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 ای مهـــدویــه نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 25/5/1394تاریخ دریافت: 
 1394 اییـزپ، 14، شماره چهارمسال   22/7/1394تاریخ پذیرش: 

 

 عوامل معنوی در رویش و بالندگی تمدن نقش
 *الدین سیدحسین شرف

 چکیده
ــئپژوهــان، هی شناســان و تمــدن فرهنــگبیشــتر تلقــی  در« تمــدن» لیفی و أتــی ت

کــهنظــامی جــام   ی فرهنگــی، اجتمــاعی، سیاســی، هــا نظام همــه خرده اســت 
امـ  دارای ای از جو اقتصادی، ارتباطی و تکنولو یکی مشترک میـان مجموعـه

. گیـرد را در بـر میجغرافیـایی  خویشاوندی معنایی، نمادین و قرابت اقلیمـی و
، ، فکـریهـای معنـوی مجموعـه فـرآورده عنـوانتمدن تبلور عینی فرهنگ به 

کـه در شـان  حیات اجتماعی فرآیندتجربی و مهارتی مردم یت جامعه در  اسـت 
کــالن نمــود مــی مؤلفــهقالــس هــزاران  عوامــل  از خاســتگاه و ســؤالیابــد.  خــرد و 

ت بیت و بقـای یـت هویـت تمـدنی از   در ایجاد، بالندگی، معنوی مؤثرمادی و 
 حوزه مطالعات تمدنی است. مطرا در های الؤترین س برجسته

شــناختی و فلســفه تــاریخی،  شــناختی، مردم ایــن نوشــتار بــا الهــام از آثــار جامعه 
نظـری، بررسـی و بـا ارجـاا  خاستگاه و دالیل ایجاد و بقای تمدن را به صـورت

ــاب  اســالمی، بنیادهــای معنــوی مــؤثر در شــکل گیری و اســتمرار تمــدن  بــه من
کنـد. بـر ایـن اسـاس، هـدف ایـن  موعود مهدوی را در آینـده جهـان تحلیـل می

های دارای  مطالعه، بررسی نقش عوامل غیر مادی در رویش و بالندگی تمـدن
بــه صــورت خــاص اســت. روش هویــت تــاریخی عمومــا و تمــدن آینــده اســالمی 

پژوهش در بخش بررسی متون و منـاب ، اسـنادی و در بخـش اثبـات و تبیـین 
 مدعا، تحلیلی، تعلیلی و تبیینی است.

کلیدی  واژگان 
 .فرهنگ، تمدن، دین، معنویت، انسان، فطرت، تاریخ، جامعه جهانی

                                                        
 (.sharaf@qabas.net) دانش آموخته حوزه علمیه و عضو هیات علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *
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هشژپو مهدیاه وی

 مقدمه
کـــه هـــر ســـازه و هویـــت تمـــدنی در ـــرموجودیـــت و اســـتمرار آفـــ تردیـــدی نیســـت   اقی خـــویش ب

های فرهنگی متناسس مبتنی و متکی است. فرهنـگ نیـز در یـت تلقـی  ای از زیرساخت مجموعه
هــا،  )بیــنش هــای نمــادین مؤلفــهاز عناصــر معنــایی و یافتــه  و ترکیسای منســجم  منظومــه ،ایســتا
گرایش ها، نگرش ارزش  پرتـو سـلوک جمعـی و در بشـر .هـا، نمادهـا و رفتارهـا( اسـت هـا، آرمـان ها، 

تاریخی خـویش و از رهگـذر و های متنوا و در هم پی یده حیات اجتماعی فرآیند درگیر شدن در
زیســـتی،  های ههـــای وجــودی و اســتعدادهای فطـــری، تجربــ هــا و تــوانش ســازی ظرفیـــت فعــال

یابـد. فرهنـگ  ه فرهنگ دست میامدادهای غیبی ب و های شهودی، ارتباطات محیطی دریافت
دارای حدود و ثغور نامرئی تبلور  اصر انتزاعی و عینی، به هم پیوسته وای از عن در قالس مجموعه

کرده یـان، قـوام یافتـه اسـت. ادیـان الهـی همـواره یکـی از منـاب  و و اعرسـوب در اذهـان با و  پیدا 
اصــال   راهبــری، تغییــر و  دهــی، بــی بــدیل در آفــرینش، ســامان ،مراجــ  مهــم و در برخــی ســطو 

ــه عنــوان آخــرین دیــن از سلســله ادیــان  بــوده ی بشــریها تمــدنهــا و  فرهنــگ ــز ب ــد. اســالم نی ان
را  خداونـد هـدایتگر بخـش و هـای حیـات ترین آمـوزه کامل ترین و ترین، جام  عمیقکه  ابراهیمی

، بســته بــه موقعیــت و فرصـت تــاریخی و شــرایط محیطــی، شآغــازین مراحــل ظهـور زدر بـر دارد، ا
عــــه اســـالمی را در مســــیر طراحـــی، آفــــرینش، جام ،همـــواره بــــه صـــورت مســــتقیم و غیرمســـتقیم

کـرده اسـت شکوفایی، ابقا و پاالیش جلوه هنرنمـایی تمـام و  . بـا ایـن حـال،های تمـدنی راهبـری 
 ده است. شبه عصر ظهور منجی و آینده تاریخ موکول  کمال در این میدان

ــر تحقــق تمــدن موعــود جهــانی و اســتقرار مدینــه فاضــ وعــده خدشــه ــذیر اســالم مبنــی ب له ناپ
کمال گستر، امید به آینده روشن را همواره در جهان تمـدن  .خواهان زنده نگه داشته اسـت قلوب 

کامـل کـه اسـالم بـه عنـوان  تـرین تعـالیم الهـی بـدان بشـارت داده و همـه ملزومـات  موعود جهانی 
کرده  ، قابلیت الزم بـرایاست تکوینی و تشریعی آن را با ارجاا به عوامل انسانی و غیبی تضمین 

 درتمــدن موعــود   بازنمــایی فرهنــگ غنــی اســالم را در تمــام ابعــاد خواهــد داشــت. بــه بیــان دیگــر،
 دارد.دار معنویت اصیل دینی بیشترین نقش را  حیات وام استمرار خلق، بالندگی و

 چیستی تمدن 
کـه ورود توصـیفی و وجـود دارد مختلفـی  هـای ، تعریف«فرهنگ»نیز هم ون « تمدن»از وا ه 
ــ ــوان، 1357: آشــوری، نــت) خــارج اســت. حاضــر هــدف نوشــتار دان از حوصــله وتحلیلــی ب   پهل
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معنـایی گشـایی بـر ابهـام  و تنـوا تعـاریف بـه جـای افـق تک ر (1373  جعفری، 354_ 44: 1388
ـــسجفـــزوده اســـت. تمـــدن ا ـــه همـــین ابهـــام درصـــدد  کـــه آنتـــر  ال برخـــی اندیشـــمندان بـــه بهان

اند. برخی نیز به جای فرهنگ و  ت علوم اجتماعی برآمدهحذف این وا ه از ادبیا یابی و جایگزین
ادعـای وضـو   ارا بـ« فرهنـگ ارزش»و « فرهنـگ واقعیـت»یـا « فـن»و « اسـطوره»تمـدن، دو وا ه 

کرده کولس،  نت:) اند. نسبی پیشنهاد   (269: 1376گولد و 
ـــه هـــم تلقـــی نســـبتا مشـــترک تمـــدن در« تمـــدن»عنـــوان  ـــاظر ب ـــل و  پژوهـــان، ن زیســـتی، تعام

گسترده است. این د یا نظام جام   ها نظامرآمیختگی چند نظام فرهنگی در جغرافیای فرهنگی 
گونهــای  تمـدن(، در دیــدگاه )= فرهنگـی متشــکل مختلفـی توصــیف شــده  های صــورتبــه  گونـا

مراحل بعد بـه  که در« های بزرگ فرهنگ» )دانیلفسکی(  «تمدن» یا «های فرهنگی گونه»است: 
)تـوین  «زمینه مطالعه تاریخی واحدهای ]دارای[»یا « تمدن»)اشپنگلر(   شوند تمدن تبدیل می

)شــوبارت(   «هــای فرهنگــی نمونــه پــیش» )کروبــر(  «ارزش واالی فرهنگــی الگوهــای بــا»بــی(  
بردیــایف(  « )ی بــزرگهــا فرهنگ»)نــوترو؛(   «ی جهــانیهــا فرهنگ» یــا «ی فرهنگــیهــا نظام»

نقـــل از:  بـــه) ســـوروکین(.« )ی فرهنگـــیهـــا نظامفرا»یـــا  هـــا نظامتـــرین  نهـــایی و ترین هگســـترد
 (314: 1377سوروکین، 

 افزاید: سوروکین در توضیحی تکمیلی می
ــر ــا واقعیــت فرهنگــی فرات ــا از مرزهــای ایــن هســتی ی ــی، سیاســی ی  مرزهــای جغرافیــایی، مل

ی بــزرگ هـا نظامتمـدن یـت تمامیـت متضـمن  ،تــر ی مـذهبی اسـت. بـه بیـانی عـامهـا گروه
که در یت قلمرو پهناور رخ سیاسی، اجت و معموال  دهد میماعی، اقتصادی و فرهنگی است 
 (128: 1357)آشوری،  وری همراه است.تبا نوعی امپرا

فرهنگـی  بنـدی گروهیت موجودیت فرهنگی، بـاالترین  ،از دید هانتینگتون، تمدنهم نین 
گســترد کــه انســان از آن برخــوردار اســت.  ترین هو  )هـــانتینگتون، ســطح هویــت فرهنگــی اســت 

1374 :48) 
کارکردی می احمد صدری در  نویسد: بیانی جام  و شبه 

عقل ابزاری  ،گوینده اعم از اینکه پاسخ _ های عاقالنه تمدن عبارت است از مجموعه پاسخ
های محیط )مثال  چالش به_  ( و نظریsubstantial reason) و علمی باشد یا عقل جوهری

 تکامـل انـواا مختلـف پوشـاک و زیسـت از طریـق اختـراا وصیانت جامعه از عوامـل محـیط 
)مــثال صــیانت جامعــه در برابــر هجــوم دشــمنان از طریــق ایجــاد  معمــاری(  جوامــ  رقیــس

کــردن آنهــا در گروهــی و احیانــا نهادینــه  بهبــود  نیــز ارتــش و هنجارهــای غیــرت، حمیــت 
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هشژپو مهدیاه وی

جنســی،  تصــاد)مــثال اق مشــکالت اداره درونــی جامعــه تکنولــو ی جنــگ(  مســائل ناشــی از
بـا  و نیـز جامعـه بـا یکـدیگر روابـط حقـوقی افـراد ها، توزی  قدرت نظارت بـر تخصیص ثروت

تعــدیل  هــا و جــرا و ن پاسـخایــ مجموعــه فـرد ه منحصــر بــ تـاریخی و نهـاد حکومــت(  تطــور
پاســخ بــه عوامــل خــارجی و نیــز در تقابــل بــا یکــدیگر. بــه بیــان دیگــر، تمــدن  مــداوم آنهــا در
کـم و بـیش موفـق عقـل نظـری ویـبلـور تـالش دات عبارت اسـت از عملـی بـرای مقابلـه بـا  م و 

: 1380)صـدری،  درون جوامـ  بشـری. هـای ناپایـدار هسته نیروهای تهدیدکننده بیرونی و
28 _29 ) 

 ،انــد. از دیــد ایشــان برخــی از اندیشــمندان نیــز بــا رویکــردی ارزشــی بــه تعریــف تمــدن پرداختــه
کـه تصـادم تمدن عبارت است از برقراری آن هـا و  نظم و هماهنگی درروابط انسـانی یـت جامعـه 

کمـال را جـایگزیو هـای ویرانگـر را منتفـی  تـزاحم کنـدمسـابقه رشـد و  کـه زنـدگی ن آن  ، بـه طـوری 
 ی آن جامعه موجس بـه فعلیـت رسـیدن اسـتعدادهای سـازنده آن باشـد.ها گروهاجتماعی افراد و 

 ن هم نـین بـه عنـوان امـری روحـی، معنـوی و( تمـد373: 1376به نقـل از: نصـری،  ،عفریج)
 بـــرای شـــکوفایی آزادانـــه اســـتعدادهای بشـــری تعریـــف شـــده اســـت. ای مســـاعد زمینـــه فکـــری و

 (46: 1359)شریعتی، 
اسـکان   جوام  انسانی، و ها گروه وار مقام تحقق به ظهور پیاپی و سلسله در تمدن معموال   هر 

گـرایش ها، ارزش ها، بینش )دانش کپیوسته در یت جغرافیای مسکون، فرهنگ مشتر هـا،  هـا، 
ــین آرمــان ــاریخ مشــترک، نیازهــای مشــترک،  هنرهــا و  هــا، نمادهــا، هــا، قواعــد، رســوم، آی ...(، ت
ی مختلــف اجتمــاعی، سیاســی، هــا نظامیافتــه جمعــی تحــت عنــوان نهادهــا و  نهــای تعــی   هویــت

کار و اقتصادی، حقوقی تکنیکی، عاری بودن جامعه از های  اجتماعی، فرآورده ارتباطی  تقسیم 
هــای متصــلس نیازمنــد خواهــد بــود. از ایــن ملزومــات غالبــا بــه  بنــدی گروهم و یــجنــگ و ســتیز دا

کارکردی جامعه یاد  ضرورت  . شود میهای 

 نسبت میان فرهنگ و تمدن
ــــدگاه در دو نســــبت مفهــــومی آن و« تمــــدن» و« فرهنــــگ»وا ه  گســــتره معنــــایی دو هــــای  دی

گو مـراد  تـر فهـم دقیـق توانـد در های مختلفی تقریر شده است. این مقایسه می نهاندیشمندان به 
کــه نــوا نســبت میــان فرهنــگ و تمــدن در مــؤثر« تمــدن»از وا ه  گفتنــی اســت  هــای  تلقــی افتــد. 

