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تبارشناسی مفهوم تمدن در غرب جدید
حبیباهلل بابایی
چکیــده :مفهــوم جدیــد تمــدن در غــرب را بایــد از قــرن هجدهــم و نقطــه ارتبــاط
بیــن تمــدن و مدرنیتــه دنبــال کــرد .لفــظ تمــدن در نیمــه دوم قــرن  18در فرانســه
مفهومســازی شــد و بــه معنــای «طراحــی جامعــه کــه در آن حقــوق و قوانیــن شــهری
جایگزیــن قوانیــن نظامــی شــود» بــه کار رفــت .در قــرن  18بــا توجــه بــه ایدههــای
پیشــرفت و بــا تکیــه بــر ایــده روشــنگری و مفهــوم مدرنیتــه ،مفهــوم جدیــدی از
تمــدن شــکل مییابــد کــه در آن بــر تحــول دنیــوی و البتــه غیردینــی و بــر پیشــرفت
خودبنیــاد انســانی تأ کیــد میشــود .مفهــوم اخالقــی تمــدن در قــرن  18کــه بــه
معنــای ادب در رفتــار بــوده و بــر جنبــه فــردی و نــه اجتماعــی تمرکــز داشــته ،در قــرن
 19تغییــر مییابــد و جامعــه و نظــم اجتماعــی و معرفــت نظــام یافتــه در مفهــوم واژه
تمــدن ملحــوظ میشــود .در قــرن بیســتم کــه کاســتیهای نظریــات قــرن هجدهــم
و بیســتم آشــکار شــد ،تالشهــای جدیــدی در نســبت میــان فــرد و جامعــه و
تمــدن و فرهنــگ پیــدا شــده و مســائل نوظهــوری مطــرح گردیــد .نویســنده نوشــتار
حاضــر را بــا هــدف بررســی تبارشناســی مفهــوم تمــدن در غــرب جدیــد بــه رشــته
تحریــر درآورده اســت .از جملــه مباحثــی کــه در مقالــه بــه چشــم میخــورد بدیــن
شــرحاند:
تطورات مفهومی تمدن در تفکر نظریهپردازان قرن بیستم
تفکیک مفهومی تمدن از اخالق در غرب جدید
تطورات مفهومی تمدن (الحضاره) در دنیای جدید اسالم (بعد از مدرنیته)
کلیــدواژه :تمــدن ،مفهــوم تمــدن ،تمــدن در غــرب ،مدرنیتــه ،مفهــوم تمــدن در
غــرب ،فرهنــگ ،تمــدن غــرب ،اخــاق ،الحضــاره ،الثقافــه ،تطــورات مفهومــی.
جذور مفهوم احلضارة يف الغرب اجلديد
حبيب اهّلل بابايئ
إذا أردنا إدراك املفهوم اجلديدة للحضارة يف الغرب فيجب الرجوع إىل القرن
الثامن عشر واكتشاف العالقة بني احلضارة واحلداثة.
وقــد ّمتــت صياغة مفهوم لفظة احلضــارة يف النصف الثاين من القرن الثامن
ّ
عشــر يف فرنســا وصــارت تســتعمل مبعــى «إقامــة جمتمــع حتل فيــه احلقوق
ّ ّ
املدنية حمل القوانني العسكر ّية».
والقوانني
ً
ّ
وانطالقــا مــن مقــوالت التقدم وما رافقها من مقوالت التنو ير واحلداثة شــهد
ّ
العامل والدة مفهوم جديد للحضارة يف القرن الثامن عشر يؤكد عىل ّ
التغيرات
ً
ّ
قطعا ـ وعىل ّ
التطو ر البشري الذايت.
الدينية
الدنيو ّية ـ غير
ّإن املفهــوم األخــايق للحضــارة يف القرن الثامن عشــر الذي ّ
جيســده األدب
ّ
يف الســلوك و يركــز عىل اجلانــب الفردي دون االجتماعي قد شــهد يف القرن
ّ ً
ّ
التاسع عشر تغيرا أدى إىل أخذ املجتمع والنظام االجتماعي والنظام املعريف
دورها املناسب يف هذا املفهوم.
ّ
ّ
ّ
ومــا ّأن حــل القــرن العشــر ين وجتلــت فيــه نقــاط ضعــف نظر يــات القرنني
السابقني عليه ّ
حت بذلت اجلهود اجلديدة لتأطير النسبة بني الفرد واملجتمع
واحلضارة والثقافة ،وبدأ احلديث عن املسائل املستحدثة يف هذا امليدان.

واملقــال احلــايل يســهدف البحــث عــن جــذور مفهــوم احلضــارة يف الغرب
اجلديد ،ومن املباحث اليت جيدها القارئ فيه ما ييل:
ّ
ّ
تطو ر مفهوم احلضارة يف تفكير منظري القرن العشر ين.َ
التمييز بني مفهومي احلضارة واألخالق يف الغرب اجلديد.ّ
ّ
ّ
اإلسالمية املتأخرة (بعد احلداثة).
-تطو ر مفهوم احلضارة يف العصور

ّ
األساسية :احلضارة ،مفهوم احلضارة ،احلضارة يف الغرب ،احلداثة،
املفردات
ّ
ّ
مفهــوم احلضــارة يف الغــرب ،الثقافة ،احلضــارة الغربية ،األخــاق ،املدنية،
ّ
ّ
املفهومية.
التطو رات

Genealogy of the Concept of Civilization in the
New West
By: Habibollah Bābāie
Abstract: The new concept of civilization in the
West must be followed from the eighteenth century and the link between civilization and modernity.
The term civilization was conceptualized in France
in the second half of the 18th century, meaning “the
design of a society in which urban law and regulations replace military law.” In the 18th century, according to the ideas of progress, and relying on the
idea of enlightenment and the concept of modernity,
a new concept of civilization is formed which emphasizes on the worldly, and of course, non-religious
evolution, and human self-determined progress. The
moral concept of civilization which meant literacy in
behavior and focused on an individual rather than a
social aspect in 18th century changes in the 19th century; and the society and the social order and systematic knowledge are embodied in the concept of the
word civilization. In the twentieth century, with the
appearance of the shortcomings in the views of the
eighteenth and nineteenth centuries, new attempts
were made to find a relationship between the individual and society as well as civilization and culture,
so some new issues were emerged. . The author has
written this paper in order to examine the genealogy of the concept of civilization in the new West.
Among the topics discussed in this article are:
- Conceptual evolution of civilization in the thinking of the twentieth century theorists
- The conceptual separation of civilization from
morality in the new west
- Conceptual Conception of Civilization (culture) in
)the New World of Islam (after Modernity
Key words: Civilization, concept of civilization,
civilization in the west, modernity, concept of
civilization in the west, culture, western civilization,
ethics, culture, conceptual evolution.

