكامل  يتعال به رورا  يتبشر
در  ييكامالً استثنا يدر فرض يا يسرنوشت تمدن ييرنادرتر در تغ يدر فرض ياجامعه  يرمس

 يرغ يو قدر يتمدن يجاددر ا يا مثالً جامعه يا باشند اثر و نفوذ صاحب تاريخ يروند كل
كه همة  يرفتپذ يدگذارد، با جاي رب ياز خود، نقش يخحركت تار يرمس ييرتر در تغ محتمل

 و عادي و طبيعي اموري) يك هربا توجه به تفاوت درجة فروض و محتمالت (احتماالت 
 فراخناك ساختار مقتضاي به و طبيعي صورت به اما نيست ها واژه تعريف مقتضاي به

 ها تمدن يعني است تاريخي تحوالت بستر در ها تمدن نفوذ كرانة و حضور دامنة تمدن،
 اقتصادي تحوالت و روحي، تحوالت سياسي، تحوالت فرهنگي، تحوالت تاريخي روند
  .كنند مي تغيير دستخوش را بشريت كل

  
  يفصدق تعر يتقابل 4.3

 تمدن« عنوان به واقعيت جهان در امروزه چه آن بر تمدن مفهوم گانة هشت هاي شاخصه
و  يامر نشان از راست ينو ا كند يم صدق يزن يمهست رو روبه آن با و شناسيم مي »غربي
 يبه مصداق يقتطب ينچن كه آنعالوه بر . دارد يدهبرگز يمفهوم يها سنجش مؤلفه يتجامع

 يك يها مؤلفه يصتشخ يو نشانة درست مسئله يلبر توان و قدرت تحل يلدل تواند يم
  .مفهوم باشد
 و اروپـا  مـوطن  از فراملي جهاني قدرت يك مانند به غربي حاكم و غالب تمدن امروزه،
آگاهانة  يمتصم يكو برخاسته از  ي،انسان جمعي ارادة با اما سرزده علمي و صنعتي رنسانس
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 جهان سراسر آن نفوذ دامنة و ديده نور در را امريكاييو  يياروپا يمرزها يتمام ياد،عقل نوبن
 شـموليت  كـه  نحـوي  بـه  فراگرفتـه،  را سوم و اول جهان و جنوب و شمال و شرق و غرب
ماننـد  ( اخالقـي  و اقتصـادي  و فرهنگـي  و سياسـي  پيامدهاي گسترة در آن تأثيرگذار روابط

 اخـالق  آداب و ربـوي،  بانـك  گـرا،  مـادي  و اومانيسـتي  تفكر دموكراسي، ليبرال جستارهاي
 يـر و غ خودآگـاه  جهـاني  سـيطرة  چنـين  ايـن . عالَم شـده اسـت   يرگ دامن) سكوالر اجتماعي
ـ     ي،در روابط تمدن يتبا شمول ياييجغراف تـوان   يا در هـر حادثـه   يسـبب شـده تمـدن غرب
و نمـاد تمـدن    دار يـه بـزرگ كـه داع   يهـا  را از آن خود كند لذا قـدرت  يجهان سازي يانجر
. كننـد  خـتم  خـود  نفع به جهان سطح در را قدرت موازنة ،آفريني حادثهبا  توانند يم اند يغرب

 شـدة  معرفـي  يو اخالقـ  اقتصادي، سياسي، فرهنگي، هاي آموزه هاي ريشه كه نيست ترديدي
 كـرد،  وجـو  جسـت  اومانيسـتي  شناسـي  معرفت و گرايانه مادي مباني در بايد را تمدني چنين

 هـاي  يـه بـا داع  يتناسـب  تـوان  ينمـ  يديتوح يانو نه نهادگاه اد ياسالم يادهاينه در بن گرنهو
 يديترد ينهو هر آ. يافت يتهعصر مدرن يو فرهنگ ينظام فكر يژهو تفكر مدرن و به يها آموزه