  7_2 ،1  :1370دورانـت،  نـت:تعریـف تمـدن اسـت. ) در نهفتـه نیازهای پیش مختلف، یکی از
گزیده، مهدر ادا (143_142: 1377سوروکین،    :شود میها اشاره  سنجی ای از این نسبت به 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


ش
نق

 
دن

ی تم
ندگ

و بال
ش 

 روی
ی در

عنو
ل م

عوام
     

                

 

 

27 
 
 

های  مترادف و متداخل و ناظر به همه دستاوردها، مصنوعات و اندوخته ،تمدن فرهنگ و
 (120: 1367)روشه،  مادی و غیر مادی بشرند.

عینیــت  و مــادی اســت و تمــدن نمــود مــادی فرهنــگ مرکــس از دو دســته عناصــر مــادی و غیــر
کـه بـا  ( بـه بیـان دیگـر، تمـدن صـورتی از5: 1359)شـریعتی،  ت.یافته فرهنگ اس فرهنـگ اسـت 

میـان اندیشـمندان  روا  بیشـتری در مقبولیـت و از )ایـن تلقـی کیفـی دارد. ها تفاوت صورت دیگر
 است(  علوم اجتماعی برخوردار

 ، همـهاسـت. از دیـد اشـپنگلر امپراتـوریمتحجر فرهنگ در قالـس یـت  تمدن شکل متصلس و
( بســیار Kultur« )فرهنـگ» غلیـانی شـدید، موجــد   متمـدن ابتــدا در تـس و تـاب جوشــش وجوامـ

کـه دچـار تصـلس  فرهنـگ در ولـی سرنوشـت هـر شوند، میای  غنی و پی یده او  خـود ایـن اسـت 
تبـدیل  عظیمـی امپراتـوری( درآیـد و بـاالخره بـه Zivilization) «تمـدن»به شـکل متحجـر  و ودش

 در پژمــرد و تــدریع مــیه هــای عظــیم و قطــور تمــدن بــ ت دیــوارهگــردد. فرهنــگ محبــوس در پشــ
بــاره فــرو  و یــتشــوند  میدرون پــوک  ی عظــیم ازها ، تمــدناثــر ایــن مــرگ ربــمیــرد.  مــی ،نهایــت

 (17: 1380صدری،  )به نقل از: ریزند. می

و اسـت ادبیـات  و های انسانی هم ون فلسفه، اسـطوره، هنـر فرهنگ شامل عقاید و آفرینش
کولـس،  و علـم. آوری فـنهـای انسـانی مـرتبط بـا  زه خالقیتحو ،تمدن ( بـه 267 :1376)گولـد و 

کمت مـی چه آن، بیان دیگر کنـد، بـا فرهنـگ در  با اصالت پیوند دارد و به غنای فکری و معنوی 
ظرافــت ســطحی نیســت، بــه تمــدن تعلــق  درخشــنده و جــز ظــاهر چــه آنمقابــل،  ارتبــا  اســت. در

 (18: 1381 کـوش،) اسـت. ظاهر سطح و فرهنگ با تمدن، نسبت  رفا با، نسبت بنا بر ایندارد. 
تمــدن بــه  ادبیــات( و و )ایــدئولو ی، دیــن برخــی دیگــر، فرهنــگ بــه بیــان حــاالت زنــدگی از دیــد

کنترل شرایط اجتماعی اسـت.  های اجتماعی( ناظر و سازمان ها )تکنیت تشکیل جامعه، نظام، 
. انـد های اجتماعی تقلیل داده عی و تمدن را به واقعیتهای اجتما برخی نیز فرهنگ را به ارزش

 (50: 1379، االمینی رو )

هــای  د خصوصــیات و مشخصــهتمـدن همــان فرهنــگ اســت بـا درجــه پی یــدگی بیشــتر و تعـد  
ــر و متنــوا فــراوان ــر. ت ــد ت ــس،  )گول کول ــان دیگــر، تمــدن مجموعــه مرکــس و267: 1376و  ــه بی  ( ب
کلیت منسجم و بـه هـم ای از عناصر متنوا و  یافته ساخت که در قالس یت  متک ر فرهنگی است 

 پیوسته تبلور یافته است.

کیفی را می خصوصیات پیشرفته و تمدن همان فرهنگ است با عناصر توان با  تر. این ویژگی 
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هشژپو مهدیاه وی

بـه ایـن « تمـدن»بدیهی است اطـالق  (267: 1376کولس،  )گولد و .یدمعیارهای پیشرفت سنج
هـــای زیســـتی خـــاص )کـــه البتـــه در  شـــهری و صـــنعتی بـــا ویژگـــی معنـــا، تنهـــا در مـــورد جوامـــ 

  ( روا خواهد بود.هستهای آن اختالف نظر  شاخص

تمــدن بــه عنــوان یــت موجودیــت فرهنگــی جــام ، وجــه مشــترک چنــد حــوزه فرهنگــی خــرد، 
هـا،  یـت جغرافیـای فرهنگـی وسـی  اسـت. بـه بیـان دیگـر، دهکـده نامتجانا جاری در متمایز و
 ،هــای مــذهبی موجــود در یــت محــدوده مشــخص هــا و فرقــه ی قــومی، ملــتهــا گروههــا،  ناحیــه

گون، میان آنها عدم تجانا فرهنگی برقرار است، امـا در  گونا فرهنگی متمایز دارند و در سطو  
 ترین هگسـترد فرهنگـی و بنـدی گروهبرتـرین  ،تمـدن مشـترکند. از ایـن رو،« تمـدن»یتی بـه نـام کل  

( بـدیهی اسـت در ایـن تلقـی، 25_ 24: 1384)هانتینگتون،  سطح هویت فرهنگی انسان است.
گسترده های فرهنگـی  حوزه هر یت از تر از قلمرو استقرار قلمرو فیزیکی و جغرافیای تجلی تمدن، 

یــت بافــت فرهنگــی  زیســتی و تعامــل چنــد فرهنــگ یــا چنــد نظــام فرهنگــی در درونــی اســت. هــم
زیسـت در یـت  ی فرهنگـی هـمها نظامجموا بر م« تمدن». اطالق دهد میبزرگ، تمدن را شکل 

  های مشترک این مجموعه است. جغرافیا، ظاهرا به اعتبار ویژگی
ظهـور و بسـط آثـار اندیشـه در مناسـبات افـراد و اقـوام و  ،معنا و باطن تمـدن و تمـدن ،فرهنگ

د بــه بیــان دیگــر، فرهنــگ بــه ابعــا (72: 1372)داوری اردکــانی،  فنــون آنهاســت. علــوم و و رفتــار
ارتبــاطی  و ی اجتمــاعی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــیهــا نظام یافتــه در فکــری و ذهنــی رســوب

های مختلـف نـاظر اسـت.  آوری فنو  ها نظامجامعه و تمدن به ابعاد ساختی، عینی و عملی این 
اسـت.  آوری فـن علـم و و مبتنـی بـر فرهنگ ماهیتی اساسا معنوی و تمـدن مـاهیتی فیزیکـی دارد

امــا  ،فیلسـوفان اســت و هنرمنــدان، شــاعران حاصـل عملکــرد اقلیــت خالقـی از پیشـرفت فرهنگــی
 ( 40_ 39: 1386محسنی،  نت:) هاست. تمدن دربرگیرنده تالش توده

که خصلت یت تمدن  توین بی به نقل از برخی اندیشمندان به جای ارائه تعریف بر آن است 
گون آن وجود دار گونا که میان مظاهر  که در در انسجام معینی است  د یا در انسجام معینی است 

کـه نهادهـای قضـایی و سیاسـی و  جهت گیری آن موجود است یا در سبت فرهنگی معینی اسـت 
 (51: 1376)توین بی،  .دهد مینیز ادبیات و مذهس و فلسفه اخالقی آن را شکل 

یعنـی هـر   خاص مطلـق اسـت گفتنی است نسبت میان فرهنگ و تمدن، از نسس اربعه عام و
های فرهنگـی  حوزه ای از به یت منظومه فرهنگی )مجموعه و قهرا   نی در مقام تحقق، الزاما  تمد

اما هر فرهنگ یا نظام فرهنگی لزومـا در  ،ارجاا و استناد دارد دارای اصول و قلمرو نفوذ مشترک(
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ــا فرا هــا نظام) چرخــه آفــرینش تمــدن ــزرگ فرهنگــی( طــی  هــا نظامی  کنــد. اینکــه  طریــق نمــی ی ب
 و از تـــوان الزم بـــرای بسترســـازی جهـــت ماننــد  میدر مرحلـــه پیشـــاتمدنی  هـــا فرهنگرخـــی چــرا ب

کــه تمــدنســؤالماننــد،  مــی هــای تمــدنی متناســس بــاز خلــق ســازه  پژوهــان درصــدد پاســخ  ی اســت 
  اند. بدان برآمده

 چیستی معنویت
کــه بــه دلیــل تعــدد از معنویــت نیــز گونــه جملــه مفــاهیمی اســت    ــر تک هــا و خاســتگاه، تنــوا 

 اســــــت. از دیــــــد برخــــــی  پدیــــــد آوردهتحلیلــــــی را  هــــــای توصــــــیفی و دیــــــدگاه ابعــــــاد، طیفــــــی از
گـرایش نویسندگان، نظام معنـوی یـا معنویـت )نظـامی از بیـنش  بـاطنی اسـت  هـای روحـی و هـا و 
گاه در قالس دیـن، اخـالق، عرفـان، تصـوف، رهبانیـت  گـاه در قالـس هنـر، ادبیـات، موسـیقی  و که 

کولــس،  نــت:) یابــد. اجتمــاعی( نمــود مــی هــای ادبــی، فرهنگــی و نــبشقالــس ج گــاه در و گولــد و 
1378 :268 _269) 

ــا دیــن ــت ب کــه در تلقــی داری نســبت معنوی ــا دیــن  ــا مــرز  شــناختی جامعههــای  )ی از دیــن غالب
کـــه نحـــوه  هایی ســـؤالجملـــه  دو در واقعیـــت عینـــی وجـــود نـــدارد( از ایزی میـــان آنتمـــم اســـت 

 کننده است. این نوشتار تعیین بدان در موضوا گویی پاسخ
هـای  بخشمطالعه میـدانی در برای دو را  های محتمل میان این ندیشمندان، نسبتابرخی 

کردهزیر   اند: احصا 
 اما یکی نیستند  ،و معنویت با هم تداخل دارند داری دین( 1
گسترده ،( معنویت2   شود میهم  داری دیناست و شامل  داری دین از تر مفهومی 
گسترده داری یند (3   شود میاز معنویت است و شامل معنویت هم  تر مفهومی 
کامال   داری دین (4  با هم تداخل دارند  و معنویت یت مفهومند و 
ـــد و هـــی  تـــداخلی ندارنـــد. داری دیـــن( 5  و دیگـــران،  )اســـپیلکا و معنویـــت بـــا هـــم فـــرق دارن
1390: 463) 

  :که عبارتند از کرده استهایی اشاره  الکینا در توصیف معنویت به ویژگی
محـدود بـه  انسـانی اسـت و اسـت  یعنـی معنویـت در دسـترس هـر شـمول جهانمعنویت امری 

گروه خاصی ن   شود مییت دین، فرهنگ یا 
ای انسانی است  یعنی معنویـت اسـتعدادی ذاتـی و طبیعـی در انسـان اسـت و  پدیده ،معنویت

 معنویت اصیل و معتبر در انسانیت ما ریشه دارد 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

ار  
شم

ر ، 
چها

ال 
س

14
یی  

، پا
139

4
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

30 
 
 

هشژپو مهدیاه وی

ــاطنی قــرار دارد. معنویــت در اشــکال  ســطحی پدیدارشناســانه و هســته مشــترک معنویــت در ب
بسـتگی بـه  . عنصر مشترک در تمـام ایـن اشـکال ظـاهری، دلشود میگر  شماری جلوه ظاهری بی

کردن و بزرگداشت راز زندگی است  شمول جهانامر قدسی و اشتیاقی   برای لما 

آمیـزی  راز ،ر مینویی مرتبط است. خصیصه ذاتی معنویتمعنویت با ظرفیت ما در پاسخ به ام
و بـا  یابـد میآن است. معنویت در جـان آدمـی ریشـه دارد و بـه واسـطه تجربـه امـر قدسـی پـرورش 

ترجمــانی از راز  ،. سرشــت حقیقــی معنویــتیابــد میت قــوت عمیــق ابتهــا  و خشــی   تــأثیراحســاس 
 زندگی و عمق ناپیدای وجود ماست 

کـه در سرتاسـر نوعی انر ی اسرا رآمیز همراه معنویت است. هر فرهنگی به ایـن نیـروی حیـاتی 
کـه از گیـرد،  ایـن انـر ی قدسـی نیـرو مـی خلقت در سریان است، اذعان دارد. جان آدمی هنگـامی 

 گردد  و سرشار از شور، قدرت و عمق می شود میسرزنده 

ی از عطوفـت هدف معنویت است. حیـات معنـو، سوزی( = دلcompassion) حصول شفقت
آمیز بـا دیگـران نشـان  گیرد و معنویت اصیل خود را از طریق رفتار محبت و مهر قلس سرچشمه می

)شــفقت( همــواره مــالک معنویــت اصــیل بــوده و برتــرین آمــوزه دیــن اســت.  دردی . هــمدهــد می
: 1385شناختی است.)الکینا،  گویی و محال هستی نصیس از عشق نوعی تناق  معنویت بی