تبارشناسی مفهوم «تمدن»
ِ
غرب جدید
( )civilizationدر ِ

حبیباهلل بابایی

مفهــوم جدیــد «تمــدن» در غــرب را باید از قرن هجدهــم و نقطۀ ارتباط بین تمدن و مدرنیتــه دنبال کرد .لفظ
تمدن در نیمۀ دوم قرن  18در فرانســه مفهومســازی شــد و به معنای «طراحی جامعه که در آن حقوق و قوانین
شــهری جایگزیــن قوانیــن نظامــی شــود» بــه کار رفت 1.در قــرن  18با توجــه به ایدههای پیشــرفت و بــا تکیه بر
ایدۀ روشــنگری و مفهوم مدرنیته ،مفهوم جدیدی از «تمدن» شــکل مییابد که در آن بر ّ
تحول دنیوی و البته
غیردینــی و بر پیشــرفت خودبنیاد انســانی تأ کید میشــود 2.نکتۀ مهــم اینکه در قرن  18معنــای civilization
در فرانســه آمیختــه بــا تهذیــب و نظم بوده اســت که البته همین نیز مورد نقد رومانتیســتها قــرار گرفته و آنها
در واکنش به  civilizationواژههای بدیلی را مانند  cultureدرســت کردند که گونهای دیگری از تحول بشــری
ً
اخالقی
با معیارهای متفاوتی را در زمینۀ رفاه انســانی پیشــنهاد میکرد .چنگیز پهلوان در مورد مفهوم نســبتا
ِ
 civilizationدر قرن هجدهم و تغییرات مفهومی آن در قرن نوزدهم مینویسد:
در اواخــر قــرن هجدهــم پیوند معنایی واژۀ سیویلیزاســیون با تهذیــب آداب و رفتارها ،هم در
انگلیســی و هــم در فرانســوی امــری عادی به شــمار میرفــت .در دوران آغازین قــرن نوزدهم
تحول واژۀ سیویلیزاســیون در جهت معنای مدرن آن که بیشــتر تأ کید دارد بر نظم اجتماعی
و معرفــت ســامان یافتــه و مرتــب (بعدها :علم) تا بــر تهذیب آداب و رفتارهــا ،در مجموع در
زبان فرانسوی زودتر راه میافتد تا در زبان انگلیسی.

3

کلریــج ( )Coleridgeو دیگــر کســانی کــه فرهنــگ را در مقابــل تمــدن گذاشــتهاند ،بــر ضرورت توجه بــه ابعاد
اخالقی و پرورشی ( )Cultivationتأ کید داشتهاند .کلریج در این مورد نوشته است:
تداوم و پیشــرفت ملت و آزادی فردی بســتگی دارد به حضور تمدنی پیوســته و پیشرونده؛
امــا تمــدن فینفســه خیری مخلوط را به نمایش میگذارد؛ هر جا کــه تمدن مبتنی بر پرورش
( )cultivationنباشــد و نتوانــد توســعهی هماهنــگ خصوصیــات و فضایلــی را که در خود
بشــریت اســت تحقق ببخشــد ،نفوذی فاســدکننده دارد ،بیماری مدهوشکنندهای است
نــه شــکوفایی ســامت؛ و ملتــی را کــه برازنــدهی چنیــن صفتی بدانیــم میتــوان جالیافته و
لعابزده دانست تا صیقلیافته و بهرهمند از تهذیب.

4

مفهوم اخالقی تمدن در قرن  18که به معنای ادب در رفتار بوده و بر جنبۀ فردی و نه اجتماعی تمرکز داشته،
در قرن  19تغییر مییابد و جامعه و نظم اجتماعی و معرفت نظامیافته در مفهوم واژۀ تمدن ملحوظ میشود.
به دیگر بیان در این قرن عالوه بر مفهوم ادب و پیشرفت در رفتار انسانی ،نظام اجتماعی و معرفت نظاممند
نیز در مفهوم تمدن منظور گردید 5.در قرن بیستم که کاستیهای نظریات قرن هجدهم و بیستم آشکار شد،
1. Bruce Mazlish, "Civilization in a Historical and Global Perspective" International Sociology, 2001, 16: p 294.

 .2ر.ک به :چنگیز پهلوان؛ فرهنگ و تمدن؛ تهران :نشر نی ،1388 ،ص .359
 .3ر.ک به :همان ،صص .390-359
 .4به نقل از چنگیز پهلوان ،فرهنگ و تمدن ،ص .360
5. Raymond Williams, Keywords A vocabulary of culture and society, Revised edition, New York: Oxford University Press, 1983,
p 58.
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ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش
تالشهای جدیدی در نســبت میان فرد و جامعه و تمدن و فرهنگ
پیدا شده و مسائل نوظهوری مطرح گردید.

6

نکتــۀ مهــم اینکــه ارزشهــای نهفتــه در معنــای فــردی و اجتماعــی
ً
تمــدن در ســدۀ هجدهــم و نوزدهــم ،ضرورتــا ارزشهــای انســانی و
فراگیر نبوده است ،بلکه این معنا همواره معطوف به تمدن غرب به
ً
عنوان مصداق اتم تمدن بوده اســت .اساسا پیروزی انقالب فرانسه
باعث شد که فرانسویان خود را اشراف جهان دانسته و رسالت خود
را هــم متمدنکــردن دیگران بدانند .این نگاه ارزشــی به مقولۀ تمدن
(آنهــم تمــدن غرب) بــه کشــورهای در حال توســعه ماننــد ژاپن نیز

جامعهشــناختی از دســت داد .کتــاب راهنمــای جامعهشناســی
ً
( )Hand-book of Sociologyاساســا اشــارهای بــه مســئلۀ تمــدن
نمیکنــد .همینطــور کتــاب دیکشــنری انتقــادی جامعهشناســی
( )Critical Dictionary of sociologyکــه همــان ســال توســط
جامعهشناســان برجســتۀ فرانسوی به زبان انگلیســی منتشر شد ،به
«تمــدن» نپرداخــت .همچنین گزارشهای ســاالنۀ جامعهشناســی
ً
( )Annual Review of Sociologyاصــا بــه تمــدن و مشــتقات آن
اشارهای نکرد.

8

پردازان قرن بیستم
مفهومی «تمدن» در تفکر نظریه
 .1تطورات
ِ
ِ

تسری پیدا کرد و با تلقی یکسان از تمدن و مدرنیزاسیون ،بار ارزشی

نســل اول :به رغم اینکه منابع رســمی جامعهشناســی بعد از جنگ

7

جهانــی «تمــدن» را کنــار نهادند ،ولی بســیاری از جامعهشناســان و

خاصی در این لفظ به وجود آمد.

رخداد جنگهای جهانی اول و دوم و حوادث ناگواری که در غرب
بــه وجــود آمــد ،چشــمانداز تمدنی بــه مفهوم مــدرن را بــا تردیدهایی
ً
مواجه ساخت و آن را نهایتا از ادبیات جامعهشناختی حذف کرد.
صدسال قبل «تمدن» به لحاظ مفهومی در دایرةالمعارفها ،شامل
بســیاری از امــور انســانی میشــد .در ایــن دوره تمــدن و مطالعــات
تمدنی یک رشــتۀ علمی گســتردهای بوده اســت که شــامل بسیاری
از امور انسانی میشد .چهار دهه بعد در اواسط جنگ دوم جهانی،
دایرةالمعــارف علــوم اجتماعــی (the Encyclopedia of the Social
« )Sciencesتمدن» را با «پیشــرفت و توســعه» یکــی گرفت ،ولی این
برداشت از توسعه و تمدن به مثابه مشترک لفظی در آمریکا و اروپای
غربــی ،از ســوی آلمانیها مورد نقد قرار گرفــت .منتقدین بر این باور
بودنــد کــه نمیتوان تمدن را در پیشــرفت و توســعۀ آمریــکا محدود و
منحصر کرد؛ چرا که انسانها و تمدنها متعدد هستند.

