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مقدمۀ ناشر
ظهور و سقوط تمدنها در ادوار مختلف تاریخی از علل و عوامل متعددی
سرچشمه میگیرد .علل و عواملی که نوع تحلیل و توجه به آن در ظهور و
سقوط تمدنهای دیگر بیتأثیر نخواهد بود .همین مسئله اساسی است که
زمینهساز توجه جدی اندیشمندان غربی علیالخصوص شرقشناسان پس از
عصر روشنگری را به نگارش و تحلیل تاریخی تمدنهای بزرگ واداشته است
و این تحلیلها بسترساز ساخت اندیش ه اندیشمندان مشرق زمین گردیده و از
همینرو در وابستگی اندیشهای ما به غرب تأثیری غیرقابل انکار داشته است؛
تأثیری که باعث وابستگی بیشتر ما به غرب و زوال تمدنی بیشتر ما در دوران
سالطین معاصر شده است .اشاره به مجموعه آثاری از جمله تاریخ تمدن نوشته
ویل و آریل دورانت و تاریخ فلسفه نوشته فردریک کاپلستون از جمله منابع
مرجعی است که توانسته است تأثیری بسزا بر شکلدهی به اندیشه اندیشمندان
شرقی داشته باشد و اگر این فرآیند وابستگی اندیشهای به غرب در اندیشمندان
شرقی امتداد یابد بیشک ته ماندههای تمدنی آنها نیز به فراموشی خواهد رفت
و تمدنی یکپارچه از مؤلفههای غربی سامان خواهد یافت.
در مقابل این جریانسازی تحلیلی از وقایع تاریخی و علل ظهور و سقوط
تمدنها توسط اندیشمندان غربی ،در دوران معاصر علماء اسالمی تالش
داشتهاند ،تحلیلهای تمدنی بریافته از مبانی اسالمی را احیاء و از خالل
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مباحث کالمی و معرفتی بسط و گسترش دهند .چنین تراثی از اندیشمندان
اسالمی پایهگذار مبانیای گردیده است که زمینهساز شکلگیری انقالب
اسالمی شد و بر همین اساس و با توجه به ابتناء انقالب اسالمی بر پایههای
اسالم ناب ،تحلیل انگارههای تاریخی-تمدنی و دالیل ظهور و سقوط تمدنها
بر این اساس ،شروع حرکتی اندیشهای در تغییر ریل تمدن حاکم غربی است.
حرکتی که نیازمند توجه بیش از بیش اندیشمندان متوجه این رهیافت تاریخی
است ،تا بتواند بهگونهای جدی سامانیافته و کمکم به گفتمان غالب تبدیل
شود .همین اهمیت و عنایت به کارکرد تحلیلهای تمدنی و تاریخی بریافته
از رهیافت انقالب اسالمی است که مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه
امام صادق را برآن داشته تا در راستای شعار «علوم انسانی اسالمی ،از
اندیشه تا زندگی» از پژوهشهایی همچون پژوهش پیشرو و از پژوهشگرانی
همچون برادر ارجمند جناب آقای دکتر بیگدلی استقبال نماید و زمینهسازی
چاپ و انتشار زحمات آنها را فراهم آورد.
امید آن میرود ارتقاء کمی و کیفی چنین پژوهشها و پژوهشگرانی در
سالهای آتی زمینهساز گفتمانسازی غالب تحلیلهای تاریخی-تمدنی
مبتنی بر اندیشه اسالم ناب گردد.
در پایان ضمن استقبال از دیدگاههای مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر و
پیشنهادهای سازندۀ آنان دربارۀ موضوعات یاد شده ،الزم است از زحمات
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عطاءاهلل بیگدلی در ارائۀ این مطالب تقدیر و
تشکر نماییم.

