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There is no doubt that solidarity among human beings constitute the main core of 

a civilization. Without solidarity, a civilization is doomed to collapse. But the 

question is: which factors might lead people, with all their differences, towards 

solidarity and unity? Scholars of civilization have considered different factors 

such as race, language, religion, manners, customs, and the like. Allama Ja’fari 

sees these factors as objectionable, and has tried to identify factors that lead to a 

real and sustainable unity among people. In this paper, we have considered two 

classes of motivational factors—intrinsic and extrinsic—in order to analyze 

Allama Ja’fari’s views. Within extrinsic factors, we have examined rational, 

moral, survival-based, and divine factors. As a conclusion, we think that extrinsic 

factors cannot lead people to sustainable unity because of their impermanence 

and utilitarian character. They can merely provide preparations for such unity. 

Intrinsic factors, however, can establish a sustainable unity because of their 

permanence and their origin in inner human substance. All in all, these factors 

give rise to the formation of a single entity for human communities and the 

desired unity in civilization. 
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 مقدمه

ای  هـای انسـانى هـيچ پديـده يابيم كـه در ميـان كنش تاريخ حيات بشری درمى بررسىبا 

رغم اينكـه عامـل  يـده بـهايـن پد. همانند اتحاد، در بقای حيات انسانى نقش نداشته است

هـا و  رسـيدن توانايى فعليت های گوناگون بوده است، موجـب به ها از نابودی نجات انسان

كلى هـيچ پيشـرفت قابـل  طور بـه«: انـد گفتهكـه  ای گونـه استعداهای آنان گشـته اسـت؛ به

در  .)99ص :3، ج1386جعفری، (» توجهى، بدون اتحاد و همكاری نصيب بشريت نگشته است

تواند استعدادها و  آدمى در انزوا نمى«نيز  )Fukuzawa Yukichi(ر فوكوساوا يوكيجى نظ

علـت ايـن امـر، گسـترش روابـط . )120ص :1379، يـوكيجى(» هوش ذاتى خود را رشد دهـد

به ميـزان گسـترش ايـن روابـط و . بشری و تكامل الگوهای رفتاری در فرايند اتحاد است

 . كنند رساندن استعدادهای خود پيدا مى فعليت ی برای بهها توانايى بيشتر الگوها، انسان

ها، عنصـری اساسـى در  هايى است كـه وحـدت و يكپـارچگى انسـان تمدن از پديده

ترين نمـود انسـانى در حيـات اجتمـاعى  تمـدن، عـالى. آيد گيری آن به حساب مى شكل

رين اسـتعدادهای سـازد، بـاالت رغم اينكه نوع بشر را از حيوانـات متمـايز مى اوست كه به

 ماننـدها، هنرهـا و  گذارد؛ زيرا در بستر تمدن است كه علوم، سازه بشری را به نمايش مى

رو در علـوم مختلـف  ايـن يابـد؛ از رسد و تاريخ حيات بشری معنا مى آنها به اوج خود مى

شناسـى بـه  شناسـى و جامعه انسانى از جمله تـاريخ، فلسـفه تـاريخ، فلسـفه اجتمـاع، انسان

ای از تـراكم جمعيـت انسـانى،  شود؛ ولى صرف مجموعه آن پرداخته مى دربارۀهش پژو

ای برقـراری  گيری چنـين جامعـه بلكه برای شكل ؛دهد يك جامعه متمدن را تشكيل نمى

نهايــت يكپــارچگى و همبســتگى آنهــا  ها و در مناســبات و ارتباطــات خــاص ميــان انســان

شـبكه كلـى از مناسـبات «جامعه را به ) Toyinbee(بى  به همين دليل توين ؛ضروری است

  .)47ص :1376بى،  توين(كند  تعريف مى» ها ميان انسان

كه در بـاور دارد ها در تمدن، چنان در نظر عالمه جعفری اهميت  تأثير وحدت انسان

كردن آن  ها و عملى مى در راه قابل فهم ساختن وحدت و هماهنگى انسانوقتى گاوی تا 

زندگى برداشته نشود، انتظار ورود بشر به تمدنى بـا حيـات  ختلفهای م جنبهوحدت در 

ــول  ــانمعق ــه در آن انس ــر محــال اســتكنيكــديگر را درك  ها ك ــار يــك ام ــد، انتظ   ن



ى هـاي عريف

 باورهـاوم و 

؛ 3ص: 1357، 

ری تعريفـى 

تعريـف  ونـه

ها و   تصـادم

 ؛م آنها كند

رسـيدن  ليت

 .  

كـر فلسـفى 

شـى ايجـاد 

 نژاد، زبـان، 

 ايـن مسـئله 

. كنـد مىـى 

ـری عالمـه 

ـود؟ ميـزان 

 و ی چيست

وامـل را بـه 

شـود  يل مى

هت پيدايش 

   

  وشـن اسـت

پژوهان كـه تع دن

اخالق، علو هنرها،

لينتـون: نـك(دهنـد  

، عالمـه جعفـر)48

گو و تمدن را ايـن

يـك جامعـه كـه 

 كمال را قائم مقام

فعل معـه موجـب به

.)262ص: 1396فری، 

تفكـران را بـه تفك

 تـا عوامـل انگيزش

همچون  ل خاصى

گـاه فراگيـری در 

رد انتقـادی بررسـى

 آيـا در نظـام فكـ

شـ ـار گذاشـته مى

وامل در انديشه وی

 كـه همـه ايـن عو

وتى برای آنها قاي

ها در جه ى انسان

. ذاتى است  درون

بـديهى و رو اش ى

خالف ديگـر تمـد

 رسوم، عادات، هن

رهنگـى ارائـه مى

8ص: 1377ح االمينـى، 

دهد و ها ارائه مى ن

های ي روابط انسان

ه در مسير رشد و 

هـای آن جام گروه

؛ جعف234ص: 16، ج13

 پيدايش تمدن، مت

ت وا داشـته اسـت

عللبه دام از آنها 

عالمه جعفری نگ 

فكران را با رويكر

هاسـت كـه رسش

تعـدادی كنـنكـه 

كدام از اين عو هر

حـال عين فـری در

بخشى متفا وحدت

حدت و يكپارچگى

 عوامل انگيزشى 

فهـومىراگيـری م

رو برخ اين ؛ از)263-

 همچون آداب و 

بنـدی و فر ح گروه

؛ روح13ص: 1391ت، 

ماهنگ ميان انسان

م و هماهنگى در ر

فى ساخته، مسابقه

تمـاعى افـراد و گ

386جعفری، (» باشد

يكپارچگى در فۀ 

گيری ايـن وحـدت

كد هر. ررسى كنند

.اند دهكرره توجه 

متفسوی شده از  ح

گويى بـه ايـن پر خ

اينشود يا  حفظ مى

ی يا ناكارآمدی ه

  ؟كدام است 

ت كه عالمه جعف

ميزان و ،كند ىظ م

 مقدمات برای وح

طرح  حل وی در

  رت

حـدت بـه دليـل فر

-262ص :17، ج1386 

 نمودهای تمدنى 

گسـتردگى سـطح

؛ دورانت63ص: 1378، 

 روابط عالى و هم

برقراری آن نظم« 

ی ويرانگر را منتف

كـه زنـدگى اجت ی

نان بهای سازنده آ

مؤلفن نقشى برای 

گي چگونگى شـكل

برها را  ميان انسان

اب و رسوم و غير

غالب عوامل مطرح

هش در پـِى پاسـخ

ن عوامل ح تمام اي

خشى و كارآمدی

در اين مسئله  وی

است آنيه پژوهش 

بخشى حفظ حدت

 از آنها را صرف 

راه . كند مداد مى

ت در بستر كثر

 مفهـوم مطلـق وح
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استعداده

چنين
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دين، آدا

دارد و غ
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مفهــوم  ،)82ص: 2، ج1981؛ صــدرالمتألهين، 26ص: 3، ج1383؛ شــهرزوری، 103ص: 1376ســينا،  ابن: نــك(

، نيازمند توضيح و تعريفى است تا بتـوان نـوع ايـن وحـدت را از ميـان اين اصطالحمقيّد 

دربـاره تمـدن دو نـوع وحـدت مطـرح اسـت كـه  .اقسام مختلف وحدت مشخص كـرد

وحـدتى كـه نـاظر بـه اتحـاد و وفـاق . 1 :شود خلط مباحث مى سببآنها  نكردن كيكتف

 ؛وحدتى كه ناظر بـه خـود تمـدن اسـت. 2 ؛ها با يكديگر در حيات اجتماعى است انسان

  . سازد های ديگر متمايز مى بخشد و آن را از تمدن ص مىكه تمدن را تشخّ  ای گونه به

اول وحـدت اسـت كـه مربـوط بـه اتحـاد وحدت مورد نظر در اين پژوهش، مفهـوم 

نامعقول است تا بتوانند در بستر قدرت و تكاملى  نظرهای گذاشتن اختالف ها و كنار انسان

ها  در اين وحـدت، انسـان. پديد آورندجديد آورند، تمدنى  كه از اين اتحاد به دست مى

 د؛كننـ شاركت مىها و مشكالت با آنها م انگارند و در خواسته ديگران را همانند خود مى

بنابراين در اين پژوهش با نگاهى گسترده، عامليت انگيزشى عوامل در ايجاد اتحاد ميـان 

بخشـى عوامـل  مثـال در بررسـى ميـزان وحدت رایرو ب اين و از رددگ ها بررسى مى انسان

