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چکیده
دین اسالم پس از استقرار ،بهسرعت توانست بنيانگذار تمدن شگرفي در جهان شود؛ بهگونهاي که تمدنهاي دیگر،
ازجمله تمدن غربي را وامدار خود نماید .امام خميني ،ضمن توجه به ابعاد مادي و معنوي تمددنهدا ،بدا نقدد تمددن
غربي و تأکيد بر مادي و تک بعدي بودن آن ،تمدن اسالمي را جامعترین تمدنها دانسته که داراي روحي سرشار از
ایمان است و این روح در تمامي ارکان آن جریان دارد .امام ،ازسوي دیگر بر وجه معنوي و توان انسانسازي تمددن
اسالمي بهعنوان مهمترین عنصر آن تأکيد ميکند.
کلیدواژگان :امام خميني (ره) ،تمدن ،تمدن اسالمي ،فرهنگ.
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مقدمه
با ظهور اسالم در سرزمين عربستتان ،تغييترا

اتتاتاعی ،هر نگتی ،سياستی و

اقتصادي هراوانی پدید آمد و دین متبين اسالم توانست در انتد زمتانی بتا اتصتا
انسان اي سرگشتته ،بته مبتدس ستتی و اراهته تهتانشناستی نتوین و آمتوزه تاي
حيا بخش ،پایهگذار تادن عظيم تهانی گردد؛ و تادنی پدید آورد که تادن تاي
قدرتاند و با سابقه ایران و روم آن زمان را به چالش و رقتابت تتتدي هتترااواند.
ولی این سيطره و سروري تادن اسالمی پس از مدتی به رکود و سستتی گرایيتد و
بسياري از تلوه ا و شتکوه اتود را از دستت داد .اما با پيروزي انقالب اسالمی به
امام ااينی بار دیگر شکوه تادن اسالمی احتيا

ر بري حضر

شتد.

در این متقاله درپی پاسخ به این ستاا اساستی ستتيم کته تاتدن استالمی در
دیدگاه امام ااينی چه مفهوم ،شااص و ویژگتی ایی دارد؟
تادن مجاوعه داشته ا و سااته اي نرماهزاري و سخت اهتزاري استت کته در
پرتو ابداعا

و هعاليت اي اهراد و گروه اي انسانی ،طی قرون و اعتصار گتتذشته

توسعه و تکامل یاهته و در تاام قتسات اي یک یا چتتند تامعته کته بتا یکتدیگر
ارتباط دارند رایج است .مانند تادن اسالمی ،تادن ایران  .تادن اسالمی بر استا
نگتترت توحيتتدي ،تاتتدنی استتت ایتتدهولوویک بتتا مجاوعتتهاي از ستتااته تتا و
اندواته اي معنوي و متادي تتامعه اسالمی کته انسان را بهسوي کاتا معنتوي و
مادي سوق مید
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

د.

ارکان و شاخصههاي تمدن اسالمی
تادن اسالمی کته ناونه کامل تادن دینی است ،ویژگی تایی دارد کته آن را از
سایر تادن ا متاایز میسازد .کته اغلب این شااصه ا ،درواقع متالحظا
میباشد .این شااصه ا از این

قتترآنی

قرارند:

قوانین دينی

تادن استالمی بتا مجاوعتهاي از قتوانين دینتی کته برگرهتته از قترآن کتریم و
آموزه اي نبوي است ،اه ابعاد زندگی و دقایق حيا
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هردي و اتتااعی ،سياستی،

هر نگی و اقتصادي تامعه استالمی را شامل میشتود .شتاوليت و احاطته قتوانين

اسالمی مبتنی بر آیا

عايق و چندبعدي قرآن کریم ،اهزون بر مساهل کالن حيتا

تاعی ،اردترین و ظریفترین بخش اي زندگی هردي را دربر میگيرد .بته اتين
دليل تادن اسالمی با قتوانين متشخص ،به سير تکاملی تامعه ساتوسو و سرعت
میبخشد .البته ازطرف دیگر نيز باید بر انطباق قواعد و اصو استالمی بتا طبتایع و
هطر

بشري ،و نيز سادگی و بیپيرایگی منحصربههرد این قوانين نيز اشاره داشتت

کته اتود عاملی در اعتال و گسترت این تادن محسوب

میگردد.

نگرش توحیدي

عنصر وحد بخش توحيد با القاي نگرت «از اویی و بهستوي اویتی »1تامعته
اسالمی را دایت می کند و اه اقوام و ملل مختلف را زیر لتواي وحتدانيت گترد
میآورد و پيوندي عايق متيان آنتها ایجاد

میکند.

عامل خردورزي

اسالم دین تفکر و تعاق است .تأکيد و توصيه اي مکرر قترآن کتریم بته تتدبر
ْ َ .وِفَأَنْ ُِ ُُ َْْأََف ََبُْصر ُرونَ ََ .إنَََ
ََُِ َْ
َلَْ َ
تأیيدي بر این مدعاستَ :أَفَََي ْنظُُرونَََإىَل َْ
بلَََْْ ُ
َف يَذلكََلَيبٍَلَ ْوٍمََي َ ُُ ُرون.
اه این آیا آدمی را به تفکري تدفمند هرامیاواند و از انسان متیاوا تد
تا با تأملی عايق ،در اي معرهت را به روي اود بگشاید .گتاه آنقتدر بتراي تفکتر
ارزت قاهل میشود که مقام متفکر را باالتر از مقام عابد و زا دي متهجد میداند که
سالها به عباد

پردااته است .در تفکر و تدبر اسالمی ،ابعاد مختلف عبر آمتوزي

و دانشاهزایی نهفته است و حرکت هرد و تامعه را توسمان تضاين

میکند.

تمدن اسالمي
از دیدگاه
امام خميني (ره)

علم و دانشاندوزي

یکتی از متهم ترین عتناصري که بستتر مناستبی بتراي پيشتروي تامعته ایجتاد

( 99تا )05

میکند ،علمآموزي و کتسب دانش است .اسالم که دینی بالنده استت ،بتا هرااتوان
توامع بشري به توسعه نظام معرهتی ،از اگان میاوا د تتتا بتتا کتتسب علتم و
دانش بر تهل هاهق آیند .اسالم ضان تأکيد واهر بتر ضترور

علمآمتوزي و عاتل

به آن ،عقالنيت مبتنی بر علم را ستتایش متی کنتد و هعاالنته آنهتا را در سرنوشتت
تادنی بشر دايل

میداند.
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رعايت حقوق مظلومان و مستضعفان

و مکتبی استکبارستيز است ،که استتراتژي تامعته

اسالم دین عدالت و مساوا

استالمی را در بترپایی عتدالت مشخص میکند و در پایان ،ستيطره مستضتعفان بتر
لل ْرضََو َْناِ ُه َْْأَِئَّ وَو َْناِ ُه َُْ
ُاُولََف يَ ََْ
تهان را وعده مید تد.ونُرَي ُ َأَ ْنََُسَلِ لَلل َيسَلَُُْ ْ

للْولرَِثنَ .قصص (:)82

.5

از اينرو قرآن کریم با آموزه اي پرهراز ،راه رقابت غيترصتحي را بتر بتتشر
بتسته و از آنها میاوا د با تر حرص و آز ،تقوا پيشته کننتد .اهتزون بتر ایتن از
دیدگاه آموزه اي استالمی ،بتیتقوایی در کتنار نقص عناصر تادنی ت چتون دانتش
و اندیشه ،ایدهولووي و باور ت اسا

تامعه را به الکت

میکشاند.

هجرت

این عتامل تتعيينکننده ،که ابتدا بهعنوان ابزاري کارآمد در حفظ تان مستلاانان
صدر اسالم نقش آهرینی می کرد ،در ادوار بتعدي تتأثير بتهسزایی در تادن استالمی
برتاي نهاد .اغلب منجيان و بنيانگذاران انقتالب تاي بتزرد دینتی یتا غيتردینتی
تتحتتأثير تجر  ،اهزون بر تکايل دانش و تجربه اود ،توهيق تحتولی عظتيم را
در اود و پيرامون اتویش متییابند .آنتچه بر تقویت این دیدگاه میاهزایتد توتته
قرآن کریم به موضوع جر

است .بیتردیتد جتر

در رونتد ااتتذ و اعتتطاي

اصتو و قواعد تادنی چون دانش و تجربه ماثر است؛ چنانکه مهتاتران ،اتواره
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

ناقالن هتر نگ و تتادناند و حضور آنان در توامع مهاترپتذیر ،تتوسم بتا تغييتر و
تحو هر نگی

است.

