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نـگاه تمدنـی در دوره هـای قبـل از انقـالب بـه ایـران انباشـته از مفاهیم عرفی 
و دنیـوی بـود، در حالی کـه بعـد از انقـالب از معنـای سـکوالِر نهفتـه در تاریخ لفظ 
»تمـدن« بـه مفهومـی دینـی، اسـالمی و حتـی معنـوی تحـول یافـت. فلسـفه تمـدن و 
تمدن پژوهـی و فراینـد تمدنـی در غـرب در مسـیر تفکیک دین از زندگی بوده اسـت، در حالی که فلسـفه تمدن 
و تمدن پژوهـی در ایـراِن بعـد از انقـالب ارائـه الگویـی نظـری و عملـی از زیسـت این جهانی و عینیت بخشـیدِن 
جامـع بـه دیـِن جامع )اسـالم( بوده اسـت. با این رویکرد تمدن شناسـی و تمدن سـازی در ایراِن بعـد از انقالب 
موردتوجـه سیاسـت مداران در نظـام جمهـوری اسـالمی و محققـان و پژوهش گـران حوزوی قرار گرفته اسـت. 
نگارنـده بـا یـک نـگاه ویژه مطالعات تمدنی را در عرصه های سیاسـی و پژوهشـی می کاود و بـا مروری به برخی 
فعالیت هـا و دسـت آوردها، آسـیب های این دسـت مطالعـات را می شناسـاند و نتیجه می گیـرد به رغم نقص ها 
و کمبودهـای تأمـالت و تحقیقـات تمدنـی درایران نسـبت به مطالعـات تمدنی در جهان اسـالم، اهمیت تجربه 

میدانـی جمهـوری اسـالمی در عرصه هـای تمدنی انکارناپذیر اسـت.
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)دوره  سیاسـی  عرصه هـای  در   تمـدن 
انقـالب( از  بعـد 

ادبیـات تمدنـِی عالمـان و فقیهـان فرهنـگ 

و سیاسـت در جمهوری اسـالمی ثابت نبوده و 

تطـورات مختلفـی داشـته اسـت. واژه »تمدن« 

اسـالمی  جمهـوری  بنیان گـذار  کلمـات  در 

حضـرت امـام خمینـی بیشـتر حالـت نفی و 

سـلب دارد و ایشـان بـا به کارگیـری واژه تمـدن 

بـه رد و انـکار تمـدن غرب و تمدنی می پردازدکه 

نظـام شاهنشـاهی آن را در کتـاب »بـه سـوی 

تمـدن بـزرگ« وعده مـی داد.1 در 

یـک نـگاه، پـروژه فکـری امـامـ  

بـا توجـه بـه جایـگاه تاریخـی و 

نقـش بنیان گـذاری ایشـان در 

انقـالب، حکومـت اسـالمی )فاز 

اسـالمی(  تمـدن  سـاخت  اول 

بوده و نه کلیت تمدن اسـالمی. 

در نـگاه دیگـر و بـا توجه به دیگر 

عبـارات ایشـان کـه اسـالم را در 

می داننـد2  تمـدن  مرتبـه  اعـال 

و یـا تمـدن مسـلمانان را فـوق 

تمدن هـا می داننـد3 یـا این کـه بـر تمـدن الهی 

تأکیـد می کننـد،4 امـام بـه جنبه هـای ایجابـی 

تمـدن بـه اختصـار مورد اشـاره قرار داده اسـت، 

لیکـن چـون دوره رهبـری ایشـان از آغاز نهضت 

تـا رحلـت، دوره تأسـیس و نه تفسـیر و تفصیل 

گفتمـان انقـالب و جمهـوری اسـالمی بوده، او 

نتوانسـت به جنبه های ایجابی تمدن اسـالمی 

ورود پیـدا بکنـد. بـا ایـن همه و به رغـم ادبیات 

سیاسـی و سـلبی امـام در موضـوع تمـدن، بـه 

اندیشـه های جامـع  لحـاظ مبانـی فکـری و 

اجتماعـی، سیاسـی، فلسـفی و عرفانیِ شـان، 

نمی تـوان امـام را یـک مبـدع و یا یک مؤسـس 

تمدنـی بـه حسـاب نیاورد. رویکـرد تمدنی را در 

یـک نـگاه می تـوان متشـکل از پنـج عنصر ذیل 

دانست: 1. نگرش نظام مند به معرفت دینی؛ 2. 

اصول گرایـی در حـوزه فهـم دین، توسـعه گرایی 

در حوزه تحقق دین؛ 3. تکامل در روش اجتهاد 

و تجدید نظر در روش علوم؛ 4. ضرورت تدوین 

الگوهـای اجتماعـی؛ 5. پی ریـزی تمـدن نوین 

اسالمی.5 

بـا عنایـت بـه این پنـج اصل، 

بـدون شـک بایـد امـام را یـک 

نظریه پـرداز بلکـه یـک مؤسـس 

تمدنـی بـه حسـاب آورد. از ایـن 

اندیشـه  شـاخصه های  نظـر، 

تمدن گـرا را در آرا و عملکـرد امام 

خمینـی  بیـش از هـر جـای 

دیگـر می تـوان جسـت و جو کرد. 

در  امـام  طرح هـای  و  ایده هـا 

مـورد انقـالب فرهنگـی، وحدت 

حـوزه و دانشـگاه، اتحـاد امـت اسـالمی، نقـش 

زمـان و مـکان در اجتهـاد، والیـت مطلقـه فقیه 

و احـکام حکومتـی و باالخـره تفسـیر حکومـت 

بـه عنـوان فلسـفه عملـی فقه، همـه نقطه های 

عطـف اندیشـه تمدن گـرا و مهندسـی تمدنـی 
بـوده اسـت.6 و7

بعـد از امـام راحـل ادبیـات سـلبی تمـدن در 

د انقـالب ادامـه یافتـه و  سـخنان رهبـر مجـدِّ

در عیـن حـال از سـال 1370 )1991 م(، ادبیـات 

ایجابــی  جنبه هــای  بــه  امــام 
تمــدن بــه اختصــار مــورد اشــاره 
چــون  لیکــن  اســت،  داده  قــرار 
آغــاز  از  ایشــان  رهبــری  دوره 
نهضــت تــا رحلــت، دوره تأســیس 
گفتمــان  و نــه تفســیر و تفصیــل 
اســالمی  جمهــوری  و  انقــالب 
بــوده، او نتوانســت بــه جنبه هــای 
ورود  اســالمی  تمــدن  ایجابــی 

بکنــد. پیــدا 
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گفته هـای  در  تمـدن  ایجابـی 

ایشان آغاز گردید. پس از دوسال 

از تأکیدهـای رهبـری بر ضرورت 

صورت بنـدی  و  تمدن سـازی 

نظریـه  اسـالمی،  تمـدن 

هانتینگتـون  چالش برانگیـز 

مبنـی بـر برخـورد تمدن هـا )بـه 

صورت یک مقاله در سـال 1372 

)1993 م( و سـپس بـه صـورت 

یـک کتـاب در سـال 1375 ش 

)1996 م( منتشـر شـد. در سی ام 

شـهریور 1377 )سـپتامبر 1998( سـید محمـد 

خاتمـی رئیـس جمهـور وقت ایـران در واکنش 

گفت وگـوی  طـرح  هانتینگتـون،  نظریـه  بـه 

تمدن هـا )در برابـر تئـوری هانتینگتـون( را در 

سـازمان ملـل مطـرح کـرد. همزمـان گفتمـان 

تمدنـی در ادبیـات رهبـر ایـران ادامـه یافـت 

و ایشـان بـا مخاطبـان بیرونـی و گاه خارجـی 

مسـئله گفت وگوی تمدن ها را مورد تأکید قرار 

دادنـد8 و بـا مخاطبان داخلی بر تأسـیس تمدن 

و فراینـد سـاخت تمـدن تأکید کردنـد )از 1379 

ش/ 2000 م بـه بعـد(.

