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 چکيده

ته و یی مسلمانان با مدرنیارویی تمدنی، پس از رویدور شدن جامعه مسلمان از دوران رشد و شکوفا
ر درباره سازکار ورود دوباره جامعه مسلمان به چرخه یورزی ژرف و فراگشهیتمدن غربی، آنان را به اند

اری داشته یدو سده گذشته، فراز و فرود بس شمندان مسلمان دریپردازی تمدنی اندهیتمدن واداشت. نظر
ن یی ایستی، چگونگی و چرایکردهای کامال  متفاوتی را فرا روی جامعه مسلمان قرار داده است. چیو رو

فی، بررسی شده است تا یل محتوای کیای است که در این پژوهش با روش تحلمسئلهتحوالت نظری، 
ش ینه مناسبی برای افزایهای تمدنی، زمدگاهین دیترهای مهمها و قوتسازی ضعفاز رهگذر برجسته

شه معاصر یه تمدن در اندین فراهم آورد. تحوالت نظریشه معاصر مسلمیه تمدن در اندیکارآمدی نظر
مسئله ماندگی، مسئله عقبز، قابل بررسی است: یمسئله مشخص و متمات سه ین، با محوریمسلم

شمندان مسلمان درباره تمدن، یهای نظری انددگاهیدک از یچیشرفت. امروزه هیپمسئله نی و یت دیهو
ل یتبد مسلط گفتمان به متناظر، و های همساندگاهید برداشتن انمی از ای کردن رنگکم با است نتوانسته

در جامعه مسلمان از ه تمدن را یتواند نظرک از آنها، مییهای هرها و قوتی با ضعفیشود؛ اما آشنا
 مند کند.شتری بهرهیغنا و کارآمدی ب

 ته، مطالعات تمدنی.ین، مدرنیشه معاصر مسلمی: تمدن، فرهنگ، جامعه مسلمان، انددیيواژگان کل
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 مسئلهبيان  .1

ک بازه زمانی گسترده، ین روزگار است. مسلمانان که در یتمدن، چالش بزرگ جامعه مسلمان در ا
ی علمی و اقتصادی و فناوری بودند، اکنون یشرفت اجتماعی و شکوفایشری در پسرآمد جامعه ب

ا افول تمدنی، یورود جوامع اسالمی به دوران رکود  اند.ر آمدهیز رزمانی است که از آن فراز پرشکوه بهید
و مواجهه با  هدنبال داشت ت بهین وضعیشمندان مسلمان را برای خروج از ایاری از اندیبس یتکاپو
ند، یان فریدر آغاز ا .ده استیشتری بخشیب شتاب و سرعت هان تالشیته و تمدن غربی، به ایمدرن

داری دانینی سنت علمی جهان اسالم و مینشهین، تماشاگر حاشیشه معاصر مسلمیبخش مهمی از اند
ار گران یمعه مسلمان بسند، بر جایان فریگانه بود. ناسازگاری فرهنگی ایاز فرهنگ بمهمان های دانش

راث علمی، که کژتابی در فهم و ناهمگونی در انگاره را برای یی به میاعتناای از بیآمد و در پی دوره
کرد هنجاری و ین علوم و مهجور ماندن رویهای ا، کاستیایجاد کردجمعی از نخبگان مسلمان 

نخبگانی خود، ناهمگونی تمدن غرب با د و جامعه مسلمان در تراز یلی زود آشکار گردیزی، خیتجو
 ست. یکر فرهنگ اسالمی نین جامه، برازنده پیافت و دانست که اینی را دریفرهنگ د

ازمند یکه نافته است یای ت نابسامان تمدنی را دشوارهیگرفتاری در وضع ،اکنون جامعه مسلمان
شکل مراحل ی ازیالگو ارائه و زاندام چشمین مداخله فعال، ترسیبخشی از روند ا است.مداخله فعال 

توان انتظار داشت که روشن و کارآمد نمی یگمان بدون الگوی. بیاست مسلمان جامعه در ری تمدنیگ
گاهانه و اقدامات دریگر شکلیجامعه برای قرار گرفتن در مس انجام  ستهیخور و شا ری تمدن، تالش آ

داری و دگرگونی یپردازی است. پدهیای از نظردورهازمند سپری کردن ی. اما ارائه الگوی تمدنی، ندهد
نگری ده است که امکان جامعیتنمرتبط و درهم یرهایوند ذهنی متغیپردازی و پهیت، مبتنی بر نظریواقع

روزمند، یکند )پزی را فراهم مییردهی و برنامهنده، و قدرت سامانینی آیبشیو دنبال کردن هدف، پ
ه یشی درباره روابط و مناسبات سه الیاندردازی درباره تمدن، حاصل ژرفپهی(. نظر140-141: 13۸9
ستگی و درستی صورت یشاها در گستره اجتماع است، که اگر بهش و کنش انسانینش، گرایب دهیتندرهم

با  .ف کندیالت انسان اجتماعی تعریها و تماخواسته به دهیر مناسبی را برای جهتیتواند مسمی ،ردیگ
ش، به یز متناسب با آن گرایازها نیها و ابزارهای برآوردن نر، روشین مسیش آدمیان در ایقرار گرفتن گرا

 ابد. یروزآمدی و کارآمدی الزم دست می
صورت جدی درباره سازکار ورود دوباره جامعه مسلمان به شمندان مسلمان در دو سده گذشته بهیاند

ار و تحوالت یهای نظری، فراز و فرود بسن تالشیرسد که اد. به نظر میانورزی کردهشهیچرخه تمدن، اند
ی یستی و چرایل مطالعات تمدنی، بررسی چیز ذین پژوهش نیمسئله اگوناگونی را پشت سر گذاشته است. 
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ورزی شهیورزی مسلمانان در حوزه تمدن است. اما بررسی روند تحوالت اندشهیتحوالت نظری اند
شود با آشکار ساختن ست، بلکه تالش مییفی نیکرد توصیک رویمسلمانان معاصر درباره تمدن، صرفا  

ه کارآمد یک نظریسازی نهیهای مناسب آنها برای زمهیهای تمدنی، سودگاهیهای دها و قوتضعف
 اجتماعی در حوزه تمدن، برجسته گردد.

 روش تحقيق .2

تی یرد و ماهیگکار می های گوناگونی را بهچندبعدی است که دانشپژوهش در حوزه تمدن، پژوهشی 
(. ۸: 1390وندی ناگسستنی دارد )خالقی و پورعزت، ینگر پهای کالندگاهیای داشته، با درشتهانیم
 های مختلف دانش، خود  ها و حوزهجای رشته ای آن است که بهک پژوهش فرارشتهیری یگان شکلیبن
( و هرچه آن چالش 61: 13۸9سروی، دا کند )خواجهیت پیهای اجتماعی موضوعازها و چالشین
کپارچه و منسجم بهره گرفته شود یصورت شتری بهیهای بالزم است که از دانش ،تر باشددهیچیپ

های گوناگون، درک و فهم ها و مهارت( و در پرتو تعامل و ارتباط دانش9: 1390)خالقی و پورعزت، 
 (.11-7: 13۸۸گردد )رژکوله، عات فراهم کاملی از موضو

 هیدو سو دارایبی و یک روش ترکین پژوهش، یق در ایگفته، روش تحقشیژگی پیبا توجه به و
ان فکری، یا جری شمندیاند هر منظر از تمدن رییگشکل مراحل که معنا نیبد است؛ قییتطب لی ویتحل

 شهیاند در تمدن دربارهتر ا مهمیبرتر  هایدگاهی، دزمانهمد و شومی لیتحل و هیتجز الگو کی قالب در
 روش لی، ازیکرد تحلین رویبرای ا .شوندمی سهیگر مقایکدیبا  قییتطب صورتبه ن،یمسلم معاصر

