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This research seeks to prove the relationship between ideology and civilization and also to 
express its functions about modern Islamic civilization. Some Western theorists and 
‘enlightened’ Muslim personalities have proposed the theory of the end of ideology and the 
discourse of de-ideologizing the society, managing the livelihood and life of this world, and 
consequently, issues related to civilization and the novel Islamic civilization, regardless of 
different ideologies, have been pursued. Therefore, in this research, with a descriptive view and 
analytical-critical approach, while explaining the relationship between ideology and civilization in 
the light of the scientific discourse of civilization theorists; by considering this issue, eight 
functions are described as follows: (1) Distinction between modern Islamic civilization and other 
civilizations, (2) Defining and orienting the building blocks of modern Islamic civilization, (3) 
Creating harmony and alignment between the building blocks of modern Islamic civilization, (4) 
Creating unity and solidarity amongst the people of the modern Islamic civilization, (5) The 
epistemological and practical benefit of God's spiritual traditions in the path of the modern 
Islamic civilization, (6) Building a culture in the path of the modern Islamic civilization, (7) 
Human understanding of the modern Islamic civilization and (8) Creating modern Islamic 
civilization institutions and organizations for the ideology of modern Islamic civilization. 
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 چکیده
سژاین ه ایژب هیژاو این پژوهش  هژد بالژاث اتلژاب هاهیژد ایژاو ایژ و ت دن ه   ژ و

پژربایاو ررهژس ه کاهکربشان آو بههاهه   ژ و اژ ین اسژ اس اسژرخ هرظژس ا ریژد
ا طژر  ا ریژد پایژاو ایژ و ت دن ه فکژر الژا او هژظژاشر ههشژنشان هدشخصیر

جهژااس ه یبایس ای ساحر اجت اع،   هیر اا ه اعاش ه یا گس اینگفت او ای و ت دن
شژان  لع الاول اژر ل  هژا   ژ و ه   ژ و اژ ین اسژ اس ها فژاهد ای ایژ و ت دنهد

اا خ هناهراین به این پوهش    ش ش ه هژا ااژاشس   فژیفس ه اختاف بالاث کربه
سژاین به ااتقابن، ض ن  لیین اه لاط ایاو ای و ت دن ه   ژ و-حایاسههیکربن  

پژربایاو   ژ اس، هژا   اژل به ایژن الژااد، کاهکربشژان پر   گفت او عا ژس ا ریژد
(   ایبهخشس ه  شخص ایاو    و ا ین اسژ اس ه بیاژر 1ان چ و )گاادششر
( 3اسژ اس، )بشس هد عنافر سایا ه    و ا ین ( اعناهخشس ه جهر2شا، )   و

( ایجژاب 4ایجاب ش اشناس ه ش ل یس ایاو عنافر سایا ه    و ا ین اسژ اس، )
انژ ن ( ههژره5هلژتاس ایژاو افژراب االژااس   ژ و اژ ین اسژ اس، )هح ب ه شم

ساین ا ین اسژ اس، شان اعن ن ظ اها  به الیر    واعرفتس ه ع اس ای سنر
( فهژم االژاو ای   ژ و 7 اس، )ساین ا ین اسساین به الیر    و( فرشنگ6)

شژان   ژ و اژ ین اسژ اس ها هژران ( ایجژاب اهابشژا ه سژایااو8ا ین اس اس ه )
 ساین ا ین اس اس ش اهش کنیمخ ای و ت دن بههاهه    و

 خاس اس ا ین    و ساین،   و ای و ت دن، کلیدواژگان:

                                                           
   تهشششراا  ایشششراا  موختشششک دیتشششری معررشششس میشششارگ ارشششهمس داناششش ا   همشششک   ا  شششایس آدانششش 
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 بیان مسئله

 امشت غشایس افش   نشواابک ارهمس  وینن تمعا رفیع بنای گیریشکل و تکوین تردیع بعوا
 منارش  بسشتری  نشواابک و ایراا در ارهمس انقهب تکاملس حریت ا همس آرماا و ارهم

 و هشارشاز  نیازمنع  مهعی حضرت جهانس دولت گیریشکل و ظهور رازیزمینک برای
 لش مخت  ناصشر و  وامشل میشاا از یشک اینجارشت رؤال اما .ارت متیعدی رازنع   ناصر
 مسشللک و ایشعوولویی میشاا آیشا ارشت  برخشوردار جای شاهس چشک از ایشعوولویی راز تمعا
 یشاریردی و نقش  چشک ایشعوولویی ارارا   اینکک و دارد  وجود ارت ا س و نس ت رازیتمعا
 ظشاهربشک افشراد و غربشس پژوهاش راا برخشس ینشع  ایفا توانعمس ارهمس نوین تمعا دربار 
 پایشاا از صشریاا   رخنرانس  قال  در یا  لمس مقاالت و یتاب شتننو با مسلماا فکرروشن

 نوع این خروجس یک انع آورد  میاابک رخن اجتماع راحت از زدایسایعوولویی و ایعوولویی
 رشازیتمشعا مسشللک و ایشعوولویی میشاا جعایس و تفارق یننع  اشار  خود اینکک بعوا ن ا  
 ایشعوولویی  با مرت ط مساول باب در هرچنع نظریک ینا ناقعاا ال تک و فکری  ی  این .ارت

 نیش  و انشع یشرد  منتاشر هش  زیشادی آثشار و داد   صشورت ایگسشترد   لمشس ینعویاوهای
 و تمشعا از مختلش   هشایهمشای  برگش اری و مکتوب آثاری نوشتن با تمعا پردازاانظریک
 در ررشعمس نظربک انع آورد  میاابک رخن آا با مرت ط گوناگوا مساول و ارهمس نوین تمعا

 بشک نسش ت ارشهمس ایشعوولویی یاریردهای نی  و رازیتمعا و ایعوولویی میاا ارت اط باب
 تشهش پشژوه  ایشن در لشذا .باششع ن رفتشک صشورت مستقلس تاقی  ارهمس  نوین تمعا

 دربار  ه  و ینی  برررس را رازیتمعا و ایعوولویی میاا ارت اط و نس ت مسللک ه  ینی مس
 .باشی  داشتک تأمل انعیس ارهمس نوین تمعا برای ارهمس ایعوولویی یاریردهای

 ایدئولوژی در لغت و اصطالح

 فکشر  مینشای بشک (ideo) ایشع  التین وای  دو از مرّی  لغوی  نظر از( Ideology) ایعوولویی
  لش  مینشای بک درمجموع و شنارس یا شناخت مینای بک (logy) لویی و ...و  قیع   آرماا 

ششرییتس  ؛ 29: 5  ج 5631بابشایس و آقشایس   لشس) ارشت شنارس قیع  یا  قیع  شناخت
حشال ایشن وای  از نظشر اصش هحس و در گفتمشاا  لمشس متفکشراا و (. در ین36ب: 5639
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انعیامنعاا  ت ورات مینایس مختلفس را پات رر گذاشتک  مکات  فکشری و رجشال  لمشس 
 انع.درت داد یانس متفاوت و گوناگونس از وای  ایعوولویی بکمنتس  بک این مکات   م

هرحال  این وای  در مینای اصیل و دقی  خود ماصول  قل معرا و تفکر اومانیسشتس بک
 از یکس 8ارت و ماهیتس یامه  غربس و معرا دارد  و برای اولین بار تورط دورتوت دوترارس

 8971 رشال در «یشا  ینشع» حش  اصشالت مکت  پیرو و پوزیتویس  فرانسوی گامااپی 
 دی ری مفهوم در را وای  این ماری  یارل و بناپارت ناپللوا بیعها و شع  برد  یاربک میهدی
 (.5 :8790 بالر ) یردنع ارتفاد 

  عالکری  رروش در ت یین و توضیح وای  ایعوولویی  ایعوولویی در مینای ماریسیسشتس 
های با ل  نو س شیور یاذب یا جهل مریش  دانسشتک  یشک خود  آا را درت اهس از انعیاک

(. در مینشای 533: 5631می وگ بک  مل و ریارت و منافع قومس خاص ارت )رشروش  
(  و درنهایت در 596: 5633دی ر  وی این وای  را مرادگ با دین یا مکت  دانستک )رروش  

یافتک یک اریشاا آا یشامه  راماا مکت س ریستماتی   و»تر  این وای  را بک مینای ارتیمال رایج
آموزانع  موضع آنها را در برابر حوادث ها را بک آدمیاا مسماخص شع  ارت  آرماا و ارزش

( فهش  یشرد  و 561)همشاا: « گیشردینع و راهنمای  مل ایااا قرار مسو رؤاالت میّین مس
 متذیر شع  ارت: 

هاسه  کهه ای از اندیشههمجموعههمه سخن ما در اینجا در باب ایدئولوژی به معنای 

 در هههور پی ارنهههد  و لههه ا دشهههمن
د
کهههوب و اههه م مشختاتشهههان ایهههن اسههه  کهههه اون

 چندان طالب وضوح و قطعی  در مسائل مه  انسانیتراشدشمن
د
انهد کهه اند  و ثانیا

 جا ه  بهه طبقهه رسهمی مفسهران را القها و ا هاد  سر از قشری  درمهی
د
آورنهد  و ثالاها

  واسههتار یهه کننههد  و رابعههمههی
د
انههد و نسههب  بههه تنههو  و کاههر  آرا اندیشههینوا هه ا

