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مند تمـدن و نظام ى

بودن تمد عرض يا 

  .ى كل

سال

eology

ندر » تمدن« ی

تمدن كمتر در  ید

پرداخته اسـت، مسـ

 يندر ا. شوده است

د ىفلسف یها رسش

ىلفظ های يفاز تعر

ك  ىفلسف مسائل ينر

و اخالقــ ىروحــ ت

يبىترك يتمدن، ماه

جوهر ى،تمدن يتو

  

ق، وحدت، عرض،
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  .تمدن

 ها  واژه ديكل

تمدن، اخالق
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  قدمه م

را اقتضـا  ىروش متفاوت كدامتمدن متفاوت است و هر  یت تمدن با درك معنايفهم ماه

 ةدائـر يـاهـا و معـاجم لغـت و  نامه به فرهنگ ىستيواژۀ تمدن با یفهم معنا یبرا. كند مى

خ يد تاريواژه تمدن با ىشناخت تطورات مفهوم یطور برا نيهم. ها رجوع كرد المعارف

ی درك ماهيت تمدن تمركـز بـر برا ولى پى گرفت،اش را  يىعنام یها ىلفظ و دگرگون

ــدان فا واژه ــچن ــا را در درك حق یا دهي قــت تمــدن و حكمــت و ينخواهــد داشــت و م

  . نخواهد كرد یاريضرورت آن 

دا ينان پياطم یتا از فهم كُنه آن تا حدجست د يبا ىمختلف های راهت تمدن را از يماه

ل يـشناسـانه آن را تحل ىو هست ید ابعـاد وجـوديـن، باتمد ىلفظ یاز فهم معنا پس. كرد

 پرداخــتآن  ىشــناخت و جامعه ىجهــات اجتمــاعبــه بررســى ، )ىكــرد فلســفيرو(كــرد 

را  ىعـيو فراطب ىبـيو نسبت آن بـا مقـوالت غ ىاتياله های جنبه، )شناسانه كرد جامعهيرو(

ك يـ مثابـه بهآن را  ىخيو گذشـتۀ تـار ىنـيو تطـورات ع) ىاتيـكـرد الهيرو(معلوم كرد 

  ). ىخيكرد تاريرو(ت در نظر آورد يواقع

، ىاتيـاله یهـا و نگـرشكنيم  تمركـز مـىبه مقوله تمـدن  ىفلسف نگاهبر ن مقاله يدر ا

در مـورد  فيلسـوفانهرچند . گذاريم وامىگر يد های نوشته بهرا  ىخيو تار شناختى جامعه

انـد  مـدن ورود كردهاز ت یل وجـوديـآنجـا كـه در تحل ولـىانـد،  تمدن كم سخن گفته

. تمدن راهگشا باشد بهترد در درك توان مى دامكه هر كاند  مطرح كرده ىقيعم های نكته

) John Henry Newman(ومن يـن یغرب مانند جـان هنـر فيلسوفاناز  ىبرخ زمينهن يدر ا

و  )Albert Schweitzer(تسـر ي، و آلبـرت اشو)R. G. Collingwood(نگوود يكال. ىج. آر

محمـدتقى عالمـه ،يىطباطبامحمدحسـين مسـلمان همچـون عالمـه  فيلسـوفانز ا یشمار

شـتر در مـورد جامعـه و گـاه در يرا ب ىمطـالب یمطهر مرتضىصدر و  محمدباقر ،یجعفر

 ىدر نگـرش فلسـف ىاصـل یمحورهـا. انـد آن عنـوان كرده یمورد تمدن و ابعـاد وجـود

ا يو  ىنيع«، »تمدن ىا روحيو  ىقت اخاليماه« های زمينهن مقاله در يمعاصر به تمدن در ا

ن طـور يو همـ »ا جوهر بودن تمدنيعرض «، »ىوحدت و نظام تمدن«، »تمدن بودن ىذهن

  .خواهد شد ىبررس» تمدن بودن ىا كليكل «



و   كرده كيد

ومات تمدن 

خـود و  ىگ

را در  ىالقـ

.  

فت روحـى 

، پيشـرفت )3

از اين نظـر،  

 از َمساوی و 

 منظـر، بايـد 

  . د

غيرجـوهری 

تصـرف  ىـ

ت عقـل بـر 

ن معنـا، يـر ا

 یگـريد ی

ـا را تهـى از 

در پـى شـان 

 عليـه ديگـر 

ى خـود را از 

 د بـر تمـدن

از نظـر  ،اس

هادينـه شـده 

تأكدر تمدن  ىالق

تسر مقويبرت اشو

زنـدگ یناسب بـرا

و اخال ىمـال روحـ

)35-34: 1997ويتسر، 

مثابه تقدم و پيشرف ه

34همـان، : نـك( سـت

ا. دحاصل شده باش

ای ا بلكه آميزه ،ت

از اين . هد داشت

ان و انسانيت بشود

و غ یجوهر ن امر

كـيدر  ىولـ ،سـت

ادتيمقصود از س. 

در. اسـت ینـومع

ن معنـا معنـايـ از ا

آنهـ ،ـدن پرداختـه

هايش ومى بـا تعّصب

ت انسـانى ديگـران 

ها حيات روحى ت

متمدن بـا تأكيـد ن

ايـن اسـا بـر. اند ده

ا جريان يافتـه و نه

و اخال ىروح های

آلب. اند كرده ى تلق

ط منيجاد شراي، اى

و تحقق كم داند ى

اشو: نك( كند مى ى

به هرچند تمدن ره

ن منظـور شـده اس

ت روحى تكاملى ح

شرفت خالص نيست

درپى خواه  توأمان

مانع از استثمار انسا

ست است كه ميان

 فوق كار روح اس

وح در روح است

و م یر جهت مـاد

ر يتمدن غ اساساً و 

گذشته و امروز تمـ

وهـر قـ. دانـد ى مى

و فـارغ از كرامـت

تر امت پيش كه حالى

مردمادند، امروزه 

و تـابع غرايـز شـد 

تمدنى ما های هسس

  »تمدن« یو

ه جنبهل تمدن بر يل

در تمدن  یمركز

ىو اجتماع ی فرد

مى ىو اخالق ىح

ىتلق ىانتمدن انس 

الحضار ُةفلسفتاب 
صـورت توأمـان  به

 است كه به جهت

صرف در آن، پيش

ب يا آثار بدی را 

نى حاكم باشد و م

درس ىتمدن زمان ی

شرفت يهر دو پ. د

تصرف رو یگريد

ك دريست ارادۀ ن

مدن خواهد بود و

36(.  

، به نقد وضعيت گ

وم به غرايز انسـانى

اسى خـود بـوده و

ح در. است ی كرده

كرد ن تفكيك نمى

د را از دسـت داده

سؤوح بربريت در م

ا معنوي یماد ت

يدر تحل فيلسوفان 

و م یدي عنصر كل

ها و آالم  ل رنجيل

جاد كمال رويو ا

 يىت نهايغا مثابه 

ظر اشويتسر در كت

ى، مادی و معنـوی

ز نظر وی آنجايى 

عقل بر طبيعت و تص

ست كه آثار خوب

وامل و غرايز انسان

یتسر ادعاياشوظر 

جاد شوديز ايتمان 

ماده است و در د 

، كاربسىانسان های

جوهر تم ى اخالق

6:نك، همان( داشت

تسر از همين منظر،

ی اخالقى و محكو

نافع اقتصادی و سيا

گری هتعدی و ستيز

وحى همسايگانشان

ود، طبع سليم خود

 در وضعيتى كه رو

  

  

 

تيماه. 1

از ىبرخ

را همان 

را در تقل

گران ويد

بهجامعه 

از منظ

و جسمى

حقيقى از

سيادت ع

محاسن ا

عقل برعو

از نظ

در تمدن

 روح در

ه خواسته

شرفت يپ

نخواهد د

اشويت

های ارزش

كسب منا

ها ت تمدن

حيات رو

قومى خو

اشويتسر 
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است، بايد در پى روح جديدی در دنيای امـروز بـود، ُخلـق بـاطن را عـوض كـرد، خـود را 

بايـد در  نيـز. ها را كمتر كرد تا تمدن حقيقى شكل بگيـرد يان امتتجديد كرده و تعارض م

  .)53- 43: همان: نك( تجديد اين تمدن، به عمليات باطنى دست زد نه انجام عمليات ظاهری

شـروع  ،بر همين پايه، اشويتسر در تجديد تمدن بر جايگاه شخصيت افـراد تأكيـد كـرده

های نيك انسانى  های روحى و اراده بتوان نقطه داند تا رشد اخالقى را از سطح فردی الزم مى

 .)62- 60 :همـان: نـك( آورد و رنـگ اخالقـى را درآن زنـده كـرد پديدانسانى  های گروهرا در 

های مـدرن امـروزی، بلكـه  داشتن، نه تمدن بودن و تمدن سان مالك و ميزان در متمدن بدين

های امـروز دنيـا، روح  مـدنهای انسانى و اخالقى است و بـدون آن حتـى بهتـرين ت شاخص

  . روند پيش مى) تمدنى بى(تمدنى را از دست داده و به سمت بربريت 

گـذار  هيـو پا ىلسـوف اجتمـاعيز كه مورخ، فين) Feliks Koneczny( ىكس كانشنيفل

ا تكثـر يـدر وحـدت و » نـژاد«ت يـبـوده اسـت، در نقـد محور ها تمـدن ىقيمطالعات تطب

ماننـد  ىآن را مجزا و مسـتقل از امـور جسـمان ،دانسته ىوحر یا ، تمدن را مقولهها تمدن

ارزشـمند در  ىآن بـه نـژاد را سـهم نبودن و وابسـتهو استقالل تمـدن  كند مىنژاد قلمداد 

  . )See: Koneczny, 1962: 216( داند ىروح بر ماده م یبرتر

، تمـدن را در دو سـطح 1942-1938در فلسـفۀ متـأخر خـود از سـال  نيـزنگوود يكال

  اسـت كـه جامعـه یا پروسـه یتمـدن از نظـر و. ل كـرده اسـتيتحل ىو تخصص ىمومع

 كنـد مىحركـت  یشهر ىت به زندگيشود و از حالت بربر ىم ىر ذهنييدرآن متحمل تغ

)See: Newman, 1979: 474-478( .زيـك چيد به ينگوود جوهر اصطالح تمدن را باياز نظر كال 

