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No doubt, talking about new Islamic civilization and presenting any plan or theory about it, first requires a
correct and true understanding of the concept of civilization. Civilization is a familiar word and at the
same time vague and controversial whose nature is discussed and a lot of viewpoints are presented
about it; however, in the present research. We have tries to analyze the concept of civilization
semantically and also investigate its Islamic and new attributes using analytical method and a critical
approach. In order to achieve this goal, first by referring to the viewpoint of lexicographers and also the
ideas and thoughts of civilization theorizers, in addition to criticizing some of these viewpoints, a new and
comprehensive theory is presented in accordance with the lexical meaning; and then we have explained
that the Islamic and new adjectives used for civilization show its opposition to west civilization and its
contrariness to the Islamic civilization.
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 چکیده
 اینظرییی  و طییر  هییر ارائیی  و اسییی   نیینی  تمیی   از گفیی   سیی   گمییا  بیی 

 تمی  . اسیت تمی    فهین  از واقعی  و صییح  درک  سی زم  ن ست  بارهدرای 
 آ  چحسیی   دربییار  کیی  اسییت پر ،اقشیی  و  ییمه  حییا درعییح  آشیی،ا  ایواژه

 ایی  در. اسیت گردی ه ارائ  فراوان  هایدی گاه و ش ه انجا  بسحاری وگنهایگفت
  فهین  واکیاوی ضم  ان قادی ی رویکردی و تیزحز  روش  با ای کنشح ه پژوهش

. ک،یح  بررسی  را آ  بیند  نینی  و اسیی حت  سیلز   ع،اش،اخ    ححث از تم  
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   تمی تقابی  گنیای بند  ننی  و اسی حت پسنن  ب  تم   تقّح  ک  ای کرده تمحح 
 .است اسی   تم   با آ  تغایر و غرب تم   با  مبنر
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 مسئله بیان

کلیهواژه تمهن در میان قشرهای گوناگون مردم، اعم از مردم کوچهه و اهازار و انهیشهمدهان و 
شداسهان، ییلسهویان تهاری  و سهانشداسی، انپردازان تمهنی )اعم از دانشمدهان جامعهنظریه

پهردازان سیاسهی در جوامه  شداسان  در مراکز علمی و پژوهشی، و نیز رجا  و نظریهااستان
های اخیر و پس ای گسترده کارارد داشته و دارد. این مسلله، اه ویژه در سا گوناگون اه گونه

نخبگهان علمهی و یرهدگهی ای جوام  و در میان ارخهی از پیروزی انقالب اسالمی، در پاره
پردازان کالن اجتماعی و سیاسی را اه خهود مشهلو  کهرده نمود ایشتری داشته و ذهن نظریه

جمههور ایهران اسهالمی جدهاب آقهای ها از سوی رئهیسوگوی تمهناست. ارائه نظریه گفت
هها، نظریهه ارخهورد و جده  وگهوی تمههنسا  گفت م اه 1002خاتمی و نامگذاری سا  

ی ساموئل هانتیدگتون، نظریه موج سوم آلوین تایلر و طرح پایان تاری  یوکویومها و هاتمهن
ای نهارر اهه نیز ارائه آموزۀ تمهن نوین اسالمی از سوی مقام معظم رهبری که هریک اه گونه

 توان ارشمرد. هایی است که میمباحث تمهنی هستده نمونه
ه معداسهت  و مقوهود از پسهونه راستی ماهیت و حقیقت تمهن چیست و اه چهولی اه

ههایی ها و پرسشپرسش نوین اودن و اسالمیت در نظریۀ تمهن نوین اسالمی چیست  این
از این دست اایه پیش از هر پژوهشی و نیز هرگونه گفتار و طرحی در ااب تمهن و نیز تمهن 

 نوین اسالمی مورد توجه قرار گیرد. 
پژوهانی وان سخن گفته شهه است؛ ایزون ار تمهنالبته دراارۀ تعریف مفهومِی تمهن یرا

کهو،، هدهری لوکها ، همچون اسواله اشپیدگلر، آرنوله توین ای، پی تریم سوروکین، دنی
نبی، هانتیدگتون و... که اا رویکردهای گونهاگون ان یوکوتساوا یوکیچی، ویل دورانت، مالک

مه صههری در مفههوم تمههن و لهزوم انه، از پژوهشگرانی چون احاه تبیین این مهم پرداخته
احیای آن در علوم اجتماعی، محمهتقی کرمی قهی و همکاران ایشهان در کتهاب جسهتاری 

الله اااایی در اخهش آاهازین نظری در ااب تمهن، چدگیز پهلوان در یرهد  و تمهن، حبیب
د کهه توان نهام اهرو... می« ماهیت تمهن»های نظری در الهیات و تمهن تحت عدوان کاو،

انهه. همچدهین، پژوهشهگرانی چهون ای از تمههن و چیسهتی آن سهخن گفتهههریک اه گونه
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الههین یرد، شههاباحمهی، زهرا اسالمی اکبر والیتی، محمهرضا کاشفی، یاطمه جانعلی
ها اررسی تاری  یرهد  و تمهن اسالمی است نیز، اخشهی دمیرچی و... که سویه یکری آن

هها ای در آنانه. ایزون اهر مقهاالتی کهه اهه گونههمهم اختواص دادهاز کتاب خود را اه این 
هایی اه مسللۀ تمهن شهه، آثاری همچون آیها  تمههنی انقهالب اسهالمی اثهر جهال  اشاره

درخشههه، تفکههر و تمهههن )تههتملی در تمهههن نههوین اسههالمی  نوشههتۀ موسههی ن فههی، 
مختلهف مدتشهر شههه و... کهه  ها اا عدهاوینوگوی تمهنمقاالتی که در قالب گفتم موعه

انهه، از چیسهتی تمههن نیهز سهخدی عمومًا کار گردآوری مقاالت را در اثر خود دنبا  نموده
یرهدهه  نوشههته محمهههعلی اسههالمی نهوشههن، زمیدههه انههه. یرهدهه  و شههبهمیههان آوردهاههه

ط اها االمیدی و آثاری از این دست که مسلله تمهن را در ارتباشداسی اثر محمود روحیرهد 
 انه. ای اه احث از چیستی تمهن پرداختهانه نیز اه گونهیرهد  مورد مهاقه قرار داده

اهون « تمهن»گفته ااوجوداین اایه اه دو نکته اشاره کرد: نخست ایدکه در تمام آثار پیش
ای اه مسلله اسالمیت و نوین اهودن آن هرگونه پسونه و قیهی مورد اررسی قرار گریته و اشاره

رسهه اه نظر مهی اارههای ان ام شهه درخور تقهیر دراینه است؛ دوم ایدکه اا همه تال،نشه
ها دراارۀ چیستی تمهن ایرجام  و آمیخته اا نقص و کاستی اوده و های مزاور آنکه پژوهش

 طلبه. تری را میتتمالت ایشتر و نگاه جام 

 بشری اندیشۀ و فکر تاریخ بستر در تمدن واژۀ

طور عام از دیرااز در میان جوام  اشری وجهود داشهته و اقعیت تمهن و مفهوم آن اههرچده و
انه، لیکن این واژه و مفهوم های اسیاری را ت راه نمودهها در طو  زنهگی خود، تمهنانسان

ای نوپا و جهیه است، که کارارد آن در اهرب و شهر  از تهاریخی کههن اصطالحی آن واژه
 ارخوردار نیست. 