اندیشــمندان همچنــان از ادبیات تمدنی اســتفاده کردند و موضوع
تمــدن را در گفتههــا و نوشــتههای خــود ادامــه دادنــد .در ایــن بــاره
نهــا پرداخت .و بــر تمدن غرب
ما کــس وبر بــه تحلیــل تطبیقی تمد 
ثابت سیاســی ،اقتصادی و فرهنگــی ،بلکه به صورت
را نــه یک امر ِ
دینامیک و به شکل فرایندی تحلیل کرد .نکتهای که وبر بر آن تأ کید
یکــردن «تمــدن» در تمدن مــدرن اروپایی بــود .ادوارد
کــرد ،انحصار 
ســعید بــر این رویکرد وبر و اینکه تمدنهــای غیرغربی را غیرعقالنی
نشــان میدهد ،خرده گرفته و این را تالشــی برای توجیه امپریالیســم
فرهنگــی دانســت .نکتۀ دومی کــه باعث گردید کــه انحصار تمدن
تهــای اقتصــادی بــود کــه
در غــرب شکســته شــود ،نشــاط و فعالی 
بــه صــورت غیرمترقبــه در شــرق آســیا بــه وجود آمــد و برخــی را بدان
واداشــت که در مــورد نقش «تمــدن چینــی» ()Sinitic Civilization
و اینکــه چگونــه یک تمــدن غیرغر بــی میتواند به لحــاظ اقتصادی
شــکوفا باشــد مطالعه کننــد .در ایــن وضعیت افتخــارات فرهنگی

ده ســال بعــد ،بــا انتشــار مجلــۀ دوزبانــۀ تمدنهــا ()Civilizations

شهــای کنفوسیوســی ،نــگاه وبر بــه دیــن در چین را
بــا تأ کیــد بــر ارز 

کــه وابســته بــه International Institute of Political and Social

بــه چالش کشــید .امــر دیگری کــه وبر را به نقد کشــاند ،نوشــتههای

Sciences Concerning Countries of Differing Civilizations

اس .ان .آیزنشــتات ( )S. N. Eisenstadtبــود که مطالعات تطبیقی

بود ،تمدنهای دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفتند .در دورۀ جنگ

میــان تمدنهــا و وجــود تکثــر در مدرنیتههــای مختلف را بــه انجام

ســرد ،مهمتریــن منبــع ،دایرةالمعــارف بینالمللی علــوم اجتماعی

رســاند و محدو دکــردن «تمــدن» در غرب مــدرن را نقد کرد .مارســل

( )The International Encyclopedia of the Social Sciencesبــود

مــاوس پدیــدۀ تمدنــی را یــک پدیــدۀ اجتماعــی و همــه شــمول و نه

که در بدترین شرایط بحرانی نوشته شد .این دایرةالمعارف «تمدن»

یــک پدیــده منحصر به یک جامعه خــاص در نظر گرفت .از نظر وی

را به صورت مدخلی مستقل در نظر نگرفت ،بلکه آن را ذیل مدخل

پدیــدۀ تمدنی ،یک امری درون مللــی ( )internationalو برون مللی

«انقــاب شــهری» ( )urban revolutionآورد .بعــد از دایرةالمعــارف

( )extranationalو مشــترک میــان جوامــع مختلفــی اســت کــه کم و

 ،1968بــه نظــر میرســد تمــدن جــای خــود را از منابــع اصلــی

9

بیش ارتباطاتی با همدیگر دارند.

6. W. B. Elkin, "The Problem of Civilization in the Twentieth Century," American

8. Edward A. Tiryakian, "Introduction: The Civilization of Modernity and the Mo-

Journal of Sociology, Vol. 13, No. 4 (Jan., 1908),p. 546.
7. Bruce Mazlish, "Civilization in a Historical and Global Perspective". P 297.
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dernity of Civilizations", International Sociology 2001 16: p281-283.
9. See Ibid, p 283-285.

ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش
نســل دوم :وقتــی جنــگ جهانی صــورت تمدنی غرب را در مقایســه

چنین تنشی همواره میان مدرنیتههای مختلف و تفسیرهای متنوع

ش بــه تمدن در
بــا دیگــر تمدنهــا مشــوه ســاخت ،نســل دوم در نگر 

از آن نیــز وجــود داشــته اســت .هر چند ایــن برخوردها ممکن اســت

غــرب ظهــور کرد .این نســل در فاصلــۀ  1930تــا 1980م تحلیلهای

خشونتبار باشند ،ولی آنها سازنده و خالق هم هستند.

متفاوتــی را در مــورد تمــدن آغاز کــرد .از این منظر ،تمــدن را نباید به
صورت یک پدیدهای پایانیافته تلقی کرده و آن را به شکل قطعهای
در موزهها گذاشــت و تماشــا نمــود ،بلکه تمدن را بایــد به مثابه یک
پروســه و در حــال تحــول و تحقــق در نظــر آورد کــه همــواره در حــال
دگرگونــی و شــدن اســت .پیتریــم ســوروکین ( )Pitirim Sorokinدر

کار دیگــری کــه در این دوره موجب توجه بیشــتری به مســئلۀ تمدن
شد ،مفهومپرداز یای بود که ساموئل هانتینگتون از تمدن و برخورد
بیــن آنها مطرح کــرده و آن را جایگزین تضاد و تنازع میان دولتها و
اختالف میان ایدئولوژ یها دانست.

تحلیــل تمدنها و در تأ کید بر تمدن غرب از همین منظر به مطالعه

آنچه آیزنشتات مطرح میکند ،تأ کید بر نفوذ مدرنیته در تمدنهای

پرداخت .نوربرت الیاس شخصیت دیگری بود که تمدن را به مثابه

امــروزی اســت کــه البته ایــن به معنای ســیطرۀ تمدن غــرب بر دیگر

یک پروســه در نظر گرفته و فرایند طوالنی تمدن غرب را نیز از همین

نهــای مختلف
تمدنهــا نیســت .مختصات ایــن مدرنیته در تمد 

منظــر تحلیــل کــرد .اندیشــمند دیگــر در این نســل ،بنیامین نلســون

یهــای قدیمــی ،تنــوع
عبــارت اســت از تکنولــوژی و کاهــش بیمار 

( )Benjamin Nelsonبــود کــه تمامی دانش خود در جامعهشناســی

ســبکهای زندگــی و ارتباطــات چنــد ســویه و گســترده .از نظــر

کالســیک ،تاریخ اروپــا ،مطالعات تطبیقی میان ادیــان و اطالعات

تمدن مدرن مستلزم مدرنیزاسیون تمدنهاست .تمامی
آیزنشــتات ِ

روانتحلیلــی را بــه کار بســت تا تنــوع و تفاوت را در تمدنها بررســی
کنــد .بر خالف ســوروکین و الیاس ،نلســون توانســت ایــن مطالعات

تمدنها به گونهای ارزش مدرن بودن و ارزشهای موجود در مدرنیته
را قبول کردهاند ،هر چند ممکن است این امر به ُص َور مختلفی نمود

را در آمریــکا نهادینه کند و ریاســت جامعۀ بینالمللی برای مطالعه

ن هم با استفاده از تکنولوژی
یافته باشد .ارتباط میان این تمدنها آ 

تطبیقــی تمدنهــا (International Society for the Comparative

پیشرفته زمینه را برای پروسه جهانیشدن هموار میکند و این البته

 )Study of Civilizationsرا بــر عهــده بگیرد 10.هرچند نلســون دارای

برای تکامل اجتماعی انسانها فصل جدیدی را باز خواهد گشود.