بـا  ىن نگاه، دوسـتيدر ا. است» عتين و انسان با طبرابطۀ انسان با انسا«و آن  1ل برديتحو

                                                            
مهم نيست كه ما . اول، امكان تعريف تمدن است: در تحليل كالينگوود از تمدن دو نكته مهم فلسفى وجود دارد. 1

اين . تمدن را سه يا چهارتا بدانيم، آنچه مهم است تعريف تمدن برای استفاده علمى استهای  ها يا سازه ويژگى

داننـد  مى) indefinable(ناپذير  ها را تعريف است كه اصطالح) irrationalists(مبنا در مقابل رويكرد غيرعقالنى 

هـا، بايـد بـر  نكه در تعريـف واژهدوم اي. كنند های دلبخواهى واژگان تأكيد مى و بر اغتشاش كاربردها و استفاده

از » تمـدن«توانـد مايـه تمـايز  همين گوهر معنايى اسـت كـه مى. اساس و جوهر معنايِى نهفته در واژه تأكيد كرد

جوهر در حقيقت يك چيز است و نه چند چيز و آنجايى هم كه دو چيز وجه امتيـاز . های مشابه شود ديگر واژه

  ).(Callingwood, 1947: 299-300 داده شود يد يكى بر ديگری تحويلشود، با مى



داشـتن  سـت

جـاد يا یـرا

هــم كنتــرل 

بـدل  ىجمعـ

گـران و يو د

از نظـر . ـت

ل خودآگـاه 

و بـرآن  ابـد

ديگـر،  كـرد

ها و  ه انسـان

مـاعى و نـه 

ی حاصـل از 

منظور از  ،م

و  اسـتهـم 

ك تمـدن يـ

و  سـازد مى 

ۀ يدر سـا. زد

و تنوعات  ها

و [، جامعـه 

معنـادار  ىتـ

 خـود بـدون دوس

بـ ىو آگـاه یاري

ن پروســه هيــس ا

را بـه ارادۀ ج ید

احترام به خـود و 

Ibid.(.  

كردی نزديـك اسـ

ك رويكرد، تكامل

يا مىمعـه اهميـت 

در رويكولـى  ،بند

كـه تعهـد آگاهانـه

ت نـه نهادهـای اجتم

های بنـدی ى و طبقه

كنيم ى صحبت مى

 .  

مه نيـز یو اقتصـاد

يـدر مطالعـه  مركز

 ها تمـدنگر ي با د

سـاز ىز مـيد متمـا

ها شامل كثرات ى

H(.  

Peter L. Berger(

تيروزمـره، واقع ى

داشـتن  و دوسـت

ينگوود هشـير كـال

و اســا ــدن اســت

ت تا بتوان ارادۀ فر

 یاست برا یا اده

308-305 :( ۀ انسانى

ن به چنين رويكمد

در يك :ن پرداخت

جتمـاعى يـك جام

ياب جيه بيشتری مى

ـای اجتمـاعى، بلك

در ايـن صـورت. 

ی واالی فرهنگـى

 مورد تمدن بزرگى

كل آگاهانه است

و ی، فكـرىاسـيس

نقطه تم ىرند، ول

ز را ين وجه تماير

ـان و مكـان خـود

ىوحدت(ر يفراگ ىن

Hodgson, 1974, Vol.

Th (تر برگر يو پ)r

ىزنـدگ. دارنـد ىن

ـان مـرتبط اسـت 

از منظـر. اسـت ى

ی بــرای ايجــاد تمــ

است ىت انسانيالن

ساخت تمدن، ار 

سانى به يك جامعۀ

ن نيز در نگاه به تم

وان به مطالعه تمدن

صادی، سياسى و اج

ای اهميت و توج قه

ها نـه نهادهـا مـدن

ز آن تعهدهاسـت

های سنتبر ى، بلكه 

هاجسن وقتى در   

يافته به شك  و تربيت

س های جنبـههنگ، 

دا ىات فرهنگثير

شتريگ است كه ب

گر در زمـيد یها 

است كه تمدن ىگ

92-91 :1 ( شود ى م

  تمدن  

homas Luckman

ذهن ىتيو هم واقع 

خودمـا ى با دوست

ىبياز خودفر ىنوع

شــروع هشــياری، 

با عقال ىانسان یها

 یجه اراده براي نت

يك اجتماع انسال 

هاجسن  ش مارشال

تو  دو رويكرد مى

آگاِه نهادهای اقتص

های منطق بندی سته

صلى در مطالعـه تم

حاصل از ی عمومى

تصادی و اجتماعى

از منظر. شود مىد 

ث انسانى فرهيخته 

 در مطالعۀ هر فرهن

تأثها  ن حوزهي از ا

از فرهنگ ىآن جهت

گ را از فرهنگ

هات خاص فرهنگ

ساخته ) ى فرهنگ

 بودن ىا ذهني ى

nn(وماس لوكمان 

 ىنيع ىتيهم واقع

  

  

 

گران،يد

ه نيهمسا

،ىدوســت

ه ساحسا

در . كرد

ليتبدنيز 

نگرش

ايشان، با 

يا ناخودآ

اساس، د

دغدغه اص

رفتارهای

مناطق اقت

آن تأكيد

آن ميراث

البته 

هركدام 

خاص، آ

ن فرهنگيا

ن جهيهم

و ىانسان

ىنيع. 2

از نظر تو

، ه]تمدن
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معنا در ذهن  یو دارا پيوسته هم هب يىايخود دن یده و برار كريان آن را تفسياست كه آدم

جامعه  یك سو توسط اعضاياز  ىن زندگيا. )33 :1375برگر و لوكمان، : نك( كنند ىدرست م

ها  ها و برداشـت شهيش انديدايموجب پ ىن زندگيخوِد ا از سوی ديگر،و  شود ىر ميتفس

انگارد و دربـارۀ آن  ىمسلم م یه را امرروزمر های واقعيتم، يعقل سل. شود ىم ها ريبو تع

  . كند مى یپرداز عبارت

رغم  بـه. شـود صـورت مشـترك ظـاهر مى زندگانى روزمره در ذهن من و ديگـری به

و » مـن«ای ميان معـانى  همنوايى فزاينده«هايى دارم، ولى يك  اينكه من با ديگران تفاوت

قعيت جهان و زندگى روزانه از فهم در اين جهان وجود دارد و ما دربارۀ وا» آنان«معانى 

توانـد  در حقيقت فرد بدون داشتن ارتباط مداوم بـا ديگـران نمى. »مشتركى برخورداريم

مثابـه  جا برگر و لوكمان بـه نقـش زبـان به همين. در زندگانى روزمره حضور داشته باشد

كنم،  رار مىامری كه در آن من با ديگران شريك هستم و از اين طريق با آنها ارتباط برق

  .)59: همان: نك( كنند تأكيد مى

را  ینهادسـاز نخستتمدن،  »بودن واقعى و ذهنى«بعد ح دو يلوكمان و برگر در توض

و  ىبه ابعاد درونـ گاه آنكنند و  ىر ميتفس) ا تمدنيو (ك جامعه ي ىن ابعاد واقعييتب یبرا

شـه يچنـد اصـل در اندك جامعـه، يـ ىن ابعاد واقعـييدر تب. پردازند ىك جامعه مي ىذهن

  : برگر و لوكمان وجود دارد

) بانسان است؛  های ويژگىرابطۀ انسان با محيط خود و سازگاری او با جهان از ) الف

ارگانيسم انسانى در عين اينكه با محيط خود در ارتباط اسـت، از لحـاظ زيسـتى بـه تكامـل 

بـل بـا محـيط طبيعـى، بلكـه در تنها در ارتبـاط متقا تكامل انسانى نـه) جدهد؛  خود ادامه مى

توان گفت كه انسان از  اگرچه مى) ديابد؛  ارتباط با نظام اجتماعى و فرهنگى ويژه انجام مى

) هــسـازد؛  تـر آن اسـت كـه انسـان خويشـتن را مى نوعى ذات برخوردار اسـت، ولـى مهم

آدميـان بـه كمـك . طور الزم، اقـدامى اجتمـاعى اسـت خودسازندگى انسـان هميشـه و بـه

شـناختى آن بـه  های اجتماعى فرهنگـى و روان بندی يكديگر محيطى انسانى با تمامى شكل

شـود و ايـن نظـم  از نظـم و ثبـات حاصـل مى بسـتریهستى انسـان در ) وآورند؛  وجود مى

آدمى در جريـان . است انسانى مداومای برای سازندگى  اجتماعى محصولى انسانى و نتيجه



. )79- 74: همـان

های  سازی نه

رسـد،  ـر مى

 یبنـد ـورت

 ك همنوعـان

 ىحـد زنـدگ

ضـو جامعـه 

پـرورش «ل 

ه بـه سـمت 

شدن  ىجتماع

 يىهافراينـد

اش و  جامعـه

ه باعـث يـول

خـاص بـه  ی

هـا و   نقـش

1-183(.  

ای از  وزۀ بسـته

. يرونـى بخشـد

خـود . ـد آورد

ى بـرای ايجـاد 

 هـای ان از داده

» شـود اشـى مى

ه: نـك( آورد د مـى

عاليت انسان و نمون

فراد سنگين به نظـ

ز در صـويـن یسـاز

درك یاست بـرا 

واح ىدر جهـان ها

عض ىفـرد هنگـام 

ن امـر حاصـليـا .