های انهیشمدهان و متفکرانی که در حهوزه یرهده  و ادب پارسهی از لعه آثار و نوشتهمطا
   251ه  795نویرالهین طوسی )انه، گویای آن است که خواجهخود آثاری اه جا گذاشته

های علمهی مسهلمان اسهت کهه واژه تمههن را در زاهان ازجمله نخستین رجا  و شخویت
 نویسه: و شرح داده است؛ وی در اخال  ناصری می پارسی اه کار گریته و آن را معدی
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اجتماع محا  است، پس ادهد، و معاونت، ایمعاونت، صورت نمیچون وجود نوع، ای
« تمههن»نوع انسان االطب  محتاج ُاَود اه اجتماع، و ایهن نهوع اجتمهاع را کهه شهرح دادیهم، 

اشخاص ُاَود که اه انواع حریتها مشتق از مهیده ُاَود و مهیده موض  اجتماع « تمهن»خوانده و 
کدده ... و ایهن اسهت معدهی آنچهه حکمها و صداعات تعاونی که سبب تعّیش ُاَود زنهگی می

« االنسان مهنی االطب ؛ یعدهی محتهاج اهالطب  الهی االجتمهاع المسهمی االتمههن»گویده: 
  .120ه  109تا: نویرالهین طوسی، ای)خواجه

اهار اسهت و نخسهتین« الحضهارۀ»و « العمهران»عهرب مرادف معدایی تمههن در ادایهات 
   انهلسی آن را اه همین معدا اه کار ارد. وی از نخستین دانشهمدهان 808ه  531خلهون )اان

االجتماع است که اهه طهور خهاص جامعهه اشهری را از حیهث آنچهه امهروز آن را تمههن علم
رو، ااهن خلههون را  ؛ ازایهن210: 2392نامیم، مورد تحلیل و اررسهی قهرار داده )ن فهی، می

  .181: 2391انه )آوتِویت و ااتامور، نخستین تحلیلگر ازرگ تمهن در دوره پیشامهرن دانسته
 . 20: 2323های انگلیسی نیهز پیشهیده چدههانی نههارد )دانیهل، نامهواژه تمهن در للت

که خود ارگریتهه از واژه « Civilorcivilizatio»امروزه در للت و زاان اروپایی و التین اصطالح 
نمایهه )یهوکیچی، را ایفها مهی« تمههن»معدای ملت است، نقش معدایی اه« Civtas»التیدی 
« Civilser»)متمههن  و « Civilise» . مفهوم نوین تمهن که ارپایه دو اصهطالح 210: 2359

ر اار در سهه ه هههم و د  ارای نخستین352: 2388)متمهن کردن  شکل گریته )پهلوان، 
گویه، مفهوم که هانتیدگتون می ؛ چدان27: 2355عور روشدگری پهیه آمهه است )توسی، 

کهار اهه« اراریت»اار انهیشمدهان یرانسوی سهه ه ههم در اراار مفهوم را نخستین« تمهن»
دلیل اا جامعه اهوی یهر  داشهت کهه اسهکان یایتهه، شههری و ایناردنه و جامعه متمهن اه

  . 39: 2380هن اودن مطلوب اود و متمهن نبودن ناخوشایده )هانتیدگتون، ااسواد اود؛ متم
  تمهن مفهوم چیستی

پاسه  ایهن پرسهش « نامیم چیست معدای این چیزی که تمهن می»پرسه: پژوهدهه می
 ؛ دشواری توصیف 13، 2: ج2381ارد )لوکا ، دشوار است؛ زیرا راه اه مسائل یلسفی می

شونه که راه ایراط پیموده و ار سهر خص، موجب شهه کسانی یایت هایی مشتمهن اا عبارت
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 ؛ ولی واقعًا تمهن اه چه 229: 2359هایی داشته ااشده )یوکیچی، اود و نبود تمهن مشاجره
های مفهومی تشکیل شهه است  ارای پاسخی درخهور، معداست و از چه ساختارها و مؤلفه

نویسهان و نیهز آراو و نامههگاه اههل للهت و یرهده ایم از دو راه مراجعه اه دیههتال، نموده
گشهای ایهن پردازان تمهنی، ضمن تحلیل مفهومِی این واژه تاحهودی گهرههای نظریهانهیشه

 هایی در جهت دستیاای اه معدای این واژه ارداریم. مسلله اوده و گام

 نویساننامهالف( مفهوم تمدن از دیدگاه اهل لغت و فرهنگ

اشتقا  یایتهه و « مهیده»و « مهن»ای عرای است که از ریشه ، واژه«تفّعل»زن ، ار و«تمهن»
مفهوم سکونت و اقامهت در جهای خهاص، و « َمَهَن ِاالَمکان»معدای عبارت اه در آن ااتوجه

َن الَمهائن»معدای عبارت اه ااتوجه َر ااَلمواَر »، مترادف «َمهَّ ، مفهوم آاادسازی یا آاادی «َموَّ
 ؛ 101: 23، ج2121؛ اان مدظهور، 1102: 2، ج2352است )ر.ک. جوهری،  لحاظ شهه

کده، و خود کمتر را ایفا می« تمهن»نقش معدایی واژه « حضارت»امروزه در زاان عرای واژه 
: 2120؛ ااهراهیم موهطفی و...، 27: 2390رود )آذرنه ، کار مهیدر زاان عرای معاصر اه

الَحَضر شهرنشیدی، نقطه مقاال »نویسه: می« ارةحض» ، رااب در مفردات در معدای 879
البهو یعدی روستانشیدی است. ِحَضاَرة وَحَضاَرة، سکونت در شهر است؛ مانده ِاهاوة و َاهاوة 

  . 112: 2121)رااب اصفهانی، « یعدی سکونت و زنهگی در روستا و ایااان
عانی گوناگونی ذکر شهه م« تمهن»های پارسی نیز ارای نامههای للت و یرهد در کتاب

تخّلهق اهه اخهال  اههل شههر و انتقها  از »معدهای  نامۀ دهخها اههدر للت« تمهن»است: 
آمههه اسهت؛ محمهه معهین ایهزون اهر « خشونت و جهل اه حالت ررایت و انس و معریت

همکاری ایراد یک جامعه در امهور اجتمهاعی، اقتوهادی، دیدهی، »معدای یادشهه، از آن اه 
 ؛ حسهن عمیهه نیهز معداههایی چهون 2239: 2، ج2320کده )معهین، یاد می« سیاسی و...

شهرنشین شهن، خوی شهر گزیهن و اه اخال  مردم شهر آشدا شهن، زنههگانی اجتمهاعی، »
را « همکاری مردم اا یکهیگر در امور زنهگانی و یراهم ساختن اسباب ترقی و آسهایش خهود

 ؛ همچدین از دیگر معهانی تمههن نهزد 110: 2323ارای این واژه ایان نموده است )عمیه، 
  .911: 2313نویسان، ترایت و ادب است )دهخها، نامهادیبان و یرهد 
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  اسهت civla ، مشتق از واژه سهیوال )Civilizationمعاد  التین تمهن واژه سیویلیزیشن )
دی گریتهه معدهای شههر و شهرنشهیاه Civisو  Civitasکه در مقاال وحشیگری اوده و از کلمه 

  .10و  29: 2370؛ ح ازی، 27: 2390شهه است )آذرن ، 
سهازد کهه در ایشهتر گفتهه مها را اهه ایهن مههم رهدمهون مهیدقت و تتمل در معانی پیش

نخست، اهر دو مقولهه شهرنشهیدی و زنههگی « تمهن»های للوی ارائه شهه ارای واژه تعریف
کیه شهه و دوم، مقااهل معدهایی ایهن وا ژه اههویت )صحرانشهیدی  و اراریهت شهرنشیدانه تت

ای )توحش و وحشیگری  معریی شهه است؛ ادا ار ایهن دریایهت از معدهای تمههن، جامعهه
متمهن است که مردم آن در شهر اقامت داشته و خلق و خوی شهری اه خود گریته ااشده؛ یا 

 ای ایراهوی و ایروحشی خواهه اود.اه عبارتی، جامعه متمهن، جامعه
توانه مبهین تمهام مقوهود از مفههوم گری نمیکه تدها شهرنشیدی و شهری پرواضح است

مثااهه گری داشتن  اههتمهن ااشه؛ الکه این دو مقوله معدایی )اقامت در شهر و خوی شهری
کدهه کهه یههم مشخوهات و نماد خاصی از زنهگی اجتماعی، حقیقتی را اه مها مدتقهل مهی

