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 چکیده

 شالود تالا   مال   در این مقاله به عنوان یک مقدمه نظری بر جنبش احیای تمدن اسالمم  ایرانال  تالم    

بالرای اناالاا ایالن    . احیاگری تمدن اسمم  ایران  مورد کاو  و تحلیل قالرار گیالرد   تفکرملزومات 
 مورد بررس  قرار زوال تمدن اسمم  ایران  اسمم های  هعلل و ریشنخست در بخش اول ، منظور
گیرند تا این رویکرد تاریخ  انتقادی محمل  برای درک شرایط کنون  و بستری برای شناختن  م 

پس از آن . تمدن اسمم  ایران  باشد ءها و در نهایت ارائه راهکارهای  برای احیا و نقصانها  ضعف

، در بخش دوا با طرح دیدگاههای منتقدان پروژه احیاگری تمدن اسمم  ایرانال  و سال س نقالد آن   
تمالدن   احیالای  باله بالاور نویسالنده پالروژه    . شالود  مال   انااا، امکان سنا  احیای تمدن اسمم  ایران 

آن قالدر مهیاسالت کاله     و ایالران  های مادی و معنوی اسالما  از واقعیت نیست و ظرفیتدور ، اسمم 
تمالدن اسالمم  ایرانال  را    بالار دیرالر شالکوه و عظمالت گ شالته      ، توان با بازشناس  و تقویت آنها م 
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 مقدمه

 و تغییراتال  هالا   در جوامع مختلف اهداف بلند مدت گوناگون  وجود دارند که ممکن است مستلزا خواسته

 ملال  سالنایده  هالای    ی ایالن اهالداف کاله معمالو  بالا توانالا      . شررف در عمق روح و معنویت اجتماع  باشند

های معقول یک  دیرر و یا در راستای بلند پروازی  به مرحلهای  هتوانند پایه گ ار عبور از مرحل م ، شوند م 

نخسالت    قالب  نو نیز در وهلاله های کهن در  تمدن سازی و احیای تمدن  در این بین مقوله. ملت طرح گردند

. باشالد  تدوین شالده مال   های  تمدن ساز و در مراحل بعدی ملزا به اجرای طرح  مستلزا وجود تفکر و اندیشه

هالای عمالوم  و    وا تری نسبت به سیاسالت گال اری    جزئ  نیست و در درجهای  هاندیش، چرا که فکر تمدن 

هالای   هبرنامال ، هالای عمالوم    از این رو سیاست گ اری. توسعه و پیشرفت اقتصادی قرار داردهای  هحت  برنام

 .تمدن  قرار گیرندهای  هنیز باید در ذیل و در راستای برنام... سیاست خارج  و، پیشرفت اقتصادی، توسعه

، آنالاطول  ، آشالور ، عالیما ، مصالر ، کهن و درخشالان سالومر  های  در حال حاضر علیرغم آنکه از فرهنگ

جز تاریخ  ... روا باستان و، سلت، آزتک، مایا، میسنه، (کرِت) اقریطس، تاوگاری، اورارتو، هیت ، فینیقیه

هالای فالو     با این حال هالر یالک از تمالدن   ، پر فراز و نشیب و اشیاء و اماکن باستان  چیزی باق  نمانده است

های کهن نظیالر   همچنین برخ  از تمدن. گردند م  نمایانرر سطح پیشرفت و تمدن مردا آن زمان محسوب

خمقیالت و   دهند کاله البتاله از پوینالدگ  و    م  همچنان به حیات خود ادامه... چین  و، هندی، اسمم تمدن 

 .شکوه گ شته آنان خبری نیست

تمدن اسمم  از نظر وسعت جغرافیائ  امتداد زمان  و عمق و عظمت علم  و هنری در تاریخ  در این میان

ه بود تا به این حد در فراخنالای جهالان بشالریت گسالترده     مانند بود و هیچ حوزة تمدن  دیرری نتوانست بشری ب 

اما به محض  با این وجود .و آن همه تاثیرات شررف بر تاریخ بشر بر ارد دشود و قریب هفت قرن پابرجا بمان

گوئ  چشالم عقالل مالردا بسالته     ، شدن زر  و بر  انقمب صنعت  زمین و جاری شدن نوزائ  تمدن مغرب شروع

فراموش  و از خودبیرانر  ملل شر  و به ویالهه مساللمین   . کل  فرامو  کردنده را ب مانند شد و آن عظمت ب 

ترین لوازا و شرایط برای بقا و توسعه تمدن مبتن  بر استثمار غرب جدید بود؛ ل ا به این بیماری و  یک  از مهم

ال فرهنرال  نیالز بالر    هالای علمال      هالا و فالرآورده   عاری شرقیان هر چه بیشتر دامن زدند و حت  در بستر پهوهش ب 

  .غبار فراموش  و غفلت نشاندند، مانند مسلمانان در تاریخ تمدن بشری عظمت و اعتمی ب 
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در ( ره)  اماا خمین  گ اری پایراه تمدن اسمم  توسط حضرت اما با وقوع انقمب اسمم  ایران و بنیان

بار دیرر تمدن اسالمم    رد تا اکنونبسؤال  تاریخ  را زیرآن غفلت ، دار و پابرجا چون ایران کشوری ریشه

یاب  نالوین   هویت احیای تمدن اسمم  وگفتمان در واقع نقطه عطف . باشدو در حال تناورشدن  هجوانه زد

تالوان عینیالت یالافتن مرحلاله نخسالت       م  بود که رخ دادن آن را اسمم  اسمم  در عصر مدرن وقوع انقمب

مرحله نظاا سازی انااا گرفته و زمینه برای تحقق مرحله بعدی در این  .دانست احیای تمدن ایران  اسمم 

در برپالای  و طراحال  انقالمب    ( ره) فق دیالد حضالرت امالاا   در حقیقت ا. یعن  تمدن سازی فراهم شده است

بالا سالاخت   ، های تمدن ساز بر اساس مبان  دین  و مداوای بحران هویت جامعه ایرانال   احیاء مولفه، اسمم 

 .   بودایران -تمدن اسمم 

 کشوری که میراث دار بزرگترین انقمب اسمم  است امالروز از پالس ساله دهاله خالود را در جایرالاه       

عموه بر این که ما . بیند که بنیانهای تمدن نوین ایران  اسمم  را بسازد و شاهد رشد و بالندگ  آن باشد م 

ایران  اسالمم  خالویش هسالتیم در ایالن     به حکم مسلمان و ایران  بودن به تبع در پ  بازیاب  تمدن پرافتخار 

که بتوانیم جایراه  به عنوان منادیان تمدن اسمم  برای این. کشیم م  راستا بار وظیفه دیرری را نیز به دو 

به انسان و تعال  او دارد را به جهالان امالروز     اسما را معرف  کنیم و نقش  را که در رهای  بشریت و خدمت

زمیناله را بالرای احیالای تمالدن ایرانال  اسالمم        ، س  سابقه تمدن  اسما و مسلمانانباید با بازشنا، نشان دهیم

کاله کشالور بالا    ای  بریم و چالش اساس  م  که در آن به سرای  این چنین درک  از دوره تاریخ . فراهم کرد

آن روبروست خود گویای اهمیت نقش آفرین  اندیشمندان ایران  متعهد باله سرنوشالت کشالور در راسالتای     

تمالدن ایرانال  اسالمم     . م کردن بستر نظری و گفتمان سازی جنبش احیای تمدن اسمم  ایرانال  اسالت  فراه

طبعاً یک واژه صرف نیست و یک واقعیت است که باید با روح زمانه مطابقت داشته باشد و به همین دلیالل  

هالای   ه در حالوز ، علمال   هالای  ههای دین و تاربیات و داشت گیری از آموزه جامعه دانشوران ایران  باید با بهره

بالا  . افزاری وارد شده و جنبش احیای تمدن شکوهمند اسمم  ایران  را به راه بیندازنالد  سخت افزاری و نرا

و هالا   به بررس  پیش زمینه، کند تا با برداشتن گام  در این مسیر م  تم  مقاله حاضر، درک این ضرورت

این کار ط  دو مبحث انااا خواهد شد؛ نخست در . ب ردازدملزومات تفکر احیاگری تمدن ایران  اسمم  

، زوال تمدن ایران  اسمم  مورد بررس  قرار گرفته و پس از آن در بخش دواهای  هبخش اول علل و ریش

 .انااا خواهد شد، امکان سنا  احیای تمدن ایران  اسمم 
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 افول تمدن ايرانی اسالمیهاي  هعلل و ريش

باشالد   مال   تابع یک سری عوامل و شرایط  خالا  ، های اجتماع  همانند دیرر پدیدهایااد و اعتمی تمدن 

برخال   در مورد د یل انحطاط تمدنها . تواند رکود و انحطاط تمدن را در پ  داشته باشد م  که فقدان آنها