99 _100) 
 :نویسد میهمین نویسنده در بیان تکمیلی 

رشـد معنـوی یـا  یابـد، میوقتی جان آدمی از طریق تماس پـی در پـی بـا امـر قدسـی پـرورش 
کـه در آن  و فرآینـدنشـیند. معنویـت هـم یـت  معنویت به بـار مـی هـم حـالتی از بـودن اسـت 

گشـوده  کـه جانمـانشـود میحالت، قلس ما به روی بعـد قدسـی زنـدگی  طریـق  از . هنگـامی 
 (101 :1385)الکینا،  .کنیم میاز نظر معنوی رشد  یابد، میقدسی پرورش  تجربه امر

 :نویسد میبه عنوان تنها مجرای نیل به معنویت « نیایش»شووان نیز با طرا مفهوم 
کنـد، بایـد  نیایش محل تالقی زمین و آسمان است. هر چه ما را به خدا متصـل و بـا او یکـی 

اینکه مایه اتصال در تعالیم باشد، اخالقی باشـد، هنـری  ایش باشد، اعم ازبعدی از ابعاد نی
اعم از اینکه در مرتبه عقل )یا رو ( صورت بندد یا در مرتبه نفا  شناسانه باشد و و زیبایی

که آن حرکـت را میسـر  یا بدن باشد. نیایش حرکت ما به سوی خداست. ایمان چیزی است 
که در پا تمام جوانس سلوک معنوی شخص حضور ای  برنده سازد  نیروی پیش می است 

گوهرین، نوعی خالصی از جهان و زندگی پدید می نـوعی  ،آورد و از این طریـق دارد. نیایش 
بخشـد و معنـی  بخش تازه و الهی به حجاب ظواهر و جریان صور در عالم مـی نیروی حیات

ــازی پدیــدهینــو  ، 243 :1388ســینگر، )کات .دهــد میهــای عــالم  ی بــه حضــور مــا در میــان ب
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254 ،287) 

اختالف در نـوا ا وجود که اندیشمندان این حوزه ب دهد میهای مختلف نشان  بررسی دیدگاه
کــه دیــن عمومــا و ادیــان الهــی خصوصــا اتفــاق نظــر دارنــد  ایــن نســبت میــان دیــن و معنویــت، در

 :ندترین منب  خلق معنویت اصیل مهم
 (13: 1390)اسپیلکا و دیگران، . ندارد هی  معنویت راستینی جدای از دین وجود

ــرین روش و مــذهس یکــی از اصــولی دیــن  اســت.  انســان  هــا بــرای تشــریح نیازهــای معنــوی ت
 ســـازیمـــذهس موجـــس پـــرورش و بارور. ای از مســـیر رســـیدن بـــه معنویـــت اســـت نقشـــه ، مـــذهس

ه نقـل بـ  2004)کـالی،  .اما معنویت تنها به یت مـذهس خـاص وابسـته نیسـت شود، معنویت می
که به زندگی  ،ه بیان دیگر، معنویتب( 203: 1386باباشاهی،  هماسبی وتاز:  انر ی حیاتی است 

معادل دین است  امری عـاری از تعلقـات جغرافیـایی و تـاریخی  بسیاری،در تلقی  دهد و میمعنا 
گوهر مشترک همه ادیان است. و است   (275: 1385)ملکیان،  پیام و 

ارتبـا  بـا وجـود متعـالی، بـاور بـه غیـس، بـاور بـه رشـد و بالنـدگی  ،ویـتمعن دیگـر، از دید برخی
گذشـتن از پـی  و خـم هـای زنـدگی و تنظـیم زنـدگی بـر مبنـای ارتبـا  بـا وجـود  انسان در راسـتای 

دار وجـود متعــالی و الـوهی اسـت. ایــن بعـد وجـودی انســان  مــی و جهـتیمتعـالی و درک حضـور دا
)غبـاری  یابـد. ارتقـا مـی و مناست دینـی رشـد و بالنـدگی و فطری و ذاتی است و در نتیجه تمرین

 شــناختی و ( بــه بیـان دیگــر، معنویــت بــه عنـوان یــت تجربــه روان130: 1386بنـاب و همکــاران، 
کــه بــه صــورت تشــکیکی بــرای افــراد مختلــف  وجــودی، همــان احســاس تقــرب بــه خداونــد اســت 

بی و ســلبی ایــن مســیر حاصـــل ملزومــات ایجــا تـــأمینبســته بــه نــوا ســلوک و میــزان توفیــق در 
ایصـال تـدریجی و اختیـاری بـه  منـان در مسـیرؤهدف ادیان الهی، هـدایت م ترین ه. عمدشود می

گوهر معنویت گرایی و تمایل  ،این نوا معنویت در پرتو ایمان و عمل صالح است. از این رو،  خدا
گـر چـه در مـواردی ممکـن اسـت بـه خطـای بنیادین به ارزش در تشـخیص و  های متعالی است  ا

قالـس یکـی از  در ی الهـی وأیبـا مبـد نصر، عرفان حقیقـی، تنهـاحسین مبتال شود. به بیان  تطبیق
گرداند. فقـط طریـق الهـی  تواند میادیان وحیانی   توانـد میتحقق طلس عرفانی را قرین موفقیت 

کند و تنها چنین طریقی تضمین اتحاد با کننده سعادت غایی نفا و  آدمی را به خداوند هدایت 
کمــین  هــایخطر کننــده نفــا از حفاظــت توانــد میخـدای واحــد اســت. تنهــا مرجــ  دینــی  عظــیم 
کــه مــی کســانی باشــد  خواهنــد بــدون راهبــری و بــدون تحمــل نامالیمــات بــه قلــل  کــرده بــر ســر راه 

کنند شکل و ، حق دارد آن را دیگر بار مخلوق خداوند است و فقط او ،نفا آدمی. معنوی صعود 
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هشژپو مهدیاه وی

کمال قالس دهد. )غایت سلوک( را در انسـان بـه ودیعـه  طلبی  حق تعالی، انگیزه سلوک عرفانی و 
کــه  نهـاده و او طــرق اصـیل رســیدن بــه آن غایـت را در اختیــار آدمــی نهـاده اســت و بــر آدمـی اســت 

کنــد طریقــه همــان   کــه او را از مرتبــه اســفل الســافلین بــه مقــام احســن تقــویم برســاند ای را اختیــار 
که او  ( 57: 1382)نصر،  گرداند. ل مییاش نا را به خود حقیقی طریقی 

 معنویت اسالمی
سـویه  ،گروی به عنوان یکی از نیازهای اصولی، ثابت و فطری انسـان گرایی و عرفان معنویت

جویانـه وجـودی انسـان اسـت.  گیـری ترقـی استکمال نفسانی و جهـت تصعید و تعالی روحی، سیر
پـذیر، توحیـدمحور،  بنیـاد، فطـرت معنـویتی اخـالق  کامـل آن،این نـوا معنویـت در شـکل جـام  و 

گریـز، ضـد خرافـه، ضـد جهالـت و  سـاز، شـهوت زنـدگی  مدار، معقول، معتدل، معاداندیش، شریعت
معنــویتی مبتنــی بــر تفکــر و تــذکر، معرفــت و محبــت، تعقــل و  و غفلــت، ضــد انــزوا و رخــوت اســت

پــذیری و  تزکیـه نفــا و عقـل، اطاعــتعشـق، خلــوص و اخـالص، عبــادت و عبودیـت، تهــذیس و 
کامل معصوم شت، این نوا معنویـت را بـا بنیادهـای اعتقـادی  است. بی الگوگیری از انسان 

کامله در ادیان الهی ب های رفتاری آن تنها و ارزشی و جلوه تـوان  ترین آنها یعنـی اسـالم مـی ویژه 
گرفت.  (1388  رودگر، نت:) سراگ 

های  ین نیازهای فکری انسانتر همگوی م سخن تواند میی اسالم به بیان نصر، تعالیم عرفان
گرفتــه در امــروز باشــد و عطــش  ،تــر از هــر چیــز دیگــر آســان ،عرفــان اســالمی حضــور معنــوی جــای 

 ( 114: 1383)نصر،  نشاند. میمشتاقان طالس خداوند را فرو 
کـه  معنویت» در مـتن زنـدگی گرایی اسالم، نـه سـلوکی منحـاز و منعـزل از چرخـه عـادی حیـات 

کلـی آن  روزمره جاری اسـت و در آن، مـرزی بـین مـاده و معنـا و عرفـی و قدسـی وجـود نـدارد. رو  
کـــه از حیـــ  مفهـــوم و مصـــداق همـــه شـــئون زنـــدگی را در بـــر  عبـــادت و عبودیـــت خداونـــد اســـت 

ــان نــاب اســالمی امکــان می می گیــر تنهــا در عرف ــه و فرا ــرد... ســیر و ســلوک همــه جانب «. یابــد گی
 (54: 1388 گر،)رود

 نویسد: عالمه طباطبایی نیز در تحلیل معنویت مورد نظر اسالم و جایگاه و اهمیت آن می
که زندگی اجتماعی و مادى انسـان یروش زندگی طورى تنظ، ن مقدس اسالمییدر آ م شده 

گاهواره که زندگی معنوى به منزله  ك یـ  ت معنـوىیـشـود. نوران ده مـییـدر آن پرور  اى است 
که دستورات اسالمی را اجرا مـیفرد مسل کـه همـه اعمـال فـردى وینـوران، کنـد مان   تی اسـت 

که با مردم است، با خداى خود  کند. وى در اجتماعی، وى را نورانی ساخته، پاك می حالی 
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که در م در است و کـه بـراى  بـرد و در خلوتگـه راز بـه سـر مـی در ،ان جمـ  اسـتیحالی  حـالی 
ن و یریآمـدهاى شـ شیك سلسـله پـیـگرفتـار  باشـد و تـالش مـیمقاصد مادى خود در تکاپو و 

گوارا و ز گوارا و نا ن جهان پرآشوب است، دلی دارد آزاد یبند حوادد ا یبا و زشت و پایتلخ، 
که روى می  ند.یب آورد، جز روى خداى خود نمی و در جهانی است آرام و به هر سو 

ـد زنـدگی معنـوىی کنـار زنـدگی مـادى خـود پهـن گ هـر درخـود را   ك فرد مسلمان متعب  وشـه و 
به خداى خـود راه دارد و هـر اشـتغال مـادى بـراى  ،جا باشد و به هر عملی بپردازد کرده، هر

که خداى خود را به وى نشان می نهیوى به منزله آ که به فکـر یولی د ،دهد اى است  گران 
کــه یان خــود و حقیــزنــدگی عــادى و فطــرى را م ،افتنــد مــی  زنـدگی معنــوى  ،نــدیجو مــیقتــی 

گفته ،ناچار ،جهیکنند و در نت حجابی فری می مانند رهبانان نصارا و  زندگی عادى را ترك 
معتـاد  ریـراهـی غ ،تکامل روحی و  ا مرتاضان جوکی براى زندگی معنوىیا برهمنان هندى ی

 (293: 3  نت: مطهری،  35: 1،  1388. )طباطبایی،رندیگ ش مییدر پ

هی  مرز مفارقی میـان عمـل مفیـد بـه حـال آخـرت و عمـل اختصاصـا به بیان دیگر، در اسالم، 
که پاداش آن لقای پروردگار اسـت، )کهـف: ( هـی  110دنیوی وجود ندارد و از مفهوم عمل صالح 

ــا آن جهــان فهمیــده نمی ــه ایــن جهــان ی ــه لحــاظ  تخصیصــی معطــوف ب شــود. در اســالم حتــی ب
ن اعمـال مناسـکی و اعمـال معیشـتی فـری ای میـا فیزیکی و جغرافیایی نیز هی  حایل و فاصله

انــد   نشـده اســت و بـرخالف تمایزگــذاری معمـول، امــور قدســی و عرفـی، بــه شـدت در هــم آمیخته
کـه از بسـیاری از اعمـال مناسـکی اخـروی، مـؤثرتر و نـزد 10)جمعه: ( چه بسا عمل دنیوی مصـاب 

 (419: 1381تر باشد. )شجاعی زند،  پروردگار، محبوب
ی معرفتــی، بینشـی و عــاطفی معنویــت دینـی، ایمــان و اعتقــاد قلبـی جــازم بــه یکـی از بنیادهــا

 :مطهریشعاا ایمان به خداوند است. به بیان  برخی متعلقات به تب  و در
زیربنــای همــه اصــول اخالقــی و منطــق همــه آنهــا و بلکــه سرسلســله همــه معنویــات، ایمــان 

کرامـت، شـرافت، ت قـوا، عفـت، امانـت، راسـتی، مذهبی یعنی ایمـان و اعتقـاد بـه خداسـت. 
کاری، احسـان، صـلح و سـلم بـودن بـا درست  خلـق خـدا، طرفـداری از عـدالت، از کاری، فـدا

که فضیلت بشری نامیده   ،هـا ملـت و همه افـراد و شود میحقوق بشر و باالخره همه اموری 
که ندارنـد کنند آنها را تقدیا می  ی بـرکننـد، مبتنـ تظـاهر بـه داشـتن آنهـا مـی ،و آنهایی هم 

 :1383 )مطهــری، ایمــان بــه خداســت. ،اصــل ایمــان اســت. زیربنــای هــر اندیشــه معنــوی
 23، 761 _762)  

کمال معنوی، عالوه برؤم عمـل خـود را  بایـد اعتقاد و ایمـان بـه برخـی اصـول من برای نیل به 
بیـان  اخالقی آن مبتنی سـازد. بـهو نیز بر پایه قواعد و احکام شریعت و بایدها و نبایدهای فقهی 

 برخی اندیشمندان:
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هشژپو مهدیاه وی