 لۀ پلی خواهه اود ارای دستیاای اه مفهوم تمهن. مدزهای هریک از این دو مقوله اهویژگی
اه مفهوم تمهن و زنهگی شهری پاس  اه دو پرسش پیش از هر احثی حائز اهمیت ااتوجه

ههایی اسهت  دوم ایدکهه است: نخست ایدکه زنهگی در شهر دارای چه مشخوات و ویژگی
اه سهاده و ت  ااتوجههای اازشداسی خلق و خوی شهری از ایر آن چیسوجوه تمایز و مؤلفه

ااتهایی اودن زنهگی اهوی و صحرانشیدی، شهایه اتهوان از یک انشهیدی و اقامهت در واحهه 
یایتگی و گستردگی روااط میهان ایهراد، پیچیههگی زنههگی تر، آاادی و توسعهاجتماعی ازرگ

مثااه اهارزترین مشخوهات زیسهت در تر اهشهری، ارخورداری از نظام اجتماعی و پیشریته
هایی چون ترایت اجتماعی، پرهیز از خشونت در ریتار و قانونمده و ااسهواد شهر، و از مقوله

عدوان وجوه تمایز خلق و خوی شهری اا جامعهه اراهر و وحشهی نهام اهرد. درواقه ، اودن اه
ای پیشریت و توسهعه مهادی و معدهوی در زیستن در شهر، یا زنهگی شهرنشیدانه ایانگر گونه

 توان آن را از مفهوم تمهن در معدای للوی آن دریایت.شهری است که میزنهگی انساِن 
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 پردازان تمدنی ب( مفهوم تمدن در اندیشه نظریه

و در  صاحبان انهیشه در حوزه مطالعات تمهنی دراهارۀ چیسهتی تمههن اسهیار سهخن گفتهه
ر تدها اازگویی و انه؛ البته ههف این نوشتاتحلیل مفهومی این واژه معانی متعهدی ایان نموده

نظر در م مهوع ارشمردن تعاریف دراارۀ چیستی تمهن نیست؛ الکه ارآنیم تا اا تتمل و دقت
از مفههوم تمههن  تعاریف ارائه شهه و دستیاای اه مدشت و خاستگاه این تکثر، دریایتی جهام 

 دست دهیم. اه
ای یادشهه، ایزون اهر ههای ارائه شهه گویاست که یزونی تعریفمطالعه اجمالی دیهگاه

ای و مطالعهاتی گهونی رشهتهخاصیت واژگانی از این دست در علوم اجتماعی، االبًا از گونه
پژوهشگران عرصه تمهن اا سطوح یکری مختلهف و شهرایط و اقتضهائات زمهانی و مکهانی 
خاص ناشی شهه است؛ این مسلله موجب شهه تا هریک از آنان از زاویه و مدظهری خهاص 

ههای متفهاوتی از ایهن واژه داشهته و مباحث پیرامون آن نگریسته، تلقهی و ارداشهت اه تمهن
شهه را ذیل چهار های ارائهپوشی اتوان م موع دیهگاهحا ، شایه اا انهکی چشمااشده؛ اااین

تهر ادهی نموده و اا نقه و اررسی هریک اه درکی اهتر و یهمی دقیقمقوله و عدوان کلی دسته
 مهن دست یایت. از مفهوم ت

 فرهنگ با آن نسبت و ارتباط دریچه از تمدن فهم. 1

ها و در میان ارخی جوامه  ای زاانپیونه تدگاتد  آاازین این دو واژه یرهد  و تمهن در پاره
تدیهگی معدایی این دو واژه اا یکهیگر موجب شهه تا گروه اسهیاری از و نیز پیوستگی و درهم

ازان تمهنی، یهم و تعریف خهود از تمههن را در پیونهه و نسهبت اها پردپژوهان و نظریهتمهن
 دو ایان نمایده. ها و تشااهات مفهومی میان آنیرهد  و اا عدایت اه تفاوت

شههه، گویهای آن اسهت کهه ایهن دسهت از پژوهشهگران در ههای ارائههتتمل در دیههگاه
ندموده و نهوعی تکثهر ر ی و نظهر  سد ِی معدایی میان این دو واژه، رهیایت یگانه ارائهنسبت

 شود: میان آنان مشاههه می
گروهی اراین ااورنه که دو واژه، یرهد  و تمهن اهه حهوزه معداشهداختی واحههی تعلهق 

دهده؛ در این پیونه، ادوارد تایلور در کتاب ای مفاهیم یکسانی را اازتاب میداشته و تا انهازه
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کار ارده است که یرهد  و تمهن را اه یک معدا اه هایی استشخویت یرهد  اولیه ازجمله
کلی مدکر شهه روشه تفکیک تمهن از یرهد  را اه ؛ همچدین گی18: 2327االمیدی، )روح

دانه؛ ارای همین نیز ایشهان از کهارارد و جهایی آن دو را کاماًل امری مودوعی و نامعقو  می
 ؛ زیگمونهه یرویهه نیهز اها 210: 2350روشهه، کدهه )تمهن، در ارااهر یرهده  پرهیهز مهی

کدهه؛ او در یکهی از جهاسازی و رو در رو قرار دادن دو مفهوم یرهد  و تمهن مخالفت مهی
یرهد  اشری یعدی هر آنچه که زنهگی اشهر را از »نویسه: یک وهم می آثار خود اه نام آیدهه

اشهتن میهان یرهده  و سازد ه و من از تفاوت گذشرایط حیوانی و زنهگی جانوران متمایز می
  .352: 2388)پهلوان، « تمهن ایزارم...

انه، ای دیگر نیز هرچده دو واژه یرهد  و تمهن را از نظر مفهوم یکسان توور نمودهعهه
لحاظ سعه و ضیق و دامده شمو  و گستردگی، دو را اهحا  قلمرو معدایی هریک از آندرعین

ا  در دیباچه کتاب تاری  تمهن، تمههن و یرهده  را که هدری لوکانه؛ چدانمتفاوت دانسته
گردانه؛ وی یرهده  دو ااز میها را اه قلمرو معدایی آندانه و تدها تفاوت میان آنمعدا میهم

را اه لحاظ مفهومی محهودتر از تمهن درنظر گریته، ارای تمهن معدهایی یراگیهر قائهل شههه 
ههای یل نیز در یول نخست کتاب تمههن ؛ گلین دان10ه  29، 2، ج2322است )لوکا ، 

های تمهن و یرهده  ارد؛ او واژهاولیه از سه مرحله یرهدگی توحش، اراریت و تمهن نام می
کار گریته اسهت و در توضهیح آن اهه گهزار، از پرویسهور را هم متداواًا و ارای یک مدظور اه

 نویسه: م  می2852ه  2920کروار )
اید ا درارگیرنهه یکهیگرنه و اساسهًا در ارخهی مهوارد اها  دو اصطالح تمهن و یرهد ، در

ای انه؛ زیرا هردو اه گونههکار ریتههایی جزئی، مترادف، نه متباین و متضاد اا یکهیگر اهتفاوت
انه. معمهواًل تمههن متضهمن معدهی پیشهریت ایانگر سطوح گوناگون و متمایز موضوعی مشااه

تر در همهین زمیدهه اسهت. نیز اصطالح متهاو  و کلیعالی یک جامعه مترقی است و یرهد  
پهذیر های عالی و دانهی آنهان اطهال های جوام  و اازمانههاین دو واژه اطور همسان اه میراث

اسهت. هههر جامعههه اشهری یرهدهه  خههاص خهود را دارد؛ خههواه سههاده، خهواه پیچیهههه، اههرای 
  . 21ه 22: 2323)دانیل،  تری استتر، اصطالح تمهن کارارد متهاو های عظیمیرهد 
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مارسل مو  نیز تفاوت این پهیهه ساده یرهدگی و پهیهه تمهن را در انههازه و گسهتردگی 
ها دانسته و معتقه است که تمهن، مایو  مسلله ملی است و از محهوده واقعیت خارجی آن