هـر میـزان ادبیـات تمدنی در میان عالمان و 

فقیهان اجتماع و سیاست در ایران اوج گرفت، 

نـگاه تمدنـی و ضـرورت تمدن سـازی برخـی از 

جریان هـای روشـن فکری کـه کرنـش در برابـر 

غرب را امری ناگزیر می دانند و سکوالریزاسیون 

عقب ماندگـی  از  برون رفـت  راه  را  شـرقی 

می داننـد، مغضـوب و مطـرود واقـع شـد. از 

نظر روشـن فکران سـکوالر، اساسـًا نظریه تمدن 

اسـالمی و پـروژه تمدن سـازی، 

رادیکال تریـن و حداکثری تریـن 

نظریـه در موضـوع رابطـه دیـن 

و زندگـی تلقـی می شـود. ایـن 

بدان سـبب اسـت که آن ها کاماًل 

بدیـن امر واقـف بودند که تمدن 

واژه ای فراخ و گسـترده اسـت که 

بسـیاری از حوزه هـای اجتماعی 

را پوشش می دهد.9 هانتینگتون 

می گویـد: »باالتریـن گروه بنـدی 

فرهنگـی و گسـترده ترین سـطح 

آن، هویت فرهنگی ]یا تمدنی[ اسـت که انسـان 

از آن برخـوردار اسـت.«10 برخـی از دانشـمندان 

هم به رغم پاسـخ به هانتینگتون، همین تلقی 

از تمـدن را ارائـه کرده انـد: »منظـور از تمـدن، 

بزرگ تریـن واحـدی اسـت درون کلیـت ابنـای 

بشـر که انسـان به آن گرایش دارد. غیر از جمع 

کلی بشـریت و نوع انسـان، بزرگ ترین واحدی 

کـه انسـان بـه آن تعلـق دارد، واحـد تمـدن 

اسـت.«11 برپایـه همیـن تلقی از تمـدن به مثابه 

کالن تریـن واحـد اجتماعـی، صف بندی هـا در 

قبـال ایـن موضوع شـکل گرفـت؛ چراکه اصالح 

مختلـف  حوزه هـای  اصـالح  موجـب  تمـدن 

آن  اجتماعـی می شـود و خرابـِی  و  انسـانی 

هـم حوزه هـای وسـیع اجتماعـی و فرهنگـی 

را بـه فسـاد می کشـاند و همان طـور کـه جنـگ 

میـان تمدن هـا می توانـد بسـیار مصیبت بـار و 

خطرنـاک باشـد، گفت وگـوی میـان تمدن ها یا 

تعـارف میـان تمدن هـا هم بسـیار سـازنده تر از 

گفت وگـوی میـان دو کشـور یـا حتـی دو ملـت 

بزرگ تریــن  همــان  تمــدن  گــر  ا
آن گاه  باشــد،  اجتماعــی  واحــد 
هــر دینــی )انســانی یــا الهــی( کــه 
و  بزرگ تریــن  بشــود،  تمدنــی 
وســیع ترین  در  دیــن  مؤثرتریــن 
بــود.  قلمــرو اجتماعــی خواهــد 
گــر بخواهــد به مثابــه  اســالم هــم ا
دیــن، بزرگ تریــن باشــد و هویــت 
اســالمی مســلمانان در مقیــاس 
در  بایــد  بمانــد،  محفــوظ  امــت 
قالــب تمدنــی تجلــی پیــدا بکنــد. 
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خواهـد شـد. اگر تمدن همـان بزرگ ترین واحد 

اجتماعـی باشـد، آن گاه هـر دینـی )انسـانی یـا 

الهی( که تمدنی بشـود، بزرگ ترین و مؤثرترین 

دیـن در وسـیع ترین قلمـرو اجتماعـی خواهـد 

بـود. اسـالم هـم اگـر بخواهـد به مثابـه دیـن، 

بزرگ تریـن باشـد و هویت اسـالمی مسـلمانان 

در مقیـاس امـت محفـوظ بمانـد، بایـد در قالب 

تمدنـی تجلـی پیـدا بکنـد. عـالوه این کـه اگـر 

تمدنی همچون تمدن اسـالمی بخواهد در برابر 

هجمـه فرهنگی و تمدنـی دیگربودهای تمدنی 

ماننـد تمـدن غـرب مقاومـت کنـد و از هویـت 

تاریخـی، دینی و فرهنگـی خود حفاظت نماید، 

ناگزیـر بایـد در فراینـد تمدنـی ایـن مقاومـت را 

فعال سـازد وگرنـه در برابر چرخ دنده های تمدن 

مسـلط از بیـن خواهـد رفـت و ایـن ضـرورت 

دیگـری اسـت بـرای تفکـر و نگـرش تمدنـی در 
دنیـای معاصر مسـلمانان.12

 تمدن در عرصه های دانشی
 برای پاسخ به برخی از ابهامات نظری و الهیاتی 

در موضـوع تمـدن، فعالیت هـای مختلفـی در 

دانشـگاه ها و حوزه ها مطرح شـده است که هر 

یک از آن ها می تواند محل اعتنا باشد. پیش از 

این، مطالعات تمدنی در دانشگاه های مختلف 

و در دپارتمان های تاریخ با عنوان »تاریخ تمدن 

و ملل اسالمی« خالصه می شد، اما در ایام بعد 

از انقـالب گونه های مختلفی از رویکرد الهیات 

بـه مقولـه تمدن آغاز گردید که ریشـه آن بیش 

از آن که در دانشـگاه باشـد در حوزه بوده است، 

بیش از آن که ترجمه محور باشد، تألیف محور 

بوده و بیشـتر از آن که جامعه شـناختی باشـد، 

الهیاتی و دین شناسـانه بوده اسـت. نمونه این 

قبیـل از مطالعـات را می تـوان در محصوالت و 

آثاری که در دهه هشـتاد در جمهوری اسالمی 

رخ نمود، مشـاهده کرد که در ادامه به برخی از 

این آثار و توسعه دانشی در آن اشاره می کنیم.

 پژوهش های حوزوی در موضوع تمدن
الف( مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی )پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی(
نقطـه آغازیـن مطالعـات تمدنـی در دفتـر 

تبلیغات اسـالمی و هسته علمی غرب شناسی، 

اسـالم و غرب و سـپس گروه مطالعات تمدنی 

بـود کـه از 1382 بـه ابتـکار دکتـر محمدتقـی 

سـبحانی در قالـب غرب شناسـی و سـپس در 

قالـب مطالعـات تطبیقی و تمدنی ظاهر گردید 

و اولیـن کتـاب آن بـا عنـوان »جسـتاری نظری 

در بـاب تمـدن« چاپ شـد. جسـتاری نظری در 

عمـل هـم در تعمیق مطالعات مربوط به تمدن 

و هـم در توسـعه رویکـرد تمدنـی در مطالعـات 

انسـانی و اسـالمی مؤثـر بـود. ایـن اندیشـه 

بعدهـا در کتـاب »کاوش های نظری در الهیات 

و تمـدن« توسـعه و تعمیـق یافـت. آن گاه چهار 

شـماره مجلـه کالمـی و فلسـفی »نقدونظـر« در 

موضـوع تمـدن بـه اهتمـام گـروه مطالعـات 

توسـعه  در  متفـاوت  و  نـو  گامـی  تمدنـی، 

مرزهـای دانـش تمـدن بـا رویکـرد الهیاتی بود. 