 بیش از آن ه جقیق تحملبی
د
 بهه  و باشهند  جرکه اند  و  امسا

د
پسهندند  و سادسها

اعتنها بهه عقهل و سبب همین اوصاف  مدعی کمال و  امعی  و استغنا از دیگران  بی

 (.333-330)همان: اند  روشطلب و گا  تحمیلگر و نفر مریدپرور و اراد 

شششهریار زرشششنا  در تیریشش  اصشش هحس ایششعوولویی  بششک دو مینششای غیرتخصصششس و 
 ینع: تخصصس برای این وای  اشار  مس

                                                           
1. Destutt de Tracy. 
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 در 
د
ایدئولوژی ی  معنای عام و غیرتختتی دارد که بسیار شایع اسه  و مهردم غالبها

یراصطالجی بهه کاربرد لفظ ایدئولوژی به این مفهوم نظر دارند. در این معنای عام و غ

ها و ا  ار ی  شخص یا گرو   نهام ایهدئولوژی اطهال  مجموعه عقاید و باورها و آرمان

شود. ... ایهدئولوژی در معنهای اصهطالجی و تختتهی  عبهار  اسه  از نظهام و می

های اومانیسهتی بهرای ادار  و یها ایجهاد سیستمی از مفروضا  و عقاید و دستورالعمل

ههای زنهدگی بشهر در قلمروههای  هردی و  معهی و جهوز دههی بهه تغییرا  و سهامان

مختله  اقتتههادی  سیاسههی   رهنگههی  تربیتههی  ا القههی و... کههه ریشههه در  لسههفه 

کنهد  مداِر مهدرن جرکه  مهیاومانیستی دارد و بر مدار عقل  ودبنیادانگار نفسانی 

« نیسهتی لسهفه تهاریا اوما»و « اندیشه ترقهی»مدرنیته اس  و به مقوم مدرنیته و شبه

 (.31و  30: 3131کامالد معتقد و متعهد اس  )زرشناس  

یار رفتک این وای  در گفتماا  لمس و در آثار منتارشع  از دیتر شرییتس نی  در دو مینا بک
بینس قرار داد   و آا ارت: در مینای نخست وی وای  ایعوولویی را در ِ عاد و در مقابل جهاا

 ملس ا هق یرد  ارشت. م شاب  ایشن فهش  از ایشعوولویی  ها و احکام را بک مجموع ارزش
شود و این دو بشا بینس زاییع  مسایعوولویی دررت از متن جهاا»نویسع: گونک یک خود مسآا

(؛ وای  مذیور در یاربرد دوم ا ش  از 53: 5636)شرییتس  « ه  راب ک  لت و میلولس دارنع
بینشس و یش  مکتش   یینشس ا ش  از جهشاابینس و ایعوولویی فه  شع   یینس بشک یشل جهاا
ها و احکام  ملس ا هق شع  ارشت. درحقیقشت در ایشن یشاربرد وای  ایشعوولویی بشا ارزش

 وایگانس چوا مکت  ا تقادی و دین مترادگ دانستک شع  ارت. شرییتس بر این باور ارت: 
ای که مها . نو  تتور و تلقی3ایدئولوژی عبار  اس  از عقید . عقید  عبار  اس  از: 

اسهاس  . نو  برداش  و ارزیابی  اصی که براین3از  هان  از زندگی و از انسان داری ؛ 

سهازد نسب  به مسائلی که با آنها در ارتباطی  و پیرامون ا تماعی و   ری کهه مها را مهی

هها  جلداری  مرجله دوم ایدئولوژی اس ؛ و مرجله سوم عبار  اس  از پیشنهادها  را 

ئال  برای این ه آنچه را که انن ایدئال نیسه  و مها های ایدنشان دادن نمونه و همچنین

شود: ی ی پ یری   بر آن اساس تغییر دهی . پس ایدئولوژی از سه مرجله درس  میمی

بینی  ی ی ی  نو  ارزیابی انتقهادی محهیو و مسهائل  و ی هی پیشهنهادها و ی   هان

 (. 16: 3133)شریعتی   هاصور  ایدئال و هدفها بهجلرا 
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 دارد: اللک مص اح ی دی نی  در ت یین و توضیح میانس ایعوولویی بیاا مسآیت
ایدئولوژی دو معنای اصطالجی دارد کهه ی هی اعه  از دیگهری اسه : معنهای اول آن 

شهود  یعنهی اس  که ه  شهامل ا  هار نظهری مهی« سیست    ری و عقیدتی»مطلق 

 نهابر بهه اعمهال و ر تهار انسهان ا  اری که بیانگر واقعیا   
د
ار ی اسه  و مسهتقیما

شود  یعنی ا  اری که نابر به ر تار انسان اسه  و نیس  و ه  شامل ا  ار عملی می

مشتمل بر باید و نباید اس ؛ و معنای دوم آن  توص سیست    ری اس  که شه ل 

 (.1: 3113کند )متباح یزدی  ر تار انسان را تعیین می

اد و مقصود ما از ایعوولویی در این پژوه  مینایس مرادگ با دین ال تشک بشک حال  مربااین
مینای  ام آا  و مکت  فکری ارت یک خارج از وجود انساا موجشود ارشت  و در جای شا  

گاهس گشاهسی  درت ا  و من ع میرفتس  ظی   تمام آ هشای بنیشادی تشا های انسانس  ا   از آ
گاهس هشا و هش  بایشع و گیشرد؛ یینشس هش  حامشل هسشتربرمسهای  ملس مورد نیاز او را دآ

های باشری ن ایعهارت و شامل مکات  مادی لی رالیس   روریالیس   ماریسیس  و...  آیین
شود. درحقیقت هنعوویس   بودیس   جینیس  و... و ادیاا آرمانس ارهم  مسیایت و... مس

گاهس ناظر بک راحت ذهن انساا و هارت یک ه  ها و شناختایعوولویی من یس منسج  از آ
گشذاری ه  می وگ بک خارج و مقام  مل اورت. بنابراین در دروا ایعوولویی نشو س ارزش

هشا در  رصشک خشارج و دربار  افیال انسانس  نقع مکات  رقی  و حریت برای اجشرای آمشوز 
 صانک اجتماع وجود خواهع داشت.

 اسالمی نوین تمدن مفهومی واکاوی

 نظریشات و لغشت هشاییتشاب در ذیرششع  میشانس در تأمل و دقت ت مینار چک بک تمعا
  (0008: 1 ج  8791 جشوهری ) جوهری ماننع تمعا  مفهوم تالیل در پژوهااتمعا برخس

: ق8480 اصشفهانس  راغش ) اصفهانس راغ   (400: 87 ج ق 8484 منظور  ابن) منظورابن
  (400: 8717  میششع )  میششع حسششن  (8877: 8 ج  8710 میششین ) میششین مامششع  (048

( 96-52: 5616)حجشازی   ( و فخرالعین حجشازی51: 5626آذرنگ  ) آذرنگ   عالاسین
  اوال  «تمشعا»شع  برای وای  رازد یک در  مع  تیاری  لغوی اراوکما را بک این مه  رهنموا مس

ییع شع  و ثانیا  مقابل مینشایس ایشن وای  بشعویت  بر دو مقولک شهرناینس و زنعگس شهرناینانک تأ
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)صاراناینس( و بربریت )توح  و وحای ری( میرفس ششع  ارشت. بنشابراین فهش  از مینشای 
وخشوی ششهری گرفتشک ای متمعا ارت یک مردم آا اقامت در شهر داشتک و خلش تمعا  جامیک

 ای غیربعوی و غیروحاس خواهع بود.باشنع  یا بک   ارتس جامیک متمعا  جامیک
ر حوز  م الیات تمعنس نی  در باب چیستس تمشعا رشخن بسشیار صاح اا فکر و انعیاک د

پشردازاا تمشعنس انع. برخس نظریشکو در تالیل مفهومس این وای   میانس متیعدی بیاا یرد  گفتک
( 59-55: 5636(  گلین دانیل )دانیشل  96-52: 5  ج 5633همچوا هنری لویا  )لویا   

( بک دلیل هماغوشس اولیک وای  فرهنشگ و تمشعا 13: 5631و راموول هانتین توا )هانتین توا  
تنیعگس مینایس ایشن دو وای  بشا ها و در میاا برخس جوامع و نی  پیورت س و دره ای زباادر پار 

انع. گروهس دی ر یکعی ر  از دریچک ارت اط و نس ت آا با فرهنگ  بک تالیل وای  تمعا پرداختک
پاتریش  نشوالا و گرهشارد لنسشکس )نشوالا و (  6 :5  ج 5626ماننع ویل دورانشت )دورانشت  

ای شر والیتشس ( و  لشس961: 53  ج 5631(   همک جیفری )جیفری  121: 5636لنسکس  
( در تالیل مفهوم تمعا  آا را بک مینای نظ  اجتما س و مفاهیمس ماشابک 52: 5631)والیتس  

 بشکهررشکوت  ) و( 5: 8790 شرییتس ) شرییتس دیتر مثل دی ر برخسانع. با آا میرفس یرد 
 مینشوی و مشادی درشتاوردهای مجمو شک مینای بک را تمعا( 47: 8715 االمینس روح: از نقل