و ما توفیقی ّال بالله العلی العظیم
مرکز تحقیقات بسیج

دانشگاه امام صادق

طرح پرسش
 .1تمدنها چگونه ظهور میکنند و چرا و چگونه سقوط میکنند؟ آیا ما میتوانیم
از تمدن بشری به مثابۀ یک کل سخن گوییم یا تمدنها را به مثابۀ موجوداتی
مستقل -که هر کدام حیات و مماتی دارند -باید تحلیل نمود؟ آیا تمدنها را
میسازیم؛ یعنی تمدن امری ساختنی است یا این که به ظهور میرسد؟ آیا
تمدن امری برنامهپذیر است و ما میتوانیم برای ساختن آن برنامهریزی کنیم؟
و حتی این برنامه را بهسان برنامههای دقیق مهندسی ،مرحلهبندی و فازگذاری
و حتی زمانبندی کنیم؟ آیا میتوان از افول و مرگ تمدن جلوگیری نمود؟ نقش
ارادههای انسانی در ساخت و یا ظهور تمدنها چیست و این ارادهها چه نسبتی
با مشیت و ارادۀ خداوند متعال دارد؟ آیا اگر خداوند متعال بخواهد تمدنی ظهور
یا سقوط کند و مردمان آن تمدن نخواهند ،چه میشود؟ حقیقت ظهور و زوال
تمدنها چیست؟ از منظر دینی و بهخصوص شیعی ،تمدن چیست و در عالم
شیعی این تطورات و رفت و آمدها چگونه موجه میشود؟ آخرالزمان چیست
و ظهور منجی در این میان چگونه اتفاق میافتد و آن تمدن (با تسامح :تمدن
مهدوی) چگونه تمدنی است؟ انقالب اسالمی چیست و در کجای تاریخ و
جهان ایستاده است؟ آیا تمدنی در دوران غیبت خواهد ساخت و آیا چنین
انتظاری از آن ممکن است یا وظیفهای دیگر دارد؟
آنچه پیش روست ،در آمدی بر تأمل در این پرسشها است.

سخن آخر
در این کتاب سخن از تعریف تمدن از منظر نگارنده و مفاهیمی به میان
آمد که به ما برای تحلیل وضعیتهای تفکری ،فرهنگی و تمدنی یار یرسان
ضمن بحثها ،به وضعیت ایران معاصر و وضعیت جهان
خواهند بود .در
ِ

غرب (ایرانشناسی و غربشناسی) نیز اشاراتی شد و نگارنده امید دارد در آثار
مستقلی این دو وضعیت را با دقت بیشتری تبیین نماید.

انقالب اسالمی قصد تمدنسازی دارد و این قصد و نیت ،راه دشواری را
پیش روی ما قرار میدهد .بهخصوص که نتیجۀ کارها با خداوند است؛ هرچند
انقالب اسالمی نویددهندۀ یک امکان و انفتاح و گشایش تاریخی است ،اما
این امکان تالزمی با سهولت ندارد .اکنون سنت امالء و استدراج غلبه دارد و
دولت ،دولت باطل است و دولت حق در ذیل این وضعیت ،تنها کورسوهایی از
امید دارد .ما امیدواریم ،به انقالب ،به فرج و به اینکه دولت حق و تمدن و ملک
مهدوی بار دیگر جهان را به امت واحدۀ توحیدی بدل نماید و البته برای تحقق
این امید ،روزگاران سختی در پیش است .روزگارانی بس سخت. ...
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1111پالمر ،روزول رابرت ،تاریخ جهان نو ،مترجم :ابوالقاسم طاهری ،تهران:
امیرکبیر1384 ،
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1212پری ،ماروین ،تاریخ جهان :تحول اندیشه ،تمدن و فرهنگ جهان،
صدریه ،عبدالرحمن ،مترجم ،تهران :فردوس۱۳۷۷،
ّ
1313پوالرد ،سیدنی ،اندیشۀ ترقی ،تهران :امیر کبیر1356 ،
1414تاد ،لوئیس پل ،تاریخ تمدن و زندگی مردم جهان ،رضی ،هاشم ،مترجم
تهران :سخن۱۳۸۲ ،
1515توینبی ،آرنولد جوزف ،خالصه دوره دوازده جلدی بررسی تاریخ تمدن ،آریا
لرستانی ،محمد حسین ،مترجم تهران :امیرکبیر۱۳۷۶ ،
1616جبارپور ،محمد ،تفکر ،فرهنگ تمدن ،تهران :سدید1391 ،
1717جبارپور ،محمد ،در تکاپوی بهشت زمینی ،تهران :انتشارات بسیج
دانشجویی دانشگاه امام صادق 1392 ،
1818جعفرى تبریزى ،محمد تقى ،رسائل فقهى عالمه جعفرى ،تهران :مؤسسۀ
منشورات کرامت 1419 ،ه ق
1919جمعی از نویسندگان به سرپرستی سازمان یونسکو ،تاریخ پیشرفت علمی
و فرهنگی بشر ،مترجم :مرزبان ،پرویز و دیگران ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب۱۳۵۶ ،
2020حر عاملى ،محمد بن حسن ،آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم
السالم (ترجمه وسائل الشیعۀ ) ،ترجمۀ سفارابى ،محمد على و عباسى
على کمر ،یعسوب ،مشهد :آستان قدس 1380 ،ش.