ای اسهت اهه واژه تمههن م موعهه»نویسهه: کده؛ وی در تعریف تمهن مهیملت ت اوز می
قههرکایی اااهمیهت از نظهر های شهرنشیدی و اه قهر کایی متدوع و اههازرگ از پهیهههرکاییق

  .70ه  19: 2327االمیدی، )روح« کمی و کیفی و معمواًل این چده جامعه مشترک است
ها از سوی ساموئل هانتیدگتون نیز تفاوت یرهده  و تمههن را تدهها در آموزۀ جد  تمهن

از یهک تمههن سهخن  است؛ وی در پاس  اهه ایهن پرسهش کهه هدگهامی ها دانستهانهازه آن
)ههانتیدگتون، « تمهن موجهودیتی یرهدگهی اسهت»گویه: گوییم مدظورمان چیست  میمی

انهه و ااور است که تمهن و یرهد  اه شیوۀ زنههگی انسهانها مراهوط ؛ وی اراین18: 2351
هها، ااورهها، نهادهها و شهیوه تمهن حکم گسترده یرهد  اسهت و ههردو دراردارنههۀ ارز،

رو، وی تمههن را  ؛ ازایهن10: 2380انهه )همهو، های متوالی در یک جامعهانهیشیهن نسل
 نویسه: یایته یرهد  دانسته و میمرحله تکامل

ترین سطح هویت یرهدگی است که انسان از ادهی یرهدگی و گستردهتمهن ااالترین گروه
اهه عداصهر عیدهی و مشهترک )زاهان، تهاری ، مهذهب، وجهآن ارخوردار است؛ تمهن هم اات

اهه وااسهتگی و قرااتههای ذهدهی و درونهی شود و ههم ااتوجههها و نهادها  تعریف میسدت
  . 18: 2351ها )همان، انسان

دانده که اشر اه آن تعلق دارد؛ گراترین واحه یرهدگی میاین طیف یکری، تمهن را شمو 
تهوانیم از هویهت او اهه دسهت ا هر یردی نخستین شداختی کهه مهیرو، در رویارویی اازاین

 «.اه کهام تمهن تعلق دارد »آوریم این پرسش است که می
توان یایت که تمههن و یرهده  را از نظهر پژوهانی را میدر ارااِر دو دیهگاه پیشین، تمهن

گونه ارتباط و پیونههی میهان آنکه هرانه، ایمعدا و مفهوم، ملایر و دو مقوله جها از هم دانسته
آن دو قائل شونه؛ آنان ار این ااورنه که این دو واژه دراردارنهۀ دو پیام متفاوت اهوده و اهه دو 
حوزه معدایی جها از هم تعلق دارنه. البته، این ناهمسانِی معدایی میهان یرهده  و تمههن اهه 

ایهان کهرده اسهت. ارپایهه پهردازان ایهن حهوزه نمهای مختلف خود را در انهیشه نظریههگونه
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تفسیری از این ناهمگونی، یرهد ، معطوف اه وض  معدهوی، معدهایی و ایرمهادِی زنههگی 
ها، آداب، زاان، دین، دانش و... اوده و تمهن نارر اهه وضه  مهادی و جوام ، همچون آئین

عیدی آن، مانده معمهاری، شهرسهازی، یدهاوری و... اسهت؛ در ایهن نگهاه ارزشهها، آداب و 
دهده و آثار مانهگار، اازارها و شههرها حضهور شها، اخِش یرهدگی زنهگی را تشکیل مینگر

 تمهنی دارنه. 
آلفرد وار تمهن را اا کارکردهای عیدی، یدی و اطالعاتی جامعه یکی دانست و یرهده  را 

 . نورارت الیا  نیز تمهن را در 12: 2380اا امور ذهدی، مانده دین، یلسفه و هدر )آشوری، 
 ؛ 31: 2382دانهه )کرمهی قههی و همکهاران، های ایرونی زنهگی آدمهی مهیونه اا جلوهپی

 21: 2327االمیدی، آیه )روحشمار میداران این تفسیر اهاوسواله اشپدگلر هم یکی از طرف
  .27ه 

گروهی از دانشوران نیز تمهن را پیشریت انسان در هیلت اجتماع، و یرهده  را نهارر اهه 
 کو، معتقه است:دانده. دنیمیتکامل یردی 

هر دو واژه )یرهد  و تمهن  اه حوزه معداشداختی واحهی تعلق دارنه و مفاهیم ادیهادین 
حا  کاماًل معاد  دهده. این دو واژه هرچده گاه همراه یکهیگرنه، اااینیکسانی را اازتاب می

ههای یادآور پیشهریت «تمهن»های انفرادی است و ایشتر یادآور پیشریت« یرهد »نیستده. 
  . 22ه 23: 2382جمعی )کو،، 

اه نظر مک ایور یرهد  معاد  است اا ایان حاالت زنهگی )ایهئولوژی، دین و ادایات  و 
تمهن عبارت است از تشهکل جامعهه، نظهام و کدتهر  وضهعیت اجتمهاعی )روح االمیدهی، 

ن نمهوده اسهت؛ اهه اهاور او ای دیگر این تلایر معدایی را ایها . کروار نیز اه گونه19: 2327
ههای اجتمهاعی اسهت )پهلهوان، تمهن اراار اا واقعیتهای اجتماعی و یرهد  اراار اها ارز،

2388 :32 .  
معدا دانستن این دو واژه اا هر اه تفاوت معدایی یرهد  و تمهن، همرسه ااتوجهنظر میاه

ال  معدهایی یرهده  و دو تفسیر آن سخدی مخهو، و ناپذیریتدی است؛ ضمن ایدکهه اسهتق
گونه ارتباط و پیوستگی میان آن دو، دیهگاهی مقبو  و صائب نخواههه تمهن اهون توور هر
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اود؛ ادااراین، اایه گفت هرچده تمهن هویتی مستقل از یرهد ، و مفهومی ناهمسهان اها آن 
ر شود که یرهد  و تمهن را همچون دو جزیره جها از ههم توهودارد، ولی نبایه موجب این 

هها وجهود نهاشهته ااشهه؛ چراکهه گونه ارتباط و پیوستگی و دادوستهی میان آنکدیم که هیچ
هها هسهتده، عامهل ها که چون روح و ااطن تمهنارپایۀ تفسیر درست از ناهمسانی، یرهد 

رونه؛ در حقیقت تمهن، اههون یرهدهِ  شمار میها اهاصلی در شکویایی یا یروپاشی تمهن
پویه؛ تمهن اهون مبدا و زمیده قبلی پهیه نخواهه آمه؛ مبدای تمهن یرد و نه میگپویا نه پا می

ارد؛ اه آن دهدهۀ آن یرهد  است؛ این یرهد  است که جامعه را اه پیش میو نیروی حرکت
رسانه که اا یک رخهاد اا یک جرقهه و یها یهک تکهان شههیه ای میاوج اخشیهه و اه مرحله

هها و وجهه اخهش اهه تمههناراین، یرهد  هویهتآورد؛ ایزونیتمهنی از د  خاک سر ار م
رود؛ یعدی این یرهد  است که اه مبدای قضاوت شمار میها از یکهیگر نیز اهمتمایزکددهۀ آن

 دهه. ها دراارۀ یک تمهن شکل میانسان
اخهش و پهیهآورنههۀ یرهده  در گسهترۀ جامعهه اسهت؛ یعدهی دیگر سو تمههن ت لهیاز 
، ااورها و اعتقادات اهرای نهادیدهه شههن و یراگیهرِی خهود؛ نیازمدهه اهه سهازوکارها و هاارز،

نامده؛ ایزون ار ایدکه پیشریت تمههن و ثبهات استرهای عیدی مداسبی هستده که آن را تمهن می
گسترانه و در آیریددهگی آن نقشهی ژرف سازد، زوایای آن را میهای یرهد  را استوار میآن پایه