-800: 8797 یشوییچس ) یشوییچس فویوتسشاوا همچوا پژوهااتمعا ایپار . انعیرد  تیری 
 مینشای بشک را تمشعا (96/3/5625ای در تشاریخ بیانات امام خامنک) ایخامنک اللکآیت و (804

 بنشعیگشرو  تشرینبش ر  و تشرینگسشترد  درنهایشت. انشعدانستک جان کهمک پیارفت یا پیارفت
: 5616بشس  )تشوین بشستشوین آرنولشع چشوا پژوها رانس یک ارت مینایس ریارس-اجتما س

 انع.( برای این وای  ذیر یرد 591: 5632و فویوتساوا یوییچس )یوییچس   (962
بشک مفهشوم نمایع  باتوجشک  تمعا با   ارات ماخص دشوار مسحال هرچنع توصیبااین

پشردازاا تمشعنس و شع  در انعیاک نظریشکهای لغت و مجموع نظریات اراوکشع  در یتاباراوک
 و تشرینگسشترد  تمعا»گونک تیری  یرد: تواا تمعا را اینجرح و تیعیل هری  از آنها  مس

 همشک در را تورشیک و پیاشرفت از مراحلشس یک ارت ریارس-اجتما س بنعیگرو  ترینب ر 
  .«باشع یرد   س مینوی و مادی ابیاد
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بک اینکک تمعا در پژوه  حاضر مقیع و متص  بک پسشونع نشوین بشودا و ارشهمیت ال تک باتوجک
ارت  ناگ یر گام بیعی ما در این پژوه  ت یین مینای نوین بودا و مقصود از ارشهمیت در تمشعا 

اهع بود. اما واقیا  جعیع بودا و برخشورداری از حالشت و ییفیشت نشو در مشعنیت و نوین ارهمس خو
ای چوا تاز   جعیع و دارای حالت یشا ییفیشت های لغت  میانسپیارفت بک چک مینارت  در یتاب

(. 3613: 3  ج 5633؛ انشوری  1336: 5636بیشاا ششع  ارشت )میشین  « نشوین»نو بشرای وای  
هشای رشاب  تمعا  در وهلک نخست حایس از نو س غیریت آا با تمعا پرواضح ارت یک نوین بودا

گیری اولیک و  مع  این تغشایر در تمشعا نشوین از ررع روگیری و جهتنظر مسو حاضر ارت. اما بک
باشع؛ چرایک ممکن ارت نشوین بشودا و غیریشت تمشعا در مقایسشک بشا تمشعا دو جهت قابل تأمل 

ب یرد؛ و این امکاا ه  وجشود دارد یشک ایشن تغشایر  نشک نسش ت بشک ارهمس راب  مورد مهحظک قرار 
باششع. بشا های گذشتک و پیاین  بلکک نس ت بک تمعا غال  موجود یینس تمعا غرب مع نظشر تمعا

نظشر تأمل و دقشت« تمعا نوین ارهمس»وجود این  اتصاگ تمعا نوین بک وص  ارهمیت  یینس 
ازآنجایشک وصش  ارشهمیت بشرای تمشعا نشوین  نشک قیشعی  ینع.بیاتری را در این مسللک  ل  مس

هشای گیشری ایشن تمشعا بشر ارشا  آمشوز توضیاس  بلکک وص  و قیعی احترازی  و ناظر بک شکل
تنهشا در باشع  فه  مشا از تمشعا نشوین  نشکارهمس و م ین گستر  قلمرو جغرافیایس تمعا مقصود مس

یک هرچنع ممکشن ارشت تمشعا نشوین بود؛ چرا تغایر بلکک در تقابل و در  رض تمعا غرب خواهع
منع شود  بک دلیل اخشتهگ در م شانس و غایشات ایشن ارهمس از برخس درتاوردهای تمعا غرب بهر 

 تغایر  بک تقابل آا دو حعاقل در گستر  انعیاک و نظر و قلمرو جغرافیایس خواهع انجامیع. 
ین  چک قاول بک احیشا و بازیشابس و اما تمعا نوین ارهمس در ارت اط با تمعا ارهمس پیا

چک قاول بک تولع تمعنس جعیع باشی   درهرحال جعیع و نو خواهع بشود؛ چرایشک ایشن تمشعا 
های تمعا پیاین  در پشس اراوشک ال وهشای جعیشع و ها و ضی ی  با دوری از یارتسدرت

 رت.یارآمعتر م اب  با مقتضیات زمانس و مکانس برای جوامع ارهمس و مسلماناا ا

 سازیایدئولوژی و تمدن

نس ت و راب ک تمعا و ایعوولویی چ ونک ارت  آیا ارارا  وجود ی  ایعوولویی و مکتش  فکشری در 
بنای ی  تمشعا و رشاماا دادا بشک آا  امشری ال امشس و گری ناپشذیر ارشت  در مقشام ت یشین نسش ت 
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و مراجیک بک آزمایاش ا  تشاریخ  پردازاا تمعارازی بایع گفت تأمل در گفتار نظریکایعوولویی و تمعا
گیری دو تمعا میروگ بک تمعا ارشهمس و تمشعا غربشس  حشایس از و تعبر در فراینع تاریخس شکل
تنهایس و بعوا اتکا بک ی  نظام فکری و بعوا داشتن ی  ایشعوولویی و این واقییت ارت یک انساا بک
باشع. ال تک ممکن ارشت همشک  توانع تأریس ر و موِجع ی  تمعا نوینمکت  فکری ماخص  نمس

رازی نررنع؛ اما این مسّل  و ق یس ارت یک هشی  تمشعنس  چشک تمشعا ها بک مرت ک تمعاایعوولویی
گیرد. این مسللک  یینشس الهس و چک تمعا مادی  بعوا پاتوانک مکت  و ایعوولویی خاص شکل نمس

پردازاا تمشعنس برخس نظریکصورت واضح و ملمو   از روی رازی بک املیت ایعوولویی در تمعا
ای ضشمن تصشریح بشک  املیشت ایشعوولویی در اللشک خامنشکمورد تأییع و تأییع قرار گرفتک ارت. آیت

 انع: رازی  ماوریت این  نصر در این امر مه  را یادآور شع تمعا
 تها و کنهد جرکه  توانهدنمهی ایهدئولوژی بدون دارد  سازیتمدن داعیه که ملتی هیچ

 یه  و ایهدئولوژی ی  و   ر ی  بودن دارا بدون ملتی هیچ .اس  ن رد   جرک امروز

کنیهد در ی که امهروز شهما مالجظهه مهییهاهمین .کند سازیتمدن تواندنمی م تب

اند  اینها با ایدئولوژی وارد شدند؛ صریح ه  گفتند؛ و ود آورد دنیا تمدن مادی را به

داری ی   گفتنهد مها بهه اقتتهاد سهرمایهگفتند ما کمونیستی   گفتنهد مها کاپیتالیسهت

البته زجمهاتی  .مطرح کردند  به آن اعتقاد ورزیدند  دنبالش کار کردند .اعتقاد داری 

 م تهب  ی  داشتن بدون .شدای ه  بر دوش آنها گ اشته هزینه ؛ه  متحمل شدند

  آن ههایهزینهه پردا تن و آن برای تالش بدون و ایمان  ی  و   ر ی  داشتن بدون

 (.31/3/3133 تاریا در ای امنه امام بیانا ) ندارد ام ان سازیتمدن

وگشوی ارشهمس در المللشس گفشتریعحسین نصر ه  در رخنرانس خود در مجمع بشین
دانشع و خا رناشاا هشا مشسبینس بک جای دین  آا را قل  همک تمعالنعا  ضمن  رح جهاا

 ینع: مس
گیرد؛ ]و آن به معنای[  هه     همه اینها را دربرمیبینی استفاد  کنیاگر از اصطالح  هان

عمیق و نهایی واقعی  اس .  ه  نهایی ما از واقعی  چیس ؟ این همان چیزی اسه  کهه 

کند که ما چگونه ر تار کنی   چگونه بیندیشی  و چگونه به  ویشهتن بنگهری . مشخص می

یله دین تأسیس شد  اسه  یها وس...  واهید دید که بدون استانا و در همه موارد تمدن به

مهارکو »توانید از این اصطالح  الب که توسهو اگر نخواهید از واژ  دین استفاد  کنید  می
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بهر  هراز ههر «. اندیشهه جهاک » قید استعمال شد  استفاد  کنید؛ یعنی اصطالح « پالیس

عهام  بینی کلی اس  که در معنایای جاک  و ود دارد که درواقع ی   هانتمدنی اندیشه

این اصطالح همان دین اس . باید گف  به طور مطلهق ههیچ اسهتانایی و هود نهدارد )بهه 

 (.11-13: 3111نقل از: کرمی قهی و دیگران  

از دیعگا  شهیع صعر   امل اصلس برای نهضت و جن   ی  ملت )هر ملتس یک باشع( 
صشع خشود را ورشیلک آا  اهشعاگ و مقاوجود مکت  غنس و ایعوولویی شایستک ارشت یشک بشک

های  الس اراوک ینع و بک زنعگس امت جهت دهشع و در ششیاع آا  بشا بسنجع و     آا نمونک
هشا و مقاصشعی یشک از یش  هشا و نمونشکبشک هشعگیمال ا تماد بک ررالتس یک دارد و باتوجشک

گیرد  رهسپار انقشهب ششود. صشعر در ت یشین ایعوولویی مث ت و شخصیت روحس الهام مس
 نویسع: های آا مسیژگسایعوولویی و و

