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مفهوم تمدن اسالمی و تالش برای احیا یا شکلگیری تمددن ندوین اسدالمی ریشدهای
تاریخی در جهان اسالم دارد .بااینحال این مفهوم در دو دهده گششدته برجسدته شدده و
منشأ شکلگیری جریان اسدالمی جدیددی گردیدده اسدت کده مدیتدوان ن را «جریدان
تمدنگرایی» نامید .مفهوم «تمدن» از جمله مفاهی مه در حوزه جامعهشناسی و تداریخ
بوده ادبیات بسیاری درباره ن تولید شده است و هریک از اندیشمندان از منظری خدا
بدان پرداختهاند؛ برخی رو به گششته دارند و تمدن را امری تاریخی میبینند برخی حال را
مینگرند و تمدن را همچون پروژه میانگارند برخی چش بده یندده دارندد و بده فرجدام
تمدن میاندیشند .دراینمیان عدهای دلنگراناند و دهشت و بدفرجامی میبینند و عدهای
دلخوش از غایت تمدن به تفدر مشدلولاندد (ابدارری  )1 1941ولدی تمددنگرایدان
مسلمان با نگاهی یندهگرا به دنبال تحقق تمدنی اسالمی هستند.
در توضیح اصطالح «تمدنگرایی» نیز باید گفت تمدنگرایان در کندار «نوگرایدان» و
«اصلگرایان» (بنیادگرایان) سه جریان اصلی اسالمگرا (اسالم سیاسی) در جهدان اسدالم
هستند .تمایز این سه جریان در نحوه مواجهه نان با سنت و اصول اسالمی و نیدز شدیوه
مواجهه ایشان با عل و تمدن غرب شکل گرفته است .برای «نوگرایان» غرب بده دلیدل
قدرت عل فنّاوری و زادی موجود در ن الگویی جشاب است .نها در برخورد با غدرب
رویکردی تدافعی در پیش گرفته درصددند علوم جدید و بهترین اندیشههدای موجدود در
غرب را به شرط نکه تصادمی با ارزشهای اسالمی نداشته باشد برای ایجداد «مدرنیتده
اسالمی» بهکار گیرند .برای نوگرایان سنت و اصول اسالمی مه است ولی در مواجهده
با این سنت ضرورت پیرایش سنت را از خرافات مطرح میکنند .هرچندد ایدن جریدان بدا
مفهوم تمدن اسالمی موافق است در ن مفهوم تمددن ندوین اسدالمی و تدالش بدرای
تأسیس ن جایگاه چندانی نیافته است و نگاه پروژهای مهندسی و ارادهگرایانده را در ایدن
زمینه درست نمیدانند (عبدالکریمی  .)06-01 1949در مقابل عدهای از اسالمگرایان که
میتوان نها را در جریان «اصلگرایی» د یا بنیدادگرایی د دسدتهبنددی کدرد رویکدردی
تعارضگرایانه در پیش گرفته معتقدند بین اسالم و تمدن غرب تعارضی بنیدادین وجدود
دارد .از منظر اصلگرایان عل مدرن عامل شکلگیری جهالت نوین اسدت و از ن بایدد
پرهیز کرد .پس راهحل مشکالت جهان اسالم بازگشت به اصول اسالمی و سدنت سدل
صالح و ایجاد «جامعه اسالمی» است .اصلگرایان رویکردهای عقلی و فلسفی را به دیدن

 .1طه جابر العلوانی در سال  1401با گروهی از ه فکرانش مانند اسماعیل فاروقی و عبدالحمید ابوسلیمان «معهد
العالمی للفکر االسالمی» (مؤسسه جهانی اندیشه اسالمی) را در ایاالت متحده امریکا تأسیس کرد که بده بررسدی
موضوع اسالمیسازی معرفت میپردازد.
همچنین از دیگر اندیشمندان تمدنگرا میتوان به «ضیاءالدین سردار» اشاره کرد .او دیددگاههدای جالدبتدوجهی
درباره مسائل فکری جهان اسالم بهویژه در حوزه عل اسالمی و یندهپژوهی دارد .سردار و همکدارانش از جملده
منور احمد انیس مریل وین دیویس و پرویز منصور در دهه  1401گروهی را ایجاد کردند .برای مطالعده بیشدتر در
این زمینه نک :یتاللهی (5 )1904د.60

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

نمیپشیرند و واژه تمدن و ترکیب «تمدن اسدالمی» را واژهای غربدی دانسدتهاندد و ن را
برنتافتهاند (قطب .)196 1941
دراینمیان جریان فکری تمدنگرایی هرچند غرب را دچار جاهلیت میداندد نگداهی
نقادانه د نه متعارض یا خوشبین د به تمدن مدرن غربی دارد .تمدنگرایان در حوزه علدوم
انسانی به تعارض (گسست) با غرب و عل مدرن باورمندند ولی در حوزه علدوم تجربدی و
فنی به تعامل با غرب (تداوم یا جهتدهی بده علدوم غربدی) معتقدندد .تمددنگرایدان در
مواجهه با سنت اسالمی ن را بسیار اساسی دانسدته بدا رویکدردی عقدلمحدور فلسدفه
اسالمی را در کنار نصو اسالمی ار مینهند و با نگاهی یندهگرایانه تحقق چش انداز
«تمدن نوین اسالمی» را برای جهان اسالم ترسی میکنند .پرسش مه مطرح در اینجا
چیستی زمینهها و بایستههای تحقق این چش انداز از منظر تمدنگرایان است که در بطن
این پرسش اساسی سه پرسش فرعی قابل طرح است:
ال ) تمدن چه معنایی دارد و مراد تمدنگرایان مسلمان از این مفهوم چیست؟
ب) ایده تمدن نوین اسالمی در جهان اسالم مبتنی بر چده اندیشدههدایی شدکلگرفتده
است؟
) از منظر تمدنگرایان مؤلفههای اساسی که در شکلگیری «تمدن ندوین اسدالمی»
باید بدانها توجه کرد چیستند؟
در این مقاله سعی شده است بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهدرهگیدری از ابدزار
فیشبرداری از اسناد حاوی دیدگاههای اندیشمندان تمدنگرا به پرسشهای فدو پاسدخ
داده شود .بدین منظور از میان متفکران تمدنگرا بر رای سه اندیشمند تمرکز شده است:
مالک بن نبی طه جابر العلوانی 1و یتاهلل خامنهای .علت انتخاب این سه متفکر ن است
که مالک بن نبی بهنوعی نخستین اندیشمندی است که نگاهی تمدنی به مشکالت جهان
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اسالم داشته است .طه جابر العلوانی نیز در تداوم این ایده نقش داشته و یتاهلل خامندهای
رهبر انقالب اسالمی ایران اصلیترین رهبر سیاسی در جهان اسالم است که تحقق ن را
پیگیری میکند.
در ادامه در پاسخ به پرسش اول ابتدا به بررسی مفهوم تمدن میپردازی تدا مقددمات
ورود به مباحث اصلی فراه ید.
 .2مف هیم
الف) واژه تمدن
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لغتنامه دهخ ا تمدن را چنین تعری میکند« :تخلّق به اخدال اهدل شدهر و انتقدال از
خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت» (دهخددا  .)196 15 1999اقامدت
کردن در شهر و شهرنشینی نیز در زبان فارسی برابر است با تمدن .تمدن معنایی مجازی
ه دارد :تربیت و ادب .ازاینرو میتوان گفت تمدن داشتن یعنی دارای تربیت بودن و در
مرحله کاملِ تربیت اجتماعی قرار داشتن؛ یعنی خالف بربریت .تمدن در زبانهای اروپایی
( zivisationیا  )civilationاز واژه التین  civisبهمعندای شدهروند بر مدده اسدت (پهلدوان
 .)953 1900در زبان عربی نیز واژههای «المَدنیّة » «الحَضَدر» و «الحضةرة » بدرای
رساندن مفهوم تمدن بهکار میروند .برایناساس میتوان گفت واژه تمدن مبیّن مرحلهای
از رشد و تربیت بشری است که در قالب مدنیّت و اجتماعی خا بروز مییابد و در تحقق
ن خرو از جهل و خشونت و حصول ظرافت ادب و معرفت اهمیت دارد.
ب) مفهوم تمدن در اندیشه غربی

در اولین کاربرد شناختهشدة واژه تمدن یا سیویلیزی در غرب (فرانسه) این کلمه در حقو
بهکار رفت و در معنای تلییر فردی مجرم به انسانی مدنی کاربرد یافت .سپس لغدتنامده
عمومی تروو در نسخه  1331خود معنای حقوقی و جدیدتری را برای تمدن رکر کرد .در
مدخل «تمدن» این للتنامه چنین مده است:
رساله میرابو این واژه را برای اجتماعی شدن بهکار برده است .به این ترتیب دین بیتردیدد
اولین و سودمندترین حافظ انسانیت بوده است .دین اولدین منبدت تمددن اسدت .دیدن مدا را
موعظه میکند و مداوماً به یادمان می ورد که با ه برادر باشی و قلبهایمان را ندرم کندی
(باودن 6119م
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به نظر میرسد تا قرن هجده واژه تمدن صرفاً بهمعنای مؤدب بودن و نجابت درک
میشد.