لف نظر های مخت تاریخ به وجود اشتراکات و برخ  دیرر به وجود افتراقات در میان تمدن  از متفکران فلسفه

اگر چه برخ  از متفکران عوامل  نظیر . پردازند م   مقولهاین خا  به ای  هدارند و هر یک از منظر و دریچ

هالا و زوال آنهالا    را در رشالد و شالکوفای  تمالدن   ... پ یر  دین جدید و، هاوا بیرانران، محیط جغرافیای 

باله عنالوان   . و عناصر مشخص  تاکید کردتوان به ضرس قاطع بر روی عوامل  با این حال نم ، دانند م  موثر

هالای   هالای گونالاگون در محالیط    و تمالدن هالا   گتالوان علیالرغم وجالود اشالتراکات فالراوان در فرهنال       نمونه م 

همانند تفالاوت  کاله میالان فرهنالگ و شالیوه      . های فاحش میان آنها نیز اشاره نمود به تفاوت، جغرافیای  مشابه

 .شود م  ین سرزمین دیدهزندگ  بومیان آمریکای شمال  و تمدن کنون  ا

ها نیز علیرغم وجود مستندات فراوان  در مورد هاوا نیروهای بیرانه به عنوان یک  از عوامل افول تمدن

هالا باله دلیالل هاالوا بیرانرالان از میالان        باید اذعان داشت کاله تمالاا تمالدن   ، تاریخ  در باب تایید این مطلب

باله عنالوان   . ن عامل تمدن ساز نیز به حساب آمده استحت  در برخ  موارد هاوا خارج  به عنوا. اند نرفته

در . صنعت  آلمان و ژاپن پس از شکست در جنگ جهالان  دوا اشالاره نمالود    یها تتوان به پیشرف نمونه م 

مورد تحمیل یا پ یرفتن کیش جدید نیز دلیل متقن  در دست نیست که لزوماً باله انحطالاط و زوال فرهنرال     

 ریخ نشالان داده اسالت کاله تغییالر کالیش و آئالین اغلالب موجالب تحرکالات  تالازه          در این مورد نیز تالا . بیناامد

یهالودی  ، بالودائ  شالدن سالکاهای خالتن    ، پرست بت اعراب توان به اسما آوردن گردد و از آن جمله م  م 

 (99  :9831، سنای ) .شدن ترکان خزر و مسیح  شدن ارامنه اشاره نمود

هالا   تاریخ در مالورد ظهالور و افالول تمالدن      یشمندان فلسفهاند به هر روی با توجه به د یل گوناگون  که 

اکثر آنها در این مسئله که هیچ تمدن  پیوسالته  ، کنند و افترا  نظری که در این ارتباط وجود دارد م  اشاره

ها نیز مانند همه  تمدن، به نحوی که به اعتقاد اکثر جامعه شناسان. اتفا  نظر دارند، ماند نم  در اوج بالندگ 

عمری محدود دارند که ط  آن از دوران جوان  کاله بالا شالور و نیروئال  خروشالنده قالرین       ، دات زندهموجو

پیمایند و جای خالویش   رسند و سرانااا به تدریج راه انحطاط م  به دوران میان سال  و شکفتر  م ، است

آیند و یا در آن  م  س ارند و س س خود عموماً به صورت پیرو و تابع  از تمدن تازه در م  را به تمدن  تازه

 .شوند م  مستحیل
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، منحط نیز به عنوان یک پدیالده  نفرهنگ و تمد. ای وجود دارد عمئم ویهه، برای شناسای  یک پدیده

چنالین  ، تالوان باله آسالان  باله وسالیله آن عمئالم       مال  ، های  دارد که جهت آگاه  از وضعیّت آن جامعاله  نشانه

صیان و نافرمان  از دسالتورات  ع ها از دیدگاه قرآن عبارتند از نشانهبعض  از این . ای را شناسای  نمود جامعه

تکبّر و خودبرتربین  و کوچک شمردن دیرران؛ توجّه به امتیازات مادّی باله جالای امتیالازات علمال  و      اله ؛

معنوی؛ نسبت دادن گناه خود به دیرران؛ اغوا و فریب و گمراه ساختن مالردا؛ افتالرا باله خالدا بالرای پیشالبرد       

 (46 :9831، قانع) .شیطان ؛ ریاکاری و پوشیدن لباس خیرخواه  مقاصد

، انبیالاء ) عوامل  چون فرهنگ اشرافیت، ها ها و تمدن در تحلیل قرآن  از علل و عوامل انقراض فرهنگ

 989و  961-964و  969آیالات  ، شعراء) اسراف گری و اطاعت از مسرفان، (83آیه ، ؛ قصص89تا  9آیات 

 افسالاد و اطاعالت از مفسالدان   ، (34تالا   38آیالات  ، اعالراف ) ی قدرتمندان و دولتمالردان استکبارورز، (983و 

، فاالر ) طغیالان ، (36تالا   38آیالات  ، غالافر ) شرک و کفر، (983تا  969آیات ، ؛ شعراء36تا  39آیات ، حار)

( 4آیه ، انعاا) گناه، (981تا  988آیات ، شعراء) ؛ خشونت(98تا  9آیات ، انبیاء) ظلم و ستم، (98تا  4آیات 

این عوامل هماله  . بیان شده است( 93تا  98آیات ، سباء) های اله  کفران نعمت و استفاده نادرست از نعمت

هالای   اموری است که ارتباط مستقیم  با تعلیم و تربیت انسان  دارد و در حقیقت این منابع انسان  در تمالدن 

 .رود شمار م ه بشری است که عامل فراز و فرود تمدن  ب

راه اقتصادی شر  و غالرب    تر از آن شاه ها و مهم تماس و ارتباط تمدن  ین ایران که از دیرباز نقطهسرزم

ایران تا کنون در برپای  و شکوه . های کهن و پر آوازه دارد جایراه مهم  در میان تمدن، شود محسوب م 

در تمالدن باسالتان کاله    . ه اسالت میانه دخیل بودهای  هو تمدن اسمم  در سد( پیش از اسما) دو تمدن ایران 

عنصر خالرد ورزی و آئالین زرتشالت و همچنالین تسالامح و      ، ام راطوری ایران بر نیم  از جهان سیطره داشت

باله نحالوی کاله    . نقالش مهمال  در شالکوفای  و گسالتردگ  تمالدن ایرانال  ایفالا نمالود        ، تساهل بر آمالده از آن 

اجتماع  و سیاسال  موجالب درخشالش    ، های جامعه مدن  و حرکت ایرانیان بسوی توسعه اقتصادی پیشرفت

پیشالرفت  ، در این بین تسخیر ایران بوسیله اعراب. ایران به عنوان یک قدرت درجه اول در دنیای باستان شد

آور سالرآمد   اما ناگهان ایرانیان با شتاب  حیالرت ، ساخت های فرهنر  را متوقف  آوری و حرکت علوا و فن

میانه نیز آئین اسما باله همالراه   های  هب در تمدن اسمم  سدبدین ترتی. دانشمندان کشورهای اسمم  شدند

سهم به سزای  در شکوفای  و گستر  آن داشت ، خرد ورزی و علم اندوزی مسلمانان به خصو  ایرانیان

، ابالن سالینا  ، امالاا محمالد غزالال    ، خواجه نظالاا الملالک  ، ابونصر فاراب ، وران  نظیر ابوالقاسم فردوس آ و ناا
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باله نحالوی کاله اگالر     . را به تاریخ اسما و ایران تحویل داد... خواجه نصیر الدین طوس  و ،ابوریحان بیرون 

سالخن  باله   ، انالد  بروئیم دانشمندان ایران  دوره اسمم  موجب پدید آمدن تمدن علم  و فنال  جهالان شالده   

  .ایم؛ زیرا آنان راه را برای دانشمندان غرب  هموار کردند گزاف نرفته

دچالار امتنالاع   ، و علمالای ایرانال  بودنالد    ایران اسمم  که مرکز ثقل آن سرزمین با این حال تمدن عظیم

امتناع اندیشه و فقدان رشد علم نیالز باله نوباله خالود موجالب بوجالود آمالدن        . اندیشه و فقدان رشد علم شدند

گسالتر  علالم و تفالو       بدین ترتیب تمدن با شکوه  کاله زمیناله  . سنت  و فرهنگ نازا گردیدندهای  ارز 

 ایالن زوال و انحطالاط در شالرایط  صالورت    . رو باله زوال و انحطالاط رفالت   ، ما را پدیالد آورده بالود  آئین اس

خالویش یافالت و     روح  تالازه در کالبالد فرسالوده   ، گرفت که تمدن غرب  با دوران رنسانس و روشنرری م 

، شالدند  مال   در این زمان هر چه مسلمانان از اوج شکوه تمالدن خالویش دورتالر   . پیشقراول علم در جهان شد

های استعمار گرایانه در  و این امر در نهایت منار به اجرای سیاست یافت م  نیز بر آنها فزون ها  تفو  غرب 