 تلقهی مقتود ما از م تب و ایدئولوژی صالجی 
د
 و ود ی  م تب صحیح  ثانیها

د
دار  اون

 ایمان به آن م تب می
د
گانهه باشد. هرگا  این اصهول سههصحیح اس  از آن م تب و ثالاا

ن در میان امتی گرد آمد و مل  دارای م تب و ایدئولوژی بهود کهه آن را درک کهرد  و بهدا

ههایی در ایمان داشته باشد   واهد توانس  به ی  نهض  واقعی دس  یابد و دگرگونی

 (.33-30 : 3633و ود آورد )صدر  نظام جیا  بر اساس آن م تب به

  لس شرییتس نی  قاول ارت: 
 می

د
ریهزد و نهه و ایمهان پهی مهی پندارند   امعه و تمدن را ایهدئولوژیبر الف آنچه غالبا

و صنع  و هنر و ادب. اینها متالح و مواد تمدن اس . زمینه و روح تمهدن   لسفه و عل 

انهد و در را  آن مبهارز  سا ته مردانی اسه  کهه دارای یه  ههدف ا تمهاعی و انسهانی

های  لسفی و علمی و هنری و  نهی بعهدها در سازند و نبوغکنند. اینان زمینه را میمی

 (.330: پاورقی 116  10تا  ج شریعتی  بیکنند )رویند و رشد میها میاین زمینه

  نصشر ماوریشت و مشعخلیت م شین بشین  و خشاص صشورتبشک یشک نظریشات این بر  هو 
 :8 ج  8770 دورانشت ) دورانشت ویشل نظریک همچوا نظریاتس ارت  رازیتمعا در ایعوولویی

 دیشن از یک (00 :8714 والیتس ) والیتس ای ر لس و (50 :ق8409 ن س  بن) ن س بن مال   (17
 مؤیشع و م شّین جهشاتس از توانشعمشس نی  انعیرد  یاد تمعا تکوین در مؤثر  ناصر از یکس  نواابک

 و مقشام ایشن در رخن  صار  درحقیقت .باشع رازیتمعا مسللک و ایعوولویی میاا ارت اط وجود
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 بشعوا» :فرمودنشع یشک ارت انقهب میظ  ره ر حکیمانک رخن هماا پژوه   از بخ  این در
 پشرداختن و آا بشرای تشهش بشعوا و ایمشاا  یش  و فکشر یش  داششتن بعوا مکت   ی  داشتن
 .(07/9/8778 تاریخ در ایخامنک امام بیانات) «نعارد امکاا رازیتمعا آا  هایه ینک

صشورت ال تک در میاا انعیامنعاا و متفکراا  رصک تمعا شایع یسس یافت ناود یشک بشک
تمعا از مکت  فکری و ایعوولویی خاص را منکر شود  م ر یسس ماخص تأثیرپذیری ی  

یک از ارا  منکر حقیقتس بک نام تمعا ارت و آا را راختک ذهن مورخاا یا دانامنعاا  لش  
پذیرد  امشا ینع یا اینکک حقیقت تمعا و تأثیرپذیری آا از ایعوولویی را مساجتماع میرفس مس

ا آا در رشاحت فشردی از حیشات تاشت لشوای با قعریت بخایعا بک دیشن و ماشعود یشرد
گیشری هرگونشک تمشعنس بشا پسشونع زدایشس از دیشن  ششکلرکوالریس  و با شیار ایشعوولویی

ینع. تالیل این نظریک  خارج از حوصلک این نوششتار ارشت و تاقیش  ارهمیت را انکار مس
 رت.  ل ع. ال تک تاقیقات مستوفایس در این باب صورت پذیرفتک امستقلس را مس

 ایفشا تمشعا دادا راماا و برپایس در نقاس چک ماخص  ایعوولویی ی  ککهرحال اینبک
 و نقش  دربشار  ماشخص و ج وشس صشورتبشک ادامشک  در یشک ارشت دی شری مسللک ینعمس

 .شودمس تالیل و برررس ارهمس نوین رازیتمعا در ارهم فکری مکت  یاریردهای

 اسالمی نوین زیساتمدن درباره ایدئولوژی کارکردهای

نیاز از ایعوولویی و مکت  فکری  بعوا تردیع تمعا نوین ارهمس ماننع هر تمعا دی ری بس
داراا تمشعا در مسشیر برپشایس ایشن بنشای رازاا و دا یکال تک با پسونع ارهمیت نیست. تمعا

ام مهش  رفیع  ناگ یر بایع بک این مسللک ه  توجهس ویژ  داشتک باشنع. امشا آنچشک در ایشن مقش
نمایع و الزم ارت انعیس دربار  آا تأمل داشتک باشی   ت یین یاریردهای ایعوولویی دربار  مس

رازی نوین ارهمس ارت. این مسللک  هو  بشر برجسشت س و مساول مرت ط با تمعا و تمعا
رازی  خود موج  غنشای دانش  تمشعنس نمایاا یردا نق  مه  ایعوولویی در فراینع تمعا

اا شع  ارت و حکایت ر ارت اط تن اتنگ و پیونع وثیش  آا دو بشا هش  نیش  هسشت. رازتمعا
ای را مشورد گانشکررع با تأمشل در ایشن مسشللک بتشواا یاریردهشای هاشتنظر مسهرحال بکبک

 انع از:شمارش قرار داد یک مجموع آنها   ارت
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 ها. تمایزبخشی و تشخص میان تمدن نوین اسالمی و دیگر تمدن1

 در و درونشس  هویشت لااظ بک تمعنس هر انع داشتک ابراز تمعا پردازاانظریک برخس یک ونکگهماا
 یشک «التقشا س تقلیشعی هشایتمعا» (ال  :شودمس تقسی  درتک دو بک دی ر هایتمعا با مقایسک

 یک «اصیل هایتمعا» (ب دی رنع؛ هایتمعا بک ماض وابستک و نعارنع هویتس تمای  و ارتقهل
 مستقل درونس هویت و گیریشکل خارت ا  نظر از دی ر  هایتمعا از اقت ارات ایپار  وجود با
 هایتمعا تاخص و تمای  موج  آنچک ارت مسّل  (.041 :5 ج  8715 جیفری ) متمای نع و

 ایشعوولویی و فکشری مکتش  نوع شود مس تقلیعی و التقا س هایتمعا از نی  و یکعی ر از اصیل
 هارشتانسشاا حیات از اجتما س راحت با مرت ط تمعا ارارا   چرایک هارت؛تمعا آا بر حای 

 خشود بشک متنشو س و متیشعد هشایصورت گوناگوا  ا تقادی اصول پرتو در نی  اجتما س زنعگس و
همانا مذاه  مختل   در خصشوص رشنن و » :نویسعمس باب این در   ا  ایس  همک .گیردمس

باشع. ... پ  صورت و ششکل شود تأثیرگذار مسک آا  مل مسقوانینس یک در اجتما ات مختل  ب
زنعگس با اختهگ در اصول ا تقادی و  رز تفکر در حقیقت  ال  و حقیقت انسانس یک ج وشس از 

 اوال   ازآنجایشک درحقیقشت(. 870-878: 81 ج ق 8770 )  ا  اوس « شودآا ارت مختل  مس
 ششکل و صشورت در مشؤثر نی  افراد تفکر  رز ا  ثانی و حیات  از اجتما س راحت بک مربوط تمعا

 رنشگ ماشخص  ایعوولویی و فکری مکت  رایک در اصیلس تمعا هر آنهارت  اجتما س زنعگس
 .گیردمس خود بک وجود

 تمشعا ارشهمیت موجش  آنچک شود مس گفتک رخن ارهمس نوین تمعا از اگر روازاین
 بنشابراین .ارشت  لشوی و ن شوی هشایآمشوز  از برآمشع  ارشهمس ایعوولویی شودمس مقصود

 موجودغال  رازی نوین ارهمس  امری فراتر از تیمیر  اصهح و ایجاد رفرم در تمعا تمعا
دهس بک تمعا نوین ارهمس داراا شکلارت. لذا متفکراا ارهمس و دا یک یینس تمعا غرب

تقلیشع جشایس نشعارد و  اقت شا  و الزم ارت بک این نکتک  نایت داشتک باشنع یک در این مسیر 
 در ایعوولویی نق  همین ارا  بر و رارتا همین دربرداری و تلفی  قابل ق ول نیست. نسخک
 تقلیشع از ششمالس  خراراا جواناا با خود دیعار در ره ری میظ  مقام یک ارت رازیتمعا
  :انعداد  پرهی  رازیتمعا امر در غرب تمعا از یردا

]که همان سب   صلی و اساسی[ از تمدن نوین اسالمیما برای سا تن این بخش ]ا
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شد  باید از تقلید پرهیز کنی ؛ تقلید از آن کسانی کهه سهعی دارنهد هزندگی اس [  ب

ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل های زندگی و سب  و سلوک زندگی را به مل روش

 تشاریخ در ایخامنکبیانا  امهام ی و تحمیل  تمدن غربی اس  )یو تنها مظهر این زورگو

07/9/8778.) 