تمدن را می توان به شکل کلی ن عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود ن
خالقیت فرهنگی امکانپشیر میشود و جریان پیدا میکند (دورانت 1931

)9

واژه تمدن و صورت جمت ن تمدنها و نیز مفهوم «ایده تمدن» در غدرب بدهتدازگی
احیا شده است .مفهوم ایده تمدن «بهمثابه یک جور فرایند و ه بهمنزله نوعی مقصد و یا
وضعیت نهایی» لحاظ میشود (باودن .)6 6119
برایناساس میتوان گفت در اندیشده غربدی تمددن بدهتددری از حدوزه فدردی بده
حوزههای حقوقی و سپس فرهنگی و اجتماعی منتقل شده است .دراینمیان مه جایگاه
و نقش فرهنگ دین و خرد در مفهوم غربی از تمدن است و برای نمونه نقدش دیدن در
شکلگیری تمدن و تمایز تمدنهای مختل از یکدیگر در اثر مشهور هانتینگتون (برخورد
تمدنها) بهخوبی قابل مشاهده است.
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برای نخستینبار در دنیای انگلیسیزبان با پیشنهاد «بازول» بود که واژه تمدن در برابر
بربریت قرار گرفت .مفهوم تمدنی که بازول به دنیای انگلیسیزبان معرفی کرد با مدرنیته
و ایدئولوژی گره خورده است؛ بهگونهایکه عموماً نشانه تکامل پیشرفت انسانی شد (ابارری
و دیگران  .)5 1941در سنت لمانی نیز تمدن صورت خارجی فرهنگ و تجس و عینیت
بیرونی ن است .ازاینرو در این منظر ارتباط وسیعی میان فرهنگ و تمدن وجود دارد .از
نظر «برودل» دو اصطالح تمدن و فرهنگ بسیار نزدیک به ه و گاه معادل یکدیگرند .او
میگوید« :تمدن به اصطالح ما مجموعهای از ویژگیها و پدیددههدای فرهندگ اسدت»
(رجایی « .)46 1901توین بی» نیز معتقد است :تمدنها «شبکهای از ارتباطات اجتماعی
در محدودهای معیّن هستند که در معرض تصمی گیریهای خردمندانه و نابخردانده قدرار
میگیرند»؛ لشا نباید نها را نظامهایی تلییرناپشیر دانست (پهلوان .)969 1900
از تعاری کالسیک تمدن میتوان به تعری «ویل دورانت» اشاره کرد .او در معندایی
عینی و مادی تمدن را شمولگراترین واحدی میداند که بشر بدان تعلق دارد؛ چنانکه در
مواجهه با هر فرد نخستین شناختی که میتوانی از هویت او بهدست وری این پرسدش
است که :به کدام تمدن تعلق دارد؟ از نظر ویل دورانت:

ج) مفهوم تمدن اسالمی در اندیشه متفکران مسلمان

مفهوم تمدن در نصو اسالمی رکر نشدده اسدت ولدی از دیربداز در اندیشده متفکدران
مسلمان مطرح بوده و از غاز کاربردی اجتماعی داشته و در برابر بدویت بهکار رفته است.
در اندیشه مسلمانان میتوان تبار این اصطالح را در اندیشه ابنخلدون یافدت .از نگداه
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او تمدن حالت اجتماعی انسان است و فرایند ن در انتقال از بداوت تحقق مییابدد .اهدل
بادیه تنها به لوازم ضروری زندگی توجه میکنند ولی شهرنشینان این مرحله را گشراندهاند
و به بهرههای غیرضروری و تجمل در شئون زندگی میپردازند .ازایدنرو تمددن نهایدت
بادیهنشینی است و در پی ن پدید می ید .ابنخلددون تشدکیل حکومدت و وجدود ندوعی
عصبیت و همبستگی را برای شکلگیری تمددن ضدروری مدیداندد (ملدکمحمددی 1904
 1.)291اندیشمندان معاصر نیز به تعری مفهوم تمدن پرداختهاند که در ادامده متناسدب
با این مقاله تعاریفی را که برخی از اندیشمندان مسلمان تمدنگرا از ایدن اصدطالح ارائده
دادهاند رکر میکنی .
مالک بن نبی در تعری تمدن مینویسد:
تمدن مجموعه عوامل معنوی و مادی است که زمینه را برای جامعه بهگونهای فراه سازد
که هر فردی از اعضای ن بتواندد از همده وسدایل و بسدترهای اجتمداعی ضدروری بدرای
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پیشرفت بهرهمند شود (الویری و مهدینژاد 1946

.)122

طه جابرالعلوانی با بررسی واژه «حضاره» (تمدن) مینویسد:
حضاره همانا حضور و شهادت با تمام معنای ن است که الگوی انسانی از دل ن برمی یدد
و ارزشهای توحید و ربوبیت در دل ن نهفته اسدت و بدهعندوان بعدد غیبدی بدا وحددانیت
فریدگار جهان و وضت قوانین و سنت و حاک بر روند ن مدرتب اسدت .ازایدنرو نقدش و
رسا لت انسان تحقق بخشیدن به خالفت این فریدگار است در بادانی زمین و بهبدود ن و
رونق بخشیدن به معاش مردم و به تمکین در وردن جهان طبیعت و بهرهمندی از امکاندات
ن و حسّ تعامل با مسخّرات هستی و برقراری رابطه با دیگر انسانها در هرجای زمین بدر
اساس برادری و الفت و خیرخواهی و دعوت به سدعادت در دنیدا و خدرت (علدوانی 1905
.)100

یتاهلل خامنهای نیز در تعری تمدن میفرماید:
تمدن یعنی زندگی توأم با نظ علمی با تجربیات خوب زندگی اسدتفاده از پیشدرفتهدای
زندگی (خامنهای .)1932

بنابراین می توان گفت در اندیشه متفکران مسلمان از غاز تمدن کاربردی اجتمداعی
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 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک :ابنخلدون ()1956

662-665و.963

داشته و در برابر بدویت بهکار رفته است .در این اندیشه تمدن بیانگر ساختاری اجتمداعی
است که در ن زمینه پیشرفت انسان و تحقق جایگداه خالفدت الهدی فدراه مدیشدود.
تمدنگرایان در تعری خود از تمدن از مفاهیمی چون حضور جامعه ارزشهدای دیندی
نظ عل و پیشرفت بهره میبرند و به عبارتی تمدن اسالمی را یدک جامعده یدا مدیند
نظ یافته متخلّق و پیشرفته بر مبنای ارزشها و قوانین اسالمی میدانند که امکان زندگی
اسالمی سعادت و تعالی بشر (تحقق نقش خلیفه الهی) در ن فراه است .همانطورکده
گفتی هرچند دین در مفهوم غربی تمدن نیز جایگاه دارد این امدر در اندیشده متفکدران
مسلمان دارای جایگاه برجستهتری است و تمدن عمدتاً بر مبندایی دیندی و بدرای تحقدق
اهداف دینی تعری شده است.
د) «نوین» و «اسالمی»

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

از جمله مفاهی دیگری که جا دارد در اینجدا بدهاختصدار بددانها اشداره کندی دو مفهدوم
«نوین» و «اسالمی» در ترکیب «تمدن نوین اسالمی» هستند .بدهکدارگیری واژه ندوین
سبب میشود تمدن گرایان از دیگر متفکران مسلمان که ندان نیدز حدول مفهدوم تمددن
اسالمی به ارائه نظر میپردازند ولی ایجاد تمدنی نوین را برنمیتابند (همچون سیدحسین
نصر) 1متمایز گردند؛ چراکه تمدنگرایان ه به گششته تمدن اسالمی بهمثابده یدک امدر
درخشان تاریخی توجه دارندد و هد بده دنبدال تحقدق تمددنی ندوین در یندده هسدتند.
برایناساس تمدن اسالمی برای تمدنگرایان نهتنها موضوعی تاریخی و مربوط به گششته
تاریخ اسالم است بلکه ضرورتی است که باید با رویکردی یندهگرایانه به دنبال تحقق ن
بود .از سوی دیگر واژه نوین میتواند مبین توجه تمدنگرایان به ابزارها و روشهای نوین
نیز باشد که در پیشرفت جوامت بشری مؤثرند .ازاینرو تمدنگرایان به دنبال بازگشت بده
تمدن اسالمی نیستند بلکه به دنبال ایجاد تمدنی نوین متناسب با ارزشهدای اسدالمی و
مقتضیات زمانه و پیشرفتهای بشری در یندهاند.
مفهوم اسالمی نیز میتواند به دو حیطه اشاره داشته باشد .نخسدت حیطده ارزشهدا و
 .1نصر در عبارتی صریح در دفاع از ایده خود درباره احیای تمدن و نه ایجاد تمدن نوین اسالمی مدیگویدد« :مدن
بهعنوان یک ایرانی و مسلمان معتقد هست که تمدن اسالمی بهرغ همه مشکالتش احیا خواهد شد ولی نده ن
تمدن جدیدی که بعضیها در ایران از ن صحبت می کنند» (گفتوگوی سیدحسدین نصدر بدا جدالل حیدراننیدا
خبرگزاری مهر .)http://www.mehrnews.com/news/2364480
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فرهنگی است که این تمدن بر مبنای ن بنا میشود و دوم حیطه جلرافیایی است که این
تمدن ابتدا در نجا شکل خواهد گرفت .میتوان گفت از نجاکه انسانها فطرتی مشدترک
دارند تمامی تمددن هدا وجدوهی مشدترک خواهندد داشدت .بدا وجدود ایدن از نجاکده در
شکلگیری تمدنها افزون بر وجوه مشترک بشری ارزشهای متفاوتی نیز نقدش دارندد
تمدنها افدزون بدر وجدوه مشدترک و جهدانشدمول دارای وجدوه متفداوت (متمدایز یدا
متضاد)کننده نیز هستند .بنابراین تمدن اسالمی نیز که مبتنی بر ارزشهای اسالمی شکل
خواهد گرفت هرچند وجوهی مشترک با دیگر تمدنها خواهد داشت از نها متمایز خواهد
بود.
 .3زمینهه ی شکلنیری گیاه تما نوین گسالمی