همه جانبه طور بها 

 مرحله نخست اجت

فكه شامل  یثانو 

ج ىنـيع یايـاز دن 

او ىاجتمـاع ورش

یهـا شيـا و گـرا

حاصـل از ىتزاعـ

82 :همان( »اند دهيم

هسـتى آدمـى در حـو. ت

ل بـه خـود وجـودی بي

تى برای كـردارش پديـ

هـای الزمـى فرض  پيش

تـوا ِى موجـودی را نمى

رهـای زيسـتى انسـان نا

  .شود خود مواجه مى

ش، آن را به وجود

شدن فعا ر و عادت

ان است، در نظر ا

  2.)125- 124: ان

س ى، عامـل درونـی

 یا هين مفهوم، پاي

تنه نـهما « : معنادار

.مييجـو ىركت مـ

»ل شـده باشـديـنا

است كه فرد ر ى

ه را كه همان ياول

 ىپرورش اجتماع

 یا تـازه یهـا ش

پـرو. كننـد ىك مـ

هـ از نقـش ىجير

ن مفهـوم انتيـا« :د

نا» افتهي ميتعم یر

شـناختى اسـت ى انسان

ز طريـق فعاليـت و عمـل

 آدمى، خود محيط ثابتى

حقايق زيستى به عنـوان

ـد هـيچ نظـم اجتمـاعِى

نظـم اجتمـاعى از ابزار

رت چيزی خارج از خ

ex(1 خويش مداوم

ى كه حاصل تكرار

كنندگا  انواع عمل

اهم(  پرداختۀ انسان

یساز ىنيو ع یاز

يدر ا یساز ىدرون

 واقعيت اجتماعى

ز شـريـگر نيكـدي

سـاختن ن ىز درون

ىت تمدنيا تربيو  )

  .شود ى

ا ىرورش اجتماع

رد، از پيگ ىجام م

شده را به بخش ىماع

كيـ، تفكشـود  مى

تد ىودك، انتزاع

ديـآ پديدعام  یا

گريد«را  یگريص د

                     
سازی به خـود ضـرورتى

آدمى بايد پيوسـته از. ت

سازد كه آ ضروری مى 

اين ح. د را هدايت كند

بـه بيـان ديگـر، هرچنـ 

 خود ضرورِت وجوِد ن

   

 كه انسان با آن به صور

xternalization(ی 

سلطۀ نهاد اجتماعى

شدۀ  ز اعمال عادی

تى است ساخته و 

سا عامل برون ن بر

د. دارد یسهم وافر

منزله  فهم جهان به

ي ىدر هسـت، بلكه 

ن درجه ازيكه به ا

(socialization) »ى

رهنمون مى تمدن 

پر  برگر و لوكمان

انج ىت و در كودك

اجتم تر پيش فرِد 

رهنمـون ك تمدن

كو ىكه در آگاه

ها شيها و گرا ش

افراد مشخص یها

                        

س تأكيد است كه برونى

دگِى راكد محال است

 ذاتى ارگانيسم انسانى

های ويژۀ خود يد سائق

. آيند ماعى به كار مى

شناختى استخراج كرد، 

). 80: 1375 لوكمان، 

جتماعى بدين معناست

  

  

 

ساز برون

هرچند س

متقابل از

ولى عينيت

افزون

جامعه سه

و برای فه

م،يكن ىم

شود ك ىم

ىاجتماع

جامعه و 

البته 

فرد است

است كه

كيد يشا

شود ك ىم

سمت نقش

ه شيگرا

             

شايان تأ«. 1

بود درون

ثباتى بى

آدمى باي

نظم اجتم

ش زيست

برگر و(

عينيت اج. 2
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هوم انتزاعى در آگاهى بدان معناست كه فـرد خـود را بـا ديگـران گيری اين مف شكل

در . انگـارد ذات مى كند و بلكه فراتر از اين، خود را با كليتى مانند جامعه هـم تعريف مى

طور كلـى برخـوردار  تنها هويتى در برابر اين يا آن فرد بلكـه از هـويتى بـه اين حال او نه

ته در آگاهى تبلور يافته باشد، رابطۀ متقارنى ميـان ياف كه ديگری تعميم هنگامى« :شود مى

واقعى است متناظر است با آنچه » بيرون در«آنچه . گردد واقعيت عينى و ذهنى برقرار مى

اين اساس، هر جامعـه يـا هـر تمـدنى كـه  بر .)همان( »واقعيت دارد و بر عكس» در درون«

رونى و واقعيت عينى و بيرونى ای كالن است، برخوردار از واقعيت ذهنى و د خود جامعه

  .است

شوند  تنيده مى در فرايند تمدنى، آدميان هم در نظام محيطى، فرهنگى و اجتماعى درهم

تصريح كـرد كـه  توان مى گردند، بلكه اساساً  آميخته مى لحاظ ذهنى و معنايى درهم و هم به

هاست كه منجر به  نانسا ميانتمدن حاصل چنين فرايند پيوستگى و ارتباط درونى و بيرونى 

  . شود گيری مناسبات كالن انسانى در ساحت بيرون و درون مى شكل

از  ىهـر سـاحت چنـد هرن است كـه يا پرداختبدان زمينه ن يد در ايكه با ىنكته مهم

از تمـدن را  ىچ سـاحتيكـه هـ گونـه دارد، همان ىو درونـ ىتمدن ابعاد ذهنـ های ساحت

از مراحـل و  ىدر برخـ ولـى، يافت ىكيزيف های جلوهو  ىرونيب های بدون نشانه توان مىن

از مراحـل و  ىو در برخـ يابـد مى غلبـه ىو ذهنـ ىمقوالت درونـ ىاز عناصر تمدن ىبرخ

 یادهـايآنجـا كـه بن ؛ بـرای مثـال،شـوند ىغالـب م یو ظاهر ىروني، امور بىعناصر تمدن

 تـوان مى كـه(ت كالن جامعـه ياست و عقالنش نيك جامعه در حال چي ىو ارزش ینظر

 ىرونـيش از آنكه بيب ىات اجتماعياست، عمل یريگ ، در حال شكل)ديآن را فرهنگ نام

ت درون و يـتقو یز در راسـتايـن ىرونـيات بيهر عمل .است ىو درون باشد، ذهنى، فكری

 یشـود و سـاختارها یآنجـا كـه قـرار اسـت نظـام سـاز ولـىجامعه اسـت،  ىذهن جمع

 نيـزن مرحله يدر ا ىذهن فرايندغالب خواهد بود و  ىرونيات بيساخته شود، عمل ىاجتماع

ورت بنـدی پـس از صـ. اسـت ىاجتمـاع یرون و اصالح ساختارهايساخت ب یدر راستا

 ظـاهر ىت تمـدنيـ، هوىنظامات اجتمـاع یريو بعد از شكل گ بنيادهای نظری و عقالنى

  .است ىكالن اجتماع های ان نظر و عمل در ساحتيم آميزشگردد كه حاصل  مى



ا خود يكه آ

نكــه يا ايــو  

تمـدن  ىبـيك

 ىبـيت ترك

 تأكيـدمـدن 

مـدن را در 

 یومـاد ىحـ

 ىتمـدن ىنـ

. انـد كـرده 

خاص  ىهوم

هـا و تعامـل 

 يزفری ن جع

بـا  یو. انـد

دگاه يـ به د

بـا روابـط  ها

. اسـت یـو

در  ىۀ انسـان

ن يـبـر اكيـد 

ف يـكـه تعر

 هـای آرمان 

ه يـت بـا نظر

در  ها انسـان

نكيا .اند كردهحث 

  و روحــى اســت

يت تركيـا ماهيه آ

تيـن ماهيـنكـه اي ا

  . ساز است ن

مختلـف در تمـ ی

تسـر تميشوالبـرت 

كسـان روحيان و 

و انسجام درون  ىگ

تأكيـدا ع تضـاده

در ارائۀ مفهو ىول 

ازهين نيرفاه و تـأم

Callingwoo( . عالمه

د ىك جامعـه مــ

ف تمدن،يدر تعر

ها انسـانن تشـكل 

و معنـ ىـداف مـال

سـازندۀ یتعدادها

با تأكيان در ادامه 

نكيا نخسـت: دارد

هـا و  ـنگر هـدف

تين نسبيا. اند بىس

ارش ابعـاد مثبـت 

 .)همان

تمدن بح ىبيت ترك

توأمــاِن مــادی  ى

نكهيگر ايشد؛ و د

اياست و  ى تمدن

تمدن یها ان سازهي

های جنبـهر وجـود 

آل. انـد كـرده ىرف

شـرفت توأمـايرا پ

در مورد هماهنگ ى

گـران و رفـعي با د

،داند ىجامعه م ى

جاد ري خشونت، ا

)od, 1947: 299- 300

يـ های انسـانبـط 

د» قدرت محور«و 

تمدن«: سدينو مى ن

شـبرد اهـيمعه در پ

دن همه اسـتعيرس ت

شايا )162: 5، ج 1359

دف وجـود ين تعر

دهـد، روشـ مى ح

سن ها تمدن اينكه م

و گسـتر ىانسـان ی

ه( »ال روشن است

  تمدن مند ظام

تيماهلف درباره 

ىعتــيطب یو دارا ی

با ىم) یا معنوي ی

و ذوات و عناصر 

يم ى و نظام ارتباط

بـر فيلسوفاناز  ىخ

معر دهيتن ه و درهم

ف كرده و آن رير

ىبرخ .)34: 1997ر، 

، بر تعاملىجتماع

ىدن را پروسۀ ذهن

جاد صلح و كنترل 

( داند مىافع خود 

در روا ىهمـاهنگ

و» محور انسان«ف 

 و در مورد تمدن

جام های هگرود و 

كه به فعليت» قول

9جعفری، ( »شوند ى

ني مسئله مهم در ا

حيت تمدن را توض

دوم. باشد مى زين ن

های آرمانع و يصنا

ان آنها، كاماليم ىق

و نظا ىبيت ترك

های مختل جنبهاز  ن

یدوبعــد یا دهيــپد

یماد( یك بعدت ی

ز انباشِت جواهر و

 از روابط، نسب، 

ورد نكته اول برخ

دهيچيپ ین را امر

تعر گونه اينامش 

اشويتسر: نك( كند ى

نظام هماهنگ اج 

ود، مفهوم عام تمد

جايدن، آن را در ا

ن جهت كسب منا

نظـم و ه ی برقرار

دگاه مختلفي دو د

كرده تأكيد وری

شتراك همه افراد

حيات معق«يدن به س

مى ت دست به كار

دو «كه  گويد مى 

تينكه ماهي اضافۀ ا

تمدن پديدآمدنز 

ص،علوم ىجي تدر

ىوز ارتباطات منطق

  

  

 

تيماه .3

فيلسوفان

تمــدن، پ

یا دهيپد

برآمده از

برخاسته 

در مو

آن ،كرده

عا یمعنا

مىقلمداد 

افزون بر

نگوويكال

تمد یبرا

گرانيبا د

تمدن را 

ك يتفك

محو انسان

اش و ىعال

يرس یبرا

اتيآن ح

 ،فيتعر

مزبور به 

جوامع از

گسترش

جه برويتن
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نظـام در سـاختار و  ىپـارچگ كيـنگوود بـر وجـود تناسـب و يكال هم مانند ىكانشن