تسامح و تساهل

اسالم در شرایطی به بتشریت عترضه شد که دنيا اسير تعصبا

دینتی و قتومی

بود .در این شرایط ،اسالم با تتوصيه بته مسلاانان ضان تر ر بانيت و انتزوا ،راه
متيانه را بتراي رستيدن به تامعهاي مطلوب معرهی ناود .پس از بتتسط هتتتوحا
اسالمی ،به نشر کيشی مبادر
مکان و البته با هطر

شد که با شترایط زمتان ،لحتام ناتودن موقعيتت و

بشري تطبيق داشت .دینی ساده و بی پيرایه در حتوزه رهتار و

ظا ر زندگی ،مشحون از پيام اي متود آميز صل دوستانه ،متردم را بته عرصتهاي
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عاطفی سوق داد و با آزاداندیشی و به دور از تعصتبا

قتومی و قبيلتهاي ،بتا ابتزار

کارآمد ،مدارا با ا ل کتاب ،اه را تحت یک لوا گرد آورد و تامعه را بته اعتتدالی
اهگير ر ناون ساات .درواقع اين تسام و بیتعصبی بود که در قلارو استالم،
ميان اقوام و ملل مختلف ،تعاون و معاضدتی را ت که الزمه رشد واقعی تادن استت
بهوتود آورد و مزیستی مسالاتآميز عناصر نامتجانس را ماکن ستاات.
تمدن اسالمی در ديدگاه امام خمینی (ره)
در ميان علاا و اندیشاندانی که در باب تادن اسالمی تأمالتی داشته و نظراتتی
اراهه کردهاند ،امتام اتاينی ،بهعنوان عالم و مجتهدي طراز او که ر تبري انتقالب
اسالمی ایران را در سا  7551عتهدهدار بود ،داراي تایگتا ی اتاص متتیباشتد.
کتاب «صحيفه امام» حاوي مجاوعه سخنان پربار امام ااينی ،است .در این کتتاب،
واوه «تادن»  758بار و واوه »متتادن»  85بتار بهکار رهتته استت .مجاتوع بيانتا
ایشتان در متورد تتادن را متیتوان در چتهار مقوله دستهبندي کترد:
 .7تتادن و شااص اي آن؛
 .8نقد تادن غربی؛
 .5نقد تادن شا نشا ی؛
 .4تادن اسالمی.
تمدن و شاخصهاي آن در انديشه امام خمینی (ره)
چیستی تمدن و معناي آن

ابتداهاً بایتد اشتاره داشتت کته تاتایزي بنيتادین در نظریتهپتردازي تاتدن بتين
دیدگاه اي حضر

امام ،و دیگرانی که در این مقوله سخن گفتهاند وتتود دارد .در

نگاه ایشان« :مستشرقان تادن را تنها در سااتاان اي بلند ،بنا اي عاليه و سااتاان
متدار

و مساتد و مانند اینها محتدود کتردهانتد ،یعنتی در یتک نگتاه محتدود و

تمدن اسالمي
از دیدگاه
امام خميني (ره)
( 99تا )05

مادهنگر ،تادن م عادتاً به دستاورد اي مادي محدود میشود و حا آنکه در نگاه
عايقی که برااسته از نگا ی ااص به انسان و تعامل انسان بتتا محتيط پيرامتون و
تعامل انسان و اداست ،انسان وارسته ،ااالقی و هر يخته نيز یک دستاورد تاتدنی
بهحساب میآید ».در نظر امام ،ر تادنی که ظهور میکند باید از توانایی الزم براي
سوق دادن انسان ا بهسوي تعالی متادي و متعنوي براوردار باشد .تاتدن تا بایتد
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نياز اي هردي و اتتااعی توامع بشري را رهع و درصدد رشتد و تعتالی انستان تا
باشند( .متعينی ،دانتشگاه تادنساز اسالمی ایرانی ،ص )57
در اندیشه امام ااينی ،مفهوم تادن در قالب یک تتتعریف متتشخص و ثتابتی
اراهه نشده است و از تاينرو متعانی مختلفی از آن برداشت متیشتود .در براتی
موارد ایشان ،واوه تادن را از واوه هر نگ متاایز و آنها را تداگانه بهکتار متیبرنتد
که نشان مید د معناي متفاوتی را از این دو مفهوم مد نظر داشتهاند» :هتر نگ یتک
متلّت در رس

تادن واقع شده  ،هتر نگ بتاید یک هر نگی باشد ،مواهق بتا تاتدن

امام (ااينی ،صحيفه امام ،ج  ،4ص .)812
اما با بررسی تاال

و بيانا

حضر

امام ااينی ،استنباط میشود که معنتاي

دیگري که ایشان از تادن قصد متیکننتد ،اتان پيشترهت و ترقتی استت .ایشتان
پيشرهت تاي صتنعتی و اقتصتادي در قالتب آبتادانی و تأستيس نهاد تا و ستاات
ابزار اي تدید را از مصادیق تادن بهشاار میآورند .اما شوا د این برداشت :شتاه
شاا را متهم میکند که مخالف تادن بوده و گذشتهگرا ستيد .تواب شاا بته ایتن
مطلب چيست؟ این اود شاه است که عين مخالفت با تادن است و ذشتهگراستت.
مد

پانزده سا است که من در اعالميه ا و بيانيه ایم اطاب به مردم ایران ،مصراً

اواستار رشد و توسعه اقتصتادي و اتتاتاعی مالکتتم بتودهام؛ امتا شتاه سياستت
امپریاليست ا را اترا میکند»؛ ( اان ،ج  ،5ص  .) 562ما میاتوا يم ملتت ایتران
غربزده نباشد و بر پایه اي ملی و مذ بی اتویش بتهستوي ترقتی و تاتدن گتام
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

بردارد».؛ ( اان ،ج  ،4ص  .)762يچیک از آثار تادن نيست و مریضاانه نداریم
و آسفالت نداریم و آب نداریم و از این مساهل».؛ ( اتان ،ج  ،1ص  .)561نهضتت
ما نهضتی متادن و پيشرهته استت ( .اان ،ج  ،4ص )714
بنابراین ،از دیدگاه حضر

امتام در اینجا تادن ،اان رشد و توسعه اقتصادي،

سياسی و اتتااعی است .اما ایشان تادنی را متفيد و سازنده میداند کته بتتراسا
متبانی دینی شکل گرهته باشد .از اینروست که نهضت اسالمی را مصتداق نهضتت
متادن معرهی

میکند.

عالوه بر این ،واوه تادن در اندیشه امام گا ی بهمعناي کلی هر نگ و تادن نيز
میباشد .ایشان غالباً وقتی که از تادن در تتأليفا

یا سخنان اود استفاده میکننتد،

معناي کلی آن را مدنظر دارند« :اگر به ایتن تاتدن مفستده و هاستد پشتت بکنتيم،
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اودمان کمکم اودکفا اوا يم شد( .دیدگاه اي هر نگی امام ااينی  ،ص )5

در اینگونه موارد ،امام واوه تادن را بهمعناي ااصی که قبالً اشاره شد بتتهکتار
نتایبرد ،بلکه به مجاوعهاي یتکدستت از نظتام هکتري ،ااالقتی ،آداب و ستنن،
سااتار اي اقتصادي ،اتتااعی ،سياسی ،دستتاورد اي علاتی و  ...اشتاره دارد کته
ملت ا و توامع از آن براوردار میباشند .در این معنی ،واوه هر نگ و واوه تاتدن
با م ترکيب شدهاند .بررسی نظریا

و متواضع امتتام نشتان متید تد کته ایشتان

مفهوم ااير تادن یعنی معناي کلی آن را بيشتر مورد توته قرار

دادهاند.

شاخصهاي تمدن

از دیدگاه امام ااينتی (ره) ،شااصته تاي تاتدن عبارتنتد از :متذ ب ،قتانون،
آزادي ،وتود احزاب ،استتقال و تتقسيم کار اي

اتتااعی.

اضوع در مقابل مذ ب و قانون ،تجدیدنظر در تصویبنامه ا و تسليم متذ ب
و قانون شدن ،عالمت شهامت و تادن است( .صحيفه امام ،ج  ،7ص )772
البته مالکت متادن باید حزب داشته باشد ،احزاب داشته باشد .اوب ،پس متا
م باید احتزاب داشته

باشيم...

( تاان ،ج  ،5ص )811

مالکت متادن آن استت کته آزاد باشد ،مطبوعاتش آزاد باشند در اظهار عقایتد
و آراهشان ( .تاان ،ص )55
بدینترتيب امام ااينی از یتکستو ،بتر آزادي تاي مشتروع ،استتقال و عتدم
وابستگی تأکيد می کنند و ازستوي دیگتر ،بتتر وتتتود دیتن و آمتتوزه تاي آن در
پیریزي تادن اصرار می ورزند و براي شکوهایی آن ،به تتتقسيم کتتار اتتاتاعی و
درته بندي ميان اعضاي تامعه اشاره متیکننتد .در اینجتا در راستتاي اراهته تبيينتی
روشنتر از آراء حضر

امام ااينی ،پيرامون شااص اي تاتدن ،بایستتی اشتتاره

تمدن اسالمي

داشتت کته در تعریفی کلی از تادن اانطور که اشاره شد متیتتوان دو دستته از

از دیدگاه

متالفه ا و شااص اي نرماهزاري (معنوي) و سختاهزاري یا متادي و عينتی را از

امام خميني (ره)

یکدیگر متاایز

( 99تا )05

کرد.

