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 چکیده

ها و ترین چالشهای متعددی مواجهه است. از مهمها و بحرانتاریخ معاصر جهان اسالم با چالش
گردد. رهایی های دیگر به همین بحران برمینوعی بحران و چالشها، واگرایی و تفرقه است که بهبحران

ی، عمل و رفتار پردازاز این بحران، دست یافتن و رسیدن به همگرایی اسالمی است که مستلزم نظریه
های گوناگونی و حلها و راهباشد. متفکران و نخبگان اسالمی نسبت به این مسأله، پاسخهمگرایانه می

ای و مالک بن نبی را با عنوان الله خامنهحل پیشنهادی آیتارزشمندی را ارائه دادند. در این مقاله، راه
دهیم. بر اساس نظریه موردمطالعه قرار میتمدنی بر اساس مدل مفهومی بحران اسپریگنز  همگرایی

شود، شرایط کنونی ما، بحران اسپریگنز که چهار مرحله دارد و هر مرحله بر مرحله قبلي بنیاد نهاده می
وسوی همگرایی ندارد و مشکل و بحران کنونی ما، بحران تمدنی است که ریشه و گیری به سمتجهت

روابط اجتماعی است و باید برای رسیدن به تصویر آرمانی عوامل آن مشکالت فکری، فرهنگی و شبکه 
حل این مشکل و بحران به وسوی همگرایی تمدنی درحرکت باشیم که راهیعنی امت واحده، به سمت
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 مقدمه
کن جوامع اسالمی بوده و در تاریخ تفرقه و نزاع بین مذاهب و ملل اسالمی، از مسائل پیچیده و بنیان

گیری زیادی جهان اسالم جهتمعاصر به یک بحران جدی و مهم تبدیل شده است. وضعیت امروزی 
به سمت وحدت و همگرایی ندارد و از طرفی، آینده مطلوب جهان اسالم در گروه وحدت و همگرایی 

قطب قدرتمند در جهان عنوان یکتوانند بهامت اسالمی است. کشورهای اسالمی تنها در شرایطی می
اندیشی ون شوند. این مهم ،درگرو چارهها به سمت همگرایی رهنمآینده ایفای نقش کنند که از واگرایی

های پیش رو است. متفکران و نخبگان اسالمی برای پاسخ به این بحران، اندیشی برای فرصتو آینده
ها و راهکارهای ارزشمندی را ارائه دادند. برجسته شدن مسائل فرهنگی و اجتماعی در ذهن پاسخ

ان اسالم از منظر تمدنی نیز توجه گردد و دیدگاه اندیشمندان مسلمان موجب شده است که به مسائل جه
باره مطرح گردد. تمدن گرایی متأثر از نگاه تمدنی به مسائل جامعه اسالمی و دراین« همگرایی تمدنی»

های اندیشمندان توان در آثار و اندیشهحل مشکل تفرقه و واگرایی شکل گرفته است. این طرح را می
ای" رهبر معظم الله خامنهپاسخ و نظریه تمدنی پیشنهادی حضرت "آیت زیادی مطالعه کرد. این تحقیق

اندیشمند معاصر الجزایری را در نظر دارد با روش جستاری « مالک بن نبی»انقالب اسالمی ایران و 
                                                                                                   اسپریگنز مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

( رهبر جمهوری اسالمی و از مراجع تقلید شیعه در ایران است. 8981ای )زاده سید علی حسینی خامنه
مدتی نیز نماینده مجلس جمهور و ، دو دوره رئیس8961ایشان پیش از انتخاب به سمت رهبری در سال 

ای الله خامنههای آیتجمعه تهران از سوی امام خمینی بوده است. اندیشهشورای اسالمی و ایامی امام
صورت های متعددی نیز بهآوری شده است. کتابای مفصل به نام حدیث والیت جمعدر قالب مجموعه

ها و نظریات ایشان گردیده است. اندیشههای مکتوب وی گردآوری و منتشر موضوعی از سخنان و پیام
ها در پایگاه اینترنتی ها، کتابجز سخنرانیبه http://farsi.khamenei.ir آوری شده است. جمع 

ای که زیر نظر عبدالحسین خسرو پناه و کتاب فلسفه سیاسی العظمی خامنهاللهکتاب منظومه فکری آیت
                                                   خشی از این دسته از آثار هستند.ای نوشته محسن مهاجرنیا بالله خامنهآیت

ای تفکر تقریبی ایشان است که وی را در زمره الله خامنهای آیتهای شخصیتی و اندیشهیکی از ویژگی
یس مجمع ها و رفتار ایشان ازجمله تأسدهد. این تفکر را در اندیشهمصلحان بزرگ اسالمی قرار می
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توان درک نمود. از طرفی دیگر، ایشان جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی و نهادهای تقریبی دیگر می
یابیم های او درمیپردازان اصلی تمدن نوین اسالمی هستند. اندک سیری در سخنان و اندیشهاز نظریه

آید.ایشان تمدن اسالمی یحساب مهای مهم ایشان بهکه تمدن نوین اسالمی و تمدن سازی از کلیدواژه
انسجام »دانند و تا آن زمان و با توجه به مقتضیات زمانه، ایده را افق آینده پیشرفت جهان اسالم می

سازد. المللی را برای کاهش تفرقه در جهان اسالم مطرح میهای بینکارگیری سازمانو به« اسالمی
در عرصه مناسبات جهان اسالم به رسمیت های متعدد اسالمی را ای حضور دولتالله خامنهآیت

تقریب بین »و « سازمان همکاری اسالمی»شناخته و با استفاده از ظرفیت ساختارهای نوین همچون 
رسد از منظر ایشان وجود، به نظر میتفرقه موجود در جهان اسالم را کاهش دهد. بااین« مذاهب اسالمی

سالمی است که جهان اسالم را به یک وحدت تمدنی و در بلندمدت و در نهایت، تحقق تمدن نوین ا
                                                                                    (17: 1041خواهد رساند. )عیوضی و ناصرخاکی،

شخصیت مهم دیگر که در باب تمدن صاحب اندیشه است مالک بن نبی اندیشمند و متفکر برجستۀ 
الجزایر است که تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در کشورش به  8312ری است. وی متولد سال الجزای

پایان رساند و سپس برای تحصیالت عالی به پاریس سفر نمود و درهمین ایام به مطالعات گسترده در 
علوم اسالمی نیز پرداخت و مدت زیادی نزد عبدالحمید بن بادیس، شاگردی کرد. وی علت اصلی 

ماندگی و بحران در جهان اسالم را مشکل تمدن تشخیص داد و مجموعه آثاری درباره ، عقبضعف
اش به رشته تحریر درآورد. مالك بن نبی به سبب نوآورهای علمی« مشکالت الحضاره»تمدن با عنوان 

های حاکم بر عقالنیت جوامع اش بر آسیبپروانهدر عرصه تمدن پژوهی اسالمی و نیز، نقدهای بی
فیلسوف »اسالمی در میان مصلحان معاصر دارای جایگاه بلندی است. مالک بن نبی را به حق باید 

دهند، به مسائل جهان قرار می« تمدن»ها و نه جوامع که نامید. وی واحد تحلیل خود را نه دولت« تمدن
ر نیز، همین نگاه نگرد. وجه ممیزه مالک بن نبی از بسیاری از متفکران معاصاسالم از افقی تمدنی می