 یداريها پا منظا ،نباشد ىها هماهنگ نظامن ياگر ب. كند مى تأكيد ىگروه ىزندگ )ستميس(

ن يتـر مهم ىت دارند، وليشرفت اهميپ یبرا یاديز های عاملن نظر، ياز ا. نخواهد داشت

سان،  نيبد. )Koneczny, 1962: 161-163( هاست عاملن يان ايم ىوستگيآنها تناسب، توافق و پ

شـرفت يو الزمـۀ پ ىگروهـ ىها اساِس زندگ ىو هماهنگ ها از تناسب ىبيمثابه ترك به نظام

شـكل  ىانسـان نظـام یشرفت كنند كه بـر مبنـايتوانند پ ىم ىرود و تنها جوامع ىشمار م به

ز منـوط بـه داشـتن تناسـب و يشرفت نيزان و امكان توسعه و پينكه ميباالتر ا. گرفته باشند

ورزد  ىبـدان اصـرار مـ زمينـهن يـدر ا ىكه كانشن ىنكته مهم .)Ibid.: 166( است ىهماهنگ

بودنـد تنهـا تفـاوت  ىكيها  منظااگر . هاست بودن نظامزبخش يتما یها عاملن يتر بزرگ

سطوح  كهبود  ىم نظامك نوع ين صورت، تنها يدر ا. شد و نه در نوع ىجاد ميسطح ا در

، داشــت مى مختلــف یهــا هــا و مكــان ممكــن در طــول زمــان یهــا از توســعه ىگونــاگون

آنچـه . ميان كشورها نداريو در م های مختلف دورهدر  یواحد نظامن يما چن كه حالى در

چ يتـوان هـ ىامـروزه نمـ. اندك اسـت ىو تشابهاتفراوان  یها امروزه وجود دارد، تفاوت

چ يامـروزه هـ كـه گونه  همانان همه باشد، يافت كه مشترك ميرا  ىو اجتماع ىستينظام ز

  . باشد وجود ندارد ها انسانكه شامل همه  یريفراگ نظام

به وجـوه تفـاوت در  بدون توجهكه بخواهد  ىهمواره در برابر هرگونه تالش ها تمدن

. كننـد ىمقاومت م ،جاد كنديا ىرا به شكل مصنوع ىكالن اجتماع یندهاويتمدن پ يك

ت مشـترك ياز بشـر ىنيك بخش معي یاست كه برا امورین نگاه، مجموع يتمدن در ا

از نـوع  ىاست كه بـا آن بخـش مشخصـ ای در مجموع پديده، تمدن حال عين دراست و 

 .) (Ibid: 167- 168شود ىگران متفاوت مي، از دىانسان

درآن،  ىو همــاهنگ نظـامتمــدن و وجـود  ىبـيت تركيـدر مــورد ماه فيلسـوفاناه نگـ

بخـش در  و وحـدت یگـذارد و آن عنصـر مركـز ىش رو ميرا پ یگريد ىپرسش فلسف

ژه در يگانـه در تمـدن، بـويِت يـوحـدت و مركز ىنـاف اساسـاً  ىهرچند برخ. تمدن است

، در ىهـم بـر نظـام ارتبـاط یاريبسـ ىولـ ،) (Tiryakian, 2001: 280دانـ شـده ىتمـدن صـنعت

 ىجـا مشـكل فلسـف نياز هم. اند كرده تأكيد ىازها و وحدت تمدنيها و ن نگاه ىدگيتن هم



 

ار مهـم در ي

و  یمطهـر ى

در  ولـى، ـد

منحـاز از  ی

م و دشـوار 

ن يبـد ىسـان

پاسخ  ه آنها

چگونـه  ىف

و نفـِس  تـر 

ا يآ ،دآمدهي

 بوجـودـراد 

ر در جامعـه 

همواره و در 

بـر مقولـه  ـا

  . مينه مى

در نگـاه . رد

ه در افكــار، 

كثری يـك 

 در گسـترۀ 

 كـل  كـهند 

 صـوری از 

  .شود ىظاهر م ى

يبسـ یوجـود های

ى، مرتضـيىباطبـا

انـ از آن پرداخته ى

یك امـر وجـوديـ

ار مهـمي، بسـىسـف

ر نظـام روابـط انس

به ى از منظر فلسف

علم النفس فلسـف ر

بزرگ ىفراد، منـ

يپد ىر نفس جمع

افـ یهـا و فطـرت

صـر و افـراد متكثـر

ا هيدانست و  ىكان

تنهـن قسـمت يـر ا

م وا ىآت های هش

اقلى تعريـف كـر

ك تمــدن، بلكــه

ر وحـدت حـداكد

هـای سـاری رزش

در هم تنيده هستن 

هـای هماهنگى ی

ىتمدن یها ت سازه

ه از مسئله ىكي، ى

ن ماننـد عالمـه طبا

ىجامعه به بخش ى

يش يدايـامكان پ 

فلس لحاظ بـهرسش 

و در ىاجتمـاع ام

ديجود دارد كه با

از منظر ی»گريد« 

اف یلوعِ  های نا من

نكه دريا نه، اي كند

ز ويـتفـاوت از غرا

ن عناصايـم یجـود

و مكا ىش را زمان

باشـد؟ در مـى ريغ

را به پژوه ها رسش

حـداكثری و حـد

اهر و صــورت يــك

د. دن وجـود دارد

گـى آن، بلكـه ار

 نيز  در آن تمدن

 وحدت حداكثری

ن كثرت و وحدت

ىم در روابط انسان

لسـوفان مسـلمانيف

ىخ به اصالت فلسف

 شده، تأكيد بدان 

ن پريا. جامعه است

نظـادر  ىفلسـف ی

  . شود مىر ن

ز وجين یگريد ای

انسان در  یوجود

انيو اح ىس انسان

ك مىرا خلق  یلتر

و البته منحاز و مت 

عنصر چسبنده وج

بخش عنصر وحدت

تغيواحد و ال یكز

گر پريم و ديكن ى

 بـه دو صـورت ح

تنها در ظــو نى نــه

ت جمعى يك تمد

 و نمادهـای فرهنگ

، باورهای جمعى

در . كنند يجاد مى

انيم رابطۀ مير ترس

هم آن نظام یريگ ل

از ف ىخست كه بر

مصباح در پاسخ ى

آنچه  ىكرد فلسف

دهنده ج راد شكل

های همه پرسش لى

محدود و محصور

ها پرسش ،انين مي

بسط و فرايندنكه 

ا نفوينكه آيهد، ا

د كامليتر و شا راخ

 ىجمعای  زهيو غر

نكه عيو باالخره ا 

آن ع توان مىا يو آ

ن عنصر مركيمع ا

ای مى اشاره ىتمدن

  ىتمدن»ِ دت

توان تمدنى را مى

ری، چســب تمــدن

، عقايد و عقالنيت

تنها ظواهر تمدن ه

و بلكه فراتر از آن

ای را اي پيوسته هم ه

  

  

 

تمدن در

شكل

فلسفه اس

ىمحمدتق

كين رويا

وجود افر

ولاست، 

پرسش م

يدر ا

نيا. گفت

د مى رخ

فر یعلو

و ىفطرت

 ؟ديآ مى

ست ويچ

همه جوا

وحدت ت

وحد« .4

وحدت ت

حــداكثر

ها، ارزش

تمدن، نه

تمدنى و

به ۀانباشت
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د، اما در نگاه حداقلى، نـه در عقايـد جمعـى يآور به دست مىو ريشه های پايه  ىهماهنگ

های انسـانى ايـن اشـتراك و درهـم تنيـدگى هسـت،  اشتراكى وجود دارد و نه در ارزش

تسهيل زنـدگى اجتمـاعى و دوری  منظور بهاجتماعى  قراردادآنچه كه وجود دارد نوعى 

آنچه در ايـن مقالـه و در ايـن قسـمت . استها و برخوردها در درون يك تمدن  از تنش

ها و تأكيد بـر رابطـه و نسـبت ميـان وحـدت و  مورد توجه است، وحدت طيفى در تمدن

اين وحدت در يـك تمـدن بـا وحـدت در  بسا چه. كثرت در عرصه گستردۀ تمدن است

  . تمدن ديگر در كميت و كيفيت متفاوت باشد

ر يـبرآمـده از امـور متكثـر و متغكـه  بخش در تمـدن عنصر وحـدت چيستىدر مورد 

ر و يـمتغ های جنبـهشـمندان بـر ياز اند ىبرخـ. مطرح شده است یمتعدد یها است، پاسخ

ر تمـدن بـبخـش  ز بر عناصر وحدتين ىاند و برخ دهيورز تأكيد ىمتطور در پروسه تمدن

  :طرح شده است ىمختلف های نظريه، ها تمدنعنصر وحدت در  زمينهدر . اند تمركز كرده

   ؛حدت بر پايۀ نظام امپراتوری باشدو )لفا

   ؛ابديان صورت يدر اد) monotheism( یديوحدت براساس نگرش توحاينكه ) ب

كه بتواند رفتارهـا و افكـار را كنتـرل كنـد،  ىم جهانيۀ مفاهيوحدت در سااينكه ) ج

   .)Jacobson, 1952: 16( رديشكل بگ

ن علم يكه ا یريفراگ یها رن و پاسخاز محققان، رشد و توسعه علم مد ىبرخبه باور 

ن سـه پاسـخ بـه يـاز ا دامكـ چيكـه هـاست ده يرا موجب گرد ىن حسيفراهم آورده، چن

ط يع جهان امروز دوام آورده و با شـرايراِت سرييت تغيتواند در وضع ىمسئله وحدت، نم

  . )Ibid.: 16( بسازد یامروز

گونـاگونى فزاينـده و در « بـهف تمـدن يدر تعر) N. P. Jacobson(جاكوبسن  .ىپ .ان

ونـد يعـت پيگر و بـا طبيكـديكـه افـراد را بـا  ىروابط انسـان ىختگيآم و درهم حال رشد

كـه  ىتـا زمـان. از تطورات است یا شان، تمدن مجموعهياز نظر ا. كند مىاشاره » دهد ىم

 یريل كنـد و از آن جلـوگيرا تسـه ىتمـدن یها ىا و دگرگونهن تطوريا ىط زندگيشرا

ا هـشود و تطور ىن پروسه دچار تزلزل ميكه ا گاه آنو  رسد ىم يىتمدن به شكوفا نكند،

  . )Ibid.: 15( شود ىرخ ندهد، تمدن دچار سكون و ركود شده و زوال آن شروع م آسانى به



ت و يگانگى 

الزم اسـت، 

ر ارگانيسـم 

جديـد، يـك 

ج و ارم نضـ

، »معنــا«نجم 

هـر يـك از 

كننـد،  س مى

قـدرت  هفتم

 و انسـان بـا 

 نيد را در ع

 الش اصـلىِ 

» زوال نظـم

ــدن  ىســۀ تم

انـد كـه  رده

ز تلقى شده 

هـا و   ارزش

عيسـى ط و 

كاريزمـايى  

ى و انقالبـى 

شـان  ز مرگ

 در پروسۀ وحدت

ردی ضـروری و ال

ساسـيت جديـد در

ش يـك بيـنش جد

است؛ در گام چها 

ـود؛ در مرحلــه پــن

 ؛ در گـام ششـم ه

بيننـد، حـس راد مى

هو در گام شود؛  ى

ن انسـان بـا انسـان

د و فردنبر ىش مي

چااست و  ىرتباط

civil (ط يو شـرا»

وسدر پر ىجتمــاع

را مطرح كـر »یر

  .است كرده 

و نظم تمدنى ناچيز

در ايجـاد انقـالب 

سـقراطصـيت مهـم 

  ی هـر شخصـيت

تأثيرات حياتى چنين

ه با نحـوۀ مـؤثر از

(Szak.  