عـالوه بـر آثـار منتشـر شـده در موضـوع تمدن، 

رویکردهـای تمدنـی در ایـن گـروه، در مـورد 

علـوم اسـالمی و قابلیت هـای تمدنـی در هـر 
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یـک مورد تأکیـد قرار گرفت و در 

قالـب گفت وگوهـا و مصاحبه ها 

با اسـاتید، چشـم انداز جدیدی از 

مطالعـات تمدنـی در عرصه های 

کـه  شـد  آغـاز  اسـالم  دانشـی 

اولیـِن آن ظرفیت هـای تمدنـِی 

علـم کالم اسـالمی بـود کـه بـه 

اهتمـام عبـاس حیدری پـور بـه 

انجـام رسـید. عـالوه بـر ایـن، 

رخـداد علمـی دیگـر در این گروه 

شـکل گیری هسـته مطالعاتـی 

»قـرآن و تمـدن« بـود کـه از عمـر آن بیـش از 

پنجاه جلسـه می گذرد که در دو رویکرد تفسـیر 

ترتیبـی و تفسـیر موضوعـی بـه تمریـن و تقریر 

تمدنـی از قـرآن تمرکـز کـرده اسـت. پـروژه 

گروهـی دیگـری کـه در این مرکز انجـام گرفته، 

پـروژه »کارنامـه تمدنـی جمهـوری اسـالمی« 

اسـت کـه حاصـل مطالعـات تمدنـِی ده نفـر از 

پژوهش گران تمدنی اسـت، که از 1394 شـروع 

شـده و تاکنـون ادامـه یافتـه اسـت و تجربـه 

جمهـوری اسـالمی را در سـه ضلـع: »نظریات«، 

»اسـناد«، و »عملیـات« محـک زده اسـت. 

افـزون  براین، اولین کرسـی نظریه پردازی در 

ایـران در موضـوع »تمـدن« در همین مرکز ارائه 

گردیـد. عـالوه بـر پژوهش های یاد شـده، گروه 

مطالعـات تمدنـی در مرکـز مطالعات اجتماعی 

»مطالعـات  رشـته  طراحـی  بـه  تمدنـی،  و 

نظـری تمـدن« در مقطـع دکتـرا برای دانشـگاه 

باقرالعلوم اقـدام نمـود کـه بعـد از تصویـب 

نهایـی در وزارت علـوم، اکنـون در آسـتانه اجـرا 

دارد.  قـرار  دانشـجو  جـذب  و 

عـالوه بر رشـته مطالعات نظری 

»غرب شناسـی«  رشـته  تمـدن، 

نیـز در سـطح دکتـرِی همـان 

همیـن  به کوشـش  دانشـگاه 

گـروه نوشـته شـد و اکنـون در 

مرحلـه تصویب قـرار دارد. عالوه 

تمدنـی  مطالعـات  انجـام  بـر 

سـفرهای  مجموعـه،  ایـن  در 

موضـوع  در  مختلـف  علمـی 

تمـدن و گاه بـا رویکـرد تمدنـی 

بـه کشـورهایی همچـون امریـکای شـمالی، 

برزیـل، اروپـا )اتریـش و آلمـان(، عـراق، چین و 

مالـزی از جملـه فعالیت هـای ایـن مجموعه در 

توسـعه ارتباطـات علمـی و تمدنـی بوده اسـت 

کـه موجـب ارتقای سـطح دانش تمـدن در این 

مرکـز و گـروه مطالعـات تمدنـی گردیده اسـت.

ب( مؤسسـه مطالعـات راهبـردی علـوم و معـارف 
اسالم )مشهد(13

دیگـر از مؤسسـات کـه درموضـوع »تمـدن« 

پژوهش هـای مؤثـر در ایـران داشـته، مؤسسـه 

مطالعـات راهبـردی علـوم و معـارف اسـالم 

ایـن مؤسسـه در  در مشـهد مقـدس اسـت. 

سـال 1386 بـا مجـوز رسـمی از وزارت کشـور، 

به عنـوان مجموعـه مردم نهـاد، بـا مأموریـت 

»تولیـد سیسـتم ها و فرآیندهـای تمدنـی بـا 

اقتباس از نگرش اسـالم« تأسـیس گردید. این 

مؤسسـه در ده سـال گذشـته، محصـوالت  قابل 

توجهی را ارائه کرده که اشـاره به هریک در سـه 

در  تمدنــی  مطالعــات 
در  و  مختلــف  دانشــگاه های 
دپارتمان هــای تاریــخ بــا عنــوان 
ــالمی«  ــل اس ــدن و مل ــخ تم »تاری
خالصــه می شــد، امــا در ایــام بعــد 
گونه هــای مختلفــی از  از انقــالب 
رویکــرد الهیــات بــه مقولــه تمــدن 
آغــاز گردیــد کــه ریشــه آن بیــش از 
آن که در دانشــگاه باشــد در حوزه 

اســت. بــوده 
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حـوزه تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج می  باشـد. 

در عرصـه تحقیقاتـی، با انتشـار کتـاب »نگرش 

سیسـتمی بـه دیـن« و انجـام طـرح پژوهشـی 

»اجتهـاد تمدنی؛ چیسـتی، امکان و چگونگی« 

بـه ارائـه مبنـای نظـری پرداختـه اسـت. بـا 

انتشـار کتـاب »راهنمـای تحقیـق بـا اقتبـاس 

از نگـرش اسـالم بـه هسـتی و علـم« و انجـام 

طـرح پژوهشـی »الگوریتـم اجتهـاد« بـه ارائـه 

روش توجـه کـرده اسـت و بـا انتشـار کتـاب 

»چرخـه از تولیـد تـا مصـرف نـان بـا اقتبـاس از 

نگـرش اسـالم«، »راهنمای تدریـس با اقتباس 

از نگـرش اسـالم« بـه ارائـه نمونـه دسـت زده 

اسـت. در عرصـه آموزشـی هـم، دوره سه سـاله 

تربیـت محقـق طـراح سیسـتم های تمدنـی را 

بـرای طـالب درس خـارج برگـزار کـرده و بـه دو 

گـروه پنج نفـره تحقیقاتـی »مـدل شهرسـازی با 

اقتباس از نگرش اسـالم« و گروه »مدل تأمین 

اجتماعـی بـا اقتبـاس از نگرش اسـالم« دسـت 

یافته اسـت. در عرصه ترویجی هم چهل عنوان 

کتـاب بـا نمـاِد »نگرشـی دیگـر بـه ...«، ماننـد 

»نگرشـی دیگـر بـه آینده پژوهـی«، »نگرشـی 

دیگر به آرمان شـهر«، »نگرشـی دیگر به تمدن«، 

»نگرشـی دیگـر بـه دیـن«، »نگرشـی دیگـر بـه 

مهدویـت«، »نگرشـی دیگـر بـه قـرآن« را تولیـد 

کـرده اسـت. عالوه برایـن، نزدیـک بـه صـددوره 

تربیـت مـدرس بـا موضوعـات یـاد شـده ، برای 

اسـاتید حوزه و دانشـگاه، طالب و دانشـجویان 

و فعـاالن فرهنگـی در کشـور برگـزار کـرده و 

دانش نامـه مجـازی »مبانـی، روش و نقشـه راه 

تمدن سـازی بـا اقتبـاس از نگـرش اسـالم« در 

نشـانی الکترونیکی isin.ir را راه انداخته اسـت. 

ایـن مؤسسـه برنامـه ده سـال آینـده خـود را در 

تمرکـز بر تولید کتاب »شـهر طیب«)آرمان شـهر 

اقتبـاس شـده از نگـرش اسـالم بـا بیـان تمـام 

سیسـتم ها و فرآیندهـای الزم در یـک شـهر 

مطلـوب بـا ذکـر جزئیـات( قـرار داده و رشـته 

»فقـه  ارشـد حـوزوی  کارشناسـی  تخصصـی 

تمدنـی« را دنبـال می کنـد.