      .                                                                                                                            تمدنی وی نهفته است

یة، شروط اند از: الّظاهرة القرآناند عبارتبرخی از آثار بن نبی که با عنوان مشکالت الحضاره منتشر شده
الّنهضة، میالد مجتمع: شبکة العالقات االجتماعّیة، وجهة العالم االسالمی، الفکرة االفریقّیة اآلسیوّیة 
فی ضوء مؤتمر باندونج، مشکلة الّثقافة، المسلم فی عالم االقتصاد، الصراع الفکری فی البالد 
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قبلیة الجزائریة، تأمالت، فی مهّب المستعمرة، إنتاج المستشرقین، بین الرشاد و التیه، اآلفاق المست
المعرکة، دورالمسلم و رسالته، دعوة االسالم، االسالم و الدیمقراطیة، القضایا الکبری و 

                                                                                                                               (86: 1014...)سحمرانی،

. مفاهیم و چارچوب نظری1  

. واگرایی و همگرایی1-1  

ها یا واحدهای سیاسی برای دستیابی به اهداف همگرایی عبارت است از فرایندی که طی آن دولت
گاهانه، بخشی از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک مرکز فراملی مشترک خود، به طور داوطلبانه و آ

تر، همگرایی از اشتراک نظر و همکاری ( در یک تعریف جامع9: 8931کنند. )کاظمی،واگذار می
کشورهای مختلف یک منطقه که منافع مشترک دارند، برای دست یافتن به اهداف جمعی و جلوگیری از 

رو همگرایی ( ازاین3: 8914آید. )ابوالفضلی،های مختلف به وجود میتهدیدهای احتمالی در زمینه
حیه برادری دینی و همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسالمی بر اساس اصول اسالمی یعنی وجود رو

گیری مشترک اسالمی و اتخاذ موضع واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسالمی و موضع
واحد در برابر دشمنان اسالم و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود. 

                                                                                                                                 (128: 8919)تسخیری، 

یگنز1-2                                                                                                                       . روش بحران اسپر

هاي فهم اندیشه سیاسي است. این نظریه راه قرائت ترین روشمثابه یکي از مهمنظریه بحران اسپریگنز به
شناسي در هاي تاریخي، فلسفي و انسانگیري از روشهدهد و قائل به بهراندیشه سیاسي را آموزش مي

های سیاسي، آماده ساختن ( از دید وي، هدف نظریه12: 1071مطالعه علوم سیاسي است. )اسپریگنز،
ها پذیر شدن آن و رفع نارسایيمنظور درك و فهمجانبه از جامعه سیاسي با نگاهي انتقادي بهبینشي همه

نظمي و غلبه بر های بيندن سالمت به جامعه از طریق مواجهه باریشههاي آن و بازگرداو کاستي
( نظریه بحران وی چهار مرحله دارد و هر مرحله بر مرحله قبلي، بنیاد 22: 1071هاست. )اسپریگنز،آن

ها درگیر است، آغاز هاي سیاسي، که جامعه با آنپرداز از بحرانشود. در مرحله اول، نظریهنهاده می
کردند جامعه طور فزاینده احساس مياند که بهپردازان، آثار خود را در زمانی نگاشته. اکثر نظریهگرددمي
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آنان دچار بحران است. بنابراین، اولین مسئله مشاهده و شناسایي مشکل در جامعه است. 
کنند و نظمی و بحران اجتماعی شروع میپردازان از آغاز بی( از این رو، نظریه10: 1071)اسپریگنز،

گاهان به دنبال  گردند. در نتیجه، آنان باید شک و تردید به خویش را توسعه دهند می« سرنخ»مانند کارآ
ها بگردند و به این پرسش پاسخ دهند که چرا جامعه و به دنبال علل اصلی مشکالت و نابساماني

تند؟ یا همانند سئوال ها ناراضی هسریخته است؟ چرا زندگی اعضایش نابسامان است و چرا آندرهم
ترین شهروند خود را محکوم و اعدام کند؟ در نظر هابز، چرا باید انگلستان افالطون، چرا باید آتن شریف

مشکالت اجتماعی داشته باشد؟ در نظر مارکس، چرا اکثر مردم ازخودبیگانه و استثمار شوند؟ 
به تحریك، غلیان و حرکت انداخته  نظمي، عقل و احساس آدمي را( مشاهده بي141: 1071)اسپریگنز،

دهد. تا وقتي علل مشکل مورد وسوی مرحله دوم، که تشخیص علل آن است، سوق ميو وي را به سمت
های مناسب، راهگشا و کارسازي را تواند پیشنهادسؤال روشن نشود، درك واقعي آن عملي نیست و نمي

به ایفاي نقش  پرداز در مرحله دوم از پژوهشریهمنظور درمان و یا تسکین مشکل نیز ارائه دهد. نظبه
وجوي علت پردازد. وي باید شك و تردید را در درون خود گسترش و تعمیم داده و به جستگر ميتحلیل

ناچار باید پردازان بهها، که اغلب نهان از دیدها هستند، بپردازد. نظریهاصلي مشکالت و نابساماني
بندي روابط علت و معلولي را در این دنیاي پیچیده پشت سر کننده دستهمرحله کاماًل دقیق و منحرف

بگذارند؛ چراکه تا وقتي علل مشکل مورد سؤال روشن نشود، درك واقعي آن عملي نیست و از طرفي 
های تواند پیشنهادها، نمينظميپرداز بدون روشن شدن و تبیین علل واقعي بيدیگر، تئوری نظریه

منظور درمان و یا تسکین مشکل ارائه دهد و انشقاق مکاتب مهم اندیشه و کارسازي را بهمناسب، راهگشا 
پرداز به بازسازي ( در مرحله بعد، نظریه40: 1071گیرد. )اسپریگنز،جا صورت ميسیاسي نیز از همین

ها، تشهری در ذهن تجسم کرده و افکارش را به صیقل علم، قابلیذهني جامعه سیاسي پرداخته، آرمان
شده آرماني خود در نظر پرداز براي جامعه بازسازیآراید. معیارهایي که نظریهها ميامکانات و واقعیت

( نظم سیاسي هنجاري 117: 1071گیرد، هنجارهایي براي زندگي سیاسي نیز است. )اسپریگنز،مي
اي بین شخص و هشده، ترکیبي از نوآوری و اکتشافات است. هدف این مرحله، ایجاد رابطبازسازی

شده، یعني قابلیت دوام، درجه عقالیي و حقیقي بودن محیط سیاسي است و موفقیت آن طرح بازسازی
 114: 1071پرداز از مرحله تشخیص علل گرفته است. )اسپریگنز،اي دارد که نظریهآن بستگي به نتیجه

تجسم کرده و معیاري از آن ( بدین ترتیب، پژوهنده باید الگوي جامعه خوب را در ذهن خویش 171و 
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به دست دهد. با این تعبیر، نظریات سیاسي، درواقع، تصویرهاي نمادین از جامعه بعد از بازسازي شدن 
پرداز با توجه به اقدامات صورت گرفته در مراحل قبلي به ارائه درمان دهند. در گام آخر نیز، نظریهارائه مي