  .گيرد صورت نمى ىطبيعى، ميان مدينه، كشور و امپراطوری تفكيك

وحــدت اجتمــاعى و : گويــد عريــف ايــن وحــدت مىدر ت) Alain Birou(آلـن بيــرو 

هاست كه شـامل  همبستگى، احساس مسئوليت متقابل آگاهانه و از روی اراده ميان انسان

در اين همبستگى، . پيوند برادری ميان آنها و وابستگى متقابل در حيات و منافعشان است

: 1375، وبيـر(كنـد  بخش، همنـوايى و وحـدت خـود را حفـظ مى گروه بـا عناصـر وحـدت

وحدت و وفاق اجتماعى را ) William Outhwaite(همچنين ويليام آوتويت . )401-400ص

كنـد كـه  هـا تلقـى مى افـراد يـا گروه ميانفرايندی آگاهانه و ارادی به معنای توافق كلى 

عالمه جعفـری . )Outhwaite, 2006: p.110(تنها در انديشه، بلكه در احساس نيز توافق دارند  نه

با اعتال و تكامل، قدرت » من«داند كه روح يا  ها را ميزانى از اتحاد مى ميان انسانوحدت 

ديگـر در آهنـگ هسـتى » مـن«كند و خـود را بـا يـك يـا چنـد  گسترش معقول پيدا مى

و بــه احســاس يگــانگى در حيــات معقــول نائــل  )284ص: 1389جعفــری، (بينــد  هماهنــگ مى

ها، يـك اتحـاد، توافـق و  ابراين وحدت ميان انسان؛ بن)277ص: 17، ج1386جعفری، (شوند  مى

گذارنـد و  نـامعقول را كنـار مى نظرهـای هماهنگى آگاهانـه ميـان آنهاسـت كـه اختالف

  . كنند آهنگ واحدی را دنبال مى



ه حد صـفر 

الف اسـت 

لكـه اتحـاد 

ی معقـول و 

رت و تنــوع 

فت وحدت 

  . است» ت

 عوامــل در 

ايجـاد  سـبب

يـدا نكننـد، 

ر انسان و يـا 

مـل، حالـت 

پارچگى در 

؛ گيـرد ل مى

د از عوامـل 

هـوم عـامى 

 و نـاظر بـه 

ذاتى تقسـيم 

های  حـدت

الف روانـى 

يـد مربـوط 

 اتحادهـايى 

ها به  طبقاتى انسان

حول به وسيله اختال

بل .)415ص: 1369مو، 

هـای الف و تفاوت

كثــرد و در عــين 

توان گف رو مى ين

ت در عين كثرت

ايــن. شــود ون مى

سردادی و غيـره، 

جنبـه انگيزشـى پي

 وحدت در تفكر

عوام ر اينكـه ايـن

ا به وحدت و يكپ

شـكلـزی تمـدن 

مـد؛ بنـابراين مـراد

 نيسـت، بلكـه مفه

شـود ونـاگون مى

ذ ذاتى و درون رون

كـه عوامـل و و )

ن كثـرت و اخـتال

ن، نژاد، كار، عقا

بـه همبسـتگى و  

ی فكری، كنشى و 

حركت و تح«زيرا 

هم(» ختالف است

ل، در كنـار اخـتال

شــوند ى شــمرده مى

ا شود؛ از حاصل مى

وحد« تعبير ديگر 

رهنمــو وحــدتى 

ری، طبيعـى، قـرار

اين عوامـل تـا ج. د

رف وجود انديشه

يابـد، مگـر ـق نمى

ها را كه انسان ای نه

ريـ پىهای   زمينـه

نام ل انگيزشـى مى

 بينشـى و دانشـى 

های گو در سـاحت

شى به دو دسته بر

161-160ص: 3، ج13

 .  

سـت كـه در ضـمن

ذاتى همچون وطن

...ديگـران و ت بـا 

های نظر د اختالف

رقرار شود؛ زآنها ب

در صورت عدم ا

های غير معقـول ظر

دن، عامــل حيــاتى

ت و همبستگى ح

و يا به » تر كثرت

ــه چنــين ان ها را ب

فطـرشى، دانشـى، 

شوند ها مى  انسان

چون تمدن به صر

اينهـا تحقـق ماننـد 

گونه  پيدا كنند؛ به

،در ايـن حالـت. 

ن عوامل را عوامل

 ديگری همچون 

بخش د ل وحدت

اين عوامل انگيزش 

386؛ جعفـری، 904ص

گيرند  دو قرار مى

  ذاتى ون

ها ايـن اس ى انسـان

ذ های برون ق انگيزه

و ارتباطـات ىيطـ

 در اين اتحاد نبايد

تحاد كامل ميان آ

م سكون و مردن د

نظ گذاشتن اختالف

هــر دو بــرای تمــد

های فردی، وحدت

وحدتى در بست«ن، 

ــل مختلفــى انســا

های گوناگون بينش

ى و يگانگى ميان

نخواهند داشت؛ چ

ى واحد داشتن و 

دهندگى ى و سوق

درهنمون شونمل 

 عالمه جعفری اين

مقابل عواملى در 

 شامل تمام عوامل

. گيزشى آنهاست

ص: 1384گولد، : نك( 

مجموعه آن د ر زير

مل انگيزشى برو

روانى های ويژگى

كه دارند، از طريق

ا و اخالق محيه گ

  

  

 

البته 

برسد و ا

كه مالزم

گذ و كنار

طبيعــى ه

استعداده

در تمدن

عوامـ

ها ساحت

همبستگى

ای ن ثمره

بُعد طبيعى

انگيزشى

حيطه عم

رو  اين از

انگيزشى

است كه

حالت انگ

شوند مى

ديگر در

عوام. 2

ويكى از 

زيادی ك

به فرهنگ
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يگـانگى  سـبببخش باشـد كـه  ای وحـدت تواند به اندازه اين عوامل مى. يابند دست مى

كه همه آنها برای خودشان يك زندگى و يك مـرگ  ای گونه به ؛صدها هزار انسان شود

بيرونـى و ظـاهری، موجـب  ۀمل تنها در اليـاين عوا. )160ص: 3، ج1386جعفری، (تلقى كنند 

گردد، بدون اينكه ارتباطات عميق درونى و  ها مى برقراری هماهنگى و ارتباط ميان انسان

تحليـل  بـاذاتـى  دو مالك برای عوامل انگيزشى برون. وحدت معقول در آنها ايجاد كند

بـودن و  عـدم ثبـات، در نوسـان ،مـالك اول. آرای عالمه جعفری قابـل برداشـت اسـت

بودن به سـودجويى شخصـى اسـت  مستند ،مالك دوم. پذيری آنهاست ويژگى دگرگون

 . )545-544ص: 4، ج1350؛ جعفری، 266ص: 11؛ همان، ج161-160ص: همان: نك(

مالك اول ناظر به اين است كـه آن عوامـل، ايـن قابليـت را دارنـد كـه تحـت تـأثير 

ند؛ زيرا آنها در جـوهر و درون انسـان روب ميانعوامل ديگری، شدت و ضعف يابند و از 

 پـذير ريشه ندارند كه قابل انفكاك از انسان نباشند، بلكه يك امر عارضى بيرونى و تغيير

ماهيتى كه توضـيح آن  اين مالك حتى در عوامل طبيعى همچون هم. زوال هستندقابل و 

ناپـذير  وناين عامل بـا ماهيـت ثابـت و دگرگكه درست است . خواهد آمد، جريان دارد

بلكـه  ؛آيـد خود ماهيت طبيعى انسان، عامل انگيزشى بـه حسـاب نمى ،انسان مرتبط است

كنـد،  های ديگـر احسـاس مى اشتراكى كه يك انسان ميان ماهيت خود و ماهيـت انسـان

اين ادراك اشتراك ماهوی بـه لحـاظ . كند انگيزه برقراری همبستگى با آنها را ايجاد مى

پذير و در نوسان است و به ميزان اهدافى كـه از ايـن اشـتراك  نميزان انگيزشى، دگرگو

  .كند بخشى ايجاد مى د، انگيزه وحدتآي مىنظر در ماهوی 

مالك دوم ناشى از اين است كـه در غالـب مـوارد آن عوامـل، فراگيـر نيسـتند و بـه 

 ای برای تحقق وحدت در راستای نتيجه تنها انگيزه های خاصى اختصاص دارند؛ در گروه

های  چند كه اين وحدت در تـزاحم بـا وحـدت حفظ منافع شخصى آن گروه هستند؛ هر

كـه فرهنـگ خـاص در يـك گـروه، تنهـا  ديگر باشد و موجب نابودی آنها گردد؛ چنان

چــه در تــزاحم بــا فرهنــگ  شــود، اگر بخش بــرای آن گــروه شــمرده مى عامــل وحــدت

  .های ديگر باشد اجتماع



بودن و  منوع

ر دو درجـه 

 ،طبيعــى آن

ى و وحـدت 

 فكـری، از 

ا ايـن حـال 

فكـری ايـن 

( . 

