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  :)کلیات پژوهشمقدمه(

  . بیان مسأله1

یکـی   گـردد، اصـوالً  تمدن، عالوه بر این کـه از مباحـث مهـم در اندیشـه سیاسـی محسـوب مـی       

مـد بـراي پیشـبرد جامعـه بسـوي      آطراحـی نظـام سیاسـی کار    جهـت از اهداف مهـم متفکـران سیاسـی   

  باشد. الگوي تمدنی مطلوب می

ــران  ــالب اســالمی ای ــزاره    انق ــان ه ــر در پای ــزرگ و فراگی ــوان تحــولی ب ــه عن ــه ب ــز ک ي دوم نی

ــوده و شــعار احیــاي فرهنــگ و  مــیالدي در عرصــه ــد آمــد، داراي رویکــردي تمــدنی ب ي جهــانی پدی

گـذار و رهبـر ایـن انقـالب،     تمدن اسالمی را مطـرح کـرده اسـت و امـام خمینـی (ره) بـه عنـوان بنیـان        

ز احیـاء تمـدن اسـالمی بـه عنـوان یـک هـدف مهـم یـاد کـرده           ضمن نقد تمدن موجود غربی، ا ههموار

  است.

هــاي مختلفــی در مــورد تمــدن اســالمی وجــود دارد اصــوالً در بــین متفکــران مســلمان رهیافــت

تمـدن روم و ایـران بـوده     اي از محققان با رد مفهوم تمـدن اسـالمی، معتقدنـد ایـن تمـدن، میـراث      عده

معتقدنـد تمـدن    دیگـر بخـش مهمـی از متفکـران مسـلمان     است و هویت مجزائی نـدارد. امـا از سـوي   

ــدمات         ــاریخی و خ ــتاوردهاي ت ــه دس ــت ک ــوجهی اس ــور ت ــاریخی در خ ــت ت ــالمی داراي هوی اس

گـذاري بـر    اي دارد. این گـروه هرگـز تمـدن اسـالمی را تمـام شـده فـرض نکـرده و بـا صـحه          برجسته

کننــد (جــان امــروز دنبــال مــی واقعیــت تــاریخی و هویــت غنــی آن، تــداوم دســتاوردهاي آن را تــا بــه

ي اخیـر اسـت کـه ضـمن حمایـت از      ). امـام خمینـی از جملـه متفکـران دسـته     54-56: 1388احمدي، 

هـاي آن پرداختـه و معتقـد هسـتند کـه تمـدن       بـه تبیـین عناصـر و مؤلفـه     ي احیاي تمدن اسـالمی، ایده

  تري براي بشر خواهد بود.اسالمی، تمدن کامل



٢

ــه اینکــه دیــدگا توانــد چــراغ راه جمهــوري اســالمی بــراي ه امــام خمینــی (ره) مــیبــا توجــه ب

گذاري در ایـن مسـیر قـرار گیـرد، در ایـن پـژوهش تـالش خـواهیم کـرد تـا           احیاي این ایده و سیاست

به تبیین دیدگاه امام(ره) در مورد تمدن و تمدن اسالمی بپردازیم.

  . ضرورت و اهمیت موضوع:2

ي آراء تمــدنی امــام خمینــی (ره)، بــه عنــوان رهبــر و دهاز آنجــایی کــه ایــن پــژوهش دربردارنــ

باشـد، حاصـل    ي تمـدن سـازي و احیـاي تمـدن اسـالمی مـی      بنیانگذار انقالب اسالمی ایران، بـا داعیـه  

اعـم از کوتـاه    -هـاي توسـعه   ي برنامـه تواند در قالب راهکارهـایی کـه در جهـت تبیـین و ارائـه     آن می

  ان و رجال سیاسی کشور به کار گرفته شود.ریز توسط برنامه -مدت یا دراز مدت

-توانـد پایـه و بسـتري بـراي تقویـت پـژوهش      از بعـد نظـري، ایـن پـژوهش مـی      عالوه بر ایـن، 