آورد و در یرایده متقاال ای در جامعه پهیه میداشته، حرکت یرهدگی پرتوان و پرهیمده و گسترده
شود؛ درحقیقت پس از پهیه آمهن تمهن، یرهده  هریک سبب االدهگی و پیشریت دیگری می

شهود و رشهه رونه یرهد  در تمهِن شکویا، شکویا میو تمهن در دادوسته اا یکهیگر پیش می
 گیرد.در دامن یرهدگی قوی، توانا و االدهه در مسیر تکامل قرار میکده و هم تمهن می

  هاشاخصه و هامؤلفه بیان با تمدن شناخت. 2

زمهین، های آاازین و در نخستین جمهالت اثهر اهزرگ خهود مشهر ویل دورانت در صفحه
تمهن اه شهکل کلهی آن عبهارت اسهت از نظمهی اجتمهاعی کهه »نویسه: گاهواره تمهن می

)دورانهت، « کدههشود و جریان پیها مهیپذیر می ه وجود آن، خالقیت یرهدگی امکاندرنتی
  . 3: 2، ج2350
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ای عالمه جعفری نیز در تعریف و تحلیلی که دراارۀ چیستی تمهن ارائه نموده، اهه گونهه
کیه قرار داده است؛ وی نخسهت موضوع نظم و هماهدگی در روااط میان انسان ها را مورد تت

محههوری و ههها در تعریههف تمهههن را دو نظریههه ادیههادین مبتدههی اههر انسههاندیهههگاه تههرینمههم
محهور   و سران ام اا پذیر، نظریه انسهان21: 7، ج2387محوری دانسته )جعفری، قهرت

تمهن عبارت است از ارقراری آن نظم و همهاهدگی در روااهط »نویسه: در تعریف تمهن می
های ویرانگر را مدتفی ساخته و مسااقه در مسهیر و تزاحم هاهای یک جامعه که توادمانسان

کهه زنههگی اجتمهاعی ایهراد و گروهههای آن طوریها ادمایه، اهمقام آنرشه و کما  را قائم
)جعفهری، « جامعه موجب اروز و اه یعلیت رسیهن استعهادهای سهازنهه آنهان اهوده ااشهه

  .131: 22، ج2387
نویسهده: تمههن نهوعی نظهام کی نیز در تعریهف تمههن مهیپاتریک نوالن و گرهارد لدس

ههایی اختوهاص ها و جامعههطورمعمو  اه یرهد اجتماعی و یرهدگی پیشریته است که اه
  .797: 2380های شهری ااشده )نوالن و لدسکی، یااه که دارای خط و نوشتار و جامعهمی

اجتمهاعی را یکهی از علی اکبر والیتهی نیهز در تعریهف خهود از تمههن، پهذیر، نظهم 
طورکلی، این مفهوم اساسی اه»شود: های ادیادین در مفهوم تمهن ارشمرده و یادآور میمؤلفه
توان چدین تعریف کرد: تمهن، حاصل تعالی یرهد  و پذیر، نظم اجتمهاعی اسهت؛ را می

« شههن امهور اجتمهاعینههادن در شهاهراه نهادیدههنشیدی و گهامیعدی خروج از مرحله اادیه
  .29: 2381)والیتی، 
های ارائه شههه از ایهن گفته و تعریفهای پیششود در تعریفگونه که مالحظه میهمان

: 2389؛ دمیرچهی، 17: 2382احمههی؛ دست از سوی ارخی پژوهشگران این حوزه )جان
معدای نظم اجتماعی یا مفاهیمی مشااه آن معریی شهه است. حا  آنکه اایهه  ، تمهن اه10

ای گونههگرچه میان این دو مفهوم یعدی تمهن و نظم اجتماعی در مباحهث تمههنی اهه گفت
و  معدهای تمههن، الکهه همچهون مؤلفهه پیونه ارتباط وجود دارد؛ ولی نظم اجتماعی نهه اهه

گیری، اسط و توسعه تمهن مطرح است؛ ضمن ایدکه اایه اذعان ای ادیادین در شکلشاخوه
گر تمهام حقیقهت و واقعیهت تمههن نیسهت؛ از سوی ایراد، ایاننمود پذیر، نظم اجتماعی 
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نظم »های دیگری در این موضوع دخالت داشته و تعریف تمهن اه ها و شاخوهچراکه مؤلفه
 تعریف شیو اه اخص اجزاو آن خواهه اود. « اجتماعی

  معنوی و مادی دستاوردهایمجموعه معنایبه تمدن. 3

ان حههوزه مسههائل تمهههنی اههه م موعههه دسههتاوردها و تمهههن در انهیشههه ارخههی پژوهشههگر
های مادی و معدوی تعریف شهه است؛ ازجمله این ایراد دکتر شریعتی است که در انهوخته

 نویسه: تعریف تمهن می
ههای معدهوی و مهادی هها و انهوختههمعدای کلی عبارت است م موعه ساختهتمهن اه

نی، مقوود آن چیزی است که در طبیعت در های انساگوییم ساختهجامعه انسانی. وقتی می
وقهت سهازد: یهکسازد. انسان دو نوع تمههن مهیحالت عادی وجود نهارد و انسان آن را می

سهازد؛ ایهن تمههن معدهوی وقت هم شعر میسازد؛ این تمهن مادی است و یکصدهلی می
  . 5: 2، ج2381است )شریعتی، 

خطهوط گسهل در نظریهه ارخهورد »اا عدوان محمه قراگوزلو نیز در مقاله پژوهشی خود 
 کده: این یهم از تمهن را مورد تتییه قرار داده و خاطرنشان می« هاتمهن

ای از تهوان گفهت  و پهذیریته کهه تمههن م موعههدستی و ساده میدر یک تعریف دم
ها در جهت شکویاسازی و در مسیر کارونهها و دستاوردهای مادی و معدوی است که انسان

کدده. ار این ااور هر تمههنی اها یهک تفکهر اساسهی ان دادن اه زنهگی خویش ای اد میسام
 گههذارد )قراگوزلههو، گیههرد و اهها زوا  آن تفکههر رو اههه اضههمحال  و انحطههاط مههیشههکل مههی

2358 :225.  
هایی متفهاوت های مفهومی همانده و اا گزارهاین ارداشت از معدای تمهن در چهارچوب

 که هرسکوتس ار این ااور است که: نیز ارائه شهه است؛ چداناز آنچه ایان شه 
هها، هدرهها و یدهون، آداب و سهدن، تتسیسهات و تمهن عبارت است از م موعهۀ دانهش

ههای انسهانی های ایراد و گروهنهادهای اجتماعی که در پرتو ااهاعات و اختراعات و یعالیت
های یک جامعه و یا چدهه تمام قسمت طی قرون و اعوار گذشته توسعه و تکامل یایته و در

جامعه، که اا هم ارتباط دارنه، رایج است؛ مثل تمهن مور، تمهن یونان، تمهن ایهران و ههر 
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هایی است که اه عوامل جلراییایی و تاریخی و یدی خاص خهود اسهتگی کهام دارای ویژگی
  .19: 2327االمیدی، دارد )روح

ای از تمههن م موعهه»نویسهه: یهف خهود از تمههن مهینبی متفکر ال زایری در تعرمالک ان
ای یراهم سازد که هر عضوی از اعضهای عوامل مادی و معدوی است که زمیده را ارای جامعه اه گونه

نبهی، )اهن« مدهه شهودآن اتوانه از همه وسایل و استرهای اجتماعی ضهروری اهرای پیشهریت اههره
م موعه اعما  و آداای است که در هر جامعهه »از،   . اه تعبیر لیدتون نیز تمهن عبارت70م: 1001

  .3: 2358)لیدتون، « دهدهگیرنه و اه نسل جوان تحویل میتران خود یرا میایراد از ازرگ

 توسعه و پیشرفت معنایبه تمدن. 4

ههای معدهایی مفههوم تمههن کهه توجهه گروههی از پژوهشهگران تمههنی را یکی دیگر از قالب
گویه: ااره میکه آرنوله توین ای دراینمعدای پیشریت و توسعه است؛ چدانارانگیخته، تمهن اه