 هایداده لیتحل برای قیتحق مهم هایروش که از شودیم استفاده 1دارجهت فییک محتوای لیتحل
 و ژرفا نظر از رهایتفس رایز است؛ ریپذانعطاف بسیار ،ییمحتوا ریتفس و پردازیهینظر برای و است متنی

 هم بر که است برخوردار تیقابل نیا از فییک محتوای لیتحل روش و هستند متفاوت انتزاع، هایهیال
به ن،یادیبن معانی ن راستا برای کشفیدر ا .شود متمرکز هاداده پنهان، و هم بر محتوای آشکار محتوای
بازتاب که شودپرداخته می خام هایداده و متون از موضوعاتی نشیگز به ،هدفمند و ییاستقرا صورت

  .باشد پژوهش هایپرسش دهنده
ازمند اصالح و یم که نیرو هستهنی روبیشیپ یهاا پژوهشیها دگاهیه و دین پژوهش ما با نظریدر ا

دار، مورد توجه جهت یمحتوا لیتحل در روش قا  یکردی دقین رویا بسط مفهومی است؛ و چنیل، یتکم

                                                                    
1. Directed Content Analysis .  
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 خود ای هینظر چارچوب مفهومی   دادن گسترش و ساختن ز معتبرین روش نیرا هدف اصلی ایاست؛ ز
شیپ امر نیا. کند کمک قیتحق یهاپرسش بر تمرکز به تواندمی موجود، شیپ از هینظر. است هینظر

 با تواندمی پژوهشگر کند ومی فراهم میمفاه نیب ارتباط درباره ای نظر مورد میمفاه درباره را ییهانییب
 اساس بر ادامه در و کند آغاز اصلی میمفاه ییشناسا با را خود کار ن،یشیپ هایپژوهش از رییگبهره

 هینظر از کردن یا نکردن تیحما برای ییشنهادهایپ دار،جهت محتوای لیتحل روش از ناشی هایافتهی
 اصالح، بر تواندمی ،نشود منتهی متضادی ای متفاوت دستاورد به اگر ندیافر نیا. باشد داشته نییشیپ

 .(26-24: 1390مان و نوشادی، یباشد )ا اثرگذار ،نییشیپ هینظر تیتقو ای گسترش

 انديشه تمدنی در پيشينه جامعه مسلمان .3

های اجتماعی، شین پویدرباره ادن یشیاند .ها و مسائل گوناگون استشیرنده پویجامعه انسانی دربرگ
کرد یآورد. اما تفکر اجتماعی زمانی راهگشا خواهد بود که دارای روتفکر اجتماعی را به ارمغان می

خود، نشانه خودینش تمدنی باشد. برخورداری از دانش اجتماعی بهیک بینگر و در چارچوب کالن
گاهیکه بسا کسانی  ست.ینش تمدنی نیمندی از ببهره نش و درک یب، اما دارندای تمدنی بسیاری هآ

اما دارای  ،ستندیپژوه ن؛ و بسا کسانی که تمدنندارکنند، ندای که در آن زیست میجامعه ازتمدنی 
نگرند. های اجتماعی میه به مسائل و چالشین زاوینش تمدنی هستند و از ایتفکر اجتماعی و ب

اند و از های اجتماعی راهگشا بودهشهیدارای آرا و اند خی خودیز در گستره تاریشمندان مسلمان نیاند
 اند. دهیخ جامعه مسلمان گردیا و بالنده در تاریری تمدنی پویگساز شکلنهیزم ،ن رهگذریهم

را یگردد؛ زنی و اسالمی بازمییری آنان از فرهنگ دینش تمدنی مسلمانان به اثرپذیادی از بیبخش ز
 و نییآ چیه در را آن رینظ که است برخوردار پررنگی اریبس اجتماعی کردیرو از اسالم، نید هایآموزه
 روح به که زمانی تا زین نییآ نیا روانیپ .(60: 13۸7ی، یافت )طباطبای تواننمی گریید متمدن ملت

 شند،یندیب اسالم از برآمده معرفتی و ییمعنا نظام چارچوب در و باشند وفادار هاآموزه نیا بر حاکم
 بخش و است اجتماعی فطرتا   که انسانی. کنندمی عمل و شندیاندمی گرید انیاد روانیپ از تراجتماعی

 کامل سازگاری و یینواهم احساس نیییآ نیچن با است، اجتماعی زین او ازهایین و کنش رفتار، عمده
 مسلمان شمندیاند و باشد اجتماعی شهیاند بدون تواندنمی مسلمان انسان بیترتنیبد .داشت خواهد

هیمابنن یه بر ایمسلمانان با تک. داشت خواهد نظر زین آن اجتماعی ابعاد به دانش، از ایحوزه هر در
 که اندآورده دیپد های اجتماعی راشهیاند نه ارزشمندی ازیگنج گذشته، سدهچهارده  های اجتماعی در

ها، دانش ریسا متن خ، با اشراب آن دریای از تارد و در برههینام اجتماعی مسلمانان دانش توان آن رامی
  .اندا و بالنده بودهیگذار تمدنی پوانیبن
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شناختی راهبردی برخوردار ت روشیاز اهم« حکمت»واژه نه تمدن اسالمی، بررسی دانشیشیدر پ
 حق آن، رهگذر از انسان که است ایژهیو فهم و درک برای مسلمان دانشوران دواژهیکل است. حکمت،

گاهی، و تذکر و تفکر با مفهوم نیا. ابدیدرمی را قتیحق و  ناگسستنی وندییپ انهیمعناگرا تعقل و خودآ
ن آن، وجودشناسی و یمعنای امروز فراتر از فلسفه به ،و فرزانگی« حکمت»ن اساس، یبر ا .دارد

نگاهی  با میکه انسان حک کندمی فرزانگی اقتضا نیرد. همیگپی می زمانهم شناسی راشناخت
 لوازم ساختن فراهم با تا بررسی کند معاد راستای اصالح را در معاش بهبود زندگی و سامان ش،یدوراند

برای  «حکمت» نیا. کند نیتضم خود را آخرت هم سعادت و ایدن ریهم خ ،نیدلنش و زندگی آرام کی
است یر منزل و سیاخالق، تدب بخش سه در مسلمان مانیسوی حک از ،شود «عملی» جامعه در آنکه

  .گرفته است بر در را حکومت و جامعه تا فرد از ،زندگی بشر مختلف ابعاد و ری شدهیگمدن پی
ت خود هستند، مییای هویدنبال اح توجه دوباره به حکمت عملی در روزگاری که مسلمانان به

: 1395ان، یمیگر سازد )نعجلوه وستهیپهمت بهیک کلیهای تمدنی را در قالب تواند عناصر و مؤلفه
در  رایز کنند؛نمی آغاز صفر نقطه مسلمانان برای ورود دوباره و اثرگذار در چرخه تمدن، از (. البته11

ه نکیبرای ا اما ؛(173م: 2005دقطب، یهستند )س مندبهره بارراثی گرانمی نی خود، ازیپرتو فرهنگ د
 توجه معرفتی خود عقبه به ژرفانگر و نگاهی پرسشگرانه با دیبا م،یاستادهیقا  در کجا ایدق اکنونم یبدان

 عملی حکمت نهیزم در ژهیوبه ،های گذشتهسده طول در مسلمان فرزانگان که علمی را تراث آن و میکن
ارزشمند، از ن تراث یخی ایگستره تارم. کنیبازخوانی  دقتبه ،اندکرده دیتول آن های متعددشاخه و

 رد.یگس تمدن اسالمی تا دوران فرود آن در سده هشتم هجری را در بر مییدوران تأس

 ق(339 -259) فارابی. 1ـ3

(، و مؤسس فلسفه 153: 5م، ج1977خلکان، لسوف مسلمان )ابنین فیترعنوان بزرگ فارابی به
را یسلمانان برخوردار است؛ زخ تمدن میی در تاریگاه واالی( از جا13۸4اسالمی )داوری اردکانی، 