پردازان ارائه ر خالصه، باید اذعان کرد که دانشي که نظریهطو( به131: 1071پردازد. )اسپریگنز،مي
کنند، تمایالت درماني هم، دارد و ثمره بینش روشنگرانه، عقل عملي و یا به قول اسپریگنز، نوعي مي

                                                                                                (201: 1071علم نجات است. )اسپریگنز،

. تمدن1-8  

 به معنی شهروند یا civisواژه »تمدن1« معانی متفاوتی دارد. این واژه در زبان انگلیسی از لغت التینی 
ای از نهادها و روابط اجتماعی شهرنشین گرفته شده و یونانیان با استفاده از این واژه، شهر را مجموعه

( در فرهنگ فارسی تمدن به معنای شهرنشین شدن، خوی 4: 4110دانستند. )فوزی و صنم زاده، می
شهری گزیدن و با اخالق مردم آشنا شدن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی 

( ابن خلدون تمدن 101: 1071و فراهم کردن اسباب ترقی و آسایش خود تعریف شده است. )عمید،
( ویل دورانت آن را نظم دانسته است. 17: 1011د. )ابن خلدون، دانرا مترادف اجتماعی شدن می

( بنا بر تعاریف یادشده، میان فرهنگ و تمدن ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و تمدن 1: 1011)دورانت، 
ها، ساختارهاي فرهنگي است و فرهنگ، زمینه یابد، زیرا: زیربناي همه تمدنبدون فرهنگ تحقق نمي

هست. منظور ما از تمدن، یك مجموعه نظام فرهنگی است که از خصایص  الزم براي رشد تمدن
شود فرهنگی عمده و مشابه چند جامعه خاص تشکیل شده است. تمدن اسالمی نیز به تمدنی گفته می

هایي است که اسالم در های آن بر محور اسالم بچرخد و میراث مشترك مردم و ملتکه همه مؤلفه
ترتیب، تمدن اینو در ساخت و شکوفایي تمدن اسالمي ایفاي نقش کردند. بهها نفوذ کرد سرزمین آن

اسالمي نه به نژاد خاصي تعلق دارد و نه تمدني ملي است که به مردم خاصي تعلق داشته باشد، بلکه 
گیرد. اند، در برميهاي نژادي و قومي را که در پیدایش، رونق و طراوت و گسترش آن نقش داشتههمه گروه

( پیش از ظهور اسالم، هیچ تمّدنی میان مردم سرزمین حجاز وجود نداشت. 01تا: کوب، بیرین)ز
های فطری بشر به ارمغان آورد و ای استوار و همسو با خواستهای ناب آسمانی برنامهاسالم با آموزه

قتصادی و های معرفتی و عقیدتی، اخالقی و فرهنگی، ابرای تعالی و پیشرفت فرد و جامعه در حوزه

                                                                 
1 Civilization 
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ای نو، موسوم به صنعتی و سیاسی و نظامی، احکام و تعالیمی را بیان فرمود که زمینۀ پیدایش جامعه
                                                                                                  (11: 1040جامعۀ اسالمی فراهم شد. )نصر، 

تواند داند که انسان در آن فضا به لحاظ معنوی و ماّدی میاسالمی را فضایی می مقام معظم رهبری تمدن
رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است. زندگی خوب 

ی و عزت مندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگ
جهان طبیعت. تمّدن اسالمی به این معنی است و هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی این است. 

                                                                                                                   (41: 1041)اکبری و رضایی،

ای فراهم گونهعوامل مادی و معنوی است که زمینه را برای جامعه به تمدن مجموعه ای از»از دید بن نبی 
و بسترهای اجتماعی ضروری برای پیشرفت و توسعه، سازد که هر شخصی بتواند از همه وسایل می

ای از روابط بین حوزه مادی دیگر، تمدن مجموعهعبارت( به11الف:  2112)بن نبی، «. مند گرددبهره
: 1442یابد است. )بن نبی،و حوزه فکری که روح تمدن است رشد می آوردا پدید میکه پوسته تمدن ر

و و در گشایش تعادل مادی های مختلف ( تمدن دستاوردی است که از حرکت فراگیر جامعه درصحنه13
های معنوی جامعه را که زمینهشود. بنابراین، تمدن دارای دو جهت است: نخست آنروحی، حاصل می

و جهت دیگر، نماید ها تضمین میو استیال بر آنهای اجتماعی وی مشخص نمودن مأموریتسبه
                (11ب: 2112نماید. )بن نبی،و تحقق تضمین می های مادی قضیه را به شکل امکان وقوعزمینه

. بحران واگرایی و همگرایی تمدنی2  

اسپریگنز در چهار مرحله مشاهده و تحلیل وضع طور که گذشت روش جستاری و نظریه بحران همان
نظمی، جامعه تصویر شده و آرمانی و برنامه اقدام و عملی و درمان تدوین موجود، شناسایی علل بی

شده توسط مقام معظم گردد چهار مرحله مذکور در راهکار ارائهگردد که در این تحقیق تالش میمی
تمدنی موردبررسی قرار گیرد. رهبری و مالک بن نبی با عنوان همگرایی  

اولین مرحله از مراحل چهارگانه روش نظمی و شناخت بحران:. واگرایی و تفرقه؛ مشاهده بی2-1
نظمی اختصاص دارد. برای بررسی این مرحله جستاری اسپریگنز به بررسی وضع موجود و مشاهده بی
رو باید اتفاقی در جریان است؟ ازایناکنون چه و اندیشیدن جدی باید به این پرسش پاسخ دهیم که هم
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وضعیت امروزی جهان اسالم موردبررسی قرار گیرد که دنیای اسالم به چه وضعیتی دچار گردیده است 
و بحران کنونی ما چیست که نیازمند همگرایی هستیم؟ بدون درک صحیح از وضعیت کنونی، امکان 

ینده وجود ندارد و حرکت اول برای حل مشکل، تأثیرگذاری و کنشگری فعال نه در زمان حال و نه در آ
های ما کدام فهم مشکل است. ما باید درک کنیم که در چه شرایطی قرار داریم و مشکالت و چالش

های مختلفی را پشت سر گذاشته ویژه در چند دهه گذشته بحراناست. جهان اسالم، طی دو سده اخیر به
یت و ساختار سیاسی در جهان اسالم، بحران ژئوپلیتیکی های سیاسی مانند بحران مشروعاست، بحران

های اقتصادی مانند المللی مانند تعامل با دنیای غرب، مسئله فلسطین، بحرانهای بینو مرزها، بحران
های اجتماعی مانند بحران ناسیونالیسم، بحران مهاجرت، رویه، بحرانمحصولی بودن و واردات بیتک

؛ 102: 1033ای و ...) احمدی، ن هویت، افراط، تروریسم، اختالفات فرقههای فرهنگی، بحرابحران
های دنیای اسالم، بحران واگرایی و تفرقه است که ریشه ترین بحران( یکی از مهم71: 1042واعظی، 

                                                                                          گردد.ای به همین مسئله برمیگونههای دیگر بهبحران

وضعیت کنونی جهان اسالم را، مقام معظم رهبری در تحلیلی بسیار گویا بیان داشته است، ایشان در 
                                                                                      دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی فرمودند:

ی خود امروز دنیای اسالم حقًا و انصافًا گرفتار است. شما نگاه کنید وضعیت کشورهای اسالمی منطقه
رهای تا لیبی؛ این کشو ما را، از پاکستان و افغانستان بگیرید تا سوریه و لبنان و فلسطین و از یمن بگیرید