های اشهری نهوعی تکهاپوی تمهن حرکت است، نه سکون؛ سفر است، نه توقف؛ همه تمهن»
ها ار پایه مداسبات انسان است ارای دستیاای اه نوعی حیات روحی ااالتر از سطح ازرگ انسان

  .129: 2392و ایرمتمهن  )ن فی، )انسانیت اهوی « اشریِت صرف
ها و تعبیرهای گوناگون و متدهوع از پیشهریت و توسهعه ضهمن ایدکهه البته، وجود تعریف

یراهم نموده، اه تدهوع در یههم  اارههای گوناگون را دراینها و دیهگاهها، آموزهزمیده ارائه مه 
وسهعه، توسهعه و پیشهریت، در معدای تمهن نیز ان امیهه است. مطااق یک یهم از معدهای ت

جهان کدونی و در مفهوم امروزی آن ایشتر نارر اه توسعه مادی و اقتوادی است که توسهعه 
 گیرد. یرهدگی، آموزشی، سیاسی و... را نیز اه خهمت می

رشه کمی و کیفی امکانات مهادی و ریهاه »در جهان امروز، اسیاری توسعه را عبارت از 
واقعیتی مادی و ذهدی که در رویکردهای گوناگون زنهگی اقتوادی،  دانده و آن رامی« جامعه

کدده )مدوهوری، گذارد، تعریف میاجتماعی، یرهدگی و سیاسی آثار مشخوی ار جای می
  و ارپایه همین یهم از معدای توسعه و پیشریت، تمهن و مهنیت را تعریهف 23-21: 2351

های عهالی و وسهایل آن، مانده ساختمان نموده و آن را مدحور در نمودهای عیدی و خارجی
 انه. ها و... دانستهتسلط ار طبیعت، کاستن از ایماری
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معدای حالتی مترقی است که شداسان، تمهن اهاه گفته یخرالهین ح ازی از نگاه جامعه
گیرنه؛ یعدهی تمههن نهایهت های جهیه و مترقی قرار میتتثیر دانشها در پرتو آن تحتملت

  . 29: 2370سوی وصو  اه مقام الده علمی و یدی )ح ازی، هاست اهقی ملتتر
ای از مراحل تطور مدیر اعلبکی نیز ار این ااور است که تمهن یا حضاره یا مهیده، مرحله

سهو، انهههام اراریهت و تهوحش، سهلوک عقالنهی و ا، ازیکجوام  اشری است که ممیزه
دیگر، پیشریت علوم، اشری تا سرحه امکان است و ازسوی ارداری از امکانات طبیعی واهره

ههای انسهانی و پیچیههگی سهازمان شکویایی ادایات و هدرها و گسهتردگی و تعهالی نظرگهاه
  . 18: 3، ج2980اجتماعی )البعلبکی، 

ها و جوام ، لیکن چدین ارداشتی از معدای توسعه و پیشریت و پیرو آن، از مهنیت انسان
اعهی اه حقیقهت انسهان ماری اجتماعی است و از یک نگاه یروکاسته و تکگویای وجود ای

ناشی شود؛ چراکه ارپایه این ارداشت، انسان متمهن اه معدی درستکار، مدوف و یا راستگو 
کلهی در مظهاهر صورتنیست؛ الکه انسانی است که در زمیدۀ ت ارت، کشاورزی، هدر و اه

از نگاه ما نقص ازرگی است؛ چراکه انسهان دارای دو  عیدی تمهن پیشریت کرده است، و این
جدبه است: یکی جسم، و یکی روح، نه جسم تدهاست، و نه روح تدها، و درنتی هه چدانچهه 
اخواهه اه سعادت زنهگی ارسه اه هر دو کما ، و هر دو سعادت نیازمده است؛ هم مادی و 

  .310ه  329: 2، ج2125هم معدوی )طباطبائی، 
توان تمهن نامیه گر آیا تدها اعتالی روحی و پیشریت معدوی و اخالقی را میاز سویی دی

لحاظ معدوی و اخالقی دانست  در پاس  اایه گفت ای پیشریته اهو جامعه متمهن را جامعه
هها ای کریه و اازتاب توهویری کاریکهاتوری از آنگونه جوام ، چهرهداد اینخیر! زیرا ارون

معدهای توسهعه و پیشهریت مهادی و معدهوی ن، اایه اذعان نمود تمهن اههخواهه اود؛ اداارای
است؛ آری چدانچه تقاالی میان پیشریت مادی و معدوی روی دهده، و ادا ار گزیدش یکی از 

دو، خواهیم گفت توسعه معدوی مقهم ار توسعه مادی اسهت، ولهی مطلهوب نههایی یهک آن
 جانبه است. انسان از تمهن پیشریت همه

نخسهت، تعریفهی »تهوان ارائهه نمهود: پایه دو تعریف ادیادین از تمهن و مهنیت مینارای
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است کهه اسهتعهادهای انسهانی را در جههت تکامهل ااهزار تولیهه و تکامهل عقهل ااهزاری و 
ایده؛ در این تعریف، جوامعی که در اعه مادی و اازارسازی، انسان را در دستاوردهای آن می

شونه؛ ایهن تعریهف نهارر اهر تکامهل ااعهاد ه، متمهن نامیهه میانحه متکاملی ت هیز کرده
اریزی حیوانی و تکامل شیوه ارضای این ارایز و نیازهاست؛ دوم ه تعریفی کهه کمتهر مهورد 
توجه است ه مهنیت انسانی را نه تااعی از تدها پیشریت تکدیک و تکدولوژی و علم مادی، که 

دانه و از همین مدظر و اا همین معدوی در جامعه میعمهتًا نارر ار روااط انسانی، اخالقی و 
کده و البتهه سد ه، چگونگی اوج یا ایو  و اودن یا نبودن تمهن در یک جامعه را ارزیاای می

مثااه تدها شاخص اسدهه نکرده، رشه دستاوردهای اه وجود روااط انسانی، دیدی و معدوی اه
دهه )خاکرنه، ی معدوی ه نیز مورد توجه قرار میمادی را ه البته در سایه و در پی دستاوردها

2390 :57.  
ترین کار علمی و این آن چیزی است که انهیشمده ژاپدی، یوکوتساوا یوکیچی، در ارجسته

  مطرح کرده اسهت؛ وی پهس از Bummeriron no gairyakuا، یعدی نظریه تمهن )یلسفی
 ایزایه:تمهن، می های چهارگانه ارای پیشریت وها و نمونهایان حالت

انه. پس تمهن اهه توان گفت این مردمان اه تمهن رسیههیک از مثالهای ااال نمیدر هیچ 
گویم که تمهن هم اه دسترسی اه ریهاه مهادی و ههم اهه اعهتالی روح چه معداست  من می

معدهای احتهرام های روزانه اسهت و ههم اههمعدای یراوانی نیازمدهیاشری اشاره دارد؛ هم اه
توان آن را تمهن نامیه  گذاشتن اه پاالیش اشری. اگر تدها اخش نخست ارآورده شود آیا می

تهوان او شود، اگر ههف انسان همین اود، نمیههف زنهگی تدها در لبا  و اذا خالصه نمی
تهوان تدههایی را مهیدیگر آیا اعتالی روحهی اههرا از مورچه یا زنبور متفاوت دانست؛ ازسوی

ای سهاده ااشهه کهه درکلبهه 2اایست اه سهان اهن ههورصورت هرکس میه  درآنتمهن نامی
ههای مهادی و معدهوی ههر دو وجهود رو اایه جدبهزیست و یقط اا آب زنهه اود...، ازاینمی

گذشته اهرای ریهاه مهادی و پهاالیش روحهی داشته ااشده تا اتوان از تمهن سخن گفت؛ ازاین
دظور از ریاه مادی و پاالیش روحی حالتی است کهه در توان حهی متوور شه؛ مانسان نمی

                                                
1. Ben – hur. 
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آن هر دو جدبه واقعًا پیشریت کده. و مدظور از تمهن، هم پیشریت و ریاه مادی اسهت و ههم 
 پیشریت پاالیش انسان. 