اندیشــه سیســتماتیک در مورد تمدنها نبود ،ولی مقاالت مهمی را
در نقــد ارتباطــات تمدنی و مواجهــه تمدنهــا (intercivilizational
 )encountersبــه ویــژه تمــدن غــرب و تمــدن چیــن تولید کــرد .یکی
از دانشــجویان نلســون بــه نام دونالــد نیلســن ( )Donald Nielsenدر
مقالهای که منتشــر کرد ،به چارچوب مفهومی اســتاد خود (نلسون)
که منجر به جامعهشناســی تمدنهــا ()sociology of civilizations
شــد ،تأ کید کرد .جامعهشناسی تمدنها با نگاه استقرایی و حسی
توســط کســانی مانند رندال کولینز ( ،)Randal Collinsچو یون هسو
( )Cho-Yun Hsuو ســعید ارجمنــد در مطالعــات عینی و تطبیقی
ادامه یافت.

11

نسل سوم :نسل متأخر در مطالعات تمدنی آیزنشتات و هانتنینگتون
هســتند .آیزنشــتات مطالعــهای تطبیقــی از مدرنیتههــای متکثــر و
راههــای متنــوع در آن ارائــه کرد .او یک وضعیــت دینامیک و پویا در
میــان تمدنهــای اصلی ترســیم میکنــد و به چالشهــا و تنشهای
بیــن دو جبهــۀ دینــی ( )orthodoxو غیردینــی ( )heterodoxاشــاره
میکند .از نظر وی تنش میان این دو جبهه هنوز حل نشــده اســت.
 .10ایــن مؤسســه عــاوه بر نشســتهای مســتمر تمدنــی ،مجلــه Comparative Civilizations
 Reviewرا منتشر کرده است.
11. See Ibid, p 287-288.

12

 .2تفکیک مفهومی «تمدن» از «اخالق» در غرب جدید
فرایند سکوالریزاســیون غربی در حوزههای مختلف و ساحتهای
گوناگــون شــکل گرفــت و حتــی ســاحت مفاهیــم و الفــاظ را هــم
درنوردیــد و طبقهبندی کالســیک علــوم را نیز درهــم ریخت 13.یکی
از رخدادهــای مفهومــی در دورۀ مدرن ،تقابــل میان فرهنگ و تمدن
بــود .در ایــن رویکــرد و رخــداد ،تمــدن امری مــادی و فرهنــگ امری
ذهنــی و اخالقــی تلقیشــد .پیش از ایــن ،تمدن پیشــرفت مادی و
معنوی را به طور یکســان در بر میگرفت .تمدن میبایســت عالوه بر
ایجــاد شــرایط مناســب در زندگی ،کمــال روحی و اخالقــی را هم به
نهایی تمدن به حســاب
وجــود میآورد و این درجه از کمال ،غایت
ِ

میآمد .به دیگر بیان طبیعت همواره ماهیت مزدوجی داشته است
.290-288 See Ibid, p .12
 .13مانند تغییر و تحول در مفهوم لفظ شــور و هیجان ( )passionکه از معنای ســنتیاش که
مصیبــت بــوده اســت تغییر پیدا کرده و معنای جدید شــور و لذت جنســی را بــه خود گرفته
است.
See Anthony, Giddens. Modernity and Self-Identity. (Stanford: Stanfurd Univer;sity Press, 1991),162

و ماننــد جایــگاه اقتصــاد در طبقهبنــدی علــوم غربی که قبــل از قرن هفدهم ذیــل اخالق بود و
بعــد از آن فیزیوکراتهــا آن را از اخــاق جدا کرده و علم مســتقلی را تحت عنوان اقتصاد بنا
نهادنــد .ر.ک بــه :شــارل ژید ،تاریخ عقایــد اقتصادی ،ص  11-30و نیــز ر.ک به :لویی بدن،
تاریخ عقاید اقتصادی ،ص .66
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ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش

مفهوم جدیـــــد «تمدن» در
غرب را باید از قرن هجدهم
و نقطـــــۀ ارتبـــــاط بین تمدن
و مدرنیته دنبـــــال کرد .لفظ
تم ـ ــدن در نیمۀ دوم قرن 18
در فرانسه مفهومسازی شد و
به معنای «طراحی جامعه که
در آن حقوق و قوانین شهری
جایگزیـــــن قوانیـــــن نظامـــــی
شود» به کار رفت .در قرن 18
با توجه به ایدههای پیشرفت
و بـ ـــا تکیه بر ایدۀ روشـــــنگری
و مفهـــــوم مدرنیتـــــه ،مفهوم
جدیدی از «تمدن» شـــــکل
مییابد کـــــه در آن بر ّ
تحول
دنیـــــوی و البتـــــه غیردینـــــی
و ب ــــر پیشـــــرفت خودبنیـــــاد
انس ــــانی تأ کیـــــد میشـــــود.

که در آن هم قوای طبیعی و هم خواســتههای انســانی مدنظر بوده اســت و از این دو ،نوع دوم (خواســتههای
ً
بیرونی کمتر ،به عنوان پیشرفت حقیقی محسوب میشد .اساسا سیادت عقل بر
انسانی) به رغم جلوههای
ِ
طبیعت خارجی ،تقدم خالص محسوب نمیشد .باید عقل بر توازن انسانی سیادت داشته باشد تا بعضی
بعضــی را بــه اســتخدام نگیرنــد و از قوا و ابزار علیــه دیگران اســتفاده نکنند .در حقیقت ،پیشــرفت در عالم
ماده و ترقی در عالم انسانی ،هر دو کار روحی است که در ّاولی روح در عالم ماده تصرف میکند و در دیگری
روح در روح تصــرف مینمایــد .از ایــن نظر ،پیشــرفت مادی کمترین جوهر تمدن اســت که ممکن اســت آثار
بد یا خوب داشــته باشــد و پیشــرفت اخالقی اصلیترین جوهر تمدن به حســاب میآید که همواره دارای آثار
نیک و پســندیده اســت و در آن نمیتوان اثری از ناخوشــایندیها و ناهنجار یها مشاهده کرد .از نظر آلبرت
اشویتســر نیز مفهوم تمدن به لحاظ تاریخی نباید متضمن تمایز میان پیشــرفت مادی و ترقی معنوی باشــد.
اینکه تمدن ( )civilizationبه معنای فرهنگ ( )kulturاســتفاده شــده و فرهنگ هم به معنای ارتقای انســان
اخالقی باالتر و برتر بوده ،نشان از همین نکته دارد که تفکیک بین فرهنگ و تمدن درست نبوده یا
به مرحلۀ
ِ
ً
احیانا مبتنی بر سکوالریسم و در مسیر سکوالریزاسیون بوده است.
امــا اینکــه چــرا و چگونــه اخــاق اهمیــت تمدن ـیاش را از دســت داد ،بــدان جهت بوده اســت که گســترش
تمــدن در جهــات مادی ســریعتر از جهــات اخالقی و معنوی در تمدن غرب بوده اســت و آنگاه که فتوحات
و اکتشــافات زیــادی در حــوزۀ توســعۀ تمدنــی رخ داد ،ارزشهــای اخالقی در میــان انبوه اختراعــات مادی و
پیشــرفتهای دنیــوی مغفــول مانــد .در ایــن فرایند ،این ایــده به طور طبیعی مقبول واقع شــد کــه تمدن یک
پیشــرفت مادی اســت و این پیشرفت مادی میتواند به اهداف خود برسد ،بیآنکه بخواهد گوهری اخالقی
داشــته باشــد .در واقــع آنچــه در ایــن دوره مــورد تأ کیــد بــود ،امیــال و خواســتههای غریــزی بود و نــه اخالق و
خواستههای انسانی .جدایی اخالق از تمدن باعث خلط ارزشهای خیالی با ارزشهای حقیقی شد ،توان
جوامــع در حــل معضــات ضعیفتــر گردید و ســرانجام وقایعــی رخ داد که عاری از عقالنیت و نظم و نقشــه
بــود 14.بــر این اســاس از نظر اشویتســر در «تجدیــد تمدنی» ،باید عملیــات باطنی انجام داد و نــه ظاهری و در
ُ
اینباره باید خلق باطن را عوض کرد و بدینسان با تجدید اخالقی ،تعارض میان امتها را کم کرده و راه را
برای صورتبندی تمدن حقیقی هموار ساخت.
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جدید اسالم (بعد از مدرنیته)
 .3تطورات مفهومی تمدن (الحضاره) در دنیای
ِ
ارتبــاط فکــری دنیای اســام ،آنهم در وضعیــت تنزل علمی و فرهنگی مســلمانان ،با مغــرب زمین در قرون
اخیــر موجب شــد که متــون غربی بهطور انبوه به زبان عربی ترجمه شــوند .در پی ترجمههای گســتردهای که
یشــان خارج شــدند و
صــورت گرفــت ،کلمات عربی برای بیان معانی و مفاهیم غربی از ریشــه و بافت اصل 
ً
بســیاری از الفاظ عربی هم از معانی نخســتین خود تهی شــده و تماما در معانی جدید غربی به کار رفتند .از
اینرو محققان برای کشف و فهم معانی چنین الفاظی در زبان عربی ناگزیر بودند که به منابع غربی مراجعه
کــرده و معنــای آن را در فرهنگنامههــای بیگانــه جســتجو کنند .همیــن باعث گردید که محققان مســلمان
از منابع بومی ،عربی و اســامی دوری گزینند؛ چرا که مفاهیمی که با آن ســر و کار داشــتند عربی و اســامی
نبــود هرچنــد کــه الفاظــی که به آن معانی اشــاره داشــتند ،عر بــی و محلی بودنــد .این رخداد در مــورد مفهوم
( )Cultureهم بعد از ترجمه به زبان عربی رخ داد و موجب نوعی از خلط و تشویش در معنای لفظ «الثقافه»
و «الحضاره» در زبان عربی گردید و معنای اصلی این دو در سایۀ مفهوم جدید ( )Cultureاز بین رفت.