يط طبيعـى، 

ن، وحـدت 

ت تاريخى، 

 يـا تـرس و 

حدت طبيعى 

ب بيشـتر از 

 آيـا ميـزان 

ـك تمـدن 

 كه از تشابه و هم

ايـن عوامـل بـر. )4

هــای ط ت و ويژگى

 ايجـاد همـاهنگى

كـه بـا آغـاز رشـد

با ،اند ن مطلع شده

ين دليـل هـيچ متف

265-264ص: 17، ج1

ی، وحـدت محـي

و مقـررات معـين ن

وحدت سرگذشت 

ت، رابطـه احتيـاج 

تر از وح عى، پايين

مراتـب ا تـأثيری بـه

؛ ولى)543-542ص 

ى مـورد نيـاز در يـ

نسان مربوط است

445ص: 4، ج1350و، 

ها در ماهيــت ســان

توانـد عامـل   نمى

ها بـا اينكـ انسـان د

طبيعى آنهای  گى

اند؛ به همـي ر بوده

1386همو، (داند  مى

وحـدت نـژاد: ود

مـو تحـت قـوانين

 ،حض مبتنى است

ـه تعلـيم و تربيـت

كام و اصالت طبيع

ها حاد ميان انسـان

: 4، ج1350؛ همـو، 26

همبسـتگى بتواننـد

  .شود خته مى

بيعى و جسمانى ان

همـو(گيـرد  ئت مى

 رجه يك

تشــابه و تماثــل انس

ايـن وحـدت . ت

دهـد نشـان مىشر 

ويژگ در ماهيت و 

ديگربا يكدشمنى 

ها نم حاد ميان انسان

  رجه دو

شـو ذيل مىهای  ت

، وحدت نشو و نم

های طبيعى مح سته

بـری، رابطـ  فرمان

نكه از نظر استحك

جاد هماهنگى و اتح

65ص: همان(ك دارند 

كـه بت هستای  زه

                     
ررسى اين مسئله پرداخ

 وامل طبيعى

ى به حدود طبطبيع

تقابل يكديگر نشئ

  :شوند ى

وحدت طبيعى در 

بــه معنــای ت ،ــدت

 خنده و گريه است

شد؛ زيرا تاريخ بش

ودن و اشتراكشان 

ددر حال جنگ و 

را عامل ايجاد اتح

وحدت طبيعى در 

وحدتشامل دت، 

زندگى اجتماعى،

 راكد كه بر خواس

دهى و  بطه فرمان

ها با اين ين وحدت

در ايج ،هستندك 

طبيعى درجه يك

خشى آنها به انداز

  1ا ايجاد كنند؟

                        

نژاد به بر شاخه نژاد و غير

  

  

 

عو. 1-2

عوامل ط

درك مت

تقسيم مى

1-1-2 .

ايــن وحــ

همچون 

معقول با

بو همنوع

همواره د

وحدت ر

2-1-2. 

اين وحد

وحدت ز

فرهنگى 

وجود را

اي. هراس

درجه يك

وحدت ط

بخ وحدت

انسانى را

             

در دو ش. 1
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  نژاد) الف

ــ ــاس  دنتم ــری لوك ــون هن ــانتينگتون )Heny lucas(پژوهانى همچ و ) Huntington(، ه

اند  بودههايى  ها و فرهنگ در طول تاريخ بشری تمدن كه ندا معترف) koneczny(كانشنى 

جـوامعى  ۀاند؛ همچون تمدن اسالم كـه در برگيرنـد كه از چند نژاد مختلف آميخته شده

توان وحـدت در نـژاد را عامـل وحـدت  راين نمىبناب ؛مركب از نژادهای گوناگون است

ــت  ــدن دانس ــك تم ــاس، (ي ــانتينگتون، 15ص: 1366لوك . )koneczny, 1962: P.142؛ 62ص: 1378؛ ه

عامل وحدت ديگری در كار است كه توانسته اسـت ميـان خـود ايـن نژادهـای گمان  ىب

  . مختلف، وحدت و يگانگى برقرار كند

های طبيعـى  و رنگ پوست، بيشـتر از وحـدت در نظر عالمه جعفری وحدت در نژاد

توان وحدت  ديگر قابليت جذب افراد به يكديگر را دارد، با اين حال در نظر وی نيز نمى

فداكاری در «نژاد را عامل اساسى ايجاد وحدت و همبستگى در يك تمدن دانست؛ زيرا 

تمـاع خـود، محـيط طبيعـى و افـراد اج راه نژاد، يا هـر موضـوع ديگـری ماننـد افـراد هـم

را بـه كلمـه » نژاد مـن«توان اين دو كلمه  كه مى طوری فداكاری در راه خويشتن است، به

  . )266-265ص: 17، ج1386جعفری، (» تبديل نمود» من«

گيری تمـدن را  بنابراين نژاد، توانايى ايجاد يك وحدت فراگير و كافى بـرای شـكل

ذارد و يك تفكـر واحـد نـژادی بـا گ نخواهد داشت؛ چون از اختالف طبيعى پا فراتر مى

وحدت  سبب ،دهد و تنها در يك دايره كوچك های خاص نژادی را تشكيل مى خواسته

هـای ديگـر از  چند اين وحدت در تعارض با گروه شود؛ هر و همبستگى ميان گروهى مى

 و وطن و نژاد عوامل اتحادی مانند«: گويد رو عالمه جعفری مى اين غير اين نژاد باشد؛ از

 بـا از آنهـا يـك هـر چه اگر ،اقتصادی و حقوقى و عوامل رنگى هم و نسبى خويشاوندی

 يك ولى هيچ ،بسازد مربوط ديگر انسان به را انسانى تواند مى خود به مخصوص كيفيت

 دارد، وجـود حيـات هـدف عامـل در كـه ای پايـداری و اسـتحكام ،اصـالت از از آنهـا

؛ به همين دليل در نظـر او نـژاد، عامـل انگيزشـى )140ص: 10همان، ج(» باشند نمى برخوردار

بلكه تنهـا مقـدمات  ؛آيد نمى شمارعالى برای ايجاد احساس يگانگى در حيات معقول به 

  .)277ص: 17، ج1386جعفری، : نك(آورد  اين هماهنگى را فراهم مى



قـرار گرفتـه 

بـری   فرمـان

-25ص: 1391

را از عوامـل 

دانسـت كـه 

اوالً، اين : ت

 انگيزشـى، 

 ؛)160ص: 3 ج

ثانيـاً،  اشـد؛

ا ه  وحـدت

 ؛گيرنــد مى

مـل ديگـر، 

هـايى  نگيزه

ى را بسـتری 

معـى ايجـاد 

گـردد؛  ر مى

ولى تجـاوز 

و بازگشـت 

د و خـود را 

ليـل عالمـه 

ران قـ توجه متفكـ

دهى و  بطه فرمان

دورانت، (كند  ى مى

رسـوم مشـترك ر

  .)52ص

ت و همبسـتگى د

، پاسخ منفى است

در ايـن عوامـل ت

، ج1386جعفــری، (ــد 

باقوم يك تمـدن 

وان گفت همه اين

ها قــرار م ی انســان

جتماع خود و عوام

نتيجـه چنـين ا در 

بسـتگى اجتمـاعى

ی تحقق منـافع جم

انسـانى نمـودارى 

دود طبيعـى معمـو

ع به بُعـد طبيعـى او

يابد ت و لطافت مى

بـه همـين د ؛)545

مورد  تا حدودی 

ترين نمود را صلى

 ميان افراد معرفى

ماعى و آداب و ر

ص: 1375؛ بيرو، 24ص: 

عامل اصلى وحدت

جعفری به دو دليل

بـا بـروز تحـوالت

كنــ آنهــا بــروز مى

ر بنيان نهند كه مق

تو حيات بشری مى

هــای خودخواهى

ط طبيعى، افراد اج

. )266ص: 17مـان، ج

 كننـد؛ چـون همب

 اينكه بستری برای

  .گيرد  نمى

ت خاصـيت روانـى

ـل اگرچـه از حـد

واقع در ، مربوطند

هت شدت، ظرافت

ص: 5، ج1351فـری، 

يعى درجه دو نيز 

ت دولت را كه اص

ر جامعه و وحدت

اجتم های و، عادت

:1357لينتون، (دانند  ى

ها را ع اين وحدت

ر انديشه عالمه ج

ب. اند ض دگرگونى

هــای حاصــل از آ

انند اتحادی پايدا

ت با مطالعه دقيق ح

ی اشــباع حــس خ

محيط  راه افراِد هم

هم(خويشـتن اسـت 

ها برقـرار  ن انسان

دهند؛ نه   قرار مى

مدن انسانى شكل

  نما  ى

است كه به جهـت

اين عوامـ.  روحى

حى و روانى انسان

ش طبيعى كه به جه

جعف(دهـد  لـوه مى

  ژاد

های طبي ز وحدت

كه ويل دورانت نان

امل ايجاد نظم در

چنين لينتون و بيرو

ساس وحدت مىح

توان نظير ا  آيا مى

ك تمدن است؟ در

پايدار و در معرض

هــايى در اتحاده ى

تو ين عوامل نمى

عفری معتقد است

ها در راســتای ك

كه فداكاری در ی

فداكاری در راه خ

اند اتّحاد كافى مي

قق اهداف فردی 

در چنين فضايى تم

وامل مافوق طبيعى

ين قسم، عواملى ا

های  شق و گرايش

 و به ساحت روح

عنى همان گرايش

مافوق طبيعـى جل 

  

  

 

نژ غير) ب

نژاد ا غير

چن. است

است، عا

همچ .)26

ايجاد اح

ولى 

مقوم يك

عوامل نا

دگرگونى

بنابراين ا

عالمه جع

و اشــتراك

ای گونه به

واقع ف در

توانند نمى

برای تحق

كنند و د

عو. 2-2

مراد از اي

مانند عش

اند  دهكر

دارند؛ يع

در نمای
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نامد؛ چون بـا اينكـه در ظـاهر، بـه بُعـد مـافوق  نما مى جعفری اين عوامل را مافوق طبيعى

آنها همان بُعد طبيعى انسان اسـت؛  خاستگاهواقع،  در ،طبيعى و روحى انسان مربوط است

های خود، ساحت روحى و روانى او را بـه  يدن به خواستهيعنى بُعد طبيعى انسان برای رس

بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه هر خاصـيت روانـى انسـان و هـر  ؛گيرد كار مى

بلكـه تنهـا در  ؛آورد شـمار تـوان جـزو ايـن عوامـل به های روحـى را نمى عشق و گرايش