2121حکیمى ،محمدرضا و همکاران ،الحیات ،ترجمه احمد آرام ،تهران :دفتر
نشز فرهنگ اسالمی1380 ،ش.
2222خمینی ،روح ا( ...امام) ،االجتهاد و التقلید ،تهران : :مؤسسه تنظیم نشر و
آثار امام خمینی1367 ،
2323خمینی ،روح ا( ...امام) ،حکومت اسالمی و والیت فقیه ،تهران :مؤسسه
تنظیم نشر و آثار امام خمینی ،ج 40مجموعه تبیان1382 .
2424خمینی ،روح ا( ...امام) ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم نشر و آثار
امام خمینی1380 ،
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2525خمینی ،روح ا( ...امام) ،کتاب البیع ،قم :جامعۀ مدرسین1415 ،ق
2626خمینی ،روح ا( ...امام) ،کشف االسرار ،تهران :مؤسسه تنظیم نشر و آثار
امام خمینی1376 ،
2727خمینی ،روح ا( ...امام) ،والیت فقیه ،تهران : :مؤسسه تنظیم نشر و آثار
امام خمینی1370 ،
2828دان ،راس ئی ،تاریخ تمدن و فرهنگ جهان :پیوندهای فراسوی زمان و
مکان ،مترجم :آذرنگ ،عبدالحسین ،تهران :طرح نو۱۳۸۲،
2929دورانت ،ویلیام جیمز ،تاریخ تمدن ،مترجمین :آرام ،احمد ،پاشائی،
عسکری ،آریانپور ،امیرحسین و ...تهران :علمی فرهنگی۱۳78 ،
3030دونان ،مارسل ،تاریخ جهان الروس ،اعلم ،امیر جاللالدین ،مترجم،
تهران :سروش۱۳۷۸،
3131رسولزاده ،عباس ،عرفان و رهبانیت در مسیحیت ،فصلنامه معرفت
ادیان ،سال دوم ،شماره ( ۳پیاپی  ،)۷تابستان ۱۳۹۰
3232روح االمینی ،محمود ،زمینۀ فرهنگ شناسی ،تهران :انتشارات مهدی،
1377
3333سومبارت ،ورنر ،یهودیان و حیات اقتصادی مدرن ،مترجم ،قاسمیان،
رحیم ،تهران :ساقی۱۳۸۳ ،
3434شفیعی سروستانی ،اسماعیل ،تفکر ،فرهنگ و ادب ،تمدن ،تهران :هالل،
1389
3535شفیعی سروستانی ،ابراهیم ،مقالۀ نقش امام خمینی در احیای
اندیشه انتظار در :جمعی از نویسندگان ،مجموعه مقاالت کنگره بین
المللی امام خمینی و احیا ء تفکر دینی ،تهران :مؤسسه تنظیم نشر و آثار
امام.1376 ،
3636شهگلی ،امیر حسین ،زندگی بدون سبک :طب ،تهران :امیرکبیر1392 ،
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3737صادقنیا ،مهراب ،سیمای روزانه فرد مسلمان ،قم :مرکز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما و موسسه بوستان کتاب1392 ،
3838طاهرى ،حبیب اهلل ،حقوق مدنى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1418 ،ه ق
3939عمید زنجانى ،عباس على  ،فقه سیاسى ،تهران :انتشارات امیر کبیر1421،
ه ق
4040فوگل ،اشپیل ،تمدن مغرب زمین ،مترجم :محمد حسین آریا ،تهران:
امیرکبیر1380 ،
4141کالو ،شپرد بنکرافت ،ظهور و سقوط تمدن به ویژه در مغرب زمین ،طلوع
مکانیک ،محمود ،مترجم ،تهران :بدر۱۳۷۰ ،
4242کورانی ،علی ،عصر ظهور ،ترجمه عباس جاللی ،تهران :شرکت چاپ و نشر
بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی1379 ،
4343گریمبرگ ،کارل گوستاو ،تاریخ بزرگ جهان ،مترجمین :دهشیری،
ضیاالدین ،اسالمی ندوشن ،محمدعلی ،تهران :یزدان۱۳۶۹ ،
4444گولد ،جولیوس و کولب ،ویلیام ل؛ فرهنگ علوم اجتماعی ،مصطفی ازکیا
و دیگران ،تهران :مازیار.1384 ،