16

 .14ر.ک به :البرت اشفیتسر؛ فلسفه الحضاره؛ ترجمۀ عبدالرحمن بدوی؛ بیروت :داراالندلس للطباعه و النشر 1997 ،م 1418 ،هـ ،ص .40-34
 .15ر.ک به :همان ،ص .62-52
 .16ر.ک بــه :نصــر محمــد عــارف؛ الحضــاره ـ الثقافه ـ المدنیه ،دراســه لســیره المصطلــح و دالله المفهــوم؛ آمریــکا :فیرجینیا :المعهــد العالمی للفکر
االسالمی 1415 ،هـ 1994 ،م ،ص .27-26
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ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش
مفهومــی « »Cultureبعــد از ترجمه بــه عربی :جهتگیری مفهومی جدید در لفظ ثقافه ،از ســامه
 .1-3ســیر
ِ
موســی در کتاب الثقافه و الحضاره شــروع شــد .موســی با تفکیک بین الثقافه و الحضاره ،ثقافه را مختص

بــه ذهــن و امــور ذهنــی میدانــد و الحضــاره را امــری محســوس دانســت کــه در ابزارآالت و ســاخت و ســاز و
حکومت و مناســک دینی و عادات و رســوم تجلی مییابد .ارائه چنین مفهومی از ثقافه و حضاره ،برخاسته
از مدرســۀ آلمانی بود که  Cultureرا به امور ذهنی منحصر میکرد و لفظ  Civilizationرا به امور مادی مربوط
میدانســت .محققــان عربزبــان بعد از ســامه موســی ،ثقافه و الحضــاره را در همان معنــای جدید و مدرن
اســتفاده کردند .گویا اینکه مفهوم غربی به کلی ناســخ تمامی معانی عربی برای لفظ ثقافه و حضاره بود .به
رغم اینکه بســیاری از نویســندگان عربی تالش میکنند که مفهوم ثقافه را تعریف و تحلیل کنند ،ولی تالش
آنها از چارچوب معنایی مدرن در واژۀ « »Cultureخارج نمیشود.
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 .2-3ترجمــۀ « »Cultureبــه لفظ «حضاره» :اســتفاده از لفظ «حضاره» در ترجمۀ « »Cultureدر نوشــتههای
علمــای جامعهشــناس و مردمشــناس دنیای عرب ظاهر شــد و ســپس مفهوم حضــاره به مفهــوم  Cultureبه
مدلــول اروپایــیاش ســوق پیــدا کرد .مترجمیــن آثار کالیــد کلوکهون ،رالف لنتــون ،لویس مورغــان و جوردن
ّ
«مدنیه»
تشــایلد در ترجمــۀ عربــی لفــظ  Cultureاز لفظ «الحضــاره» و در ترجمۀ کلمــۀ  Civilizationاز کلمۀ
ّ
«مدنیه» همان مدالیل اروپایی و نه مدلول عربی
استفاده کردند .در هر دو حالت مراد از معنای «الحضاره» و
مورد توجه بوده است.

اما اینکه چرا و چگونه اخالق
اهمیـــــت تمدنـ ـ ـیاش را از
دســـــت داد ،ب ـ ــدان جه ـ ــت
بـــــوده اســـــت ک ـ ــه گس ـ ــترش
تمـــــدن در جه ـ ــات م ـ ــادی
ســـــریعتر از جه ـ ــات اخالقی
و معنـــــوی در تم ـ ــدن غرب
بـــــوده اســـــت و آنگاه ک ـ ــه
فتوحات و ا کتشافات زیادی
در حوزۀ توســـــعۀ تمدنی رخ
داد ،ارزشهــ ــای اخالق ـ ــی
در میـــــان انبــ ــوه اختراعات
مـــــادی و پیش ـ ــرفتهای
دنیـــــوی مغف ـ ــول مان ـ ــد.

 .3-3مفهوم ثقافه در زبان عربی :مفهوم ثقافه در زبان عربی را باید از معاجم و قوامیس عربی قدیم به دست
آورد .ثقافه در زبان عربی به معنای صاحب مهارت و صاحب نور شدن و همین طور پرورش ذهنی و اخالقی
اســت ،ولــی ابهــام در معنای فرهنگ و عدم تفکیــک آن از معنای تمدن در زبان اروپایــی آمیختگیهایی را
در معنای این دو در زبان عربی باعث گردیده است 18.بررسی این معاجم نشان میدهد که در دو قرن اخیر
معنای لفظ ثقافه و حضاره به صورت دفعی تغییر پیدا کرده و معانی اروپایی جایگزین معانی قدیمی شده
ً
اســت .مثال معجم وســیط در بررســی ریشــۀ لغوی مفهوم ثقافه ابتدا به ثقف به معنای هذب اشــاره میکند،
ولــی نا گهــان معنــای ثقافه را بــه معنای علوم و معــارف و فنون میگیــرد 19.با مراجعه به مدلــول اصلی مفهوم
ثقافه در زبان عربی میتوان تا حدی دوری یا نزدیکی آن را به معنای غربی « »Cultureمشــخص نمود .ثقافه
در زبان عربی قدیم ،از «ثقف» به معنای فهم و ضبط محتواســت و همین طور به معنای فرد باهوشــی اســت
که معرفتی ثابت و تغییرناپذیر دارد .معنای دیگر آن ،تهذیب و راستی بعد از اعوجاج است.
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از میــان ایــن دالالت تــا حــدی میتــوان ماهیت مفهــوم ثقافه و ابعــاد آن را در زبــان اصلی عر بــی معلوم کرده
یشــود .این
و داللــت ذیــل را بــرای آن برشــمرد .1 :اینکــه مفهــوم ثقافه در زبان عربی از ذات انســانی ناشــی م 
کلمه به معنای تهذیب و تربیت فطرت بشری و تقویم اعوجاجات انسانی است تا قوای انسانی برای کشف
معــارف انســانی و مایحتــاج بشــری بــه فعلیت برســد .2 .اینکــه مفهوم ثقافه بــه معنای جســتجو و تفحص و
کشف معانی حق ،خیر و عدل و هر ارزشی که وجود انسانی را اصالح کرده و او را از اعوجاجات و انحرافات
رها میســازد .3 .اینکه ثقافه شــامل هر معرفتی نمیشــود ،بلکه معارف و علومی را دنبال میکند که انســان
در شــرایط زمانی و مکانی به آن نیازمند اســت .4 .اینکه ثقافه به طور پیوســته در حال تغییر است و نمیتوان
 .17ر.ک به :همان ،ص .28-27
18. See Abdul Latif Tibawi, "The meaning of Ath'thaqafa", Arabic and Islamic Themes: Historical educational and litrary studies,
p 286- 288.