نما خواهند بود؛ ولـى اگـر  صورتى كه خاستگاه طبيعى داشته باشند، عوامل مافوق طبيعى

های بُعد طبيعى انسان  بخشيدن به خواسته های روحى و روانى، ابزاری برای تحقق گرايش

مانند عشق حقيقى بـه خداونـد،  ،نباشند و به طور واقعى برخاسته از روح و روان او باشند

  .طبيعى خواهند بود عوامل مافوق

تـرين  عواطف، ديـن واحـد داشـتن مهم اشباع ،نما، عشق طبيعى  از ميان عوامل مافوق

 . شودواكاوی  بخشى آنها عوامل انگيزشى هستند كه بايستى ميزان وحدت

  عشق و اشباع عواطف ) الف

كننـد، عشـق و  يكى از عواملى كه برخى متفكران درباره تنظيم روابط انسانى مطـرح مى

ها و  الم انسـانهاسـت؛ ايـن عامـل منشـأ احسـاس دلسـوزی بـه آ عالقه روانى ميـان انسان

عالمه جعفری اگر اين احسـاس، خـام به باور . های آنان است احساس خوشى در خوشى

های افراد ديگر فروكش كنـد و اگـر بـه درك بـرين و  باشد، ممكن است با ديدن زشتى

احسـاس مهـم و بـا ارزشـى خواهـد بـود و در  بسـيارعقل ناب و فهم عالى مستند باشـد، 

داند كه موجـب گـرايش حقيقـى و  دارای ريشه سودجويى مىنگاهى ديگر اين عامل را 

  .)270ص: 17، ج1386؛ همو، 545ص: 4، ج1350همو، (گردد  ها نمى پايدار ميان انسان

ميزان تأثير عشق و اشباع عواطف در ايجاد يگانگى  كه يابيم درمى آرابا دقت در اين 

مستند بـه آن اسـت و از  مطلوب، از يك سو به تفكر و فهمى وابسته است كه اين عامل،

پس اگر عشق و عالقه ميـان . سوی ديگر بر ميزان پختگى اين عامل انگيزشى مبتنى است

طـور اسـت،  نيـز همينبيشـتر سودجويى و خودمحوری ريشه داشته باشد كـه در ها  انسان

ها گـردد؛ همچنـين اگـر  امكان ندارد كه موجب گرايش و يكپارچگى پايدار ميان انسان



بـا  بسـا چهو 

بنـابراين  ؛ود

اد احسـاس 

ك بـرين و 

ـن صـورت 

آن را عامـل 

وط بـه بُعـد 

سانى انسـان 

چنـد  ره ـد؛

ری از ديـن 

ى ضـرورت 

 ىسـعه تمـدن

 ىرو تمـدن ن

شـود  جا مى

نـوی ـای مع

  دانـد دن مى

 همبسـتگى 

 مخـتصين 

سـير تكامـل 

همـو، (» سـت

نخواهـد داشـت و

ن روميا كند و از 

عـالى جهـت ايجـا

يـن عامـل، بـه درك

سـيده باشـد، در ايـ

تـوان آ ورت نمى

مربـو هـای گرايش

نفس های ز گرايش

  .ى خواهد بود

انـ قش اساسى قايل

ه مراد عالمه جعفر

دين جهـانى بهش 

ا مخـالف توسن ر

اين گذارد؛ از ى مى

ج در همـه يىهـا ف

هـ ـادی بـر مفهـوم

ـرين اجـزای تمـد

ين را ايجاد نظم و

تري اساسى«: گويد 

ی و معنوی در مس

 جاهليـت بـوده اس

پايـداری الزم را ن

ها فروكش   انسان

 عامل و انگيـزه ع

دانست؛ اما اگـر ايـ

گى كافى نيـز رسـ

 ولـى در ايـن صـو

ـه متعلـق عشـق، گ

ها كه برخاسته ا ن

املى مافوق طبيعى

نقش ى،بستگى تمدن

البته.  و تأمل است

  . است

مدن جهانى، گرايش

دين نى زندگى بـى

ر تمدن تأثير منفى

شـكافو  ها ختالل

زيـا تـأثيركـه ديـن 

تـ يـر يكـى از مهم

مهم دين های ه فايد

مىزمينه ی در اين 

سايل زندگى مادی

هـای  روزی و تيره

لى نرسيده باشد، پ

ها از ناحيه برخى 

واطف ناپداری را 

ها د انسانده ميان 

تند باشد و به پختگ

گـردد؛  ها مى سان

زيرا به جای اينكـه

ت واقعى ميان انسا

بنابراين عا ؛گيرد ى

دين در ايجاد همب

ن نيازمند بررسى 

دين آسمانى ا تنها

گيری تمد ی شكل

همچنين كانشن. )9

اخالق و هنرها در

به آرامى دچار ا ،

ی بـه ايـن دليـل ك

 را بـه طـور فراگي

عفری نيز يكى از 

وی. )465ص: 1388 

ها و وس ا در هدف

ها و موجب نكبت 

درجه تصعيد عال 

ه ی ها و پليد زشتى

 چنين عشق و عو

سازند های پيوند و 

ب و فهم عالى مستن

حاد پايدار ميان انس

نما دانست؛ ز طبيعى

سان باشد، وحدت

علق عشق قرار مى

 ن دين واحد 

وهان برای عنصر د

كدام از دين ف هر

تپژوهى،  ث تمدن

ظر هانتينگتون برای

92ص: 1378نتينگتون، 

حتم بر ا طور كه به

،گيرد مى ناچيز را 

koneczny, 196( .وی

a (گذارد، آن  مى

Ibid., p.( .عالمه جع

جعفـری، (داند  ى مى

ها انسان، وحدت 

م ،گسيختن  از هم

  . )258ص: 

  

  

 

خام و به

مشاهده ز

توان نمى

يگانگى 

عقل ناب

عامل اتح

مافوق طب

طبيعى انس

است، متع

داشتن) ب

پژو تمدن

كه تعريف

در مباحث

در نظ

هـان(دارد 

داند ك مى

كه دين 

)62: p.162

)abstract

).183-184

اجتماعى

دين حق

است كه

2، ج1386
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 ،داننـد های دينى را در ايجاد وحدت تمدن ضـروری مى پژوهان آموزه با اينكه تمدن

دينى، برای تمـدن ضـروری  های نيز بدون آموزه و دين واحد داشتن را كيشى صرف هم

 :koneczny, 1962(تواند متشكّل از اديان متعددی باشد  در نظر آنها يك تمدن مى. دانند نمى

p.183( .  

های دينى همچـون عـدالت، احسـان، حلـم، پرهيـز از فسـاد، انصـاف و غيـره،  آموزه

گيری تمــدن  جــب شــكلنتيجــه مو ؛ درشــوند رهنمــون مىها را بــه ســوی وحــدت  انســان

ذاتى آن مربوط است كه در  اين نقش دين در ايجاد وحدت، به عامليت درون. گردند مى

به تحليل آن پرداخته خواهد شد؛ ولى صـرف ديـن واحـد » گرديدن تكاملى الهى«بحث 

ذاتـى  بخش آن تنها يك وحدت سـطحى و برون های وحدت داشتن با قطع نظر از آموزه

گيری يـك تمـدن كـافى  رغم اينكه اين ميزان از وحدت برای شكل كند كه به ايجاد مى

پژوهان نفس  بنابراين با اينكه تمدن؛ گردد مىهايى نيز  و درگيری ها نيست، موجب تزاحم

ــن و آموزه ــای وحــدت دي ــدن را بخش آن  ه ــدايش تم ــد مىعنصــر اساســى در پي ، دانن

: نـك(ن دين قابل تصور نيست كه در نظر عالمه جعفری تمدن عالى انسانى بدو ای گونه به

ــرا عناصــری همچــون فرهنــگ )136ص: 3؛ ج174ص: 9؛ همــان، ج41ص: 15، ج1386جعفــری،  ؛ زي

، تنهـا در پرتـو رشـد روح )از عوامـل بنيـادين تمـدن(ها  پيشرو و اتحاد واقعى ميان انسان

؛ ولـى )21ص: 1380؛ همـو، 270ص: 17همـان، ج(يابـد،  های دينى تحقـق مى انسانى در اثر آموزه

نيـز بخش آن  و دين واحد داشتن بـدون لحـاظ مفـاهيم وحـدت كيشى ب همصرف تعصّ 

  .باشد ىتواند عامل اصلى در ايجاد وحدت تمدن نمى

 عوامل قراردادی. 3-2

قوانين و حقوق وضعى و اعتباری هستند كـه موجـب اتحـاد سری  يكعوامل قراردادی، 

های مـوقتى ايجـاد  ن عوامل، تنها گرايشدر نظر عالمه جعفری اي. شوند ها مى ميان انسان

 ؛ زيـرا)543ص: 4، ج1350جعفـری، (كنند و قابليت ايجاد اتحاد حقيقى و پايـدار را ندارنـد  مى

ها در نظـر  توان آنها را مقـدماتى بـرای ايجـاد همبسـتگى و يگـانگى ميـان انسـان تنها مى