تدقيق و کاوت در آثار و بيانا

حضر

امام ،گویاي این مطلب است که ایشان

با اعتقاد به مظا ر سختاهزاري و مادي تادن ا از قبيل صنایع و سازه اي انستانی،
دانش پایه که ر یک در توسعه تامعه انسانی داراي نقتش برتستتهاي ستتند ،بتر
ا ايت بنيادین ،اولویتمندي و زیربنایی بودن شااصه ا و مالفه اي نرماهزاري یتا
معنوي تادن ا تأکيد دارند .دراینباره ایشان میهرمایند « :اته مظتا ر تاتدن را بتا
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آغوت باز قبو داریم» ) اان ،ج  ،5ص  )526نيز میهرمایند« :متا بتا تايتع آثتتار
تادن مواهقيم و مایليم که مالکت ما مجهز بشود به تايع آثار تادن ( .اان ،ج ،5
ص )522
از اينرو ایشان در نقد تادن غربی (کته در ادامته بتهطتور گستتردهاي بته آن
اوا يم پرداات) بر عدمتوازن و تناسب در توته و رشد دو سط از شااص اي
نرماهزاري و سختاهزاري تادن تأکيتد دارنتد؛ اتين مستلله بته دنيتایی مانتدن و
کمرنگشدن ابعاد معنوي در این تادن منجر شده است .اچنين ایشان معتقدند که
مستشرقين و متفکران غرب ،اسالم و تادن آن را در ابنيه و آثار ظا ري آن دریاهتته
و بهاطا این تادن عظيم و بتینظيتر را در مالفته تاي ستختاهتزاري آن محتدود
کرده اند و اين مسلله موتبا

عدم ههم و شناات صحي آنهتا را در پتی داشتته

است.

ديدگاه امام خمینی (ره) ،نسبت به تمدن غـرب

متسلاانان و ایرانتيان در مواتهه با غرب با انکار و رد ،تقليد ،شيفتگی ،رویتارویی،
نااشنودي یا ترکيبی از آنها واکنش نشان دادهاند که در تتاعبندي کتلی متیتتوان
این واکنش ا را در سه گروه کلی :پذیرت تادن غرب (غتربگرایتی) ،رد و طترد
تادن غترب (غتربستتيزي) و اتتتخاذ نتتگاه گزینشتی نستبت بته تاتدن غترب
(غربگزینی) تقسيمبندي
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

کرد.

امام ااينی ،ازتاله اندیشاندانی است که بته هتتر نگ و تتتادن غترب نگتاه
گزینشی دارد .امام با اینکه دغدغه دینی دارد و ازطرهی از نفوذ گستترده غتترب در
تتوامع اسالمی نگران است ،سعی دارد با نگا ی واقتعبينانه بتا تتادن غرب مواته
شود .ایشان به تادن غترب بتهعنوان مجاوعهاي مینگرنتد کته در آن ،تم نکتا
مثبت و م تنبه اي منفی وتود دارد .امام (ره) از انتدیشاندان متتعلق بته تریتان
او و دوم یعنی غتربگرایتان و غتتربستتيزان انتتتقاد متیناایتد .ازنظتر ایشتان،
تيچیک از حاميان این دو تریان قادر به حل مشکال

تتتوامع استالمی

نيستتند.

امام (ره) معتقد است که غربزدگان ،غرب را قبله اود قترار داد تت و در ظتتلات
غرب هرورهتهاند؛ ( اان ،ج  ،9ص ).462
اینان مغز اود را بته مغز غربی تبدیل کترده و بته هر نتگ غنتی تامعته اتود
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تتوتهی نایکنند و سعی دارند اهچيز را از غرب اقتبا

ناایند .زمتانی کته آنهتا،

بتا پيشترهت علای و صنعتی غرب مواته شتدند« ،اتود را بتااتند و هکر کردنتد
کته راه پيشرهت این است که عتقاید و هتر نگ اود را کنار بگذارند»( .اودباوري
و اودبتتااتگی از دیتتدگاه امتتام ااينتتی ،ص )4و از غتترب الهتتام بگيرنتتد .امتتام،
غربزدگان را مزدوران قدر

اي بزرد میدانتد کته اتتدمتی بتته تامعته اتود

نایکنند و تنها باعث وابتستگی متیشوند و زمينه ستلطه غترب را هترا م میکنند.
لذا ازنظر ایشان یکتی از راه اي رسيدن بته استتقال واقعتی و قطتع وابستتگی تا،
مقابله با غربزدگان و ازبينبردن وابستگی هکرياي است که آنها دچارت

ستند.

امام از ردکنندگان تادن غرب نيز انتتقاد میکند .ازنظر امام ،ایتن گتروه نيتز بتا
سختگيري اي اود و براورد احتياطآميز و سلبی با دستتاورد اي تاتدن غترب،
مانع پيشرهت کشور میشوند .براسا

دیدگتاه امتام ،دليل متوضعگيري سلبی آنهتا

نه بهااطر لجاتت یا عالقه نتداشتن بته پيشترهت کتشور ،بتلکه بتهااطر نگرانتی
از گسترت هر نگ مبتذ غربی و استعاار میباشد .ازنظر امام« ،احسا

اطر آنهتا

از گسترت هر نگ بيگانه ،اصوصاً هر نگ مبتذ غرب ،باعث شده است که آنهتا
با ااتراعا

و دستتاورد اي صنعتی تادن غرب نيز براورد احتياطآميز کنند .ایتن

گروه به حدي به غرب ،به دليل تنبه استعااریش بدبين بودند که به يچ تنبهاي از
تادن غرب اطاينان نایکردند؛ و به دستاورد اي تادن غترب بتتهعنتوان متتقدمه
ورود استعاار می نگریستند ،لذا حکم به تحریم و منتع استتفاده از آنهتا

متیدادنتد.

(دیدگاه اي هر نگی امام ااينی ،ص ( .»96به نظر امام ،اگر نظر مخالفان هر نگ و
تادن غرب را بپذیریم ،باید تادن تدید را بهکلی نفی

کنيم.

پس دیدگاه امام (ره) در مواتهه بتا هتر نگ و تادن غرب ،دیدگا ی گزینشتی
است .ایشان هر نگ و تادن غرب را نته بتهطتور کامتل رد و نته تأیيتد متیکننتد،
اانطور که غرب را داراي نقاط ضعف و نواقصی متیداننتد کتته متتانع پتذیرت
کامل آن میشود ،براي آن نقاط قتتو

و امتتتيازاتی نيتز برمتیشتاارند کته نشتان

تمدن اسالمي
از دیدگاه
امام خميني (ره)
( 99تا )05

مید د برای ابعاد آن مورد تأیيد ایشان است .در ادامه به تنبه اي مثبتت و منفتی
تادن غرب از دیدگاه ایشان اشاره

میکنيم.

جنبههاي مثبت تمدن غرب ازنظر امام خمینی

امام ااينی (ره) ،وتود برای تنبه تاي مثبتت در هر نتگ و تاتدن غترب را
تأیيد میکند ،ولی بر این نکته تأکيد مینااید که «غرب اوبی ا را براي اود نگتاه
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می دارد (اودباوري و اودبااتگی از دیتدگاه امتام ااينتی ،ص  ) 28و کاتتر بته
کشور اي دیگر منتقل میکند و اگر چنين اقدامی نيز انجام د د ،ا داف ااصتی را
از آن دنبا

مینااید.

مهمترین تنبه مثبت تادن غرب ازنظر ایشان پيشرهت اي علای ،تکنولتووي و
صنعت میباشد که بر پذیرت آنها تأکيد متیکنتد (صتحيفه امتتام ،ج  ،4ص )522
ازنظر امام «اسالم ،علم و تخصص را تاجيد کرده و متسلاانان را به علتمآمتوزي و
یادگرهتن دانش دعو

میکند و از آنها میاوا د که اگر عتتلم نتتزد کتتاهران نيتز

باشد ،بروند و آن را یاد بگيرند )دیدگتاه اي هر نگی امام ااينی ،ص  .)61و از آن
براي ادمت به کشور و اسالم استفاده کنند« .در اسالم تاام آثتار تاتدن و تتتجدد
متجاز است» و ر آنچه را که مواهق با مصال امت اسالمی استت تأیيتد

متی کنتد.

( اان ،ص )722
عتالوه بتر این ،امتام (ره) تنبه اي مثبت دیگري نيز براي تاتدن غترب قاهتل
است و آنها را باتوته به دیدگاه اي اسالمی اتتود بتهکتار متیگيترد کته ازتالته
می توان به برای نهاد اي تدید ،نظير نظام انتخاباتی ،متجلس قانونگتذاري ،نظتام
تفکيک قتوا ،تحزب و  ...اشاره

کرد.

با توته به نقش مهای که مصلحت و لزوم تطبيق با نياز اي زمتان و کارآمتدي
حکومت در اندیشه امام ایفا میکند ،بسياري از ستااتار اي سياستی و حکتومتی و
مفا يم تدید غربی توسط ایشان بهکار گرهته شتده است .ازنظر امام این ستااتار ا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

براي اداره توامع ،داراي نقاط مثبت و مفيدي ستند و میتوان آنهتا را بته اتدمت
گرهت .ولی ابتدا باید آنها را با معيار اي اسالمی ارزیابی کرد .نهاد ا و مفا يای که
در تادن غرب شکل گترهته استت ،داراي ریشه اي اومانيستی ستند و نایتوانند
با اندیشه دینی سازگاري داشته باشند ،ولی امام با استفاده از تستلط اتود بتر هقته،
توانست بسياري از این مفا يم را با اندیشه دینی سازگار کند و ااستگاه دینی آنتان
را گوشزد نتااید .امتام با توته به ملزومتا

اداره کشتور در عصتر حاضتر ،ستعی

میکند م از تجربه موهتق ستایر حکومتت تا در اداره کشتور بهتره بگيترد و تم
محذورا

بينالاللی را لحام کنتد .ازایتنرو ایشتان بستياري از نهاد تا و مفتا يم

موتود در تتادن غترب را اقتبا

کرد که می توان آنها را در اصو مختلف قتانون

اساسی و سااتار سياسی تاهوري اسالمی ایران مشا ده
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کرد.