ــ  ار هــاي مربــوط بــه تمــدن اســالمی قــرار گیــرد و بــه عنــوان مقــدمات بنیــانی و قــوام بخــش در اختی

بـا تبیـین آراء امـام     سـازد کـه  ایـن امکـان را فـراهم مـی     پژوهشگران این عرصه قرار گیرد. این پژوهش

گیـري تمـدنی انقـالب    هـاي کـالن و رئـوس اساسـی جهـت     خمینی (ره) پیرامون تمـدن اسـالمی، پایـه   

ي آراء تمــدنی امــام خمینــی (ره) و دســتاوردهاي تمــدنی انقــالب  اســالمی مشــخص، و حتــی فاصــله

  هش در این راستا تلقی شود.اي براي پژواسالمی هویدا شود و یا حداقل مقدمه

  پژوهشسؤال. 3

  )سوال اصلی:1(

هــاي سیاســی، دیــدگاه امــام خمینــی (ره) بــه  ي تمــدن بــراي نظــام بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه

  ي معاصر در مورد تمدن اسالمی چیست؟ عنوان یکی از متفکران برجسته

  )سواالت فرعی:2(

  ي آن کدامند؟ الف) مفهوم و عناصر تمدن وعوامل شکل دهنده



٣

هــایی پیرامــون تمــدن اســالمی وجــود ب) در میــان اندیشــمندان معاصــر مســلمان چــه رهیافــت

  دارد؟ 

  پیشینه پژوهش.4

ــینه  ــورد پیش ــام     در م ــالمی، و آراء ام ــدن اس ــدن و تم ــاب تم ــه در ب ــام گرفت ــی انج ي پژوهش

  رد:ي کلی تقسیم کتوان آثار موجود را به چهار دستهخمینی (ره) در مورد آن می

انـد. ایـن منـابع    الف) آثار و تألیفاتی که بـه تـاریخ تمـدن و بررسـی ابعـاد گونـاگون آن پرداختـه       

انـد  هـا در طـول تـاریخ پرداختـه    ي آثار تمدنی، بیشـتر بـه گونـه شناسـی تمـدن     و آثار بنیادین در حوزه

  توان به آثار ذیل اشاره کرد:که از میان آنها می

 وتاریخ تمدن اثر آرنولد توین بی؛  

اریخ تمدن اثر هنري لوکاس.ت

  

ــا   ب) کتــاب ــه تــاریخ فرهنــگ و تمــدن اســالمی بــه صــورتی خــاص پرداختــه و ب هــایی کــه ب

نگاهی تاریخی به مراحـل گونـاگون تمـدن اسـالمی و موضـوعاتی چـون علـوم و هنرهـاي مختلـف و          

تـوان بـه تألیفـات    ي ایـن آثـار مـی   انـد. کـه از جملـه   ي تمدن اسـالمی پرداختـه  مشاهیر علمی در حیطه

  ذیل اشاره داشت:

تاریخ تمدن اسالم اثر علی اصغر حلبی؛

تاریخ تمدن اسالم اثر جرجی زیدان؛  

و تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی اثر فاطمه جان احمدي؛  

تمدن اسالمی اثر محمد رضا کاشفی. تاریخ فرهنگ و

  

ــه در    ــابع ک ــري از من ــروه دیگ ــهج) گ ــرار    زمین ــی ق ــورد بررس ــالمی م ــدن اس ــدن و تم ي تم

انـد  گیرند تألیفـاتی هسـتند کـه آراء و نظـرات اندیشـمندان سیاسـی مسـلمان را در خـود جـاي داده          می



٤

هـا آراء امـام خمینـی در مـورد تمـدن اسـالمی مـورد بحـث و بررسـی قـرار           که البتـه در ایـن کتـاب    -