 (93  :9831، سنای ) .بمد اسمم  شد

عوامل ( الف :توان به دو بخش تقسیم کرد م  های رکود و انحطاط تمدن اسمم  را  زمینه عوامل و پیش

جهالت و بیخبری توده مسلمان و عقب ماندگ  آنها از کاروان ، استبداد حکاا  مانند بررس  عوامل :درون 

اختمفالات  ، نفوذ عقاید خراف  در اندیشاله مساللمانان و فاصالله گالرفتن آنهالا از اسالما نخسالتین       ، علم و تمدن

جملاله عوامالل درونال  انحطالاط      از( 833 :9841، مطهری) م هب  و تفسیر نادرست برخ  از مفاهیم اسمم 

هالای تخریبال     نفوذ استعمار غرب  و فعالیت، حممت ویرانرر تاریخ  :عوامل بیرون ( ب .اسمم  اندتمدن 

مهم ترین عامل بیرون  تهدید کننده فرهنگ و تمدن اسمم  اسالت کاله اغلالب باله صالورت      ، دشمنان اسما

  ( 841 :9838، صواف) .یابد م  سیاس  و فرهنر  بروز، تهاجم نظام 

، به قالول ویالل دورانالت    .اند امل بیرون  را در انحطاط تمدن اسمم  پررنگ دیدهاکثر محققان نقش عو

مثم فالتح روا توسالط   . دچار ویران  ناگهان  نشده است، های تاریخ همچون تمدن اسما هیچ یک از تمدن

قسمت متصرّفه این امکان ، بربرها به تدریج و در دو قرن صورت گرفت و در فاصله هر حمله تا حمله بعدی

را داشت که تادید قوای  بکند و فاتحان ژرمن  در دل نسبت به دولت محتضری که به ویران  آن کمالک  

ول  تاخت و تاز . کردند کوشش م ، گ اشتند و احیاناً بعض  از آنان برای حفظ آن احتراا م ، کرده بودند

خواستند بکشالند و غالارت کننالد و     م بلکه ، نیامده بودند که فتح کنند و بمانند. مغو ن فقط چهل سال بود

 :آنچاله بالر جالای مانالد عبالارت بالود از      ، وقت  موج خونین مغول باز پالس رفالت  . حاصل را به مغولستان ببرند
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هالای  چنالان    دولت، های  سوخته ها و کتاب خانه مدرسه، های  ویران یا کور قنات، اقتصادی به شدت آشفته

کشور را نداشتند و نفوس  که به نیم تقلیل یافتاله و روحیاله   فقیر و ضعیف و از هم گسیخته که قدرت اداره 

لیالاقت    بزدل  و ب ، خستر  جسم  و روح ، «اپیکوری»طلب   ل ت، اما پیش از حمله خارج . باخته بودند

ایالن  . دولت را به اضمحمل کشالانیده بالود  ، و هرج و مرج سیاس ، فساد، گرای  و جهل م هب  فرقه، جنر 

قلیم بود که فقر و فمکت و ویران  را جایرزین رهبالری جهالان  آسالیای بالاختری کالرد و      عوامل و نه تغییر ا

مانالدگ  کنالون     النهرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنهر را به فقر و بیماری و عقالب  ها شهر آباد و معتبر بین ده

  (688 :9833، دورانت) .دچار ساخت

، عالالم و شالاعر تلالف شالدند    ، هالزاران دانشالور  ، عمالوم  ای کشتار کردند که در این کشتار  مغو ن به گونه

صالدها هالزار جلالد    ، ها فراهم آمده بود در یک هفته ویران یا غارت شالد  های  که ط  قرن ها و گناینه کتابخانه

الال  494یعنال  تقریبالاً   ) ا9883ال 9891به ویهه ایران از سال ، های اسمم  مله مغو ن به سرزمینح. کتاب سوخت

ها کاله از   این جنگ. های صلیب  به اوج خود رسیده بود جنگ، کم  پیش از آن. فتم بوددر قرن ه(  .هال 484

عامل مهم دیرری در تضالعیف تمالدن اسالمم  و    ، به طول اناامید(  .هال 433ال 618قریب ) ا9819ال 9918سال 

، یمای از کتالاب مورّخالان نصالارای آن زمالان را ور  بالزن      هالر صالفحه   :نویسالد  گوستاو لوبالون مال   . افول آن بود

  (698 :9883، لوبون) .خورد به چشم م    در برابر مسلمینگری قشون صلیب های روشن  بر وحش  دلیل

حاکمان عبّاس  خود گرفتار هوا و هوس بودنالد و بسالته داا قالدرت و ثالروت و لال ت و      ، از سوی دیرر

، عموه بالر ایالن  . داشتندبنابراین توان کمتری برای حفاظت از ثغور جغرافیای  و فکری و علم  جهان اسما 

های منحالرف اسالمم     اینان مدافع و مروّج و حام  فرقه، به خاطر ماهیت قدرت موجود در دست ناصالحان

، معلالوا اسالت کاله در چنالین شالرایط      . ضالد عقالل و نیالز عقمنیالت بودنالد     « اهل حالدیث »و « اشاعره»از قبیل 

، در هر صورت. استفاده را خواهند کردخوردگان خیبر و خند  از این فرصت فراهم آمده کمال سوء  زخم

هالای داخلال  سالرداران و     ممالک اسمم  یک  باله خالاطر جنالگ   ، به تعبیر جرج  زیدان در اواخر قرن ششم

به نهایت ناتوان  دچار شد و دشالمنان اسالما کاله متوجاله ایالن ضالعف و       ، دیرر فساد دستراه خمفت عبّاس 

باله  ، غنیمالت شالمردند و از شالر  و غالرب و شالمال      فرصالت را ، ناتوان  و هرج و مالرج داخلال  شالده بودنالد    

مغالو ن باله   . و از شالر  قالوا تاتالار   ، هالا  از شمال گرج ، ها کشورهای اسمم  حمله کردند؛ از غرب صلیب 

ابتالدا ترکسالتان را زیالر و رو    . با تماا س اهیان خویش به ممالالک اسالمم  حملاله کردنالد    ، سرکردگ  چنریز

شهر را ویران ، کشتند مردا آن را م ، رسیدند هر شهر و آبادی که م تا به ، کردند و از آناا به طرف دیرر
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کشالتار و غالارترری چنریالز و     :جرج  زیالدان معتقالد اسالت   . تاختند کردند و به شهر دیرری م  و خرابه م 

 پالس از چنریزخالان   (383 :9838، زیالدان ) .س اهیانش طوری بوده که در تارخ بشریت سالابقه نداشالته اسالت   

، تیمالور لنالگ طال  هشالت سالال     . و پس از آن تیمور لنگ به غارت و ویران  ادامه دادندهمکو ، (تموچین)

خراسان و گرگان و مازندران و سیستان و افغانستان و فارس و آذربایاان و کردسالتان را تسالخیر کالرد و از    

 99699ترکمانان بالدکیش  ، ا9981در سال . آناا به بغداد رفت و تا آنکارا و حت  تا مرز شاا پیشروی کرد

، سالرانااا . فارس به آتش کشیدند« شاپور»های معتزله و شیعه را در شهر  جلد کتاب خط  یک  از کتابخانه

هزار تن از روشن فکران را  86قوا خونخوار مغول ، به گفته ابن بطوطه، ا پس از تسخیر بغداد9886در سال 

خط  را بیرون کشیدند و به دجله افکندنالد  های  های عظیم کتاب توده، ها از دا تیغ گ رانیدند و از کتابخانه

مغالو ن از  ، سالرانااا . در رودخانه سدّی ایااد شالد ، و آن قدر این کار را تکرار کردند که از کثرت کتاب

 (883 :9833، مظاهری) .ها را آتش زدند بقیه کتاب، بیم طغیان آب

سوی هدف مقدّس تحریک شده که اکنون به علل سودجویانه به ، های صلیب  اروپاییان به دنبال جنگ

وردنالد تالا خالود را باله آن طالرف دریالای        آ به بنالادر هاالوا مال    ، های صلیب  بودند و برای شرکت در جنگ

نیز از این موقعیت استفاده کرد و مصمّم وارد کار ( ایتالیا) «پیزا»شهر ، مدیترانه به کشورهای اسمم  برسانند

جنگ جویالان صاللیب    . ا در طول تاریخ خود به دست آوردترین استفاده ر حمل و نقل دریای  شد و بزرگ

هالای تاالاری بنالدری آن حالوال       دادند و باله اسالتعمار محالل    ترتیب کارهای تااری بین شر  و غرب را م 

در سراسر سواحل ، پرداختند و کاروان سراهای خود را که ساختن آن را از مسلمانان اقتباس کرده بودند م 

ثروت ، به تدریج. بنا کردند« سیته»و « باایه»سطنطنیه تا صور و اسکندریه و نیز تا از ق( بحرا بیض) مدیترانه