  . گرفت



ـه متفكـران 

البتـه . )154ص

كـه گـويش 

گتون، بـرای 

لينتون و . )92

رانـت، روی 

 و يگــانگى 

koneczny, 19 ؛

سـت؛ ها يشه

ادهـا، خلـق 

ــوند ه مى   ش

روری بــرای 

د، بلكه اين 

جب اتحاد و 

هـای  ن زبان

برانگيـز  الف

در صـورت 

ه بـه جـوهر 

ــى،  ل اخالق

ذاتـى   برون

قرادادی اسـت كـ

ص: 1، ج1386همـو، ( 

د نظـر نيسـت، بلك

انتيگهـ. ظـر اسـت

2ص: 1378انتينگتون، 

Sau (و ويـل دور

ی ايجــاد وحــدت 

p.148 :962 ؛298ص 

انديـال مفـاهيم و 

ـدف انسـان از نما

ــه ــای جامع ـب بق

ای ضــر ـد مقدمــه

كند تحاد ايجاد مى

بخش باشند، موج 

چـه در ايـن تمـدن

های اختال يشـهد ان

گـردد، بلكـه د مى

ش وجـود دارد كـه

ــى، عامــل مــل عقل

سـمانى و عوامـل

ترين عوامل ق هم م

اند   دانستهك اتحاد 

اينجا مـورددر ت، 

نظ رند، دا  مشترك

ها(داند  را الزم مى

ssure(، سوسـور 

بــرای ىعــامل نوان

:1379؛ وايـت، 24ص 

  . )6ص: 1 ج

مناسب بـرای انتقـ

W (هـ معتقد اسـت

ــ ــه موج ــتند ك س

خــود زبــان هرچنــد

ها ات كه ميان انسان

حقايق وحدت ۀد

گردنـد، اگرچ  مى

زبان واحد، بيانگر 

مـدنى نموحدت ت

 .دانجام مى

بخش های وحـدت

ــد از عام: ل عبارتن

گونـه اخـتالف جس

وحدت، يكى از 

زبانى را مالك هم

حدت طبيعى است

ها در آن م ز انسان

ى، زبانى جهانى ر

Leslie(كانشـنى ،

عن بــهو آن را  ننــد

: 1357لينتـون، : نـك(

،1365؛ دورانت، 267-

 زبان تنها ابزاری م

William Bouwsm

ــاهيم هس ـانى و مف

حقيقــت خ ــس در

خود زبان نيست ك

 كه اگر دربردارند

گيری تمـدن  ـكل

در مقابل اگر ز. د

ت زبان، موجب و

منيز وپاشى تمدن 

  ذاتى ون

ه يزشى و گرايش

ــن عوامــل. ســت اي

گ هيچ. املى الهـى

  زبان 

عامل ايجاد و نوان

آنها ه. اند جه كرده

ر تكلم كه يك و

بانى كه گروهى ا

آمدن تمدن جهانى

e A. White(يـت 

كن مىزبــان تأكيــد 

(كنند  رفى مىى مع

-266و  50صص: 138

 بايد توجه داشت 

ma( ويليام بوسما 

ــ ــن مع ــت و اي س

Bouwsma, 1982( .پــ

اين خ ،خشى است

هستند  ها انديشهو 

نهايـت شـك ى و در

 جريان داشته باشد

بر اينكه وحدت زون

ن اختالف، به فرو

مل انگيزشى درو

گری از عوامل انگي

ــوط اس  انســان مرب

ن تكـايى، گرديد

  

  

 

1-3-2 .

عن بهزبان 

بدان توج

قدرت بر

خاص زب

آ وجود به

لسـلى وا

عنصــر ز

اجتماعى

85سوسور، 

البته 

كه  چنان

ــانى ا مع

)2: p.288

بخ وحدت

مفاهيم و

همبستگى

مختلف 

باشد، افز

شدت اين

عوام. 3

نوع ديگر

ــى  درون

گراي جان
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: 3، ج1386جعفـری، (تواند در آنها دگرگونى ايجاد كند و موجـب نـابودی آنهـا گـردد  نمى

يافتـه  پايه محكمى استوار است و از درون شخصيت رشـد رها ب اين گرايشزيرا  ؛)161ص

الك اصـلى ايـن عوامـل در انديشـه ؛ مـ)545ص: 4، ج1350همـو، (گيرد  انسانى سرچشمه مى

سـازد، ويژگـى  ذاتـى متفـاوت مى عالمه جعفـری كـه آنهـا را از عوامـل انگيزشـى برون

البتــه پايــداری و . پايــداری آنهاســت كــه ناشــى از اتكــا بــه ريشــه محكــم درونــى اســت

 پـذير نباشـند؛ ناپذيری آنهاست، نه اينكه اساساً تغيير ناپذيری آنها به معنای زوال دگرگون

در نظر عالمه جعفری اين عوامل به دليل . قطع قابليت شدت و ضعف را دارند طور زيرا به

ها را بـه احسـاس  كننـد و انسـان ها ايجاد مى پايداری، اتحادی پايدار و حقيقى ميان انسان

ذاتى بـه دليـل  كه عوامل انگيزشى برون درحالى ؛دهند يگانگى در حيات معقول سوق مى

به ريشه محكـم درونـى، تنهـا مقـدمات مناسـبى بـرای برداشـتن  نبودن ناپايداری و متكى

: 3، ج1386جعفـری، (باشـند  ها مى هـای نخسـتين در جهـت همـاهنگى و وحـدت انسـان گام

تـوان  ناپـذيری ايـن عوامـل را نمى صرف پايـداری و زوال البته. )277ص: 17؛ همان، ج161ص

ن دانست؛ زيرا اين عوامل كمـابيش عامل اصلى ايجاد اتحاد و يكپارچگى ايدئال در تمد

بنـابراين بايـد  ؛انـد سازی همـه آنهـا نگشـته ها هستند؛ ولى منجر به تمدن درون همه انسان

به توضيح  ادامهشوند كه در  سازی منتهى مى گرفتن به تمدن گفت تنها در صورت شدت

  .زيمپردا مىآن 

  عامل عقلى. 1-3

نگر نيست كـه  معقول است، عقل جزئى عقلى كه عامل ايجاد احساس يگانگى در حيات

ای  يافتـه و وارسـته خود را هدف و ديگران را وسيله قلمداد كنـد، بلكـه عقـل رشـد» من«

است كه به جای سـودجويى و خودمحـوری، حركـت تكـاملى خـود را در بسـتر منظور 

آمـدن از حصـار اميـال و  كنـد و بـا بيـرون ها درك مى وحدت ارزشى و همبستگى انسان

نوعـان خـويش را نيـز  ديگران و هـم» خود«تواند وجود  ، مى»خود«های شخصى  خواسته

 عقـل) Hume(كـه هيـوم  چنان. )61-60ص: 1360؛ سـادات، 278ص: همان(ببيند و به آنها بپيوندد 

ها بـه زنـدگى اجتمـاعى  سـنجى آن، انسـان داند كه به حكم مصـلحت سليم را عاملى مى



گيری  شـكل

تـا رشـد . ت

تنها در سايه 

عقلـى بـرای 

های  ئولوژی

در نظر . ست

و  ها  مكتب

انـد  پذيرفتـه

ى همچـون 

در صــورت 

كامـل روح 

؛ بلكـه شـد 

ين معنا كـه 

رو  اين ود؛ از

ـك گـزاره 

طبيعـت «يـه 

م طبع خود 

 اتحاد سوق 

ــا موجــب  ه

يـان نى را بن

اوج شـدت 

مل بنيادی برای ش

حالت تمدنى است

كه ت شود؛ درحالى

ن عامل عد؛ بنابراي

هايى بـا ايـدئو مـدن

معتقد اس ها  انسان

كران اخالقى حتى

ها را پ ـدت انسـان

هـای اخالقـى آموزه

نيســت كــه د غيــره

واقـع در فراينـد تك

 بررسـى خواهـد 

به اي ؛هاست  انسان

شو سته قلمداد مى

يـ عنوان بـههميشه 

 در راسـتای نظري

ماليم كپارچگى را

 اخالقى به سمت 

ــه خــود تنه ح اولي

توانـد تمـد تى مى

ل شخصـيت، بـه ا

امل عقلى يك عا

ز وضع ابتدايى به ح

ش ى نيز درك نمى

يابد فت تحقق مى

بدون آن حتى تمـ

  

همهالقى در نهاد 

و متفك ها م مكتب

لزوم احساس وحـ

القى در اينجـا، آ

يثــار، تواضــع و غ

و نـين وحـدتى در

يدن تكاملى الهى

گرايى در نهاد  ت

عنصر شايس عنوان ه

رابری و برادری ه

اين عامـل.  است

ها وحدت و يك سان

ساس اين گرايش 

ــى در ســطح اخالق

ن عامل در صورت

ـل رشـد و تكامـل

عا. )446ص: 1389ر، 

و خروج جامعه از

م احساس يگانگى

پيشرف ست كهها ی

 ضرورت دارد و ب

.دنگير  شكل نمى

گرايى اخال وحدت

كه تمامالقى است 

اد معتقد نيستند، ل

مراد از عامل اخال .