ي علـی اکبـر علیخـانی و همکـاران،     اسـالم، نوشـته  ي سیاسـی در جهـان   . کتـاب اندیشـه  -نگرفته است

  توان در این مورد نام برد. را می

دهنـد کـه   ي تمـدن و تمـدن اسـالمی را تألیفـاتی تشـکیل مـی      د) آخرین گروه از منابع در زمینـه 

پردازنـد. کـه تنهـا دو    مـی  - حـال تمـدن غـرب یـا اسـالمی      -به بررسی آراء امام خمینی پیرامون تمـدن 

  پردازیم.ان در این گروه جاي داد. که در ادامه به شرح و نقد آن میتواثر را می

کتاب فرهنـگ و تمـدن غـرب از دیـدگاه امـام خمینـی (ره) کـه توسـط میـثم طـاهري بنچنـاري            

باشـد و مطالـب و محتـواي آن را    ي تحریـر درآمـده، ایـن کتـاب مشـتمل بـر شـش فصـل مـی         به رشته

توان به سه بخش تقسیم کرد:می

  ؛ي ظهور فرهنگ و تمدن غرب و بررسی اصول و مبانی آنبیان تاریخچه) 1     

غرب گرایـان،  يهاي موجود در جهان اسالم در مواجهه با غرب که به سه دسته) بیان جریان2     

ي ملی گـرا و  ي بعد جریان غرب گزین، به دو دستهغرب ستیزان و غرب گزینان تقسیم شده و در مرحله

  ؛ وگیردشود که امام خمینی (ره) در طیف اسالم گرایان غرب گزین قرار میمیاسالم گرا تقسیم 

  ) بررسی مواضع امام خمینی(ره) نسبت به فرهنگ و تمدن غرب.3     

ي کتـاب بـه مواضـع و مباحـث امـام      در مورد این اثـر بایـد اشـاره داشـت کـه اگرچـه نویسـنده       

داختـه، ولـی در مباحـث مفهـومی، بـه نظـر       خمینی(ره) پیرامـون غـرب بـه نحـو شایسـته و جـامعی پر      

نیــز هــاي اصــلی آن وهــا و مؤلفــهراقــم ســطور در تبیــین دقیــق معنــایی فرهنــگ و تمــدن و شاخصــه

فرهنگ و تمدن غرب، نویسـنده دیـدگاهی سـطحی و گـذرا داشـته و کمتـر بـه مباحـث خـود عمـق و           

  جامعیت بخشیده است.



٥

ــاب     ــن کت ــا ای ــاس ب ــر در قی ــژوهش حاض ــر پ ــوي دیگ ــق  از س ــامع و عمی ــی ج ــه بررس اوالً ب

ــورد      ــی(ره) را در م ــام خمین ــاً آراء ام ــه و ثانی ــالمی پرداخت ــدن اس ــدن و تم ــاتی تم ــومی و مختص مفه

  کند.تمدن اسالمی به صورت مبسوط مطرح می

ي سیاسـی امـام خمینـی(ره) اسـت کـه بـا اهتمـام معاونـت         تمـدن در اندیشـه  دومین اثـر کتـاب  

ي تنظـیم و نشـر آثـار    نیـروي دریـایی سـپاه تـألیف و توسـط مؤسسـه      سیاسی نمایندگی ولـی فقیـه در   

ي مقـاالت  صـفحه و در قالـب مجموعـه    164حضرت امام به چـاپ رسـیده اسـت. ایـن کتـاب کـه در       

ي چهـارده عنـوان   همایش یکصدمین سـالگرد مـیالد امـام خمینـی(ره) فـراهم آمـده اسـت، دربردارنـده        

رغـم ایـن کـه موضـوعات و     د ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه علـی      ي قابل تأمل در مورباشد. نکتهمقاله می

ي امـام(ره) مطـرح شـده اسـت، ولـی در مـتن       عناوین مقاالت بـا محوریـت تمـدن اسـالمی در اندیشـه     