های زیادی دارند: گرفتارِی ناامنی دارند، ی غرب آسیا و شمال آفریقا، امروز گرفتاریاسالمِی منطقه
ها هم ی اینخبر دارند و پشت سر همههای ازخدابیگرفتاری برادرُکشی دارند، گرفتاری تسّلط گروه

ها آمریکا هستند که به اسم حفظ منافع نهای بزرگ و در رأس آهای استکباری قدرتگرفتار نقشه
انجام  -همان شهوت و غضب -خواهدشوند و هر کاری که دلشان میها میخودشان وارد میدان

: 1041،ایکنند.)خامنههای ناِبکار حمایت میکشند، از گروهگناه را میهای بیدهند؛ یعنی انسانمی
                                                                                                                                          اردیبهشت( 21سخنرانی 

آور در منطقه در عراق و شام و یمن و بحرین و در حوادث گریه»ای دیگر فرمودند: رهبری در جمله 
های بزرگ اّمت اسالمی است و آفریقا، گرفتاریی غربی و غزه و در برخی دیگر از کشورهای آسیا کرانه

ها باید آن را از ی استکبار جهانی را در آن باید دید و به عالج آن اندیشید؛ مّلتکه َسرانگشت توطئه
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: 1041،ای)خامنه« ها باید به مسئولیت سنگین خود وفادار باشند.های خود بخواهند و دولتدولت
                                                                                                                                        شهریور( 27سخنرانی

جوهر مشکل »به عقیده بن نبی مشکل و بحران جهان اسالم مشکل تمدن است. وی معتقد است که 
هم و حل مشکل خود نخواهد بود، مگر آنکه هر ملت، در مسئله تمدن آن است و هیچ ملتی قادر به ف

ها را عمیقًا درک اندیشه خود را تا سطح تحوالت بزرگ بشری ارتقا بخشد و عوامل ظهور و سقوط تمدن
داند بلکه تنها جهان اسالم را تمدنی می(مالک بن نبی مشکل و بحران نه28: 1442)بن نبی، «. کند

شعب هی فی جوهرها مشکلة  کل مشکلة ان»نی است: معتقد است بحران تمامی جوامع بحران تمد
( وی که از همان آغاز به تحوالت پیرامون خویش با دیدی تحلیلی 14: 1442)بن نبی، «حضارته

هایی ماندگی جهان اسالم را مسئله تمدن تشخیص داد و کتابنگریست، علت اصلی ضعف و عقبمی
                                                    (486: 8،ج 1433دعان،به رشته تحریر درآورد. )ج« مشکالت تمدن»درباره 

« خارج از تاریخ»های متمادی قرن« جامعه اسالمی»ازنظر مالک بن نبی، مشکل اصلی در این است که 
زیسته و تمدن اسالمی دچار انحطاط گردیده و ازآنجاکه هر تمدنی دارای محصول خاص است و همان 

های دیگر دارای تمدن گردید. توان با خرید و گردآوری محصوالت تمدنکند، نمییجاد میمحصول را ا
تمدن »است نه « شبه تمدن»آید، های دیگر به دست میآوری محصوالت تمدنآنچه از طریق جمع

و  سیاست جهان اسالم از طریق موجود وضع بن نبی، اصالح عقیده (به17: 1442)بن نبی، « واقعی
 روحیه در آن که ایو جامعه است اجتماعی از شرایط تابعی ها، زیرا حکومتندارد ها امکانکومتح
رو، استعمار تنها خواهد بود. ازاین استعماری حکومتی ناچار دارایباشد، به حاکم« استعمار پذیری»

، دلیل همین . بهاستعمار نیز، است ع، بهجوام دادن تن نتیجة بلکه نیست کردار سیاستمداران زاییده
 انسان کهطوریشود؛ بهمی ممکن استعمار پذیری از ذلت نفس رهایی از استعمار تنها از طریق رهایی
 اجتماعی وظایف ، بهخویش انسانی کرامت به با احترام قرار گیرد که در شرایطی« درونی تحول»براثر 

                                      (24ـ  23، 1442در ندهد. )بن نبی،  تن استعماری حکومت کند و به خود قیام

 که است کند، استشراقرا تهدید می و تفکر اسالمی فرهنگ که مشکلی تریننظر بن نبی، بزرگ به
 انسانی و شئون جاِی زندگِی فرهنگیا در جایر اند و تأثیر آن را درک نکرده آن هایهنوز حیله مسلمانان

از مشاهیر  ایپاره و قلم و از زبان دانشگاهی در لباس پدیده این اکنون آنکه ویژهاند؛ بهخود حس ننموده
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 یهاغربی رساله هایزیادی در دانشگاه دانشجویان هرساله که بیابیم توجه . وقتیآیدمسلمانان بیرون می
 پای خویش غربی استادان و شرِح آرای ها بر بسطکنند و در آنمی عرضه و موضوعات تحقیق فراوانی

                                                 (17ـ  11: 1414نبی، . )بنیابیمخطر و تهدید را درمی فشرند، بزرگیمی

مرحله دوم روش بحران اسپریگنز واگرایی:  نظمی و تشخیص درد. مرحله دوم؛ علل بی2-2
کند به پاسخ این پرسش برسد که چه چیزی نابسامان است؟ نظمی است و تالش میشناسایی علل بی

ها و چه چیز و عواملی باعث به وجود آمدن وضع موجود و بحران گردیده است؟ در پاسخ این پرسش
                                                                                   نظمی عوامل زیادی دخیل هستند.شناسایی علل بی

برداری از جهل و متأسفانه دشمنان اسالم با استفاده از عوامل خود در جهان اسالم از یکسو و با بهره
اند تهتعّصب و خودخواهی برخی از عناصر تأثیرگذار سیاسی و مذهبی در میان جوامع اسالمی، توانس

اختالف جزئِی فکری و اعتقادی میان مذاهب را که بسیار طبیعی است و الزمه تفکر اجتهادی در میان 
نظران اسالمی است را به دشمنی و خشونت و تکفیر و جنگ و خونریزی بین مسلمین مذاهب و صاحب

ه تالش برای صلح وگوی علمی و هرگونها از هرگونه گفتتبدیل کنند، به حدی که برخی از این جریان
ورزند. این وضعیت کشتار، ها امتناع میو دوستی و هرگونه اقدام برای تقریب و نزدیک کردن دیدگاه

های اخیر برای جهان اسالم به ارمغان ماندگی، ویرانی و آوارگی را در دههورزی، عقبجنگ، تفرقه، کینه
های غربی مانه و استعماری قدرتهای خصآورده است که برآمده از جهل، تعصب و نتیجه سیاست

است. برخی از کشورهای اسالمی نظیر عربستان سعودي از طریق هزینه گزاف دالرهاي نفتي و با انتشار 
اي، نیابتی و ساختگي میان نموده و تاکنون های فرقههاي مذهبي وهابي و سلفي، اقدام به جنگارزش

ری گاست. عربستان از دیپلماسی نفتی برای ترویج وهابیاي در این زمینه ایفا کرده نقش تخریبي گسترده
های تفرقه ها و سیاستگری که عربستان سردمدار آن است در این بحرانکند. نقش وهابیاستفاده می