جنبههاي منفی تمدن غرب ازنظر امام خمینی

در دیدگاه امام (ره) ،تادن غرب دچار ویژگی اي متنفی و نامطلوبی استت کته
م اود توامع غتربی بتا آنت دست به گریبانند و م ملت اي شرقی و استالمی از
آثار نامطلوب آن رنج می برند .امام (ره) در کتاب کشف االسرار از کسانی که توامع
اسالمی را تحقير و تادن غترب را ستتایش متیکنند و آن را معيار اتوبی و بتدي
تصور میناایند ،انتقاد متیکند و این تتصور را اطا متیدانتد و بيتان متیدارد کته
«وضعيت زندگی در غرب و اروپا ،سراسر آشوب و تزو بدترین زنتدگی استت ...
آنچه در اروپاست بيدادگري ،دیکتاتوري ،اودسري و کشورسوزي استت .در آنجتا
عتدالت رعایت نایشود و ميليون ا انسان و ازتاله زنتان و کودکتان بتیگنتاه ،بتا
صد ا زار تن بابی که در شهر ا هرو ریخته شتده ،بته دستتت تمکيشتان اتود
کشته شدهاند .هتنه ا و آشوب اي وحشتيانه در اروپتا بتهحتدي استت کته حتتتی
درنتدگان نيز از آن بيزارند( .کشفاالسرار ،ص  815ت ).818
تاال

هوق بهاوبی عاق دیدگاه امام را به تنبه اي منفی تادن غترب نشتان

متید د .ایشتان در متواتهه با تادن غرب با احتياط براتورد متیکننتد و اتواره
نسبت به نحوه ارتباط بتا آن شدار میدادند و تأکيد میکردند که مسلاانان در ایتن
دادوستد باید وشياري اود را حفظ کنند .امام ایترادا

زیتادي را بتتراي غتترب

متطرح میکند که میتوان در مجاوع آنها را در سه دسته تقسيمبندي کرد :دوري از
معنویت ،هساد و استعاار .سایر تتنبه اي متنفی و ایراداتتی کته امتام بتراي تاتدن
غرب قاهل است در چارچوب موارد ذکر شده قترار

دارنتد.

دوري از معنويت

تمدن اسالمي

ازنظر امام ااينی (ره) غرب صرهاً در بعد مادي پيشرهت کرده و تنهتا توانستته
است با استتفاده از عتلم و تکنولووي بر طبيعت چيره شتده و از آن بتراي اهتزایش
امکانا

و رهاه اود بهره گيرد؛ ولی در تتعالی متعنوي انتسان ناتوان بتوده و قتادر

از دیدگاه
امام خميني (ره)
( 99تا )05

نيست نياز انسان را به معنویت و ااالق پاسخ بگوید« .کشور اي غربی اگر بتتوانند
 ...بته کره مریخ م بروند ،به کهکشتان تا تم برونتد ،بتاز از ستعاد
ااتالقی و تتعالی روانتی عاتزند و قادر نيستند مشکال

و هضتایل

اتتاتاعی اتود را حتل

کنند» (والیت هقيه ،ص .)74
دوري غرب از معنویت باعث شده تا بسياري از پيشترهت اي عتتلای غتترب
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که داراي کارکرد اي مفيد و مثبت است ،عليه بشتریت متورد استتفاده قترار گيترد.
«غتربی ا در تتهان مادي پيشرهت کردهاند  ...غرب قواي طبيعت را کشف کترد و
بر ضد انسان این قوا را بهکار میبرد ،براي تدم انتتسانيت ،بتراي تدم شتهر ا و
ماالک  ...آن چيز ایی که در آنها پيشرهت کردند ،بر ضد انتسانيت بهکار میبرنتد».
(صتحيفه امام ،ج  ، 2ص  .)722بهعنوان ناونه ،غرب از تکنولووي کته بتاید بتراي
اهزایش رهاه بشر بهکار گرهته شود ،استتفاده متخرب میکند و آن را بتراي ستاات
سالح و بهراه اندااتن تنگ و کشتار انسان ا بهکار میگيرد و شهر ا و سترزمين ا
را بته نابودي

میکشاند.

امام (ره)معتقد استت کته غرب بتراي حتل متشکال
سراغ متعنویت و ااتالق برود« .کسب قدر
هضا از عهده حل مشکال

اتتااعی اود ،بایتد بته

مادي یا ثرو

اتتتااعی غترب برنایآیتد .ثترو

و تستخير طبيعتت و
و قتدر

متادي و

تسخير هضا احتياج به ایاتان و اعتتقاد و ااالق اسالمی دارد  ...تا در ادمت انسان
قرار گيرد»( .والیت هقيه ،ص  .)74براسا

دیدگاه توحيتدي امتام ،توستعه صترف

متادي ،توسعهاي ناقص است و نایتواند تتاامی نياز تاي انستان را پاستخ گویتد.
انتسان تاانطور که به امکانا

متادي متناسب ،و رهاه و آسایش احتياج دارد ،بته

معنویت نيز نيازمند است .توسعه بدون معنویت و به دور از ااالق ،اتوداوا ی و
زیادهاوا ی را بهدنبا دارد و باعث ساات تنگاهزار و وستایل کشتتار تاعتی و
در پی آن تنگ و نابودي میشود .ازنظر امام راه غلبه غرب بر مشکال  ،توتته بته
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معنویت

است.

فساد

امام ااينی (ره) ،هساد موتود در تادن غرب را بهحدي متیدانتد کتته اتتود
غربی ا نيز از آن ناالن ستند( .صحيفه امام ،ج  ،4ص . ( 522ازنظر ایشتان توامتع
غربی نهتنها اود دچار هساد شتدهاند ،بتلکه سعی میکنند هساد را در توامع شرقی
و اسالمی نيز ترویج کنند .امام رابطه مستقيای بين استعاار و هساد بترقرار متیکنتد
و متعتقد است که ترویج هساد یکی از راه اي بتته استتثاار کتتشيدن متتلت تاي
دیگتر تتوسط غرب میباشد .غرب بتا هستاد توانتان مستلاان ستعی دارد نيترو و
قدر
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توانی را از آنها بگيرد و توانان را در مراکتز لهتو و لعتب ،سترگرم ناایتد.

«وقتی توانان چندین بار به این مراکز هساد که اینتها ایجاد کردهانتد برونتد کتمکتم

تبدیل به اهرادي بیهایده و بیتفاو

میشوند» (رویارویی با تهدیتدا

معاصتر در

اندیشه امام ااينی  ،ج  ،8ص ( .857بدین ترتيتب شترایط مستاعدي بتراي غترب
هرا م میشود تا با ايالی آسوده به چپاو ثرو

ا و استثاار ملت ا بپتردازد .امتام

سياست اي هتر نگی زمتان حکومت پهلوي را مصداق این توطله غرب متیدانتد،
بهطوري که در آن زمان ،با ایجاد مراکتز هحشتا و قاتار و بتا وارد کتردن کاال تاي
تجاالتی و آرایشی ،ذاایر ارزشاند ایران ،مانند نفت را اارج

کردند.

امام بين دستاورد اي متثبت تتادن غرب و هساد موتود در آن تاایز قاهل شده
و شدار مید د که باید با بصير

کامتل متانع ورود هستاد موتتود در غترب بته

توامع اسالمی شد .امام بتا تتأکيد بر مواهقت اسالم با آثتار تتجدد و تادن ،تصری
مینااید که « آن گروه از وتوه تادن غرب که با اود هساد ااتالق و هستاد عفتت
بياورند در توامع اسالمی تایگا ی ندارند»( .دیدگاه اي هر نگی امام ااينتی ،ص
 )722ازنظر ایشان آن دستته از دستتتاورد اي تتتادن غترب کته کتاربرد دوگتتانه
دارنتد ،مانند رسانه اي تاعی که م براي برنامه اي آموزشی مورد استتفاده قترار
میگيرد و م براي توليد برنامه اي هسادآور ،باید با احتياط بهکار گرهته شوند و در
استفاده از آنها دقت الزم صور

گيرد تا هتساد از طتریق آنها رسوخ

نکند.