ج( فرهنگستان علوم اسالمی14
موضـوع تمـدن و همین طـور رویکرد تمدنی 

از دیربـاز مـورد توجـه فرهنگسـتان علـوم در 

حـوزه بـوده اسـت. از نـگاه فرهنگسـتان علـوم 

اسـالمی تمـدن تعّین بخـِش ارتبـاط انسـان 

بـا خـدا، جامعـه وطبیعـت اسـت و الزمـه ایـن 

ارتبـاط این اسـت که تمـدن هم در نحوه ارتباط 

انسـان بـا خـدا و هـم تأثیـر انسـان و جامعـه 

بـر طبیعـت و هـم در نحـوه تأثیـر طبیعـت بـر 

انسـان و جامعـه حضـور دارد. البتـه مناسـبات 

و ابعـاد حیـات انسـانی آن گاه وصـف تمدنـی 

پیـدا می کننـد کـه بـه پذیـرش اجتماعی برسـد 

و بـه تعبیـری نهادینه شـده باشـند. اسـالمیت 

تمـدن بـه معنـای جریـان روش منـد دیـن در 

تمامـی حوزه هـای حیـات تمدنـیـ  اجتماعـی 

بشـر اسـت. نظـام مفاهیـم )مفاهیـم بنیـادی، 

راهبـردی و کاربـردی(، سـاختارهای اجتماعـی 

)که بر اسـاس آن همه ارتباطات انسـانی شـکل 

می گیـرد(، محصـوالت تمدنـی )کـه بـر اسـاس 

آن جریـان نیـاز و ارضـای مدیریـت می شـود( 

زیرسـاخت اساسـی هـر تمدنـی اسـت کـه بـر 
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شـکل می گیـرد. از منظـر فرهنگسـتان علـوم 

اسـالمی در حـوزه بینـش تمدنـی، تکامـل و 

هماهنگی بین سـه حوزه از عقالنیت، عقالنیت 

دینـی، عقالنیـت نظـری و عقالنیـت تجربـی بر 

مـدار وحـی الهـی الزم اسـت. تکامـل عقالنیت 

دینـی درراسـتای دسـتیابی بـه فقـه نظامـات 

تمدنـی و بلکـه باالتـر فقـه احـکام سرپرسـتی 

تغییـرات اجتماعـی در مقیـاس تمدنی صورت 

می گیـرد و تکامـل عقالنیـت نظری در راسـتای 

دسـت یابی بـه حکمـت تمدنـی و نظـام فکـری 

اجتماعـی و تمدنـی و تحلیـل حرکـت و تغییـر 

پدیـده ای  تغییـرات  هماهنگـی  کیفیـت  و 

اجتماعـی و طبیعـی در عمیق تریـن الیه هـای 

فلسـفی اسـت و تکامـل عقالنیـت تجربـی در 

راسـتای باالبـردن کارآمـدی تمـدن اسـالمی در 

ارائـه معـادالت هماهنـگ جهـت تصـرف در 

انسـان، جامعه و حیات اسـت. تکامل این سـه 

حـوزه از عقالنیـت و هماهنگـی بیـن آن هـا جز 

از طریـق تکامـل منطـق و روش هـای پژوهـش 

و پایـگاه هماهنگی کننـده ایـن 

روش ها )فلسـفه شدن اسالمی( 

در ایـن سـه حـوزه از عقالنیـت 

فقاهـت  نیسـت.  امکان پذیـر 

حوزه هـای علمیـه بـا تأسـیس 

از  بتوانـد  بایـد  جدیـد  قواعـد 

بـرای  کلـی  احـکام  اسـتنباط 

موضوعـات کلـی عبور کند و فقه 

حکومتـی را بـه فقه پاسـخ گو به 

مسـائل مسـتحدثه تنـزل ندهد، 

بلکـه بـا ارائـه قواعـد جدید بـه دنبال اسـتنباط 

نظامات از منابع باشـد و افزون براین، دسـتگاه 

فقاهت باید ظرفیت خود را در سـطح اسـتنباط 

احـکام والیت و سرپرسـتی جامعه اسـالمی در 

راسـتای تحقق تمدن نوین اسـالمی در مقیاس 

جهانـی بـاال ببـرد. کتـاب »مهندسـی تمـدن 

اسـالمی« نوشـته عبدالعلـی رضایـی، کتـاب 

»اسـتمرار انقـالب بـا کدامین گفتمان« نوشـته 

مصطفـی جمالـی، و کتـاب »بینـش تمدنـی« 

نوشـته سـیدمحمدمهدی میرباقـری در همین 

راسـتا در جهـت تبییـن همین معنـا از تمدن و 

تمـدن اسـالمی بـوده اسـت.

 پژوهش های حوزوی با رویکرد تمدنی
15الف( گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم
دانشـگاه باقرالعلـوم  معاونـت آموزشـی 

دفتـر تبلیغـات اسـالمی حوزه علمیه قم اسـت 

و گـروه تاریـخ و تمـدن در آن هـم قدیمی تریـن 

گـروه دانشـگاهی در قـم اسـت کـه به تازگـی بر 

اسـاس مصوبـه هیئـت امنـای دانشـگاه نـام 

پیشـین خـود )گـروه تاریـخ( را 

در سـال 1395 بـه گـروه »تاریـخ 

اسـت.  داده  تغییـر  تمـدن«  و 

در  گـروه  فعالیـت  مهم تریـن 

ایـن فاصله زمانی، پشـتیبانی از 

تدوین برنامه و سـرفصل دروس 

رشـته مطالعـات نظـری تمـدن 

مطالعـات  مرکـز  در  کـه  بـوده 

اجتماعـی و تمدنـی پژوهشـگاِه 

علوم و فرهنگ اسـالمی طراحی 

علــوم  فرهنگســتان  نــگاه  از 
تعّین بخــِش  تمــدن  اســالمی 
ارتبــاط انســان بــا خــدا، جامعــه 
ایــن  الزمــه  و  اســت  وطبیعــت 
تمــدن  کــه  اســت  ایــن  ارتبــاط 
هــم در نحــوه ارتبــاط انســان بــا 
خــدا و هــم تأثیــر انســان و جامعــه 
بــر طبیعــت و هــم در نحــوه تأثیــر 
جامعــه  و  انســان  بــر  طبیعــت 

دارد. حضــور 
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گردیـد و درحـال پی گیـری مراحـل تصویـب 

آن در وزارت علـوم، تحقیقـات و فـن آوری و 

زمینه سـازی بـرای راه انـدازی این رشـته اسـت. 

فعالیـت  بـه  شـروع  پی گیـری  هم چنیـن 

دوفصل نامـه »مطالعـات نظری تاریخ و تمدن« 

بـر اسـاس مصوبـه میـز تمدن اسـالمی، دیگر از 

مهم تریـن اقدامـات ایـن گـروه در زمینه تمدن 

بـه شـمار مـی رود.