                                                                                                (01: 1047کاماًل آشکار است. )کاظمی، 
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                          فرماید:و میمقام معظم رهبری علل این نابسامانی را به درونی و بیرونی تقسیم نموده 

کشورهای اسالمی، امروز با توطئه مواجه اند ... علیه اسالم، توطئه است. چون قرآن مال اسالم است؛ 
آن مرکزی و کانونی که فریاد میزند َلن َیجَعَل اللُه ِللکِفریَن َعَلی الُمؤمنیَن َسبیالً 1 که تشّیع نیست؛ آن 

ها را ای که مردم را و مّلتست؛ لذا با آن مخالفند. با هر مرکزی، با هر حنجرهقرآن است، آن اسالم ا
بیدار کند مخالفند؛ با هر دستی که با استکبار در بیفتد مخالفند و آن دست دست اسالم است، آن 

های برخورد با اسالم و دشمنی با اسالم هم ی اسالم است؛ با اسالم مخالفند. شیوهحنجره حنجره
کنند برای نفوذ کردن، برای ضربه کنند، راه پیدا مینشینند فکر میع؛ انواع و اقسام. میمتنّو 

مرداد( 01 : سخنرانی1041ای،زدن)خامنه  

ایشان معتقد است:    

ی جنگ و خونریزی و ویرانی و آوارگی و که مایه-آمیز آمریکا در این منطقه های شرارتامروز سیاست
-های رژیم صهیونیستی سو و جنایتاز یک -اختالفات قومی و مذهبی استماندگی و نیز فقر و عقب

و اهانت مکّرر به  -ی شقاوت و خباثت رسانیدهکه رفتار غاصبانه در کشور فلسطین را به نهایِت درجه
ی حریم مقّدس مسجداالقصی و لگدکوب کردن جان و مال فلسطینیان مظلوم از سوی دیگر، مسئله

سلمانان است که باید در آن بیندیشید و تکلیف اسالمی خود را در برابر آن بشناسید. ی شما ماّوِل همه
شهریور( 27: سخنرانی 1041ای،)خامنه  

نظمی و مشکالت جهان اسالم را مشکالتی تمدنی بوده و در سلسله از منظر مالک بن نبی علل بی
، «مشکالت فکری»سه محور  های خود با عنوان مشکالت الحضاره به تبیین این موضوع درکتاب

( 111: 1014در جهان اسـالم پرداخت. )بن نبی،« شـبکه روابط اجتماعی»و « مشکالت فرهنگی»
گمان در مسئله تمدن در رابطه با سه سامانی جهان اسالم، تمدن بوده و بیها و علل بیرو، ریشهازاین

انسان است و دیگری زمین و سومی  ها مشکلشود: یکی از آنپاشیدگی میمشکل اولیه، دچار ازهم
زمان. برای برپاداشتن ساختمان تمدن نباید دستاوردها را دور بریزیم؛ بلکه باید مشکالت را از پایه و 

(10: 1474اساس حل کنیم. )بن نبی،   
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پرداز به بازسازي ذهني در این مرحله نظریه. همگرایی و امت واحده؛ تصویر بازسازی جامعه: 2-8
ها، شهری در ذهن تجسم کرده و افکارش را به صیقل علم، قابلیتپردازد و آرمانسي میجامعه سیا

شده آرماني خود در نظر پرداز براي جامعه بازسازیآراید. معیارهایي که نظریهها ميامکانات و واقعیت
ي ( نظم سیاسي هنجار117: 1071گیرد، هنجارهایي براي زندگي سیاسي نیز است. )اسپریگنز،مي

اي بین شخص و شده، ترکیبي از نوع آوری و اکتشافات است. هدف این مرحله، ایجاد رابطهبازسازی
شده، یعني قابلیت دوام، درجه عقالیي و حقیقي بودن محیط سیاسي است و موفقیت آن طرح بازسازی

( 114: 1071ز،پرداز از مرحله تشخیص علل گرفته است. )اسپریگناي دارد که نظریهآن بستگي به نتیجه
بدین ترتیب، پژوهنده باید الگوي جامعه خوب را در ذهن خویش تجسم کرده و معیاري از آن به دست 
دهد. با این تعبیر، نظریات سیاسي، درواقع، تصویرهاي نمادین از جامعه بعد از بازسازي شدن ارائه 

ین اوضاع خراب است پس اوضاع پرداز در این مرحله به این سؤال پاسخ گوید که اگر ادهند. نظریهمي
                                                                                                                                       درست کدام است؟

« اسالمیهمگرایی »، «تقریب»تواند شده جامعه و جامعه آرمانی در جهان اسالم میتصویر بازسازی
طوری که گذشت: همگرایی یعنی وجود روحیه برادری دینی و باشد. همان« امت واحده اسالمی»و 

همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسالمی بر اساس اصول مشترک اسالمی و اتخاذ موضع واحد برای 
رام به التزام گیری واحد در برابر دشمنان اسالم و احتتحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسالمی و موضع

مفهومی « امت»(مفهوم 213: 1030قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود. )تسخیری، 
گردد که هدف و مقصد واحدی آنان را گرد هم ها اطالق میای از انسانعقیدتی است و به مجموعه
د، نبوت و معاد مرز عقیدتی است. همه آنان که بر محور توحی« هاامت»جمع نموده باشد. مرز میان 

ترین مالک مهم« امت»دهند. ازنظر اسالم اند، امت واحده اسالمی را تشکیل میمتمرکز گشته
                                                                           (111: 1074بندی جوامع بشری است. )جوان آراسته،تقسیم

انداز پیش روی جهان اسالم معرفی کرده و معتقد ای چشمخامنه اللهگیری تمدن اسالمی را آیتشکل
 است: 

ها و کشورها، باید به جایگاهی تمدنی مطلوب قرآن امت اسالمی با همه ابعاض خود در قالب ملت
های مادی و ها از همه ظرفیتمندی انساندست یابد. شاخصه اصلی و عمومی این تمدن، بهره
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رای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه ای است که خداوند بمعنوی
کرده است. آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و 
پاسخگویی به نیازهای نوبه نوی بشر، در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه 

روت عمومی، در استقرار عدالت، در خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری و ربا و تکاثر، در و ث
توان و باید مشاهده گسترش اخالق انسانی، در دفاع از مظلومان عالم و در تالش و کار و ابتکار، می

یم و تربیت رسمی و از های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعلکرد. نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه
الملل و غیره های مدرن تا هنر و سینما و تا روابط بیناقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و از رسانه
                             اردیبهشت( 4: سخنرانی 1042ای، و غیره، همه از لوازم این تمدن سازی است.)خامنه

مرحله چهارم بحران اسپریگنز، یک فرآیند مستقل و کامل راه درمان:مثابه . همگرایی تمدنی به2-4
برنامهریزی راهبردي یا برنامهریزی اجرایي و اقدام1 است که راهبردها و اقدامات الزم را جهت هدایت 

پرداز با توجه به اقدامات صورت نماید. در گام آخر نظریهموضوع به سمت درمان و ارائه راهکار ارائه می
پردازان طور خالصه، باید اذعان کرد که دانشي که نظریهپردازد. بهته در مراحل قبلي به ارائه درمان ميگرف

کنند، تمایالت درماني نیز دارد و ثمره بینش روشنگرانه، عقل عملي و یا به قول اسپریگنز، نوعي ارائه مي
                                                                                               (201: 1071علم نجات است. )اسپریگنز،