جریالان  ، همین که ثروت و فراغ بالال افالزایش یافالت و باله تالدریج     ، ا9989پس از سال . به غرب سرازیر شد

، قابالل ذهن اروپای باختری از آن خواب دیرینه بیدار شد و در م، ها از جهان اسمم  آغاز شد ترجمه کتاب

ها توسط دشمنان خالارج  متاالاوز    کتابخانه. خواب تاریخ  قرار گرفتندیک مسلمانان به تدریج در آستانه 

ها به غارت رفت و آنچه باق  ماند  ثروت، مدارس ویران گشتند، دانشمندان همک گردیدند، سوخته شدند

 . های داخل  و ب  کفایت  حاکمان ویران  بود و فقر و جنگ

عوامل داخلال  تقریبالاً در   . عوامل داخل  متعددی نیز داشت، خارج  عموه بر عوامل انانانحطاط مسلم

کفالایت  امالرای    بال  . یافالت  مال   اخمق  و روح  خود مساللمانان ارتبالاط  ، به ورشکستر  معنوی، همه موارد

ایالن خالواب آلالودگ     . کالرد  مال   به دسایس دشمنان و ملل استعمارگر کمالک ها  مسلمان و جهل عظیم توده
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به آسان  دستاوردهای تمدن اسمم  را به نفع خود مصادره کننالد و بالا کمالال    ها  لمانان موجب شد غرب مس

  .نقش مسلمانان را عمداً به فراموش  بس رند و یا حت  آن را وارونه جلوه دهند، ناجوانمردی

. اسالت  وانحراف در اعتقاد به قضا و قدر حتم  و سرنوشت محتااز موارد انحراف فکری مسلمین  یک 

به این معنا که هالیچ  . بیشتر ادیان به ویهه اسمم  اعتقاد به قضا و قدر اله  استهای  هیک  از مسائل و آموز

این مساللله اگالر   . کند نم  از جمله افعال اختیاری انسان بدون علم و قدرت و اراده اله  تحقق پیداای  هحادث

عامل رکود بلکاله عامالل انقالمب و جهالش در پیشالرفت      نه تنها ، به نحو درست آموز  داده و فهمیده شود

ایالن  ، چنانکه در صدر اسالما مساللمین بالدون شالبهه جبالر     . فرهنگ و تمدن و تعال  روح  انسان خواهد بود

برعکس اگر این مسلله برای کس  درست آموز  . وصف ناپ یر پیدا کردندای  هو اراداند  همسلله را فهمید

باعالث سالکوت انسالان در برابالر سالتم و      ، جبر در افعال اختیاری انسان گالردد و فهم نشود و مستلزا اعتقاد به 

گالردد باله نحالوی کاله از      مال   رضایت و تسلیم در برابر حاکمان جور و تسلیم در برابر همه عوامالل انحطالاط  

 .سالازد  م  مسؤولیت خطیر امر به معروف و نه  از منکر شانه خال  کرده و راه تسلط اشرار را بر جامعه مهیا

 (981 :9831، عقان)

همان گونه که دنیا و آخرت قابل تفکیک از . است انحراف در اعتقاد به حیات پس از مرگنکته دیرر 

کردند که هیچ کداا از دنیالا و آخالرت بالدون دیرالری بالرای       م  اولیای اله  چنان زندگ ، یکدیرر نیستند

   به راحت  بین دنیا و آخرت جمالع اولیای راستین دین به جهت تلس  به آیات کتاب اله. آنان معنا نداشت

از علم و عمالل و روح و جسالم و اسالتعدادهای فالراوان     ]به وسیله آنچه »فرماید  م  چنان که قرآن. کردند م 

. «نخانه آخرت را تلمین کن و بهره خود را از دنیا نیز فرامو  نک، خدا به تو داده است[ انفس  و آفاق  که

بالرای اینکاله یکال  از    ، رت را نفهمد و دنیا و آخرت را قابل جمع ندانداگر کس  ارتباط و تناسب دنیا و آخ

آخرت را انتخاب کرده وکالار دنیالا را   ، به جهت ترس از حوادث آینده و آخرت، دو طرف را انتخاب کند

در واقالع  . پالردازد  مال   ورزد و به زهد خشک و بال  مغالز   م  تعطیل کرده و از امارت و عمارت در دنیا امتناع

، ابالراز همالدردی بالا دیرالران    ، دیرالران   رنالج خالود و راحتال   »رت و زهد نسبت به دنیا به جهت توجه به آخ

دینال  کاله   هالای   هاز دیرر موارد آمالوز  (814 :9839، قربان ) .باشد م  «... آزادگ  و حسّ مبارزه با تامّل و

: مالوارد اشالاره کالرد    ایالن  توان باله  م اند  هبعض  از مسلمین به انحراف فکری و عقیدت  درباره آنها مبتم شد

، توکّالل ، انحراف در فهم صالبر ، انحراف در فهم انتظار فرج، حراف در فهم شفاعتنا، انحراف در فهم تقیه

 .تسلیم و رضا
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بنیان گ اری فرقه و تفرقه است که از زمالان بعثالت پیالامبر و    ، از دیرر عوامل انحطاط فرهنگ و تمدن اسمم 

و دنیالوی باله ظالاهر ایمالان     ای  هشخصال  و سیاسال  و فرقال   های  به مصلحتتوسط آنان که بنا ) علن  شدن دعوت او

به نحوی که تاکنون در میالان  ، خود را آشکار نموده است(  ) شروع شد و پس از رحلت پیامبر اکرا( اند آورده

. بالد رسد تا روزگار نامعلوم  ایالن فاجعاله اداماله یا    م  صدها فرقه و تفرقه دیرر شکل گرفته و به نظر، تشیع و تسنّن

به جای اینکه مسلمین درصالدد حاللّ مشالکمت    ، مسلله فرقه و تفرقه به جای  رسید که پس از رحلت پیامبر تاکنون

به کینه توزی و دشالمن  و انتقالاا و تسالویه حسالاب     ، همه جانبه جهان اسما و ترق  روح  و دنیوی خویش باشند

عوامل اصل  انحطاط فرهنالگ و تمالدن اسالمم     جزو ، و اکنون هم فرقه و تفرقة ب  اساس و ب  جهتاند  هپرداخت

این عامل اگرچه خود نیز معلول عوامل نفسان  مسلمین و اتباع هوای و طول امل اسالت لالیکن منشالل تحقالق     . است

 (939 :9838، صواف) .دهها عامل انحطاط دیرر شده است

غالبالاً از مصالیبت    جهالان اسالما  . جوامع اسمم  است غلط و رهبران نا یقهای  رهبری، از دیرر عوامل

نا یق رنج برده و همین امر باعث ضعف برنامه ریالزی مساللمین و پوسالیدگ  داخلال      های  رهبران و رهبری

گردید تا جای  که دائمًا در معرض چشم طمع و جسالارت دشالمنان اسالما شالد و آنهالا را باله برناماله ریالزی         

هالا   تدر هر دوره از دوران خمف. ستعلیه مسلمین تحریک نموده ا... اقتصادی و، نظام ، سیاس ، فرهنر 

ردّپای چنین گرفتاری در میالان مساللمین انکارناپال یر    ، که براساس بینش درست اسما نبودههای   و سلطنت

 (888 :9838، زیدان) .است

انسالان باله   . گرایش و اقداا به تامالل و خوشالر ران  اسالت   ، دیرر انحطاط جامعه اسمم  درون  عامل

هالا   و خوشال  هالا   و زیبای ها  از راحت ها  نطبع انسا. خویش طالب آسایش و راحت  استمقتضای طبع اوّلیه 

شالده و خالال و خالط زیبالای دنیالا او را باله       هالا   نبرد و با دیدن آنها در دنیای فریبا به راحت  تسلیم آ م  ل ّت

نالزل اولیالای الهال  و    البته دنیا به خودی خود مهبط و م. سازد م  وادارها  تو ل ّها  تاستفاده حداکثر از نعم

ولال  آنچاله مال موا اسالت دنیادوسالت  باله       ، وح  حقّ تعال  است و از این جهالت تفالاوت  بالا آخالرت نالدارد     

، محوریت خودخواه  و دلبستر  به مظاهر فریبنده دنیاست کاله انسالان را از مسالئولیت فالردی و اجتمالاع      

 .کشاند م  سازد و در نهایت به تن آسان  و سلب فعالیت م  دنیوی و اخروی محروا

یت تاریخ  منحصر به فرد قرار دارد و در شرایط  که باله  عه هر روی در حال حاضر ایران در یک موقب

متعالدد دوران انتقالال نظیالر تهدیالدهای خالارج  و      هالای   عنوان یک کشور در حال توسعه با مسائل و چالش

 .مدن اسمم  ایران  ب الردازد احیای ت  گیری ایده باید به بازسازی خود و پ ، معضمت اقتصادی مواجه است
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یافتاله باشالد و بالا     ایران آینده باید توسالعه ، نیز ذکر شده استکشور در واقع همانطور که در سند چشم انداز 