ب( پژوهشکده اسالم تمدنی )مشهد(16
پژوهشـکده اسـالم تمدنـی در پژوهشـگاه 

علـوم و فرهنـگ اسـالمی نیز بـه موضوع تمدن 

و همین طـور بـه رویکـرد تمدنـی در مطالعـات 

خود پرداخته اسـت. رونمایی از ابعاد و زوایای 

تمدنـِی برخـی متـون گذشـته )کـه بـه ظاهـر 

کاربـری تمدنـی ندارند( ماننـد الذریعه از جمله 

کارهـای ایـن مجموعـه بـا رویکـرد تمدنی بوده 

اسـت. عالوه بر این، برخی از آثار تمدنی دراین 

مجموعـه، برگـزاری کارگاه های تمدن اسـالمی 

در دانشـگاه ها، سـفر علمـی نخبگانـی بـا هدف 

اکتشـاف ظرفیت هـای تمدنی به جهان اسـالم 

نیـز بـا همیـن رویکـرد تمدنـی در آن جـا انجـام 

یافتـه اسـت. برخـی از آثـار تمدنـی در ایـن 

پژوهشـکده عبارتنـد از کتـاب »اندیشـه های 

تمدنی آیة اهلل شیخ محمد رضا کلباسی«)آماده 

نشـر(، و کتاب »اندیشـه های تمدنی شیخ عزیز 

 »Islamic perspective« اهلل عطـاردی«، مجلـه

در  انتقـادی  مطالعـات  »نقـش  مقـاالت  و 

احیـای علـوم دینـی در تمـدن نوین اسـالمی«، 

»طبقه بنـدی علـوم بـا رویکرد اسـالمی ایرانی«، 

مختصـات  و  الزامـات  شناسـایی  »ضـرورت 

پارادایـم جدیـد«، »پارادایم نوین تقسـیم علوم 

در ایـران«، »پیامدهـای اقبـال و ادبـار بـه علوم 

طبیعـی در تمـدن اسـالمی«، »ظرفیـت تمدنِی 

محبـت در مکتـب رضـوی«، »بررسـی جایـگاه 

تعامـل تمدنـی حوزه هـای علمیـه شـیعه در 

دانـش  موقعیـت  »بررسـی  اسـالم«،  جهـان 

تمدن شناسـی در تمـدن اسـالمی«، »موقعیـت 

امامـان  روزگار  در  شـیعه  تمدنـی  فرهنگـی 

 ،»بـا تأکیـد بـر دوره امامـت حضـرت رضـا

»بینش هـا وکنش های تمدنی سـید مرتضی«، 

»کاربـرد  جاحـظ«،  اجتماعـی  »اندیشـه های 

واژگان عدالـت و تمـدن و نسـبت میـان آن دو 

در قـرآن«، موضـوع تمدن اندیشـی و موقعیـت 

کنونـی آن در ایـران«، »الـزام نخسـت حرکت به 

سـوی برپایـی تمـدن نویـن اسـالمی«، »گذری 

بـر ابعـاد فرهنگـی تمدنـی شـیعیان در تاریـخ 

اسـالم بـه روایـت عبدالجلیـل قزوینی در کتاب 

النقض« و »جایگاه نمادها در ایجاد و گسترش 

تمـدن اسـالمی« از جملـه نمونه های مطالعات 

تمدنـی در ایـن پژوهشـکده بـوده اسـت.

ج( پژوهشـکده تاریخ )پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی(17

پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسـالمی، عالوه 

بـر این کـه در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی 

مسـتقل بـه موضـوع تمدن و بـه رویکرد تمدنی 

می پردازد، در برخی از پژوهشـکده های خود نیز 

رویکـرد تمدنـی را همـواره در نظـر گرفته اسـت 

کـه از آن جملـه می تـوان بـه پژوهشـکده تاریخ 
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و سـیره اهل بیت  اشـاره کرد. 

رویکـرد تمدنـی در بازشناسـی 

نهادهـا سیاسـی، اجتماعـی و 

فرهنگـی در کتاب های زیر لحاظ 

شـده اسـت: »دیوان نقابـت« اثر 

محمدهـادی خالقی که پیدایش 

تشـکیالت  اولیـه  گسـترش  و 

بررسـی  را  سـادات  سرپرسـتی 

کـرده اسـت، »دولتمردان شـیعه 

در دسـتگاه خالفت عباسـی« اثر 

مصطفی صادقی که از شخصیت شیعی کارگزار 

خالفـت عباسـی بحـث کـرده و کتـاب »نهـاد 

والیت عهـدی در خالفـت امـوی و عباسـی« اثـر 

عبـاس احمدونـد. عالوه بر آثار یاد شـده، برخی 

از آثـار ایـن مجموعـه به مقولـه فرهنگ جامعه 

پرداخته انـد: »فرهنگ نامـه مؤلفـان  اسـالمی 

اسـالمی« که نویسـندگان مسـلمان و آثار آن  ها 

را بـه اختصـار تا پایان قرن ششـم بررسـی کرده 

اسـت، »سـیمای دوازده امام در میراث مکتوب 

اهل سـنت« اثـر منصور داداش نـژاد که زندگانی 

ائمـه  را در کتاب هـا و فرهنـگ اهل سـنت 

بررسـی کـرده اسـت و »اهل بیـت  در آثـار 

دانشـمندان اندلـس« اثـر حمیدرضـا مطهـری 

کـه دیـدگاه و فرهنـگ دانشـمندان اندلـس 

دربـارۀ اهل بیـت را تبییـن کـرده اسـت. در ایـن 

بیـن، برخـی از تحقیقـات معطـوف بـه میـراث 

گذشـتگان )مانند تاریخ نـگاری ابن طاووس اثر 

مصطفی صادقی(، و برخی از آثار تعاملی مانند 

»تعامـل شـیعیان امامیـه بـا دیگـر مسـلمانان 

در سـه قـرن اول هجـری« اثـر سـیدعبداهلل 

  حسـینی و نیز »مواجهه ائمه

بـا ناهنجاری هـای اجتماعـی« 

واسـعی  سـیدعلی رضا  اثـر 

»مناسـبات  همین طـور  و 

اثـر  ایرانیـان«  و    اهل بیـت

سـیدمحمود سـامانی و »رسـول 

تنش هـای  مدیریـت  خـداو 

مدینـه« اثر حسـین قاضی خانی 

از جمله آثاری هسـتند که بحث 

تعامـل مسـلمانان بـا دیگـران و 

تـالش آن هـا در تنش زدایـی را بحـث کرده انـد. 

برخـی از پژوهش هـای تمدنـی در پژوهشـکده 

بـه فرهنـگ و تمـدن مناطـق خـارج از قلمـرو 

ایـران پرداختـه اسـت کـه از آن جملـه می توان 

بـه »تاریـخ اجتماعی شـیعیان هند« اشـاره کرد 

کـه روابـط اجتماعـی شـیعیان در ایـن منطقـه 

را بررسـی کـرده یـا کتـاب »فرهنـگ و تمـدن 

اسـالمی در ماوراءالنهـر« کـه همین مقوله را در 

ماوراءالنهـر پـی گرفتـه اسـت.

)در  تمــدن«  رویکــرد  و   »موضــوع 
) ی ز ن ســا گفتما

اسـالمی  الفکـر  لتنمیـه  الحضـاره  مرکـز  الـف( 
)گفتمان سازی در سطح جهان اسالم(18

بـرای پی گیـری پـروژه تمدن نوین اسـالمی 

در سـطح جهان اسـالم با همت چند شـخصیت 

فکری و فرهنگی از ایران و لبنان در سـال 2007 

میالدی )برابر با 1386 شمسـی( مؤسسـه ای با 

نـام »مرکـز الحضـارة لتنمیة الفکر اسـالمی« در 

شـهر بیـروت پایه گـذاری گردید. مرکـز الحضارة 

کــه  بــاور  بــا ایــن  مرکــز الحضــارة 
راه عملــی بــرای حــل معضــالت 
بــا  تنهــا  اســالم،  جهــان  کنونــی 
بــر  مســلمان  نخبــگان  توافــق 
راهبــردی و مصالــح  اصــول  ســر 
مشــترک امــت اســالمی صــورت 
می پذیــرد، معتقــد اســت کــه ایــن 
پرتــو  در  حاضــر  حــال  در  مهــم  
اســالمی  نویــن  تمــدن  گفتمــان 

می پذیــرد. امــکان 
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بـا ایـن بـاور کـه راه عملـی برای حـل معضالت 