قــوق يكــديگر، اي

چن.  حاصل شـود

گردمبحث كه در 

ينجا اخالق وحدت

بهها  ون همه انسان

های وحدت، بر ره

ستقبال قرار گرفته

كه انس آنجا از. ست

ه آن دارند و بر اس

گرايى ا ن وحــدت

اين. شود بتدايى مى

ها بـه دليـ ز انسـان

   . برسد

بارنز و بكر(شوند  مى

ايدئال در تمدن و

صورت نگيرد، لزوم

زدون خودمحوری

ها  ری تمام تمدن

ستى و ليبرالى هم 

  امل اخالقى

عفری به اصالت و

ليل اين ريشه اخال

ى كه به مبدأ و معا

.)278ص: 17، ج1386

فتــار، رعايــت حق

به آنها، وحدت ى

گيرد ك صورت مى

عامل اخالقى در اي

دروو يكپارچگى 

 تاريخ بشری گزار

مورد پذيرش و اس

اس »ى داشتن انسان

، كشش درونى به

ــن. شــوند ــه اي البت

ابت های ری اجتماع

ه درون گروهـى ا

 و انگيزشى خود 

  

  

 

بند م پای

وحدت ا

عقلى صو

اتحاد و ز

گير شكل

سوسياليس

عا. 2-3

عالمه جع

وی به دل

متفكرانى

6جعفری، (

حســن ر

آراستگى

انسانى ص

مراد از ع

وحدت و

در طول 

اخالقى م

اجتماعى

دانند، مى

ش داده مى

گير شكل

نهـد كـه

گرايشى 
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  گرايى  جان. 3-3

اعتقاد به يـك موجوديـت روحـى . 1 :رود در دو معنا به كار مى )Animism(گرايى  جان

-306ص: 1384 گولـد،: نـك(جـان  تمام موجـودات بى ریانگا دار جان. 2 ؛در موجودات زنده

كنـد، معنـای  مراد عالمه جعفری با توجه بـه مبـاحثى كـه در ايـن زمينـه مطـرح مى. )309

های  جان باشد كه در اسطوره دارانگاری موجودات بى نه اينكه در پِى جان ،است يننخست

البته اعتقاد به موجوديت روحى در موجودات زنده نيز زمانى . قديمى قابل مشاهده است

دانسـتن آن موجوديـت روحـى همـراه  شود كه با احساس ارزشمند اميده مىگرايى ن جان

  .گردد

يك احساس ظريـف و لطيفـى اسـت  ،»جان«دانستن  در نظر عالمه جعفری، ارزشمند

. ها بــاالتر از عامــل اخالقــى اســت كــه در تأثيرگــذاری بــر ايجــاد وحــدت ميــان انســان

داننـد كـه احتـرام بـه آن، بـاالترين  ای مى ترين منطقـه را محترم» جان«گرايان منطقه  جان

  :گونه تعدی قرار گيرد و نبايد مورد هيچ )279ص: 17، ج1386جعفری، (ضرورت را دارد 

  نيرزد آنكه دلى را زخود بيازاری   دالن سعديا كه ملك وجود به جان زنده

مندی از جان و دل، بايستى  ها به دليل بهره بر اساس اين عامل انگيزشى درونى، انسان

د و نبايد كسـى مـورد آزار شوهای آنها توجه  خواستهبه مورد احترام كامل قرار گيرند و 

قرار گيرد؛ چون همه آنها وابستگى روحى به خداوند متعال دارنـد؛ بنـابراين يـك جـان، 

چنـين . شـود ها تلقى مى واقع آزردن تمام جان چنان دارای ارزش است كه آزردن آن در

يابـد، لزومـاً انسـان را بـه سـمت اتحـاد  ی رشديافته تحقق مىها احساسى كه درون انسان

  .شود رهنمون مى مطلوب در تمدن

  گرديدن تكاملى الهى. 4-3

درون خود به معناداری جهان هستى معتقدند و ايـن نگـرش در فطری  طور ها به همه انسان

در اين توحيدی را دارند كه جهان هستى وابستگى دايمى به خداوند فياض دارد و انسان 

ولـى  ؛آن كمال مطلق و به سوی همان كمال مطلق رهسپار اسـتسوی دار، از  جهان معنا

ها كفايـت  صرف وجود چنين گرايش فطری بـرای پيـدايش وحـدت عـالى ميـان انسـان



را بـه طـری 

. ينـى اسـت

ـردد و او را 

ى را كـه بـر 

. نامـد ى مى

و پيوسـتگى 

ـيده اسـت، 

ا متصـل بـه 

رشـيد الهـى 

كـه آيـاتى  ن

 داللـت بـر 

ها  دار انسان

: 1390؛ همــو، 

جاد وحدت 

ى واحـد را 

د اساسـى و 

دورانـت، (نـد 

دانـد كـه  مى

13( .  

مـدن را بـر 

در يك  هار

ـكل گرفتـه 

ش توحيـدی 

ی اجتمـاعى 

گرايش فطواند آن 

هـای دي س آموزه

گـ روان آدمـى مى

تحـوالت تكـاملى

لى الهـىيدن تكـام

افتـد و  جريـان مى

ـام معنـاداری رسـ

 آنها خودشـان را

نند كه پرتـو خور

سـازند؛ چنان س مى

،)4: حديـد(» باشـيد

دت حقيقى و پايد

283-280ص: 17، ج1

رين عوامل در ايج

خداوند حقيقـى  به

وحـدت در عقايـد

كن دن قلمـداد مى

ی وحدت واقعى مى

ص: 1386خمينى، (د 

وحـدت يـك تم) 

ای از تطور جموعه

جديـد برآمـده، شـ

سـازگار بـا نگـرش

سـاختن نيازهـای ه

تو چيزی كه مى. ت

و اختياری بر اسـا

و اعتالی مغز و ر

مـه جعفـری ايـن ت

يابد، گرد حقق مى

ها بـه   ميان انسان

ه انسانى كه به مقـ

كند؛ چون فت مى

دا هايى مى  روزنه

م وجـود مـنعكس

ست، هر جـا كـه ب

ی هماهنگى و وحد

ــد  1386جعفــری، (ان

تر ، يكى از اساسى

ك تمدن، اعتقاد 

ن ويل دورانـت و

مل الزم برای تمد

ك اجتماع را دارای

ق قرار گرفته باشد

)Jacobson(وبسن 

وی تمدن را مج. د

حـس نيازهـای جد

ان امـروزی را ناس

برآوردكه اگر  لى

رسيدن است عليت

خالصانه و تكاپوی

رشد و سببتياری 

عالم. رساند ی مى

الهى تح های ستور

اس وحدت عالى

بدين صورت كه ؛

عنادار ديگر درياف

د و ارواح خود را

گارنـگ در عـالم

ا كُنتُم؛ او با شماس

فریرو عالمه جع ن

د كــاملى الهــى مى

رساندن آن، عليت

نى برای اعتالی يك

koneczny,(. همچنين

طلوب را جزو عوا

نيز زمانى يك ;ى

و راه حق» اّهللاٰ  حبل«

ران همچون جاكو

دنپذير ر اديان نمى

از حز قدرتى كـه 

سـريع جهـا هـای ى

Jacobson, (؛ درحال

فع ؛ بلكه نيازمند به

رساند، معرفت و ت

فت و تكاپوی اخت

 معناداری توحيدی

مل اختياری به دس

ن گرديدن، احسا

؛آيد ها حاصل مى

خود را با انسان مع

دانند مى ه واحدی

 را بـه صـورت رنگ

َو ُهَو َمَعكُم أينََما« 

اين حدتى دارد؛ از

ــول گرديــدن تك

23(.  

فع ش توحيدی و به

نچه كانشناچن. ست

p.163 :1962 ,(داند 

 غيبت و كمال مط

امام خمينى. )6ص 

« حق و اعتصام به 

قابل برخى متفكر

گرش توحيدی در

داند كه ا باطى مى

دگرگونىنتيجـه  ر

)1925: pp.16, 31, 26

  

  

 

كند؛ نمى

فعليت بر

اين معرفت

به درجه 

اساس عم

در پِى اين

ه ميان دل

وحدت خ

سرچشمه

واحدی 

همچون 

چنين وح

را محصــ

34-232ص

نگرش

تمدن اس

د الزم مى

ايمان به 

: 1ج 1365

ر مسير د

در مق

اساس نگ

نظام ارتبا

در. است

(داند  مى
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توحيـدی  عامل هماهنگى و پيدايش نظام ارتبـاطى باشـد و بـه انگيزگـى الهـى و نگـرش

شدن  ها با مبدل انسان بيشترمستند نباشد، هماهنگى ماشينى را در پِى خواهد داشت كه در 

كنـد؛ بنـابراين  های ديگـر مزاحمـت ايجـاد مى ، برای انسانها ها و تعصب به خودمحوری

  .ريزی كند تواند تمدن انسانى را پى نمى

های هر دينـى و  توان آموزه های دينى، نمى البته در تكاپوی اختياری، بر اساس آموزه

هر فهمى از دين را عامل ايجاد وحدت ايدئال در تمدن دانست؛ زيرا ممكن اسـت يـك 

دين به مسائل اجتماعى كمتر ورود داشته باشد و دربـاره دولـت و وظـايف آن و مسـائل 

 حتى در. های يك تمدن را بنيان نهد رو نتواند پايه اين پيچيده اقتصادی خاموش باشد و از

تـوان  ديـن مسـيح نمى ۀهـای سـاد ، بـر اسـاس آموزه)Becker(و بكر ) Barnes(نظر بارنز 

؛ بنـابراين )277ص: 1389بارنز و بكـر، (روابط پيچيده اجتماعى امروزی را تنظيم و تعديل كرد 

تواند انسجام مورد نياز يك تمدن را فراهم آورد كه اصول اساسى مشروط  تنها دينى مى

را در نظر گرفتـه باشـد و بـه عناصـری همچـون سياسـت، اقتصـاد،  1و غير مشروط تمدن

همچنين اگـر از . آزادی و اختيار و چگونگى تنظيم و تعديل آنها توجه كافى داشته باشد

سـاز اسـت، فهـم نـاقص و يـا  هـای تمدن دينى همچون دين اسالم كـه مشـتمل بـر آموزه

تواند  بر اينكه نمى ، افزوناشدبنادرستى صورت گيرد كه با اصول اساسى تمدن ناسازگار 

. نيز گـرددموجود تمدنى ايجاد كند، حتى ممكن است موجب فروپاشى و ويرانى تمدن 

گرايانه محـض كـه در مقابـل هرگونـه تغييـر، پيشـرفت و  های سنت كه در برداشت چنان

كـه يـك  كنند، شاهد ركود و ايستايى ويرانگری هستيم، درحالى تكنولوژی مقاومت مى

  . دهد يابد و به حيات خود ادامه مى نها در بستر پويايى حيات مىتمدن ت

  وحدت در هويت و تمدن. 4

شـود  گيری هويت واحدی برای اجتماع مى بخش باعث شكل عوامل وحدت ،مجموع در

                                                            
 و جعفری اصول اساسى تمدن، پنج اصـل خودخـواهى حيـات، اقتصـاد، آزادی و اختيـار، پويـايى  در نظر عالمه. 1

  عالمه: نك(شود  مقيد و مشروط و مقيد در نظر گرفته مى مشروط و غير قانون عليت هستند كه به دو صورت غير

 ).253-190ص :1390جعفری، 



قد است كه 

سـوی ديگـر 

سـازد و تـا  ى

در مجمـوع 

 .)170ص: 136

ذاتـى   درون

ى بـه فعليـت 

ـراد جامعـه 

Identity ( و

ای دينـى و 

شخصـيت . 