 و است كرده لو تحو ييررا دستخوش تغ يبشر يخحاكم معادالت تار يكه تمدن غرب يستن
 در تمـدن  ايـن  سبب به كه است محيطي زيست تاريخي هاي بحران پيامدها اين بارزترين در
 سـتانده،  ديگـران  و خود از را زيستن طبيعي حق تنها نهكه  جا آن تا آمده پيش زمين كرة كل

 اسـت  نگذاردهباز  يعيطب يستز يبرا يحق و امكان يزپس از خود ن يندگانآ يبرا يكه حت
 نيز آن كه است عاطفي يا عقالني يا رواني يا اخالقي زيست امكان از جداي امر اين البته و
  .است گراييده نابودي به ياافتاده  مخاطره به يا گرايانه غرب تمدن حاكميت با

و  يتمدن غرب يتبر واقع يادشده مفهوم مصداق به تطبيق امكان از جداي ديگر سوي از
ـ    بـه  تـوان  مـي  آن خصوصـيات  القـاي و  ياستدالل بر صدق مفهوم، با نظاره به تمـدن غرب

  .يافت دست تمدن مفهوم گانة هشت هاي مؤلفه
  
  ياسالم ينتمدن نو 5.3
 تمـدن  مفهـوم  عناصر ترين مهم به اجماالً توان مي هايي، مؤلفه چنين جمع با و مبنا همين بر

 هـايي  شاخصـه  چنـين  داراي اسالمي نوين تمدن ديدگاه، اين در. شد نزديك اسالمي نوين
 و فرهنـگ،  سياسـت،  روابـط  چهارگانـة  ابعـاد  در اسالم مكتب جهاني سيطرة نوعي: است

 اسالمي جوامع از اسالمي امت آگاهانهخواست و ارادة  يةكه بر پا ياسالم المللي يناخالق ب
 قـدرت  و نفـوذ  بـا  و رفتـه  فراتـر  اسالمي هاي دولت و ها امت جوامع، حدود از اما زده سر
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 تغييـر  روند بتواند نهايتاً تا رود مي پيش اسالم دين جهاني هاي آرمان تحقق مسير در فراگير،
 تكامـل  و تعالي رشد، مسير در اسالمي تاريخ فلسفة با هماهنگ را بشري تاريخ تحوالت و

  ).دهيم يعناصر را به محل خود ارجاع م ينا يلو تفص يينتب( دهد قرار الهي

  
  7 6 نمودار
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  گيري نتيجه. 4
 :اصل و ضرورت استدستيابي به چند  يدآ برمي مقالهچه از اين  نآ

  ؛ضرورت مفهوم شناسي تمدن. 1
 ةنگر به مفهوم تمدن كه شـامل پـنج مرحلـ    ضرورت نگاه سيستمي با روش مجموعه. 2

معـاني رايـج تمـدن،     منـد  روشبندي  شناسي با دسته لغت و اصطالح )الف :پژوهشي است
 ةنقد و مقايس )دهاي چهارگانه،  تحليل واژه )خانواده، ج هاي متناظر و هم تشخيص واژه  )ب

  ؛اصلي مفهوم تمدنهاي  لفهؤمتحليل  )هديگر، و  كمفاهيم با ي
و هـا   واژهغـازگري از  آ) شامل الـف نگر  مجموعهروش گانه  هشتتوجه به امتيازات . 3

هـاي  لفـه ؤمضرورت تحليل ) با معنا، جها  واژهنظر به ارتباط و تناسب ) ختم به مفاهيم، ب
امكان بسـط توسـعه و تكامـل    ) د ؛، جزمي و سنتيثابتاريف تع ةجاي ارائ همفهوم تمدن ب

با تعيـين نسـبت مفهـوم    خانواده  همو معاني ها  واژهنگاه سيستمي به ) همعنايي يك مفهوم، 
تاريخ، و انسان و نظر به حـدود و مرزهـاي تفـاوت هـر      ،فرهنگ، جامعههاي  واژهتمدن با 
نظر به استعمال رايج و كاربرد  )و معاني، زها  توجه به اشتراكات در عين تمايز واژه) يك، و