استعمار

چهره نامطلوب و تهاتای تادن غرب که سبب انتقاد بتيشتر انتدیشاندان شده،
تتنبه استعااري است .استعاار غرب از نخستين سا اي شکلگيري این تادن بتا
آن اراه شده و تا زمان حاضر نيز به اشتکا مختلف بته ایتن ارا تی ادامته داده
است .البته در طی دوره اي مختلف تاریخی ،شتيوه اي استتعاار غترب دگرگتون

تمدن اسالمي

شده و ابعاد مختلفی پيدا کترده استت .استتعاار غترب در ابتتدا بتا اشتغا نظتامی

از دیدگاه

کشور اي شرقی و اداره سياسی مستقيم آنتها تاراه بود ،ولی بتهتتدریج بتا رشتد

امام خميني (ره)
( 99تا )05

نهضت اي آزاديبخش و ملیگرا در کشور اي تحت سلطه ،استعاار غرب تتتغيير
شتيوه داد و بتهشکل غيرمستقيم به داالت در امور این کشور ا و تأمين مناهع اود
پرداات .در چهره تدید استعاار غرب که بته آن «استعاار نو» یا «امپریتاليزم» نيتز
میگویند ،ا داف اقتصادي و سياسی غرب غالباً بدون داالتت متتستقيم نظتامی یتا
اشغا سرزمين دنتبا

متیشود.

امام (ره) اانند سایر متفکرین اسالمی ،از استعاار غرب انتقاد میکنتد و آن را
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به استعاار سياستی ،استتعاار اقتصتادي و استتعاار هر نگتی تقستيم متیناایتد و
مهمترین آنها را سلطه هر نگی می داند که زمينه را براي سلطه اقتصتادي و سياستی
هرا م متیکند .مهم ترین ا داف غرب از استعاار کشتور اي دیگتر ،ازنظتر ایشتان
عبار اند از« :گسترت نفوذ و تقویت پایه اي سلطه ،غار
مناطق استراتژیک ،یاهتن بازار اي تدید براي هروت توليدا
تهدیدا

ثرو

ملت تا ،کنتتر

و ( »...رویتارویی بتا

معاصر در اندیشه امام ااينی ،ج  ،8ص ) 857

نقد تمدن شاهنشاهی

برای از بيانا

امام ااينی ،پيرامون تادن و تادن اسالمی ،به مقوله نقتد تاي

ایشان بر تادن شا نشا ی مربوط میشود .ایشان در این بيانتا  ،بته برداشتت تاي
غلط از تادن و روت ا و عالکرد اي ضعيف رویم پهلوي اشاره کرده و از طترح
«دروازه تادن بزرد» بهشد

انتقاد میکنند" :با استم تاتدن بتزرد هر نتگ متا را

عقب زدند ،و به اسم پيشرهت کشاورزي ما را بهکلی از بين بردند ،و به استم آزادي
آزادي اي تاام مطبوعا

ما و مجا ّ تبليغاتی ما را مختنق کتردند ،و یتک مالکتت

آشفتهاي اآلن ،به ارث به ما رسيده است که اهتاي آن اراب است" ( اان ،ج ،6
ص )712
به اسم تادن و ترقی ما را به عقب بردنتد؛ هر نتگ متا را عقتب راندنتد .تاتام
اوضاع ایران را اراب کردند» ( اان ،ص ) 61
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از آهت اي تادن بتزرد ،دروازه تتادن بتتزرد استت .تاتدن بتزرد تم از
چتيز ایی استت کته معناي اود را ازدست داده و یتک معنتاي دیگتري در منطتق
اینها دارد ( اان ،ج  ،4ص )812
نقدي که حضر

امتام (ره) ،بته تتادن شا نشا ی داشتند ،نه از سر بهانهتویی

براي کوبيدن و متبارزه بتا رویم طاغو  ،بلکه نتاظر بته تناقضتا
غرب بود که بدون مقتضيا

تاتدن وارداتتی

و شرایط اتتااعی و هر نگی ایران استالمی صتور

میگرهت و ارزشت اي متلی و استالمی ما را دف قرار داده

بود.

تمدن اسالمی

تعاليم و آموزه اي دینتتی در اندیشته امتام (ره) ،نقتش اساستی ایفتا متیکنتد؛
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بهطوري که امام در مواتهه با ر مستللهاي ،اصتو و آمتوزه تاي دینتی را لحتام

متینااید .در تتعاليم دینتی ،انسان موتودي دو بعدي معرهی میشود کته نياز تاي
مادي و معنوي دارد که بتاید بته آنها توته شود .بر این استا

در نظتر امتام ،تر

تادنی که ظهور میکند باید از توانایی الزم براي ستوق دادنت انتسان بهسوي تعتالی
مادي و معنوي براوردار باشد .تادن ا باید نياز تاي هتردي و اتتاتاعی تتتوامع
بتشري را رهتع ،و درصدد رشد و تعالی انسان تا باشتند .نگتاه امتام بته هر نتگ و
تادن اسالمی ،و هر نگ و تادن غترب نتيز بتر این اسا

است.

در دیدگاه امام ااينی (ره) ،انسان موتودي بهشاار میرود که م تنبه مادي و
تم تتنبه معنوي دارد (کشفاالسرار ،ص  .)577و باید بته تر دوي آنهتا توتته
کاهی شود ؛ رهاه مادي و سعاد

معنوي تتوسمان تتأمين گتردد .ازنظتر امتام ،استالم

دینی است تامع که براي تاام حوزه اي زندگی بشر برنامه دارد و تتعالی متادي و
معنوي انسان را لحام کرده است .اسالم م بتراي اداره امتور دنيتایی و تم بتراي
تتعالی متعنوي بترنامه و دستور دارد .دستورا

و تعاليم دین اسالم بهحتدي کامتل

است که «از يچ نکته ،ولو بسيار ناچيز که در تربيتت انستان و تامعته و پيشترهت
مادي و معنوي نقش دارد  ،هروگذار نکرده است و موانع و مشکال

سر راه تکامتل

را در اتتتااع و هترد گتتوشزد ناتوده و بته رهتع آنهتا کوشتيده استت( .صتتحيفه
روحاهلل ،ص  52ت .)51
ازنظر امام (ره) براي رسيدن به کاا واقعی ،نياز استت کته بته بهبود معيشت و
رهاه مادي و اچنين تعالی معنوي اهراد تامعه توته کنتيم .امتتام بتتراالف نظتر
کسانی که توته به مادیا

را مانع رشد معنوي انسان تلقی می کنند ،بهبتود زنتدگی

مادي را نتفی نتکرده و آن را مورد تأیيد اسالم میداند .ازنظر ایشتان دنيتاگرایی بته
مفهوم «اصل قرار گترهتن دنتيا و هراموت کتردن آاتر » متذموم استت ،ولتی بته

تمدن اسالمي

متفهوم تتوته بته امور دنيایی در حد رهع نياز اي اقتصادي و اتتتتااعی و ایجتتاد

از دیدگاه

یک زندگی مادي مناسب براي اه اقشار تامعته و آبتاد کتردن تامعته استالمی و

امام خميني (ره)
( 99تا )05

تبدیل کردن آن بته یک تامعه مستقل و الگو ،متورد تأیيد استت .امتام بته زنتدگی
مادي و زمينی بهعنوان یک واقعيت مینگرد و به رهتع نياز تاي متادي توتته دارد،
ولی بر این مسلله نيز تأکيد میورزد که توته به پيشترهت متادي و اقتصادي نبایتد
موتب غفلت از اتدا و تتعالی معنوي شود .اچنين ازنظر ایشتان ،پردااتتتن بته
تعالی معنوي بدون توته به نياز اي مادي نيز ناتیتوانتد موهتق باشتد (هر نتگ و
تادن غرب از دیدگاه امام ااينی ،ص  775ت )774
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امتام (ره) این عتقيده را که انبيا و بزرگان دینی تنها به تعالی معنوي نظر داشتته
و بته امور دنيایی نایپردااتند رد ،و تتأکيد متیکند که پيامبران نيتز ،تم بته امتور
مادي و م به امور معنوي توته داشتهاند( .صحيفه امام ،ج  ،4ص  )797اتتداوند
بتراسا

رحاتی که به اه بندگانش دارد ،تتاام استباب و لوازم رشد و ستتعاد

در زنتدگی متادي و معنوي را براي بشر هترا م سااته است؛ (نبو

از دیدگاه امام

ااينی ،ص .)6و پيامبران را که به راه اي تعالی بشر آگاهاند ،بتراي تدایت انستان
بهسوي سعاد

و «شتناساندن راه اتير و شر و زشت و زیبا ،هرستاده است» (چهل

حدیث ،ص  .) 788و از این طتریق متیاوا د انستان را بتته متترتبه کاتا اتود
برساند و در ابتعاد روحانی و تساانی و در عرصه اي سياسی ،اتتااعی ،هر نگتی
و اه حوزه ا دایت

کند.

در دیدگاه امام ااينی (ره) ،کاا واقعی انتسان ،نته در دنتيا ،بلکته در آاتر
قرار دارد و بر این اسا

تعالی متعنوي ،ازنتظر ایشتان بتر تتتعالی متتادي برتتري

دارد .انسان می تواند از دنياي طبيعت بته متاهوق طبيعتت صتعود کنتد «و بته مقتام
الو يت برسد ،تاییکه غير از ادا يچ نایبيند  ....انسان مانند یک حيتوان نيستت
که احتياتاتش به اتوردن و اوابيدن محدود باشد» ( اان ،ص  )715بلکه انستان
الق شده است براي اینکه به زندگی تاویدان دستت پيتدا کنتد« .زنتدگی دنيتایی،
زندگی پست و محل زوا و هناست و در مقابل ،عالم متاورا ،محتل کاتا و ثبتا
است» (معاد از دیدگتاه امتام ااينی ،ص  .) 27کسی کته تتتنها بته زنتدگی متادي
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توته میکند و بهدنبا آن است که قدر

و لذ

اود را در این دنيتا بته حتداکثر

برساند ،به سوي سقوط و زوا میرود ،در مقابل کسی که توتهش به معنویت بوده
و دنياي مادي در نظرت حقير باشد بته زندگی تاودان

میرسد.