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنجم  /پاییز 3131

311

نگاه تمدنی به مسائل و مشکالت پیشِروی جهان اسالم نقطه عزیمت شکلگیری ایدده
تمدن نوین اسالمی است .زمینههای شکلگیری این ایده را میتوان از فروپاشی خالفدت
عثمانی پیگیری کرد .در ن دوران با فروپاشی خالفت این پرسش اساسی مطرح شد که:
چه عاملی سبب شکست عثمانی با عنوان قدرت برتر تمدن اسالمی در برابر تمدن جدیدد
غربی گشته است؟ از مشهورترین افرادی که در این زمینه و در ن دوران به این پرسدش
پاسخ داد سیدجمالالدین اسد بادی است .به نظر سید« :ما بایدد بدرای یدافتن علدل ایدن
سقوط و سبب این مشلت به خدود رجدوع کندی و در ایدن مدورد خدود را مالمدت کندی »
(اسد بادی بیتا  .)633از منظر سید جمال توجه به موزههای قر ن زاداندیشی و اجتهاد
پویا مبارزه با استبداد و استعمار تشکیل حکومت اسالمی وحدت مسدلمین و اسدتفاده از
عل و تجارب دیگران از لوازم حل مشکالت و بازگشت جهان اسالم به عظمدت خدویش
است.
در پاسخ به پرسش علت عقبماندگی جهان اسالم به مرور زمان د بدهویدژه در چندد
دهه اخیر د برخی از اندیشمندان مسلمان به برجسدتهسدازی موضدوع انحدراف خالفدت و
تبدیل ن به ملوکیت و نیز لزوم انقالب اسالمی و تشدکیل حکومدت اسدالمی در جهدان
اسالم پرداختهاند .از جمله این اندیشمندان میتوان به ابواالعلی مودودی اشاره کرد .او در
بیان علل ضع مسلمانان به مفاهیمی چون ک شدن «مسلمانان واقدتبدین و متعمدق و
متفکر بعد از پیامبر اکرم» (مودودی « )91 1994دچار شددن مسدلمانان بده جاهلیدت»
 )112و «رسدو
(همو 0 1999دد« )12تبددیل خالفدت بده ملوکیدت» (همدو 1915
انگارههای غربی» در جهان اسالم اشاره و راهحل را لزوم جهاد انقالب اسالمی (نک :همو

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

 ) 1910و تشکیل حکومت اسالمی میداند .برایناساس مدودودی بده بدازتعری مفهدوم
حکومت اسالمی میپردازد و از مفهوم «تئودموکراسی» یا «حکومت دموکراتیدک الهدی»
بهره میگیرد (همو 99 1954د .)53با تشکیل جمهوری اسالمی در پاکسدتان و بدهویدژه
وقوع انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام خمینی ضرورت انقدالب اسدالمی و تشدکیل
حکومت اسالمی بهعنوان راهحل مشکالت جهان اسالم برجستگی دوچندانی مییابد و رهن
اندیشمندان مسلمان را به خود مشلول میسازد .با وجود این با گششت زمان مشدخ شدد
پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی صرفاً میتواند برخی از موانت و مشکالت
را از پیشِرو بردارد و ازاینرو باید ن را گامی در مسیری طوالنی دانست.
دراینمیان برخی دیگر از اندیشمندان مسلمان افزون بر توجده بده سداختارها مواندت
سختافزاری و علل سیاسی مشکالت جهدان اسدالم بده اهمیدت بنیدانهدای فکدری و
فرهنگیِ عقبماندگی جهان اسالم توجه کردند و عدواملی چدون عقدبمانددگی علمدی و
فکری و مشکالت تمدنی جهان اسالم را برجسته ساختند .این نگاه تمدنی بهطور خا از
سوی «مالک بن نبی» متفکر مسلمان الجزایری برجسته شد .بدننبدی مشدکالت جهدان
اسالم را مشکالتی تمدنی میدانست و در سلسلهکتابهدای خدود بدا عندوان «مشدکالت
الحضرة » به تبیین این موضوع در سه محور «مشکالت فکری» «مشکالت فرهنگی» و
«شبکه رواب اجتماعی» در جهان اسالم پرداخت .به باور بننبی جوهر مشکل هر ملدت
در مسئله تمدن ن است و هیچ ملتی قادر به فه و حل مشکل خود نخواهد بود جز نکه
اندیشه خود را تا سطح تحوالت بزرگ بشری ارتقا بخشد و عوامل ظهور و سقوط تمدنها
را عمیقاً درک کند .از نظر مالک بن نبی مشکل اصلی اینجاست کده «جامعده اسدالمی»
قرنهای متمادی «خار از تاریخ» زیسته و تمدن خود را از دست داده اسدت و از نجاکده
هر تمدنی محصوالت خود را پدید می ورد نمیتدوان بدا خریدد و گدرد وری محصدوالت
تمدنهای دیگر دارای تمدن شد .به نظر او نچه از طریق گرد وری اشدیای تمددنهدای
دیگر بهدست می ید «شبهتمدن» است نه «تمدن حقیقی» (کریمینیا و مهتدی .)1900
از متفکران متأخر که نگاهی تمدنگرایانه به مشکالت جهان اسالم دارند میتوان به
طه جابر العلوانی و یتاهلل خامنهای اشاره کرد .به باور علوانی جهدان اسدالم «از بحدران
عقبماندگی دوگانه یعنی عقبماندگی فکدری و معرفتدی و عقدبمانددگی تمددنی رند
میبرد» (علوانی  .)60 1933به نظر او متفکرانِ مسلمان اکنون در برابر زمایشی دشوار
و رویاروییِ خطرناکی قرار گرفتهاند؛ زیرا یا باید به اثبات برسانند که اسالم برای هر زمان

313

و مکانی قادر است «زندگی اسالمی را با پایهریزی تمدن ایجاد پیشرفت و ترقی تشکیل
حکومت و ارائه جانشین از سر گیرد یا اینکه بار دیگر میدان را به دیگران واگشارند تا امت
اسالمی مرحله تازهای از بیراههرَوی را غاز کندد!» (علدوانی  .)62 1901بددین ترتیدب
علوانی دوره معاصر را دوره تشکیل «تمدن پیشرفته و مترقی اسالمی» میداند.
یتاهلل خامنهای نیز که رهبری انقالب اسالمی ایران را بهعنوان انقالبدی اثرگدشار در
عرصه جهانی و بهویژه جهان اسالم برعهده دارد «ایجداد تمددن درخشدان اسدالم » را
چش انداز پیشِروی جهان اسالم معرفی میکند و معتقد است «مصدا عیندی و خدارجی
برای پیشرفت با مفهوم اسالمی» که «هدف ملت ایران و هدف انقالب اسدالمی» اسدت
ایجاد یک «تمدن نوین اسالمی» (خامنهای 1941ال منبت اینترنتی) است .ایشان از منظدری
ینده نگرانه تشکیل دولت اسالمی را مقدمدهای بدرای تشدکیل تمددن اسدالمی دانسدته
میفرماید:
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ما یک انقالب اسالم داشتی بعد نظام اسالم تشکیل دادی مرحله بعد تشدکیل دولدت
اسالم است مرحله بعد تشکیل کشور اسالم است مرحله بعد تشکیل تمدن بدینالملدل
اسالم

است (خامنهای .)1909

بدین ترتیب تمدنگرایان که نگاهی تمدنی به مشکالت جهان اسالم داشتهاند افزون
بر دیگر عوامل بهطور خا به بعد نرمافزاری (فکری علمی و فرهنگی) مشکالت دنیای
اسالم توجه میکنند و برطرف شدن این مشکالت را در یک گستره و ینده تمدنی ممکن
میدانند.
پس از بررسی مفهوم و مبانی نظری و زمینههای شکلگیری این ایدده در ادامده بدر
پرسش سوم این مقاله متمرکز میشوی و به بیان مؤلفههدایی مدیپدردازی کده از منظدر
تمدنگرایان باید در تحقق تمدن نوین اسالمی بدانها توجه کرد.
 .4مؤلفهه ی تما نوین گسالمی
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هر تمدنی لوازم و مقدماتی دارد که جزو رات ن شمرده میشدوند و در صدورت کمتدرین
سهلانگاری در ن تمدن از اصول خود عدول کرده دیگر تمدن مدوردنظر نخواهدد بدود.
همین لوازم و مقدمات تمدنها موجب تمایز تباین و حتی تضداد تمددنهدا بدا یکددیگر
میشوند .تمدن ها ه با توجه به اجزا و عناصر مشترکی چون تاریخ دین داب زبدان و
نهادها قابلیت تعری دارند و ه با توجه به تعلقها و تشابههای رهندی روحدی و بداطنی
انسانها (غفوری  .)194 1901اگر مؤلفهها را عناصر یا اجزای سدازنده و تشدکیلدهندده

بدانی در اینجا باید بدین پرسش پاسخ دهی که از منظر تمددنگرایدان عناصدر سدازنده
تمدن نوین اسالمی کداماند و مؤلفههایی که تمدن ندوین اسدالمی را از دیگدر تمددنهدا
متمایز میکنند چیستند؟ با بررسی ادبیات تمدنگرایان میتوان گفت از منظر نان تمدن
از دو مؤلفه اساسی تشکیل میشود که میتوان نها را «مؤلفههای ابزاری» و «مؤلفههای
حقیقی» نامید.
الف) مؤلفههای حقیقی تمدن نوین اسالمی