که آدمی هم در زندگی خصوصی و هـم زنـدگی عمـومی  اش شریعت تجسم اراده الهی است 
همـه وجـوه حیـات او را  راهنمـای فعـل بشـری اسـت و ،کنـد. شـریعت ]باید[ طبق آن زندگی 

خــدا « دســت» تمــامی وجــود خــویش را در ،. آدمــی بــا زیســتن طبــق شــریعتشــود میشــامل 
همه زندگی را  ،ن، شریعت با مد نظر قرار دادن تمامی جوانس فعل بشرینهد. بدین سا می

بخشـد.  نماید، فحوایی دینـی مـی ها می ترین فعالیت دنیوی چه آنبخشد و به  قداست می
کمـت آن  ،شریعت کـه آدمـی بـا  معنـایی دینـی  ،اش بـه حیـات روزمـره توانـد میراهی اسـت 

ای از  د دهـد. شـریعت الهـی بسـان شـبکهببخشد و این حیات را بـه یـت مرکـز معنـوی پیونـ
کمنـد و در احکـام و نگـرش کـه بـر همـه حیـات بشـری حا تمامیـت خـویش و بـه  هـایی اسـت 

تواننــد انســان و جامعــه را طبــق اصــل مســلط اســالم یعنــی  گیرشــان مــی لحــاظ ماهیــت همــه
کمـت آن، توحیـد در وسـیله ،توحید، متحد سازند. شـریعت کـه بـه  حیـات بشـری  ای اسـت 

 (152: 1390  نصر، 131 و126: 1382)نصر،  .شود یممحقق 

 خاستگاه تمدن 
ـــــت مفهـــــوم انتزاعـــــی،  ـــــه عنـــــوان ی ـــــه تمـــــدن ب ک  در بیـــــان چیســـــتی تمـــــدن روشـــــن شـــــد 

که از آنهـا بـا  های متک ر، متنوا و در هم آمیخته مؤلفهای از عناصر و  نمایانگر مجموعه ای است 
هـا  دیـدگاهبیشتر  بح  از خاستگاه نیز . درودش میانتزاا « تمدن»لیفی و ترکیبی، عنوان أوصف ت

دهنــده آن  هـای تشـکیل مؤلفـهویـت ترکیبـی و تجمعـی و نـه عناصـر و هبـه خـود تمـدن بـه عنـوان 
کرده  اند.  توجه 

که با استناد به منطق  ی و معلـولی، تمـدن نیـز بـه مثابـه سـازه عل   شمول جهانتردیدی نیست 
اجتمــاعی، در مرحلــه رویــش، بالنــدگی، قــوام و و  لیفی، هویــت ترکیبــی و نظــام جــام  فرهنگــیأتــ

ای از علل و عوامل مادی و غیر مادی متکی است. برخی از اندیشمندان نیز  استمرار به مجموعه
ــا ضــمنی در مقــام احصــا گفتنــی اســت در ایــن عوامــل برآمــده یبــه صــورت صــریح ی ــد.   بیشــتر ان

ویــژه در خلــق و ه بنیادهــای مقــوم بـهــا، دیـن و معنویــت دینــی همـواره بــه عنــوان یکـی از  دیـدگاه
 ی شرقی ذکر شده است. ها تمدناستمرار 

کنـد  تـالش می اجتماعیو تبیین چرایی تمدن به مثابه یت عینیت تاریخی برای این نوشتار 
مشـخص گیـری و بقـای آن، جایگـاه معنویـت را در ایـن چرخـه  در شـکل مـؤثرعوامـل در کـاوش با 

تمــدن اســالمی  بــه ویــژهی بشــری ها تمــدندهــای اصــیل همــه یکــی از بنیا ،ایــن طریــق و ازکنــد 
هــای  هــا و وضــعیت همــه عوامــل، زمینــه ،از خاســتگاه معنــوی مــرادبیشــتر معرفــی شــود.  ،موعــود

کــه مســتقیم و غیــر مســتقیم در آفــرینش  ذهنــی، روحــی، اندیشــه هــای  مؤلفــهای و معنــایی اســت 
 بوده است.  مؤثرتکامل آنها  و تمدنی و تطور
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ـ مسیر ی درمعضل اساس کـه بـه دلیـل  جهـان فرهنـگ و ی درکشـف روابـط عل  تمـدن ایـن اسـت 
ثر متقابل و الینقط  عناصر آن، تعیین جایگـاه علـت و أت و تأثیرای و درآمیختگی و  ماهیت شبکه

میل به سـازگاری بـا  )نظیر افعال وجودی انسان معلول در میان آنها آسان نیست. قوای روحی و
ــــش ورزی و مــــلأت محــــیط، ادراک و شــــناخت، ــــدوزی، تجربــــه دان ــــی و مهــــارت ان افزایــــی،  گرای

کمــال ورزی، خالقیــت و نــوآوری، تنــوا پــردازی و تخیــل خیــال طلبــی، میــل بــه تســخیر و  جــویی، 
 مناب  خلـق و شـکوفایی عناصـر فرهنگـی و تمـدنی، عـالوه بـر ترین هاستخدام( نیز به عنوان عمد

کارک گسترده و درآمیختگی وجودی و  هـای  ردی آنها با یکـدیگر، خـود نیـز از آثـار و جلـوهارتباطات 
انسـان اجتمـاعی هـم  بـر آن، ثرنـد. عـالوهأناپذیر مت عینی خویش در یت چرخه دیالکتیکی پایان

کشف روابط عل   خلوق آنهاست. این ویژگیمخالق فرهنگ و تمدن و هم  ی و معلولی ها مجموعا 
گاه  برخـی از فیلسـوفان تـاریخ، توسـل بـه ، دلیـل سـازند. شـاید بـه همـین ممکن مینارا پی یده و 

دیرینـــه  هــای ترکیبـــی، انتزاعـــی و هویـــت ایجـــاد و حفـــ منطــق تعلیـــل بـــرای شناســـایی عوامــل 
  اند. موجه و عقیم دانستهناتمدن را  هم ون فرهنگ و

امــری مرمــوز و ناشــناخته اســت و  ،هــای تــاریخی جهــان از دیــد اشــپنگلر، پیــدایش فرهنــگ و
کـه تنهـا بل ،یایی و چگونگی آن نه از طریق اصل علیت و احصای عوامل عل  توضیح و توجیه چر

 افزاید: از طریق بینش شهودی ممکن خواهد بود. سوروکین نیز در توضیح تکمیلی آن می
ــ و تعمــیم آنهــا بــه  نــدا صــادق و قابــل اطالق ،ی تنهــا در چــارچوب جهــان طبیعــیمفــاهیم عل 

ضرورت فطری هدایت یا  جا این جبران است. درغیرقابل  اشتباهی بزرگ و ،جهان تاریخی
کـی مفـاهیم ممکـن نیسـت_  سرنوشت کننـده و  عامـل تعیـین ،خـود_ کـه بـا رویکردهـای ادرا

ای از منطـق تقـدیر و سـیر زنـدگی فرهنـگ  کننده است. تجربه شهودی حیات، روزنه توجیه
ش آنها تصادفی ی بزرگ و زمان و مکان پیدایها فرهنگگشاید. شمار واقعی  به روی ما می

که کاخاستگاه  است  ک عل   نات ویآن را باید در  سرنوشـت البته ی جست. ورای مرزهای ادرا
تنها از طریق منطق غریزی، شـهودی و تـاریخی قابـل فهـم و درک و توجیـه  ها فرهنگاین 

 ( 131 - 130: 1377)سوروکین،  است.

، گیری شـکلدر  مـؤثروامـل شناسـان بـه جـای بحـ  مسـتقل از ع شناسان و مردم امعهبیشتر ج
تـرین دســتاورد مـادی و غیــر مـادی بشــر در  اسـتقرار و اسـتمرار فرهنــگ و تمـدن بــه عنـوان اساســی

، ت بیت و پایـایی گیری شکلدر اصل  مؤثرها و عوامل  از زمینه ،تاریخی و زیست اجتماعی فرآیند
یــات جمعــی بــه ی حها دیگــر مؤلفــهو فرهنــگ و  گفتــهجامعــه انســانی و زنــدگی اجتمــاعی ســخن 

های طبیعـی و معمــول ایــن آمــد پیعنـوان محصــوالت و مصـنوعات مشــترک را بــه مثابـه نتــایع و 
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هشژپو مهدیاه وی

هـای  انـد. در خصـوص علـل و زمینـه روند، با واسطه بـه همـان عوامـل زیرسـاختی مسـتند سـاخته
اندیشــمندان بــه ترکیبــی از عوامــل درونــی و بیرونــی  بیشــتریــابی بشــر بــه زنــدگی اجتمــاعی،  ســوق
ــز خــاص هم ــون غریــزه  جســته داســتنا انــد. ادعــای برخــورداری انســان ازطبیعــت مــدنی  غرای

گرایش افراد به پیوند و جنسی  عوامل عاطفی گردد(  عقالنیـت و  انا با یکدیگر می )که موجس 
ــی ــه عنــوان طریقــی معقــول جهــت  انتخــاب عقالن ــدگی اجتمــاعی ب ــزینش زن ــأمین)گ ارضــای  و ت

هـــا بـــه  )یعنـــی میـــل طبیعـــی انســـان گـــری اســـتخدام روحیـــه نیازهـــای متنـــوا مـــادی و معنـــوی( 
ــرای  بهــره ــا  تــأمینکشــی متقابــل از یکــدیگر ب ــراد در  دیگــرنیازهــای مشــترک ی دواعــی(  تفــاوت اف

ــاز و  ابســتگی متقابــل آنهــا بــه یکــدیگر از جملــه ایــن واســتعدادها و مواهــس جســمی و روحــی و نی
  436 ،6  :1380، همــو  335 - 333 ،2  :1379مطهــری،  نـت:) انــد. هــا شـمرده شــده زمینـه

 ( 28_ 27 ،3  :1378   مصبا  یزدی،306_ 249: 1373دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 
 شناختی آن تمدن و مبانی انسان .1

 تطور وجودی انسان و پیدایش تمدن الف(

رشـد و تطـور زیسـتی انسـان و در چیـنش تـاریخی و خطـی،  فرآینددر  گرا تکاملان شناس انسان
گونـه شناختی برشـمرده های مختلفی را با استناد به برخی شواهد باستان نهگو کـه هـر  انـد.  هـایی 

های جسمی و ذهنی خاص در مقطعی از تاریخ این جهان و  خصوصیات فیزیکی و توانش یت با
کـرده و یکـی بعــد در بخشـی از جغرافیـای مسـکون بـه شــیوه  از هـای نـه چنـدان مشخصــی زنـدگی 

کنونی بشـر، آخـرین  ای شدهخوش انقر دیگر دست آفـرینش  در داسـتان صـحنهبـازیگر اند. نسل 
کنون حدود صد هزار سال از عمر خود را پشت سر که تا  گذاشته است. انسان است 

های پیشـین بـه نـوعی در خلـق مراحـل اولیـه فرهنـگ نقشـی ایفـا  از دید ایشان، هر چنـد نسـل
کار فرهنگها )انسان خردمند( «همو»اند، اما این تنها  کرده که در  آفرینی  سـازی و تمـدن هستند 

منـدی  اند. توان تر از نسـل قبـل در ایـن چرخـه درگیـر شـده فعاالنه وارد شده و هر نسـل، رشـدیافته
کمال گروه برای خلق و شکوفایی محصوالت فرهنگی به  هـای جسـمی و  یـابی قـوا و ظرفیت این 

ــــز شــــگفت ــــت روحــــی خــــاص هم ــــون برخــــورداری از مغ کســــس  انگیز، فیزی ــــدنی مناســــس و  ب
اللهی بهارونـد،  های الزم برای تعامل پی یـده بـا محـیط مسـتند شـده اسـت. )نـت: امـان قابلیت
کمال117 - 78: 1393 های  ها یـا انسـان یافتـه یعنـی هموسـاپین سـاپین ( نسل امروز بشر، نسـل 

 خردمند خردمند اند.