4545لنسکی ،گرهاردایمنیوئل ،سیر جوامع بشری ،موفقیان ،ناصر ،مترجم،
تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،بیتا
4646لوفان باومر ،فرانکلین ،جریانهای اصلی اندیشه غربی ،تهران :حکمت،
مترجم :گوتن ،کامبیز۱۳۸۵ ،
4747لوکاس ،هنری استیون ،تاریخ تمدن :از کهنترین روزگار تا سده ما ،آذرنگ،
عبدالحسین ،مترجم ،تهران :کیهان۱۳۶۶ ،
4848مارشاک ،ایلیا یاکوولویچ ،چگونه انسان غول شد ،آریانپور ،آذر ،مترجم،
تهران :کتابهای سیمرغ۱۳۵۴ ،
4949ماله ،آلبر ،تاریخ آلبر ماله ،مترجم :عبدالحسین هژیر ،تهران :سمیر1388 ،
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5050محقق داماد یزدى ،سید مصطفى ،قواعد فقه ،تهران :مرکز نشر علوم
اسالمى 1406 ،ه ق
5151محمدی اشتهاردی ،محمد ،نگاهی بر زندگی حضرت مهدی ،قم:
مطهر1386 ،
5252محمدی ر یشهری ،محمد ،دانشنامه قرآن و حدیث ،تهران :دانشکدۀ
علوم قرآن و حدیث138 ،
5353مددپور ،محمد ،کلیسای مسیح در ادوار تاریخی ،آبادان :پرسش1384 ،
5454مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب ،پاینده ،ابوالقاسم ،مترجم،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب۱۳۶۰ ،
5555المقدسی ،مطهربنطاهر ،آفرینش و تاریخ ،شفیعیکدکنی ،محمدرضا،
مترجم ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران۱۳۴۹،
5656موسوی بجنوردی ،محمد کاظم ،دانشنامۀ ایران ،تهران :مرکز دائرۀ
المعارف بزرگ اسالمی1384 ،
5757ولز ،هربرت جورج ،کلیات تاریخ :دورنمایی از تاریخ زندگی و آدمی ،از آغاز
تا  ۱۹۶۰میالدی ،رجب نیا ،مسعود ،مترجم ،تهران :سروش۱۳۶۵ ،

AAمنابععربی

5858ابن أبي جمهور ،محمد بن زين الدين ،عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث
الدينية ،قم :سید الشهدا1405 ،ق
5959ابن أبي زينب ،محمد بن ابراهيم ،الغيبة للنعماني،تهران :بیجا1397 ،ق.
6060ابــن اثیــر ،علــي بــن محمــد ،الکامل فــی التاریخ ،بیــروت :دارالکتاب العربي،
1967م
6161ابن سابور الزيات ،أبو عتاب عبد اللّه و ابن بسطام النيسابوريين ،الحسين،
األئمة ،تحقيق :حسن الخرسان ،النجف :منشورات المكتبة الحيدريّة
ّ
طب ّ
و مطبعتها و قم :النشر منشورات الرضي1363 ،ش
6262ابــن شــعبه حرانــى ،حســن بــن علــى ،تحف العقــول ،قم :جامعة المدرســین،
 1404ق
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6363ابــن فــارس ،احمــد ،معجــم مقاييساللغــة ،بتحقيــق و ضبــط عبدالســا م
محمد هارون ،قم :الحوزهالعلميه بقم ،مكتباالعالماالسالمي ،مركزالنشر،
۱۴۰۴ق.۱۳۶۲ =.
6464ابن قولويه ،جعفر بن محمد،كامل الزيارات ،نجف اشرف :دار المرتضویة،
1356ش.
6565ابنکثيــر ،اســماعيل بــن عمــر ،البدايــه و النهايــه ،بيــروت :مکتبــه المعــارف،
 = ۱۳۵۶م۱۹۷۷
6666اشــتهاردى ،علــى پنــاه ،مــدارك العــروة ،ته ـران :دار األســوة للطباعة و النشــر،
1417ق
6767برقى ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،قم :بیجا 1371 ،ق.