متکال  بالر   ، جغرافیالای  و تالاریخ   ، متناسب با مقتضیات فرهنرال  ، (در حال توسعه) گ ر از موقعیت کنون 

همراه با پاسالداری  ، عدالت اجتماع ، سا ری دین  مردا،  انقمب، مل ، های اسمم  اصول اخمق  و ارز 

باله الرالوی   ، مندی از امنیت اجتماع  و قضالائ   ها و بهره حفظ کرامت و حقو  انسان، های مشروع از آرمان

  .ب  بدیل جهان اسما بدل شود

 امکان سنجی احیاي تمدن ايرانی اسالمی

ها و تعاون و همکاری ایشان در هرچه بهتر ساختن این  انسانمفهوا تمدن ناظر بر زندگ  جمع  و اجتماع  

گال ر از یالک   »برخال  دیرالر تمالدن را    . تالر  تر و پرآسالایش  ساختن یک زندگ  مترق ، زندگ  جمع  است

هالای مختلالف    معمول  و بسیط به یک شرایط اجتماع  رشد و توسعه یافتاله در زمیناله  ، زندگ  جمع  عادی

از اراده انسالان بالرای     شالود کاله تمالدن    به این ترتیب مشخص مال  . اند دانسته« ...فن  و، هنری، ذهن ، اخمق 

خیزد و با اجرایال  و عملیالات  شالدن ایالن اراده اسالت کاله        هرچه بهتر ساختن زندگ  اجتماع  خویش برم 

ده  به تمدن مبادرت  انسان با دخل و تصرف مثبت و رو به رشد در زندگ  جمع  خود به ساختن و شکل

باله صالورت   ... فنال  و ، هنالری ، آگاهانه انسان به زندگ  جمع  خویش و خلق آثار اخمقال   ورود. ورزد م 

سالازی مناالر    پیوسته و با هدف ایااد تغییرات مداوا مثبت و رو به تکامل در این زندگ  جمعال  باله تمالدن   

، علمال  ، اخمقال  ، های دین  نظیر پدیده، های اجتماع  ماموعه پدیده»که تمدن اند  ههمینطور گفت. شود م 

 . است« در یک جامعه بزرگ رشد یافته و مترق ، ....هنری و ، شناس  زیبا، فن 

باله  ، سالازند  شود و هالم آن را مال    توان چنین استنباط کرد که تمدن هم ساخته م  م از آنچه گفته شد 

و هم های با اراده و هدفمند نیازمند است  گیری یک تمدن و سربرآوردن آن هم به فاعل عبارت دیرر شکل

توان گفت کاله تمالدن و سالاخته شالدن آن باله همالان        به دیرر سخن م . به زمان  طو ن  و روندی تدریا 

مسالئله  ( 98 :9833، آدم  و خرمشاد) .باشد یک پروژه نیز م . تواند یک پروسه محسوب شود اندازه که م 

وگالوی   برخورد و گفت ،ویهه در جهان معاصر که جهان  شدن یافته به امکان بازسازی یک تمدن اضمحمل

پاسخ به این پرسش که آیا . امر بسیار مهم  است، کند ای ایفا م  ها در خط مش  جهان  نقش برجسته تمدن

احیالا و حتال  بازسالازی    ، اضالمحمل ، بسته به اینکه منظور ما از تمالدن ، پ یر است یا خیر این بازسازی امکان

 . متفاوت خواهد بود، چیست
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کوشالیدند اسالما و رو    ، پس از مواجهه با غالرب و مشالاهده پیشالرفت آن   ، نمتفکران و رهبران مسلما

هماله مساللمانان باله    ، نکته مهم آن است که از قرن نوزدهم میمدی به بعالد . زندگ  مسلمانان را اصمح کنند

هالای ضالروری    گیالری  انحطاط تمدن اسمم  و ضرورت اصالمحات اعتالراف کردنالد؛ امالا همالواره از نتیااله      

واقعیالت آن اسالت کاله مسالایل و پرسشالهای متعالدد در       . کردنالد  شالده پرهیالز مال     ق مشالاهده برخاسته از حقای

یالک رویکالرد در   . تواند بحث امتناع را پالیش بیالاورد   م ، یک تمدن اسمم  پ یری احیای خصو  امکان

 اسالمم  را منتفال   هالای   هناش  از د یل  است که اصل موضوعیت مفهالوا تمالدن بالرای جامعال    ، بحث امتناع

یعنال  تمالدن  شالکل    ، در حال  که مفهوا تمدن مفهوم  پسین  است، نراه ما به سمت آینده است .سازد م 

این گونه نیست که ما اراده کنیم چیزی به نالاا تمالدن   . گوئیم آن تمدن شکل گرفته است گیرد و بعد م  م 

تالوان   مال   طور کل به  .توان از آن صحبت به میان آورد بلکه تنها بعد از اینکه تمدن ساخته شد م . بسازیم

بحثهالای  غنال  واقنالاع کننالده وجالود دارد؛ امالا       ، اثرگ اری و شکوه آن، گفت درباره گ شته تمدن اسمم 

بلکه اصو ً امکان تصور آن در زمانه ، مشکل اصل  تمدن اسمم  در گ شته واقع  و قابل اثبات آن نیست

 (919 :9838، و یت ) .کنون  است

به همین شکل تمدن ، مفهوا تمدن مفهوم  فرامل  استاین است که ، اندیشهاستد ل باورمندان به این 

سخن ، توان از مفاهیم  مانند توسعه که مفهوم  مل  است در این جا م . شود ها کشور م  اسمم  شامل ده

هالای گ شالته باله صالحبت      توان درباره تمدن یعن  م ، باشد مفهوا تمدن مربوط به گ شته م  .به میان آورد

، زیالرا مباحالث متعالددی ماننالد جهالان  شالدن      ، سازی به سخت  معنالا دارد  امروزه دیرر بحث تمدن، اختپرد

در تالم   ، غرب و دنیالای مسالیحیت  ، امروزه .فناوری اطمعات و دموکراس  همه چیز را پوشش داده است

چیالز جهالان     ل ا مالا بایالد یالک   . خود را به یک پارادایم جهان  تبدیل کند  است تا مفهوا لیبرال دموکراس 

ارائه کنیم که در تقابل یا رقابت با لیبرال دموکراس  باشد و اگر نتوانیم به ناچار در ذیالل آن قالرار خالواهیم    

اگالر هالم بخالواهیم    . بخش  از تمدن غرب  خواهیم شد، اگر در ذیل آن قرار بریریم در این صورت. گرفت

دیالدی عرضاله بالداریم امالا تمالدن جدیالدی       بایالد تفکالر جدیالد یالا نالوع نرالاه ج      ، ای ارائه دهیم چیز جداگانه

نباید با همین ابزارهای  که تمدن ، ضمن اینکه اگر هم بخواهیم نراه جدیدی ارائه بدهیم، توانیم بسازیم نم 

ما فقالط از ارائاله نالوع     ، بنابراین. زیرا باز با همان مشکل برخورد خواهیم کرد، غرب ساخته است کار کنیم

  .توانیم صحبت کنیم تمدن جدید م جهان بین  جدید و نه از یک 
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، اسالت چیزی تحت عنوان کلیت تمالدن اسالمم  وجالود نداشالته     ، از سوی دیرر به عقیده امتناع گرایان

های اسمم  عمالدتا  در   توان گفت تمدن حت  م . های متعدد وجود داشته است تمدن، بلکه در قلمرو اسما

انالد و حتال  گالاه بالا      یعن  سالرزمین عربسالتان دور بالوده   مقاطع  و در مناطق  شکل گرفتند که از مبدأ وح  

آسیای   اسما در قرون اول و دوا هاری تا. ذهن  پرداختند های فکری و فرهنگ و تمدن اعراب به چالش

امالا  ، ها در جهان اسالما شالکل گرفتنالد    تمدن، بعد از قرن دوا. های شبه قاره گستر  یافت مرکزی و کناره

آسالیای  ، ایالران ) ن اسما یعن  مبدأ وح  قرار نداشالت بلکاله در حاشالیه بالود    عرصه هیچ کداا در مرکز جها

در نظالر بریالریم کاله باله     ، اگر اسما را به عنوان یک فرهنگ...(. آسیای صغیر، اندلس، گورکانیان، مرکزی

، در ایالن صالورت  ، ای برای رو  زندگ  انسان و یک نظاا ارزش  مبن  بر وح  پرداخته است ارائه شالوده

، تواند زیربنای یک تمدن باشد هم فرهنگ است وهم فراتر از فرهنگ و در آن صورت است که م اسما  

، هالا  باید به این نکته توجه داشته باشیم کاله تمالدن  ، اگر بروئیم اسما عین تمدن است. اما خود تمدن نیست

با توجاله باله آنچاله     .استای فراتاریخ   ول  اسما پدیده، باشند ای این جهان  م  افول و اوج دارند و پدیده