انى و اجتماعى را 

كه در هر رشـد فـر

ام دوم، ظهـور حس

حلۀ بعـدی پيـدايش

qualitative me (

شــو ديــد ايجــاد مى

شود  ك گذاشته مى

چه كـه ديگـر افـر

دهند ادغام مى  مى

جود در تبادل ميان

يهمزمان پ طور بها 

ك نظام اريتمدن 

Ibid.: (.  

l war(» ىگ مـدن

ظــم و وحــدت اج

رهبر«و  »برادری« 

Arpad Szak ( نقد

های اجتماعى و ظام

هايى كاريزمـا د ت

بر نقش دو شخص ه

از نظـر سـاكولزی. 

تواند چن خصيتى مى

بلكه ، حيات خود

(kolczai, 2001: 381 د

ا هفت رخداد انسا

گام اول ك: كند مى

 نقصان اسـت؛ گـا

psycho (است؛ مرح

aning(نايى كيفى 

عداد و قــدرت جد

ديگران به اشتراك

با آنچ   آشكار شده

د و يا آن را انجام 

های موج با راه جديد

Ibid.: 22-( .  

 انسان و جامعه را

نسان تيبد. دنبخش ى

32-31( ستها گروه

جنـگ«ت يحل وضع

ــرا  جــاد نظيا یو ب

،»زهد«، »ادسازی

kolczai( یساكولز

رگانه در ايجاد نظ

نقش شخصيت ره بر

زمينهكرده و در اين 

.كنـد پافشـاری مى

بلكه شخ ،فا نمايد

تنها با گذارد كه نه

تاريخ ماندگار كند

وبسن هفت گام يا

unitary p (مطرح م

 ضعف، كمبود و ن

osomatic(ـ روانى 

ز نوين يا يك معنا

ك ظرفيــت، اســتع

با د» قدرت«و » داز

ها و نيازهايى كه ت

دكنن بينى مى  پيش

جز حس نيازهای 

26-( گردد دغام مى

هفت رخداد رشد

ىگران ارتقا مي د

گافراد و  يى جدا

در حل یگريقان د

dissolution of  (

نها«انۀ چهارگ یاه

آرپد س راازآنها  

ت اين عناصر چها

كولزی در اين بار

ی انسانى تأكيد كر

ر پروسـه تمـدنى پ

د چنين نقشى را ايف

بگ یجارۀ تمدنى ب

پيام خود را در ت) 
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 ها تمـدنعوامل وحدت و كثـرت  ىمتفاوت در صدد بررس یكرديگر با رويد ىبرخ

ه يـد ماتوانـ مى ىنـيونـد ديا پيـو  یا نـژاديـ ىونـد زبـانيا پينكه آيا مثال،؛ برای اند برآمده

 Feliks( ىكس كانشـنيباشـد؟ فلـ ها تمـدن ىرونـيكثـرت ب بـاك تمـدن يوحدت درون 

Koneczny ( جاد ثبات يدر ارا  ىزبان یها تيو ظرف يىتوانا ها تمـدندربارۀ تکثر در كتاب

زبـان  چنـد هر. را رقـم زد ىتمـدن یونـدهايا آن پداند كه بتوان ب ىنم یا و تعادل به اندازه

ز بـه سـطح يـرود و سـطح تمـدن ن شمار مـى بهتمدن  ین ابزار برايترمؤثرن و يكارآمدتر

ن كـار را انجـام دهـد و يـا يىتنهـا د بـهتوانـ مىت زبـان نيموقع دارد، ىتكامل زبان بستگ

زبـان  یبـر مبنـا ها تمـدنتوان گفت كه  ىم ،ن اساسيبر ا. را باعث گردد ىوحدت تمدن

ل را درمـورد يـن تحليهمـ یو. شـوند ىز نمـيآن از هم متمـا یرند و بر مبنايگ ىشكل نم

را  ىجسـمان یهـا ىژگـيتمـدن، و ىابيـدر ارز تـوان مىكه ن كند مىمطرح  یعوامل نژاد

تنـوع . شود ىمحدود نم ىچ تمدن خاصيبه ه یچ نژاديه«: ديگو ىشان ميا. ار قرار داديمع

است و به مقولۀ  ىو ذهن ىروان ىروح یا مقولۀ تمدن، مقوله. ستيع نژاد ندر تنو ها تمدن

تـر از  یم كه در تمـدن، روح و روان قـويابي ىدر م رو، از اين. ستينژاد وابسته ن ىجسمان

  ).Koneczny, 1962: 216( تجسم اس

، ها تمدن ىرونيو تكثر ب ىوحدت درون تمدن عاملن يتر یبه معنو ىرو، كانشن نياز ا

بدون  ىزندگ. است یبشر ىن بخش زندگيتر ن مهمين نظر، دياز ا. پردازد ىن ميد ىعني

به نقص در كل مجموعـه  یضعف در بُعد معنو. شمول باشد تواند كامل و جهان ىن نميد

البته  .)Ibid.: 246( »دارد ىف باشد در همه جا تََرك برمين ضعيكه در د ىتمدن« .انجامد مى

به بخش اخالق نپردازد، بلكه ابعـاد  تنهاساز باشند كه  توانند تمدن ىم ىانين منظر، ادياز ا

  .)Ibid.: 249( را هم شامل شود یويدن ىزندگان ی، سالمت، آموزش و تالش برایماد

ن منبع وحدت، ين در تمدن، ديت دياهم رغم بهكه كند مى تأكيد حال عين در ىكانشن

داشـت،  مـى ها تمـدندر  ىن نقشـين چنـيـاگـر د ، زيـراستين ها تمدنان يز ميتكثر و تما

دهـد  ىنشـان مـ ها تمدنن و يااد خيتار كه حالى در ،ميداشت ىن تمدن ميبه تعداد د ديبا ىم

ن همـه، در يـبا ا. مختلف است های تمدنن در يك ديك تمدن و انتشار يان در يتعدد اد

 یاديـز تأثير ، زيراان موجود در آن تمدن استيا ادين و ين بخش تمدن، ديهمه جا بهتر



 یاركردهـا

 ىبرابـر تلقـ

(Enlighten

بر  ىمشابه ر

ا منفعـل يـا ـ

سـم يو كاتول

ن در يـد یال

شـمارد و  ى

 چـه هـر. نـد

 :.Ibid( دارد 

ن به موجب 

 ها تمـدندر 

 یوامـل مـاد

 در پـى ،نـد

 ىمختلفـ ی

 نظـام بدون 

ار و كنتـرل 

در هـر . رود

كه تمدن چينى 

ون نظامى دارند 

انجامـد و ى مـى

ی از آن جهـان 

ان كايـكـه اد كنـد

تمدن، ب یبند شكل

 ed یروشـنگر ى

تأثيرد يبر بودند با

ايـتواننـد پو ى و م

ت ويحيـتر از مسـ

بـر نقـش بـاال يـد

ىف مـيس را ضـع

ورنآخود به وجود 

 ىو اجتماع ىروه

نيشوند، هرچند د

د ىن عنصـر تمـدن

و نـه عو ى انتزاعـ

نيآ ىت ثابـت درمـ

های تمـدن ى بررس

داند كه  ىم یا فهي

ايـن دولـت در اخت

ر شـمار مـى بهص 

 بر همين اساس گفت ك

دهند، چو را پوشش مى

گيری مفاهيم انتزاعـى ل

خواهد چيـزی  دينى مى

  . رد

ك مى تأكيـد ،ىدن

د آنها را در شينبا

ىشـياند وره مطلـق

ان با هم برايگر اد

ان نابرابر هستنديد

شـياتـب بش به مر

تأكي رغم بـه یريگ

و مقـد ىنيد های 

مقدس از خ یها ن

گر ىبر زندگ یر

ش ىم نمين تنظيق د

نيبهتـر ىع تمـدني

ت وابسته به امـور 

بـه حالـت ىكـيزي

با یو. ديآ ىبرم ها

يعرب، آنها را طا

ن چهار تمـدنير ا

اموال آن شخص وجز

توان  مشكل دارد و مى

ان نيز مفاهيم انتزاعى ر

ی ماوراءطبيعى به شكل

شود و هر  ص داده مى

  ).Ibid.: 281(ل كند 

Abstract con (دار

تمـد لحاظ بـهان يد

اند و ن داشته یزيما

ودر دكه ان ياد ی

اگ. ك اشتباه است

رتباط با تمدن، اد

اش ىات تمدنتأثيرر 

گ جهيدر نت ىكانشن

تمدن انگيزی فت

ف توانستند تمدن

كمتر ىنيد تأثير ،د

طبق ها تمدن، ی و

عيآن در تجم دهای

شرفتين نكته كه پ

يامور ف ىانتزاع یا

ه تمدن در مقوله 

و ع يى، برهماىنيچ

در. كنند ىم ىدگ

رد و جيگ ىقرار م

                     
مر بيان مفاهيم انتزاعى 

ترين اديا اهميت تى كم

درك دنيای. طبيعى دارد

ن ماوراء طبيعى اختصا

زندگى دنيوی را كامل

ncepts( ىم انتزاع

اد یبرابربا رّد  ىشن

متم آمدهای پى و 

Ibid.: 2( .ده برابريا

abso كيشه دارد ير

در ا. گذاشتند ى م

نقش اسالم در ثالً 

، اما ك)Ibid.: 283( ت

طور شگف بهتمدن، 

فيان ضعيتنها اد«: د

ن باالتر باشديك د

ن اساس، از نظر ي

آمد پىشان و  ودن
1  

نيبر ا تأكيد با ىشن

ها دهينكه بدون اي

نير از ديغ یگري

، چىتوران های دن

زند ى قانون عموم

شخص حاكم ق ی

                        