 .19ر.ک به :مجموعهای از مؤلفین؛ معجم الوسیط؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1412 ،هـ ق 1372 ،ش ،ص  ،98مدخل «ثقف».
 .20ر.ک به :ابی الفضل جمالالدین محمد بن مکرم ابن منظور؛ لسان العرب؛ بیروت ،دار صادر ،ج  ،9ص .20-19
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ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش
نقطــۀ نهایــی و غایــت ثابتی را برای آن ترســیم کــرد .5 .مفهوم ثقافه

تخلق به اخالق پسندیده و کماالت ادبی است 24.در روزنامۀ روضة

شــامل همۀ ارزشهای انسانی در همۀ فرهنگها میشود .6 .اینکه

االخبــار لفــظ «التقــدم التمدینــی» بر دولتــی که صلــح و آرامش را بر

ایــن مفهــوم مقیــد و محــدود بــه یک ســاحت نیســت ،بلکه شــامل

جنگ و ستیز ترجیح میدهد اطالق شده است .لفظ مدنیه با مفاد

انســان و جامعــه و همــۀ فعالیتهای انســانی در درجــات مختلف

اروپایی در نوشتههای دیگر در مصر ادامه یافت :ابی السعود افندی

شا گرد طهطاوی کتابی را از بروسبیر رامبو به نام التعلیمات الوطنیه

میشود.
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 .4-3ســیر مفهــوم  Civilizationبعــد از ترجمه به زبــان عربی :لفظ
ّ
«مدنیه» و «الحضاره» در زبان عربی ترجمه
 civilizationبه کلمات
شــده اســت .هرچند این ترجمه با توجه به ریشــۀ «حضر» به معنای
شهریشــدن (در مقابل بداوه) بوده اســت ،ولی تطــورات عصری در

و التفهیمــات اإلخوانیــه فی اصول المرافعــات المدنیه ترجمه کرد،
محمد عبده مقالهای را با عنوان التمدن منتشــر نمود و قاســم امین
نیــز در کتــاب المــرأه الجدیــده بــه تمدن غر بــی تأ کید کــرد و تقدم و
پیشــرفت عالم اســامی را بــدون تأ کید بر علوم جدیــد غربی محال
دانست.

25

این مفهوم ،معنای غربی و اروپایی را بر این معنا تحمیل کرده است.
ّ
«مدنیه» از ارتباط دنیای عرب با جهان غرب
ترجمۀ  civilizationبه

استفاده از لفظ ّ
مدنیه تا به امروز هم ادامه یافته است و گاه به معنای

آغــاز شــد .رفاعه طهطاوی مفهــوم تمدن را در مضمــون اروپاییاش

فرهنــگ اجتماعی و ارتقای نســبی در تکنولــوژی و علوم و مدیریت

بــه کار بــرد و گفت« :برای تمدن دو اصل وجود دارد :اصل اول اصل

اجتماعی و سیاســی در نظر گرفته شــده و گاه به مفهوم ظواهر مادی

معنــوی اســت و آن تمــدن در اخالق و عادات و آداب اســت؛ یعنی

در حیــات اجتماعــی بــه کار رفتــه اســت .در ایــن ایام آنچــه از لفظ

تمــدن در دین و شــریعت .همین اصل موجب قــوام ملت متمدن و

«ثقافــه»« ،حضاره» و «مدنیه» منظور گشــته بســیار اضطراب یافته و
ً
26
عمال ابهامات زیادی را در معنا موجب شده است.

موجــب تمایز آن با دیگر تمدنها میشــود .اصل دوم مادی اســت و
آن ترقی و پیشــرفت در منافع عمومی است» 22.چنین مفهومی برای
لفــظ «مدنیــه» تا اوایل قرن بیســتم ادامه پیدا کرد .نویســنده روزنامه
«الجوائــب» برداشــت مــردم (بــهویــژه کســانی کــه غــرب دیدهانــد)
از کلمــۀ تمــدن را در «آزادی» خالصــه میکنــد .از نظــر وی تمــدن از
الفاظی است که به موجب کثرت معانی نمیتوان مرادفی را برای آن
ذکر کرد .گاهی این لفظ بر علوم و معارف داللت میکند و گاهی بر
صنایع و حرفهها و وســایل زندگی و تجارت اطالق میشــود و گاهی
نیز بر تأدب و ظرافت و حسن معاشرت داللت دارد.
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ترجمــۀ لفــظ  civilizationبــه حضــاره از ر بــع دوم از قــرن بیســتم در
نوشــتههای عر بــی ظاهــر شــد .تطــور مفهــوم عر بـ ِـی لفــظ «حضــاره»
و آمیختگــی آن بــا دالالت اروپایـ ِـی در لفــظ  ،civilizationمنجــر به

آن شــد کــه مفهــوم «حضــاره» از چارچــوب و محتــوای پیشــین خود
تهی شــود و معنــای جدیدی به خود بگیرد .از ایــن منظر« ،حضاره»
در معنــای جدیــد بــه همــان «مدنیــه» در معنــای مدرنــش داللــت
پیــدا کــرد« .حضــاره» در معنای جدیــدش امری مادی اســت که به
مخترعات و ســاختمان و نظام حکومتی و شــعائر و مناســک دینی

محمد قدری رســالهای با عنوان رســاله جلیله فی التمدن در ســال

یتــوان در تمدن
کــه همــه محســوس هســتند و نمونــه اعــای آن را م 

1287ق منتشــر کرد و در آن متذکر شــد که تمــدن ،اجتماع مردم در

یشــود .این معنا از «حضاره» در نوشتۀ
غربی مشــاهده کرد اطالق م 

شهرها به منظور انس و همکاری با یکدیگر است و این معنا اخص

«الحضاره بین الشــرق و الغرب» از محمدحســین هیکل در روزنامۀ

از عمــران اســت که شــامل هر نــوع از اجتماع انســانی (در بادیه یا در

السیاسة األسبوعیه به وجود آمد و سپس در لغتنامهها و قوامیسی

شهر و مدینه) میشود .قدری در این رساله از ناپلئون نکتهای را نقل

که در نیمۀ دوم قرن بیستم منتشر گردید ،معنای مدرن civilization

میکنــد که تمــدن غوطهورشــدن در نعمتها و رفاه مادی نیســت،

ذیل معنای «حضاره» در زبان و فرهنگ عربی قرار گرفت و بر مادی

بلکــه تمــدن توجــه بــه نفــس خــود و تهذیــب و تشــویق آن در جهت

و ظاهــری بــودن تمــدن و ابعاد علمــی ،فنی و تکنیکــی در آن تأ کید
شــد و همان معنا ،آنهم با تأ کید بر شــکل غربی آن ،محور و مال ک