که بیان شد تصورات کمن ایدئولوژیک  درخصو  تمدن اسمم  در زمانه کنون  مالا از جهالات بسالیاری    

 (98 :9833، آدم  و خرمشاد) .رسد م  بعید به نظر

این واقعیت متناظر هم وجود دارد و بسیاری از پهوهشرران و نویسندگان نیز بالر آن تلکیالد   ، با این حال

رسان  و تکنولالوژی جدیالد و کمکال  کاله ایالن ابزارهالا        اطمع، با توجه به گستر  بیداری سیاس دارند که 

، در عصالر حاضالر جریالان  کالاممً جسالورانه     ، های جدید در زمان حاضر ارائه دهنالد  یاب  توانند در هویت م 

غول قدرتمند و فراگیر شکل گرفته است که در سطوح متعدد به چالشرری ابعالاد نظالم تمالدن  موجالود مشال     

توان گفت اگر در یک  کم م  بنابراین دست .هستند مبنای دین  یا معنوی این چالشها غیر قابل کتمان است

ای محدود از افراد روشنفکر و دلسوز در اندیشه وحدت جهان اسما و بازگشت باله   عده، یا دو قرن گ شته

امالا نکتاله   . باشند به هویت دین  م خواهان بازگشت ، های مسلمان امروزه توده، دین و دولت اسمم  بودند

مساعد را به یک ساختار قابل لمالس و کمالابیش واحالد تبالدیل     های  هتوان این زمین مهم این است که آیا م 

 کرد؟

پیشالرفت و  ، فراینالد ضالابطه منالد پدیالداری تمالدن     ، با توجه به ماهیت تکامل  اسما، به باور احیاگرایان

امکالان پال یر   ،   در دوران معاصالر باله مراتالب بهتالر از گ شالته     تادید حیات تمدن اسالمم ، توسعه فن آوری

بر اسالاس  . خمقیت و فعالیت تدریا  بشر در ط  زمان است، توانای ، چون تمدن تال  استعداد. نماید م 
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های وا ی  اگر بیداری اسمم  از ارز ، و توانای  جهان اسما( سنت حاکم بر نظاا آفرینش) فلسفه تاریخ

سالیر  . توان به احیای مادد تمدن اسمم  امیدوار بود م ، اصیل دوران رسالت الهاا بریرد اسما و اقدامات

طبعا شکوفای  فرهنگ و تمدن اسمم  را در پ  دارد؛ مشروط به اینکاله بیالداری   ، صعودی معرفت اندوزی

  .اسمم  از عوامل انحراف درون  یا بیرون  مصون بماند

بر این باورند که دین تمالدن سالاز نیسالت و در نتیااله اسالما       رای دیرر از مخالفان تفکر احیاگ گروه 

توان رویکالرد دینال     م  .توان از دین استخراج کرد نم  قابلیت تمدن سازی نخواهد داشت و علم تمدن  را

، ول  برای یک گفت و گوی بیرون دین ، البته برای گفت و گوی درون  و میان دینداران. به تمدن داشت

توان الهاا گرفت ول  تفصیل آن و علم تمدن   م  کلیات  مانند نظاا اقتصادی را از دین. ایدنم م  ناکارآمد

توان از دین و متون دین  استخراج کرد؛ زیرا ایالن بحالث ذیالل علالوا اجتمالاع        نم  (همانند علم اقتصاد) را

انسالان   ( یالا دینال   سالکو ر  ) و برآمده از نالوع  عقمنیالت  ( فرامتن ) علم بیرون دین ، است و علم اجتماع 

  (93 :9834، جمع  از نویسندگان) .است

شالود کاله تمالدن یالک      نمال   دلیالل ، مطرح شدن بحث تمدن ذیل علوا اجتماع در پاسخ باید گفت که 

چه ممک و معیاری وجود دارد که هرچه ذیل علالوا اجتمالاع  مطالرح شالده      .موضوع غیردین  تلق  گردد

فقط و فقط علم برون دین  است ، ممک و معیاری علم اجتماع و نیز به چه. برون دین  محسوب شود، باشد

، با نبودن آن در دین، استخراج نشدن موضوعات اجتماع  از متون دین  .و دین پیرامون آن گفتمان  ندارد

این مطلب مورد اذعان است که اسما یک دین اجتماع  است و بسیاری از  .دو گزاره کاممً متفاوت است

در قالالب  ... احکالاا و  ، دسالتورات اخمقال   ، طالاب باله اجتمالاع اسالت و نیالز آداب و رسالوا      آن خهای  هگزار

، دین  که احکامش بالر مبنالای اجتمالاع پال  ریالزی شالده اسالت       ، بنابراین. اجتماع  طراح  و ارائه شده است

در غالرب   تواند از مباحث علم اجتماع  که عهده دار حل مشکمت اجتماع اسالت غافالل باشالد؟     م  چرونه

درک شده است که باید از امور سیاس  و قانون  شامل سیاست بین الملالل و حقالو    ای  هعنوان مسلل دین به

ایالن  ، ای اخیالر ه انتقادات از سکو ریسم ط  دههگیری  همزمان با اوج، با این وجود. بین الملل برکنار باشد

ن ایده که دیالن بایالد   ای. استگیری  روایت غالب از دین کنار گ اشته شده و اجماع جدیدی در حال شکل

در بالین بسالیاری از دانشالراهیان و فعالا ن سیاسال  رواج یافتاله       ، به عرصه روابط بین الملل بازگردانالده شالود  

 (Shakman Hurd, 2012.)است
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شالود مالوج     مال   آنچه آشکارا دیده، در بررس  منابع موجود در حوزه دین و روابط بین الملل

اول در صحنه های  دوره بازیرری دین به عنوان یک  از نقشگسترده از مطالعات  است که از آغاز 

دهند که امکان نادیده گرفتن دین حت  در مناسالبات   م  به خوب  نشان سیاست جهان  خبر داده و 

ماننالد  هالای    از دیدگاه آنها اسطوره. شود م  الملل نیز به شکل روزافزون  کمتر سخت سیاست بین

 عالدالت و آزادی نیالز دیرالر خریالدار چنالدان  نالدارد      ،   بشرحقو، نقش منف  دین در صلح جهان 

(Mavelli ,2011 And Bagge Laustsen , waver ,2000). 

دو نالوع فرهنالگ را باله    ، علمال  اسالت  هالای   هاسما در موردآنچه که فرای علوا صرف و ساختدر واقع 

اسالمم  و دیرالری   ایالدئولوژی  هالای   هنخسالت فرهنالگ برخاسالته از پایال    . دانالد  مال   رسمیت شناخته و معتبالر 

جاهل  برپا شده با روشهای گوناگون که البته همه این فرهنرها به پایراه اندیشه نالوع بشالری و   های  فرهنگ

 رشالد فکالری و  هالای   هفرهنگ اسمم  دربردارنالده تمالاا زمینال    .گردد نه به پروردگار و میزان عدل او باز م 

هالای  وجالود    ل و ویهگ ئخصاها،  برنامهها،  پایه، در این فرهنگ قواعد. بارور شدن واقع  نوع انسان  است

کاف  اسالت تالا از نکالات تاربال  دقیقال  کاله تمالدن        . کند م  م  حیات را تضمینئدارد که رشد و تعال  دا

تمالدن  کاله بالرخمف تصالور بالرای بالار       . آگالاه باشالیم  ، صنعت  عصر حاضر اروپا بر آن اساس بنا شده است

ریشه این . اندلس و مشر  شکل گرفت، دن ابتدا در جوامع اسمم در اروپا رشد نیافته بلکه این تم، نخست

رهنمودها و دقایق آن در جامعه نهفته است و به کمالک تعالالیم اسالما بالارور     ، تمدن در ایدئولوژی اسمم 

 (996 :9833، موثق ) .شده و به مرحله حیات و طبیعت واقع  خویش رسیده است

تادید حیات جهان  شده که ریشه آن در تاربه نوسازی در حقیقت در شرایط کنون  دین دچار یک 

، دهنالد  مال   که بخش اعظم جمعیت جهان را هم شالکل ، از آناا که برای مردا در جهان جنوب. اروپا است

تغییالرات آب و هالوای  و غیالره مهالم اسالت و باله       ، توسعه، در کنار مسائل  مثل فقر جهان « منانهؤزندگ  م»

و  اسالت نالاگزیر   جهان در چهارچوب « زندگ  مؤمنانه» نبه رسمیت شناخت، عدالت و رهای  بشر ربط دارد

 .(Thomas , 2010) تم  کنیم« رهای  بشر»کمن  برای پیوند زدن م هب به ایدهباید 

دین مایه تماا نیک بختیهای انسان اسالت پالس اگالر بالر     »گوید  م  همانطور که سید جمال الدین اسدآبادی