کنون مراحــل  فرآینــدی تمــدنی بشــر نیــز در هــا جلوهاز نظــر ایــن اندیشــمندان،  تکامــل خــود تــا
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)کهن سنگی، میانه سنگی، انقالب نوسنگی، انقالب شهرنشینی و انقالب صنعتی( را بـا  گانه پنع
ــژه پشــت ســر نمــایی هــا و جلــوه شــاخص کنــونی یعنــی عصــر صــنعتی،  در نهــاده و هــای وی عصــر 
نکردنـی  اورشـتابی بـ و رونـد تکـاملی آن بـا اسـت های محیرالعقولی از آن به ظهـور رسـیده ظرفیت

هـا  ایـن دوره آنها در هر یـت از هم نان ادامه دارد. آفرینش محصوالت فرهنگی و تمدنی و تطور
ــا محوریــت شــکوفایی ظرفیــت بــه عوامــل و زیرســاخت هــای وجــودی انســان و  هــای متعــددی ب

ـــ کتســـابی هتجرب   502_ 125: 1369لنســـکی و لنســـکی،  نـــت:) مســـتند شـــده اســـت.وی  های ا
 (260_ 120: 1393بهاروند،  اللهی امان  2  :1368لوکاس، 

 و سرشتی ب( استعدادهای طبیعی

ودیعـت ه استعدادها، تمایالت، فطریات و غرایز متعددی ب ،سامانه وجودی و سرشتی بشر در
کـه بشـر در تکـاملی خـود بـه آنهـا  سـیر نهاده شده است. همه این تمایالت مربو  به اموری اسـت 

( عالمه طباطبایی در بیان نقـش زیرسـاختی فطـرت در 404 ،3 : 1380)مطهری،  احتیا  دارد.
 :نویسد میجامعه و فرهنگ  گیری شکل

بـه حکـم  ]دسـت زده[ و سـیا مـدنیتأآدمی به خـاطر احتیـا  خـود بـه تشـکیل اجتمـاا و ت
که اجتماا بدان نیازمند است، فطرتش او را در رسیدن به این هدف  ،فطرت، به هر چیزی 

کرده است.  (478 ،2 : 1363طبایی، )طبا هدایت 

  هاست. بی شت، فرهنگ و تمدن با همه عناصر متنوعش جزو این ضرورت

به هدایت تکوینی بشر در انتخاب زنـدگی اجتمـاعی و برخـورداری  طباطبایی عالمههم نین 
: 1363)طباطبـایی،  کنـد اشـاره می اش جهازات الزم بـرای خلـق ملزومـات زیسـتی او از همه قوا و

در هـــدایت را فطـــری  هـــای نقـــش الهام ،( و بـــا اســـتناد بـــه آیـــاتی619 ،1   131 ،14   413 ،2 
هـای  طرا علـوم عملـی بـه عنـوان یکـی از بخـش های مثبت و منفی و انسان به تشخیص ارزش
  507 ،5   174 ،2   558 ،1:  1363کنــد. )طباطبــایی،  تبیــین میکــانونی فرهنــگ و تمــدن 

برخورداری فطری انسـان از حـا زیباشـناختی بـرای  برن ایشا( 480 ،10   100 ،8   373 ،6 
کیــــد ی هنــــری هــــا جلوهخلــــق  هــــای حســــی و عقلـــی و هــــا و زیبــــایی تشـــخیص زشــــتی کــــرده تأ

 (366 ،6 : 1363)طباطبایی، است.
کشــش رفتارهــای مختلفــی  أمنشــ متنــوا انســان هــای سرشــتی متعــدد و گــرایش هــا و امیــال، 

گـاهی و شـعور، اراده و اختیـار، هدفمنـدی و محـر  هایی ن شوند. امیال انسان از ویژگی می ک ظیر آ
کلـی بــه دو بخــش  یــت دسـته اعمــال برخوردارنـد. ایــن امیـال دردادن انجـام  بـودن بــرای بنــدی 
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هشژپو مهدیاه وی

جــویی( و  جفـت و میــل بـه تغذیـه، مســکن: )امیـال مشــترک میـان انسـان و حیــوان نظیـر مشـترک
گرایش بـه  اهی، حقیقت)امیال اختصاصی انسان نظیر: خداجویی و خداخواختصاصی  جویی یا 

ــــایق، فضــــیلت ــــه ارزش شــــناخت حق ــــرایش ب گ ــــا  ــــایی خــــواهی ی ــــی، زیب خــــواهی و  هــــای اخالق
گــرایش بـــه عشـــق و  )و زیبــایی دوســـتی زیبــایی گـــرایش بــه خالقیـــت و ابـــداا،  آفرینـــی یـــا هنــر(، 

 دیـد شـوند. از تقسـیم مـی افزایـی قـدرت جـویی و خـواهی، قـدرت گرایی، جاودانـه پرستش، جامعه
گرایش حقیقی درشناس انسان کمال» ،انسان ان فلسفی،  ها، بسته  گرایشدیگر است و « میل به 

کمــال و حــدود دانــش انســان،  . شــوند مییی از ایــن میــل شــمرده هــا جلوهبــه تشــخیص مصــداق 
 (501_  491 ،3 : 1380  مطهری، 445_ 434: 1374دانشگاه،  همکاری حوزه و )دفتر

 دلـی( هـم و )حسادت، رقابت و فرعی مهر( و لی )ترس، خشماص های هیجان از ای مجموعه
ــدیهی اســت هیجــان ــر شــده اســت. ب ــرای انســان ذک ــز ب ــز هم ــون  نی کتســابی نی هــای فرعــی و ا

ــه تبــ  محــیط فرهنگــی انگیــزه کتســابی ب اجتمــاعی، از تعــدد و تنــوا مصــداقی و  هــای فرعــی و ا
کنون شــمار دقیقــی از آنهــا بــه دســت  ــا ی هــا گرایشبــرای  اســت.نیامــده فراوانــی برخوردارنــد و ت

 آن عبارتند از:  ترین هممکه است یی ذکر شده ها ویژگیفطری انسان، 
 در همه افراد بشر وجود دارد  .1
 در همه ادوار تاریخ وجود دارد  .2
 خورد  جوام  به چشم می اقوام و، ها در همه محیط. 3
کلی از انسان نیست  .4  قابل سلس و نفی 
ندارند، ولی در فعلیت و عدم فعلیت و شـدت و اثر ر اصل وجود و عدم آن عوامل خارجی د. 5

دفتر همکـاری حـوزه    نت:474: 1374)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،  ضعف آن نقش دارند.
  فرانسـوا 425_ 377 ،2   259_  87 ،1 : 1368کالین بـرگ،   523_ 369 :1374و دانشگاه، 

 ( 527_  473و  225_ 179: 1389دورتیه، 
 های انسانی ج( توانش

هـای ضـروری نیاز پیشی فطـری و غریـزی انسـان بـه عنـوان هـا توانشبرخی اندیشمندان از 
 :اند کرده برای خلق فرهنگ و تمدن یاد

ای برای  داری تجارب به عنوان پایه اندوزی، حف  و نگه توان انسان در ابزارسازی، تجربه
آموزش، استعداد  از طریق تفهیم و بات خودمکتس تجارب بعدی، قدرت انتقال تجربیات و

کسـس تجـارب و مکتسـبات دیگـران از راه زبـان و خـط، مجهـز بـودن بـه نیـروی  یادگیری و 
ابداا، میل ذاتی و عالقه فطری به  خرد، برخورداری از قدرت خالقیت، آفرینندگی و عقل و
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کمال م ـون داشـتن ه میـل غیـر متنـاهی بـه پیشـرفت. برخـی عوامـل نیـز جویی و نوآوری، 
ده ننـک بـرای ارضـای آنهـا بـه عنـوان عوامـل تقویـت تالش مسـتمر نیازهای متنوا و انگیزه و

 :1379مطهـری،  نـت:) شـده اسـت. پیشـرفت انسـان ذکـر بخـش بـه رونـد سـرعت انگیزه و
 2، 495  1380:  13، 788 ،794) 

ش ایســتا، تمــدن در یــت نگــر، ردیــدت بیقــدرت خالقــه اوســت.  ،تــوانش انســان ترین هبرجســت
که در قالس مظاهر مختلفی به ظهور رسـیده.  نمودی از انبوه خالقیت کم است  های متنوا و مترا

کنون باید پرسید:  هایی  و در چه موقعیت یچه عواملبر اثر خالقیت به عنوان یت متغیر وابسته ا
 :اند کردهشاره ا باره پژوهان به پنع عامل مهم در این برخی تمدن ؟امکان ظهور دارد

کتشاف یا آفرینش  نبوگ فراحسی و فراعقلی ی فرهنگی توسط افراد یـا ها نظام)عامل مهم ا
به داشتن یا ضـرورت ایجـاد نظـامی نـو اعـم از علمـی،  )احساس نیاز اجتماعی (  نیازها گروه

)اشـــاعه  هـــای فرهنگـــی جریـــان هنـــری(  پیونـــد و تکنولـــو یکی، نظـــامی، دینـــی، اخالقـــی
هـا،  اجتماعی مناسس بـرای خلـق اندیشـه و های فرهنگی زمینه) فرهنگی(  آزادی فرهنگی

از شرایط مساعد اتفاقی و  ای مجموعه) و انتقال آنها به جم (  شانا آنها عینیت دادن به
که موجس برانگیختن اندیشه نا مجموا ایـن عوامـل در خالقیـت افـراد و  .(شود میمنتظره 

  (271_ 270: 1377 سوروکین، نت:. )کنند مینقش مهمی ایفا  ها گروه

 د( عقالنیت نظری و عملی 

یـابی اسـتعدادهای آن بـه  امـا شـکوفایی و فعلیـت ،تفکر و تعقـل دارای خاسـتگاه فطـری اسـت
کـه آثـار و نقـش یافتـه  هـای آن بـه وضـعیت فعلیـت ظروف و شرایط محیطی بستگی دارد. از آنجا 

کنــتنهــا   نــهآن منتســس اســت، از آن  قــوای وجــودی دارای دیگــر ار بــه عنــوان عــاملی مســتقل در 
تـرین قـوای نفسـانی  تـرین و بنیـادی س و به عنوان مهـمأ، بلکه در رشود یاد می خاستگاه فطری

ــه دلیــل  دریافــتقــرار دارد.  ــر ســازگاری هــای شــهودی نیــز ب ــی در ایــن بخــش ذک کــات عقل ــا ادرا ب
ف( در هدایت های متعار )فهم عالمه طباطبایی به نقش عقل سلیم و مدرکات عقالنی .شود می

آفـاق و انفـا، تفسـیر وحـی، تشـخیص حـق و  بشر به حق و صواب، اجابت دعـوت حـق، سـیر در
ــبح، ســعادت و کنتــرل احساســات، هیجان باطــل، حســن و ق تمــایالت نفســانی و  و هــا شــقاوت، 

کمـال و سـعادت غـایی توجـه  بخش قابل توجهی از ملزومات زیستی تأمین اش در مسـیر نیـل بـه 
 ،8   252، 216 ،6   443، 324 ،5   282، 222 ،2  :1363 ،باطباییط نت:داده است.)

66   10، 79) 
کـه درا وجــود )بــ عقـل عملــی انسـان کــارکرد و نسـبت آن بــا عقــل  اخـتالف نظرهــایی  چیســتی، 
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هشژپو مهدیاه وی

)هم ـون  مهـم و زیرسـاختی خلـق برخـی آثـار بسـیار آفرینـی در به دلیل نقـش، دارد( نظری وجود
و هـای فرهنگـی  های فـردی و جمعـی در خلـق واقعیـت هدایت ارادهانگیزی و  اعتبارسازی، شوق

هـا  تـدبیر اراده ،سازی، مدیریت و اجرای امور گذاری، تصمیم اجتماعی، راهبری در مسیر سیاست
گــزینش ــا نتــایع و  هــای فــردی و جمعــی، و  پنهــان،  و آشــکار آثــار تشــخیص تناســس میــان فعــل ب

زیسـتی، های  همحمـوده، تجربـ یمات، آراات، مسـل  قالس مشهور در ها گرایش ها و هدایت بینش
آفرینش فرهنگ و  خلق و های جمعی( یکی از عوامل بنیادین در واره عادت و های عقالیی سیره

 آید. می شماره تمدن بشری ب
مصنوعات عقل عملی و  ترین هتوضیح اعتبارات به عنوان یکی از برجست عالمه طباطبایی در

کــردحیــات اجتمــاعی بــه نکــات بــدیعی  مرارو اســت گیری شــکلنقــش آن در  ه اســت. از دیــد اشــاره 
کــانونی فرهنــگ بــه اندیشــه ی ها اندیشــههــای حقیقــی و عناصــر پیرامــونی آن بــه  ایشـان، هســته 

ــاریها اندیشــهاعتبــاری بشــر مســتندند.  ــی در ،ی اعتب ــا محصــوالت عقــل عمل ــا  ب  و نیازهــا ارتب
هـای انسـانی، اجتمـاعی،  مـتن واقعیـت لـی دراند. اعتبـارات عقـل عم اقتضائات محیط اجتماعی
گــاهی، اراده و گیرنــد. ایــن اعتبــارات هــم بــا تــاریخی و فرهنگــی قــرار مــی عــزم انســانی  وســاطت آ

تکــوینی دارنــد. اعتبــارات عقــل عملــی بــه دو  های غیــر اعتبــاری وآمــد پیو هــم  شــوند میموجــود 
ــارات بعــد از اجتمــاا تقســ ــارات قبــل از اجتمــاا و اعتب ــات بعــد از شــوند مییم قســم اعتب . اعتباری

 هستند.و موضوا مطالعه علوم اجتماعی  نداجتماا به زندگی اجتماعی بشر مربوط
)یـــا هـــر موجـــود زنـــده( هســـتند. ایـــن  اعتباریـــات عملـــی، الزمـــه فعالیـــت قـــوای فعالـــه انســـان

که مناسس قوای فعاله غییـر، جهـت ثبـات، ت و ازاند  اعتباریات مولود یا طفیلی احساساتی هستند 
ــی بقــا ــاب  آن احساســات درون ــز و زوال ت ــد. احساســات نی ــه دو ان ــد: احساســات عمــومی الزم  گون ان

ـــوا و کراهـــت مطلـــق و مطلـــق حـــس   نوعیـــت ن و بغـــ  و  تـــاب  ســـاختمان طبیعـــی چـــون اراده و 
احساسات خصوصی قابل تبـدل و تغییـر. بـه دلیـل همـین دوگـانگی، اعتباریـات عملـی نیـز بـه دو 

 :ندشو میقسم تقسیم 
 متغیر مانند اعتبار اجتماا نااعتباریات عمومی ثابت  .1
گون  و زیبایی ها یاعتباریات خصوصی قابل تغییر مانند زشت .2 گونـا های خصوصی و اشکال 

 اجتماعات. 
کـــه روزی خـــوب شـــمرده می انســـان می شـــود، روزی دیگـــر، بـــد  توانـــد هـــر ســـبت اجتمـــاعی را 

کند. انسان تواند از اصل اجتماا  بشمارد، ولی نمی چشم بپوشد یا اصل خوبی و بدی را فراموش 
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در اعتباریات عملی خود، محکوم طبیعت و پیـرو هـدایت فطـرت و غریـزه خـود اسـت. طبیعـت و 
کشــاند و قــوای فعالــه و  فطــرت بــرای نیــل بــه هــدف خــود، انســان را بــه ســوی واقعیــت خــارج می

که د مدرکه را با واقعیت خارج ارتبا  می کی  توانـد در ظـرف  ر خـارج بـه طـور اطـالق میدهد و ادرا
 (440، 428، 413 ،6 : 1380وی بگنجد، همان علم است و با. )مطهری، 