کنونـی جهـان اسـالم، تنهـا بـا توافـق نخبـگان 

مسـلمان بـر سـر اصـول راهبـردی و مصالـح 

می پذیـرد،  صـورت  اسـالمی  امـت  مشـترک 

معتقـد اسـت کـه ایـن مهـم  در حـال حاضـر 

در پرتـو گفتمـان تمـدن نویـن اسـالمی امـکان 

می پذیرد. این مؤسسـه پس از ده سـال فعالیت 

مسـتمر بـا تولیـد 250 جلـد کتـاب و برقـراری 

ارتبـاط گسـترده بـا محافـل علمـی و فرهنگی و 

تشـکیل سـی همایـش و نشسـت تخصصـی و 

150 بـار حضـور در نمایشـگاه های بین المللـی 

و... گامی بلند برداشـته اسـت. مرکز الحضاره در 

راسـتای شناسـایی و شناساندن اصول و عناصر 

مدنیـت نویـن اسـالمی، از همـان آغـاز اهـداف 

زیـر را در دسـتور کار خویـش قـرار داد:

1. شـناخت چارچـوب تفکر تمدنی اسـالم از 

منظـر معـارف قـرآن کریم و سـنت پیامبر بزرگ 

اسـالم و اهل بیت ایشـان؛

2. بازخوانـی تجربه هـای تمدنـی مسـلمین 

در طـول تاریـخ  و نیـز بازشناسـی اندیشـه ها و 

اقدامـات اصالحـی متفکران و رهبران اسـالمی 

در دوره معاصـر؛

3. پی جویـی اسـباب انحطـاط و انفعـال 

فکـری و تمدنـی جهـان اسـالم در برابـر دنیـای 

غـرب و آسیب شناسـی فرهنگـی و اجتماعـی 

جوامـع اسـالمی؛

4. برقـراری پل هـای ارتباطـی میان نخبگان 

و  معرفـی  جهـت  در  اسـالمی  مؤسسـات  و 

گسـترش اندیشـه تمدنـی اسـالم؛ 5. ایجـاد 

شـبکه تعامـالت و تبـادالت فکـری در میـان 

نخبـگان در جهـت مشـارکت در تولید بنیادهای 

تمـدن نویـن اسـالمی.

در راسـتای اهـداف یادشـده، مقـرر شـد کـه 

ایـن برنامـه کالن در سـه گام پی گیـری گـردد:

گام نخست: تولید و تقویت ادبیات تمدنی 
از طریـق تألیـف، ترجمـه و برپایی نشسـت ها و 

همایش ها؛

گام دوم: تـالش در جهـت گفتمان سـازی 
گسـترده در خصـوص اندیشـه تمدنـی اسـالم 

و ارائـه آن به صـورت پارادایـم رقیـب در برابـر 

مدرنیتـه؛

گام سـوم: ایجـاد زمینه هـای الزم بـرای 
تولیـد مؤلفه هـای علـوم تمدن سـاز اسـالمی 

به صـورت مشـترک توسـط نخبـگان مسـلمان.

گفتنی است که  زبان موردنظر در برنامه های 

این مرکز به دلیل محدودیت امکانات، به زبان 

عربی محدود است و سطح مخاطبان نیز به 

نخبگان علمی و دینی و به ویژه نسل جوان 

اختصاص  اسالمی  کشورهای  در  اندیشمند 

دارد.

بـرای تحقـق گام نخسـت، مرکـز بـا طراحـی 

پنـج سلسـله، بـه تألیـف و تولیـد آثـار علمـی 

ایـن راسـتا پرداخـت: سلسـله مطالعـات  در 

تمدنـی، سلسـله  قرآنـی، سلسـله مطالعـات 

شـخصیت های فکر و اصالح، سلسـله تجربیات 

ایـران معاصـر و سلسـله روابـط ایـران و عـرب.

البتـه مرکـز در ضمـن پرکـردن خـأ ادبیـات 

گسـترده  توزیـع  و  تولیـد  طریـق  از  تمدنـی 

بـا شـخصیت های  تعامـل گسـترده  از  آثـار، 

فکـری، اجتماعـی و سیاسـی و نیـز همـکاری 
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بـا مؤسسـات علمـی غافـل نمانـده و به انـدازه 

خـود، توانسـته جایـگاه شایسـته ای در سـطح 

فراورده هـای  آورد.  بـه دسـت  جهـان اسـالم 

علمـی و موقعیـت بین  المللـی مرکـز الحضـاره 

امـروزه فرصتـی فراهم آورده اسـت تـا گام های 

بعـدی را در راسـتای گسـترش تفکـر تمدنـی به 

سـهولت و عمـق بیشـتری برداشـت. بی گمـان 

ایـن مهـم تنهـا در سـایه همـکاری و هم افزایی 

سـایر مؤسسـات اسـالمی امکان پذیر می گردد.

ب( میز تمدن )در قطب نظام سیاسی و اجتماعِی 
دفتر تبلیغات اسالمی(19

میـز تمـدن کـه فعالیت خـود را در چارچوب 

رویکـرد مسـئله محور دفتـر تبلیغـات اسـالمی 

از بهمـن 1393 آغـاز کـرده، پـس از تدویـن 

بیانیـه تبیینـی مفهـوم ضعـف بینـش تمدنـی 

نظـام  و  خـود(  کانونـی  مسـئله  مثابـه  )بـه 

موضوعـات آن کـه در نشسـتی عمومـی بـا 

حضـور صاحب نظـران اعتبارسـنجی و ویرایـش 

چهارمحـور  در  را  فعالیت هایـی  بـود،  شـده 

آمـوزش، پژوهـش، فرهنگ سـازی و اصـالح 

قوانیـن و سـاختارها بـا محوریـت و اولویـت 

جامعـه مخاطـب طـالب سـامان داده اسـت. 

مرحلـه نخسـت فعالیت هـای این میـز به منزله 

سـتاد بـرای مراکـز اقـدام در دفتـر تبلیغـات 

اسـالمی، بـه مباحـث نظـری تمدن بـا تأکید بر 

تمـدن نویـن اسـالمی معطـوف اسـت و اکنون 

محـور اصلـی ایـن فعالیت هـا تبییـن و ترویـج 

مفهـوم بینـش تمدنی و شـاخصه های آن برای 

گروه هـای مختلـف روحانیـان ماننـد مبلغـان، 

طـالب در حـال تحصیـل و حتـی ائمـه جمعـه 

اسـت. راه اندازی سـامانه جامع تمدن اسـالمی 

از جملـه فعالیت هـای شـاخص میـز در آینـده 

نزدیک اسـت. برخی از اقداماتی که در این میز 

انجـام گرفتـه عبارتنـد از:20تدویـن بسـته جامع 

اقدامـات حـل مسـائل معطـوف بـه مسـئله 

ضعـف بینـش تمدنـی، طراحـی ماتریس نظام 

مسـائل و راهکارهـای حـل مسـائل تمدنـی، 

طراحـی پژوهش هـای معطـوف بـه مفاهیـم، 

جریان هـا،  رویکردهـا،  نظریه هـا،  چیسـتی، 

مأخذشناسـی، معطوف به تاریخ تمدن گذشـته 

اسـالمی؛ معطـوف بـه تمـدن نویـن اسـالمی؛ 

معطـوف اسـت بـه آموزه هـای تمدنـی اسـالم 

بـا تأکیـد بـر مکتـب اهـل بیـت، معطوف به 

تمـدن اسـالمی و دیگر تمدن هـا، به ویژه تمدن 

غـرب، طراحـی و تدویـن طـرح جامع آموزشـی 

در حـوزه تمدن )تأسـیس رشـته های مطالعات 

نظـری تمدن، فلسـفه تاریـخ( در مقطع دکتری 

و سـطح چهـار حوزه و ارشـد، برگـزاری کارگاه ها 

و  اسـالمی  تمـدن  آموزشـی  نشسـت های  و 

آموزش هـای غیررسـمی و نشسـت های علمـی 

تخصصـی مرتبـط بـا تمـدن اسـالمی، هدایـت 

و حمایـت پایان نامه هـای مرتبـط بـا تمـدن 

اسـالمی )فقهـی، فلسـفی، کالمـی، تفسـیری 

علمـی  همایش هـای  برگـزاری  وحدیثـی(، 

ترویجـی در حـوزه تمـدن اسـالمی و برگـزاری 

نشسـت و مسـابقات هنری و ادبی و مسـابقات 

در  هنـری  فرهنگـی ـ  فعالیت هـای  انجـام  و 

حـوزه تمـدن اسـالمی، طراحـی سـامانه تمـدن 

و  تعامـل  چگونگـی  در  بازبینـی  اسـالمی، 
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رشـته های  و  تمدنـی  گروه هـای  تمرکززایـی 

آموزشـی و پژوهشـی.