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

منظور تمدنگرایان از مؤلفههای حقیقی تمدن مؤلفههایی هستند که به زندگی هویدت و
معنا میبخشند و به عبارتی سبک زندگی و شدبکه روابد اجتمداعی انسدانهدا را شدکل
میدهند .این مؤلفهها بر اساس نوع نگاه هسدتیشناسدانه و معرفدتشناسدانه کده رابطده
انسانها را با طبیعت و خالق مشخ میکنند شکل میگیرند و شکلدهنده بعد هویتی و
نرمافزاری تمدن شمرده میشوند .به بیان دیگر مؤلفههای حقیقی مبدیّن تدأثیر و رابطده
فرهنگ و تمدن هستند .عناصر فرهنگی بهعنوان مؤلفههای حقیقی در شکلگیری تمدن
اثر گشاشته از ن تأثیر میپشیرند .از سوی دیگر مؤلفههای حقیقی عامل اساسی و بنیانی
تفاوتساز میان تمدن اسالمی با دیگر تمدنها به شمار می یند.
بننبی معتقد است تمدن مجموعهای از «شرای اخالقدی و مدادی» اسدت (علیخدانی
 .)116 1909او تمدن را یک کل بهه پیوسته و دارای دو حوزه مادی و معنوی میداندد
که اهمیت بعد معنوی بیشتر است و در واقت بعد مادی بر بعد معنوی و نتیجده ن متوقد
است؛ چراکه روح تمدن بر مده از حوزه معنوی اسدت و بددون ن اساسداً سداختن تمددن
ناممکن است .دراینمیان نقش دین بسیار حیاتی است و میتوان گفدت هسدته مرکدزی
حوزه معنوی تمدن و به بیان دقیقتر هسته اصلی تمدن است .این دین است که با ایفای
نقش مؤثر خود از عناصر خام و راکد تمدن میسازد (بننبی  .)95 1920به نظر بننبی
هدف از موزههای اخالقی اسالم این است که ما را در مسیر تمدن قدرار دهدد و هندر بدا
نزدیکان خود زیستن را بیاموزد .برایناساس متمدن شدن بددین معناسدت کده «انسدان
چگونه زیستن را در میان جمت بیاموزد و ه زمدان بدا ن اهمیدت اساسدی شدبکه روابد
اجتماعی را در سازمان دهی به زندگی انسان برای انجام رسالت تداریخی ن درک کندد»
(همو .)119 1954
بننبی بر ن است که تمام تمدنهای معاصدر در نتیجد انسدجام میدان «خداک»
«انسان» و «زمان» ن ه در سایه یک نیروی مؤثر دینی و سمانی پدید مددهاندد و در
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جهان اسالم نیز نمیتوان تفکری نوین را بینیاز از مبددأ دیندی شدریعت محمددی نقطده
شکلگیدری تمددنی جدیدد قدرار داد (علیخدانی  .)40 1909بایدد انسدان را بدا عقیدده و
اندیشهای که در طول تاریخ همراه داشته است و خاک را بدا نچده در خدود نهفتده دارد و
زمان را با اقتضائات ن بازشناسی و بهدرستی از ن بهره گیری  .اما نکته اساسی این است
که صرف وجود این عناصر سهگانه الزاماً به ایجاد تمدن نمدیانجامدد بلکده بدرای پدیدد
مدن تمدن به «ترکیب کننده» یا «خمیرمایه تمدنی» نیاز اسدت کده ایدن خمیرمایده در
ترکیب عناصر سه گانه یادشده با یکدیگر اثرگشار است .تحلیدل تداریخی نشدان مدیدهدد
خمیرمایهای که همواره با ساختوساز تمدن همراه بوده «اندیشه دیندی» اسدت .اندیشده
دینی روح را در این عناصر برمیانگیزاند و از ترکیب نها با یکددیگر محصدولی بده ندام
«تمدن» پدید می ورد .اگرچه پیدایش تمدن به اراده انسان تمدنی وابسته است این اراده
جز با ایمان دمی به عقیدهای که خواهان تالش در تمدن است بهدسدت نمدی یدد .ایدن
انگیزه و تالش چیزی است که «اندیشه دینی» در باالترین سطح به انسان مدیبخشدد و
تمدن حاصل مواجهه انسان با خاک در مدت زمانی مشخ و در سایه «اندیشه دیندی»
است (الویری و مهدینژاد  .)129 1946به نظر بننبی این مؤلفه با ساخت «شبکه روابد
اجتماعی» و «ساماندهی انرژی زیستی مسلمانان و جهت بخشیدن به ن» (بننبی 1954
 )195به شکلگیری تمدن اسالمی میانجامد.
علوانی نیز در تبیین مؤلفههای حقیقی تمدن از مفهوم «حضور» اسدتفاده مدیکندد و
معتقد است این مؤلفهها «عمران» را به «تمدن» تبدیل میکنند .او معتقد است «حضاره»
همانا حضور و شهادت با تمام معانی ن است و مؤلفه اساسی در این حضور ارتباط با «بعد
غیبی با وحدانیت فریدگار جهان و وضت قوانین و سدنت حداک بدر روندد ن» مدیباشدد
(علوانی  .)100 1905از دیدگاه علوانی تمدن مرحلهای پیشدرفته در تجربده هدر جامعده
است؛ زیرا «بسیاری از جوامت بشری به وجود و نه حضور اکتفا میکنند» .به نظر او تمدن
افزون بر عمران مستلزم عرضه الگویی بشری برای پیروی و به تعبیر دیگر عرضه نظامی
از رواب با دیگران و با هستی یا تسخیرشدگان خداوند در جهان و طدرح الگدویی بشدری
برای فراخواندن دیگران به تبعیت از ن د با صرفنظر از درونمایه این الگو د است (همان
.)104
علوانی برای تمدن مؤلفههایی را رکر میکند که از میان نها میتوان بده مدوارد ریدل
بهعنوان مؤلفههای حقیقی سازنده تمدن اشاره کرد:

بخش حقیقی ن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل مدیدهدد کده همدان سدبک
زندگی است که عرض کردی  .این بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله خدانواده
سبک ازدوا نوع مسکن نوع لباس الگوی مصرف ... .اینها ن بخشهدای اصدلی تمددن
است که متن زندگی انسان است .تمدن نوین اسالمی د ن چیزی که ما میخواهی عرضده
کنی د در بخش اصلی از این چیزها تشکیل میشود؛ اینها متن زندگی است؛ این همدان چیدزی
است که در اصطالح اسالمی به ن میگویند «عقل معاش» .عقدل معداش فقد بدهمعندای پدول
در وردن و پول خر کردن نیست که چگونه پول در بیاوری چگونه پول خدر کندی ؛ نده همده
این عرصه وسیعی که گفته شد جزو عقل معاش است ... .میشود این بخدش را بدهمنزلده بخدش
نرمافزاری تمدن به حساب ورد و ن بخدش اول را بخدشهدای سدختافدزاری بده حسداب ورد
(همو 1941ب).

به نظر میرسد بهطور کلی میتوان گفت از منظر ایشان مؤلفه حقیقدی تمددن ندوین
اسالمی سبک زندگیِ مبتنی بر «اسالم و معارف زندگیساز ن» است.
در مجموع باید گفت از منظدر تمددنگرایدان مؤلفده حقیقدی تمددن ندوین اسدالمی
موزههای تمدنساز اسالم است .از این منظر موزههای اسالم بهعنوان خمیرمایه اصلی
سازنده شبکه رواب اجتماعی و سبک زندگی اسالمی و تدأمینکنندده محتدوا و ندرمافدزار

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

د نظامی عقیدتی که ماهیت رابطه (ایجابی یا سلبی) میان جهان غیب و مفهوم خدا را
معیّن کند.
د وجود بنیادی فکری د رفتاری در جامعه که تشکیلدهنده نظام ارزشهدای حداک و
اخال عمومی و عرف باشد.
د تعیین نوع رابطه با هسدتی و تسخیرشددگان جهدان اشدیا و قواعدد تعامدل بدا ایدن
تسخیرشدگان و ارزشهای ن.
د تعیین نوع رابطه با دیگری یعنی دیگر جوامت انسانی و مبانی و قواعد تعامل با نها و
شیوه اقناع نان با این الگو و هدف از اقناع یادشده (همان).
یتاهلل خامنهای نیز در بیان مؤلفههای تمدن اسالمی میفرمایدد :بدرای ایجداد یدک
تمدن اسالمی د مانند هر تمدن دیگر د دو عنصر اساسی الزم است :یکی تولید فکر یکی
پرورش انسان (خامنهای .)1934
بنابراین تمدن نوین اسالمی از دو بخش تشکیل میشود :بخش ابزاری و بخش متنی
اصلی و اساسی .ایشان میفرماید:
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تمدن نوین اسالمی است .پرسشی که در اینجا قابل طرح است نکه :با فرض مانددگاری
این موزهها از زمان بعثت تاکنون چگونه نها از حالت تمدنساز خار گردیدهاند و چگونه
و طی چه فرایندی میتوانند ویژگی تمدنساز خود را بازیابند؟ در پاسدخ بده ایدن پرسدش
میتوان ضرورت «بیداری اسالمی» و «تولید عل دینی» یا «اسالمیسازی معرفت» را در
مسیر تمدنسازی مطرح کرد .نچه سبب عقبماندگی و به عبارت دیگر بهخدوابرفتگدی
جهان اسالم شده دوری مسلمانان و منابت اسالمی از فرایند تولیدد علد و هجدوم علدوم
مدرن به جهان اسالم است .همچنین مشکالت عینی و واقعی مسلمانان کمتدر در مرکدز
توجه اندیشمندان کشورهای اسالمی بوده است و ازاینرو تولید علد از حالدت کار مددی
خود خار شده است .بنابراین برای نکه موزههای اسالمی به تمدن تبدیل شدوند بایدد
دوباره مبنا یا منبت تولید عل قرار گیرند و در چارچوب «فناوریهای نرم و هویتساز» بده
تولید فناوریهای الزم برای حل مشکالت جهان اسالم بینجامند .بدین منظور نهادهدای
علمی در جهان اسالم باید مشکالت پیشِروی جهان اسالم را در دسدتور کدار خدود قدرار
دهند و با تکیه بر مبانی و منابت اسالمی به حل این مشکالت بپردازند.
ب) مؤلفههای ابزاری تمدن نوین اسالمی