 .21ر.ک به :نصر محمد عارف ،الحضاره ـ الثقافه ـ المدنیه ،دراســه لســیره المصطلح و دالله
المفهوم ،ص .33
 .22رفاعــة الطهطــاوی ،مناهــج اال لبــاب المصریــه ،ص  .6بــه نقــل از نصــر محمــد عــارف،
الحضاره ـ الثقافه ـ المدنیه ،دراسه لسیره المصطلح و دال له المفهوم ،ص .42
 .23روزنامــۀ الجوائــب ،شــمارههای ( 1286/2/20هـــ 1286 /8/6 ،هـــ،1286/1/29 ،
 1286/5/10هـــ 1286/5/31 ،هـــ) .بــه نقــل از نصــر محمــد عــارف ،الحضــاره ـ الثقافــه ـ
المدنیه ،دراسه لسیره المصطلح و دالله المفهوم ،ص .43
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 .24ر.ک به :نصر محمد عارف ،الحضاره ـ الثقافه ـ المدنیه ،دراســه لســیره المصطلح و دالله
المفهوم ،ص .43
 .25ر.ک بــه :قاســم أمین ،المرأه الجدیده ،ص  .185بــه نقل از نصر محمد عارف ،الحضاره ـ
الثقافه ـ المدنیه ،دراسة لسیرة المصطلح و داللة المفهوم ،ص .44
 .26ر.ک به :نصر محمد عارف ،الحضاره ـ الثقافه ـ المدنیه ،دراســة لســیرة المصطلح و داللة
المفهوم ،ص .45
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ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش
علمیبــودن ،عقالنیبــودن و انســانیبودن مطــرح گردیــد .از همیــن

ُ
(مدینه االم) تبعیت میکنند ،در حالی که مدینه اســامی از همان

منظــر مدنیــه و حضاره در برابر دینیبودن قرار گرفتند و قانون مدنی و

ایام نخســتین برای شهرهای مختلف در جهات متعدد یک مدل و
الگوی مطلوب بود .نه فقط مدینه منوره ،بلکه کوفه ،دمشق ،بغداد،

جامعه مدنی در برابر جامعه دینی و قانون دینی طرح شد.

27

ناگفتــه نماند که در اســتعماالت عربی از لفظ «حضــاره»« ،مدنیه»
و «ثقافــه» اضطراب و درهم ریختگی زیادی وجود دارد .کســانی که
 cultureرا بــه «ثقافــه» ترجمــه کردهانــد civilization ،را بــه «حضاره»
تعبیــر کردهاند و کســانی کــه  cultureرا به حضــاره ترجمه نمودهاند،
بــرای  civilizationلفظ «مدنیه» را برگزیدهاند و در هر حالت تعریف
مفهوم عربی در هر یک از موارد فوق فرق کرده اســت .در حالت اول
ثقافه به معنای جنبههای فکری زندگی انســانی در نظر گرفته شــده
است و «حضاره» به ابعاد مادی حیات بشری اطالق گردیده است.
در حالت دوم که  cultureبه حضاره ترجمه شــده اســت« ،حضاره»
بــه ابعــاد فکری تفســیر شــده اســت و مدنیــه نیز بــرای ابعــاد مادی و

قاهره ،قرطبه و آســتانه همه شهرهای ایدهآلی بودند که دیگر شهرها
از آنهــا تبعیــت و الگو بــرداری میکردنــد .از ســوی ســوم تطــور مدینه
اروپایی در عصر جدید ،نشــانه و دلیلی برای پیشرفت انسانی تلقی
میشــود ،در حالــی کــه در الگوی اســامی ایــن گونــۀ از ترقی ممکن
اســت پایان عمر یک دولت و ســقوط عمران و آبادانی تلقی شــود.

30

خالصه آنکه سیر تاریخ غرب با سیر تاریخ اسالم متفاوت و مستقل
بــوده اســت .اگر مدینه در تاریخ اروپایــی با صناعت و اصالح دینی
و اصالح سیاسی مرتبط است ،نقطه عزیمت تاریخ اسالم عقایدی
بوده اســت که ناشی از رسالت وحیانی پیامبر بوده و ظواهر زندگی و
امور دنیوی هم از آن نشأت مییافت.

31

 .6-3مفهــوم حضــاره در عربــی :بــا عنایــت بــه ریش ـههای عر بــی

محسوس منظور گردیده است.

28

َ
ّ
«مدنیــه» در عربــی :در اینکه ریشــۀ «مدنیــه» از َ«مد َن»
 .5-3مفهــوم
به معنای اقامت در یک مکان باشــد یا از «دان» به معنای خضوع و
اطاعت باشد اختالف وجود دارد .در هر دو صور ،اطالق لفظ مدنیه
در آغاز دعوت اسالمی ،مقارن با تأسیس دولت اسالمی و مرتبط با
مفهوم «دان» و «دین» بوده است .نقل است که پیامبر گرامی اسالم
لفظ مدینه را به شهر یثرب اطالق کرد و استفادۀ لفظ «یثرب» را برای
شــهر مدینه منع کردند .این نهی از ســوی پیامبــر به موجب دالالت
مفهومــی بــود کــه در لفــظ مدینه وجود داشــت .مدینــه از زمان ظهور
اسالم حا کی از نظام زندگی و اجتماعی جدید در جزیرة العرب بود
که پیش از اســام چنان نظامی و ســبکی در زندگی وجود نداشــت.
مدینــه در شــکلبندی جدیــد خود بــا دین اســام ،نظــام اقتصادی
جدیــد ،روابــط اجتماعــی نویــن (بر اســاس اخوت) ،پیوند سیاســی
بین عقاید دینی و اصول نژادی و به ســلوک جدید فردی و انســانی و
همین طور معماری نوینی که مرکز آن مسجد و بازار بود مرتبط بود.

29

الحضــاره بــه دســت میآیــد .آنچــه از ســوی ابــن خلــدون بــه عنوان
الحضاره گفته شــده اســت ،معنای اصیل عربی الحضاره مورد نظر
نبوده اســت ،بلکه معنایی با ریش ـههای اروپایی لفــظ civilization
در نظــر بــوده اســت و بــر اقامــت در حضــر ،بــه خــاف بادیــه ،تأ کید
کــرده اســت ،ولــی با نگاه به لســان العرب به دســت میآیــد که لفظ
الحضــاره بــه معنای الحضر در ردیف ششــم از معنای حضاره آمده
اســت کــه از پنــج معنای پیشــین این لفــظ به کلی فــرق میکند .به
رغم اینکه تمامی کســانی که بحث از حضاره را به معنای ســکونت
در حضــر ،عکــس بــداوه ،معنا کردهانــد ،اولین معنای ایــن کلمه در
کتب لغت ،حضور و شــهادت (نقیض مغیب) در نظر گرفته شــده
اســت .از همین منظر میتوان لفظ حضاره را در قرآن کریم با همین
معنای شــهادت دنبال کرد :اذا حضــر احدکم الموت (بقره )180 /و
اذا حضر القسمه اولوا القربی (نساء  .)8شهادت در قرآن کریم چهار
داللت دارد که با اتحاد میان آنها میتوان معنای حضاره یا شهادت
یتــوان از
را در نگــرش اســامی معلــوم کــرد .ایــن چهــار داللــت را نم 