 دهی به عناصر سازنده تمدن نوین اسالمی. معنابخشی و جهت2

 نشواا  ناصشر رری  ناصر بشکگیری  نیازمنع ی بعوا تردیع هر تمعنس برای ایجاد و شکل
رازنع  ارت؛  ناصری همچوا  ل   قوانین و مقررات  ادبیشات  هنشر   وامشل اقتصشادی  

ل اخهقس  زمین  خا   انساا  خهقیت و نوآوری  امنیت و آرام  و  وامل ریارس   وام
(  933: 5633بس )بک نقل از: رورویین  پردازانس مثل توینرفا  اقتصادی یک از روی نظریک

(  16ق: 5163(  مال  بشن ن شس )بشن ن شس  562-6: 5  ج 5626ویل دورانت )دورانت  
(   همک جیفشری )جیفشری  3/3/5626در تاریخ ای ای )بیانات امام خامنکاللک خامنکآیت

( مورد اشار  قرار گرفتک و 96: 5631ای ر والیتس )والیتس  ( و  لس916-513: 1  ج 5631
حال  ناصر ناپذیر ارت. بااینرازی انکارناشعنس و اغماضتأثیرگذاری آنها در مسللک تمعا

رشازی  مینشایس و ملت تمشعا روح نیست و در ارت اط با هر تمعافوق  ناصری خنثس و بس
گیری م اب  با ا تقادات برآمع  از مکت  فکری و ایعوولویی آنها خاص هماا ملت و جهت

شنارشس و نیش  توانع داشتک باشع؛ چرایک فه  و شناخت ما از انساا و بک  ور یلس انسشاامس
یشک  چیش ی من ع قوانین و مقررات حقوقس و پاتوانک بایع و ن ایعهای اخهقس در رش ح جام

ج  مکت  فکری و ایعوولویی نیست؛ ضمن اینکک بایع پرریع آیا ایعوولویی در مسللک  لشوم 
های تجربس ولو در مسللک اهعاگ و غایات این  لوم و نی  موضشو ات مشورد تاقیش  و دان 

هشای  الماا تجربس خنثس ارت و هی  تأثیری نعارد  در مقشام تیشارض و ایجشاد پشارادی 
هایس چوا  شعالت و پیاشرفت   لش  و اخشهق  و مادیشات و مینویشات گانکاحتمالس در دو

ها بر ارشا  چشک بخاس و ناو  اجتماع هری  از این مؤلفکارارا  ترازوی رنج   اولویت
پشذیرد  و اینکشک آیشا در مظشاهر مشادی و  ینشس تمشعا همچشوا انشواع مییاری صورت مشس

  ورایل بهعاشتس و ورایل آموزششس  یشک های ارت ا سها  ورایل حمل و نقل  را راختماا
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توانی  از تأثیرگذاری ایشعوولویی ارشهمس در رود  مسشمار مسترین جلو  هر تمعنس بکمادی
اللک مهصالاس وقتس آثار میماری ایروپولی  هلنس را در آتن پوشس ینی   حکمتآا چا 

آفریننعگس دو رشنت   ینع یک هری  میراث هنرمنعان س وبا تخت جمایع پار  مقایسک مس
 ینع:فرهنگ و معنیت متفاوت  هع بارتاا ارت  بک این مه  اشار  مس

در اینجا دو مجموعه سن   سب  و میراث هنرنمایی یا آثار معماری پارسی و هلنی با 

تمامی  و  امعیتشان اع  از نو  مواد و متالح  مور ولوژی و  ون سهیون  طراجهی و 

ب نو  نمادپردازی آیینی و استحسانی که مبتنی بر دو مهندسی  شیو  ترکیب و تناس

شنا تی متفهاو  کهه نو  قریحه  سلیقه و ذائقه هنرمندانگی  دو روح و منش زیبایی

شنا تی متمهایز پارسهی و هلنهی اسه  مهورد تراوید  از دو اجساس  اندیشه و هستی

یها کهوز   انهد. بهر همهین سهیا   هرگها  یه   هام سهفالیتو ه و مقایسه قهرار گر تهه

مینوسی یا میسینی را با ی   ام ژئومتری  هلنی مقایسه کنهی   هنگهامی کهه همهه 

دههی   متو هه ها را در ی  ترکیهب و کلیه  واجهد مهورد مقایسهه قهرار مهیاین تفاو 

شوی  که پیش روی ما دو اجساس  اندیشه و عال  متفهاو  قهرار گر تهه اسه   نهه می

 (.11: 3131گلی متفاو  )مالصالحی  آن ه دو برف سفالی یا کوز  و  ام 

 افراد احسارات و هاانعیاک افکار  تمعا   ینس مظاهر بک دهسصورت همین درحقیقت
 یشک اینجارشت .باشع آفریننق  و مؤثر توانعمس ارت  افراد فکری مکت  از برآمع  ال تک یک

 فراینشع در آا دیاریر و دهعمس نااا را خود فکری مکت  یافتن ماوریت و ایعوولویی نق 
 یشک ششودمشس گفتشک غشرب تمشعا دربشار  اگشر ارشا بشراین .ششودمس ترنمایاا رازیتمعا

 و لی شرال فکری مکت  از متأثر مسللک این یک ارت واضح ارت  روزاخهق و رتی مینویت
 آریسشتیپو   چشوا هایستلوریسین قعرت اصالت و رود اصالت لذت  اصالت هایتلوری

 .ارشت شع  نهادینک مکت  این در نیچک  فردری  و میل ارتوارت جاا نتام ب جرمس اپیکور 
 تکشاملس حریشت ا همشس آرماا و ارهم امت غایس اف   نواابک «ارهمس نوین تمعا» لذا

 گیشریششکل و ظهشور رشازیزمینشک برای منار  بستری  نواابک و ایراا در ارهمس انقهب
 .باشع مستثنا امر این زا توانعنمس  مهعی حضرت جهانس دولت
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 ایجاد هماهنگی و همسویی میان عناصر سازنده تمدن نوین اسالمی. 3

 هشایمؤلفشک و  ناصشر گرفشت  قشرار اششار  مشورد یک گونکهماا تمعا بک دهسشکل و راخت در
 گونشاگوا و مختلش   ناصر این میاا توانعمس میاا این در آنچک حالبااین .دارد دخالت گوناگونس

 مکتش  و ایعوولویی  نصر شود  تمعنس واحع هویت گیریشکل موج  و ینع ایجاد  سهماهن
 دامشن در گرفتشکششکل دولشت و لی رالیسشتس انعیاشک بک متکس اقتصاد با ارا براین .ارت فکری

 ...و مسشلماا ظشاهربشک هایانساا با اما  ...و روریالیس  انعیاک از برآمع   عالت و رکوالریس 
 چهشر  گیشریششکل از پرهیش  بشرای لشذا .یشرد پشا بشر نشاب ارشهم تراز در جعیع تمعنس تواانمس

 ایشن همشک میشاا دهنشع انسشجام و بخ وحعت  نصری بک ارهمس  نوین تمعا از یاریکاتوری
 برقشراری ضشمن مشهط   نشواابشک بتوانشع رفیشع رشاختماا این در یک  نصری ارت؛ نیاز  ناصر

 متیشالس ال تشک و ماخص هعفس و غایت رمت بک حریت در را آنها  ناصر  میاا یامل هماهن س
 فکشری مکتش  و ارشهمس ایشعوولویی رشازد  ماق  را مقصود این توانعمس آنچک ال تک .دهع قرار

   :نویسعمس تمدن و الهیات در نظری هایکاوش یتاب نویسنع  .ارت ارهمس
اند؛ لی ن باید گف  ها دانستهبر ی دین به معنای قدسی و الهی آن را قلب همه تمدن

کند   ای این  ایگا  به ادیان الهی ا تتاص ندارد  بل ه هرآنچه هوی  دینی پیدا می

کنند  پیهدا های ا تماعی جضوری تعیینگیرد و در همه ساج قلب و مغز تمدن را می

توانهد عامهل کند. نظام دینی در این معنا ]یعنی همان نظهام باورههای  معهی[ مهیمی

گیری هوی  واجهد تمهدنی های تمدنی را برای ش لنظاموجد  باشد و  رد انسجام و 

 (.63: 3131در ه  بیامیزد و سیستمی هماهنگ ایجاد کند )بابایی  

پژو  الج ایری  قاول ارت یک هر تمعنس شامل رشک  نصشر ارارشس مال  بن ن س  تمعا
و میادلک تمعنس از نظر وی  آیعوجود مسانساا  خا  و زماا ارت یک از تریی  آنها تمعا بک

 تمعا = انساا + خا  + زماا  ارت ارت از: 
گونک با وجود این  نکتک قابل تأمل در انعیاک تمعنس بن ن س این ارت یک از نظر وی هماا

درششت آمششعا آب یششافس نیسششت و وجششود یشک صششرگ وجششود هیششعرویا و ایسششیژا بششرای بششک
هشای تمعا نی  صرگ وجود  ناصر و خمیشر  وجود آمعاای الزم ارت  برای بکیننع تریی 

نیاز ارت یک « خمیرمایک تمعنس»یا « یننع  تمعنستریی »تمعا یافس نیست و بک وجود ی  
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گانک را با یکعی ر تریی  ینع تا از نتیجک این تریی   تمعا پعیع آیع. بک  قیشع  این  ناصر رک
ورشاز تمشعا در هموار  با رشاختای یک دهع یک خمیرمایکبن ن س  تالیل تاریخس نااا مس