ل اقتصـادی، 

و  ورزی شـه

 شخصـى و 

همـان، (شـود 

سـان كاسـته 

نتيجـه   و در

ى بـه فعليـت 

  در حقـايق

 یاجـزا نـد

و شخصـيت 

 را در ميـان 

E( ،هويــت ،

ـته فرهنـگ 

ی از يك سو معتق

گيـرد و از س ه مى

ها را مى ت انسـان

ـد، ايـن اجتمـاع د

ــو؛ 545 و 543 64، هم

بخش  ل وحـدت

ذاتـى بخش درون

مشـتركى ميـان افـ

(نتيجــه هويــت  ر

هـا بر اساس آموزه

.)88ص: 8؛ همـان، ج2

ت، تنظـيم مسـائل

دار، انديش و هـدف

های  هـا و خواسـته

ش رخـوردار مىل ب

شخصـيت انس ص

كنـد د مىم قلمـدا

 اخالقـى و عقلـى

انسـان  هـای عامل

مانن را ها انسـان گر

رو هويـت و ايـن ز

ن تغيير و وحدت 

Erikson(يكســون 

هم مربوط بـه هسـ

عالمه جعفری. شود

يافتـه سرچشـمه ـد

و عقيـده، شخصـيت

امعـه برقـرار نباشـ

ــری، ص: 4، ج1350 ف

شخصـيت و عوامـل

ب  عوامـل وحـدت

م های انديشـهيد و 

گــردد؛ د آنهــا مى

  .دساز مى

تكاپوی اختياری ب

273ص: 2، ج1386ی، 

ی بـه عهـد، عـدالت

ك فرهنـگ پويـا و

هـ ـر حـب و بغض

و از حيات معقـول

خاص یها ز گرايش

گـران را نيـز مهـم

و همچـون عامـل 

تع تالی شخصيت،

ديگ رشد و ظمت

و از )207و140صـص 

ميان پايداری را در

Outh( .در نظــر اري

دهد و ه شكيل مى

ش ريزی مى دن پى

شخصيت رشـماق 

 تجانس ايـدئال و

ال ميـان افـراد جا

ــود  ــد ب جعف(خواه

طه تعاملى ميـان ش

خصـيت انسـانى،

ن اين عوامل، عقاي

نــد ميــان آــب پيو

نها و اجتماعشان م

شخصيت انسانى، تك

جعفری( الزم است 

ى همچـون وفـای

گى در پوشش يك

خـود طبيعـى در اثـ

يابد و ه، تكامل مى

رشد شخصيت، از

شخصيت ديگت، 

ذاتى او خش درون

اعتال و رشد  زيرا با

كه عظ ای گونه به ؛د

: 2همان، ج(كند  مى

هويت، پ. گيرد مى

hwaite, 2006: p.280

ته اصلى فرد را تش

های تمد ق آن پايه

های ايدئال از اعم

ست كه وحدت و 

و هماهنگى ايـدئا

شخصــيت خ ى بى

و در پِى طرح رابط

 رشد و تكامـل شخ

رسيدن فعليت با به 

شــود كــه موجــ مى

ت واحدی برای آن

 رشد و تكامل شخ

يم و وجدان آزاد 

هايى آموزهعمل به 

ری از علم، زندگ

 پرهيز از تـورم خ

كننده های تباه هى

با ر. )116ص: 8؛ ج15

او در اين صورتو 

بخ شى وحدتگيز

؛ يابد  و شدت مى

افتد مى جريان به ی

م تلقى خويش ت

 برای آنها شكل م

281-0(كنــد  ــان مى

 است كه هم هست

  

  

 

و از طريق

ه گرايش

معتقد اس

وحدت و

ــاعى اجتم

واقع او در

با . است

.رسد مى

برقــرار م

شخصيت

برای

عقل سليم

انسان با ع

برخوردا

و  ،تعقل

خودخوا

53ص: 3ج

شود و مى

عوامل انگ

رسد  مى

تری عالى

موجوديت

واحدی 

تنــوع بيــ

فرايندی 
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اين فرايند موجب ايجاد وحدت و يگانگى ميان هويت فـردی . مشترك اجتماعى اوست

ــاعى مىو ا ــود  جتم ــد  در. )Erikson, 1968: p.22(ش ــك فراين ــت ي ــر وی، هوي ــع در نظ واق

كـه  ای گونه به ؛دانـد شدن است كه فرد هويت خود را با هويت ديگران يگانـه مى همسان

  . سازد متصل مى اش دنيای شخصيت درونى خود را با دنيای اجتماع بيرونى

گران همچون شخصـيت خـود، كردن شخصيت دي هويت واحد از طريق مهم قلمداد

و  هــا گــردد و تزاحم موجــب برقــراری انســجام و احســاس تعلــق جمعــى در جامعــه مى

رو  اين ؛ از)170ص: 1364؛ جعفری، 42ص: 1389صالحى، (سازد  ويرانگر را منتفى مى های اختالف

ــان ــت انس ــدت در هوي ــاس وح ــری، احس ــه جعف ــر عالم ــى در نظ ــرط  ها، اساس ترين ش

؛ همـو، 255-254ص: 16، ج1386جعفـری، (مدن انسانى و اعـتالی آن اسـت آمدن يك ت وجود به

و   »مـن«گيری هويت واحد برای يك اجتماع، هر فرد  ؛ زيرا در فرايند شكل)286ص: 1396

نتيجـه  دهـد؛ در های ديگر اسـت، تقليـل مى هويت اختصاصى خود را كه متمايز با هويت

شخصـيت واحـدی بـرای اجتمـاع پديـد يابـد و  تـر تعـديل مى قـوی» من«ها به »من«همه 

گـردد و  اين امر موجب برقراری انسجام و احسـاس تعلـق جمعـى در جامعـه مى. آيد مى

سازد و از اين طريـق، احسـاس وحـدت در  ويرانگر را منتفى مى های و اختالف ها تزاحم

كنـد و  ها با روابط عـالى اسـت، ايجـاد مى هويت، عنصر اصلى تمدن را كه تشكّل انسان

  . آورد ها فراهم مى انسان ۀتر مناسبى برای بروز استعدادهای سازندبس

  گيری نتيجه

بــر اســاس آرای عالمــه جعفــری، وحــدت ايــدئالى كــه مــورد نيــاز يــك تمــدن اســت، 

ذاتـى ممكـن  عوامـل انگيزشـى برون. گيری هويت واحد برای يك اجتمـاع اسـت شكل

پديـد آورد كـه افـراد آن ای را  گيری تشكّل گروهى گردد و جامعـه است موجب شكل

اجزای حقيقى آن جامعه، مشغول برقراری مناسبات اجتماعى با يكـديگر باشـند؛  عنوان به

گيری هويت واحد برای يـك تمـدن  تواند عامل اساسى در شكل ولى چنين وحدتى نمى

كنند  بودن، وحدتى ناپايدار ايجاد مى باشد؛ زيرا اين عوامل به دليل ناپايداری و در نوسان

 ؛كنـد و وحدت ناپايدار، استحكام كافى را ندارد و در عمـق باورهـای انسـانى نفـوذ نمى