نکتــۀ مهــم اینکه مدینــه در غرب خود منبع و سرچشــمه ارزشهای

یکدیگر جدا کرد .هر یک از چهار داللت جزئی از مفهوم حضاره در

اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی بوده اســت ،در حالی که در مدینه

قرآن است .برای مفهوم حضاره باید همۀ این دالالت را منظور کرد:

اســامی ،ارزشهای انســانی و الهی بود که منبع و سرچشمه مدینه

 .1شــهادت بــه معنــای توحیــد و اقرار بــه عبودیت خدا  .2شــهادت

و اقامت در شــهر بوده اســت .از ســوی دیگر مدینه اسالمی از جایی

بــه معنــای قول حق و ســلوک طریــق عدالت  .3شــهادت به معنای

شــروع کــرد که مدینۀ غربــی در آن پایــان یافته بــود .در الگوی مدینۀ

قربانــی و گذشــت از نفــس در راه خدا؛  .4شــهادت بــه مثابه وظیفه

غربــی در باالترین ســطحش ،شــهرهای دیگر از شــهر بــزرگ و اصلی

برای امت اسالم :و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی

 .27ر.ک به :همان ،ص .48-46
 .28ر.ک به :همان ،ص .49
 .29ر.ک به :همان ،ص .51-50

 .30ر.ک به :همان ،ص .53
 .31ر.ک به :همان ،ص .54
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ِیسانرابت
( »ندمت« موهفم ِیسانشرابت ِیسانشرابت هفم
ش
الناس و یکون الرســول علیکم شــهیدا( .بقره 32.)143 :بر این اســاس الحضاره به معنای حضور و شــهادت،

تاریخی
بررســـــی ریشـــــههای
ِ
صورتبندی معنا و تطورات
مفهومـــــی آن در بســـــترهای
مختلـــــف اجتماعـــــی ،یـــــک
شـــــناختی ِصرف
نگاه مفهوم
ِ
نیست .تطورات مفهومی در
گ ـ ــذر زمان حاصـــــل تحوالت
فرهنگـــــی و اجتماعـــــی بوده
اسـ ـــت و برای گذر از شرایط
زمانـــــه در عصـــــر جدیـــــد و
کش ـ ــف راههای برونرفت از
وضعیت سکوالر امروز ،نا گزیر
بایـ ـــد ریشـــــهها را شـــــناخت،
کاستیها را دید و آنگاه برای
آینـ ـــدهای جدیـــــد ،معنایی
جدیـــــد و مؤلفههـــــای نوینی
را در ورای واژ گانی همچون
فرهنگ و تمدن تدارک دید.

چهــار معنــای مذکــور را در بر دارد که به جامعهای اشــاره میکند که در آن ارزشهــای توحیدی و الهی تجلی
پیدا میکند .نقش آدمی نیز در این تمدن تحقق بخشــیدن منوط به خالفتی اســت که از ســوی خالق متعال
بــر دوش میکشــد کــه باید به عمــران زمین و آبادانــی دنیا و تدبیر زندگی بپــردازد و از نعمات الهــی در آن بهره
الزم را ببرد.
نکتــۀ مهــم در این میان اینکه فرق اســت میان «حضــور» و «وجود» .هر جامعهای بدون شــک دارای ارزشها
و عقایــد و افــکار و رفتارهــا و همینطــور برخوردار از علم و دانش و تکنولوژی اســت .هرچنــد که این مقدار از
ارزشهــا و افــکار و عقایــد میتوانــد موجــب عمران در جامعه بشــود ،ولی عمــران بر روی زمیــن و ایجاد نمونه
ً
انسانی ضرورتا به معنای حضاره و تمدن نخواهد بود .حضور مستلزم چیزی فراتر از عمران است که قابلیت
اقتدا را داشته باشد و نوعی از روابط اجتماعی مترقی را با ابنای دیگر بشر تضمین نماید.

33

نتیجه
تاریخــی صورتبندی معنا و تطورات مفهومی آن در بســترهای مختلــف اجتماعی ،یک
بررســی ریشــههای
ِ

شــناختی ِصرف نیســت .تطورات مفهومی در گــذر زمان حاصل تحــوالت فرهنگی و اجتماعی
نــگاه مفهوم
ِ

بوده اســت و برای گذر از شــرایط زمانه در عصر جدید و کشــف راههای برو نرفت از وضعیت ســکوالر امروز،
نا گزیر باید ریشــهها را شــناخت ،کاســتیها را دید و آنگاه برای آیندهای جدید ،معنایی جدید و مؤلفههای
نوینی را در ورای واژگانی همچون فرهنگ و تمدن تدارک دید.
آنچــه از تبارشناســی مفهــوم  cultureو  civilizationو معنــای «الثقافــه» و «الحضــاره» در دورۀ بعد از مدرنیته
بــه دســت میآیــد ،نشــان از آن دارد که چالش اصلی در نســبت میــان فرهنگ و تمدن ،نســبت میان ظاهر و
ترقی اخالقی و توســعۀ مادی اســت .پیــش از مدرنیته بین این دو مقولــه جدایی نبوده
باطــن و نســبت میان ِ
اســت و امــور ظاهــری و دنیوی ذیل امور باطنی ،دینی و اخالقی قرار میگرفــت ،اما بعد از مدرنیته به موجب

توسعۀ مادی و تحوالت دنیوی ،نه فقط بین آن دو جدایی افتاد ،بلکه رابطۀ معکوسی شکل گرفت و اخالق
و فرهنگ و دین ذیل تمدن و دنیا قرار گرفتند .یکی از نکات قابل توجه ،تحمیل مفاهیم ســکوالر بر ادبیات
معنوی ،اخالقی ،دینی و الهی در دنیای اسالم بود ،به گونهای که لفظی همچون «ثقافه» که پیشتر به معنای
لطافــت و تهذیــب بوده اســت ،اکنون در معنــای مدرن غربی بــه کار میرود و حتی لغتشناســان و معاجم
لغت نیز به جای توجه به معانی کالســیک ،بر معنای جدید ،آنهم نه بر اســاس اقتضائات و نیازهای نوین
جهان اسالم ،بلکه بر اساس مال کات دنیای غرب اصرار میکنند.
الزم به ذکر است که تأ کید بر مفاهیم کالسیک و معانی اصیل در زبان انگلیسی ،عربی یا فارسی ،به معنای
بازگشت به گذشته و احیای آن نیست .سخن در تطورات مفهومی برای آسیبشناسی فرهنگی و اجتماعی
بــرای رســیدن بــه یک نقطه عطف متفــاوت ،مدرن و معقول در زمــان حال و آینده اســت .همانطور که باید
تحــوالت مفهومــی فرهنــگ و تمــدن و جدایی اخــاق از تمدن را در دنیــای مدرن غربی نقد کــرد ،باید نحوۀ
ـام پیش از
طبقهبنــدی اخــاق ،دیــن ،فرهنــگ ،علم و تمــدن را در دنیای غرب قبــل از مدرنیته و جهان اسـ ِ

غربیشدن را هم نقد کرد .هرچند اصل اخالقیبودن تمدن باید نصبالعین قرار بگیرد ،ولی نمیتوان بدین
مقدار قناعت کرده و آن را برای وضعیت معاصر جدید کافی دانست.
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