سـال  چهـار  )در   خمینـی امـام  مؤسسـه  ج( 
اخیر(21

مباحـث مربـوط بـه تمـدن نویـن اسـالمی 

از اولویت هـا و محورهـای برنامـه پنج سـاله 

)از  اندیشـه معاصـر  تاریـخ  گـروه  پژوهشـی 

امـام  مؤسسـه  در  شمسـی(   1400  -1395

خمینـی بوده اسـت. مسـئولیت کمیسـیون 

»ظرفیت هـای موجـود برای تمدن سـازی نوین 

اسـالمی« در برنامـه سـاالنه هفتـه علمی تمدن 

نویـن اسـالمی به مـدت چهـار سـال برعهـده 

مؤسسـه امـام خمینـی بوده اسـت. در قالب 

ایـن کمیسـیون حـدود سـی مقالـه ترویجـی و 

علمی ـ پژوهشـی سـفارش و تدوین شـده است 

کـه بیسـت مقالـه آن در مجموعه مقاالت هفته 

علمـی تمـدن نوین اسـالمی و در برخی مجالت 

عملی-پژوهشـی منتشـر شـد. دبیرخانـه علمی 

هفتـه علمـی تمـدن نوین اسـالمی در مؤسسـه 

امـام خمینـی مسـتقر شـده کـه مسـئولیت 

نظـارت و ارزیابـی مقـاالت ارائـه شـده بـه ایـن 

همایـش و فصل بنـدی و چینـش مجموعـه 

مقـاالت جهـت انتشـار را در چهـار سـال اخیـر 

درحـدود دویسـت مقالـه برعهده داشـته اسـت. 

پنـج کرسـی ترویجـی و ده نشسـت علمـی در 

موضوع تمدن نوین اسـالمی در سـه سـال اخیر 

در مؤسسـه امام خمینی برگزار شـده اسـت. 

مسـئولیت کمیسـیون علوم انسـانی اسالمی و 

تمـدن نویـن اسـالمی در همایش بیـن المللی 

علـوم انسـانی اسـالمی در 1396 شمسـی،  نیـز 

برعهـده گـروه تاریـخ اندیشـه معاصـر مؤسسـه 

امـام خمینـی بـوده کـه در قالـب ایـن همایش 

هـم پنـج مقالـه علمـی پژوهشـی تدویـن و در 

همایـش ارائه شـد.

 آسیب ها و ظرفیت های تمدن پژوهی در 
ایران

در  کـه  گسـترده ای  فعالیت هـای  به رغـم 

دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها در حـوزه علمیـه 

بعـد از انقـالب در موضـوع تمـدن یـا بـا رویکرد 

تمدنـی شـکل گرفتـه، چندیـن آفـت و آسـیب 

همـواره تمـدن و تمدن پژوهـان را آزرده و مانـع 

از هم افزایـی و دقـت در ایـن مطالعـات گشـته 

اسـت:

نخسـت:این که ایـن فعالیت هـا ناظـر بـه 

هـم نبـوده و از پیشـینه ها در تحقیقـات تمدنی 

آگاهی الزم وجود نداشـته اسـت. فقدان ارتباط 

پژوهش گـران تمدنـی بـا یک دیگـر، بی اطالعی 

از کارهـای انجـام شـده، فقـدان گفت وگوهـا و 

هم اندیشـی های مؤثـر، تأکیـد بـر آیین هـای 

به طـور  همایش هـا  در  تشـریفات  و  تمدنـی 

را  حوزه هـا  در  تمدنـی  مطالعـات  آشـکاری 

ضعیـف و گاه ناکارآمـد سـاخته اسـت؛

دوم: نبـود رویکـرد انضمامـی در مطالعـات 

تمدنـی، توقـف در لفـظ تمـدن و غفلـت از 

واقعیـت، عناصـر، اصول و شـاخص های تمدن 

در دنیـای اسـالم و همین طـور بی توجهـی بـه 

نیازهـای کالن مسـلمان معاصـر درعمل تمدن 

و تمدن پژوهـی در ایـران را عقیـم کـرده اسـت. 
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ایـن غفلـت بـزرگ، خأهـای بزرگـی را موجـب ف

شـده و فاصله هـا بیـن حـوزه نظـر و عمـل را 

بیشـتر و عمیق تـر نموده اسـت. تأکیـد بر حوزه 

نظـر و فراموشـی سـاحت های عملـی، به لحاظ 

روانـی نوعـی اعتمـاد بـه نفـس غیرواقعـی در 

موضـوع تمـدن ایجـاد کـرده و تمدن پژوهـان و 

کنش گران تمدنی را به فضای رقابت تمدنی در 

دنیـای اسـالم بی توجه و گاه بی انگیزه سـاخته 

و سسـتی و تنبلی هـای بنیان کـن را موجـب 

شـده اسـت. سـرعت تحـوالت تمدنـی در جهان 

امـروز اسـالم حتـی در جاهایی )ماننـد مالزی( 

کـه پیشـینه ای در تمدن و فرهنگ نداشـته اند، 

سرنوشـت و آینده این کشـورها را برخالف میل 

مـا رقـم می زنـد و رقبـای مذهبـی یا دینـی ما را 

بـه رقبـای جـدِی تمدنـی مـا بدل می سـازد؛

حـوزه  در  دانشـی  بـزرگ  سـوم: خأهـای 

مطالعـات تمدنـی اسـت. نـوع تمدن پژوهـان 

در ایـران، به جهـت دانـش زبانـی 

و  ندارنـد  را  الزم  آمادگی هـای 

غالبـًا تک زبانـه یـا دوزبانه انـد. 

تمدن پژوهـان  در  زبانـی  فقـر 

ایرانـی موجـب ناآگاهی آن ها از 

ادبیات بسیار گسترده تمدنی در 

دنیای امروز شـده است. ادبیات 

متراکمـی که بعـد از هانتیگتون 

در مورد تمدن و تمدن اسالمی در 

غـرب به وجود آمده، بسـیار قابل 

اعتناسـت، در حالی کـه محققان 

تمدنـی در حـوزه در کتاب هـای 

قدیمـی تمـدن توقـف کرده اند و 

در ایـن جهـت رشـدی نداشـته اند. تک اندیشـی 

در حوزه هـای تمدنـی هـم درهمین راسـتا بوده 

اسـت. تمدن موضوعی فراخ اسـت و اندیشـه در 

آن موضوع نیز باید در مقیاس کالن و گسـترده 

و در سـطح جهـان اسـالم انعقـاد پیـدا بکنـد. 

باوجودایـن، بسـیاری از اندیشـه های تمـدن 

معطـوف بـه اندیشـه های رقبـای عـرب، ترک و 

ماالیایـی نیسـت و اساسـًا اندیشـه تمدنـی در 

وضعیـت ارتباطـی و گفت وگویـی با دیگران رخ 

نمی دهـد. ایـن رویکـرد تک بینـی هـم اندیشـه 

تمدنـی را نحیـف و ناقـص خواهـد کـرد و هـم 

کنـش تمدنـی را عقیـم و بی نتیجـه خواهـد 

سـاخت.