ونى عوامــل 

حقـق منـافع 

و  هـا  تزاحم

توانــد  هــا مى

   .ها باشد ن

وهر درونـى 

ـود عوامـل 

؛ بلكـه الزم 

 های انديشه 

» مـن«مچون 

و شخصـيت 

ت سـازنده و 

ايـن  .كند ى

ــى  ســت؛ ول

خش نيسـت؛ 

ـد همچــون 

تـوان عامـل 

رنــد كــه بــا 

ـت تمـدنى 

در طـرح  ی

ى اسـت، نـه 

ـالف نگـاه 

بـا رويكـرد 

عنـى انسـان 

ـا حـدودی 

كنــد و بــا دگرگــو

ـوارد بـه جـای تح

شـوند و موجـب 

ذاتــى تنه ــى برون

مبستگى ميان انسان

ه جوبودن ب  مستند

البته صرف وجـ .د

دن كـافى نيسـت؛

 برسند و عقايد و 

ديگری را همچ» من

شـود و هويـت و ى

رقـراری ارتباطـات

 تمدن را ايجاد مى

ــر تمــدنى الزم اس

بخش وامـل وحـدت

ــ ی مطــرح مى كن

ت را نمى» ی دينـى

هايى وجــود دار ن

حـال كـه ماهيـ عين

دف عالمه جعفـری

تمدن عالى انسانى

واقـع وی بـر خـ در

ت، نگـاه فلسـفى ب

؛ يعكنـد مىررسى 

ی نگاه پسينى و تـ

وانعى فــروكش ك

عوامل در غالب مـ

ش ه كار بسـته مىى ب

رو عوامــل انگيزشــ

جاد وحدت و هم

ه دليل پايداری و 

 واحد مؤثر هستند

دت ايدئال در تمد

ت انسانى به فعليت 

م«كه هر فرد  ای نه

رنـگ مى هـا كـم

 هويت واحد با بر

يریگ ساسى شكل

يــت واحــد در هــ

حقـق تمـام ايـن عو

ــری ــه جعف ــه عالم

هـای  اسـاس آموزه

 كــرد؛ زيــرا تمــد

ع در م سوسياليسـ

هستند؛ بنابراين هد

گيری وحدت و ت

د. دنى الزم بدانـد

نه بـه تمـدن اسـت

شناسانه آن را بر ن

رو تا حدودی اين از

ن اســت تحــت مــو

همچنين اين ع. ود

وری و سودجويى

ر ايــن گردنــد؛ از ى

ايى در راستای ايج

ذاتى به زشى درون

گيری هويت  شكل

گيری وحد  شكل

و تكامل شخصيت

گون فرما كنند؛ به م

ه مايز ميان هويـت

گيرد و اين  ل مى

ويرانگر، عنصر اس

ــزی هوي ای پى ري

 لزوماً مبتنى بر تح

بخشــى كـ وحدت

لى الهـى بـر  تكام

ها تلقــى ك م تمــدن

و سممچون ليبرالي

بخشى ه ر وحدت

گ واملى برای شكل

ی وحدت هر تمد

شناسـان ى و جامعه

و با مبانى انسا رد

كه بايد باشد؛ ا نان

راحتى ممكــن و بــه

آورنده از ميان رو

در مسير خودمحو

شــديدی مى هــای

های ابتد  و انگيزه

قابل، عوامل انگيز

مستقيم در ش طور ه

ذاتى برای  ى درون

ن عوامل با رشد و

ه حكم را در جامع

نتيجه تم در. ى كند

 برای اجتماع شكل

و های ختن تزاحم

ــر ــدون اســتثنا ب  ب

ری هويت واحد 

رخــى از عوامــل و

گرديدن ت«و » ايى

بخش بــرای تمــام 

هم ىهای خاص ژی

هى از چنين عنصر

مل، لزوم چنين عو

ريزی ها را برای پى

ـه نگـاهى تـاريخى

شناسانه به تمدن دا

چن كه هست و آن

  

  

 

رو ايــن از

آ وجود به

جمعى، د

ه اختالف

مقدمات

در مق

انسان، به

انگيزشى

است اين

واحدی 

خود تلقى

واحدی 

ساخ منتفى

ــد،  فراين

گير شكل

چــون بر

گرا جان«

وحــدت

ايدئولوژ

ته ،دارند

اين عوام

اينكه آنه

غالب كـ

پديدارشن

ك چنان آن
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و  كنـد اند مطالعـه مى كـه واقـع شـده گونه ها را آن با نگاه پسينى، تمدن. نگاه پيشينى دارد

اند و به آنهـا هويـت واحـد  ها بوده اين تمدنبخش  كه وحدت سازد عواملى را مطرح مى

بلكـه بـا نگـاه پيشـينى عـواملى را مطـرح  ،كند نمى بسندهاند؛ ولى به همين ميزان  بخشيده

البته نگاه پيشينى وی در . گيری يك تمدن عالى انسانى الزم است كند كه برای شكل مى

  .آيد به حساب مىبلكه در راستای آن و مكمل آن  ،تعارض با نگاه پسينى او نيست

  

    



زاده آملى،  ن

. 

ه ابتـدایی تـا 
 .كبير

 .رات اميركبير

علــى  :نظــيم

: ، تهـران1 ج

: تهـران، 4 ج

: ، تهـران5 ج

بـه  7 علـى

: تهـران، 22 

فيضى و على 

 .جعفری

ـى جعفـری، 

مؤسسه : هران

حسن حسن:  تحقيق

.كيهان: خانى، تهران

از جامعـه(جتمـاعی
اميرك: جيدی، تهران

انتشار: ن آريا، تهران

، تنپیشــرو انســانی گ

، جدین محمـد بلخـی

، جدین محمـد بلخـی

، جدین محمـد بلخـی

 .شارات اميركبير

فرمـان مبـارك  ير

 5 ،9 ،11 ،15 ،17،

، بازبينى كريم فملی

و نشر آثار عالمه ج

كـريم فيضـى و علـ

عبداّهللاٰ نصری، ته :م

، ت من کتاب الشفاء

باقر ساروخ: ترجمه

تاریخ اندیشه اج، )13
اصغر مج سفيان و على

محمدحسين:  ترجمه

شــهید فرهنــگ 7ن
 . عالمه جعفری

یل مثنوی جـالل الـد

یل مثنوی جـالل الـد

یل مثنوی جـالل الـد

انتش: ، تهرانر راسل

ياسى ترجمه و تفسي

، 3، 2، جالبالغـه ج

 تصعید حیات تکام
مؤسسه تدوين و: ان

ك: اهتمام ، بـهمعقـول

 .عفری

تنظيم ، تدوين ودن

االلهیات، )1376(هللا 

، تگ علوم اجتماعی

389( و هوارد بكر 

جواد يوس :و اقتباس

، بررسی تاریخ تمدن 

امــام حســین ،)138
 تدوين و نشر آثار 

تفسیر و نقد و تحلیل

تفسیر و نقد و تحلیل

تفسیر و نقد و تحلیل

بررسی و نقد افکار، 
، حكمت اصول سي

 .البالغه ج

ترجمه و تفسیر نهج، 
 .ى

شناخت انسان در، 
عبداّهللاٰ نصری، تهرا 

قرآن نماد حیات م، 
 نشر آثار عالمه جع

فلسفه تاریخ و تمد، 
 .ه جعفری

  ه

   كريم

نا، حسين بن عبداّهللاٰ

  .وستان كتاب

فرهنگ، )1375(آلن 
هری المر  ،ای.  اچ

، ترجمه و)عه جدید

ب، )1376(ى، آرلوند 
88(ری، محمــدتقى 

مؤسسه : ری، تهران

ت، )1348(ـــــــــــ 
 .خانه حيدری

ت، )1350(ـــــــــــ 
 .خانه حيدری

ت، )1351(ـــــــــــ 
 .خانه حيدری

،)1364(ـــــــــــــ 

،)1369(ـــــــــــــ 

بنياد نهج: قمك اشتر، 

،)1386(ـــــــــــــ 

 نشر فرهنگ اسالمى

،)1389(ـــــــــــــ 

: اهتمام به، 2، چری

،)1390(ـــــــــــــ 

مؤسسه تدوين و : ن

،)1396(ـــــــــــــ 

ن و نشر آثار عالمه

  

  

 

كتابنامه

قرآن   .1

سين ابن .2

بو: قم

بيرو، آ .3

بارنز،  .4

جامعه
بى توين .5

جعفــر .6

جعفر

ــــــــ .7

چاپخ

ــــــــ .8

چاپخ

ــــــــ .9

چاپخ

ــــــ .10

ــــــ .11

مالك

ــــــ .12

دفتر ن

ــــــ .13

رجعف

ــــــ .14

تهران

ــــــ .15

تدوين
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مؤسسه تنظيم و نشر آثـار : تهران ،4وحدت از دیدگاه امام خمینی، )1386(اّهللاٰ  خمينى، روح .16

 .4امام خمينى

احمد آرام، : ، ترجمه1، ج)گاهواره تمدن: مشرق زمین(تاریخ تمدن ، )1365(دورانت، ويل  .17

 . سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى: پور، تهران حسين آريانامير و پاشايى. ع

زاده، لـيال زارع،  حسين كامياب، محمـدامين علـى :ترجمه، تاریخ تمدن، )1391(ـــــــــــــ  .18

 . بهنود: تهران

 .انتشارات عطار: ؛ تهرانشناسی زمینه فرهنگ، )1377(االمينى، محمود  روح .19

 .انتشارات هدی: ، تهراننی وحدت در امّت اسالمیمبا، )1360(سادات، محمدعلى  .20

: نازيال خلخالى، تهـران: ، ترجمهشناسی همگانی های زبان درس، )1385(سوسور، فردينان دو  .21

 . روز فروزان

، 3، جعلــوم الحقــایق الربانیــه یرســائل الشــجره االلهیــه فــ، )1383(الدين  شــهرزوری، شــمس .22

  .و فلسفه ايران متكمؤسسه ح: نجفقلى حبيبى، تهران: تصحيح

ــالحى .23 ــا  ص ــری، رض ــوع فرهنگــی، )1389(امي ــی و تن ــرانانســجام مل ــات : ، ته ــز تحقيق مرك

 .استراتژيك

دار احيـاء : ، بيروت2، جاالسفار العقلیه االربعـه یمه المتعالیه فکالح، )1981(صدرالمتألهين  .24

  .التراث

ه مترجمـان، ، گـروفرهنـگ علـوم اجتمـاعی، )1384(كولـب، ويليـام . گولد، جوليـوس و ل .25

 .مازيار: جواد زاهدی، تهران محمد :كوشش به

ــری  .26 ــاس، هن ــدن از کهن، )1366(لوك ــاریخ تم ــا ت ــده م ــا س ــار ت ــرین روزگ ــه، 1ج، ت : ترجم

 .مؤسسه كيهان: عبدالحسين آذرنگ، تهران

 .دانش: تهران ،پرويز مرزبان: ، ترجمهسیر تمدن) 1357: 2537(لينتون، رالف  .27

فريبــرز : ، ترجمــهپیشــرفت تمــدن تــا ســقوط روم، مــل فرهنــگتکا، )1379( .وايــت، لســلى ا .28

  .نشر دشتستان: مجيدی، تهران

محمـدعلى : ، ترجمـهها و بازسـاز نظـم جهـانی برخورد تمدن، )1378(پى  هانتينگتون، ساموئل .29

 .های فرهنگى دفتر پژوهش: حميدرفيعى، تهران

 .نشر گيو: تهرانچنگيز پهلوان، : ، ترجمهنظریه تمدن، )1379(يوكيجى، فوكوتساوا  .30
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