مؤلفههای ابزاری مبیّن مظاهر تمدن و ابزارهایی است که تمدن برای تحقق خود بهکدار
میگیرد .همانطورکه تمدن نخستین اسالمی دارای اجزا و جلوههدای ویدژه خدود بدود و
تمدن کنونی غرب مظاهر ویژه خود را داراست تمدن نوین اسالمی نیز متناسب با شرای
نوین و امروزین مؤلفههای ابزاری خا خود را خواهد داشت.
علوانی در توصی مؤلفههای ابدزاری از نهدا بدا عندوان مؤلفدههدای «وجدودی» یدا
«عمران» یاد میکند و در تبیین این مؤلفهها مینویسد:
بر پایی هر جامعهای مستلزم نظامی از ارزشها معیارها اعتقادات افکدار و رفتارهدا و نیدز
مستلزم نظامی از ابتکارات ابزارها نهادها معماری هنر شیوههای تولید و معیشدت اسدت.
وجود این دو نظام بهمعنای ن است که جامعه به نوعی بادانی یعنی بادانی زمدین و بندای
الگوی انسانی بر ن رسیده است اما این بهمعنای تمدن نیست؛ زیرا صرف برپایی عمران و
بادانی در جامعه به معنایی بیش از وجود نیست (علوانی 1905
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برایناساس از منظر علوانی مؤلفههای ابزاری بهعنوان یک «سامان مدادی» شدامل
«ابتکارات ابزارها نهادها نظامها معماری هنرها و همه ابعاد مادی زنددگی» مدیشدوند
(همان) .از منظر یتاهلل خامنهای نیز بخش ابزاری تمدن عبارت اسدت از« :علد اختدراع

 .5ب یستهه ی تحقق گیاه تما نوین گسالمی

پس از توصی مؤلفههای شکلدهنده به تمدن نوین اسالمی در ادامه به پاسدخ سدومین
پرسش فرعی این مقاله میپردازی و بایستههای اساسیِ تمدنگرایان را برای تحقق تمدن
نوین اسالمی مطرح میکنی .
تمدنگرایان همچون دیگر متفکران اسالمگرا در مواجهه با مشکالت جهدان اسدالم
بایستههایی چون ضرورت تشکیل حکومت اسالمی وحدت اسالمی و جهتدهی و تعمیق
بیداری اسالمی را مطرح میکنند و دراینمیان بهطور خا بهمنظور نیل به تمدن ندوین
اسالمی چند بایسته اساسی را مطرح کردهاند که از مه ترین نها میتوان به موارد ریدل
اشاره کرد1 :د قر نمحوری؛ 6د عل گرایی؛ 9د اسالمیسازی معرفدت؛ 9دد جهدانگرایدی
(رسالت جهانی) که در ادامه به بررسدی و شدرح ایدن بایسدتههدا از منظدر تمددنگرایدان
میپردازی .

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

صنعت سیاست اقتصاد اقتدار سیاسی و نظامی اعتبار بینالمللی تبلیغ و ابزارهای تبلیغ»
(خامنهای 1941ب).
بدین ترتیب در منظر تمدنگرایان مؤلفههای ابزاری بخش مدادی و مظداهر تمددن
نوین اسالمی را شکل داده و سازنده وجوه سختافزاری تمدن اسالمی هسدتند .در اینجدا
این پرسش مه مطرح است که :وجوه سختافزاری تمدن نوین اسالمی چه ارتباطی بدا
وجوه سختافزاری تمدن غربی دارند و به عبارت دیگر تمددنگرایدان بده چده میدزان از
قابلیت های ایجادشده از سوی تمدن غربی در ایجاد تمدن نوین اسالمی بهره میگیرندد؟
فیالجمله میتوان گفت برخالف حوزه نرمافزارانه که تمدنگرایان بر تمدایز مبندایی علد
دینی با عل مدرن تأکید دارند و ن را الزمه قطعی ایجاد هویت اسالمی برای تمدن نوین
میدانند در حوزه سختافزاری نگاهی تعاملی داشته موافق استفاده مصدلحتاندیشدانه از
سختافزارهای تولیدشده بهدست تمدن غربی هستند که در بخش بایستهها بیشدتر بددان
خواهی پرداخت .نکته شایان توجه در اینجا ن است که نحوه و حددود ایدن تعامدل بایدد
بهخوبی از سوی تمدنگرایان تعری شود تدا ورود سدختافزارهدای غربدی بده هضد و
انحالل هویت خا کشورهای اسالمی نینجامد .همچنین در این راستا الزم است علوم و
فنون تجربی نیز مبتنی بر موزههای اسالمی هدفمندد و جهدتدهدی گدردد و در تحقدق
غایات اسالمی و حل مشکالت جهان اسالمی بومی و کاربردی شوند.
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در جهان اسالم نَقل (قر ن و حدیث) جایگاه برجستهای دارد و در کنار عقل شکلدهنده
اندیشه اسالمی است .دراینمیان قر ن کری بهعنوان کالم الهی نقشی محوری داشدته
نقطه اشتراک تمامی جریانهای اسدالمگراسدت .در اندیشده تمددنگرایدان نیدز قدر ن و
موزههای ن نقشدی اساسدی در شدکل گیدری تمددن اسدالمی بدر عهدده دارندد .نچده
تمدنگرایان را از جریانهای اصلگرا متمایز و به نوگرایان نزدیک میکند جایگداه مهد
عقل در کنار نقل بهعنوان رسول ظاهری است.
به نظر بننبی حل مشکالت جهان اسدالم نیازمندد «بازسدازماندهدی شدبکه روابد
اجتماعی در سطح اسالمی» و «اندیشه دینی نوین» و «بازسدازماندهدی اندرژی زیسدتی
مسلمان و جهت بخشیدن» است و «نخستین چیزی که در این راه با ما برخورد میکندد
این است که میبایست موزش قر ن را سازمان داد؛ بهگونهایکه حقیقت قر نی از ندو بده
ضمیر مسلمانان وحی شود» (بننبی  .)195 1954او معتقدد اسدت هددف از مدوزههدای
اخالقی اسالم این است که انسان را در مسیر تمددن قدرار دهدد (همدان  .)119از نظدر
بننبی اندیشه اسدالمی در گششدته صدالحیت خدود را در سداخت جامعدهای «متمددن و
متمدنکننده» به اثبات رسانده است (همان  .)195مالک بدن نبدی معتقدد اسدت جهدان
اسالم از قبل از اواس قرن بیست رنسانس خود را غاز کرده است و امید مدیرود دوران
تاریک انحطاط بهسر ید .به نظر او تجدید بنا و تداوم تمدن و حکومت جهانی اسالم بده
دو امر وابسته است :اول اینکه به دور از مالحظات و منافت افراد و گروهها بر پایه عقیدده
خال باشد .دوم نکه بازگشت حقیقی به اسالم و قر ن صورت گیرد و قدر ن از حواشدی
کالمی فقهی و فلسفی زدوده شود (علیخانی .)190 1909
علوانی نیز برای تحقق این تمدن از یکسو به دنبال بهرهگیری از قر ن و سنت نبوی
بهمثابه تفکر معرفت و تمدن است و از سوی دیگر به دنبال بهرهگیری از میراث انسدانی
معاصر برای همراهی با اندیشه و تمدن انسانی و حل بحرانها و مشکالت ن و نیدل بده
چیزی است که ن را «بعثدت امدت اسدالمی» (علدوانی  )153 1905و «تجدیدد حیدات
تمدنی» (همو  )60 1933میداند .او معتقد است قر ن کدری و سدنت پداک پیدامبر بده
جامعه و قضایا و مشکالتش پرداختهاند .ازاینرو باید قر ن کری و سنت نبوی را فراتدر از
صرفاً منابت احکام شرعی بدانی ؛ چراکه نها «منابت فکری و فرهنگ و معرفت تمددن مدا
هستند» (همو .)29 1901

در اندیشه یتاهلل خامنهای نیز مشکالت جامعه با «معارف قر نی» حل میشود .ایشان
معتقد است:
عزت در سایه قر ن است رفاه در سایه قر ن است پیشرفت مادی و معنوی در سدایه قدر ن
است اخال نیک در سایه قر ن است سلطه و غلبه بر دشمنان در سدایه قدر ن اسدت .مدا
ملتهای مسلمان اگر این حقایق را بهدرستی درک کنی و در راه رسیدن به ایدن هددفهدا
تالش کنی یقیناً بهرههای زیادی خواهی برد (خامنهای 1941ب).