 (.16ق: 5163تاریخ همرا  بود  انعیاک دینس ارت )بن ن س  

 بستگی میان افراد انسانی تمدن نوین اسالمی . ایجاد وحدت و هم4

انشع یش  قشانوا در میاا قوانینس یک بر جوامع انسشانس حشای »نویسع: آلک  دوتو یویل مس
ها متمعا شونع و تر ارت: برای آنکک انسااتر و روشنهای دی ر دقی ارت یک از همک قانوا

ها نی  بک انعاز  ر ح برابشری آنهشا ه  پیورتن انسااهمچناا متمعا باقس بماننع  بایع هنر بک
 (.55: 5631)بک نقل از: هانتین توا  « رشع یابع
بخش   حعتحال رؤالس یک اینوا بایع بک آا پرداختک شود این ارت یک از میاا  وامل وبااین

تشرین و گیری گسشترد توانع موج  شکلیعام  امل و  نصر از این ظرفیت برخوردار ارت و مس
ریارشس در گسشتر  جغرافیشایس یاشورهای ارشهمس و در میشاا -بنعی اجتمشا سترین گرو ب ر 

یا  رورشو  تقسشی   مسلماناا شود  آیا نظریک  ص یت ابن خلعوا  نظریک قرارداد اجتمشا س یاا
بست س و وحعت افراد ی  جامیک  نشک در قلمشرو یش  اجتما س امیل دوریی  و... موج  ه  یار

ای در ایشن امشر گونشکشود  ممکن ارت هری  از  وامل بشکیاور  بلکک در گستر  ی  تمعا مس
بک ارهمس بودا تمشعِا مقصشود و گسشتر  گسشترد  آا در ررع باتوجکنظر مسدخیل باشنع  ولس بک

توانع ایسیر وحعت و رایاشک ترین  املس یک مسترین و ماوریر ارهمس  ارارسمیاا چنع یاو
خوش آا را بک جامیک ارهمس هعیک ینشع   نصشر مکتش  فکشری و ایشعوولویی ارشهمس باششع. 

رازی  هماا ایجشاد وحشعت و درحقیقت یکس از یاریردهای ایعوولویی ارهمس در مسللک تمعا
ر گستر  یاورهای ارشهمس ارشت. توضشیح اینکشک اگشر مسشللک بست س در میاا مسلماناا و ده 

بشک  ص یت قومس  خونس و نژادی در تمعا مقصود یینس تمعا نوین ارهمس م رح شود  باتوجک
ششود  بست س نمستنها موج  ه گستردگس نژادی مسلماناا در یاورهای ارهمس  این  امل نک

اشورهای ارشهمس خواهشع بشود. لشذا  همشک بلکک بسترراز تفرقک و شکاگ میشاا مسشلماناا و ی
 دانع:   ا  ایس مرز یاورهای ارهمس را مرزهای ا تقادی مس

 نداشهته  امعهه تشه یل در نقشهی تها اسه  کهرد  ملغها را قومی انشعاب اصل اسالم
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 و ایقبیلهه و بیابهانی زندگی ی ی: اس  اساسی عامل دو دارای قومی انشعاب. باشد

...  .شهودمهی شنا ته «وطن»عنوان به که سرزمینی و گیزند  منطقه ا تالف دیگری

 و سهازد ملغها را امتیازهها و ههاپراکنهدگی و هها هدایی ایهن اسالم آن ه عل  اس  این

 اماهال و «وطهن» و «مله » و «نژاد» نه کند  گ اریبنیان «عقید » بر مبنای را  امعه

 (.336 -331: 3113آن )طباطبائی  

« امشت»هشای نخسشتین ذیشل وای  گونشک یشک انسشااقرآنس همشاا هایارارا  م اب  آموز 
(  ارهم و منابع میرفتس آا هش  52؛ یون : 956حقیقت واحعی را شکل داد  بودنع )بقر : 

بک جهانیاا میرفس یشرد  « امت»پارچک را ذیل وای  پیورتک و ی ه ریمای جامیک ارهمس بک
یلمک یلیعی برای هشر چیش  »ر َهمیلِتن گی   (. بک گفتک ِر 516؛ بقر : 556 مراا: ارت )آل

(. 23: 5635)بشک نقشل از: ای وتسشو  « ینع  امت ارتیک بک فرهنگ ارهمس ارت اط پیعا مس
 نویسع: پژو  میاصر یاپنس  پ  از برررس میناشناختس آا مسپژو  و قرآاای وتسو  ارهم
  [ام ] آن تولد

د
 عربسهتان  در زمهان آن تها .بهود اسهالم تهاریا در قاطع ایلحظه واقعا

  سیاسهی  و ا تمهاعی سهازمان اصل
د
  ویشهاوندی و ...داشه  قبیلهه ماهیه  اساسها

 ا تمهاعی وجهد  بهه نسب   اهلی عرب دریا   و تتور در عنتر ترینقاطع  ونی

  تهوص در را ایتهاز  اندیشهه قرآن  اجتهرام  مهورد پرسهابق  تتهور ایهن برابر در .بود

 مت هی  هونی و  هویش روابو بر دیگر که داد گسترش و کرد عرضه ا تماعی وجد 

 (.همان)  اس برمی دینی مشترک اعتقاد از بل ه نبود 

درحقیقت یکس از یاریردهای مه  و بنیادی ایعوولویی ارهم در ر ح جامیک ارشهمس و در 
ن بست س میاا آناا ارت. امیل دوریی  در تیری  خشود از دیشمیاا مسلماناا ایجاد وحعت و ه 

ای از  قایشع و پارچشکینع و دیشن را نظشام یش بست س گروهس اشار  مسبک نق  دین در ایجاد ه 
دانع یک تمام پیرواا پای نع بشک  قایشع و رفتارهشای دینشس را در رفتارهای می وگ بک امور مقع  مس

 (. دوریی  میتقع ارت آنچک31: 5632رازد )افروغ  ی  اجتماع اخهقس  هماهنگ و متاع مس
شود  وجود ی  وجشعاا جمیشس بست س جوامع پاگرفتک بر ارا  هماننعی و تاابک مسبا ث ه 

ای از ا تقادات و  وا   ماتر  در میاا شهرونعاا. این قوی ارت یک   ارت ارت از مجمو ک
 (.566: 5639آورد )بک نقل از: گرب  ارمغاا مسوجعاا جمیس الزم را دین برای جامیک بک
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بست س اجتمشا س شناراا دی ر  یک دربار  ه نین از روی برخس جامیکاین مسللک همچ
انع مورد اششار  قشرار گرفتشک ارشت. ریمشوا آروا دربشار  آگورشت ینشت پردازی یرد نظریک

ای توافش  اما آیین آگورت ینت م تنس بر این فکر ارشت یشک ارشا  هشر جامیشک»گویع: مس
« ا ضای آا ا تقادات واحعی داششتک باششنع آیع م ر آنککوجود نمساذهاا ارت: جامیک بک

 نویسع: (. ینت مس21: 5626)بک نقل از: آروا  
دیگر  تمامی عبار سازند  یا بهکنند و  هان را منقلب میا  ار بر  هان ج وم  می

دستگا  ا تماعی  دس  آ ر  بر اساس عقاید نهاد  شد ...  بحران بزرگ سیاسهی و 

ومهرج   هری اسه . درواقهع  رین تحلیل  ناشی از هرجا القی  وامع کنونی در آ 

گیر ماس   همین ناهمهاهنگی عمیقهی اسه  کهه اکنهون در ترین شری که دامنمه 

بین همه اذهان نسب  به همهه اصهول ا القهی  کهه ثبها  آنهها شهرک اول یه  نظه  

 (.366ا تماعی جقیقی اس   و ود دارد )همان: 

 سازی نوین اسالمیهای معنوی خداوند در تمدنمندی معرفتی و عملی از سنت. بهره5

 مشادی  فکشری مکت  و انعیاک برخهگ ارهم میرفتس منابع و دین از برآمع  انعیاک ارا  بر
 هشایرشنت و  وامشل مشاد    شال  و   ییت بر حای  ظاهری و مادی قوا ع و  ناصر ینار در

 داد  قرار تأثیر تات را حیات از نالک این در او زنعگس و انساا یک دارد وجود نی  غی س و مینوی
 ظشاهری وضشییت تغییشر و انسشاا درونس تغییر بین پیورت س چوا اجتما س هایرنت .ارت

رنت نشابودی اقشوام مختلش  بشک وارش ک   (00-81 ارراء:) رنت امعاد  ام الهس  (88 :ر ع)
رنت ابته و آزمای   ( 1؛ انیام: 81؛ ارراء: 88؛ ان یاء: 57گذرانس و گنا  )یه : ظل   خوش
 ؛9 :مامع( و رنت امعادهای غی س برای مؤمناا ماننع نصرت )840 مراا: ؛ آل0) نک وت: 

 میشاا ما شت و مشودت و (4 :فشتح ؛17 : نک شوت)هعایت   (05 :توبک ؛58 :غافر ؛49 :روم
 .رتا گرفتک صورت آا بک اشاراتس قرآا در یک ارت هایسرنت و قوا ع از (17 :انفال) مؤمناا

 و هشارشنت ایشن از متشأثر اجتمشا س هشایپعیع  دی ر همچوا جوامع تمعنس حریت ازآنجایک
 احیا را امت تمعنس  ظمت خواهعمس یک یسس و داشت یامل احا ک آنها بر بایع ارت  قوانین