ازنظر امام (ره) ،انبيا براي این آمده انتد کته راه رستيدن بته ستعاد

و زنتدگی

تاودان را به انسان بناایانند ،بهطوري که انسان طبيعتی و متادي کتته در زنتتدگی
حيوانی سير می کند به «انتسان ال توتی ،الهی ،ربانی و روحانی تبدیل شود» (شترح
حدیث تنود عقل و تهل ،ص ).891
در دیدگاه امام (ره) ،زندگی دنيایی ،رهاه مادي ،اهزایش امکانا  ،بهبود وضعيت
زندگی و

...

اه باید در ادمت رسيدن به تعالی معنوي قتترار گتتيرند ،تتا انستان

بتواند بتا هتراغ با به مقصد نهایی اود
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برسد.

بهبود زندگی دنيایی و تعالی مادي ر چند مهتم ستتند ،ولتی مقصتد و تدف

نایباشند؛ بلکه وسيلهاي براي تعالی معنوي و رسيدن بته ستعاد

واقعتی ستتند.

ایشان اینت متسلله را نقطه تتاایز تادن اي غيراسالمی با تادن اسالمی متیداننتد و
میهرمایند :ر مکتبی را به استثناي مکتب اسالم کته مالحظته کنيتد ،یتک متتکتب
مادي [است] که انسان را حيوان تصور کرده است  ...ایتن طتور ادرا
انتسان کته متثل سایر حيوانا
مادي دور میزند

...

کتردهانتد از

است که تاام رشد ایی که دارد در اان امکانتا

و حا آنکه عوالم دیگر است کتته اینتتها درکتش نکتردهانتد.

(صحيفه امام ،ج  ،4ص  )9در تادن غربی اصل در زندگی ،تعالی متادي و رستيدن
تامعه به بيشترین رهتاه و امتکانا

استت و به امور معنوي بیتوتهی متیگتردد و

حتی از حوزه اي مختلف زندگی معنویتزدایی میشود .ولتی در تامعته استالمی
مطلوب امتام ،مقصد ،سعاد

و زندگی تاویدان ااروي بوده و تعالی مادي وستيله

است.

البته در ادامه و در راستتاي تبيين نقطه تو ري و کتانونی تتفاو

ميتان تاتدن

اسالمی و تادن اي دیگر ،اشاره می کنند که تادن اسالمی نيز تاتامی ایتن ظتوا ر
تادنی و پيشرهت اي سختاهزاري عاومیاي که در تاامی ملل متاتدن متیتتوان
یاهت را به نحوي قبو داشته و اود نيز دستورا
این ترقيا

هراوانی در پتیگتتيري و کستب

ظا ري دارد که وته بارز آن را میتتوان در علتم و تکنولتووي یاهتت.

ولی آنچه عامل اساسی در تاييز ميان تادن اسالمی از تادن غيراسالمی متیگتردد،
تأکيد و تهتد ی این ظوا ر تادنی و ترقيا

ظا ري به ساتوسوي معنویتت و

نتگرت تتوحيدي است .درواقع تايز بخش اساسی و تو ري تادن استالم از غيتر
آن از دیدگاه حضر

امام ،،روح حاکم و تهت بارزي است که در دو تادن نسبت

به ترقيا  ،ابزار ا و دستاورد اي تادنی وتود دارد .بدیننحو که تاتدن و ظتوا ر

تمدن اسالمي

مادي آن در تتادن غتتربی از نگترت توحيتدي و دو ستاحتی (متادي و معنتوي)،

از دیدگاه

براوردار

نایباشد.

تادن را به درته اعالیش اسالم قبو دارد و کوشش میکند براي تحققات

امام خميني (ره)
( 99تا )05

...

حکومت ایی که در اسالم بودهاند اهتور تاتدنی در آنهتا بتوده استت  ...اتان
چيز ایی کته در متاالک متادنه است .اسالم م آنها را قبو دارد و کوشتش تم
برایش میکند [ ...ولی اسالم] به این نگاه میکنتد کته بکشتدت طترف روحانيتت،
طرف توحيد ...از این تهت هرق است مابين اسالم و غيراسالم ( .اان ،ج  ، 2ص
)475
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برتري تمدن اسالمی

امام ااينی (ره) ،تادن اسالمی را بر تادن اي دیگتر برتر دانسته و حکومت و
معنویت آنها را ماتاز میدانند:
مسلاين آنها بودند که مجد آنها دنيا را گرهته بود .تادن آنها هوق تادن ا بتود.
معنویا

آنها باالترین معنویا

بود .رتا آنها برتستهترین رتتا بود .توسعه

مالکتشان از اه ماالک بيشتر بود .سيطره حکومتشان بر اه دنيا غالب شتده
بود ( .اان ،ج  ،7ص )515
ما در اعالمرتبه تادن ستيم؛ اسالم در اعالمرتبه تادن است؛ مراتع عالیقتدر
استتالم در اعالمرتبتته تاتتدن ستتتند .اتتوب ،بتتتروید ،ببينيتتد آنهتتا [را] ،اینجتتا
موتودند ،مشهد موتود است ،تهران موتود است ،نجف موتود است ،برونتد
ببينند ،کدام اینها مترتجع ستند؟ ( .اان ،ص )527

از نظر امام ااينی (ره) ،اسالم موهق شد با ایدهولووي ااص اود ،تادن نوینی
را در تهان پایهتگذاري کتند؛ بهگونهاي که در مد

کوتا ی بر سایر تادن ا پيشی

گرهت .ازاینرو معلوم میشود که نوع نگرت اتاص بته انتسان و دیتنمتداري تتا
چه ميزان میتواند در پیریزي تادن مفيد و ماثر باشد .امام ،تادن بتزرد استالمی
را کته در سده اي اوليه حيا

استالم تریتان داشتت ،بتهعنتوان الگتوي مطلتوبی

مینگرد که در آن به ابعاد مختلف زنتدگی بتشر و رشتتد متادي و علاتی و تعتالی
معنوي و زندگی ااروي توته شده است .اچنين تادن اسالمی بهدليل تتوته بته
مساهل علای ،دینی و ااالقی نسبتبه سایر تادن ایی که در گذشته ظهور کردهاند
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

و یا در دوران معاصر وتتود دارنتد ،کتاملتر و غنیتر است و تيچ تاتدنی نته در
گذشته و نه در حا نتوانسته به تامعيت تادن اسالمی دست پيدا کند( .هر نتگ و
تادن غرب از دیدگاه امام ااينی (ره) ،ص  788ت )787
امام ،تادن اسالمی را به پيشرهت تاي علاتی محتدود ناتیکنتد ،بلکته تاتدن
اسالمی را داراي روحی سترشار از ایاتان متیدانند که در تاامی ارکتان آن تریتان
دارد و آن را از دیگر تادن اي بشري متاایز متیکنتد .ازنظتر وي غترب نتوانستته
ما يت تادن استالمی را کتشف کنتد .غترب بتهميتزان در نتاقص اتود ،تاتدن
اسالمی را در اتاق اي نقاشی ،ظروف چينی ،ستااتاان اي متترتفع و پرد تت تاي
قياتی میبيند( .کشفاالسرار ،ص )815
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تصرفات اسالمی در جهت اشاعه تمدن

امام ااينی (ره) ،تصرها

و کشورگشایی ایی را که در قرون گذشته اتفاق اهتتاده،

گامی در تهت اشاعه و ترویج تاتدن صتحي متیداننتد و آن را بتا کشورگشتایی
اهرادي اچون ناپللون و دیگتران از حتيث تو ري متفاو

میدانند:عربی کته در

آن وقت ،در زمانی که وارد شد قرآن کریم ،یک مردم متفرق و یتک مردمتی بودنتد
کته با اودشان م ی ورمیرهتند ،در بين اودشان یک تنگ و تدالی بود و يچ
هکر امور سياسی نبودند و تاان بتين اودشان ،مثل یک طوایف وحشی بودند ،در
قبل از یک نيمقرن ،در حدود سی سا  ،این امپراتوري را اتين عتده عترب کاتی
ابتداهاً دور رسو اکرم (ص) بودند و اینتها را ستاات .پيامبر اکرم ،در یک متتد
کتای ،دو تتا امپراتوري  ...که یکی ایران بود و یکی تم روم بتود ،تر دو را هتت
کردند

...