ب) علمگرایی

در اندیشه تمدنگرایان تولید عل یکی از بایستههای رفت عقبماندگیهای جهان اسالم و
تحقق تمدن نوین اسالمی است.
به اعتقاد مالک بن نبی مسلمانان هنگامی که گرفتار محیطدی پدر از «افکدار مدرده»
شدند برای جبران دکترین خللیافته به فکدر واردات افکدار و «اندیشدههدای میرانندده»
جهان غرب افتادند که به س کشندهای میماند که بر انحطاط جامعه میافزاید .به نظر او
هر تحول منفی در جامعه و تمدن ابتدا در عال افکار و دکترین اندیشهها ر میدهد و در
پی ن در جهت اشیا و ابزار مادی خود را نشان میدهد (علیخانی  .)119 1909بن نبدی
یاد ور میشود که ما در گششته دچار جهل و بیسوادی بودی ولی امروزه مشکل دیگری

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

از منظر یتاهلل خامنهای انقالب اسالمی داعیه ایجاد تمددنی «متکدی بده معنویدت
متکی به خدا متکی به وحی الهی متکی به تعلی الهی و متکی به هدایت الهی» را دارد.
از منظر ایشان راهبرد تحقق «جامعه قر نی» الزمه شکلگیری تمدن نوین اسالمی است
و این امر مستلزم ن است که «عمل خودمان را باید قر نی کنی الهی کندی  .بده گفدتن
نیست به زبان نیست به ادعا کردن نیست؛ باید در عمل در این راه حرکت کنی و قددم
برداری » (همان).
برایناساس میتوان گفدت در منظومده فکدری تمددنگرایدان قدر ن و مدوزههدای
انسانساز و تمدنساز ن نقشی بیبددیل در ایجداد تمددن ندوین اسدالمی دارندد و بایدد
چش اندازها الگوهای پیشرفت و راهبردهای مناسب را با بهرهمندی از موزههدای قر ندی
تدوین کرد .الزمه این امر توجه به معارف قر نی و انجام پدژوهشهدای میدانرشدتهای و
پرورش دانشمندانی است که افزون بر تسل بر معارف قر نی بر علوم انسانی نیدز تسدل
داشته باشند و بتوانند مبتنی بر موزههای قر ن کری راهبردها و راهکارهای مناسدبی در
جهت حل مشکالت جهان اسالم ارائه کنند.
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به نام «دانشمندنمایی» داری و ن ظهور طبقهای از تحصیل کردههاست که عل را برای
گشران زندگی یا پیمودن پلههای ترقی اجتماعی فراگرفتهاند .به نظر او چنین دانشی برای
حل مشکالت کار مد نیست (همان  .)191به نظر بننبی مشکل جهان اسالم نه بحران
ابزار و وسایل و شرای مادی و مالی بلکه بحران اندیشه است و برای غلبده بدر ن بایدد
طالیهدار راهی شوی که هیچکس تاکنون ن را نرفته است و تولید اندیشه باید این راه را
به ما نشان دهد .اندیشمندان جهان اسالم باید راهی را کش کنند که در بعضی زمینههدا
رهبری کاروان بشر را به دست گیرند و طالیهدار نها به سمتوسویی خا باشند (همان
 .)199برایناساس میتوان گفت از منظر بننبی پرهیز از افکار مرده و میراننده و تولید
عل و اندیشه و طالیهداری در این زمینه از راهبردهای اساسی در مسیر شدکلدهدی بده
تمدن نوین اسالمی است.
علوانی نیز یک «خیزش علمی» (علوانی  )24 1901و تولید عل معرفت و تجربه را
برای برپایی «تمدن ایمانی» (همو  )43 1933ضروری میداند .او در این مسدیر معتقدد
است دانشجویان مسلمانی که در دانشگاههای غربی تحصیل میکنند نیز باید پروژههای
خود را در مسیر حل مشکالت کشورهای اسالمی هدایت کنند .او معتقد است:
اگر دانشجویی درباره یکی از دالیل عقبماندگی در کشورهای مسلمان پدژوهش بده عمدل
وَرَد این بحث منجر به غلبه بر یکی از مشکالت کشورهای اسالمی خواهد شد و او با این
اقدام در عملیات انتقالِ تمدنی و پشت سر گشاشتن موانت عقبافتادگی نقش بهسزایی ایفدا
کرده است .اگر از دیدگاه اسالمی ه یکی از موضوعات روش اندیشده یدا مقدوالت علدوم
انسانی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهدد روشهدا دسدتگاههدا دانشدگاههدا و اطالعدات
غربیها را به نفت مسائل و مقوالت امت اسالمی بهکار گرفته است( .همو 1901

.)36

به نظر علوانی با این کار از هدر رفتن نیروها و سرمایههایی که در راه تحصدیل ایدن
دانشجویان هزینه شده است جلوگیری کردهای و دانشگاه های غربی را نیز در راه خدمت
به امت اسالمی بهکار گرفتهای  .علوانی معتقد است در این مسدیر مدیتدوانی از تجدارب
غرب بهویژه در عرصه علوم تجربی بهره گیری ؛ چراکه:
میراث فکری د فرهنگی غرب یک میراث انسدانی اسدت و همده افدراد بشدر در ن سدهی
هستند؛ چه غربیها از کتابهای گششتگان ما استفاده شایانی بدردهاندد و بدا الگوپدشیری از
مراجت ما با دیدگاه خویش ن را عرضه کرده اند .ما باید به بررسی این میراث بپردازی امدا
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نه به شیوه کنونی بلکه باید با مالک و معیار قرار دادن کتاب و سنت پاک نبدوی و مجهدز

شدن بده دیددگاهی برگرفتده از میدراث نقّادانده و پژوهشدگرانه بپدردازی تدا بتدوانی ن را
پاکسازی کنی و سره از ناسره و نیک از بد و مفید و مضرّ ن را از همدیگر جدا سازی و در
نهایتِ امر از موارد شایسته و مفید ن الگو برگیری (همان

.)22

ج) اسالمیسازی معرفت (تولید علوم انسانی اسالمی)

بننبی معتقد است:
امروزه جهان اسالم در حالتی به سر میبرد که از یک طرف اندیشهها و دکترینهای فعال و
اصیل ن ارزش عملی و کاربردی خود را از دست داده فاقد قدرت تطابق بدا واقعیدتهدای

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

در اندیشه یتاهلل خامنهای نیز «کلید تمدنسازی» عل و «بر اثر عل فناوری است»
(خامنهای )15 1904؛ چراکه عل «مولد قدرت و ثروت» (همان  )69است و «ملتی که
عل ندارد محکوم به عقبماندگی و رلت و بارکشدی و بدداخالقی و دون و فرودسدتی در
معادالت جهانی است» (همان  .)9یتاهلل خامنهای معتقد است« :عل متعلق به جامعده
بشری است» (همان  )05و در مسیر تولید عل «اقتباس علمی» از غرب جدایز اسدت و
«نفی غرب بههیچوجه بهمعنای نفی فناوری و عل و پیشرفت و تجربههای غرب نیست»
(همان  .)06ایشان معتقد است الزمه پیشرفت علمیِ تمدنساز «جهاد علمی» و ایجداد
یک «نهضت نرمافزاری تولید عل » (همان  )123است.
بدین ترتیب از منظر تمدنگرایان برای تحقق تمدن نوین اسدالمی بایدد بدا جهدل و
بیسوادی مبارزه کرد و از طریق یک خیزش علمی و نهضت نرمافزاری بده تولیدد علد و
فناوری های مورد نیاز جهان اسالم مبادرت ورزید؛ چراکه عل مولد قدرت و ثروت است و
تا زمانی که مسلمانان نتوانند در عرصه علمی قابلیتهای الزم را بهدسدت ورندد امکدان
تحقق تمدن نوین اسالمی فراه نخواهد بود .در این مسیر تمدنگرایان بر اساس اینکده
عل را متعلق به جامعه بشری میدانند استفاده از ابزارها و فنداوریهدای ندوین غربدی را
جایز برمیشمارند و معتقدند دانشمندان مسلمان ضمن روز مدی علمی باید بده سدر مدی
علمی نایل شوند.

موجود هستند و از طرف دیگر افکار و طرحهای وارداتدی از اروپدا و تمددن غدرب نیدز کده
ساختار اساسی جهان غرب را بنا کرده است قدرت ایفای نقش در جهان اسالمی معاصدر را
ندارد (علیخانی 1909

.)112

به نظر بننبی حل مشکالت جهان اسدالم نیازمندد «اندیشده دیندی ندوین» اسدت و
«نخستین چیزی که در این راه با ما برخورد میکند این است که میبایست موزش قر ن
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 .)195 1954برایناساس او بهعنوان یک راهبرد اساسی برای تحقق «تمدن خددایی و
پیشرفته» شکلگیری «اندیشه نوین دینی» را بر پایه قر ن مطرح میکند.
به اعتقاد علوانی نیز «اسالمی کردن معرفت یکی از مه ترین پایههای تجدید حیات
دین و تجدید بنای "امت محور" و عملی کردن برنامه تمدن اسدالمی معاصدر بده شدمار
میرود» (علدوانی  .)61 1933از منظدر او در مسدیر تمددنسدازی اصدلیتدرین بحدران
پیشِروی امت اسالمی بحران فکری است و «سرنوشت پیشرفت امت اسالمی و تجدیدد
تمدن به حل بحدران یادشدده مندوط اسدت» (همدان  )51و بدرای بدرونرفدت از ایدن
عقبماندگی باید به «اسالمیسازی معرفت» پرداخت .بده بداور علدوانی اسدالمیسدازی
معرفت نهتنها ضرورتی اسالمی بلکه «ضرورتی انسانی و جهانی» (علدوانی )31 1905
است.
طرح «اسالمیسازی معرفت» که علوانی پیشنهاد میکندد طرحدی «روششدناختی د
معرفتشناختی» است .به اعتقاد وی نتیجه نهایی این طرح تحقدق زیبدایی و نشداط در
حال و ینده است و نیز رهایی انسان از یندهای است که در ن تخریب گسترده مینماید
(موسوی  .)64 1941علوانی برای تبیین این طرح از مفهوم «اجتهاد» غاز مدیکندد .بده
اعتقاد او نخستین سستی مسلمانان از زمانی غاز شد که اجتهاد بده بعدد فقهدی منحصدر
گردید و از حالت عقلی واال در سطح امت به حالتی محصور در دایدره فقهدی و در سدطح
نخبگان متخص استحاله یافت .این عامل سبب شد اجتهاد به عرضده کدردن فتداوا یدا
اجتهادهای فقهی د که بیانکننده احکام اوضاع فعلی است د یا تأویل و تفسدیری تدازه از
موضت اسالمی درباره بسیاری از مسائل که دستمایه طرد مدا در اندیشده غربدی بدود یدا
«مقایسه» و «تلفیق» اندیشه اسالمی با غربی معطوف گردد .به اعتقاد او بددین ترتیدب
اجتهاد به «تقلیدی پیشرفته» تبدیل شد و نتوانسدت بده «بدرونرفدت خِدرد مسدلمانان از
بحران» کمک کند (علوانی .)22 1905
از منظر یتاهلل خامنهای «علوم انسانی غیر از مسائل سایر دانشها و علوم صرف و از
این قبیل چیزهاست» (خامنهای  )951 1904و میختگی علوم انسانی بدا دیدن یدا عددم
میختگی ن با دین نتای دوگانه ای دارد و از نجاکه علوم انسانی نوین در تضاد بدا دیدن
تدوین شده است درباره ن باید بسیار حساس بود و به تدوین علوم انسانی بر «پایههدای
اسالمی» با «دید اسالمی» «تفکر اسالمی» و مبتنی بر «جهانبینی اسدالمی» پرداخدت