 :نویسد مینیز در پانوشت توضیحی خود  مطهری
کــه ذهــن بــه منظــور رفــ  احتیاجــات حیــاتی، آنهــا را  کــات اعتبــاری فــری هــایی اســت  ادرا

کاری  و ی دارد و با واق  و نفا االمر سرقراردادی و فرضی و اعتبار ساخته و جنبه وضعی و
کات اعتباری تاب  احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و بـا تغییـر  ندارد. ادرا

ــود آنهــا تغییــر مــی کــات اعتبــاری مول کوشــش بــرای حیــات» کنــد. ادرا اصــل » تــاب  و «اصــل 
ی یـت ســیر ن جسـمانی و نفسـانئواسـت و ماننـد بســیاری دیگـر از شـ« انطبـاق بـا احتیاجـات

 احساســات و . نفســانیات حیــوان یعنــی تمــایالت وکنــد میرا طــی « ارتقــا و نشــو» تکــاملی و
تاب  و طفیلی هسـتند و بـه منزلـه ابـزاری  _ ی اعتباریها اندیشه _ ی ناشی از آنهاها اندیشه

که طبیعت آنها را برای رسیدن به هدف و مقصد خویش سـاخته اسـت.  مطهـری،) هستند 
1380:  6، 371، 372 ،377 ،411) 

 وحیانی آن  منشأ. تمدن و 2
)بـه مثابـه  پژوهان، وحی، امر متعالی، امداد غیبی، معنویت دینی یـا دیـن تمدنبیشتر از دید 

بینـی، نظـام ارزشـی، قواعـد رفتـاری، منطـق زیسـتی و آیـین  یت فرانهاد، از طریق اعطـای جهـان
ــدیل  مــؤثرزنــدگی( یکــی از عوامــل  ــق، بالنــدگی، اســتقرار و اســتمرار درو بلکــه از جهــاتی بــی ب  خل

  .شود میی بشری شمرده ها تمدن
کـه هنـوز وجــود ها تمـدنبـه ادعـای نصـر، تمـامی  گـاهی داریـم، چـه آنهـایی  کـه مـا از آنهـا آ یی 

که از بین رفته  اند: اند، به وسیله یت دین خلق شده دارند و چه آنهایی 
کنفسیوسیسم و تائو تمدن چینی بر غربی بر اساس مسـیحیت، تمـدن  یسم، تمدنیاساس 

اســاس دیــن  اسـاس دیــن رومــی، تمــدن مصـر بــر اســاس اسـالم، تمــدن رومــی بــر اسـالمی بــر
 (394: 1393بابایی،  :نقل از به) .اند شدهمصری ایجاد 

م مـرگ روحـی و معنـوی یـسـتیزی را از جملـه عال سوروکین نیز دراستداللی معکوس، مذهس
 (118: 1377 وکین،سور) تمدن شمرده است. یت فرهنگ یا

ــر اختــراا»، انپژوه تمــدناز دیــد برخــی  گ کتشــاف ا  مطالعــه]هــای بــزرگ را  هــا و آفــرینش هــا، ا
کــه شــهود فراحســی و فراعقلــی، روشــنگری و وحــی و الهــام در مراحــل اولیــه  ، خــواهیم دیــدکنــیم[

کتشاف های علمـی، فنـی، دینـی، فلسـفی، هنـری، حقـوقی، اخالقـی و سیاسـی نقـش  خالقیت و ا
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هشژپو مهدیاه وی

کرده استمه بسـط و تعمیـق  از فیلسـوفان تـاریخ نیـز، کروبـر (286: 1377)سوروکین،  .«می ایفا 
دانـد:  ی تمـدنی مـیها مؤلفـهعناصـر و دیگـر تحقق تدریجی  خاستگاهجامعه  در را باورهای دینی

کـه بـه او  و اعـتال مـی عموما چنین به نظر می» که ابتـدا دیـن اسـت  و سـپا نوبـت بـه  رسـد رسد 
کـه بـه تـدریع )علمی و فلسـفی( مـی هنری و فکری های پویایی خـود را از قیـد و تمهیـدات  ،رسـد 

کـنم ملتـی ابتـدا در علـم و فلسـفه و  رهانند... من حتی برای نمونه هم نمی دینی می توانم تصور 
کـه از نظـر غریــزی و نهـادی بسـیار مهــم ترنـد، پـا بــه  هنـر بـه او  برسـد، ســپا بـا الگوهـای دینــی 

 فرآینـدطبـق ایـن بیـان،  (205: 1377، سـوروکین )به نقل از:« گذاشته باشد. عرصه پویایی خود
و  هـا جلوه بـا ،ادامـه و درشـده آغـاز ، دیـن فرهنگ و تمدن همواره با ظهـور و بالنـدگی گیری شکل

 هنری، علمی و فلسفی ناشی از آن استمرار یافته است. مظاهر
ـــن در ـــز در بیـــان جایگـــاه محـــوری دی ـــایی نی ـــه طباطب آفرینـــی  ســـازی و تمـــدن فرهنـــگ عالم

 :نویسد می
تعقل بـرای تعلـیم راه حـق و طریـق  از طریق تفکر و باید طریق دیگری غیر در خصوص بشر

]خـدا بـدین وسـیله[ دسـتوراتی عملـی و  وحی است. ،کمال و سعادت بوده باشد و آن طریق
کـار بسـتن آن دسـتورات، وی را در زنـدگی دنیـ آموزد اعتقادی به او می اخـروی  وی وکـه بـه 

 ( 390: 10 : 1363)طباطبایی،  .کند میرستگار 

تمـدن و اصــال  حــال دنیــا و هم نــین عبــادت و اصــال  حــال آخــرت را وحــی الهــی بــه انبیــای 
کـه عقـل  و آنـان را بـه انـواا عبـادات واسـت هـای آنـان آموختـه  گذشته و امـت کلـی  وضـ  قـوانین 

زیسـتی صـالح و اجتنـاب از ظلـم و اسـراف و  بـه هـمهای مربـو  )مانند دسـتورکند  میسلیم درک 
کرده است. انبیا اعانت ظالم و مردم را به اجتمـاا و تشـکل  ،از این قبیل خیرات و شرور( هدایت 

ــان را بــه خیــر و صــال  وکــرده جامعــه دعــوت   انــد. و فســاد واداشــته  شــر و فحشــا اجتنــاب از و آن
در جوامــ  بشــری _  قــادی و عملــیاعت_  ســنت پســندیده چــه آن (298 ،7 : 1363)طباطبــایی، 

( تمامی احکام 385 و 306 ،7 : 1363)طباطبایی،  همه از آثار نبوت انبیاست. شود، مییافت 
کــه در میـان مــردم جـاری بــوده و هسـت بــین آنـان جریــان  همــه بـه وســیله انبیـا ،و قـوانین صـالح 

و لبـاس صـالح بـرای  واطف و افکار بشر ممکـن اسـت او را بـه غـذا و مسـکن و نکـا عیافته است. 
کند اما معارف الهی و اخالق فاضـله و شـرایعی  ،زندگی و جلس مناف  و دف  مضار و مکاره هدایت 

چنـد بشـر نابغـه  هرنیست، رشحات افکار بشر  از ،حاف  معارف و اخالقیات است ،که عمل به آن
تمـدن  مطهـری،از دید  (376 ،7 : 1363)طباطبایی،  و دارای افکار عالی اجتماعی هم باشد.

کـه دوره  ،دو جنبه دارد: مادی و معنوی. جنبه مادی تمـدن بشر جنبـه فنـی و صـنعتی آن اسـت 
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مربـو  بـه روابـط انسـانی نیـز جنبـه معنـوی تمـدن  .به دوره تکامل یافته تا به امروز رسیده اسـت
جنبــه معنــوی  هاســت. جنبــه معنــوی تمــدن مرهــون تعلیمــات پیــامبران اســت و در پرتــو انســان

. از این رو، پیامبران در تکامـل جنبـه معنـوی یابد میهای مادی آن نیز مجال رشد  جنبه، نتمد
 (171 ،2  :1379)مطهری،  .دارند غیر مستقیم نقش ،مستقیم و در تکامل جنبه مادی ،تمدن

کــانونی فرهنــگ یعنــی جهــان تــأمیندر را مطهــری نقــش دیــن  ــ   ــدئولو ی،  دو منب بینــی و ای
بینــی =  از بایــدها و نبایــدهای مبتنــی بــر جهــان ای مجموعــه) ن، شــریعتمکتــس یــا بــه تعبیــر دیــ

 :نویسد میداند و  بدیل می حکمت عملی(، بی
که مکتـس و ایـدئولو ی از ضـروریات حیـات اجتمـاعی اسـت.  امروز دیگر جای تردید نیست 

کسی قادر است طرا و پی کند؟ بدون شت، عقـل یـت فـرد  این چنین مکتبی را چه  ریزی 
بـا اسـتفاده از مجمـوا تجـارب و  توانـد مییست. آیا عقل جم  قـادر اسـت؟ آیـا انسـان قادر ن

کـرد؟  گذشته و حال خود چنـین طرحـی بریـزد؟ پـا چـه بایـد  گـر جا اینمعلومات  کـه ا سـت 
خلقت داشته باشیم، نظام هستی را نظامی متعادل بدانیم،  دیدی راستین درباره هستی و

کـه دسـتگاه عظـیم خلقـت ایـن نیـازو پوچی را ازهستی نفی نماییم خأل کنیم   ، باید اعتراف 
ترین نیازها را مهمـل نگذاشـته و از افقـی مـافوق افـق عقـل انسـان یعنـی  این بزرگ ،بزرگ را

کرده است علم،  کار عقل و .)اصل نبوت( افق وحی، خطو  اصلی این شاهراه را مشخص 
 نـت:  هم نـین 56_ 55 ،2  : 1379حرکت در درون این خطو  اصلی است. )مطهـری، 

 (244_ 242: 1368مصبا  یزدی، 

تعالیم انبیای الهی در فرهنگ بشری بـه نقـش مـذهس  تأثیرهای  گونهدر بیان دیگر  مطهری
هـای  اسـارت هـا از ها، آزادی انسـان های اخالقی، استوار ساختن پیمان در تحکیم پشتوانه ارزش

کمت به خودشناسـی و )استبداد، ظلم اجتماعی خودسـازی، پـرورش اسـتعدادهای  و تبعی (، 
)اعـم از جسـمی و روحـی، مـادی و معنـوی، فکـری و عـاطفی، فـردی و اجتمـاعی(  متنوا انسانی

کرده است  ( 284، 242، 173 ،2 : 1379)مطهری، . اشاره 
)کــه بــه ویــژه در  هــای دینــی نیــز عرفــان هــای فکــری، معنــوی و عــاطفی موجــود در ظرفیــت

کمـال اسـت مـدنی هم ـون هنـر نقـش داشـتهی تها مؤلفهبندی برخی  صورت ( و عشـق اولیـا بـه 
و سـیر مـن الخلـق الـی الحـق،  الحق الی الخلـق سازی و سیر من روحی و معنوی از مجرای جامعه

  دینی ذکر شده است. سازی تمدنیکی دیگر از نمودهای 
 اثرگذارعوامل دیگر تمدن و  .3

أ اصلی یا تمهیدی و تکمیلی برای همه برخی از اندیشمندان بر عوامل دیگری به عنوان منش
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هشژپو مهدیاه وی

کرده یا برخی مؤلفه کید  که از آن جمله می های فرهنگی و تمدنی تأ توان به ایـن مـوارد اشـاره  اند 
کــرد: برخــورداری انســان از مغــز بــزرگ و سیســتم عصــبی پی یــده، زبــان و تفکــر انتزاعــی )چایلــد، 

ــوار32 _14: 1352 ــه مغــز انســان، ت ک ــرت ورود یــت فکــر ب ــاد، تربیــت، (   د افکــار، تلقــین، اعتی
هـای عملـی   های زیسـتی و فعالیت (  تجربـه444_ 442 ،6  :1380تکامل معلومات )مطهـری،

های تشـــویقی و تنبیهـــی آن در حصـــول  نقـــش میـــراد فرهنگـــی و نیـــز نقـــش محـــیط و سیاســـت
تربیتـی، های  ها  نقـش الگوهـا و اسـوه های جمعی و ترجیح دادن برخی الگوها و رویـه واره عادت

ک ریت بر الگوگیری، تقلید و تبعیت دیگر اعضـای جامعـه )طباطبـایی،   ، 11: 6انتخاب و عمل ا
ق آن بـا محـیط نـه  (  مبارزه دایم و تکاپوی بی245 ، 233، 117 وقفه جامعه به ویژه اقلیـت خـال 

چنـدان مسـاعد و مطلـوب و نـه چنـدان نامســاعد و سـخت بـرای تـأمین نیازهـای ضـروری )تــوین 
ی اصـل اخالقـی اراده معطـوف بـه حیـات )بـه مثابـه 143_ 142به نقـل از: سـوروکین،  بی، (  تسـر 

شـمول( در فکـر، رفتــار، فرهنـگ و نهادهـای اجتمــاعی  بینی و فلسـفه اخالقــی جهان نـوعی جهـان
هــای سیاســی، اقتصــادی،  هــا یــا ارزش (  بــاور غالــس )آرمان213)شــوایتزر، بــه نقــل از: ســوروکین، 

ک ریــت اعضــای یــت جامعــه( )نــورترو؛، بــه نقــل از: زیباشــناختی و  دینــی تســخیرکننده اذهــان ا
کنش (  سرزمین178سوروکین،  هـای  های نامسـاعد )کـه انسـان را بـه معارضـه قـوی طلبیـده و وا