ل زبان چينى همواره د

دين است، زيرا حت و بى

گاه طبيعى و ماورای طب

ه نوعى برتری به جهان ب

ى دنيوی وارد كند تا ز

  

  

 

ميبر مفاه

كانش

متفاوت 

281( كرد

olutism)

ها  تمدن

مث ؛باشند

بوده است

ساخت ت

ديگو ىم

كيسطح 

يبرا. )285

بو ىانتزاع

.باشد ىم

كانش

است و ا

ينه ديگز

تمدمانند 

جداگانه

یانحصار

             

برای مثال. 1

الئيك و

كه ديدگ

همواره ب

به زندگى
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بـا آن  ىكسـرنـد و يپذ ىط را مـين شـرايچه دست حاكم است و همه ايدولت باز ىحالت

 ىمناسب یها هم مقوله ىو روم ىوناني، تمدن ىاز نظر كانشن .)Ibid.: 297( كند مىمخالفت ن

 و در نوسان بـود پيوسته ،بود یداريازمند پايكه ن یزيونان هر چيدر . ستنديب نيترك یبرا

. كرد ىر مييوسته تغيكه ثابت بود انقالب بود و ارتباط متقابل جامعه و دولت پ یزيتنها چ

 ىزانسـيدر تمـدن ب. و همواره در تضاد با هـم بودنـد ىونانيهلن و اسپارتا دو قطب تمدن 

  .)Ibid.: 300( بود ىش از حد قانون عموميتوسعه ب ،هم آنچه اتفاق افتاد

 ىانتزاعـ یهـا دهيـا نيتـر ىميبـه قـد ىانتزاع یها ه ديا ىنه بررسيسپس در زم ىكانشن

 یروهـاياز سـلطۀ ن یمعنـو یروهـاين يى، رهاینظر و از. كند مىاشاره  ىاخالقامور  ىعني

دولت بر  درآنجا كه ندا گاه نتوانسته چيه يىروهاين نيرخ نداده و چن ىچ تمدنيدر ه یماد

بـا  ىكانشـن. دنرها ساز یماد یروهايطره نيخودشان را از س ،است ىمبتن ىقانون خصوص

و  یمعنـو یرویـت نیمالکدر  ،ردها نقش دا تمدن يزدر تمان نكته، آنچه را كه يبر ا تأكيد
  .)Ibid: 306-307( كند مىخالصه  یآن از بعد ماد ییرها

ا عامـل وحـدت يـتوان در مـورد عوامـل  ىد گفت كه ميبا ىه كانشنينظر ارزيابىدر 

مختلـف در مـورد وحـدت  های نظريـهو  صورت كلى و فلسفى سـخن گفـت به ها تمدن

برشـمرد،  ىمختلفـ های گونه بهر تمدن را بخش د تيا هويبخش و  و عامل انسجام ىتمدن

دهد، بلكـه  نمىهمواره فارغ از زمان و مكان رخ  ىل فلسفيد توجه داشت كه تحليبا ولى

عامـل . معطـوف باشـند ىو مكـان ىزمـان هـای واقعيتد بـه يـبا ىگـاه ىفلسف های ليتحل

ك يـو  كنـد مىر ييـتغ ىو مكـان ىط زمـانيز همواره متناسـب بـا شـرايوحدت در تمدن ن

را در نظـر  ىنـيو زم ىك تمـدن، عوامـل زمـانيـ یل عامـل مركـزيد در تحليلسوف بايف

 ىكلـ ورطـ بهحادث را لحاظ كند تا بتواند  های دهيو پد ىو انسان ىت روحيوضع ؛رديبگ

  . يابدك تمدن دست يبه عامل وحدت در 

 يـرا، زكسـان نبـوده اسـتيهمواره  ها تمدنعامل وحدت در  رسد ىبه نظر م بنابراين،

هـا و  خواسـته. ر بـوده اسـتيـمتفـاوت و متغ ها تمـدنخ يهمـواره در تـار ىط تمـدنيشرا

هـر  تنها نـهشده است كه  سبب ىو اله ىانسان یها و اراده ىط انساني، شراىمطالبات انسان

خِ يك تمدن در طـول تـاري ىعامل انسجاِم خاّص به خود را داشته باشد، بلكه حت ىتمدن



 ىدت تمـدن

تن و مركـز 

، ىانسـان یا

وامـل را بـه 

 یداوررضـا 

د يـرب را با

ن را يى از آ

و  ناپـذير زيه

غـرب،  یزا

هــم  مرحلــه

دانـد و  ى مـ

 ىعتـيا طبيـ 

كـه شـواهد 

ان يوب هگل

ه غـرب بـه 

 پندارسازان 

ـه، سـروش 

ما هم نـه بـا 

نـه بـا هنـر  ز

جاد و انسجام وحد

نكـه مـتيا. دنـيگز

ازهـاي، منـوط بـه ن

از عو ىه برخـت كـ

رسروش و كريم 

ا غـريـن بود كـه آ

هاي جنبـه تـوان مى 

تجزاسـت و  ىكلـ

احوال و همه اجـز

  ود ندارد؟ 

 اســت، در يــك م

ل يـدل نبودرا  ىنف

ـل واحـد اسـت، 

نان و بلكينشـ غـرب

كه مطلو ىن وحدت

ن اسـت كـهيا همـ

 كل جز در پندار 

ن مرحلـيـدر ا .)23

و م داند مى یا شته

و نيـز ىغرب سوفان

2(.  

جيرا در ا یمتعدد

خود برگ یبقا یرا

آن چگونـه باشـد،

در آن عصر اسـت

  .رد

عبدالكان يآقا ىلم

نيدر مورد غرب ا

 ؛ يعنىه استيجز

ك كيـنكه غرب 

و در همه ا نيست 

در آن وجو كيفك

گــرد آورده  صــنع

ن نيل بر ايو دل ند

ك كـيـكه غرب 

 نهـان دركالبـد مغ

دهد، پس چنان ى

جان سخن مـا«كه 

ن يا. وجود ندارد 

34 :همـان( »سـتي ن

آن را مجموعه انباش

فيلسغرب، بلكه با 

233 :همان: نك( ميكن

ات خود، عوامل م

را بر ىمختلف یها ه

آ حواشـى و فـروع

د ها انسان ىستي ز

بر ىه مي را به حاش

  »تمدن

ران از جدال علير ا

د ىپرسش اصل. د

 گرفت كه قابل تج

نيا اير را رها كرد، 

ب از بد در غرب 

د دارد و امكان تفك

تفــرج صكــه در  ى
كن مىغرب را رد 

ست كيدر دست ن 

ست ا ىا روحي اد

ىنشان م الف آن را

  . )232: ش

كنند ك ىح ميتصر

 ىك كلياز  یرد

شيب یت، اعتبار

بلكه آ ،داند ىنم ی

نه با فلسفه غ ،جهيم

ك ىبرخورد م ىرب

ايو استمرار ح یر

هيو متن و حاش ند

دن چـه باشـد و ح

طيو شرا ىانسان ی

گر يد ىبرخ ده و

ّ يو  ت« بودن ىا كل

تمدن در بودن ىكل

به غرب شروع شد

در نظر گ» لّ ك«ك 

گريد هايى جنبهو 

نش خوبيگز یرا

وجود ىت غربيسان

هايى هوش در مقالــ

غ بودن و هم كل ن

 ىليحال كه دل«: د

و منتشر در افرا ى

خال ىل عقليو تحل

سروش( »ستيجود ن

ن مقاله تين در هم

ا فريك كل واحد 

شود و آن وحد ى

یامر واحد اساساً  

مواج انيلكه با غرب

كه با هنرمندان غر

  

  

 

ريگ شكل

كنتجربه 

يك تمد

یها اراده

متن آور

كّل و .5

ا كليكل 

در نگاه ب

كي مثابه به

د ويبرگز

بر ىامكان

روح نفس

ســرو

بودن ىكل

ديگو ىم

ىست كلا

و ىتجرب

است موج

شانيا

كيمنزلۀ 

ىافت نمي

غرب را 

بلك ،غرب

، بلكىغرب
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و البتـه وحـدت آن را دوبـاره  پـذيرد مىبودن غـرب را  كل ،سروش در مرحلۀ ديگر

غـرب «: گويـد كنـد و مى بودن غرب را از اسـاس رد مى در مقابل، كلى .داند اعتباری مى

نـه حقيقـى و  ،نه يك كلى و كل غـرب، وحـدتى اعتبـاری دارد ،برای ما يك كل است

پـذير و  امور اعتباری نه برخوردار از وجوداند نه از ماهيت و همين كـل اسـت كـه تجزيه

غرب، روحـى و مـاهيتى مقـدم بـر «: نويسد وی در ادامه مى. )244 :همـان( »پذير است تغذيه

بلكـه  ،ن وحـدت هويـت ببخشـدمغرب زمينيان و اطوار و شئون آنـان نيسـت، تـا بـه آنـا