برجسته شدن مسائل فرهنگی و اجتماعی در ذهن اندیشمندان مسلمان موجب شده است که به مسائل 
همگرایی »، «همگرایی فرهنگی»هایی همچون جهان اسالم از این منظر نیز توجه گردد و دیدگاه

مطرح گردند. در این میان موج تمدن گرایی متأثر از نگاه تمدنی به « قتصادیهمگرایی ا»و « سیاسی
                                                                                                        گرفته است.مسائل جامعه اسالمی شکل

مروز دارد و آن اّتحاد است. در درون کشورها دنیای اسالم یک نسخه ا»مقام معظم رهبری معتقد است: 
:     تیر( و نیز 27: سخنرانی 1041ای،)خامنه« ها باید مّتحد باشند.هم همین نسخه وجود دارد؛ مّلت  

ها خیلی از هم آنچه امروز در درجه اّوِل اولویت برای دنیای اسالم قرار دارد، وحدت است. ما مسلمان
های ها را، دلزمینه، تالش متأسفانه موّفقی انجام دادند که مسلمان ها در ایندور شدیم؛ سیاست

                                                                 
1 Action planning 
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های ُمسلم را از یکدیگر جدا کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم...امروز باید همه مسلمانان در گروه
اقصی نقاط عالم، به اّمت اسالمی بیندیشند، به وحدت اسالمی بیندیشند؛ اگر ما به اّمت اسالمی فکر 

، منافع کشورهای مان هم تأمین خواهد شد. مصلحت دشمن این است که ما را از هم جدا کند، کردیم
به یک کشور حمله کند، از کشور دیگری یارگیری کند؛ مصلحت دشمن در این است، ما نباید 

                                                                                                    دی( 14: سخنرانی1040ای،بگذاریم.)خامنه

ما یک انقالب »گویند: المللی اسالمی میگیری تمدن نوین و بینای در تبیین نحوه شکلالله خامنهآیت
ی بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله بعد اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، مرحله

                                       «الملل اسالمی است.بعد تشکیل تمدن بین تشکیل کشور اسالمی است، مرحله
                                                                                                             مرداد( 2:سخنرانی 1031ای،)خامنه

در اندیشه ایشان کلید تمدن سازی علم و فناوری است زیرا: علم مولد قدرت و ثروت است و ملتی که  
ماندگی و ذلت و بارکشی و بداخالقی و دون و فرودستی در از علم برخوردار نباشد محکوم به عقب

                                                         مرداد( 20: سخنرانی 1014ای،معادالت جهانی خواهد شد. )خامنه

است  های مادی و معنویها از همه ظرفیتمندی انسانتمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام رهبری بهره
که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. 

مجاهدت، حکومت مردمی و اندیشه پیشرفته، اجتهاد و محوریت قوانین قرآن، ایمان، علم، اخالق، 
پاسخگویی به نیازهای نوین بشر، پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، ایجاد رفاه عمومی، 
استقرار عدالت، خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری، ربا، تکاثر و دفاع از مظلومان عالم، 

الملل، صدور احکام فقهی های مدرن، هنر، سینما، بهبود روابط بینانهابتکار و خالقیت، توجه به رس
کنند. )اکبری و های تمدن نوین اسالمی یاد میعنوان شاخصهمتناسب با نیازهای جدید بشری به

؛ معینی پور و 113-31: 1041؛ اکبری و رضایی، 207-143: 1040؛ بهمنی،  41: 1041رضایی، 
                                                                                                                                  (71-11: 1041لک زایی،

های فکری از دید مالک بن نبی نیز، تمدن عبارت است از دستاوردی که از حرکت فراگیر جامعه درصحنه
کند شود و بدون تمدن جامعه مفهوم پیدا نمیحاصل میو اقتصادی و در گشایش تعادل مادی و روحی 
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تر سوی وضعیت مطلوبچرا از لوازم جامعه بشری آن است که دارای تمدن باشد که پیوسته از میان آن به
( به باور مالك بن نبی144: 2111؛ بریون، 177: 1014ترقی نماید. )سمحرانی، های اصلی بحران 

رفت ازس تمـدنی اسـت و راه برونجهان اسالم و بلکه بشریت از جن ها ماندگیها و عقباین بحران 
هایها و عینیتدر عرصه نظر و عمل نیز، جز بازسازی نگره تمدنی در جهان اسالم نیست. تحلیل  

سازد کـههای بن نبی این حقیقت را روشن مینگره تنها بیانگر صورت عینی اسالم، الگوی تمدنی نه 
و فهم عالمان از دیـنبلکه نشان نوع تفکر  ( از دید مالک بن نبی، 111-34: 1040نیز هست. )میرزایی، 

مشکل و بحران در جهان اسالم فکری است نه وسایل و ابزاری و تا زمانی که این حقیقت را درست درک 
                          (34: 1474درمان باقی خواهد ماند. )بن نبی، و حل نکنیم، بحران نیز، ادامه داشته و بی

های خود با عنوان بنابراین از دید بن نبی، مشکالت جهان اسالم تمدنی بوده و در سلسله کتاب
به تبیین این موضوع در جهان « شبکه روابط اجتماعی»و « مشکالت فکری»، «مشکالت فرهنگی»

تی قادر به فهم اسالم پرداخت. به باور بن نبی جوهر مشکل هر ملت در مسئله تمدن آن است و هیچ مل
و حل مشکل خود نخواهد بود جز آنکه اندیشه خود را تا سطح تحوالت بزرگ بشری ارتقا بخشد و 

ها را عمیقًا درک کند. از نظر مالک بن نبی، معضل اصلی اینجا است که عوامل ظهور و سقوط تمدن
داده است و ازآنجاکه های متمادی خارج از تاریخ زیسته و تمدن خود را از دست جامعه اسالمی قرن

های دیگر توان با خرید و گردآوری محصوالت تمدنآورد، نمیهر تمدنی محصوالت خود را پدید می
                                                                 (17: 1041دارای تمدن گردید. )غفاری هشجین و ناصرخاکی، 

گانه های سهارت است از انسان، خاک و زمان و با برداشت از پایهعناصر تمدن از دید مالک بن نبی عب
ساز ها، مشکل تمدن حل خواهد شد، زیرا که تمدن با وارد ساختن تولیدات زمینهتمدن و با پیوستگی آن

های هماهنگی او با حل نگردیده بلکه مستلزم حل سه عنصر است و آن انسان و مشخص ساختن زمینه
های اقتصادی؛ زمان و رواج مفهوم آن در برداری از آن در فعالیتهای بهرهو زمینهحرکت تاریخ؛ خاک 

                                                                                             (101: 1474روح جامعه و جان انسان. )بن نبی، 

کند؛ می پیروی« تاریخ حرکت» آن از منطق کنندهیبترک و عامل عناصر تمدن دیگر، ترکیب از طرف
نقطه  کند تا بهدنیا آمده صعود و رشد می به« نهضت»و با  است« دوره»و « حیات» دارای هازیرا تمدن