قی را در او برمی  فوق کـنش )پیکـار و سـتیز  العاده خال  کـار اجتمـاعی، تقابـل و وا انگیزانـد(، تقسـیم 
ها، بـا  با طبیعت، با شیاطین و نیروهای شرور هستی، با موانـ  و محـدودیت ها با یکدیگر، انسان

دهی به نیازهـا، سـیر و سـلوک معنـوی بـرای رهـایی از  وقفه جهت پاسخ تالش بی  ها، دردها و رنع
های نفسانی و جلس توجه و عنایات خداوند و البته آمادگی انسان برای تحمل  برخی محدودیت

(  عوامـل 118، 99 ،133_96: 1376پایـان( )تـوین بـی،  ایـن مبـارزه بـیهای قهری ناشـی از  رنع
_ 390: 1362محیطـی و جغرافیـایی )کــه در تـأثیر آنهـا بســیار سـخن رفتـه اســت: نـت: منتســکیو، 

کنیــــــت، 167_ 150، 1  :1375ابـــــن خلــــــدون،   484 (  نیازهــــــای اساســــــی و 53_49: 1355  
کـارکردی )اعـم از نیازهـای فـردی و ضـر ضرورت هـا و اقتضـائات حیـات جمعـی )ریتـزر،  ورتهـای 
(  ارتبـا  متقابـل انسـان بـا محـیط طبیعـی و محـیط انسـانی یـا نظـام فرهنگـی 130 _127: 1384

ثبــاتی ذاتـــی  شــناختی )مثــل بـــی هــای انســـان (  ضــرورت75: 1375اجتمــاعی )برگــر و لوکمـــان، 
گویی به نیازها، هدایت  ارگانیسم انسانی، میل به خودشکوفایی و رهایی از در خود بودن، پاسخ

ــر و لوکمــان،  ســایق ــره شــده، جاذبــه (  انر ی80_ 79: 1375هــای وجــودی( )برگ ها و  هــای ذخی
فکران و متفکـران بـه عنـوان  (  قشـر روشـن80: 1380های وجودی و میل به بقا )دیرکا،  دافعه
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دان، موجدان و حامالن هسته (  31: 1380های عقالنی و صور نهادی شده تمـدن )صـدری،  مول 
کشانه پروتستانی )به عنوان یکی از بنیادهای اصلی تمدن صنعتی غرب در تلقی  اخالق ریاضت

کم کا وبــر(، تضــادهای اجتمــاعی بـــر ســر اقــالم  یــاب و تـــالش بــرای اصــال  نظــام و روابـــط  مــا
کارل مارکا(  ظهور قهرمانان، ایدئولو ی کم )در تلقی  های اجتمـاعی،  ها و فلسفه اقتصادی حا

جنبانان تحوالت فرهنگـی و تغییـرات اجتمـاعی )نـت:  ن قدرتمند سیاسی به عنوان سلسلهرهبرا
هــا از یکــدیگر و مبــادالت فرهنگــی و تمــدنی  (  اشــاعه فرهنگــی، اســتقرای فرهنگ1381روشــه، 

 میان جوام  مختلف.

 معنویت اسالمی و تمدن مهدوی 
که در قرون اولیه « تمدن اسالمی» تعبیر آن در  تـأثیرظهور اسالم و تحـت ناظر به تمدنی است 

کـاربرد، بـه تمـدن آرمـانیه کشورهای اسالمی ب گفتمان شیعی، عالوه بر ایـن   و وقوا پیوست. در 
مترقی  پایه تفسیر پایان تاریخ، به اقتضای وعده خداوند و بر که دراشاره دارد  بی بدیل مهدوی

هـای متعـالی ادیـان  ق آرمـانو در راسـتای تحقـ رهبری مسـتقیم امـام معصـومبه تعالیم دینی 
 .الهی استقرار خواهد یافت

نــاظر بــه ایــن تمــدن  ،گذارانــه و تجــویزی یــت تلقــی ارزش تمــدن اســالمی در ،در ایــن نوشــتار
تمـدن  موعود است. بدیهی اسـت معنویـت مـورد نظـر بـه عنـوان خاسـتگاه مدینـه فاضـله دینـی و

یــق بــه اصــول اعتقــادی اســالم و ســلوک عم عیــار مهــدوی، معنویــت بــر آمــده از ایمــان و بــاور تمــام
کامل نظری و عملی با  بی وقفه بر مدار شریعت اسالم و در هم روحانی زاهدانه، مراقبانه و سویی 

کم بر آن و غایت کمال اصول اسالم و رو  حا  هـای جلوهجویانه در تقرب به خداونـد اسـت.  طلبی 
طو  مختلـــف زنــدگی فـــردی و منتهــا، ابتـــدا در ســ شــناختی، عـــاطفی و رفتــاری ایـــن ســلوک بـــی

ســپا از مجــرای اندیشــه، اراده و عمــل اجتمــاعی آحــاد  یابــد. میمن ســالت نمــود ؤاجتمــاعی مــ
بــه  ،تــدریعبــه و  کنــد پیــدا میهــای بــین االذهــانی آنهــا بازتــاب  حیــات جمعــی و شــبکه من درؤمــ

کمـــی و تجمیعـــی شـــود می زیســـت مشـــترک آنهـــا منجـــر جهـــان گیری شـــکل . صـــورت ترکیبـــی، ترا
اش، مدینـه فاضـله یـا تمـدن  زیست مشـترک را در تجلـی آفـاقی نرم و سخت این جهان های وهجل

  نامند. اسالمی می
گسترش گیری شکلموعود اسالم به اقتضای طبیعی در مرحله  شمول جهانتمدن  ، استقرار، 

صـت معنویت دینی اتکا دارد. استقرار این تمـدن، بیشـترین زمینـه و فر و استمرار بر عنصر دین و
گسترش و تعمیق این نوا معنویت در سطو  انفسـی )ذهـن، ضـمیر، شخصـیت و  را برای تبلید، 
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هشژپو مهدیاه وی

اجتماعی  ، روابط و رفتارهای فردی وها نظامنهادها، ساختارها، ) و سطو  آفاقی باطن آدمیان(
 فراهم خواهد ساخت.  آنها(

ایی در تحلیلـی تحقق قطعـی ایـن آرمـان در منـاب  دینـی نویـد داده شـده اسـت. عالمـه طباطبـ
 نویسد: شناختی از روند تحقق این وعده الهی می شناختی و هستی انسان

گشتیم دیا تسلیسرانجام، دن  ةالعاقبـ و»کـه ن وعده خداوند اسـت یچون ا  ن حق خواهد 
 (2)طه:«. للتقوی

کــه دردلیــل نکــه نــوا انســانی بــه یابــر عــالوه  طالــس ســعادت  ،انــد عــه ســپردهیاو بــه ود فطرتــی 
کــه بــریــقــی او ایش اســت و ســعادت حقیخــوقــی یحق کرســی فرمانــدهی بــر جســم و جــان  ن اســت 
ـیـش بگیش را بـه دسـت خـوا یات اجتمـاعیش مسلط شود، زمام حیخو کـه مـیرد، حظ  توانـد از  ی 

 .د استین توحین همان اسالم و دیرد، به دست آورد و ایا و آخرت بگیسلوك خود در دن
کمالی ایهدف نها ،اسالم که بشر با غری نوا بشر و  رود، چـه  ش مـییرو بـه سـو ،زه خـودیـست 

کـه در  ا نداشته باشد، تجربهیر خود داشته باشد ین سیل توجه به ایبه طور تفص هاى پـی در پـی 
کـه هـر نـوا از انـواا موجـودات یز این ،ر انواا موجودات شدهیسا کرده  ن معنا را به طور قط  ثابت 

که متناسس با خلقت و وجود اوست و نظـام ر تکاملی خود متوجه به سوى آن هدفیدر س ی است 
ك نـوا از انـواا موجـودات اسـت و از یـانسـان هـم  .دهـد او را به سوى آن هدف سـوق مـی ،خلقت

کلی مست نا نیا  (209_ 208 ،4  :1363)طباطبایی،  .«ستین قانون 
 :نویسد مینیز از موض  فلسفه تاریخی  مطهری

، سوی یگانه شدن و متحدالشکل شدن و در نهایت امربه  ها فرهنگو  ها تمدنها و  جامعه
و آینـده جوامـ  انسـانی، جامعـه جهـانی واحـد تکامـل  کننـد میدر یکدیگر ادغـام شـدن سـیر 

کـه در آن رسـند و انسـان بـه  هـای امکـانی انسـانیت بـه فعلیـت مـی همـه ارزش ،یافته است 
 د دسـت خواهـد یافـت.باالخره به انسانیت اصـیل خـو کمال حقیقی و سعادت واقعی خود و

 (359 ،2  :1379)مطهری، 

گستر اسـالم، تنهـا و تنهـا  های بزرگ و بی بدیل موعود در مدینه فاضله جهان آرمان ،تردید بی
کامل الهی  گر بخش و هدایت ترین نسخه حیات با محوریت و مرجعیت اسالم به عنوان آخرین و 

 :مطهریممکن خواهد شد. به بیان 
 مذهس و دین خاتم است، بیش از هر مذهس آسمانی دیگر بـرای برپـا اسالم به حکم اینکه

حیوانیـت، علـم  تئوری پیروزی انسانیت بـر ،اسالم.  داشتن عدالت اجتماعی آمده است...
بـاری،  و بـی بنـد رذیلـت، تقـوا بـر بر جهل، عدالت بر ظلم، مساوات بر تبعی ، فضـیلت بـر
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و مصادیق  ان و مستکبران یکی از مظاهرجبار توحید بر شرک است. پیروزی مستضعفان بر
 (59 ،2  :1379)مطهری، این پیروزی است.

تحقــق  نیـاز پیشهـا بـه اصــول اعتقـادی و ارزشـی اســالم،  شـت، ایمــان عمیـق عمـوم تــوده بـی
کـه بـیش از هـر ،تـر ها در سطو  مختلف خواهد بود. به بیان روشـن تدریجی آن آرمان  آن چیـزی 

اعتمــاد متقابــل را میــان  مهربــان و ،هــا را بــه یکــدیگر ا مقــدس، دلمحتــرم، عــدالت ر حــق را، چیــز
هـای اخالقـی  ، بـه ارزشدهـد میسازد، تقوا و عفاف را تا عمـق وجـدان آدمـی نفـوذ  افراد برقرار می

و همـه افـراد را ماننـد اعضـای یـت پیکـر  کنـد میبخشد، شجاعت مقابله با ستم ایجاد  اعتبار می
کـه ماننـد  ، ایمان مذهبی است. تجلیات انسانی انسـانکند می و متحد دهد میبه هم پیوند  هـا 

کـه از احسـاس درخشـند، همـان آسمان تـاریخ پرحادثـه انسـانی مـی ستارگان در هـای  هـایی اسـت 
گرفته است.  (48 _47 ،2  :1379)مطهری،  مذهبی سرچشمه 

که تحقق همه آرمان البته بر اهل نظر و تعبیـر همـه  غایات متعالی موعود ها و پوشیده نیست 
کـل، حضـرت مهـدی ،نکردنی های باوررویا و همراهـی  تنهـا بـه یمـن ظهـور و زعامـت منجـی 

حق بر باطل، عـدالت بـه ارکـان عـالم با پیروزی  . در آن زمان،استپذیر  امکاننهاد  منان پاکؤم
کــالم، شــود  می، ظلــم و جــور بــرای همیشــه از قــاموس بشــر حــذف کنــد میانســانی نفــوذ  و در یــت 

ک : گشــت.)نور مستضـعفان و خوارشـمردگان بــاز خواهـد اش یعنــی میـت زمـین بــه وارثـان اصـلیحا
  (5:قصص  55

های تمـدن موعـود یـا  این بخش را با ذکـر فقـرات آخـر دعـای افتتـا  در توصـیف برخـی نشـانه
 بریم: برخی تحوالت فرهنگی اجتماعی دوره آخرالزمان به پایان می

کــریم و ســنن پیــامبر  یــابی ظهـور آشــکار دیــن خــدا )محوریت دیــن(، دعـوت مــردم بــه قــرآن 
کــرم ، تحقــق جانشـــینی خداونــد در زمــین، اســـتقرار امنیــت و زوال خــوف، عبودیـــت ا

یابی، اقتدار و شوکت مؤمنان، خـوار شـدن نفـاق و   خداوند )و رف  همه مظاهر شرک(، عزت
کامل و بدون واهمه حق، د کریمه، اجرای  عوت عموم اهل آن، فتح جهان و تحقق دولت 

کرامـت دنیـوی و  به طاعت خداوند و راهبری آنها در مسیر تعالی و تقـرب، نیـل مؤمنـان بـه 
ها و  پارچگی، اصال  جمی  امـور، رفـ  فقـر، پریشـانی اخروی، تبدیل تفرقه به وحدت و یت

هـا، رفــ  نیازهــا و روا شــدن حاجــات، آسـان شــدن مشــکالت، آزادی مؤمنــان از بنــد  گرفتاری
ها، تحقــق آمـال دنیـوی و اخــروی )سـعادت دنیـا و آخــرت(،  بت درخواسـتاسـارت، اسـتجا

کینه ها از عقده شفایابی دردهای باطنی و خالی شدن دل ها، هدایت عمـوم بـه صـرا   ها و 
ــر دشــمنان کامــل مؤمنــان ب ــزایش جماعــت مؤمنــان، نصــرت  ــای «. مســتقیم، اف )نــت: دع

 (369_ 368: 1389افتتا  در مفاتیح الجنان، 
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هشژپو مهدیاه وی

 صـداقت ،آزادى ،عـدالت ،صـلح ،تقوا ،ی صال یروزى نهایپ دیگر از شواهد دینی بهدر برخی 
ت یبلـوگ بشـروفـور ثـروت و نعمـت،  ،نیتمام زمـآبادانی  های مقابل آنها، ها بر قرینه و دیگر ارزش