غرب چيزی جز همين اطوار و شئون و علوم و آداب و الحاد و تدين ظـاهر در  ،عكس به

 »غـرب اسـت) اعتباری(اين نظام عين وحدت ) اعتباری(مغرب زمينيان نيست و وحدت 

  .)همان(

» تمـدن«شـه سـروش درمـورد يدر اند يىغرب، به مبنـا بودن ا كليو  ىرد و انكار كل

آبـان (در قبـرس  ها تمـدن یگوو گفـت شان در كنفرانسيا ىگردد كه در سخنران ىبازم

  : ديگو ىن كنفرانس ميدر ا یو. افته استيبروز ) 1376

انـد و هـم  لسـوفان بـه مـا گفتهين را هـم فيـا. سـتين ىقـيمفهوم تمدن، مفهوم دق

. انـد ندارنـد، بلكـه سـاخته و پرداختـۀ مورخان ىها وجود خـارج تمدن. مورخان

ده يـافريخداونـد تمـدن ن. دنديخ بودند كه مفهوم تمدن را آفريتار یروفسورهاپ

ار يـاخت ىخيخ حاجت دارند كه واحد مطالعه تاريل تاريتحل یمورخان برا. است

ها  نيها و د ها و تمدن از سلسله شاهان تا فرهنگ ىخين واحد مطالعه تاريكنند، ا

خـواهم عـرض  ىكـه م ىه دومـنكت. كند ىتفاوت م ىنيو د یاقتصاد یها و نظام

. ستندين ىعيعت ندارند، از انواع طبيت ندارند، طبيها ماه ن است كه تمدنيكنم، ا

ن يـاز ا یزيـچ. ىۀ صـنفيـهستند، مثل حزب، مثـل اتحاد یها امور قرارداد تمدن

ن يبـه همـ. ترنـد تر و بزرگ ار فربـهيتر و بسـ دهيـچيار پيگرچه از آنها بسـ. اند ليقب

لسوفان ين است و به قرارداد مورخان و فيار نامعيبس یها تمدن یهم مرزها ،سبب

ها متضـــمن تناقضـــات و  نكـــه تمـــدنينكتـــه ســـوم ا. كنـــد ىدا ميـــپ ىبســـتگ

. سـتيكپارچـه نيك كـل واحـد يـ ىچ تمـدنيهـ. هستند ىدرون یها یناسازگار

Consistency ها  شدن تمـدن از مقومات و از اركان تمدن ىدرون ىهماهنگ ىعني

  .)161-160: 1391ش، سرو(ست ين



 یو سـار ی

ن يـا .اسـت 

 یشـان، امـر

غـرب را نـه 

ك يـافـت ي

دبيـات دورۀ 

غـرب در . ت

ری كه خـود 

ود را در ايـن 

سـوبژكتيويتۀ 

گى و طاعـت 

و  ىقـيحق ی

ا يـا و هـ بهام

ك يبوق به 

  

يكديگر و با 

، گيرنـد  مى

ف ارتبـاطى و 

گ و درهـم 

ظهـور . ـردد

ای در   كلـى

) جود ذهنـى

یجـار ىك كليه 

 خيتـار فيلسـوفان

شيرب را در نظـر ا

 از جملـه تمـدن غ

ي ىود همواره در پ

  : ديگو

ادها و  ها، سياسـت ی

هـای غـرب اسـت وه

 قدسى و ظهور بشر

دانـد و كمـال خـو

در س.  تملـك كنـد

بوديت، سرسـپردگ

  .)81: 1386داوری، 

ی، بلكـه امـریـار

ن ابهيـاز ا ى، برخـ

، مسبىقت اضافيق

 .باشد ىآن امر كل

به يكت كه معطوف 

 ايمانى آنها شكل

ه موجـب ضـعف

ى آنقـدر تنگاتنـگ

گـر م اجتمـاعى مى

ه بيان ديگـر، هـر 

در وج هرچند(اق 

كپارچه و نهي كل 

فمورخـان و  نـزد 

و غـر يافتـه یتسر

 دارد و تمـدن و 

خو ىشناس ر غرب

گ ىم یو. وده باشد

ها، ايـدئولوژی سـفه

گويم اينها همـه جلو

 يا غروب حقيقت 

د چيز مى مـدار همـه

خـود  س را بـرای

شود، برای اثبات عب

د(شود  ت استفاده مى

اعتبـ یك امـريه 

ض و بسـط اسـت،

ن حقيا. چاره كرد

مصداِق آ ى اضاف

های انسانى است ده

ورهای شهودی و

ساخته شد، گاهى به

ـاهى نظـام ارتبـاطى

 روح كلى در نظام

به. دن نخواهد بود

 هم تنيده در مصد

ك يش، تمدن نه 

 یاعتبـار یامر كه

شان هم تيا ىشناس

مخالف ىموضع ی

شان دريا. داند ىم 

در همۀ غرب بو ی

ست كه در تمـام فلس

ضر است يا بهتر بگو

رت است از مغرب

دگى خـود و دايرم

چيز حتى عالم قـد ه

ر وجود خدا ثابت ش

آن برای اثبات ذات

مله تمدن غرب، نه

ه در حـال قـبضست

توان چ ىروش را م

ن امريست كه اين 

سازد اراد فى را مى

ص و با عنايت به با

ت اضافى انسانى س

ماند و گـ  باقى مى

روز و ظهور يك 

 وجود كل در تمد

در  ار از يك كلّ 

سان از نظر سروش ن

است، بلك خود ی

ش  سروش به غرب

  .انده استينما 

یقابل، رضا داور

 ىك كليل، بلكه 

یكه سار است ى

غرب چيزی است

جديد اروپا حاض

يك كالم، عبار

را فرمانروای زند

داند كه همه مى

جديد حتى اگر

نيست، بلكه از آ

اگر تمدن از جمل 

وينظور شود كه پ

و سر یان داوري م

) ىامر كل(ن يشيپ

ه اين حقيقت اضاف

زمان و مكان خاص

گاه كه اين حقيقت

ی در حد يك كل

كه موجب برشود  

نافى ضرورت بهى 

برخورد يقين بهدن 

  

  

 

نيبد

یدر اجزا

كرد يرو

 یاعتبار

در مق

ك كلي

ىكل یامر

 حال

من ىفلسف

ها  جدال

قت پيحق

آنچه

توجه به ز

گ آن ولى

ساختاری

تنيده مى

يك كلى

يك تمد
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تـوان  بنـابراين، مى. ح كلى هـم باشـدی دارای يك رو»كل«است، ولى چنين نيست كه هر 

موجود در آن زده و ارتبـاطى  بودن يك تمدن، دست به تجزيه در اجزای كلّ  در عين كلى

  . ها بى آنكه به التقاط تمدنى منجر شود، ايجاد كرد ميان تمدن

 ىاسـت كـه آدمـ ىانسـان ین واحـد وجـوديتـر شـرفتهين و پيتـر بزرگ«تمدن  اساساً 

ن يـا یريـگ شـكل. )124: 1382نصـر، ( »ن جهـان بسـازديخود در ا ىتباطتواند در نظام ار ىم

ن واحـد يـمراحـل تكامـل ا ىاسـت، ولـ ىنقطۀ آغاز تكامل تمدن ىواحد بزرگ اجتماع

 ى، اخالقىق انسانيآن نخواهد بود، بلكه تكامل آن در تعم يىايدر توسعۀ جغراف ىاجتماع

سـتم يدرس ىو ترقـ ىنظـام ارتبـاط طور در توسـعۀ مناسـبات و نيآن تمدن و هم ىو متعال

  . خواهد بود ىاجتماع

وسـته اسـت، و يبه هـم پ كلك يتمدن، تمدن  ىو حداقل يىن در صورت ابتدايبنابرا

 ولـىشـود،  ىل مـيتبـد ىكلك يـاش تمدن به  ىتكامل فرايندآن و در  ىدر صورت مترق

البتـه . باشـندده يرس بودن ىكه كل هستند، به سطح كل هايى تمدنست كه ين نيشه چنيهم

 ها تمـدن، بلكـه همـواره »ىكلـ«ا يـباشـند و  »كل«ا ي ها تمدنست كه همواره ين هم نيچن

ك تمدن ي بودن ىكل. اند تر بوده كينزد ىز به كلين ىبه كل و برخ ىاند و برخ بوده ىفيط

ــودنش، ســر نشــان از كمــال آن تمــدن در تمــدن ان روح، فكــر و فرهنــگ آن تمــدن يب

. اسـت) افزار تمـدن سخت(آن تمدن  ىرونينهادها و نظامات ب ىر تمامد) افزار تمدن نرم(

ّ «تواند  ىم ىك تمدن زمانيان، يگر بيبه د و  یار قـويبشود كه روح نهفته در آن بس» ىكل

آن  یجامعه و نهادهـا یان اعضايآن تمدن در م یها به ارزش ىمان جمعيراسخ باشد و ا

ده و يـتن ای درهـم گونه بهآن تمدن  یمند نظام گر، انسجام ويد سویاز . نه شده باشدينهاد

 یظـاهر لحاظ بـهك كـل را هـم ي یروان و راحت باشد كه بتواند همه اجزا حال عين در

  .ده كنديتن درهم) در كلى(و هم به جهت باطنى ) در كل(

  تمدن بودن ا عرضيجوهر و  .6

تـوان  ، مىگذشـتان فيلسوف نزد برخىافزون بر پنج مولفه فلسفى و وجودشناختى تمدن كه 

خـارجى داشـتِن  یبودن تمدن نيز سئوال كـرده و گفـت كـه مابـازا در مورد جوهر يا عرض



تـوان  فى مى

ه ر فلسـفه بـ

 »خست است

يان دو برادر 

نى و تقدم و 

 امری بسيط 

 ديگـر و در 

ود جـوهری 

ـا يكـديگر، 

اسـت ) وراء

ت كه تمـدن 

يئتى جمعـى 

ها بـا   انسـان

ر تأكيــد بــ. 