گردد. بن نبی، برای می منتهی« افول و انحطاط»گیرد و به می در پیش نزول راه برسد، سپس« اوج»
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 را به پیشرفت ، زیرا خداوند اسبابناامید نیست داده خود را از دست درخشش که حیای تمدنیتمدنی ا
گاهی تمدن . برای احیا و بازسازیاست ها قرار دادهاختیار انسان  تمدن این از تاریخ کامل ناگزیر باید بر آ

 باشد. از دیدگاه مبتنی مختلف در مراحل جامعهفرد و  و روانی اجتماعی و شرایط تمدنی دوره و مراحل
در غار حرا تا  وحی نزول میان زمانی با فاصلة است مطابق اسالمی تمدن در تاریخ مرحله بن نبی، این

از  میان روح و زمان ، توازنحوادث جهان اسالم صحنة به با ورود معاویه که 03 در سال صفین واقعة
                                                                                             (24: 1434و  14-13: 1442، نبی بن. )رفت میان

به نظر بن نبی، انسان تمدن ساز باید در زمینه فرهنگ، کار و مال توجیه یا هدایت گردد. بن نبی کار و 
کند و هدایت آن اند که سرنوشت اشیا را در یک چارچوب اجتماعی تعیین میدفعالیت را تنها عاملی می

های جمعی در یک مسیر باهدف ایجاد تغییر در وضع انسان و پدید آوردن به معنی هدایت همه فعالیت
عنوان وسیله های فردی در جامعه است. باالخره، مال و ثروت بهمحیطی جدید برای رشد توانایی

مدن در جهت پیشرفت مادی آن تمدن نیز دارای اهمیت است. )مهتدی و کریمی نیا، اجتماعی برای ت
1040 :43)                                                                                                                                                  

بیش از همه است و انسان محور اصلی در حرکت تمدن به  حساب « سانان»تأکید مالک بن نبی به عامل 
هایی ساخت که در مسیر تحقق اهداف کالن خود آید، از دید بن نبی برای ساخت تمدن باید انسانمی

و مواهب آن بهره گیرند. از دید بن نبی انسان در ذات خود تنها یک فرد نوعی نیست، در تاریخ، از خاک 
رو، برای ایجاد ( ازاین24: 1442پیچیده است که شکل دهنده تمدن است. )بن نبی، بلکه موجودی 

ساز باید منظور، انسان تمدن و فرهنگ انسان تغییر یابد. بدینتمدن، باید انسان متحول گردد و عقالنیت 
هنگ بسیار و نقش فر گردد. در این زمینه، جایگاه توجیه« سرمایه»و  «کار»، «فرهنگ»در سه زمینه 

رود. وجود عنصر فرهنگ در افراد دارای اهمیت است و از شروط اساسی تمدن و زیربنای آن به شمار می
منظور نیروبخشی به گیری از فرهنگ خویش بهاش بهرهیک جامعه و وجود انسان بافرهنگ که ویژگی

مسیر تمدن سازی به  های ضروری درحرکت و نشاط در جهت استفاده از زمین و زمان است، از بنیان
                                                                                        (042-033: 2112رود. )العویسی،شمار می

از مسائل مهم در طرح بن نبی انسان با فرهنگ است. وجود عنصر فرهنگ در افراد یک جامعه و 
منظور نیروبخشی به گیری از فرهنگ خویش بهاش بهرهنگ که ویژگیدیگر، وجود انسان بافرهبیانبه
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های ضروری در مسیر تمدن سازی به حرکت و نشاط در جهت استفاده از زمین و زمان است، از بنیان
رود. فرهنگ بر اساس سلوک اجتماعی فرد و شیوه معاش، رفتار، عادات و سبک زندگی او شمار می
های و ارزش های اخالقیای از ویژگیبن نبی عبارت است از: مجموعهظر گردد. فرهنگ ازنتعیین می

آید، آن را چون یک سرمایه اولیه با خود به اجتماعی که فرد از زمان تولد خود در محیطی که به دنیا می
                                                                                                               (32: 1442همراه دارد. )بن نبی، 

دهد و هدایت کاری منجر به هدایت سرمایه در مسیر رفتار فرهنگی، انسان را به سمت کار سوق می
ها ( از خالل این راهنمایی141-110: 1042گردد. )الویری و مهدی نژاد،های کالن تمدنی میطرح

بن نبی توجه خود را معطوف به نقش و از این رهگذر است که  آیدساز بیرون میاست که انسان تمدن
و تاریخ نیز حرکت خواهد هرگاه انسان حرکت کند، جامعه »کند: انسان در ساخت تاریخ و تمدن می

 2112نبی، )بن « کرد؛ درحرکت تاریخ، حرکت انسان نهفته است و در رکود تاریخ، رکود انسان
                                                                                                                                                    (121ب:

های نهفته در آن برداری از زمین چه برای کشاورزی و چه استخراج معادن و ثروتمالک بن نبی بر بهره
کار و تولید »برداری از هرلحظه از آن برای و نسبت به زمان و بهرهکند برای ایجاد رفاه و توسعه تأکید می

در « زمین»( از دیدگاه بن نبی در نظر گرفتن 11: 1442دهد. )بن نبی، اهمیت فراوان می« یافتهسازمان
عناصر تمدن از حیث ارزش اجتماعی آن است. به عقیده وی ارزش اجتماعی خاک و زمین، به ارزش 

و در گردد ای توسعه یافته باشد، خاک آن جامعه نیز، با ارزش میه است؛ اگر جامعهمالک زمین وابست
ارزش خواهد شد. افتاده باشد، به همان میزان ارزش خاک هم، بیای عقبکه جامعهمقابل، درصورتی

به باور کند. برداری از خاک برای ایجاد رفاه اجتماعی تأکید میرو است که بن نبی، بر لزوم بهرهازاین
کنند، ها زندگی میارزش است، زیرا: مردمی که بر آن خاکاغلب بی های اسالمیوی، خاک در سرزمین

                                                                                         (113-111ب:  2112اند. )بن نبی، ماندهعقب

اهمیت بسیاری است. از منظر بن نبی، است که دارای « زمان»عنصر و پایه سوم نظریه تمدنی بن نبی 
و در قلمرو  هاست که در قلمروی ارزش آن دانسته تبدیل به ثروتزمان مانند نهری جاری برای ملت

ن برای پیشرفت و توسعه از زما برداری از هرلحظهرو، بن نبی به بهرهشود. ازایندیگر به نیستی تبدیل می
ماندگی خواهد گردید دهد. از نظر وی عدم توجه به زمان و اقتضائات آن، موجب عقببسیار اهمیت می
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های اقتصادی و فرهنگی، آن را به عاملی اجتماعی تبدیل نمود. به و باید با درآمیختن زمان با فعالیت
درستی و ارتباط آن با تاریخ را به ه ارزش زمانعقیده وی، یکی از مشکالت ما در جهان اسالم این است ک

                                                                             (141-110: 1042ایم. )الویری و مهدی نژاد،درک نکرده

که در باال بحث  زمانو  ، زمینانسان عامل سه تنها از ترکیب تمدنی ، هر محصولنبی مالک بن از دیدگاه
 و تحلیل است الزم« تمدنی کنندهترکیب» عنصر، یک سه این ترکیب برای آید کهمی دست گرید به
: 1442. )بن نبی، نیست« دینی اندیشة»جز  چیزی کنندهترکیب این دهد کهمی نشان تاریخی