)فاخوری و الجر، « س کندیاالطالق، توانست مکتبی کامل تأسعلی»برای فلسفه در تمدن اسالمی 
با هدف  را بندی علوم در فرهنگ اسالمین اثر مستقل و مدون درباره طبقهیاول . همچنین(447: 13۸6

و  ف کرده است؛یرا او تعر شناختهای مختلف روش د آورده است؛یاو پد ها،معرفی تمام دانش
)نصر،  است کشف کردهاو  را (15م: 1996)فارابی،  ها با یکدیگرارتباط علوم منتج از این روش

)صفا،  اندکردهروی یپ از اون آثار همسان، یدر تدو ،نییرو هم دانشمندان پسنی(. ازا125: 1390
رمسلمان و مراکز علمی یشمندان غیر اند( و هم فراتر از پهنه جهان اسالم، ب1۸7-16۸ :1، ج1329
 (. 125: 1390ن اثرگذار بوده است )نصر، یزممغرب
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ان فلسفی یتوان معلم علم و تمدن دانست. جراش میورزی ژرف فلسفیشهیفارابی را در پرتو اند
گذار ز اثریری تمدن نیگاست و کالم، بر شکلیان نهاد، از رهگذر اثرگذاری بر اخالق، سیکه فارابی بن

ساحت مسائل  بااگرچه متفاوت احت مسائل فلسفی را سی(؛ ز101: 1392ان، یبوده است )نصرت
. دیآد نمییشناختی پدمعرفت فلسفی و بدون عقبه ،دگاه تمدنییا دیه اجتماعی ینظر هیچست، اتمدنی 
گاهی و هادانش بر را راه ،ع معرفتی اومناب و تواند از رهگذر معرفی انسانفلسفه می در مطرحمبانی  آ

تبار وحی و ارزش اع شناسی،معرفت در اگر .ببندد ای دیبگشا ،است ری تمدنیگشکل الزمه ی کهیها
عقل  مثال  . داشت خواهد فعال حضور هم نقل تمدنی، مسائل حوزه در گاهآن شود، رفتهیپذنقل 

الهی  علم مخزن به شدن لیبرای تبد را آدمی تیظرف شود،می مطرح فارابی فلسفه دل مستفادی که در
 تواند بهمستفاد می عقل ( با کمک3۸م: 1996ا علم مدنی او )فارابی، ی مدنی حکمت کند ومی نییتب

 .ببخشد تیرسم انی،یمعرفت وح منبع از زی برآمدهیتجو دانش کی مثابه به فقه

 ق(732-808خلدون ). ابن2ـ3

نگرش با  تا دیکوش ،ان دوران فراز  تمدن اسالمییپا در که است شمندییاند نیتربرجستهخلدون ابن
 سازد. او به استوار عقل هیپا بر را خیتار عیوقا نقل و خی بپردازدیهای تاردر پژوهش نوآوریبه  ،تمدنی

 لیدل نیهم به. نهد انیبن قی رایدانشی حق ها بود تا بر اساس آن،دگرگونی در تمدن منطق دنبال فهم
 ورزی اوشهیاند. بنگرد استیس و اقتصاد جامعه، به ،لسوفانیف با ای متفاوتوهیش به کردمی تالش
، 13۸5خلدون، )ابن العمران علم با عنوان شناختی منسجم مجموعه کی به تا  ینها ،مسئله نیا درباره

 تعامل به های خودلیدر تحلربنا قرار دادن نظام اجتماعی، یبا ز کرد. او تالش دی( انجام69: 1ج
در  خلدوناما ابن .(164: 1364)نصار،  بپردازد امدهای آنیپ و فرهنگ، و اقتصاد جامعه، با حکومت

اسالمی را  مغرب ژهیوبه و جامعه مسلمان آغاز شده بود تمدن انحطاط ست که روندیزای میزمانه
ن یو همچن مسئلهن یا .(69: 1363؛ الکوست، 30-17: 135۸)مهدی،  بودم فرا گرفته یبحرانی عظ

با  موجب شد که (10م: 1990ل، ی)أومل خیاز روش إسنادی مألوف در پژوهش تارخلدون ابن خروج
اسالمی، استقبال و نی یفرهنگ ددر چارچوب  اششهیی اندیایدر روش، و اتقان و پو ویوجود نوآوری 

 .گرددفراموش  سده نیچند ،و دستاورد فکری او او نشوداز چندانی 

 تمدن، چالش معاصر جامعه مسلمان .4

 بوده هاناکامی برای جبران زشیانگ آگاهی و خاستگاه همواره ب،یهای رقاز تمدن شکست احساس
ساله  1100ان امپراتوری یدر پا( )استانبول هیگونه که پس از تسلط مسلمانان بر قسطنطنهمان است.
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پس از  زین مسلمانان د،یگرد آغاز موجود وضع برای اصالح های جدی اروپاتالش م(،1453زانس )یب
 برای اصالح های اساسی راتالشای از مجموعه، های اسالمینیان به سرزمییاندازی گسترده اروپادست
می قرار بیهای رقروی تمدن فراز تمدنی، فراپس از هر که کردند. پرسشی  آغاز شیتمدنی خو تیوضع

 قافله از چرا آنها ز نقش بست:ین مسلمانان ذهن در کشد،را به چالش میهای معرفتی آنها انیبن و ردیگ
؛ 16: 13۸0، یاللی)ف ؟اندافتهی دست شرفتیپ از حد نیا به چگونه انییاروپا و اندمانده عقب تمدن

زدگی آنان ، و هم شتابهم شگفتی جامعه مسلمان ،تهیدامنه نفوذ مدرنسرعت و ( 100م: 1990ل، یأومل
. فروپاشی خالفت (19: 13۸7راحمدی، ی؛ م65: 1372)خدوری،  در پی داشتی یجورا برای چاره

 د.ینده بخشیشمندان مسلمان، شتابی فزایپردازی تمدنی اندهیند نظریز به فراینم( 1924) عثمانی
ن یا .دنبال داشته است ها را در جهان اسالم بهاز واکنش یفیغرب، ط یمواجهه با مظاهر تمدن

 -1۸17داحمدخان )یکه س ییتا جا ؛دادیرا نشان م یزدگو شتاب یاز سردرگم یها ابتدا موجواکنش
م( در غرب جهان اسالم، گسست از 1۸73 -1۸01) یم( در شرق جهان اسالم، و رفاعه طهطاو1۸9۸

انه به خود یگراهیها رنگ دفاع توجواکنش یمدت یپس از آن، برا ؛زدندیاد میسنت و تراث اسالمی را فر
ستم ین قرن بینخست یهاج و در دههیتدراما به ؛ق داده شودیته تطبیمدرن یگرفت تا سنت با دستاوردها

ها در دگاهیمند شدن دن دوره، با نظامیبه خود گرفت. در ا یاسالم یداریها رنگ ب، واکنشیالدیم
 یکردیآن، رو یمترق یهاو التزام به آموزه« بازگشت به اسالم»ده یژه اجتماعی، ایک گفتمان ویقالب 
به قله  یجامعه اسالم رداندنت موجود و بازگیرفت از وضعبرون یبرا یحلعنوان راهو به شد یراهبرد

ها و دگاهی، دزمانهمصورت د. البته بهیروزافزون برخوردار گرد ی، از اقبالیمجد و عظمت تمدن
 ده است.یگرد مطرحز یهای معرفتی جامعه مسلمان نتیظرف دربارهکردهای سلبی یرو