البته آن دین به یقین سالبب سالعادت هماله مالردا و رفالاه      ، استوار گ اشته شده باشدهای  همحکم و پایهای  رکن

شالهر نشالین  و تمالدن را    ، موجب پیشرفتهای مادی و معنوی شده، به طریق اول . کلیه ابنای بشر خواهد گردید

در میان پیروان خود بسط خواهد داد و همه دینالداران را باله تمالام  کمالا ت جسالم  و روحال  نایالل خواهالد         
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و بوسیله چیزهای  که در اند  همسلمانان به واسطه آن عقایدی که از نیاکان خود فراگرفتبه این ترتیب « .گردانید

فقط به کم  تنبه و بیداری نیاز دارند تا نهضت مهم  را شروع کنند ، ذهن آنان از احکاا اسمم  رسوخ کرده

ن را نرهدارند تا در نزد خداوند به مقالاا پسالندیده و   دوباره به دست بیاورند و آاند  هو آنچه را که از دست داد

تنها راه عمج بیماری ملتهای اسمم  آن است که مانند گ شته نخسالت باله قواعالد اصالل  دیالن       .شایسته برسند

که برای پاک ساختن دلهالا و مهال ب نمالودن    های   خویش برگردند و احکاا آن را دقیقا اجرا کنند و با موعظه

ن آتش غیرت و متحدالقول سالاختن و بیالدار کالردن ارواح آنالان بالرای بدسالت آوردن       در روشن کرد، اخم 

، طباطبای ) .مردا را به سوی حقایق آن دین هدایت و ارشاد نمایند، شرف و افتخار گ شته خویش مؤثر است

بالرای  بلکاله ممکالن تالرین راه    ، اسما نه تنها با هیچ پیشرفت  مخالالف نیسالت  به اعتقاد سید قطب نیز ( 31 :9836

 (68 :9839، سید قطب) .دهد م  را در دسترس قرارای  هزیست انسان  در هر مکان و جامع

در تمالدن سالازی دو   هالا   نولال  آ ، روشنفکران بر این باورند که اسما تمدن ساز استگروه دیرری از 

مؤلفاله  داننالد و   مال   روح تمدن است کاله آن را محصالول دانالش دیالن    ، مؤلفه نخست. مؤلفه را در نظر دارند

بلکاله بالا دانالش تاربال      ، شالود  نمال   پیکره تمدن است که معتقدند پیکره تمدن با دانش دین  سالاخته ، دیرر

پ یر  تمدن ساز بودن اسما است کاله نتیااله آن متمالدن بالودن     ، نکته مثبت این دیدگاه. گردد م  حاصل

و تولیالد سالاختار بالرای تمالدن      توان ایااد، اما نکته مهم در این نظریه این است که اسما. اسما خواهد بود

تمالدن  بایالد از سالاختارهای تاربال  سالاخت بشالر       های  خویش را ندارد و برای تمدن سازی و تولید سیستم

ولال  سالاختاری نالدارد    ، دارد( روح تمدن ) محتوا، این سخن ایشان که اسما در تمدن سازی. استفاده کند

 (991 :9834، جمع  از نویسندگان) .بررس  است قابل، که این محتوا را در قالب آن بریزد و ارائه کند

رود و یا به طور عاا مفهالوا نالوع  از زنالدگ  بشالر را دارد کاله       م  کلمه متمدن در دو مورد به کار هامروز

یالا  ، یا تمدن ایران باسالتان ، شود تمدن اسمم  م  مثمً گفته. کند م  ی نوع زندگیش صد  عنوان تمدن درباره

ولال  معمالو ً باله    ، رود م  تمدن نیز اگرچه امروز به مفهوا شخص تربیت شده نیز به کارکلمه م. تمدن اروپائ 

شود کاله   م  اطم ای  ههمچنین به هر جامع، شود که در محیط تمدن پرور  یافته باشد م  هر شخص  اطم 

 تلکیالد تعبیر امالروزی از متمالدن هالم بالر متمالدن بالودن دیالن اسالما         . واجد شرایط تمدن باشد، نوع زندگ  آن

زیرا اسما نوع  از زندگ  را به جهانیان برای ارمغان آورده است که بخش عظیم  از جامعاله بشالری   ، کند م 

سالامان دادنالد و ایالن    ، اسالما های  هبه صورت  که سبک زندگ  خود را بر اساس آموز، را تحت تلثیر قرار داده
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به جالای گ اشالت کاله از آن باله آثالار تمالدن       . ..فرهنگ و ، معماری، هنر، اخم ، آثار، رویکرد از خود نمادها

 (99 :9831، س هری) .هم تمدن دارد و هم تمدن ساز است، دین اسما، بنابراین .شود م  اسما تعبیر

در طول تاریخ بارها گهواره تمدن و الروی سالایر ملالل در راه رسالیدن    نیز سرزمین ایران از سوی دیرر 

بنالابراین  . سازی و بالندگ  فرهنر  را آزمالوده اسالت   خشان تمدنبوده و پیشینه در به تکامل مادی و معنوی

سخن از برآمدن تمدن اسمم  در کشور ما با تکیه بر اسما و انقمب اسمم  و هویت مل  و بالا محوریالت   

چنالدان  ، و در پرتالو اسالتقرار نظالم و امنیالت ملال  و فرهنرال       ، (ع) توحید و چنگ زدن به معارف اهل بیالت 

کشور ایالران بالا تالاریخ  بسالیار درخشالان و طالو ن  و تمالدن  بسالیار         . از واقعیت نیست پردازانه و دور خیال

های بزرگ بشری قرار گرفته و به لطالف حفالظ فرهنالگ خالا       در چهار راه تمدن، پیچیده و شرفت انریز

تالرین محصالو ت    از دیرباز تا کنون درخشان، شود م  خود که شرفت انریزترین ویهگ  ایرانیان محسوب

ایران زمین در طول تاریخ پالر فالراز و نشالیب خالود باله کالرات طعالم        . را به بشریت عرضه داشته استتمدن  

هالر بالار ققنالوس    ، های بزرگ را چشیده است؛ امالا باله تعبیالر عبدالحسالین زریالن کالوب       و پیروزیها  تشکس

محققین  امری که بسیاری از مورخین و. فرهنگ پارسیان از زیر خاکستر بالیده و طرح  نو در انداخته است

ایرانیالان در قیالاس بالا سالایر       اند و این امتداد را چونالان مشخصاله   از آن به عنوان یک امتداد فرهنر  ناا برده

 (861 :9838، زرین کوب) .اند مغلوب برجسته کردههای  فرهنگ

 اعراب و اسما آوردن ایرانیان به عنالوان مهمتالرین مقطالع تالاریخ  شالناخته       حمله، در طول تاریخ ایران

اگر چاله  . اند شود؛ چنانکه بر اساس این واقعه تاریخ ایران را به دوران باستان و دوران جدید تقسیم کرده م 

با این حال بایالد یالادآور شالد    ، شود م  در ظاهر به سبب این رویداد عظیم نوع  انقطاع در تاریخ ایران دیده

ایالن مالرز و بالوا را باله وحالدت نسالب         خود که حدود هزار سال  که جامعه ایران  در گ ار از میراث باستان 

ها و هناارهای جدید اجتماع  که منبعث از دیالن اسالما    از طریق تطبیق خود با ارز ، رهنمون ساخته بود

پ یری اجتماع  به نوع   تشکل و تمامیت خود را حفظ کرد و با رسیدن به تعادل  نوین از طریق ادغاا، بود

در این چارچوب اگالر چاله پالس از فروپاشال  شاهنشالاه        .ساز  اجتماع  و هویت دو وجه  دست یافت

ایالران حکومالت    اعراب بیش از دویست سال بطور متوال  و بم منازع بر، ساسان  در نیمه قرن هفتم میمدی

راندند و علیرغم آنکه مردا ایران اسما آوردند و م هب  را پ یرفتند که آداب نیایش و کتاب مقالدس آن  

بلکه درگستر  و قواا تمدن اسمم  نیالز نقشال  باله سالزا ایفالا      ، ل نه تنها عرب نشدندبا این حا، به عرب  بود

سالوریه و مصالر کاله هالر ساله از      ، هماننالد مالردا عالرا    ، آید که چرا ایرانیان حال این پرسش پیش م . کردند
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را  عربال  زبان عرب  را جانشالین زبالان خالود نسالاختند و هویالت      ، تمدن  کهن و پیشرفته نیز برخوردار بودند

و ترکالان بالر ایالران نیالز مطالرح      ها  تهاجم نظام  و استیمی مغول  توان درباره را م ها  شاین پرس. برنرزیدند

 (93  :9831، سنای ) .نمود و در نهایت به دنبال پاسخ  فراگیر گشت

سالده افالول   ، انالد کاله سالده بیسالت و یکالم      بین  کرده پیشنیز معاصر غرب  برخ  از متفکران  در حقیقت

 «آلن دونبالوا »ر به باو. ایران و مصر خواهد بود، هند، روسیه، یاب  کشورهای نو همانند چین قدرتامریکا و 