سهازد شود ازآن اکه آنچه ریاه مادی و پاالیش را میسهر مهیالبته، وی در ادامه یادآور می
معدای پیشریت معریت و یضهیلت انسهان اسهت درنهایت اه معریت و یضیلت است، تمهن

رو وی در تعریف تمهن ار این ااور اسهت کهه تمههن  ؛ ازاین211ه  211: 2359)یوکیچی، 
معدای محهود آن ممکن است هم معدایی گسترده و هم معدایی محهود داشته ااشه: تمهن اه

ههای رهاهری کهه اهه ضهرورت کده و ت مالتیعدی تدها ایزایش آنچه که انسان مورف می
تدهها ریهاه درزمیدهۀ معدهای گسهترده آن یعدهی نههشهونه؛ تمههن اههروزانه زنهگی ایزوده مهی

ای است های روزانه است، الکه همچدین پاالیش معریت و پرور، یضیلت اه گونهضرورت
  .229ای ااالتر اکشه )همان: که زنهگی اشری را اه مرتبه

جانبههه را مههورد لحههاظ قههرار داده و د از تمهههن پیشههریت همهههالمیهههانی در تعریههف خههو
 کده:خاطرنشان می

که شامل رشه و پیشهریت انسهانی ایگونهمعدای اصطالحی تمهن اسیار وسی  است، اه
شود؛ از پیشریت وسائل در همه ااعاد آن اعم از امور مادی و معدوی و یردی و اجتماعی می

ا همزیستی و امدیت و آرامش و تا ارقراری رااطه صحیح زنهگی و ریاه انسان و لذات حسی ت
یرد و اجتماع اا خالق هستی و آنچه مراهوط اهه سهعادت اخهروی اشهریت اسهت )حدبکهه 

  .10ه  29: 2128المیهانی، 

 نهایی نظریه. 5

اهه م مهوع نمایهه، امها ااتوجههههایی مشهخص دشهوار مهیهرچده توصیف تمهن اا گهزاره
پهردازان تمههنی شهایه اتهوان اهه های للت و در انهیشه نظریهدر کتاب های ارائه شههدیهگاه

هها اها دریایتی جام  از تمهن رسیه. دانستیم ترادف معدایی یرهد  و تمهن و ناهمسهانی آن
هها و یکهیگر اهون هرگونه ارتبهاط و پیوسهتگی و نیهز تعریهف تمههن در قالهب ایهان مؤلفهه

ار معدهای للهوی رو، ایزونپذیر، است؛ ازاینهای آن، سخدی مخهو، و ایرقاال شاخوه
. م موعهه دسهتاوردهای 1جانبه؛ . توسعه و پیشریت همه2ما هستیم و دو معدا ارای تمهن: 
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اهه رویکهرد مها اهه مباحهث مادی و معدوی ایراد یک جامعه، هریک از این دو معدها ااتوجهه
 تمهنی، تعریفی درست و پذیریتدی است.

پردازان و ارخی دانشمدهان شگراِن گسترۀ تمهن، همچون نظریهتوضیح ایدکه ارخی پژوه
و از  االجتماع اا نگاه اه سمت آیدهه، و از مدظری پیشیدی اه مباحث تمههنی روی نمهودهعلم

ای اهه انه؛ این گروه، پیش از آنکه نطفههمیان آوردهگیری آن سخن اهتمهن و چگونگی شکل
م آن زده شود، االبًا اا انگیزه طراحی و ادای تمهنی نوین ای اه نانام تمهن مدعقهشهه و سکه

ها، تعریف خود از واژه تمههن را و یا تدها ارای آشدایی اا جوام  متمهن و پژوهش پیرامون آن
ها حاکی از آن است که تمههن از ایهن مدظهر یکهری، گونه دیهگاهانه. تتمل در اینایان نموده

ااشهه. در معدهای توسهعه و پیشهریت مهیهای للهت، اهههماهد  اا معانی یاشهه در کتاب
معدای حرکت جامعه اه سمت متمهن شهن، و ای اد جامعۀ متمههن سازی اهحقیقت، تمهن

 یایته خواهه اود.گیری جامعه پیشریته و توسعهیعدی شکل
پژوههان، اهه اقتضهای تخوهص و حهوزه شداسان و تهاری گروهی دیگر همچون ااستان

گیهری حقیقتهی اهه نهام تمههن اهه از مدظری پسیدی و درواق  پهس از شهکلمطالعاتی خود، 
ارهارنظر دراهارۀ مباحهث تمههنی پرداختهه و از ایهن زاویهه ارداشهت خهود از تمههن را در 

معدای م موعه دستاوردها و انه؛ درواق  تمهن از این مدظر اهچهارچوب تعاریفی ایان نموده
 جامعه است. های مادی و معدوی ایراد یک انهوخته

« تمهن نوین اسالمی»اه ایدکه مسلله اصلی و ادیادین این پژوهش واکاوی مفهوم ااتوجه
معدهای ایم؛ ادااراین تمهن از این مدظر اههاست، از مدظری پیشیدی اه مباحث تمهنی پرداخته

جانبه خواهه اود؛ هرچده این پیشریت و توسعه نیهز دسهتاوردهایی را پیشریت و توسعه همه
 ارای جوام  متمهن اه همراه خواهه داشت.

 تمدن با آن نسبت و اسالمی نوین معناشناسی

تاکدون دراارۀ چگونگی پیهایی تمهن و چیستی آن اه یراخور حا  و مقام اه اختوهار سهخن 
های ارائه شهه در این زمیدهه، مفههومی جهام  از گفته و تال، شه اا تتمل در م موع دیهگاه

؛ لیکن این همه مطلب و مطلوب این پژوهش نیست؛ چراکه تمههن در تمهن اه دست دهیم
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رو در گام اعهی است؛ ازاین« اسالمیت»و « نوین»پژوهش حاضر مقیه و متوف اه پسونه 
اایه مشخص نمود که مقوود از نوین اودن تمهن چیسهت  و مهراد از اسهالمیت آن کههام 

 است  
شود، صفت مطلق ملحق نمیاه« ین»ونه شداسان اه این توور که پسهرچده ارخی واژه

صهفاتی کهه دانده اما اایه دانست که پسونه یادشههه اههرا صحیح و یویح نمی« نوین»واژه 
در « نو»گردد؛ مانده زیرین، زارین و...، ادااراین، چون دارای تضاد و تقاال هستده ملحق می

 ؛ 1820: 2320ود )معهین، است کارارد مزاور )نوین  نیز صحیح خواهه ا« کهده»مقاال 
های للت ارخی معانی همچون تازه، جهیه و دارای حالت یا کیفیهت نهو هرحا  در کتاباه

  .8012: 8، ج2382ایان شهه است )همان؛ انوری، « نوین»ارای واژه 
ولی واقعًا جهیه اودن و ارخورداری از حالت و کیفیت نو در تمههن اهه چهه معداسهت  

ههای پهیش و ودن تمهن، نخست، گویای نهاهمگونِی آن اها تمههنپرواضح است که نوین ا
گیری نخست و عمهه این تلایر در تمهن نوین از دو رسه جهتنظر میکدونی است؛ ولی اه

ااشه؛ زیرا ممکن است نوین اودن و ناهمگونی تمهن در سد ش اا تمههن جهت قاال تتمل 
 کان هم وجود دارد که این تلایر نه نسهبتاگیرد؛ و این اماسالمی پیشین مورد مالحظه قرار 

اه تمهن االب موجود، یعدی تمهن ارب، مهنظر های گذشته و پیشین، الکه نسبت اه تمهن
« تمهن نوین اسالمی»ااشه. ااوجوداین وصف شهن تمهن نوین اا ویژگی اسالمیت، یعدی 

سالمیت ارای تمهن نظر ایشتری در این مسلله است؛ ازآن اکه وصف ادر خور تتمل و دقت
گمهان رو، اهیرود، ازایهنشمار مینوین نه قیهی توضیحی، الکه وصف و قیهی احترازی اه

تدها در تلایر، الکه در تقاال و در عرض تمهن ارب خواههه اهود؛ مقوود از تمهن نوین، نه
مدهه چراکه هرچده ممکن است تمهن نوین اسالمی از ارخی دستاوردهای تمهن ارب اههره

کهم در گسهترۀ دو دستشود؛ اما اه خاطر اختالف در مبانی و اایات این تلایر، اه تقاال آن
 انهیشه و نظر خواهه ان امیه. 