 یشک نقاشس بنشابراین .بفهمع خوبسبک را آنها  م  بایع رازد  ماق  را م لوب شکوفایس و ینع
 ایفشا تمشعنس مساول در ارهمس توحیعماور ایعوولویی خصوصبک فکری مکت  و ایعوولویی
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 ینشع مس انساا نصی  تمعنس م احث حوز  در بیاتری شناخت و آگاهس اینکک ضمن ینع مس
 .ینعمس فراه  الهس ویژ   نایات و امعادها از را او منعیبهر  زمینک  مه  

 المیسازی نوین اسسازی در مسیر تمدن. فرهنگ6

پشرداز راا دوقلوهای همش اد هسشتنع و نظریشکدر م احث مرت ط با تمعا  فرهنگ و تمعا بک
توجک باشع؛ چرایک هرچنع تمعا توانع بک مسللک فرهنگ بستمعا در م احث تمعنس خود نمس

شود یشک فرهنشگ و مفهومس متغایر با آا دارد  ن ایع موج  این  فرهنگ  و هویتس مستقل از
گونک ارت اط و پیورت س و دادورتعی وا دو ج یر  جعاازه  تصور ینی  یک هی تمعا را همچ

ها چوا روح و بشا ن میاا آنها وجود نعارد؛ چرایک بر ارا  تفسیر صایح از تغایر  فرهنگ
آینشع. بشن ن شس هرگونشک ششمار مشسهشا بشکها و  امل اصشلس در تیشالس یشا زوال تمشعاتمعا

تمشعا درواقشع »دانع: ذات خود انعیایعا دربار  فرهنگ مس ورزی دربار  تمعا را درانعیاک
(. 565ق: 5196)بشن ن شس  « هشای فرهن شسهشای ظاهرششع  ارزشچی ی نیست ج  جلو 

تمعا بعوا م نا و زمینک ق لشس  پویع.گیرد نک مسنک پا مس  پویا تمعا بعوا فرهنِگ درحقیقت 
از رشوی دی شر تمشعا ارشت.  فرهنشگ و موتشور ماشر  آا پعیع نخواهع آمع. م نای تمشعا

ها  باورها و ا تقادات یینس ارزش یننع  فرهنگ در  رصک جامیک ارت؛بخ  و ماق تجلس
انع یشک آا برای نهادینک شعا و فراگیر شعا خود ماتاج بک رازیارها و بسترهای  ینس منار س

  رازدارتوار مس های فرهنگ راپیارفت تمعا و ث ات آا پایکنامنع؛ مضافا  اینکک را تمعا مس
گسترانع و در آفریننعگس آا نق  یرگ و گسترد  دارد و ی  حریت فرهن شس زوایای آا را مس

آورد و در فراینع متقابل هری  ر   بالنعگس و پیارفت پرتواا و پرهیمنک در جامیک پعیع مس
فرهنشگ و تمشعا در دادورشتع بشا یکشعی ر پشی    پ  از پعیع آمعا تمعاد. شودی ری مس

ینع و تمعا در دامشن فرهنشگ رشع مس و شودشکوفا مس  فرهنگ در تمعا شکوفاو رونع مس
 د.گیرقوی توانا و بالنع  در مسیر تکامل قرار مس

و « ایشعوولویی»  دربشار  «تمشعا»و « فرهنشگ» شهو  همشین ارت شاط دورشویک میشاا بک
ر ینار آداب و ررشوم توانع صادق باشع؛ یینس مکت  فکری و ایعوولویی ده  مس« فرهنگ»

رود. بک گفتک تیلشی   شمار مسگیری فرهنگ بک نواا  وامل مؤثر در شکلحای  بر جامیک بک
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بست س غایس  گوهر مینابخ  فرهنگ  و فرهنگ دین در مقام مسللک یا دل»پژو  آلمانس  دین
دین جوهر رازد. نی  یلیت صوری ارت یک در متن آا  مسللک بنیادین دین خود را آشکار مس

(. بنابراین اگر فرهنگ روح تمعا 16: 5633)تیلی   « فرهنگ و فرهنگ صورت دین ارت
ای از فرهنگ ی  ملت متأثر از ایعوولویی و مکت  فکری حشای  بشر آا ارت و بخ   مع 

 نشواا  نصشری بنیشادین موج شات تکشوین و باشع  تمعا متأثر از ایعوولویی ارت و بشکمس
 ینع.  مسپیعای  تمعا را فراه

شود  این ارت یک مکت  فکری و ایعوولویی ای یک در این مقام حاصل مسارا  نتیجکبراین
رشازی ارشهمس  نقش  و ارهمس نی  از این قا ع  یلس مستثنا نیست: با وار ک فرهنگ و فرهنگ

 ینع.دهس بک تمعا نوین ارهمس ایفا مسبعیل خود را در شکلتأثیرگذاری بس

 از تمدن نوین اسالمی . فهم انسان7

حشال مش ه  و پرمناقاشک ارشت یشک در خصشوص چیسشتس آا ای آشنا و در ینوای « تمعا»
ررع یکشس نظر مسگونک بایع باشع  بکوگوهای بسیاری صورت گرفتک ارت. اما چرا اینگفت

و ها از تمعا انعاختک  مسللک ایعوولویی از مساول مهمس یک رایک خود را بر چهر  فه  انساا
رو مکت  فکری ارت  یک شخص ماق  و پژوها ر بک آا میتقشع و باورمنشع ارشت. ازایشن

صشورت انعیامنعی یک مکت  فکری او مادی ارت و در منظومک فکری او برای انسشاا و بشک
شود  یقینا  اگر در تالیل مفهومس تمعا از پیاشرفت یلس  ال  دنیا م عأ و میادی تصور نمس

ریادت اخروی نخواهع بود  و اگشر از فضشایل اخهقشس هش  دم گویع  مقصود او رخن مس
ب نع  مرادش فضایل اخهقس برآمع  از متوا مقع  دینس و آنچک دارای مناأ آرمانس ارشت 

 نشواا شنارس اششار  ششع  مشا بشکگونک یک در باث مفهومارا  همااتوانع باشع. برایننمس
ینای خاص آا هستی   تمعا را بک مینای یسس یک میتقع بک ایعوولویی ارهمس و دینس در م

دانی  و آا را بک مینای پیارفت و توریک در همک ابیاد مادی توریک مادی و دنیایس ِصرگ نمس
 فهمی .و مینوی مس

 های تمدن نوین اسالمی. ایجاد نهادها و سازمان8

 بعوا ش  هر تمعنس همچوا هر یاوری با مرزهای جغرافیایس ماخص  جهت رت  و فت 
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پوشش   نیازمنشع نهادهشا و گشویس بشک نیازهشای افشراد انسشانس و جوامشع تاشتامور و پارخ
های تمعنس و فرایاوری چوا نهاد ریارس  امنیتس  حقوقس و قضشایس  اقتصشادی و رازماا

تجاری  آموزشس  و بهعاشتس و غذایس ارت؛ ماننع آنچک امروز بر فراز تمعا غال  موجشود 
های ریارشس و اقتصشادی ها و رازمااین مختلفس چوا اتاادیکیینس تمعا غرب  ذیل  ناو

گذاری و ناو   ملکرد هریش  از ینع. یکس از  واملس یک در ایجاد  ریارتخودنمایس مس
ررزمینس مؤثر ارت   نصر ایعوولویی و مکت  فکشری ارشت. آنها همچوا نهادهای دروا

ع  خود در ابیاد مختلش  فرهن شس  شتمعا نوین ارهمس نی  برای درتیابس بک اهعاگ تییین
هشایس فرارشرزمینس و ال تشک ریارس  اجتمشا س  اقتصشادی و...  نیازمنشع نهادهشا و رشازماا

گیشری ایشن متنار  با بقیک شلوا فرهن س هر یاور ارهمس ارت. تردیعی نیست یک ششکل
تش  و ها یا تغییرات یّمس و ییفشس نهادهشای موجشود در بسشتر و زمشین مکنهادها و رازماا

شود؛ مثل آنچک اینشوا در ایشراا ارشهمس و ایعوولویی آا ه  با پسونع ارهمیت حاصل مس
هشای نظشامس  برخس یاورهای ارهمس ذیشل  نشواا بسشیج ششکل گرفتشک ارشت و فیالیشت

 دهنع. فرهن س  اجتما س و بهعاشتس را انجام مس

 گیرینتیجه

 شود:مسبک آنچک بیاا شع  این نتایج برای ما حاصل باتوجک
پردازاا اجتما س و تمعنس حایس از این ارت یک در ینار گهشوار  تأمل در نظریات نظریک

هر تمعا  وجود ی  ایعوولویی و مکت  فکری ماخص ضروری ارت. درحقیقت تمعا و 
ها  بعوا وجشود یش  پردازیبک ت ع آا تمعا نوین ارهمس  برخهگ برخس نظریات و نظریک

گیری نشعارد. ی صالح  در هی  زماا و زمینس  زمینک روی  و شکلایعوولویی و مکت  فکر
دهس بنای رفییس چوا تمعا  ناگ یر بایع در پژوهاا ق ل از شکلرازاا و تمعارو تمعاازاین

رازی و نی  یاریردهای آا برای تمعا نشوین ارشهمس باب نس ت و راب ک ایعوولویی و تمعا
 تأمل و تیم  فکری داشتک باشنع؛