.و تسخير ا تسخيري نبود که مثل ناپللون باشد که بتخوا د یک متالکتی

را بگيرد ،تسخير اي اسالمی براي این بود کته مردم را بسازد ،مردم را متوحد کتند
 ...مساهل این بوده که میاواستند متردم را روبتهراه کنند؛ یعنی وحشی ا را متادن
کنند( .صحيفه امام ،ج  ،4ص ).452
صدر اسالم با یک اچو روحيهاي که شهاد

را میاواستند ،آنتطور پيشرهت

کردند .در نيمقرن ،تقریباً متعاوره دنتيا را ،دنتياي متادن آن وقت را هتت کتتردند،
و اال عددشان یک عده بودند حجازي ،و نه هنون تنگی به آن معناي مدرنش را که
روم و ایران میدانستند ،میدانستن ( .اان ،ج  ،9ص )422
امام ااينی (ره) ،عنصر شهاد طلبی و ایاان و اسالم را در برتري تادن اسالم
بر تادن باسابقه و پيشرهته روم و ایران ماثر میدانند و معتقدند :در تریان پیریزي
تادن اسالمی ،مسلاانان با ااالق حسنه و معاشر

نيکو توانستند اعتااد ملت ا را

بهاود تلب ناایند و دهشان نيز سودانگاري و منفعتطلبتی نبتودهت آنگونته کته
استعاارگران درپی آن بودند ت بلکه مسلاانان بهدنبتا ستازندگی ااالقتی و اشتاعه
توحيد و یکتاپرستی

تمدن اسالمي
از دیدگاه
امام خميني (ره)
( 99تا )05

بودند.

مخالفت نداشتن اسالم با تمدن جديد

از دیدگاه امام ااينی ،اسالم بتا تاتدن تدیتد و مظتا ر آن مختالفتی نتدارد و
روحانيان نيز بتا مظا ر تادن اسالمی مخالفتی نداشتند؛ اما اسالم بتا هساد و توحش
و برداشت نادرست از تتادن مخالف است:
اسالم پيشرهتهترین حکومت را دارد و به يچوته ،حکومتت استالم بتا تاتدن،
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مخالفتی نداشته و ندارد و اسالم ،اود از پایهگتذاران تاتدن بتزرد در تهتان
بوده است .تر کشتوري کته بته قتوانين استالم عاتل ناایتد ،بتدون شتک از
پيشرهتهترین کشور ا اوا د شد ( .اان ،ج  ،5ص )825
با کدامیک از مظا ر تادن مخالفت کرده اند روحانيون؟ اه مظا ر تادن را ما
قبو داریم .آنی که ما قبو نداریم این انحراهاتی است که ست ( .اتان ،ج،4
ص)827

حضر

امام (ره) از آن دستته متفکرانی بودند که در نزاع ميان ستنت و تجتدد

قاهل به راه ميانه و متعاد شدند .یعنی در عين قبو مظا ر تجدد و پيشرهت متادي،
عنصر معنویت و ااالق در آن لحتام شتود .درواقع ،دین و ااالق بهعنتوان چتراغ
پرهروغی ،پيشرهت اي مادي را بهسوي تعالی و رشد واقعی بشر ر ناون

گردد.

توجیه برخی مخالفتها

امام ااينی (ره) ،علت برای مخالفت اي ر بران متذ بی بتا مظتا ر تاتدن را
تر

از نفوذ اتانتب در توامتع استالمی و تلتوگيري از تترویج هر نتگ ابتتذا

میدانند:
مخالفت روحانيون با برای از مظا ر تادن در گذشته ،صرهاً بهتهت تتر
نفوذ اتانب بوده است .احسا

از

اطر از گتسترت هتتر نگ اتنبتی ،اصوصتاً

هر نگ متبتذ غرب ،موتب شده بود که آنان با ااتراعا

و پدیده ا براورد

احتياطآميز کنند ( .اان ،ج  ،87ص ).811
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

عوامل انحطاط تمدن اسالمی

ازنظر امام ،تا زمانی که مسلاانان از تعهد دینی براوردار بودند و اتراي تعتاليم
الهی را مدنظر قترار میدادند داراي عظات و قتدر

بودنتد .تاتدن آنهتا بتاالتر از

سایر تادن ا و هر نگ آنها غنی تر از ر هر نگی بود و محاهل علای مسلاانان بته
مراکز تذب عالقهمندان به کسب دانش از سایر نقاط تهان تبدیل شده بود .انتقتا
دانش و دستتاورد اي علای از تادن استالمی بته اروپتا و ستایر توامتع صتور
میگرهت .در عرصه سياسی و نظامی نيز مسلاانان بر بخش بزرگی از سترزمين اي
متادن آن روزگار تسلط داشتند و بهعنوان قدر

برتر شنااته متیشتدند .مرز تاي

آنتها از اندلس و قلب اروپا تا تنوب روسيه ،مرز اي چين و حتی تنتوب شترقی
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آسيا امتداد داشت ،در دریا ا قدر

مسلط شنااته میشتدند و تيچ قتدرتی ،تتوان

رویارویی با آنها را نداشت .ولی بهتتدریج مستلاانان برتتري اتود در حتوزه تاي
مختلف را ازدست دادند .در حتوزه ستياسی و نتظامی شکست تاي ستنگينی را از
اروپایيان متحال شدند و بسياري از سترزمين تایی را کته در تصترف داشتتند ،بته
اشغا اروپایيان درآمتد و ملتت تاي مستلاان در شتتاا آهریقتا ،تنتوب آستيا و
ااورميانه ،مستعاره غرب گردیدند و غرب ،آنها را تحت نفتوذ و ستلطه ستتياسی،
اقتصادي و هر نگی اود قتترار داد .متتراکز علاتی مستلاانان نيتز رونتق اتود را
ازدست دادند و علوم عقلی مهجور واقع شد و بدینترتيب برتري علاتی مستلاانان
نيز ازبين رهت .از نظر علای ،مسلاانان که زمانی صادرکننده علوم مختلف به ستایر
نقاط تتهان بودند ،به علم و تکنولووي غرب وابسته

شدند.

امام ااينی (ره) ،در تبيين علت شکست ا و ضعف مسلاانان و برتري غرب بر
آنها به عوامل مختلفی اشاره میکند ،ولی در بين آنها بتر یتک متورد بتيش از اته
تأکيد متینااید ،بتهطوريکه ازنظرامام میتوان آن را علتالعلل ضتعف و شکستت
مسلاانان در مقابل غرب دانست .امام به دليل اینکه اندیشه و نظتام هکتريشتان بتر
توحيد و تعاليم دینی استوار است ،آن دليل را «دور شدن مسلاانان از تعاليم دینتی»
میدانند .عواملی نتظير اتيانت حاکاان کشتور اي استالمی ،سستتی مستلاانان در
مبارزه و مقابله با جوم هکري و سياسی غرب ،د مشغولی مسلاانان به ارزت تاي
مادي ،گسترت هساد در توامع اسالمی و  ...که باعث اهو تادن اسالمی ،ضتعف،
تفرقه و شتکست آنتان در مقابل غرب شدند ،اگی ریشه در یتک عامتل اساستی
دارند که آن غفلت از تعاليم الهی

میباشد.

امام ااينی (ره) ،ازسوي دیگر ،تفرقه ميان امت اي اسالمی را عامل انحطتاط و
سقوط تادن اسالمی قلاداد کرده ،معتقدند ،استتعاارگران دو نتوع تفرقته در ميتان

تمدن اسالمي

توامع اسالمی پدید آوردنتد ،یکتی تتفرقه مذ بی ميتان شتيعه و ستنی ،و دیگتري

از دیدگاه

تفرقه ملی ،ميان قبایل و طوایف داالی
دیدند که با این سيطره ،با این وحد

ایران.

امام خميني (ره)
( 99تا )05

دو استالمی ناتیشتود ،تحايتل کتترد

چيز ایی را کته میاوا ند ،نایشود ذاایر اینها ،طالي سياه اینهتا را ،طتتالي زرد
اینتها را نایشود قبضه کرد ،درصدد چاره برآمدند .چاره این بود کته بتين ماالتک
اسالمی تفرقه بيندازند ( .اان ،ج  ،7ص )515
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نتیجه
تاایزي بنيادین در نظریهپردازي تاتدن بتين دیتدگاه تاي امتام ااينتی (ره) ،و
دیگترانی کته در این مقوله سخن گفتهاند ،وتود دارد .به تعبيري ایشان تادن را نته
در قالبی از تعریف متداو  ،بلکه با نتگا ی متنبعث از انسانشناسی ااص استالمی
و اعتقادا

آن ،در شکل مجاوعهاي یتکدستت از نظتام هکتري ،ااتالق ،آداب و

سنن ،ستااتار اي اقتتصادي ،اتتتااعی و دستاورد اي علای درنظر متیگيترد .در
رویکرد تادنی ایشان ،عالوهبر اینکه تجليا

تادنی یا بخش سختاهزاري آن مورد

تتأیيد بتوده و از ا ايت واهري بهرهمند است ،ولی در سطحی دیگر مالفه ا و ابعاد
معنوي و نرماهزاري تادن قتترار گتترهته کتته از ا ايتت و تایگتاه برتستتهتتري
براوردار بوده و بهتعبيري اصالت و اولویت انکارناپذیري بر آن مترتب
ایشان در سخنرانی ا و تأليفا

است.

اتود متعناي کتلی تادن را در نظر میگيرند و

گاه در بخشی از سخنان اود به مفهوم تادن بهمعناي دستتاورد اي ظتا ري ،ابعتاد
مادي و پيشرهت اشاره دارند .در نظر امام (ره) ،ر تادنی که ظهور میکنتد بایتد از
توانایی الزم بتراي ستوق دادن انسان ا بهسوي تعتالی متادي و معنتوي براتوردار
باشد .از اين رو ایشان ،تادن بزرد استالمی را کتته در ستده تاي اوليته حيتا
اسالم تریان داشت ،بهعنوان الگتوي متطلوبی متینگرد که در آن به ابعاد مختلتف
زندگی بشر تتوته شتده

است.