 مسئلهان کالن فکری با سه یدر سه جر را های فکری مسلمانان در دوران معاصرن پروژهیترمهم
 شمندان را بهیماندگی جامعه مسلمان، اندعقب مسئلهنخست،  کرد.بررسی  توانمیز یمشخص و متما

ن روند، بهیهای آشکارشده در اشی در سنت و تراث اسالمی سوق داد. کاستییان بازاندیسوی جر
اری از یل، در مرحله دوم، بسین دلیهم ل کرد و بهیاصلی مسلمانان تبد مسئلهنی را به یت دیج هویتدر
بیت، آسیت کردند. اما در نهایان بازگشت را تقویوردند و جری روی آیادگرایشمندان مسلمان به بنیاند

اجتماعی  مسئلهشرفت مسلمانان، یت پید و اهمیلی زود آشکار گردیز خیان بازگشت نیهای جر
 د آورد.یشانه را پدیان بازخوانی نواندیکه جر شددی یجد

 ماندگی عقب مسئلههای مبتنی بر نگرش .5

ن یهای آغازدهه تا نوزدهم قرن آغاز از که ی کردیشناسا کردی رایرو توانمی انمسلمانه معاصر شیدر اند



 

 

1397سال دوم، شماره سوم، بهار و اتبستان                      دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه      
 

۸ 
 

 عموم ماندگی،مسئله عقبدر پاسخ به . هددرا نشان می یسرگشتگای گونه الدی،یستم میب قرن
به چالش  اند؛ اماداشته نظر اتفاق مسلمان جامعه روند اصالحی در آغاز ضرورت بر مسلمان شمندانیاند
شه یسوی ناکارآمدی الگوی سنتی اند بهرا شمندان مسلمان ی، برخی از انددن الگوهای موجودیکش

د در برابر یمثابه جهانی جد ای معاصر را بهیبود که دن نگاهی، برآمده از نظرین گذار ید. ادااسالمی سوق 
ای را بر آدمی تازه( و سازگار با آن، اهداف و ابزارهای 9-۸: 13۸1داد )سروش، م قرار مییجهان قد

آن  ،تهیمبانی معرفتی مدرنرش یبا پذشمندان ین دسته از اندی. ا(292-291: 13۸۸کرد )همو، ل مییتحم
برآمده از آن  دانسته، سبک زندگی اط تمدنیانحط های اجتماعی ووه قطعی برای خروج از بحرانیرا تنها ش
 . (50-49: 1377انگاشتند )نصر، شرفت و توسعه مییابی به پیدست را تنها راه
)ظاهر،  نددانستمیماندگی تمدنی ن و سنت را عامل نابسامانی اجتماعی و عقبیوند دیپ آنها
اسالم و مسلمانی  به دارشناسانهیپد رونی ویب ی،ینگاهی استعال تا کردندمی تالش ( و39-3۸م: 199۸

درباره میراث  مسلمان جامعه در های موجودنگرش دگرگونی ژرف به د،یکردهای جدیروداشته باشند. 
می انگاشته نیچن شدن، عرفی دربارهن ینخستهای دگاهیروی از دیبا پ ود یشان انجامیخی ایفکری و تار

 باورن یات و شمول یک در جامعی. با تشکدارد وندی ذاتی وجودیپ شدن عرفی نوسازی و انمی که شد
 وهیشل شد که ین تعدیدگاه چنین دی، ا(21-20: 13۸0زند، ؛ شجاعی147-146: 13۸۸زاده، وسفی)
گسست  دهندهنشان ن نگاهی،یچن. بود خواهد ای گذشتهیدن با متفاوت حتما   ،ای مدرنیدن داری درنید

شده است ن ییا تبیر یهای گوناگونی تقروهین گسست به شیا .است شه و معرفت سنتییژرف آن از اند
 م کرد.یکرد کلی تقسیا رویرا به سه دسته آنها  توانکه به باور نگارنده می

 . تحديد قلمرو دين1ـ5

 ماندگی جامعهعامل عقب گوناگون، و های متفاوتدر قالب خوانششمندان مسلمان یاز اند برخی
ن دسته با یا. دندیدمی و سلطه آن بر تمام نهادهای اجتماعی در جامعه نیر دیحضور فراگ را مسلمان

 به ری تمدنیگشده برای شکلآزمودهک مدل ی راته یمدرن ،سمیاعتبار فلسفی و معرفتی سکوالررش یپذ
از  ل شود.یشرفت تبدیند به الگو و روشی کارآمد برای پتوامیز ینکه در جامعه مسلمان  آوردندشمار 

زندگی  در دیداری نبانیدکند و دا میی، ضرورت پنیتره و قلمرو ددگاه، محدود ساختن گسین دیا
 که ای استن عرصهیرا ایز(؛ 9۸: 1377دخالت کند )بازرگان، کرد تمدنی او یی انسان و رواجتماع

 نی،ید معارف از استمداد انسانی بدون خرد و گرددمی متمرکز آن بر مستقل صورتبه انسان تیعقالن
 بهن یانه به دیگرالیکرد، نگاه تقلین رویخاستگاه ا. جهانی او خواهد بودنیا ستیز کردن اداره دارعهده
 .(124-117: 13۸۸دری، یشود )حی است و تنها بر حوزه کارکردها متمرکز میک نهاد اجتماعیمثابه 
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م( است که بر 1966-1۸۸۸) ، علی عبدالرازقنید قلمرو دیشه تحدیاند ندهینما نیتربرجسته
در  خالفت اسالمی فروپاشی ساختارپس از  اوده است. یاست متمرکز گردین از سیی دیه جداینظر
ک ی ،نیینی خود، از درون اسالم و از منظر احکام دیه بر دانش دیبا تک تالش کردم( 1924)د یجد هیترک

به امامت عامه  ،شامل قرآن و سنت ،ل اسالمییهرگونه اشاره منابع اصاو . زی کندیرسکوالر را پیان یبن
 نفی کرده است راعت بر گونه خاصی از حکومت یز توقف اقامه و اجرای شریا خالفت، و نی

نی بوده و یمنحصر در دعوت د . از نظر وی رسالت حضرت محمد(16-14م: 1925)عبدالرازق، 
 در را مسلمانان دست اسالم ،علی عبدالرازق نگاه ازاسالم دخالتی در چگونگی اداره جامعه ندارد. 

مانی و مکانی ز اقتضائات به توجه با ،حکومت ساختار و تیریمد برای نظام مناسب ساختار نشیگز
خود را به همان ساختاری  ،لی ندارد که ما مسلمانانیپس دل ؛(103)همان:  هر جامعه باز گذاشته است

 افتند.یم که مسلمانان صدر اسالم آن را مناسب جامعه خود یمحدود کن

 . گسست سنت از دين2ـ5

خی مییمسلمانان را در سنت و روند تار تمدنی چالش، خاستگاه شمندان مسلمانیاز اند گریی دگروه
شده که  دانستها مغزی ین دارای گوهر یدگاه، دین دی. در ااندکرده لیتحم اسالم بر انینیشیپ که دانند

های برداشتای امکانی است و مسلمانان در هر دورهفر فرازمانی و آن، از های برآمدهباورها و ارزش
م: 1994د، ی؛ حامد ابوز220: 1377اند )کرمی، کرده مطرح آن از را تی خودیازهای موقعین با متناسب

متن »ا ی نی مسلمانانید رهاست که معرفتیتفس و هابرداشت نیهم و (20: 13۸2، ی؛ شرف197
 خی قلمدادیامری تار را آن توانمی پس دهد.می لیتشک ( آنان را114-105: 1376)ارکون، « نیيپس

های شیگرا و هادانستهشیمتأثر از پ( و 111: 1392بوده )سروش، که محکوم به احکام بشری  کرد
  .(۸5-۸6: 13۸6؛ علمی، 1۸9: 1392؛ سروش، 40و  23: 13۸5)مجتهد شبستری،  است مفسران