6868البهائي العاملي ،محمد ،جامع عباسى ،قم :جامعة المدرسین1430 ،ق
6969حر عاملی ،محمد ،وسائل الشیعه ،بیروت :دار الکتب1104 ،
7070سبزوارى ،سيد عبد األعلى ،مه ّذب األحكام ،قم :مؤسسه المنار1413،ق،
7171صافی گلپایگانی ،لطف الله ،منتخب االثر ،بیروت :الوفا1403 ،ق
7272صدوق قمی ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ،ثواب األعمال و عقاب
األعمال ،قم :بیجا1406 ،ق.
7373صــدوق قمــی ،محمــد بــن علــی بــن الحســین بــن بابویــه ،علــل الش ـرایع ،قــم:
داوری ،بیتا.
7474صدوق قمی ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ،عيون أخبار الرضا،
تهران :پیام علمدار1391 ،ش.
7575صــدوق قمــی ،محمــد بــن علــی بن الحســین بــن بابویه،كمــال الدين و تمام
النعمة ،قم :مؤسسة اإلمام الهادی1430 ،ه.
7676صدوق قمی ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ،من ال یحضره الفقیه،
قم :مؤسسة اإلمام الهادی ،المطبعة :اعتماد1418 ،ه
محمد ،قم:
7777صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات في فضائل آل ّ
بیجا 1404 ،ق.
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7878طبــري ،محمــد بــن جريــر ،تاريخ االمم و الملوک ،بيروت :مؤسســه االعلمي
للمطبوعات= ۱۳۶۱،م= ۱۹۸۳ق.۱۴۰۳
7979طوســى ،محمد بن الحســن ،اإلســتبصار فيما اختلف من األخبار ،تهران:
بیجا1390 ،ق.
8080طوســى ،محمــد بــن الحســن ،الغيبــة (للطوســي)/كتــاب الغيبــة للحجة ،قم:
بیجا1411 ،ق.
8181طوسى ،محمد بن الحسن ،امالی ،تهران :دار الکتب1420 ،ق.
8282طوســى ،محمــد بــن الحســن ،تهذيــب األحــكام ،تحقيــق :خرســان ،تهران:
بیجا 1407،ق.
8383عاملــى ،زيــن الديــن بــن علــى ،الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقية،
(المحشى -كالنتر) ،قم:كتابفروشى داورى 1410 ،ق
ّ
ـب اإلمام الرضا(الرســالة
8484علــى بــن موســى ،امــام هشــتم عليه الســام ،طـ ّ
الذهبية) ،مشهد :آستان قدس رضوی.1390 ،
8585عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير العيّاشي ،تهران :بیجا 1380،ق.
8686فيــضكاشــانى ،محمــد محســن بن شــاه مرتضــى ،الوافي ،اصفهــان :بیجا،
 1406ق.
8787قمی ،عباس ،مفاتیح الجنان ،تهران :اسوه.1390 ،
8888كلينى ،محمد بن يعقوب ،كافي ،قم :دار الحديث ،ق.1429
8989مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الطبع
و النشر1410 ،ق.
9090مجلســى ،محمــد باقــر بــن محمــد تقــى ،م ـرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل
الرسول ،تهران :دار الکتب 1404 ،ق.
9191مجلسی ،محمد باقر ،حلیة المتقین ،تهران :باقرالعلوم1379 ،
9292محقــق دامــاد يــزدى ،ســيد محمــد،كتــاب الصــاة (للمحقــق الدامــاد) ،قــم:
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1416ق
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9393مسعود ،جبران ،الرائد ،ترجمة رضا انزابی نژاد ،مشهد :به نشر.1383 ،
9494مفيــد ،محمــد بــن محمــد ،اإلختصاص ،قم :الموتمر العالمى اللفية الشــيخ
المفيد  1413 ،ق.
9595هاللى ،سليم بن قيس،كتاب سليم بن قيس الهاللي ،قم :بیجا1405 ،ق.
(المحشــى) ،قــم :دفتر
9696يــزدى طباطبايــى ،ســيد محمــدكاظــم ،العــروة الوثقى
ّ
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم1419 ،ق.
9797يعقوبي ،احمد بن اسحاق ،تاريخ اليعقوبي ،بيروت :دارصادر ،داربيروت ،م
= ۱۹۶۰ق.۱۳۷۹ = ۱۳۳۹