دارد.  بستگی و آموزه دینی اندیشه احیای ن نبی، بهب ، از دیدگاهتمدن رو، احیا و بازسازی(ازاین11
 تمدن که معتقد است پذیرد، زیراغرب را اصاًل نمی سبک به سازیجهت است که بن نبی تمدنبدین
 تواند وسیلةو نمی انحطاط قرار گرفته در مرحلة اکنون است میالدی نوزدهم قرن تمدن ادامة که غرب

در  که تمدنی»، خود است هایبا ویژگی اصیل باشد. بن نبی، خواستار تمدنی اسالم برای جهان رهایی
 کشف بشری و پیشبرد کاروان هدایت را برای هاییتوانند راهمی چگونه بیاموزند که جوانان به مربیان آن

                                        (113: 1414)بن نبی،« ند.باش ها یا آمریکاییانرو روسخود دنباله آنکه کنند، نه

که اندیشه دینی از دید وی در تمدن نقش از دید بن نبی تمدن غرب از اندیشه دینی تهی است و ازآنجایی
و درواقع  های دین اسالم، به عنوان اندیشه دینی توانایی تمدن سازی را داردو محوری دارد، آموزه جوهری

در طول دهد. از دید بن نبی انحطاط تمدن اسالمی را تشکیل می و ماهیت اصلی تمدن اسالمی جوهر
است و راه احیای  های اخیر حاصل دور شدن آن از اندیشه اصیل اسالمیویژه در دورهقرون گذشته، به

است، مان هست. وی معتقد و نیازهای ز و بازخوانی آن بر اساس شرایط هاآن را نیز بازگشت به این آموزه
و تولید تمدن و بدون وجود اندیشه دینی، ترکیب عناصر تمدنی  و جوهر اصلی تمدن است دین خمیرمایه
پذیر نیست. اگرچه وی با رویکردی عام به دین نگریسته، اما اغلب نظریه خود را در اساسًا امکان

است: اسالم در ذات . وی معتقد نموده استبررسی و سیر تاریخی تمدن اسالمی  چارچوب دین اسالم
و  گیری درستبهرهخود قابلیت تمدن سازی دارد و مسلمانان با درک حقیقت اندیشه دینی در اسالم و 

در عصر و احیای تمدن اسالمی  توانند در هر عصری تمدن سازی نمایندهای دینی میعمل به آموزه
پذیر است. )الویری و و بازخوانی آن با مقتضیات زمان امکاندینی  کنونی نیز، تنها با بازگشت به اندیشه

                                                                                                                        (111: 1042مهدی نژاد، 
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( 71: 1414،نبی آید )بنحساب میها بهتمدندینی عامل اصلی در تشکیل و بازسازی  رو، اندیشهازاین
ها نقش اساسی بر عهده داشتند. )بن و ادیان الهی، به شکل مستقیم و غیرمستقیم در ترکیب تمدن

و ( بر این اساس، نیروی ترکیب عناصر تمدن، نیرویی جاویدان دینی است 71-11: 2111نبی،
ها شایستگی تمدن سازی و مکانها برای همه زماناختصاص به زمان ظهور دین ندارد، بلکه جوهر دین 

و استمرار تمدن را داراست. که مردم برخالف شرایط آن عمل نکنند، امکان نوزایی رو مادام دارد. ازاین
                                                                                                                            (110: 2112)العویسی،

طوری که گذشت: اندیشه دینی در اندیشه مالک دارای اهمیت فراوان است، از طرف دیگر ایشان همان
داند بلکه مانع مهم تمدن اسالمی تنها در راستا و همگام با تمدن اسالمی نمیاستشراق و تمدن غربی را نه

خواهیم حرکت جدیدی را پی بریزیم، عتقد است که اگر میداند و در و مو همگرایی در جهان اسالم می
های سیاسی بیگانه نیست بلکه در خود اسالم است. بنابراین آنچه در آغاز این راه انجام آن تقلید از نظام

ملت را اصالح کرد و از آن مسیر تمدن گذشته را پی ریخت، با همان هم پایان این ملت به اصالح خواهد 
گرفته است. )بن گیرد که والدتش انجامجامعه در همان شرایطی صورت میرسید. حرکت هر 

                                                                                                                              (71-14ب:  2112نبی،

آفرینند، ما باید تمدن دن غرب برای ما تمدن نمیآوری از تمبا این توضیح بن نبی معتقد است که جمع
آوری تمدن دیگران باشیم زیرا اگر این کوشش را ادامه دهیم بعد هزاران سال افکنیم نه در فکر جمعرا پی

( وی معتقد است 117ب:  2112همچنان جمع کننده خواهیم بود و نه ایجادکننده تمدن )بن نبی، 
لمی است. تمدن یک مدل مکانیکی نیست بلکه رشدی است مادی و حرکت تمدنی غیر از گواهینامه ع

رو، پیشرفت و ثبات مولود تمدن است و در مقابل، هر شکستی بیان گویایی است از میزان معنوی. ازاین
: 1474آورد. )بن نبی،بحران فرهنگی آن جامعه که تمدن در این مرحله از تاریخ، آن را با خود همراه می

111)                                                                                                                                                             
 

 نتیجه گیری

دستیابی و رسیدن به همگرایی اسالمی مستلزم اندیشه، عمل و رفتار همگرایانه است. در این مقاله 
راهکار ارائه شده مقام معظم رهبری و مالک بن نبی با عنوان همگرایی تمدنی با روش جستاری  اندیشه و
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اسپریگنز مورد بحث قرار گرفت. از منظر روش جستاری اسپریگنز، آینده همگرایی اسالمی مستلزم آن 
رائه برنامه است که مسلمانان باید وضعیت موجود را ابتدا فهم نموده و سپس علل آن را شناسایی و با ا

شده وضعیت راهبردی و درمانی از وضعیت بحرانی کنونی عبور کنند. با توجه به مدل مفهومی ارائه
رو، مسلمانان در ترسیم گیری زیادی به سمت همگرایی ندارد، ازاینکنونی امت و جهان اسالم، جهت

تولید اندیشه همگرایی و تقریب، ها و امکانات درونی مانند بخش باید از ظرفیتهای نجاتحلو ارائه راه
جویند. ازآنچه گذشت به دست گیری نهادهای تقریبی بهرهعمل به اندیشه تقریب و در اخیر رفتار و شکل

توانند از همگرایی تمدنی آید که با توجه به برنامه و راهکار ارائه شده مالک بن نبی، مسلمانان میمی
                                                                  احده در حرکت باشند.آغاز و به سمت جامعه آرمانی یعنی امت و
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، قاهره، دارالعلم.عبدالصبور شاهین ، ترجمةالثقافة (. مشکلة1414بن نبی، مالک)  

، بیروت،داراحیا.عبدالصبور شاهین ، ترجمهلقرآنّیةا (. الّظاهرة1414)بن نبی، مالک  

(. المسلم فی عالم االقتصاد، دمشق، دارالفکر.1474بن نبی، مالک)  
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االفکار فی العالم االسالمی، ترجمة عمر مسقاوی، دمشق، دارالفکر.الف(. مشکلة 2112نبی، مالک)بن   

ب(. تأمالت، ترجمة عمر کامل مسقاوی، دمشق، دارالفکر.2112بن نبی، مالک)  

ای؛چیستی و چگونگی تکامل الله خامنه(. "تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت1040بهمنی، محمدرضا)
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