هاي عيني تـاريخي و قابليـت    روز مفهوم تمدن به دليل ضرورت شموليت تعريف بر تمدن
  ؛يك مدل كاربردي ةارائ )صدق مفهومي، و ح

  ؛مفهومي ةلفؤمهشت  ةدستيابي به تعريف جديدي از تمدن با ارائ. 4
  .اسالميطرحي اجمالي پيرامون تعريف تمدن نوين . 5
  

  نوشت يپ
متـأثر از   يخيتـار  مسـائل انسـان از   يلآن است كه به هر حال تحل جا اين در »متأخر« از مقصود. 1

 ينچنـ  يرمعتـرف بـه آن نباشـد تحـت تـأث      يزاگر خود انسان ن و حتياست  يشينيپ هاي يتذهن
 .41 و 36: 1383 حسيني، ←باره  يندر ا. قرار دارد يذهن هاي زمينه پيش

 همـة از  يـد با تمدن ايدة يفمطالعه و تعر يبرا«نظر برودل است كه معتقد بود  يهشب يدگاهد اين. 2
نخسـت   دارد، خـاص  تـوجهي  تـاريخ  ةرشـت  به او گرچه. گرفت مدد اجتماعي علوم هاي رشته

و  اقتصـاد،  شناسـي،  جامعـه  جغرافيـا، : بينـدازد  تمـدن  به نگاهي رشته چهار اساسبر  خواهد يم
 ).382: 1388 ،پهلوان( »يجمع يشناس روان

در آغاز كتاب خـودش آورده كـه تمـدن را    » كارل بكر« چه آن مانند آشفته تعاريف اين نمونة از. 3
 معيشتي، وسايل كردنشان، فكر نحوةاعصار تاكنون،  ترين يمانسان از قد هاي يتفعال يشامل تمام
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 و حكومت اَشكال اند، داشته دنيايشان و خود دربارةكه  هايي يشهو اند آرا ادوات، و اسباب اختراع
 فلسـفي  و مذهبي يدو عقا آرا صنعت، هاي ساخته و آثار  خود، زندگي انتظام براي قوانين و اداره
 آيـا  نيسـت  مشخص كه است قدري به تعريف بزرگي نهايت، در و است دانسته صحيح، علمي
  ).1: 1384بكر،  ←( باشد؟ خارج تمدن مفهومي زاوية از كه دارد وجود اي حوزه يا امري

 حسيني، ←( كند يم يمترس چهاربعدي موجودي را انسان كه است طرحي اساس بر تعريف اين. 4
 ؛)ب 1383

  
 ←( كنيــد مالحظــه را باتــامور از هشــتمو چهــل يــفمصــطلح، تعر يفاز مجموعــه تعــار. 5

 ).1388 ي،خورسند
 مبـاني  و مبـادي  بـر  كوتـاه  مـروري در كتاب  يناز ا يشاست كه پ ينمودار يلنمودار، تكم اين. 6

 ).193و  192( است شده طرح اسالمي انقالب هاي ريشه تحليل
 جامعـة « ،»مسـلمان  انسـان « چهارگانـة  هاي مؤلفه توسعة و تأثيرارتباط و  گر بيان نمودار اين اوالً. 7

 هاي مؤلفه يها از رتبه يك هر ثانياً است؛ ديگر يكدر  »يبشر يختار«و  ،»اسالمي تمدن« ،»اسالمي
هـا بـا    ارتباط مؤلفه علتخاص همان رتبه است كه به  هاي يژگيها و و شاخص يچهارگانه دارا

و ثالثاً اگرچـه نمـودار    برخوردارند؛ تري بيش توسعةو  يچيدگياز پ يبعد يها در رتبه ،ديگر يك
 ينفـ  يامر به معنا ينا شود يانچهارگانه بهتر نما يها رسم شده تا تفاوت رتبه يصورت خط  به

 متقابـل  تـأثير  يا) الف( يگرد يها مؤلفه ةتوسعچهارگانه در رشد و  يها رتبه يها ارتباط شاخصه
 ).4نمودار  ←( نيست) ب( هم در ها آن
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