ر د دنیگرد محدود، دیآد مییخی پدیقی و اسالم تاریز نهادن میان اسالم حقیکه از تما دگاهیدن یا
ز لزوم تحول در اجتهاد و یخی و نینقد تار ضرورتتابد و بر را برنمیمنظومه فکری و میراث گذشتگان 

تدارک مبانی  کرد بهین رویی اازمندین .(169: 13۸5)مجتهد شبستری،  کندمی دیتأکن یفهم از د
سوق د یجدهای ها و روشهینظر ری ازیگبهرهسوی  را به دگاهین دیطرفداران اژه، یشناختی ومعرفت

 افتیره به ندهیفزا شیگرا در ژهیوکرد را بهیش و رون تالی. ا(166-165: 1395داده است )عباسی، 
رهنمودهای  منبعی از قرآن ن منظر،یاز ا. کرد مشاهده توانمی ر قرآنیدر تفس 1گرابافت ای گرانهیزم

                                                                    
1. Contextualist.  
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همچون  را آن بایدو ن شوداستفاده می های متفاوتوهیش به متفاوت، طیشرا در که کاربردی است
خود را  هایشمندان تالشین دسته از اندین، ایبا وجود ا ن جامد و ثابت تلقی کرد.یقوان ای ازمجموعه

 باور تمدنی دوباره شیهای اسالمی برای زامندی آموزهتوان به و کنندت اسالمی تلقی نمییخارج از هو
 .(260-211م: 1993دارند )عابد الجابری، 

 . رويکرد انتقادی3ـ5

جامعه  یراث فکرینقد فرهنگ حاکم و مت، به نقش آن در یتمرکز بر عقالن شمندان بایبرخی اند
. باور ندهستد و اتکا به عقل و اصول آن یجد یهاهیفرهنگ بر پا یخواهان بازساز مسلمان توجه کرده،

اند کرد انتقادی را پی گرفتهیاست که رو شمندانییژگی اندین ویتر، مهمت عقلیت و حاکمیمرجعبه 
 های گوناگونحوزه در گری انساننشیتوان آفر( و 214م: 199۸؛ حرب، 90: 2م، ج1994با، ی)صل

خی که جامعه مسلمان درباره یبه روند تار آنان. (44م: 2016، ی)النو سازندمی برجسته زندگی را
افتهی مسلمانان نزد لرمستقیعنصری غ را تیعقالن رایز نگرند؛ده انتقادی مییبا د ،کرده طی تیعقالن

ز یهای اسالمی ندانشحتی ت از وحی بوده است. ید به تبعیت نقل، و مقیتکی به مرجعم همواره که اند
 خودساخته، ن سنت  یتنگنای ا در شمندانیاند و اندافتهینی، قداست ید نصوص سنگهم و همسان

خی، امری ضروری ین قداست تاریگذار از ان یبنابراند. اهددست دات را از یفرصت اجتهاد و عقالن
 .(229-22۸: 1390ان، یمی)نع نداردنی ید نصوص قداست شکستن ربطی به که است

ن یت را تجربه کرد که ایآوری به عقالنار کوتاهی از روییاز نگاه آنان، جامعه مسلمان دوران بس
: 13۸1)طباطبائی،  دیانجامهای اسالمی آموزه از افتی خردورزانهیدر به ت،یعقالنگشودگی در برابر 

هاست که اما اکنون مدتز تمدنی ژرف و بالنده در جامعه مسلمان بود. یدستاورد آن ن و (326و  2۸1
 دست داده از را تیعقالن خردورزی و تیبرد و ظرفسر می شه بهیاند از ط امتناعیشراجامعه مسلمان در 

 (.2۸5ند )همان: ینشاز قلمرو فهم آدمی، برتر می کند کهه مییو تنها به آن دسته از منابع معرفتی تک
 و تالش هر است، ساخته ناتوان و هیمات را بییوستار زوال و رکود فکری در جامعه مسلمان که عقالنیپ

اما در هر صورت، در  ؛(53: 1375)طباطبائی،  کشاندمی شکست به دهی آنبرای سامان ی رایتکاپو
 کردنوسازی  نی راید شهیاند توانمی کرد انتقادییرو با تنهاشه روزآمد، یبهره از اندبی ن جامعهیا

 . آورد دست ه اسالم در عصر حاضر بهعرضترک و سازگار برای ( و زبانی مش97-95: 1377)خلجی، 

 هويت دينی  مسئلههای مبتنی بر نگرش .6

ته را یو اقتباس از دستاوردهای مدرن ،شمندان مسلمان هرگونه نرمش در مواجهه با غربیبرخی از اند
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مندی بهره بر هیتک با ،کردیرو نیا در. کنندمی های اسالمی قلمدادارزش و هان و آرمانیمخالفت با د
و  شودد مییتأکاجتماعی  مسائل تمام در نید کارآمدی مطلق بر ر،یرناپذییتغ و ثابت اصول از نید

لفییدر قالب رونی ییآ نی ویهای دشهیبازگشت به ر تنها راه چاره برای جامعه مسلمان تلقی می ،کرد س 
( 496-495: 13۸5گران، یده )اکلشان و دینام ییادگرایبنکرد را ین رویاسی معاصر، ایدانش س. گردد

 ت خود دانسته است. یکپارچگی و هویه یدها علیواکنش مدرن جامعه مسلمان برای دفع تهدو آن را 
 تندرو ت  یوهاباز  امروزه که داشتههای گوناگونی خوانش و هاشیکرد سلفی در گذر زمان، گرایرو

روی از یمکلف به پ را خود هاانیجر نیا تمام .حضور داردآنها  انیدر م رومیانه ن  یالمسلماخوان تا
ن الگوبرداری یش همواره از صحابه و تابعیدر پندار و کردار خو که کوشندمی و دانندسلف صالح می

دنبال آن هستند که باورهای اسالمی را در همان فضای  رو بهنی. ازا(23: 13۸9، ی)البوط کنند
ر یغ که است دگاهی آنید نیچن الزمه. اندکتاب و سنت فرا گرفته ابند که صحابه و تابعان ازیگفتمانی در

گاه یاز جامنطقی  های عقلی ورفت و اسلوب نباید گریسراغ ادله د ار بشر نهاده، بهیاز آنچه قرآن در اخت
 .ندستین مندمستقلی بهره

زه یبرای تئور ،با فروپاشی خالفت عثمانی زمانهمستم میالدی و یدر آغاز قرن ب د رضایمحمد رش
ل یدل را آغاز کرد که به یعربی در ساختار مبتنی بر حکومت اسالمی، تالش -کردن خالفت اسالمی

 دیط اجتماعی، به فرجام مطلوب نرسیآن با شراناسازگاری  زین و سنتاسی اهلیان فلسفه سیسستی بن
ل همراهی با ید رضا که در آغاز و به دلی. رش(195: 1377؛ فراستخواه، 159-15۸: 13۸5ت، ی)عنا

 به ،تیگسترش وهابده بود، پس از یدجمال را برگزیکرد سیبا رو ده بازگشت به اسالمی، امحمد عبده
البته برخی از  .(193ق: 1425)محمود متولی،  سلفی با خوانش وهابی پرداختشه یج اندیوتر و نشر

شه سلفی یاند انطرفدار را به جرگه یمسلمانان، و بیبرای تقر کرد او مانند تالشیهای روژگییو
شه اعتدالی، حلقه وصل او با ین اندی. ا(143و  132: 13۸9ان کاشانی، ی)فرمان دهدمی سوقاعتدالی 

 .گذاری کردهیرا پا نیالمسلمبود که جماعت اخوان ده حسن البنایبرگزکرد یرو
 اسالمی با دولت سیتأس و اسالم تیای حاکمیاح را خود هدف نیترن مهمیالمسلماخوان