نکته چهارم: آفت اصلی در تمدن پژوهی یا 

رویکرد تمدنی، سیاسی کردن و شعاری جلوه 

دادن تمدن است. نظریه تمدن و تمدن اسالمی 

باید در دانشگاه و حوزه و در فرایند تحصیالت 

و تحقیقات تمدنی شکل بگیرد. 

نهادهای  پشتیبانی  و  حمایت 

سیاسی از تمدن پژوهی، آن هم 

در فضایی که تمدن پژوهی برخی 

به سخره  سکوالر  جریانات  از 

و  مهم  بسیار  می شود،  گرفته 

ورودهای  اما  است،  حیاتی 

ساحت  در  سیاسی  نابهنگام 

دانش تمدنی و تولیدات علمی 

می تواند  تمدنی  رویکرد  با 

آفت هایی داشته باشد که باید 

از آن حذر کرد.

در  انضمامــی  رویکــرد  نبــود 
در  توقــف  تمدنــی،  مطالعــات 
لفــظ تمــدن و غفلــت از واقعیــت، 
اصــول و شــاخص های  عناصــر، 
و  اســالم  دنیــای  در  تمــدن 
بــه  بی توجهــی  همین طــور 
نیازهــای کالن مســلمان معاصــر 
درعمــل تمــدن و تمدن پژوهــی 
در ایران را عقیم کرده اســت. این 
غفلــت بــزرگ، خألهــای بزرگــی را 
موجــب شــده و فاصله هــا بیــن 
و  بیشــتر  را  عمــل  و  نظــر  حــوزه 

اســت. نمــوده  عمیق تــر 
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 نتیجه
بررسـی محتوایـی آنچـه در حوزه های علمیه 

بعـد از انقـالب درمـورد تمـدن انجـام گرفتـه، 

کار مبسـوطی را می طلبـد تـا معلـوم گـردد کـه 

مطالعـات تمدنـی چه مقدار بـه مرزهای دانش 

تمدن نزدیک تر شـده اسـت و چه میزان مسائل 

موجـود در جهـان اسـالم را حـل کـرده اسـت و 

در نهایـت در تفکـر و زیسـت مسـلمان امـروز 

چه قـدر و چه سـان اثرگذار بـوده و موجب تغییر 

شـده اسـت. دراین بـاره کسـانی کـه در موضـوع 

تمـدن پژوهـش کـرده و نوشـته اند متفـاوت با 

کسـانی اند کـه بـا رویکـرد تمدنـی نوشـته اند، 

هرچنـد تمدن پژوهـان بـه پژوهش گرانـی که با 

رویکـرد تمدنـی بحث می کنند، مدد می رسـانند 

و پژوهش گـران بـا رویکـرد تمدنی هم مسـائل 

قـرار  تمدن پژوهـان  اختیـار  در  را  جدیـدی 

می دهنـد.

گفتنـی اسـت تأمـالت و تحقیقـات تمدنـی 

خأهـای بسـیاری در ایـران داشـته و گاه مـا 

در مطالعـات تمدنـی از جهـان اسـالم عقب تـر 

بوده ایـم، امـا تجربه میدانی جمهوری اسـالمی 

در عرصه هـای تمدنـی بسـیار قابل اعتنـا بوده و 

حرکـت تمدنـی هـم پیش تـر از تفکـر تمدنـی و 

جلوتـر از تجربـه تمدنـی در دیگـر کشـورها بوده 

اسـت. تجربـه تمدنـی در ایـران، سـطح بینـش 

تمدنـی در ایـران را هـم متفـاوت کـرده اسـت.

پی نوشت:
* . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

1 . صحیفـه امـام خمینـی، ج 3، ص 369، 408 و411، 

مؤسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی، تهـران 1378.
2. همان، ج 1، ص 301.
3 . همان، ج 1، ص 374.
4 . همان، ج 6، ص 343.

بـر  "درآمـدی  مقالـه  سـبحانی،  محمدتقـی   .  5
ایـران  در  دینـی  اجتماعـی  اندیشـه  جریان شناسـی 
سـال  ص301-295.  نظـر،  و  نقـد  مجلـه  معاصـر"، 

.1385  ،44-43 شـماره  یازدهـم، 
6 . همـان، مقالـه "درآمـدی بـر جریان شناسـی اندیشـه 
سـال  نظـر،  و  نقـد  مجلـه  معاصـر"،  ایـران  در  دینـی 

.1386 ص266،   ،46-45 شـماره  دوازدهـم، 
7 . بـرای مطالعـه بیشـتر نـک: نهضت علمـی و فرهنگی 
از نـگاه امـام خمینـی، گروه مؤلفـان، پژوهشـگاه علوم و 

فرهنگ اسـالمی، قـم 1386.
8 . ایشـان در سـال 1378 در دیدار با وزیر امور خارجه و 
نماینـدگان سیاسـی ایرانی در خارج از کشـور بر اهمیت 
بحـث گفت وگـو بـا تمدن هـا )نـه بـا دولت هـا و مأمـوران 

سـرویس های اطالعاتـی( را تأکیـد کردند.
9 . Bruce Mazlish, “Civilization in a Historical and 
Global Perspective” International Sociology,P16, 
2001.

10. سـاموئل هانتینگتـون، " نظریـه برخـورد تمدن هـا، 
هانتینگتـون و منتقدانـش"، ص48، ترجمـه و ویراسـته 
مجتبـی امیـری، مرکـز چـاپ و انتشـارات وزارت امـور 

خارجـه، تهـران 1382. 
و  تمدن هـا  "برخـورد  مقالـه  ص124،  همـان،   .11

نصـر. حسـین  نوشـته  بشـر"  آینـده  سـازندگی 
12. بـر اسـاس همیـن نگاه اسـت کـه مرادخـای کاپالن 
در کتـاب »یهودیـت بـه مثابـه تمـدن« بقـای یهودیـت به 
مثابـه دیـن را وابسـته بـه تأسـیس تمـدن یهـود در امریکا 
می دانـد تـا بتوانـد از هویـت دینـی و یهـودی در برابـر 

مدرنیتـه مسـیحی و مدرنیتـٔه سـکوالر محافظـت کنـد.
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13. Kaplan, Mordecai; Judaism as a civilization, 
Toward a Reconstruction of American-Jewish Life, 

Jewish Publication Society of America, 1994

دکتر  المسلمین  و  حجة االسالم  توسط  گزارش  این 
عبدالحمید واسطی تهیه و به نویسنده ارسال گردیده 

است.
توسط  اسالمی  علوم  فرهنگستان  از  گزارش   .  14
حجة االسالم و المسلمین دکتر مصطفی جمالی تهیه 

و ارائه شده است.
15 . این گزارش کوتاه از فعالیت گروه تاریخ دانشگاه 
باقرالعلوم  توسط حجة االسالم و المسلمین دکتر 

محسن الویری ارائه گردیده است.
16 . گزارش از پژوهشکده اسالم تمدن و فعالیت های 
ارائه  و  آماده  باغستانی  توسط دکتر محمد  آن  تمدنی 

شده و البته توسط این جانب تلخیص شده است.

17. این قسمت توسط ریاست محترم پژوهشکده تاریخ 
و سیره، جناب آقای دکتر حمیدرضا مطهری ارائه شده 

است.
محترم  ریاست  توسط  الحضارة  مرکز  از  گزارش   .18
سبحانی  محمد تقی  والمسلمین  حجة االسالم  مرکز، 

آماده شده است.
اسالمی،  تبلیغات  دفتر  در  تمدن  میز  از  گزارش   .19
دکتر  حجة االسالم  جناب  میز  محترم  رئیس  توسط 

محسن الویری آماده و ارائه شده است.
تمدن،  میز  دبیر محترم  توسط  اقدامات  فهرست   .20

آقای مجید نقدی تهیه و ارسال شده است.
21  این قسمت از گزارش توسط حجة االسالم و المسلمین 

دکتر مهدی ابوطالبی تهیه و ارائه شده است.