در تالیششل م احششث مششرت ط بششا تمششعا  قاوششل بششک  یششک پششردازاا اجتمششا سنظریششکس برخشش
رشخن  رشازیتمشعا و ایشعوولویی میاا تفارق و از شع  اجتماع راحت از زدایسایعوولویی
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 و ایعوولویی ی  قال  در م ال  این یک باشنع داشتک توجک نکتک این بک ارت الزم  گفتک انع
 انشع؛یشرد  پشردازینظریشک مسشاول این دربار  و شع  رظاه ایعوولوییست ی  قامت در خود

 م ّین خود ارهمس  نوین تمعا برای ایعوولویی مختل  یاریردهای بیاا ِصرگ اینکک ضمن
 ارت؛ برقرار  می  ارت اط رازیتمعا مسللک و ایعوولویی میاا یک ارت حقیقت این مؤیع و

  حششایس از نقشش  گسششترد  رششازیتأمششل در نسشش ت و ارت ششاط میششاا ایششعوولویی و تمششعا
تشواا یاریردهششای یشک مشسایگونشکایشعوولویی نسش ت بشک تمشعا نشوین ارشهمس ارشت؛ بشک

هشا  ( تمای بخاس و تاخص میاا تمعا نوین ارهمس و دی شر تمشعا5ای چوا )گانکهات
( ایجاد هماهن س و 6دهس بک  ناصر رازنع  تمعا نوین ارهمس  )( مینابخاس و جهت9)

بسشت س میشاا ( ایجاد وحشعت و هش 1 ناصر رازنع  تمعا نوین ارهمس  ) همسویس میاا
هشای مینشوی منشعی میرفتشس و  ملشس از رشنت( بهر 1افراد انسانس تمعا نوین ارهمس  )

رشازی نشوین رازی در مسیر تمعا( فرهنگ3رازی نوین ارهمس  )خعاونع در مسیر تمعا
هشای تمشعا ( ایجاد نهادها و رشازماا3و ) ( فه  انساا از تمعا نوین ارهمس3ارهمس  )

 نوین ارهمس برای آا شمارش یرد.

 کتابنامه
 .قآن  کآیم

 .کتابدار تهران   تاریخ تمد (. 0233آذرنگ  عبدالحسین )

شد (  تر مه )متن بازبینی شناسیمآاحل اساسی سیآ اندیشه در جامعه(. 0233آرون  ریمون )

 ی.باقر پرهام  تهران  علمی و  رهنگ

 .صادر دار بیرو    لسا  العآب (. 3636) م رم بن محمد منظور  ابن

   تهران   رهنگ دانش.شناسی و حقوق فآهنگیفآهنگ(. 0233ا روغ  عماد )

 .سخن انتشارا  تهران   فآهنگ بزرگ سخن (.3113) جسن انوری 

  تر مه آن بینی قشناسی جها خدا و انسا  در قآن : معنی(. 0230ایزوتسو  توشیهی و )

 اجمد آرام  تهران  شرک  سهامی انتشار.

  ق   پژوهشگا  علوم و  رهنهگ های نظآی در الهیات و تمد کاوش (.3131) اللهجبیب بابایی 

 اسالمی.



 133     / محمدپورعباس یاسالم یئولوژدیا یکارکردها و نقش در یتأمل:یسازتمدن و یدئولوژیا

  تر مهه علهی اسهدی  هرای رآبریایدئولوژی چیست؟ نقدی بآ ایردئولوژی(. 0233بشلر  ژان )

 تهران  شرک  سهامی انتشار.

   دمشق  دار الف ر.شآوط النهضه (. 0033) بن نبی  مال 

   دمشق  دار الف ر. الثقافه مشکلة (. 0033ههههههههههههههههه )

 الله پاکزاد  تهران  طرح نو.  تر مه مراد  رهادپور و  ضلالهیات فآهنگ(. 0231تیلیش  پاول )

 ران  امیرکبیر.   تر مه ابوطالب صارمی  تهتمد  در بوته نزمایش(. 0232بی  آرنولد )توین

  تر مهه هایهد  معیهری  شناسی خاستگاه ننهراهای اولیه و باستا تمد  (.3111دانیل  گلین )

 تهران  مؤسسه مطالعا  و تحقیقا   رهنگی. 

)عتر ایمان بخهش اول(  تر مهه ابوطالهب صهارمی   تاریخ تمد (. 0233دوران   ویلیام  یمز )

 تهران  شرک  انتشارا  علمی و  رهنگی. ابوالقاس  پایند  و ابوالقاس  طاهری  

 و علمهی انتشهارا  شرک  تهران   ویی  زریاب عباس تر مه  لذات فلسفه(. 0230ههههههههههههههه )

   . رهنگی

  .العل  دار رو  یب  القآن  الفاظ مفآدات  (.3633) محمد بن نیجس  یاصفهان راغب

  .عطار تهران   شناسیزمینه فآهنگ (.3113) محمود انمینی روح

   تهران  شرک  انتشارا  کیهان. های مدر شناخت و سنجش ایدئولوژی(. 0231زرشناس  شهریار )

   تهران  د تر نشر  رهنگ اسالمی. البالرهتآجمه و تفسیآ نهج(. 0233 عفری  محمدتقی )

و   دار العله    بیهر و صرحاح اللغره اللغرةالصحاح: تاج  (. 0231 وهری  اسماعیل بن محمد )

 للمالیین. 

   تهران  مؤسسه انتشارا  بعا .نقش پیامبآا  در تمد  انسا (. 0233ججازی   خرالدین )

آموزان و سایر  وانان  راسان شهمالی در تهاریا ای در  مع دانشجویان  دانشبیانا  امام  امنه

  www.Liader.ir.رسانی مقام معظ  رهبری:   پایگا  اطال 32/3/0230

  پایگها  1/1/0233دول  در تهاریا  مهور و اعضای هیئ ای در دیدار رئیسیانا  امام  امنهب

  www.Liader.ir.رسانی مقام معظ  رهبری: اطال 

   تهران  مؤسسه  رهنگی صراک. تآ از ایدئولوژیفآبه(. 0233سروش  عبدال ری  )

  .صراک  رهنگی مؤسسه تهران   مدارا و مدیآیت (.3113ههههههههههههههههه )

 تر مه  های نوین تاریخشناسی و فلسفههای جامعهنظآیه (.3133) پیتری  ال ساندر سوروکین 

  .شناسجق انتشارا  تهران  نوروزی  (امیر) اسدالله
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   تهران  انتشارا  قل . 1شناسی اسالم(. 0233شریعتی  علی )

 خش.  تهران  چاپشناسیاسالمتا(. ههههههههههههههههه )بی

 .قل  انتشارا  تهران   تاریخ تمد  (.3130) ههههههههههههههههه

   تهران  شرک  سهامی انتشار.بینی و ایدئولوژیجها (. 0233ههههههههههههههههه )

الشهید التدر(  ق   مرکز األبحاث والدراسا   موسوعة) رسالتنا (. 3633) سیدمحمدباقر صدر 

 .3التختتیه للشهید التدر  ج 

   ق   مؤسسه بوستان کتاب. روابط اجتماعی در اسالم(. 0233ئی  سیدمحمد جسین )طباطبا

 .للمطبوعا  انعلمیمؤسسة  بیرو    المیزا  فی تفسیآ القآن  (. 0233ههههههههههههههههه )

   تهران  نشر ویس.فآهنگ علوم سیاسی(. 0213بابایی  غالمرضا و بهمن آقایی )علی

   تهران  امیرکبیر. فارسی عمید فآهنگ (.3111) جسن عمید 

 علهوم پژوهشگا  ق    جستاری نظآی در باب تمد (. 0231کرمی قهی  محمدتقی و هم اران )

  .اسالمی  رهنگ و

  تر مه پآدازا  کالسیک و معاصآهای نظآیهنابآابآی اجتماعی: دیدگاه(. 0233گرب  ادوارد )

 معاصر.  نژاد  تهران  نشرمحمد سیاهپوش و اجمدرضا غروی

  .کیهان مؤسسه تهران  آذرنگ  عبدالحسین تر مه  تاریخ تمد  (.3111) هنری لوکاس 

   تهران  در را  جق.ایدئولوژی تطبیقی (.3113) محمدتقیمتباح یزدی  

   تهران  امیرکبیر. فآهنگ فارسی(. 0213معین  محمد )

  تهران  د تر نشر  رهنهگ سالمزیبایی و هنآ از منظآ وحیانی ا(. 0233الله )مالصالحی  ج م 

 اسالمی. 

   تر مه ناصر مو قیان  تهران  نی. های انسانیجامعه(. 0233نونن  پاتری  و گرهارد لنس ی )

   ق   د تر نشر معارف. فآهنگ و تمد  اسالمی(. 0230اکبر )ونیتی  علی

 مجتبی تر مه  قدانشها: هانتینگتو  و منتنظآیه بآخورد تمد  (.3136هانتینگتون  ساموئل )

  . ار ه امور وزار  انتشارا  و چاپ مؤسسه تهران  امیری 

  تر مهه محسهن ثالثهی  ساما  سیاسی در جوامع دستخوش دگآگونی(. 0230هههههههههههههههههههه )

 تهران  نشر عل . 

  .گیو تهران  وان پهل چنگیز تر مه  نظآیه تمد (. 0233یوکیچی   وکوتساوا )
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