(همدان) .ایشان در تبیین این موضوع و بیان جایگاه قدر ن در اسدالمیسدازی علدوم بیدان
میدارد:
ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قر ن باید پیدا کرد .یکی از بخشهای مه پژوهش
قر نی این است .باید در زمینههای گوناگون به نکات و دقایق قر ن توجه کرد و مبانی علوم
انسانی را در قر ن کری جستوجو کرد و پیدا کرد .این یک کار بسیار اساسی و مهمی است.
اگر این شد ن وقت متفکدرین و پژوهنددگان و صداحبنظدران در علدوم مختلد انسدانی
میتوانند بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیعی را بنا کنند .البته ن وقدت مدیتوانندد از
پیشرفتهای دیگران غربیها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشدتند اسدتفاده هد
بکنند لکن مبنا باید مبنای قر نی باشد (همان

.)950

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

ایشان بین علوم انسانی و علوم تجربی که در غرب تولید شدده اسدت تفکیدک قائدل
میشود .به باور ایشان علوم تجربیای که در غرب تولید شدهاند عمدتاً ضدیتی با اسدالم
ندارند و صرفاً باید نحوه بهرهبرداری و جهت استفاده از نها اصالح شود .بندابراین بدرای
شکوفایی تمدن اسالمی باید بهره برداری شوند و از ن برای قدرتمند شدن جهان اسدالم
استفاده شود و در کنار معنویت بهعنوان ابزاری برای رستگاری بشر قرار گیرد .امدا علدوم
انسانی غربی بر مبادی و مبانی متعارض با اسالم بنا شده اسدت .بندابراین بدا ارزشهدای
اسالمی تعارض دارد و نمی توان برای ایجاد تمدن اسالمی از نها استفاده کدرد .ازایدنرو
تنها باید بر مبنای قر ن و فرهنگ و میراث عظی اسالمی به تولید علوم انسانی اسدالمی
پرداخت.
بدین ترتیب در اندیشه تمدنگرایان تولید اندیشه ندوین دیندی تولیدد علدوم انسدانیِ
اسالمی یا اسالمیسازی معرفت یکی از بایسدتههدای اساسدی در سداخت تمددن ندوین
اسالمی است .اهمیت این بایسته در ن است که از منظر تمدنگرایان اساسداً بحدران در
اندیشه و فکر اسالمی (فکر مرده) و ورود افکار غربی (فکر میراننده) به عقبماندگی و در
خواب فرورفتن جهان اسالم انجامیده و علوم انسانی در این امر تأثیر دوچندانی بدر جدای
نهاده است .ازاینرو باید با تکیه بر منابت اسالمی و اتخار روشهای اسالمی بر محوریدت
غایات اسالمی علوم انسانی را اسالمی نمود .نکته مه در اینجا ن است که در این مسیر
باید بهمنظور روز مدی به ضرورت تعامل با علوم انسانی غربی توجه کرد .همچندین بایدد
ی اسالمی در مسدیر حدل مشدکالت جهدان اسدالم هددایت شدود تدا بدا
تولید علوم انسان ِ
برخورداری از کار مدی مقبولیت الزم را در رقابت با علوم انسانی غربی بهدست ورد.

311

د) جهانگرایی (رسالت جهانی)

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنجم  /پاییز 3131

311

ویژگی جهانشمولی اسالم در اندیشه تمدنگرایان مسلمان در قالب تبیین رسالت جهانی
تمدن اسالمی و ارائه ن بهعنوان جایگزینی برای تمدن رو به اضمحالل غدرب و نسدخه
نجاتدهنده جهانیان از تمدن منح غرب جلوهگر شده اسدت .از ایدن منظدر مسدلمانان
رسالتی جهانی دارند و باید با ایجاد تمدن نوین اسالمی الهامبخشِ تعالی و استقرار صلح
معنویت و عدالت در عرصه جهانی باشند.
به نظر بننبی هر انسان مسلمان وظیفه دارد «اوالً خود را بده سدطح تمددن و حتدی
باالتر از ن برساند و سپس با مبنای اصیل اعتقادی خود تمدن را به مرحله تعالی روحی و
فکری و خدااندیشی برساند و یک "تمددن خددایی و پیشدرفته" را پدی بریدزد[ ...انسدان
مسلمان] انسانی است که ه عصر مردم است .گواه است و بداتقوا و برتراندیشدی و مدنش
گواه راستین راستگویی گاهانه و بیداری نسبت به مسئولیت گواهی به نقش خود وجهده
انقالب تکامل فرین میبخشد .هرگاه چنین مسلمانی با این صفات در چهره انسان متمدن
معاصر نمایان شود و تمدنش را با بعدی که اسالم به ندام "بعدد سدمانی" ورده تکمیدل
نماید نگاه تمدنها همگی به مرحله تعالی و تقدس میرسند» (بننبی  .)91 1993بده
باور بننبی بازسازی جهان اسالم و «باال رفتن مسلمانان از سطح تمدن» نقشدی جهدانی
نیز دارد؛ چراکه با این کار «میتواند به قلههای بلند اندیشههای متعالی اسالمی رسدیده و
پایههای فضایل حیاتبخش اسالمی را بازشناسد و از نجا بهطور نزولی دشتها و تپههای
تمدن تشنه را سیراب کند با حقیقت اسالم و هدایت جهانی ن بعد دیگری بر ابعاد تمدن
دنیای معاصر بیفزاید؛ زیرا تمدن عل زده و تمدن موشک و تمدن بر با همده ایدن ابعداد
بعدی را از دست داده که ما ن را "بعد سمانی" مینامی » (همان  .)91بننبدی معتقدد
است برای تحقق رسالت اسالمی مسلمانان معاصر باید با تلییر درونی خدویش مقددمات
نجات بشر یا دستک تأثیرگشاری در این زمینه را فراه ورند (همان .)94
به اعتقاد علوانی نیز پیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی «نهتنها مدیتواندد
حیات امت اسالمی را نجات دهد بلکه حتی میتواند رسالت خود را تا مرز نجدات انسدانِ
زجرکشیده بس دهد و امت اسالمی را در جایگاه بلند تمدنی خود بنشاند» (علدوانی 1933
.)51
یتاهلل خامنهای نیز برای جهان اسالم رسالتی جهانی و سرنوشتی حتمی قائل اسدت.
از منظر ایشان این:

سرنوشت حتمی عبارت است از اینکه تمدن اسالمی یکبار دیگر بدر مجموعده عظیمدی از
دنیا پرتوِ خود را بگستراند .نه بهمعنای اینکه لزوماً نظدام سیاسد ِ اسدالمی در نقداط دیگدر
جهان ه قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند؛ نه معنایش ایدن نیسدت بلکده تمددن بدر
اساس یک فکر جدید یک حرف جدید یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسدانیت و
عال دردهای انسانیت است؛ یک زبان نویی است که دلهدای نسدلهدای ندوی انسدان و
قشرهای محروم جوامت گوناگون ن زبان را میفهمند و درک میکنند؛ بدهمعندای رسداندن
یک پیام است به دلها تا بهتدری در میان جوامت مختل گسترش و رشد پیددا کندد .ایدن
امری است که شدنی است (خامنهای .)1934

نتیجه

سیبشناسی چارهاندیشی برای غلبه بر مشکالت و ارائه چش انداز و راهبردهای مطلدوب
برای پیشرفت از جمله دغدغههای اصلی متفکران مسلمان در دوره معاصر بوده است .در
این راستا جریانهای فکری متنوعی در جهان اسالم شکل گرفته که هریدک از منظدری
خا به این موضوع اندیشیدهاند .دراینمیان متفکران تمدنگرا بدا نگرشدی تمددنی بده
سیبشناسی جوامت اسالمی پرداخته و در این عرصه مشکالت فکری و تمدنی را برجسته
کردهاند .در اندیشه تمدنگرایان «عل » مولّد قدرت و ثروت و کلید تمددنسدازی اسدت.
ازاینرو یکی از عوامل درونی عقبماندگی و افول جهان اسالم بحران موجدود در تولیدد
فکر و عل بومی و نیز نفور افکار نامناسب و میراننده به حوزه فکری جامعه اسالمی است.
تمدنگرایان در برابر چش اندازهایی چون بازگشت به جامعه اسدالمی یدا تحقدق مدرنیتده
اسالمی تحقق تمدن نوین اسالمی را بهعنوان چش انداز مطلوب برای ینده جهان اسالم
مطرح میکنند .تمدنگرایان تمدن اسالمی را یک جامعه یا مدینه نظد یافتده متخلّدق و
پیشرفته بر مبنای ارزشها و قوانین اسالمی میدانند که امکان زندگی اسالمی سعادت و
تعالی بشر (تحقق نقش خلیف اللهی) در ن فراه است .این تمدن موضوعی تداریخی و

زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان

بدین ترتیب میتوان گفت در منظر تمدنگرایان با توجده بده ویژگدی جهدانشدمولی
اسالم تمدن نوین اسالمی نیز رسالت و نقشی جهدانی دارد .تمددنگرایدان بدا توجده بده
مشکالتی که انسان معاصر با ن روبهرو بوده که بهنوعی او را در مسیر انحطاط قدرار داده
است معتقدند تمدن نوین اسالمی رسالتی جهدانی برعهدده دارد و نجدات بشدر و ایجداد
زمینههای تعالی و رشد او در گستره جهانی از بایستههای اساسی است که این تمدن باید
ن را مدّنظر قرار دهد.
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مربوط به گششته نیست بلکه ضرورتی است که باید با رویکردی یندهگرایانه و متناسب با
مقتضیات زمانه به دنبال تحقق ن بود.
از این منظر تمدن نوین اسالمی از دو نوع مؤلفه حقیقی و ابزاری تشدکیل مدیشدود.
منظور تمدنگرایان از مؤلفههای حقیقی تمدن مؤلفههایی هستند که به زندگی هویدت و
معنا میبخشند .این مؤلفهها بر اساس نوع نگاه هستیشناسانه و معرفتشناسانه که رابطه
انسانها را با طبیعت و خالق مشخ مدیکنندد شدکل مدیگیرندد و شدکلدهندده بعدد
نرمافزاری تمدن هستند .از سدوی دیگدر مؤلفدههدای حقیقدی عامدل اساسدی و بنیدانی
تفاوتساز میان تمدن اسالمی با دیگر تمدنها به شمار می یند .تمدنگرایان اساسیترین
مؤلفه تمدن نوین اسالمی را موزههای تمدنساز اسالم میدانند که باید با بهرهگیدری از
نها شبکه رواب اجتماعی و سدبک زنددگی مسدلمانان را متناسدب بدا مقتضدیات زمانده
بازطراحی نمود .این امر باید بهگونهای باشد که دیگر مؤلفهها همچدون ابزارهدا نهادهدا
نظام ها معماری هنرها صنعت سیاست و اقتصاد بر مبنا و الگویی اسدالمی پدیدد یندد.
بنابراین برای نکه موزههای اسالمی نقشی تمدنساز ایفا نمایند باید مبنا یا منبت تولیدد
عل قرارگیرند و با قرارگیری در چرخه تولید عل و فناوری به تولید علوم و فنداوریهدای
کار مد و کاربردی بینجامند.
تمدنگرایان برای تحقق چش انداز مطلوب چند بایسته اساسی را مطرح میکنندد کده
شامل مواردی چون عل گرایی قر نمحوری اسالمیسازی معرفت و جهانگرایی اسدت.
از نجاکه تمدن نوین اسالمی باید بر محور موزهها و ارزشهای اسالمی ایجاد شود قر ن
بهعنوان منبت اصلی این موزهها اهمیتی اساسی مییابد .ازاینرو از منظر تمدنگرایان -
باید نگاهی راهبردی به قر ن داشت و با اجتهاد و تفسیری روز مد و اصولی از موزههدای
ن چش اندازها الگوهای پیشرفت و راهبردهای مناسب را تدوین نمود.
تمدنگرایان بر لزوم توجه به عل بهعنوان منبت قدرت و ابدزار حدل مشدکالت تأکیدد
میورزند و ایجاد نهضت نرمافزاری و خیزش و جهاد علمی را برای تحقدق تمددن ندوین
اسالمی ضروری میدانند .تمدنگرایان هرچند اسدتفاده از علدوم تجربدی و فنّداوریهدای
تولیدشده در غرب را برای حل مشکالت پیشِرو جایز میشمارند برای خالصی مسلمانان
از افکار میراننده غربی و ایجاد تمدن حقیقی اسالمی اسالمیسازی معرفت و تولید علدوم
انسانی اسالمی را ضروری دانسته پیشرفت امت اسالمی و تجدید هویت و تمدن اسالمی
را به این امر وابسته میدانند .تمدنگرایان با توجه به اصل جهانشدمولی اسدالم تحقدق

تمدن نوین اسالمی را نهتنها ضرورتی برای امت اسدالمی بلکده ضدرورتی بدرای نجدات
تمامی انسان ها و رسالتی در جهت خرو جهان از انحطاط و نیل بشدر بده تعدالی موعدود
میدانند.
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من بع
اسالمیسازی علم؛ بررسی و تحلیل

آیتاللهی ،حمیدرضا و قدرتاهلل قربانی (« ،)9831
 دیدگاههایضیاءالدینسردار»،فصلنامهفلسفهدین،دانشگاهتهران،دوره،7شماره .6

 اباذری ،یوسف و دیگران (« ،)9811فراروایت تمدن یا فرایند تمدنها؟ خوانشی ازپروبلماتیکفرهنگـتمدن»،فصلنامهتحقیقاتفرهنگی،تهران،دوره،4شماره .2
ابنخلدون ،عبدالرحمان ( ،)9832مقدمه ابنخلدون ،ترجمه محمدپروین گنابادی ،تهران:
 بنگاهترجمهونشرکتاب.
 اسدآبادی ،سیدجمال(بیتا) ،عرو الوثقی،ترجمه زینالعابدین کاظمیخلخالی،بیجا:انتشاراتحجر.
 الویری،محسنوسیدرضامهدینژاد«،)9812(،رابطهدینوتمدندراندیشهمالکبننبی»،فصلنامهتاریخوتمدناسالمی،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات،تهران،
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سال،1شماره.93
 -باودن،برت(2114م)،آرمانتمدن:منشأها،معناهاواشارات،ترجمهمحمدمالعباسی،در:

http://www.cgie.org.ir/fa/news/126793.
بننبی ،مالک ( ،)9831شبکه روابط اجتماعی ،ترجمه جواد صالحی .تهران :دفتر نشر
 فرهنگاسالمی .
 ـــــــــ ( ،)9863قرآن پدیدهای شگفتآور ،ترجمه نسرین حکمی ،تهران :دفتر نشرفرهنگاسالمی .
 ـــــــــ(،)9887نقشورسالتمسلمانان،ترجمهصادقخرمرودی،تهران:نشراحیاء . پهلوان،چنگیز(،)9833فرهنگوتمدن،تهران:نشرنی . خامنهای،سیدعلی(«،)9871بیانات درجمعاساتید،فضالو طالبحوزه علمیه قم درمدرسهفیضیه»درتاریخ،9871/7/92در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451

 ـــــــــ(9819الف)«،بیاناتدردیدارجوانانخراسانشمالی»درتاریخ،9819/7/28در:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252

 ـــــــــ(9819ب)«،بیاناتدردیدارقاریان»درتاریخ،9819/14/89در:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482

 -ـــــــــ(«،)9838بیاناتدردیدارکارگزاراننظام»درتاریخ،9838/3/6در:
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3256.

 ـــــــــ(«،)9876گفتوشنودصمیمانهرهبرانقالبباجمعیازجوانانونوجوانان»درتاریخ،9876/99/94در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2873.
 ـــــــــ (،)9831منشورفرهنگیانقالباسالمی،تهران:دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگی .
مشرقزمین:گاهوارهتمدن،ترجمهاحمدآرام ،تهران:انتشاراتو
 دورانت،ویل( ،)9871آموزشانقالباسالمی.
لغتنامهدهخدا،تهران:دانشگاهتهران .
دهخدا،علیاکبر( ،)9884

 رجایی ،فرهنگ ( ،)9831پدیده جهانی شدن وضعیت بشری و تمدن اطالعاتی ،ترجمهعبدالحسینآذرنگ،تهران:نشرآگه .
 سید قطب ( ،)9811نشانههای راه (ترجمه معالم فی الطریق) ،ترجمه محمود محمودی، عبدالکریمی،بیژن(«،)9814ردیّهایبرنظریهساختتمدناسالمی»،عصراندیشه،شماره.3 علوانی،طهجابر(،)9877اصالحتفکراسالمی،ترجمهمحمودشمس،تهران:نشرقطره . ـــــــــ(«،)9833ایدهوطرحاسالمیسازیمعرفت»در:اسالمیسازیمعرفت،بهکوششمجیدمرادی،قم:پژوهشگاهحوزهودانشگاه.
 ـــــــــ ( ،)9831بحران فکری معاصر شناخت و راهکارها ،ترجمه عثمان ایزدپناه.سنندج:بینا .


 علیخانی،علیاکبروهمکاران(،)9834اندیشههایسیاسیدرجهاناسالمازفروپاشیخالفتعثمانی،تهران:پژوهشگاهعلومانسانی،فرهنگومطالعاتاجتماعیجهاددانشگاهی .
 غفوری،علی(«،)9839تعریففرهنگوتمدنواجزایمتشکلهآن»،فصلنامهگفتمان،شماره .6
کریمینیا،مرتضیومحمدعلیمهتدی(«،)9833مالکبننبی،اندیشمندبزرگاسالمیرا

-
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بیجا:نشراحسان.


بیشتربشناسیم»،در:
http://www.islahweb.org/node/2943.

ملکمحمدی،مهدی(«،)9831تمدن:دستاوردهایمادیبشرضمن نظماجتماعی» ،در:
 دایر المعرةف قرآن کریم،قم:بوستانکتاب .
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 مودودی ،ابواالعلی ( ،)9841اسالم در دنیای امروز ،ترجمه احمد فرزانه ،قم :انتشاراتشفق .
 ـــــــــ(،)9888اسالموجاهلیت،ترجمهغالمرضاسعیدی،تهران:فردوسی . ـــــــــ(9413ق)،خالفتوملوکیت،ترجمهخلیلاحمدحامدی،پاوه:انشاراتبیان . ـــــــــ(9413ق).منهرج االنقالب االسالمی ،جدّه :الداة السعودی للنشر و التوزیع . ـــــــــ(.)9831نظامسیاسیدراسالم،ترجمهعلیرفیعی .قم:انتشاراتدارالعلم .جغرافیایاسالمیسازیمعرفتدرنگرشطهجابرالعلوانی»،

 موسوی،سیدمهدی(«،)9819پژوهشهایفرهنگیواجتماعیصدرا،شماره.9
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