اي کــه در ي در خــور تــوجهی از عنــاوین مقــاالت هســتیم، بــه گونــهمقــاالت شــاهد شــکاف و فاصــله

نـه تعریـف مشخصـی از تمـدن اسـالمی ارائـه        شـود کـه در آن  ي این کتـاب مشـاهده مـی   پایان مطالعه

ي امـام(ره) مطـرح بـوده و از    گردیده، و نه به مـوارد مختلفـی کـه پیرامـون تمـدن اسـالمی در اندیشـه       

شــود، ماننــد تعریــف ي امــام محســوب مــیهــاي بحــث تمــدن اســالمی در اندیشــهمقومــات و بنیــان

ی در نگـاه ایشـان، پرداختـه شـده     ایشان از تمـدن اسـالمی و یـا عوامـل ضـعف و افـول تمـدن اسـالم        

ي ایـن کتـاب، اغلـب ضـوابط و مـواردي      است. از طرف دیگر شـکل و قالـب مقـاالت تشـکیل دهنـده     

را کـه از نظـر اصـول روش تحقیقـی در مـورد یـک مقالـه بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد را نادیـده گرفتــه              

ش حاضـر پـرداختن بـه    کـه بـه جهـت اینکـه در پـژوه     گونه بایستی اشـاره داشـت   در نهایت ایناست.

مباحــث مفهــومی و تبیــین مختصــاتی کامــل از تمــدن و تمــدن اســالمی در کنــار تبیــین و بررســی آراء 

ــق      ــا نگرشــی جــامع و دقی ــه ب ــان و البت ــه صــورتی توأم ــدن اســالمی ب ــاب تم ــی(ره) در ب ــام خمین ام

العـات  امـري کـه هـیچ یـک از منـابع بـه آن نپرداختـه و خـالء آن در منـابع و مط          -صـورت مـی گیـرد   

یابد. این پژوهش شکلی بدیع می -شودتمدنی و آکادمیک عمیقاً احساس می

  :پژوهشفرضیه. 5



٦

  اي در نظر گرفته نشده است.با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرضیه

  روش پژوهش.6

تحلیلـی اسـتفاده شـده اسـت کـه در آن محقـق بـه دنبـال          –در این پـژوهش از روش توصـیفی   

یـا مطلـب را مـورد    و شـیء   ،خواهـد ماهیـت پدیـده، متغیـر      چیستی و چگونگی موضـوع اسـت و مـی   

کنـد و بـه توصـیف     پرسش قـرار دهـد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن تحقیـق وضـع موجـود را بررسـی مـی           

هـاي آن را مطالعـه و    هـا و رونـد   ، فراینـد هـا و صـفات، ماهیـت    پردازد و ویژگـی  دار آن می منظم و نظام

  ).69: 1389نیا،  نماید (حافظ ها را بررسی می در صورت لزوم ارتباط بین متغیر

اي از ســوي دیگــر بــا توجــه بــه ماهیــت پــژوهش، روش گــردآوري اطالعــات از نــوع کتابخانــه

ــیش   ــه صــورت ف ــه ب ــوده اســت ک ــه   ب ــرتبط و طبق ــود و م ــب موج ــابع و مطال ــرداري از من ــدي و ب ب ن

گیرد. برداري از آنها انجام می بهره

  .قلمرو پژوهش7

ــی  ــته پ ــن نگاش ــرو ای ــی (ره)    قلم ــام خمین ــالمی در آراي ام ــدن اس ــوم تم ــین مفه ــویی و تبی ج

.باشد می

  . سازماندهی اولیه پژوهش8

شناسی و مختصات تمدن مفهومفصل اول: 

بــا توجــه بــه دیــدگاه متفکــران  تمــدن اســالمیمختصــات وشناســی مفهــومفصــل دوم: 

  مسلمان

  دن اسالمی از دیدگاه امام خمینی(ره)مفصل سوم: ت

  .گیري بندي و نتیجه جمع- 