باور بودند که  نیبر اآنها  رای؛ زکردخ صدر اسالم معرفی میینی در تاریت دیاز حاکمری یالگوگ
فکری  رهبران نیتراز مهمکی ی .است مسلمان جامعه نی دریهای دنی مانع تحقق آرمانیردیحکومت غ

دقطب که تمدن را همان اسالم و یس .بود م(1966 -1906دقطب )یس س،یان پس از دوره تأسیجر نیا
ای که گرفتار ضعف هر جامعه معتقد بود (،105م: 1979دقطب، ی)س ستدانهای آن میالتزام به آموزه

روندی  برخالف ان دگرگون شود. اوید از بنیکه با استجامعه جاهلی  ،نی باشدیو سستی در باورهای د
 زمامدار (،25: 13۸5، یبودند )مسجدجامع مودهیپ خیتار طول در سنتاهل مسلمان عالمان که
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ر، ی. تکفبود زمامدار ریتکف متضمن اعالم، نیا و مسلمانی دانست چارچوب از خارج اسالمی را جامعه
)کپل،  شودان خارج مییآسانی از دست علما و روحانبه ،ار خطرناک است که  کنترل آنیسالحی بس

 تقابل در که گرفت شکل او شهیاند ای ازژهیخوانش و م(1966) دقطبی. بعد از اعدام س(5۸: 1371
 نیا طرفداران. کردد مییبر ضرورت مبارزه با دولت تأک ن،یالمسلماخوان انهیجواستراتژی مسالمت با

 قرار های خودتیحه فعالسرلو را اسالم صدر نی درید ری جامعهیگشکل ندیافر ری ازیالگوگ خوانش،
  تند.گرف بهره خود اهداف و مقاصد انیبرای ب «هجرت» و «ريتکف» میمفاه از و ندداد

و با روند تحوالت  بودری رو به گذشته یگجهت کی ،دقطبیشه سیوسوی انددر مجموع، سمت
ی اسالم برای پاسخیدقطب با وجود باور قلبی به توانای. سداشتآشکار قرار  یشه اسالمی در تقابلیاند
ازهای روزآمد بشر و جامعه بشری، در برابر سازگاری اسالم با دستاوردهای مادی و یی به تمام نیگو

ی سطحی که یگرافینی و تکلین ظاهربی. افترید و هرگز آن را نپذرستادگی کیسرسختانه ا ،معنوی بشر
ان فکری یک جریری یگبه شکل ،درکنی دنبال میینی را فارغ از اهداف و مقاصد دیف دیشناخت وظا

د و هم رکمشکل  دچارد که هم مناسبات درونی جامعه مسلمان را یانجامر یناپذافراطی و انعطاف
 .ختساگر را دشوار یا جوامع دامکان تفاهم و تعامل ب

 پيشرفت  مسئلههای مبتنی بر نگرش .7

عنوان چالش اصلی جامعه مسلمان،  شرفت بهیپی تمدن و یشمندان مسلمان، در پی شناسایبرخی از اند
 راستا، نیا در. اندکرده معطوف جامعه عنی فرهنگی ،تمدن خاستگاه به را های اصالحی خودکوشش

 زین اصلی آن شعار و بردمی سود جی،یتدر رییتغ منطق از که دندیبرگز برای اصالح کردی رایرو آنان
 شدهای گوناگونی تجربه و آزمون وهیر وضع جامعه مسلمان، شیی. برای اصالح و تغبودب یو تهذ لیتعد

 اری ازیگمان، سررشته بسکه بی گرفت اسی پرشماری شکلیس های اجتماعی وزشیخ و هاو جنبش
  .(79: 13۸5ت، یگردد )عنابازمی اسالم جهان در دجمالیس های گستردهو تالش اقدامات بهآنها 

های فکری و فرهنگی گوناگون در قالب ست که چالشیزای مینی در دورهین الحسیالددجمالیس
ن یهمی و با ابزار استبداد و استعمار، جامعه مسلمان را در بر گرفته بود. به یزدگی و جبرگراگری، علمدهری

خوبی میبه ی مسلمان معاصر خود راهاها و شخصیتها و نهضتماهیت حرکت نیالددجمالیس ل،یدل
: 13۸2بود )مطهری،  ار کوشایبس های اجتماعی،بیش جامعه مسلمان از انواع آسیرایشناخت و برای پ

با  ی آشکار خودیارویآن روزگار، رو های فکری و سیاسیو مستدل جریان منطقی با نقد(. او 30-37
زدگی مسلمانان را غربو  ،دینی پرداخت باورهایبه دفاع از زد، اد مییرا فراستعمار فکری و فرهنگی 

آشنا کردن در  یشتازیحرکت او پارزش اساسی و اصلی (. 4-3ق: 1347نی، یکرد )الحسمی نکوهش
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دنبال تحقق  دجمال بهیه اسالمی که سی. اتحاد(51م: 2002نبی، )بن ده اصالح استیاجامعه مسلمان با 
 باور نیهم و دادمی دینو را بالنده و ایزی تمدنی پویربرای پی مسلمان جامعه تیظرف مندی وتوان ،آن بود

: 1396)فاضل قانع،  بود داده قرار آن فرهنگ و غرب با تقابل در را دجمالیس اصالحی کردیرو درونی،
 .(37: 13۸2)مطهری،  واحد در برابر دشمن غارتگر بود یل صفیرا متضمن تشکی؛ ز(1۸

 اسالم جهان گستره در ،های اصالحیتیفعال مسلمان، شمندانیهای نظری اندتالشاز میان 
 ،حوزه اصالح فرهنگیژه یوبه .زاندیانگبرمی را مسلمان روشنفکران همچنان دهیا نیا و بوده ماندگارتر

ای گونهبه را مسلمان جامعه در اصالح دهیا و های ذهنی استرهانگا شبکه و هاشهیناظر به جهان اند
 و شود لیتبد فلسفه به بتواند ،وسطا قرون از اروپای پس در روشنگری دهیا همانند که کندری مییگیپ

های ا و روشهشهیاند و ای داردقلمرو گسترده ،. حوزه اصالح فرهنگیکند دایتری پمعرفتی ژرف ابعاد
ک یشناختی های روشکاستی رو هرگاهنیااز. ردیگمی بر در را معارف تحول نظری برای نوسازی و

کارآمدی  بر اندهدیی کوشنیشمندان پسیه است، انددکر متزلزل او را کردیکارآمدی روشمند، یاند
  .(59و  43: 136۸ند )شرابی، یفزایب کردهای اصالح فرهنگییرو

 م(1973 -1905نبی )بن. مالک1ـ7

 است، بررسی کرده فرهنگی اصالح انیبن بر را بازسازی تمدن مسلمانی که شمندیاند نیترمهم
اصالحی برای دوران  گفتمان در توجه های موردناکارآمدی روش از انتقاد با او. است نبیبنمالک

گاهی و از نییپس شمندانیاند بودن بهرهبی در کاستی را نیا لیدل د،یجد اجتماعی  شناخت آ
 تیبه عقالن خود راتوجه  دیبا تمدن، ابی بهیبرای دست مسلمان جامعه که است باور نیا بر دانسته و

ک ینببند. کنمار خود معطوف یفرهنگ ب ساختن و دگرگون ل یانسان، تشک ید بر بعد اجتماعیبا تأ
خود فراتر رود و در برابر  یاز بعد فرد شه،یداند که انسان در پرتو اندیممکن م یزمان تمدن را 

وندهای انسانی، ین پی(. مجموعه ا31م: 2002، ینبت کند )بنیافراد بشر احساس مسئول ریسا
و « هاشهياند» ،«اشخاص»آورد که در بستر آن، سه جهان  ید میرا پد یاز روابط اجتماع یاشبکه