وار  ی امـت

سـت، بلكـه 

حـواس وارد 

ز يـصـدقش ن

بـه حركـت 

 همـواره در 

ـته در حـال 

 ىت تمـدنـ

لحاظ فلسـف ن را به

د» اضـافه«مقولـۀ  

سوب به آن چيز نخ

 برآمده از نسبت مي

شوق، بااليى و پايين

 كه مضاف است، 

 ی الحـق بـه اشـيا

ر ذات خود، وجـو

  .)204: 1981زی، 

روابـط انسـانى بـ(

بـط انسـانى بـا مـاو

است آند، يت دار

ت، بلكه تمدن هيئ

ها بـا يكـديگر و  ن

شــود ه ســاخته مى

ـزرگ و اختيارهـا

  . ى است

سين ىعقـوالت اولـ

از راه ح هرچنـد 

است و ظـرف ص 

سفه نتـوان قائـل ب

كـه  یر و تطـورـ

وسـيحاصـل هـم پ

يـآنكه ماه ىب ؛ارد

تمد. شتن آن نيست

.قرار داد» اضافه«ۀ 

چيز ديگری كه منس

دری حالتى است 

زندی، عاشق و معش

ضاف از آن جهت 

ت، بلكـه وجـودش 

ل، وجود آسمان در

شيراز( وقيت را دارد

(ت و نَِسـب انسـانى 

ى بـا زمـان، و رواب

چه در اين باره اهمي

ندی و مادری نيست

ده در ميـان انسـان

آيــد و بلكــه ود مى

هـای بـز قـش اراده

و درهم تنيدۀ انسانى

در فلسفه جـزو مع

ود كـهر ىمـ ـمار

ىخارج ی وجود

مقولۀ اضافه در فلس

يـبـه موجـب تغ ى

ئـت حين هيـد، ايآ

ب در آن وجود د

  

و ذات مستقل داشت

 و آن را ذيل مقولۀ

بت يك چيز به چي

؛ مثالً اخوت و برا

رابطۀ مادری و فرز

سان مض بدين). اف

ى در خارج نيست

شود؛ برای مثال مى

ى فون، وجود اضاف

 حاصل ارتباطـات

كان، روابط انسانى

آنچ ولىی است، 

نند برادری يا فرزن

ب پيشـرفته و پيچيـد

وجــو  ه مــاورايى بــ

فى تأكيـدی بـر نق

ن نظام هماهنگ و

 گفت كه تمدن د

شـ به) ىنه منطق( ى

ك امر يوصف  ل

د در مي هرچند شا

ىاز روابـط انسـان ل

آ ىم پديد ىجتماع

از حركت مركب ى

 . برود ميانآن از 

بودن و معنای جوهر

بندی كرد  ض طبقه

هيئِت حاصل از نسب

باشد مى )126: 1414 

و ر) تشابه االطراف

ضافه مختلف االطرا

دارای وجود مستقلى

مور ديگر حاصل م

ى در قياس با زمين

ين معنا، تمدن كه 

سانى با محيط و مك

 اضافى و نه اعتباری

 اضافۀ دو طرفه ما

د است كه از نَِسب

زمــانى، مكــانى و م

دن اين نظـام اضـا

در ايجاد يك چنين

توان ىم ،ن اساس

ىفلسف ىقوالت ثان

حال عين درشود،  ى

است  گفتنى. ست

ى در هيئت حاصل

اج یهادو ن ىنسان

ىطور بوده و نوع

ل شود و ثبات آيا

  

  

 

م تمدن به

در اعراض

هي«معنای 

 ،طباطبايى(

اضافه مت(

اض(ر تأخ

است و د

قياس با ام

است، ولى

در اين

روابط انس

ای  مقوله

تنها يك

مند و نظام

عوامــل ز

شد ساخته

ها د انسان

نيا بر

جزو معق

ىذهن نم

خارج اس

شد، ولى

اطراف ان

ر و تطييتغ

در آن زا
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شود، نسب  ىتمدن منجر م یبند صورت بهنكه، وجود نسب و اضافات كه ينكته مهم ا

هستند كه هر مقـدار در شـبكه  ىشناخت ىو هست یوجود های تند، بلكه نسبستين یاعتبار

افـراد  یكننـد، موجـب توسـعۀ وجـود ىشرفت مـيابند و پي ىتوسعه م ىارتباطات اجتماع

افـراد و از رهگـذر ارتباطـات  یشوند و بـا توسـعۀ وجـود ىم ىحاضر در آن شبكۀ تمدن

از  كـدامهر  یها »من«آورد و  ىت مبه دس یشتري، قوت و قدرت بىانسان ، هر فردىانسان

» من«ت به يشوند و در نها ىل ميتبد ىو كل ىجمع  »ِمن«درآمده به  يىو جز یحالت فرد

  . رسند ىم ىتمدن ىكل

شـود، بلكـه  ىتمـام نمـ ىانسـان های نسـبت یمنـد با سـامان تنهاتمدن  از سوی ديگر،

ز در سـاخت و يـالم معنـا نجاد روابط بـا نظـام مـاوراء و عـيا ايم انسان در حذف و يتصم

  . كند مىگر ممتاز يد های تمدنت آن را از يو هو دگذار مى توسعۀ تمدن اثر

كنند،  ىمتمركز م ىرا تنها بر روابط انسان ها نسبتسكوالر كه  های تمدنرو،  نياز هم

در پرتـو  ىن انسانيخواهند بود كه درآن روابِط ب ىئِت تمدن الهيمتفاوت ازآن شكل و ه

 ىئتـي، هىجامعـه انسـان یئـت حاصـل بـرايدهـد و ه ىانسان با عالم مـاوراء رخ مـروابط 

ط يگر، و مناسبات انسان با محيكديمختلف با  های انسانه است كه هم مناسبات يچندسو

لحـاظ ان عـوالم ناسـوت و الهـوت در آن يـهـم روابـط نسـبت م و شود ىده ميدر آن د

  .گردد مى

   یريگ جهينت

 ىفلسـف یهـا و پرسش ها تمامى جنبهدر مورد تمدن گفته شد،  وفانفيلسآنچه از فلسفه و 

 اگـرانـد و  و سخن گفتـه  تمدن كمتر فكر كرده بارهدر  فيلسوفان گفتيم كه. نيستتمدن 

ج يـرا یهـا بر پرسش تأكيدلسوف و با يك في عنوان به ،اند هم در مورد تمدن سخن گفته

م دسـتگاه يو مفـاه انـد ل كردهيـلخـود آن را تح ىو در چارچوب دسـتگاه فلسـف ىفلسف

فـارغ از » تمـدن«نكـه ياند، اما در ا ل كردهيتحم ياق و يخود را بر مقولۀ تمدن تطب ىفلسف

دارد و چسـان  ىشناخت ىابهام هست یها ج، خود چه نقطهيرا ىا و مقوالت فلسفه اصطالح

 ح نشـدهمطـر فيلسـوفاناز  یا توان آنها را رصد كرد و بدان پاسخ گفت، سـخن تـازه ىم



د در مـورد 

ك يـ، یود

ك يـوسـعه 

آن،  بودن ى

ن و توسـعه 

 ىرش فلسـف

تمـدن،  ىـف

 سـوی ديگـر

تعارف «رتو 

 یهـا ن مـن

حــال . شــوند

ب يـترك يند

آن  ى فلسـف

د در يــكــه با

 يـك مقياسـى 

: كند ت پيدا مى

فطـرت ) ؛ ب)د

 اصيل كه مانند 

های  ر از فطرت

رگـز جـدای از 

گونـه  ـد، همان

ديجامعـه شـا باره ر

چـه رخـداد وجـو 

در تو یت وجـود

 .  

ىن، َعـَرض و اضـاف

تمـدن بودن ىتبـاط

، در نگرىم تمدن

ل فلسـيـم در تحل

از س ىحدت تمدن

در پر ىطات انسان

نيگاه ا آنشوند و  

ش ىل مــيتبــد» ىن

فرايباشد،  ى چه م

و احكام  است ونه

ب تمــدن اســت ك

در( فطـرت اجتمـاعى 

در عرصۀ اجتماع اهميت

ِد مختلـف مبتنـى باشـد

ورمنِد شع) فلسفى(جوِد 

 كه فطرت جامعه متأثر

وارد فوق از فطرت، هر

اثرگذارنـ» طرت جامعـه

 . ند

ر تحليل فلسفى در

 ىشناخت ىهست ظ

چه حركـت گاه آن

.ستين روشنهد، 

تمـدن بودن روسـه

آن، ارت بـودن ىوح

سميك ارگانيجاد 

گر، نكتـه مهـمين د

ك سو و وحياز  ى

جامعه در اثر ارتباط

ىل ميها تبد تيمل

و كــالن تمــدن ىــ

آن  یوجود یند

چگو) رد و جامعه

در بــاب ىم فلســف

صـيل فلسـفى، وجـود 

چند نوع فطرت د.  بود

ری كه بر فطرت افـراِد

مثابه يك وج به(جامعه 

گونه همان). طری است

مو. ری در جامعه است

فط«و  »فطرت اجتماعى

افراد تأثير واضحى دارن

 جامعه است و هر

لحا بهنكه يا ولى، 

آو  رساند ىممدن 

ده ىرخ م ىۀ تمدن

پر افزون بـررود  ى

و رو ىدن، اخالقـ

جيا گاه آنو  ىنسان

انيبه ب. كند مىدا 

ىنيو د ىفرهنگ ،

ك جيدر  ىجزئ ی

ها و م در فرهنگ 

مــن كلــ«ك يــبــه 

بن ست، صورتيچ 

 اصالت توأماِن فر

مهــم یهــا پرســش

  .رداخت

   

                     
مثابـه يـك امـر ا دن به

خواهد ) تر قياسى كالن

جامعۀ فطر(ی با يكديگر 

فطرت ج) ، و ج)يگری

های فط ها و بينش رايش

 نيز متأثر از فطرِت جار

ف«در ايجاد » های فردی

های ا  و يا زوال فطرت

شك تمدن يك ى

دا بكند،يز صدق پ

تمسطح كالن  به 

دۀيك پدي ی سو

ىگمان م زمينهن ي

تمـد بـودن ىنيو ع

ن انيماب یت وجود

ديپ ىاصت خي اهم

ىطۀ كثرات انسان

یها قت، منير حق

ّ  یها به من» ش ىكل

تكامــل بـ فراينــدر 

 ىن من كليا یها

بحث (د و جامعه 

گــر پياز د 1ســت،

گر بدان پريد های

                        

ى از احكام هسـتى تمـد

در مق(يا تمدنى و ) تر ك

های فردی تباط فطرت

فطرت گرايش به دي(ى 

ك فرد انسانى دارای گر

های فردی ست، فطرت

ه فطرت«ر نيستند، بلكه 

در رشد » رت اجتماعى

  

  

 

بى. است

زيتمدن ن

جامعه را

جامعه به

يدر ا

و ىقيحق

ارتباطات

به تمدن 

ن رابطييتب

در. است

شيا تعاي

در ىكلــ

ه ىژگيو

ان افراديم

م اسكــدا

ه پژوهش

 

             

مثًال يكى. 1

كوچك

ار) الف

اجتماعى

تك تك

فردی اس

يكديگر

فطر«كه 
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