از دیدگاه امام ااينتی (ره) ،شااصته تاي تاتدن عبارتنتد از :متذ ب ،قتانون،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

آزادي ،وتود احزاب ،استقال و تتقسيم کتار اي اتتااعی ،که اه این شااص ا
بتهصور

تتامع و کامل در انتدیشه استالمی دیده

متیشود.

عالوه بر آن ایشان تادن اسالمی را تامع و کتاملتترین تتتادنی متیداننتد کته
تاکنون در عرصه حيا

بشري ظهور کرده است؛ و آن را هوق و مقتدم بتتر ستتایر

تادن ا دانسته و معتقد است تادن متسلاان ا در اعالمرتبه تادن

میباشد.

امتام (ره) متعتقد است که غترب نتوانستته بتته شتتناات صتحيحی از تاتدن
اسالمی دست یابد و تنها این تادن را در ظوا ر آن مانند سااتاان ا و ظروف

و ...

متیبيند .امتام ااينی ،تادن اسالمی را به پيشترهت اي عتلای متحدود ناتیکنتد،
بلکه تتادن استالمی را داراي روحی سرشار از ایاان متیدانند کته در تاامی ارکان
آن تریان دارد ،که آن را از دیگر تادن اي بشر متاایز
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میکند.

از دیدگاه امام ااينی (ره) ،استالم و روحتانيون بتا تاتدن تدیتد و مظتا ر آن

مخالفتی نتداشته و استالم تنها بتا هتساد و تتوحش و برداشتت نادرستت از تاتدن
متخالف

است.

ازسوي دیگر ایشان علت برای مخالفت اي ر بران مذ بی با مظتا ر تاتدن را
از نفوذ اتتانب در تتوامع استالمی و تلتوگيري از تترویج هر نتگ ابتتذا

تر

متیدانند.

از دیدگتاه امتتام اتتاينی (ره) ،متتهمتترین عنصتر تاتدن ،نتته در نتتااد ا و
هيزیکی و مادي آن،بلکه در وته معنوي و توان انسانسازي آن نهفته است؛

تجليا

و با این مقيا
مصنوعا
تادن

است که ایشان هتر نگ غترب را بتا تاام توانایی ایی که در توليد

بشري و قتوانين طتبيعت دارد ،بتهلحام نتگاه تتکبعديات بته انستان،

نایداند.

امام ااينی ،تفرقه ميان امت تاي استالمی را عامتل انحطتاط و ستقوط تاتدن
اسالمی قلاداد کرده و معتقدند :تفرقهاهکنی در ميان امت اسالمی و ملت ایران ابزار
استعاارگران در راستاي چپاو ذاتایر و داشته اي آنان

میباشد.

در ارتباط با تادن غرب سه تریان برتسته غربگرا ،غربستيز و غربگتزین
قابل شناسایی است که برتستهترین نااینده تریان غربگزینی در ایران را بایستتی
بهحق حضر

امام ااينی (ره) ،دانست .ایشان عالوهبر بتهرهمندي از یکت منظومته

هکري و اندیشه سياسی ،بهعنوان ر بر و بنيانگذار انقالب استالمی ایتران ،نقتش و
تایگاه برتستهاي در شکلد ی به نگرت تدید نسبتبته غترب و تاتدن آن ایفتا
کردند .این تریان م به حفظ ویت دینی و ملی تتأکيد متیکند و م این واقعيت
را میپذیرد که تادن غرب به پيشرهت اي زیادي در عرصه علای رسيده است ،لذا
سعی مینااید از دستاورد اي تادن غرب ،براي بازسازي تامعه ،رهع کاستتی تا و

تمدن اسالمي

تتقویت تتامعه اسالمی بهره بگيرد .از نگاه گتزینشی بته هر نگ و تادن غرب که

از دیدگاه

اراه با آگا ی از ویت مستقل هر نگی اود و اقتبتا

آگا انته از تاتدن غترب

امام خميني (ره)
( 99تا )05

است تحت عنوان «بازگشت به اویشتتن» نيتز یتاد متیشتود .طتترف داران نتتگاه
گزینشی ،براالف گروه اي او و دوم یکتدستت و تتتفکيکناپتذیر بتودن تاتدن
غرب را نایپذیرند و معتقد ستند که تادن غرب یک کل واحد نيست کته نتتوان
بين اتزاي مختلف آن تفکيک قاهل شد و به اتبار اه آن را پذیرهت ،یا اینکه اه
آن را رد کرد .در این ميان امام راحتل تتادن غترب را داراي نقتاط مثبتت و قابتل
اعتنا و نکا

منفی و مذمومی میدانند ،و از اينرو بتر وتتوه مثبتت ایتن تاتدن
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از تاله علم و تکنولووي و صنعت غرب از یکسو و ازسوي دیگر بر وتوه مطرود
و مذموم این تادن ازتاله :دوري از معنویت ،هتتساد و استتتعاارطلبتی آن تأکيتد
متیکنند.

درواقع تان مایه تادن اسالمی در کالم و اندیشه امام ااينی (ره) ،را ایتنگونته
می توان االصه و بيان کرد که تاتدن استالمی عتتبار

استت از :تاتدن اصتيل و

پویایی که منبعث از متن اسالم ناب و آموزه اي مبتنی بتر هتطر

و غتایت زیست

بشري بوده که علی رغم تأیيد و توته واهر بر وتوه عينی و مظا ر و تجليا
تادنی ،محور و ستتون هتقرا

مادي

آن بر تهتد ی توحيدي و معنتوي ایتن تجليتا

مادي ،و اصالت و اولویت مالفه اي معنوي بر وتوه مادي تتتادن قتترار گتترهته
است ،که تدهی تتز ستعاد
دگرتهانی او

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931
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ندارد.

حقيقتی بشتریت در ستایه بهستازي ایتنتهتانی و

کتابنامه
 امتام اتاينی ،سيد روحاهلل ،چهل حدیث ،تهران ،ماسسه تنظيم و نشر آثار امام
ااينی.7517 ،
 تتتتتتتتتتتت  ،سيد روحاهلل ،اودباوري و اودبااتگی از دیدگاه امام ااينی،،
تبيان موضوعی ،دهتر بيست و ششم ،تهران ،ماسسه تنظيم و نشر آثار امام
ااينی.7511 ،،
 تتتتتتتتتتتت  ،ستيد روحاهلل ،دیدگاه اي هر نگی امام ااينی ،،تهران ،ذکر،
.7514
 تتتتتتتتتتتت  ،سيد روحاهلل ،رویارویی با تهدیدا

معاصر در اندیشه امام

ااينی ،،تهران ،ستاد بزرگداشت یکصدمين سا ميالد امام ااينی.7519 ،،
 تتتتتتتتتتتت  ،سيد روحاهلل ،شرح حدیث تنود عقل و تهل ،تتهران ،متاسسه
تنظيم و نشر آثار امام ااينی.7511 ،،
 تتتتتتتتتتتت  ،سيد روحاهلل ،صحيفه امام ،تهران ،ماسسه تنظيم و نشر آثار امام
ااينی.7512 ،،
 تتتتتتتتتتتتت ،سيد روحاهلل ،صحيفه روحاهلل ،تهيه و تنظيم رسو سعاد مند،
قم ،تسنيم.7525 ،
 تتتتتتتتتتتتتت  ،سيد روحاهلل ،کشفاالسرار ،قم ،آزادي ،بتیتا.
 تتتتتتتتتتتتت  ،ستيد روحاهلل ،معاد از دیدگاه امام ااينی ،تهران ،ماسسه تنظيم
و نشر آثار امام ااينی.7512 ،،
 تتتتتتتتتتتتت  ،سيد روحاهلل ،نبو

از دیدگاه امام ااينی ،،تهران ،ماسسه

تنظيم و نشر آثار امام ااينی.7522 ،،
 تتتتتتتتتتتتتت  ،والیت هقيه ،تهران ،ماسسه تنظيم و نشر آثتار امتام ااينی،،

تمدن اسالمي
از دیدگاه
امام خميني (ره)
( 99تا )05

.7527
 تاناحادي ،هاطاه ،تتاریخ هتر نگ و تتادن اسالمی ،تهران ،دهتر نشر
متعارف.7522 ،
 صاحبالزمانی ،ناصرالدین ،سهم اسالم در تادن تهانی ،تهران ،بعثت ،بیتا.
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 طا ري بنچناري ،ميثم ،هتر نگ و تتادن غترب از دیدگاه امام ااينی ،،تهران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.7522 ،
 کتاشفی ،متحادرضا ،تاریخ هر نگ و تادن اسالمی ،تهران ،انتشارا

مرکز

تهانی علوم اسالمی.7524 ،
 کرمی هقهی ،محادتقی [و دیگتران] ،تتستاري نظري در باب تادن ،قم،
انتشارا

فصـلنامه
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پژو شگاه علوم و هر نگ اسالمی.7526 ،