م یها شکل خاص شبکه را ترسشهین تعامل، اندی(. در ا27در تعامل خواهند بود )همان: « اياش»
 یو هدف آن را اشخاص اجتماع ردیگیها صورت مدهیا و پدیاز اش یآن با ابزار یکنند و اجرایم

 (. 200: 1369، یکنند )سحمرانین میمع
 یاست که افراد برا ییزه، و باورهایدن معنا، انگیبر فهم ین انحطاط اساسا  مبتنیین نگرش، تبیدر ا
 یهامتمرکز شد که رفتارها و کنش ییهااصول و ارزشد بر یبا ،کشف آن یخود دارند و برا یرفتارها

ش یش و پیب یمعتقد است که انحطاط جامعه اسالم ینببنن اساس، مالکیکند. بر ایت میافراد را هدا
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 یرونیگردد؛ عوامل بیبازم یژه عوامل فرهنگیوو به یباشد، به عوامل درون یرونیاز آنکه معلول عوامل ب
، ناتوان یو اخالق یاعتقاد یهاانید بود که افراد جامعه بر اثر ضعف بننثر خواهمؤ یانحطاط، تنها زمان

جوامع مسلمان را متوجه  کردافت، او تالش ین دری(. در پرتو ا159ـ 156م: 2000، ینبشده باشند )بن
 و تااند یدرون یماریک بی دچارط حاضر یجوامع مسلمان در شرا یسازد. از نظر و شانیعمق نابسامان

درمان آن برخوردار نگردند، هر  یبرا یزه کافیو از انگ وندواقف نش یمارین بیکه کامال  به ا یزمان
مثبت  یجامعه تحول و دگرگون در تواندیل نمین دلیو به هم شود یتلق یفرافکن یتواند نوعیم یاقدام
 به ،آن اساسیری یگشود که جهتزمانی محقق می، نبیبنقی از نگاه ی. اصالح حقکند ایجاد یاساس

ی یاصالح جامعه مسلمان منوط به نوزا .ات فکری و اخالقی افراد جامعه باشدید ساختار حیتجد ویس
شرفت یپرا از  اعضای جامعهی که یهاها، آرا و ارزشدهید از ایعنی فرهنگ جامعه بایفرهنگی است؛ 

جوامع  مل مسلط در انحطاط تمدنینبی عان اساس، بنی. بر اشودش یه و پاالیدارد، تصفتمدنی بازمی
 .(33)همان:  نامدمی رییه استعمارپذیخی فرهنگ آنان جسته، آن را روحیمسلمان را در زوال تار

 . امام خمينی2ـ7

ان یروزافزون برخوردار است، جر یان فکری در جامعه مسلمان معاصر که از گسترشیجر نیترمهم
اسی یکرد سیک روی چارچوب ان فکری درین جری( است. ا10م: 199۸اسالم تمدنی )ظاهر، 

عد کی تواننمی که داندمی دهیتناجزای درهم دارایک کل، و یمثابه  اجتماعی، اسالم را به  از را آن از ب 
های انیبا لحاظ بنکرد، اسالم ین رویدر ا .داد قرار توجه مورد مستقل صورتبه و کرد جدا ابعاد ریسا
ده تمدنی  تحققیک پدیعنوان  شود، نه آنکه تنها بهکرد تمدنی دانسته مییانی آن، برخوردار از رویوح

ان، مکتب فکری ین جریشه در این اندیتر( مورد توجه باشد. مهم24م: 1992خ )حنفی، یافته در تاری
ده است یته پرداخته و کوشیابی مدرنیبه ارز ،سنت گفتمان از درون نیینی است. امام خمیامام خم

(. 49: 1394نی ثابت کند )فاضل قانع، یهای دهای اسالم را در پرتو بازخوانی اصالتتوانمندی آموزه
اسی برای اداره یسم روزآمد اجتماعی و ید مفاهی، به بازتولحول محور بازخوانی اسالم نییامام خم

انیاسی سازگار با بنیی نظام سیری ساختار اجتماعی و برپایگجامعه پرداخت و بستر مناسبی برای شکل
 نی در دوران معاصر فراهم ساخت. یهای معرفت د

ش و کنش است ینش، گرایده از بیتنمند و درهمای نظامنی، مجموعهیژه امام خمیدستاورد خوانش و
رون یر را محصول انقالب از بیگستر و فراگدامن های مدرن که دگرگونی اجتماعیهدگایکه بر خالف د

د آمدن انسان یها و پدن انسانیادین نقش را به تحول بنیشتری(، ب324: 13۸5دانند )لوفان بومر، می
تواند انسان را تحول درونی مین ی(. ا152: 1394دهد )نامخواه، نی، مییهای دانقالبی در تراز آموزه
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ک انسان انقالبی بسازد. با یهای اجتماعی مجهز سازد و از او زی برای انجام کنشیهای متمابه امکان
ک کنش جمعی، انقالب یتواند در ن تحول درونی در سطح جامعه، انسان انقالبی مییر شدن ایفراگ

 (.47۸: 19، ج13۸9، نیید آورد )خمیرا پد اسالمی
جامعه « تحول روحی و فکری»سو ضرورت  کین، از یت بازخوانی دیان فکری با محورین بنیا

کند و از سوی نی آشکار مییسازی آن برای انقالب اجتماعی را از منظر امام خمنهیمسلمان، و نقش زم
ح یر جامعه مسلمان را توضیخی دو سده اخینه تاریدر زم انقالب اسالمیوستن ینپوقوع  ل بهیدلگر، ید

و به جامعه  ،عنوان اسالم معرفی های متمادی بهنی، آنچه پس از گذشت قرنیدهد. از منظر امام خممی
ت و اثری که در زندگانی یاز لحاظ جامع»افته و ناقص است که یلیک اسالم تقلی شود،می عرضه

ب روشن میین ترتی(. بد12-10: 13۸۸نی، ی)خم« کلی تفاوت داردبه ،تواند داشته باشداجتماعی می
نی انقالب اسالمی را فراتر از زمان و مکان وقوع آن، مورد توجه قرار داده و آن را در یشود که امام خم

ن یدر سراسر جامعه مسلمان فراهم گردد و از ا شدیتا امکان بازتول کردهن ییتر تبافقی برتر و گسترده
مندی ن مترقی اسالم از توانین باور بود که قوانیبر ا ن باشد. اویری تمدن نویگساز شکلنهیر، زمرهگذ

 به ای کهجامعه و کشور هر و است برخوردار فرهنگی جامعه اقتصادی و اسی،یس کافی برای اداره و الزم
؛ 429، 204، 69: 5، ج13۸9نی، ی)خم فت و تمدن خواهد رفتشریپ به رو ،باشد پایبند نیناقو نیا

های اسی مبتنی بر آموزهیک نظام و ساختار سیان نهادن یبا بنن راستا یدر هم . ایشان(2۸9: 21ج
 .شرفت جامعه بشری نشان دادیت و پیاست را در راستای هداین و سید کارآمد   وند  یپ ن،ید از برگرفته

 تیحاکم اجتماعی و نظامی یبرپا از پس ژهیونی، بهیدگاه تمدنی امام خمیشه و دیگسترش اند
نه کرد که الگوی ینهاد شمندانیاند اری ازیبس و مسلمان جامعه در را باور نیا آن، از اسی برآمدهیس

و نهاد ری کردیگیپ سنت و قرآن بر هیتک با توانهمچنان می نی راید تمدن های کارآمدروزآمد و شاخص
 ی ویگرات، قانونیو خردورزی، امن تیکپارچه، عقالنیاسی، امت همبسته و ینظام س ،های اجتماعی