اما تمهن نوین اسالمی در پیونه اا تمهن اسالمی پیشین ه چه قائل اهه احیها و اازیهاای و 
هیه و نهو خواههه اهود؛ های اسالمی ااشیم ه جچه قائل اه توله تمهنی جهیه ارمبدای آموزه
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های تمهن پیشهین، درپهی ارائهه ها و ضعفکم، اا رها کردن کاستیچراکه این تمهن، دست
 ااشه. تر مطااق اا مقتضیات زمانی و مکانی میالگوهای جهیه و کارآمه

. از این جهت که ایهن 2ادااراین تمهن نوین اسالمی از دو جهت نو و جهیه خواهه اود: 
هور تمهن مادی گرای ارب و انفعا  چدهصهساله جهان اسالم در ارااهر آن، تمهن پس از ر

دلیل همینت راه جهیهی است و از قاالیت خودنمایی و تقاال؛ آن تمهن ارخوردار اوده و اه
زمین ه که در حا  تبههیل شههن اهه تمههنی کهدهه هسهت ه تمهنی نو در اراار تمهن ملرب

های جهیهی که ساخت این تمههن اهه همهراه داشهته و اها . از جهت الگو1آیه؛ شمار میاه
الگوهای تمهن اسالمی اه انحطاط کشیهه شهه تفاوت دارد؛ هرچده همین الگوهای نو نیهز 

 ار اصولی ثاات و ریشه دار در سدت کهن اسالمی مبتدی است. 

 نتیجه

تبیهین مفههوم  واژگهانی هسهتده کهه در جهیه و نوپا اودن، ااهام و پیچیهگی معدایی و... تک
هها و روزنهه شود؛ ااوجوداین، یهم معدای آن جزو آاازین گامتمهن، اسیار گفته و شدیهه می

دار رو، پژوهش حاضر عههههآیه؛ ازاینشمار میورود اه هر احث و سخدی در ااب تمهن اه
ی شهه دراارۀ تمههن، ضهمن واکهاوی چیسهتهای ارائهآن است که اا تتمل در م موع دیهگاه

« تمهن نوین اسالمی»تمهن، حقیقت دو وصف نوین و اسالمیت و نسبت آن اا تمهن را در 
 نمایه. تبیین 

مفهوم تمهن از حیث معداشداختی، اه علت وجود رویکردهای خاص که ایشتر، ناشی از 
ااشه کهه تکثر حوزه مطالعاتی پژوهشگران مباحث تمهنی است، دارای معانی گوناگونی می

ادهی نمود. توان ذیل چهار عدوان و مقوله کلی دستهپوشی میا را اا انهکی چشمهم موع آن
هها دو هها و شاخوههیهم تمهن از دریچه ارتباط یرهد  و تمهن، یها از طریهق ایهان مؤلفهه

ههای موجهود در آن مخههو، اهوده و پهذیریتدی ای است که اه خاطر خلل و نقوهانمقوله
جانبه و نیهز م موعهه دسهتاوردهای مهادی و وسعه همهنیست؛ تعریف تمهن اه پیشریت و ت

اهه اخهتالف معدوی ه که از سوی ارخی پژوهشگران عرصه تمهن ارائه شهه است ه ااتوجهه
توانهه صهحیح و صهائب ااشهه؛ چراکهه گروههی از ها اه این مسلله میمدظر و زاویه دیه آن
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گر از مدظری پسیدی و اعه که ارخی دیمدظری پیشیدی اه مباحث تمهنی نظر نموده، همچدان
انه. ضمن ایدکه تعریف تمههن اهه از ای اد حقیقتی اه نام تمهن اه تبیین چیستی آن پرداخته

 ااشه. پیشریت و توسعه، اا معدای للوی این واژه نیز هماهد  می
مقوود از نوین اودن تمهن چیست و مراد از اسالمیت آن کهام »در پاس  این پرسش که 

ههای سهااق و حاضهر ای ایریت اا تمهنت نوین اودِن تمهن حاکی از گونهاایه گف« است 
است که عمهتًا مراد از این تلایر، ایریت اا تمهن پیشین اسهالمی و تمههن االهب موجهود، 

خاطر وصهف اسهالمیت کهه مد هر اهه ااشه؛ البته تلایر تمهن نوین اهیعدی تمهن ارب می
شود، درنهایت اه تقاال در انهیشه و نظر اها آن می اختالف اا تمهن ارب در مبانی و اایات

خاطر طرح مسائلی نو در قالهب که اا تمهن پیشین اسالمی نیز اهان امه؛ همچدانتمهن می
 نمایه. تقریری جهیه از تمهن، خود را می
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 ه.ق(. مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دارالقام. 2021راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 شناسی، تهران، عطار.ه فرهنگ(. زمین2111االمینی، محمود )رو:

 زاده، مشهد، دانشگاه فردوسی.(. کنش اجتماعی، ترجم  هما زنجانی2111روشه، گی )

 (. تاریخ تمدن، تهران، سام.2111شریعتی، عای )

ه.ق(. المیزان فی تفستیرالقرآن، ستم، دفتتر انتشتارات استالمی 2021طباطبائی، محمدحسین )

 مدرسین. جامعه

 (. فرهنگ پارسی عمید، تهران، امیرکبیر.2111عمید، حسن )

فصتانامه سبستات، « خطوط گسل در نظریه برختورد تمتدنها»(. فصانامه 2111سراگوزلو، محمد )

 .201-221، زمستان، ص20، ش 0س 

(. جستاری نظری در باب تمدن، سم، پژوهشگاه عاتوم 2111کرمی سهی، محمدتقی و همکاران )

 و فرهنگ اسالمی.



 11     نژاد/ محمدرضا ابراهیم یمعناشناخت کردیرو با «یاسالم نینو تمدن» مفهوم یکاووا

 (. مفهوم فرهنگ در عاوم اجتماعی، ترجم  فریدون وحیدا، تهران، سروش.2112کوش، دنی )

 (. تاریخ تمدن، ترجم  عبدالحسین آذرنگ، تهران، مؤسسه کیهان.2111لوکاس، هنری )

 (. سیر تمدن، ترجم  پرویز مرزبان، تهران، عامی و فرهنگی.2111لینتون، رالف )

 کبیر.(. فرهنگ فارسی، تهران، امیر 2111معین، محمد )

 (. فرهنگ استقالل و توسعه، تهران، وزارت خارجه.2101منصوری، جواد )

(. تفکر و تمدن  تأمای در تمدن نتوین استالمی، تهتران، پژوهشتگاه عاتوم 2112نجفی، موسی )

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 نی. های انسانی، ترجم  ناصر موفقیان، تهران،(. جامعه2111نوالن، پاتریک و گرهارد لنسکی )

 (. فرهنگ و تمدن اسالمی، سم، دفتر نشر معارف.2110اکبر )والیتی، عای

ها و بازستازی نظتام جهتانی، ترجمت  مینتو احمتد سترتی ، (. تمدن2111هانتینگتون، ساموئل)

 سرا.تهران، کتاب

 ها، تهران، مؤسس  چاپ و انتشارات وزارت خارجه.(. نظریه برخورد تمدن2110تتتتتتتتتتتتتتتتت )

 (. نظری  تمدن، ترجم  چنگیز پهاوان، تهران، گیو.2111یوکیچی، فوکوتساوا )
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