کامل   رفـ  تبعـی  و ،وانییز حیعی و اجتماعی و غرایط طبیاز اسارت شرا و رهاییبه خردمندى 
کامل مبرقرارى مساوا برقـرارى محبـت  ،کامل مفاسد اخالقـی زوال ،ها در امر ثروت ان انسانیت 

کامـل جنـگ و خصـومت و سـازگار شـدن انسـان بـا طبیعـت بشـارت  میان انسان و تعاون ها و رف  
 (436_ 435 ،24  :1385داده شده است. )نت: مطهری، 

 گیری نتیجه
های متک ــر،  ای از عناصــر و مؤلفــه تمــدن بــه عنــوان یــت مفهــوم انتزاعــی، نمایــانگر مجموعــه

که از آنها با وصف تألیفی و ترکیبی، عنوان  شود.  انتزاا می« تمدن»متنوا و در هم آمیخته است 
هـا بـه خـود تمـدن بـه عنـوان یـت هویـت ترکیبـی و تجمعـی و نـه  در بح  از خاستگاه نیـز دیـدگاه

کرده های تشکیل عناصر و مؤلفه  اند. دهنده آن توجه 
گسترش و استمرار تمدن به عنوان یت هویت ترکیبـی جـام  گیری کلش فرآیند بـر ، بالندگی، 

های تبیینی ارائه شده به سه دسته عوامل یا مبانی بـه صـورت انفـرادی یـا ترکیبـی  دیدگاهاساس 
 مستند است:

هـای وجـودی، اسـتعدادهای  شناختی )با عنـاوین مختلفـی هم ـون ظرفیـت مبانی انسان .1
کـــی و تحریکـــی  نیازهـــای متعــــدد مـــادی و غیـــر مــــادی  متنـــوا فطـــری و غر یـــزی، قــــوای ادرا

خـــواهی و  ناپـــذیر، تکـــاپوی مســـتمر، تنـــوا هـــای انحصـــاری )هم ـــون خالقیـــت پایـــان توانش
سـازی و انتقـال  اندوزی، ذخیـره جویی، قدرت اعتبارسازی، معناسازی، ابزارسازی، تجربه تکامل

پــذیری، نهادســازی، میـل مســتمر بــه  نی، نظـمشــک پـذیری و عــادت عــادت  ها، اطالعـات و تجربــه
کـارکردی حیــات جمعــی،  انطبـاق بــا محـیط و اراده معطــوف بـه تســخیر طبیعــت(  ضـرورت هــای 

ـد و  های ناشی از سلوک و صـیرورت اجتمـاعی و تـاریخی، وجـود نخبگـان و چهـره تجربه هـای مول 
اشـاعه فرهنگـی یـا تبـادل یابی  مؤثر، مصلحان و قهرمانان تاریخی، موقعیت استراتژیت و امکان

هــــای تــــاریخی  هــــا و موفقیت هــــا میــــان جوامــــ  و ملــــل مختلــــف، شــــانا ها و خالقیــــت تجربــــه
 ناپذیر  بینی پیش
کتس یعنی دین یا ادیـان آسـمانی و نقـش  مبانی متافیزیکی و وحیانی .2 )ارسال رسل و انزال 

و منطق نظـری و عملـی  ، نظام ارزشی، فلسفه و قواعد زیستیبینی جهان محوری آنها در اعطای
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کانونی در عرصه  ترین ابعاد فرهنگ بشری(  های مختلف حیات فردی و اجتماعی به عنوان 
 گذار. اثرمجموعه دیگری از عوامل متفرقه  .3

گیری، توسـعه، اسـتقرار و اسـتمرار بـه  شمول اسالمی نیز در مرحلـه شـکل تمدن موعود و جهان
کی است. این نوا معنویـت در همـه ابعـاد آن جـاری و دین و معنویت دینی با مختصات ویژه مت

کمیت و اقتدار جهان گستر،  ساری است و بسط و تعمیق و تقویت این نوا معنویت از مجرای حا
 ترین رسالت آن شمرده شده است.  مهم
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هشژپو مهدیاه وی

 منابع

 مرکز اسناد فرهنگی آسیا.  ها و مفهوم فرهنگ، تهران: (. تعریف1357آشوری، داریوش ) _
گنابادی، تهران: انتشـارات 1375، عبدالرحمان )ابن خلدون _ (. مقدمه، ترجمه: محمدپروین 

 علمی و فرهنگی، چا؛ هشتم.

 شناسی دین، ترجمه: محمد دهقانی، تهران: رشد. (. روان1390اسپیلکا، برنارد و دیگران ) _

، ترجمـه: مهـدی «گرا فراسوی دین، به سوی معنویت انسان(. »1385الکینا، دیوید. ن. )  _
 (. 105 - 85، بهار )صص 29نامه هفت آسمان، شماره  وان، فصلاخ

 (. تأثیر فرهنگ بر انسان و طبیعت، تهران: افرند.1393اللهی بهاروند، سکندر ) امان _

ها، سـاموئل هـانتینگتون و  (. نظریه برخورد تمـدن1374امیری، مجتبی)ترجمه و ویراسته( ) _
 خارجه. المللی وابسته به وزارت امور دفتر مطالعات سیاسی و بین منتقدانش، تهران:

کاوش1393اهلل ) بابــایی، حبیــس _ هــای نظــری در الهیــات و تمــدن، قــم: پژوهشــگاه علــوم و  (. 
 فرهنگ اسالمی.

(. ساخت اجتماعی واقعیـت، ترجمـه: فریبـرز مجیـدی، 1375پتر. ل. و توماس لوکمان )  برگر، _
 انتشارات علمی و فرهنگی. تهران:

 (. فرهنگ و تمدن، تهران: نی.1388پهلوان، چنگیز ) _

ـــوین بـــی، آرنولـــد ) _ (. بررســـی تـــاریخ تمـــدن )خالصـــه دوره دوازده جلـــدی(، ترجمـــه: 1376ت
 امیرکبیر. محمدحسین آریا، تهران:

( . فرهنــگ پیــرو و فرهنــگ پیشــرو، تهــران: انتشــارات علمـــی و 1373جعفــری، محمــدتقی ) _
 فرهنگی. 

گوردون ) _  پیام. فر، تهران: سازد، ترجمه: اسد پور پیران ی(. انسان خود را م1352چایلد، و. 

 ساقی. (. اوتوپی و تفکرغربی، تهران:1379داوری اردکانی، رضا ) _

 سمت. (. فلسفه تعلیم و تربیت، تهران:1374دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ) _

 سمت.  شناسی، تهران: (. مبانی جامعه1373)_____________________________  _

 هرما. شناسی فلسفی، ترجمه: محمدرضا بهشتی، تهران: (. انسان1380دیرکا، هانا ) _

(، ترجمـــه: احمـــد آرام و همکـــاران، 1(. تـــاریخ تمـــدن: مشـــرق زمـــین ) 1370دورانـــت، ویـــل ) _
 تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
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 عطار. شناسی، تهران: (. زمینه فرهنگ1379االمینی، محمود ) رو  _

کتــاب نقــد،  ، فصــل«گرا هــای معنویــت هــا و جنبش جریان(. »1388رودگــر، محمــدجواد ) _ نامه 
 (.71 - 41، بهار و تابستان )صص 51و  50شماره 

هــای اســالمی صــدا و  (. ســیر و ســلوک در قــرآن، قــم: مرکــز پژوهش1388محمــدجواد )  رودگــر، _
 سیما. 

گی ) _ کنش اجتماعی، ترجمه: هما زنجانی1367روشه،   سی.زاده، مشهد، دانشگاه فردو (. 

 نی.  (. تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، تهران:1381)__________  _

 ، تهــران:ی، ترجمــه: محسـن ثالثــیمعاصــر در جامعــه شناسـ یها هیـ(. نظر1381تـزر، جــورج )یر _
 . یعلم

های نـوین  شناسـی و فلسـفه های جامعه (. نظریـه1377سوروکین، پی. تیریم الکساندرووی  ) _
  حق شناس. وروزی، تهران:تاریخ، ترجمه: امیر ن

ـــد، علی شـــجاعی _ ـــه مســـیحی و اســـالمی، تهـــران:1381رضـــا ) زن مرکـــز  (. عرفـــی شـــدن در تجرب
 بازشناسی اسالم و ایران.

 قلم. (. تاریخ تمدن، تهران:1359شریعتی، علی ) _

مرکـــز  (. مفهــوم تمـــدن و لـــزوم احیــای آن در علـــوم اجتمــاعی، تهـــران:1380صــدری، احمـــد ) _
گفت بین  ها. گوی تمدنو المللی 

، یهمـدان ید محمدباقر موسویزان، ترجمه: سیر المی(. تفس1363ن )ی، محمدحسییطباطبا _
 ه قم.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یقم: دفتر انتشارات اسالم

کوشــــــش: ســــــید هــــــادی  (. بررســــــی1388) _________________________ _ ــــــه  های اســــــالمی، ب
کتاب.  خسروشاهی، قم: بوستان 

، «نقـــش مـــذهس و معنویـــت در جهـــانی شـــدن(. »1386، رضـــا و جبـــار باباشـــاهی )تهماســـبی _
  (.212 - 197، زمستان )صص 56نامه مطالعات مدیریت، شماره  فصل

نامه اندیشه نوین دینی، سال  ، فصل«هوش معنوی(. »1386و همکاران ) غباری بناب، باقر _
 (.147 - 125سوم، شماره دهم، پاییز )صص 

 خجسته. فر، تهران: الدین رفی  شناسی، ترجمه: جالل (. انسان1389 ان )فرانسوا دورتیه،  _

 (. مفاتیح الجنان، قم: انتشارات الزهرا.1389قمی، شیخ عباس ) _
ــأمالتی بــر تعــالیم معنــوی1388کاتســینگر، جیمــز. اس ) _ فریتیــوف  (. تفــرج در بــاگ حکمــت )ت
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هشژپو مهدیاه وی

  ان و مذاهس.شووان(، ترجمه: محمدحسین صالحی، قم: انتشارات دانشگاه ادی
کاردان، تهران: شناسی اجتماعی، ترجمه: علی (. روان1368کالین برگ، اتو ) _  اندیشه. محمد 

ــی ) _ ــدا، تهــران:1381کــوش، دن ــدون وحی  (. مفهــوم فرهنــگ در علــوم اجتمــاعی، ترجمــه: فری
 سروش.

غ.یس یها کتاب ، تهران:ی، ترجمه: مشفق همدانیشناس (. جامعه1355کنیت، ساموئل ) _  مر

ــد _ ــام ل. ،گول ــس) جولیــوس و ویلی ــوم اجتمــاعی، جمعــی از مترجمــان،1376کول   (. فرهنــگ عل
 مازیار. تهران:

گرهارد و جین لنسکی ) _ (. سیر جوامـ  بشـری، ترجمـه: ناصـر موفقیـان، تهـران: 1369لنسکی، 
 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

ترجمــه: عبدالحســین آذرنــگ، (. تــاریخ تمــدن، از نــوزایی تــا ســده مــا، 1368لوکــاس، هنــری ) _
کیهان. تهران:  مؤسسه 

شناســـی فرهنگـــی ایـــران، تهـــران: پژوهشـــگاه  (. بررســـی در جامعه1386محســـنی، منـــوچهر ) _
 فرهنگ، هنر و ارتباطات.

(، قـم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی 3(. اخـالق در قـرآن )  1378مصبا  یزدی، محمدتقی ) _
 امام خمینی. 

(. جامعه و تـاریخ از دیـدگاه قـرآن، تهـران: سـازمان تبلیغـات 1368)________________________  _
 اسالمی. 

 (، تهران: صدرا. 2(. مجموعه آثار )  1379مطهری، مرتضی ) _

 (، تهران: صدرا. 3(. مجموعه آثار )  1380)_______________   _
 (، تهران: صدرا.6(. مجموعه آثار )  1380) _______________ _

 (، تهران: صدرا.13. مجموعه آثار )  (1380) _______________ _

 (، تهران: صدرا.23(. مجموعه آثار )  1383) _______________ _

 (، تهران: صدرا.24(. مجموعه آثار )  1385) _______________ _

 نگاه معاصر.  (. مشتاقی و مهجوری، تهران:1385ملکیان، مصطفی ) _
کبر مهتدی، تهران: امیرکبیر. ، علیالقوانین (. رو 1362منتسکیو، دوسکوندا شارل لویی ) _  ا

(. اسـالم و تنگناهـای انسـان متجـدد، ترجمـه: انشـاءاهلل رحمتـی، تهـران: 1383نصر، حسین ) _
 دفتر پژوهش و نشر سهروردی. 
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هـــای اســـالم، ترجمـــه: انشـــاءاهلل رحمتـــی، تهـــران:  هــا و واقعیت (. آرمان1382) _____________ _
 جامی. 

 اسالم، ترجمه: محمدصادق خرازی، تهران: نی. (. قلس 1390) _____________ _

ـــدری و  (. آموزه1382) _____________ _ ـــا امـــروز، ترجمـــه: حســـین حی هـــای صـــوفیان از دیـــروز ت
 سرا. قصیده محمدهادی امینی، تهران:

های اســتاد محمــدتقی  ها )زنــدگی و آثــار و اندیشــه (. تکــاپوگر اندیشــه1376نصــری، عبــداهلل ) _
 اه فرهنگ و اندیشه اسالمی.پژوهشگ جعفری(، تهران:

، در: پاســــخ آســــیا بــــه نظریــــه برخــــورد «ها برخــــورد تمــــدن(. »1384هــــانتینگتون، ســــاموئل ) _
 ها، ویرایش: سلیم رشید، ترجمه: محمدصادق خرازی، تهران: خورشیدآفرین. تمدن
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