 .آورد دیپد جامعه در های اسالمی راآموزه با نواهم و مداری سازگارقانون

 گيریبندی و نتيجهجمع .8

شمندان یرا برای اندای م تازهین، پارادایگاه اجتماعی دیجا با آن ری از مفهوم تمدن و مناسباتیگبهره
به ،المللنیسازی در حوزه روابط بتیریغربی فراهم کرد تا مالحظات راهبردی خود را برای پروژه غ

های دگاهیدر قالب دآنها  (.459: 13۸۸ری کنند )پهلوان، یگیپ ،ژه در نسبت با جامعه مسلمانیو
اما، ی)فوکو جلوه دادندبختی جامعه انسانی ن سازکار برای خوشیبرتررا  برال دموکراسیینظام ل ،کیتئور

 دموکراسی ج دریتدرز بهیژه تمدن اسالمی نیوگر، و بهید هایها و تمدن( تا فرهنگ12-13: 13۸6
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 نییبدب حس تمدن، مقصد ییکتای بر اصرار .(24۸-240: 13۸0نگتون، یشود )هانت حل برالیل
شمندان، یاند برخی ی کهیاست؛ تا جا داشته دنبال به گرید جوامع درتمدن، ن یدرباره ا را روزافزونی

اند دانسته استعماری ر برای غرب در برابر توابعیفراگ و کلی تیهو کی جادیتمدن را ابزاری برای ا
ی یک نظام بازنمایز یشناسی نن منظر، شرقیاز ا .(16: 13۸9؛ سردار، 19۸-196: 1395)دباشی، 
زاده، دهد )مهدیه قرار مییپردازد و همواره آن را در حاشمی« گریيد»نش یکه به آفر شودتلقی می

 ( تا به گسترش هژمونی تمدن غربی کمک کند.56: 13۸7
شه خود را از یر اندیت است؛ اما انسان  تمدن غربی، سیک واقعیدر هر حال، تمدن غربی امروز 

. ه استدین خدا گردیجانش ،عی و مادییطب و با وجوهی صرفا   هعت مادی تنزل دادیآفاق هستی به طب
، چندان (294-293: 13۸5انسان )دورانت،  سرنوشت و آبادانی جهان درباره نیهای نخستنییبخوش

د یجد تمدن غربی و سر برآوردن تمدن های فرودستم میالدی، زمزمهید و از آغاز سده بینجامیبه درازا ن
با پشت  «تيحيمس از پس انسان  »ن منظر، یا (. از41-12: 1369اشپنگلر، د )یرسبه گوش  ییایآس

است و اکنون تنها راه  کرده فراهم را خود فروپاشی جامعه نهیزم نی،یهای دکردن به اخالق و آموزه
 . (517-51۸: 1392دی، ی)رش نی استید ک رنسانسین چالش تمدنی، یمقابله با ا

 و زوال مسلمانان شد ی که برآمده از خاستگاه تمدنی غرب بود، موجبیهادگاهین دیچنگسترش 
 گرد محور نیا حول آنان اری ازیبس و دهند قرار شیورزی خوشهیاند هیمادست را غرب تمدنی انحطاط

ه کند. عرضس و یغربی را در قالب اسالمی، تأس تمدن نیگزیجا تواندمی مسلمان جامعه که ندیآ
 اسی ویس طیشرا های اجتماعی ونهین اراده و خواست عمومی، فارغ از زمیروشن است که در ا

 مسلمان شمندانیاند اری ازیبس مستمسک و مستند شناختی کهجامعه شواهد از گذشته و ی،یایجغراف
ن نگاه، یدر پرتو ا .ددار وجود داری تمدنیپد های اسالمی دری آموزهیتوانا استوار به یباور ،گرفته قرار

-10م: 1991د )حنفی، یآمیشمار  تی  مسلمانان بهیت هویریاکنون خود غرب در مطالعات تمدنی، غ
 (.26-25: 1377؛ بروجردی، 9

آموزه آوری بهوست با آن، روییچه در گسست از سنت و چه در پ ،شمندان مسلمانیانداری از یبس
 داری تمدنیپد ریمس در نهادن گام و موجود تیوضع از رفتبرون راه تنها اسالمی را لیاص و های ناب

 معرفتی با وستیپ در مسلمانی که شمندانیاند الدی،می ستمیب سده مهین از. اندن اسالمی دانستهینو
های دهیا و گرفته دست در را عمل ابتکار اند،ورزی کردهشهیاند مسلمان فرهنگی جامعه گذشته

 نیبرای ا شدهمطرحالگوهای  اما .اندکرده پیشنهادکرد تمدنی یبا رو بازگشت به اسالمگوناگونی را برای 
های تمدنی شهیها و فراز و فرود انددگاهیتکثر د. است متفاوت درونی مسلمانان، اصالح دگرگونی و
ای روشن، کارآمد و هنوز به برنامهآنها  شمندان،یت اندیآن است که با وجود جد دهندهنشان ،مسلمانان
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بلوغ و کمال الزم به شان یهای اپردازینظریه اند ودهیسازگار با اقتضائات امروزی جامعه مسلمان نرس
بر ک نگاه کالن تمدنی، امری زمانیری یگهای نظری و شکلانیت و دقت بنیاست. البته شفاف نرسیده

ژه آن یی وو مکان یدر ظرف زمانهای تمدنی را دگاهیدها و شهین اندیآن است که ا ،پس حق .است
 ز از آن انتظار داشت.یست و در همان اندازه نینگر

شتاز در جامعه، یک گروه نخبه و پیت توسط یحاکم رییتغ بخشی بهتیاولو دقطب،یعملی س برنامه
رد یشکل بگن حکومتی، جامعه اسالمی یت خداوند است تا در پرتو چنید و حاکمیبر اساس اصل توح

 بر بلکه ،تیحاکم رییتغ بر نبی نهبنمورد نظر مالک اما دگرگونی اجتماعی ؛جاد گرددیو سپس تمدن ا
ط یز تابعی از شرایت حکومت را نیو حتی وضع دهیگرد متمرکز مسلمان جامعه فرهنگی اصالح

ت را متأخر از اصالح فرهنگ در جامعه اسالمی مییدگرگونی حاکماجتماعی در جامعه مسلمان، و 
سازی الگوی تمدن نیهمچن اسالمی، تمدن درباره دقطبیس نبی وبناجتماعی مالک شهیاند. داند

قرن گذشته میامدهای اجتماعی مشهودی که در نیرش و پیساس پذا بر آنان، از کیهر شهیاند از برآمده
دگاهید تیجامع و یتیکفابی بر که دهداست، نقاط ضعف و قوتی را نشان میدر جامعه مسلمان داشته 

هم آنکه ژهیوبه ؛کندمی داللت ،سازی مسلمانانتمدن نهیزم در سوی آنان از دآمدهیهای پدهینظر و ها
به را ز خودین رانیا اسالمی انقالب اسالم، جهان عی ازیوس گستره در هاشهین اندیاثرگذاری ا با زمان

 .کرد تیتمدنی، تثب ساحت عملی در علمی و تالش نیترموفق عنوان
 رنگکم با است شمندان مسلمان درباره تمدن، نتوانستهیهای نظری انددگاهیدک از یچیاکنون ه

ن یااما از آنجا که  ؛ل شودیتبد مسلط گفتمان به متناظر، و های همساندگاهید برداشتن انمی از ای کردن
 مسلمان جامعه خیتار نی درید انیعملی جر نظری و تالش سده نیچند دستاورد هاهیرنظ و هادگاهید

 از توجهی کرد. غفلتبیآنها  به مسلمان، تمدنی جامعه ندهیسوی آ به برای حرکت تواناست، نمی
فکری  اندوخته از شدن غافل ن شکل گرفته است،یلممعاصر مسشه یهای تمدنی که در اندپردازیهینظر

  . رودمی شمار به مسلمان فرهنگی جامعه و
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