بریم سده اولویت فرهنگ بر امور سیاس  و اقتصادی اسالت   اکنون در آن به سرم  سده بیست و یکم که هم

هالالان نقشالال  دار و پربالالار خالویش در سرنوشالالت امالالروز و فالردای ج   و ملالت ایالالران باله پشالالتوانه فرهنالالگ ریشاله   

لیبرالیسم ، نه در پیکار میان نیروهای راستررا و چ ررا، سرنوشت جهان»کننده خواهد داشت؛ چرا که  تعیین

و نظاا تکنیک سا ر غرب  امریکالا  ( قوم  مل ، دین ) گرا بلکه در رویاروی  نیروهای هویت، و سوسیالیسم

معتقالد   (هالانتینرتون ) نظریه برخالورد تمالدنها  حت  طراح امریکای   (93 :9838، دوبنوا) .رقم زده خواهد شد

تالا   899ناپ یری که در  است که در درازمدت غرب باید بیاموزد تا در دنیای  زندگ  کند که تلثیر مقاومت

نیز باید بیاموزد که خود را با دیرر تمدنها وفق ، تواند اعمال کند سال گ شته داشته است را دیرر نم  899

 ( 964 :9838، هانتینرتون) .دهد

شالبه جزیالره   ، شالبه جزیالره عربسالتان   ، خاورمیاناله ، پهناله وسالیع  را از شالمال آفریقالا    ، جهان اسالما   حوزه

هالای تمالدن  هالر     به لحاظ جغرافیای  این حوزه. گیرد ایران و ترکیه و جنوب شر  آسیا در برم ، هندوستان

ایالن اسالت کاله     بسالیاری بالر  قالاد  اعت. باشالند  ها گرفته تا نقاط ضعف خا  خود را دارا م  کداا از توانمندی

اما پرسش این است کاله  ، ناپ یر نیست استقرار مادد وضعیتهای  که بتوان آن را تمدن اسمم  نامید امکان

این رسالت و پرچم این بار در کاا برافراشته خواهد شد؟ آیا انتظار بازگشت یک وضعیت بهتر اسالمم  را  

هالای   ه عنوان مثال آیا این امر برای سالایر مساللمانان و حالوزه   باید از مغرب یا از مشر  جهان اسما داشت؟ ب

قابل پ یر  است که کشورهای  مانند مالزی یا اندونزی ادعا کنند که پیشتاز تمالدن اسالمم    ، تمدن اسما

توانالد ماالدداً تمالدن     هستند؟ و یا این بار هم منطقه خاورمیانه که همواره منشل ادیالان الهال  بالوده اسالت مال      

 در هر حال واقعیت  که قابل پ یر  نقش ایران در این زمینه چیست؟، یا کند؟ در این صورتاسمم  را اح

بالرای کشورشالان   ، ها باید در مسیر رشالد و توسالعه ملال  خالود     نماید این است که ابتدا یکایک این حوزه م 

آنکه اول یک  نه، نوع  تمدن یا مدنیت اسمم  محدود بنا کنند و آن گاه تدریااً به یکدیرر گرایش یابند

زیرا ، جمع  به بنای تمدن جدید اقداا شود وحدت سیاس  جامع برقرار شود و س س ط  یک حرکت دسته
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سیاس  موجود اجازه نخواهد داد که جهان اسما بدین نحالو وارد عرصاله    -تمایزات گسترده و عمیق قوم 

  .جدیدی شود

خ  ماالرد نیسالت کاله از خالاطرات و     اسالمم  تنهالا یالک شالکل تالاری      نکته مهم اینست که تمدن ایران 

بالرای رفالاه و آسالایش حالال و آرزوی سالعادت        تمش، اسمم  تمدن ایران . آرمانهای پیشین سخن بروید

هالدف ایالدئولوژی اسالما ایاالاد امکالان بالرای حفالظ شالرافت و         . باشالد  زندگ  ساز و آینده نرر مال  ، آینده

رای امروز و فالردای نالوع بشالر و بازیالاب  ارز  و     اسما ب. احترام  در خور انسان برای تماا ابنای بشر است

شرف راستین آن دارای هدف و برنامه است تا بلندی مقاا و علو مرتبه یابد و از جاهلیت و زندگ  جالاهل   

پیشرفته های  حال چه زندگ  ملت. ناات دهد، از خواری و پست  حیوان  نراه داشتهای  هکه او را در مرحل

، هالدف اصالل  را کاله بالدان اشالاره کالردیم      . عصر جاهل  ملل عقب مانده باشالد صنعت  و مادی و یا زندگ  

 (49 :9839، سید قطب) .هرگز انسان بدان نائل نخواهد شد مرر دوران  که تمدن اسمم  پایه گ اری شود
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 گیري نتیجه

تفکالر  ملزومالات   در این مقاله به عنوان یک مقدمه نظری بر جنبش احیای تمدن اسمم  ایران  تم  شد تا

نخسالت در بخالش   ، برای انااا این منظالور . احیاگری تمدن ایران  اسمم  مورد کاو  و تحلیل قرار گیرد

مورد بررس  قرار گرفتند تا این رویکالرد انتقالادی تالاریخ      زوال تمدن ایران  اسمم های  هعلل و ریشاول 

و نقصانها و در نهایت ارائه راهکارهای  ها  محمل  برای درک شرایط کنون  و بستری برای شناختن ضعف

امکان سنا  احیالای تمالدن اسالمم     ، پس از آن در بخش دوا. تمدن اسمم  ایران  باشد کردنبرای احیا 

هدف این بود تا دیدگاههای منتقدان پروژه احیاگری طرح و س س نقالد شالود تالا از ایالن     . انااا شد، ایران 

ه جنبش احیای تمدن اسمم  ایران  زدوده شده و آشالکار شالود   طریق گرد خو  باوری و ناباوری از چهر

 .که این فرایند نه تنها ممکن بلکه ضروری است

 یهالا  دور از واقعیت نیست و ظرفیالت ، تمدن اسمم  احیایتوان دریافت که  با مرور مطالب یادشده م 

بالار دیرالر شالکوه و    ، ت آنهالا توان با بازشناس  و تقویال  آن قدر مهیاست که م  و ایران مادی و معنوی اسما

امکانالات و تالوان مالادی و معنالوی     هماله  بایالد  در این راسالتا   .تمدن ایران  اسمم  را بازیافتعظمت گ شته 

 همه توان و نیرو را برای نوسازی تمدن، و با در پیش گرفتن استراتهی روشن و هدفمند کشور شناخته شده

رسد احیای تمدن اسمم  ایران  ممکالن و باله راه    م  ه نظریب بتبه این تر .رفته شوداسمم  به کار گ ایران 

مهمتالرین علالت زنالده مانالدن یالک تمالدن و       . انداختن جنبش احیای تمدن اسالمم  ایرانال  ضالروری اسالت    

در واقع آنچاله   چرا که باشدر اساس مبان  درست بنا شده ای و ب صورت ریشه جاودانر  آن این است که به

تر از دنیای مادی اسالت   ریشه تمدن اسمم  گسترده. از بین نخواهد رفتماورای  و آسمان  است هیچ گاه 

زنالد و باله همالین علالت هرگالز از بالین        کند و به ابدیت پیوند مال   و همین امر آن را فرازمان  و فرا مکان  م 

به رود و به مرور زمان  طور معمول تمدن با صاحبان تمدن از بین م  به. باق  خواهد ماندرود و ماندگار  نم 

رود بلکه روز به روز دامنه گسالتر  آن   اما تمدن اسمم  نه تنها از بین نم ، شود دست فراموش  س رده م 

دهد اما در عین حال سنرین  بار مسئولیت را نیز به  م  را افزایشها  این نکته اگرچه امیدواری. شود بیشتر م 

اگالر ایالن بالاور وجالود داشالته      . مسئولیت تاریخ  استباید باور کنیم که نسل ما حامل یک . آورد م  یاد ما

توان چشم انتظار تحقالق   م  باشد با گرد آمدن همه توان و ظرفیتهای کشور و سازمانها و نهادهای گوناگون

  .وعده بزرگ بود
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Islamic-Iranian Civilization 
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Abstract: 

This paper attempts to explore the essentials of thinking about the 

revival of Islamic-Iranian civilization as a theoretical introduction to 

the revival of Islamic-Iranian civilization. For this reason, in the first 

part, causes and roots of the decline of Islamic-Iranian civilization 

examined so that critical historical approach serve as a context for 

understanding the current situation and identify the weaknesses and 

deficiencies and finally presenting strategies for reviving Islamic 

Iranian civilization. Then in the second part, the feasibility of reviving 

Islamic civilization has been done. The author believes that the revival 

of Islamic Iranian civilization is not far from reality, and material and 

spiritual potential of Islam and Iran is available, so that by recognize 

and strengthen them we can once again recover. 
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