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چکیده
طی 150 سال گذشته، برپایی تمدن اسالمی از دغدغه  های بسیار مهمی بوده است 
که در ذهن و اندیشه برخی از اندیشمندان و رهبران جهان اسالم تبلور یافته، با این 
که هر یک و از جمله امام خمینی، مباحثی را در این باره طرح کرده و مؤلفه هایی را 
برای آن برشمرده  اند، اما هنوز بایسته های سیاسی آن مبهم باقی مانده است،)مسئله( 
موضوعی که تاکنون نشده و از این رو، مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است: 
چیست؟)سؤال(   خمینی امام  دیدگاه  از  اسالمی  نوین  تمدن  سیاسی  بایسته  های 
اسالمی  حکومت  الگوی  چارچوب  در   خمینی امام  که  است  آن  مقاله  گمان 
معظم له  دیدگاه  بررسی  پی  در  مقاله  است)فرضیه(.  پرداخته  موضوع  این  به  خویش 
محتوا  تحلیل  شیوۀ  از  استفاده  با  اسالمی)هدف(  تمدن  سیاسی  بایسته های  درباره 
است)روش(. مقاله نشان داده امام خمینی با در نظر گرفتن ابعاد مادی و معنوی 
برای تمدن، تمدن اسالمی را جامع  تریِن تمدن  ها دانسته و بر ضرورت توجه به دین 
اسالم، پیوند بین دیانت و سیاست، تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای والیت فقیه، 

zamani1358@gmail.com -استادیار تاریخ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق .*
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استقالل و نفی سلطۀ بیگانگان، نقد تمدن غرب و... به عنوان بایسته  های سیاسی 
تمدن نوین اسالمی، تأکید دارد )یافته(.

واژگان کلیدی: تمدن اسالمی، امام خمینی، جهان اسالم و حکومت اسالمی

مقدمه
امام خمینی اثر مستقلی دربارۀ تمدن ندارد؛ اما در آثار مکتوب، سخنرانی ها و پیام هایشان، بارها 

دربارۀ تمدن، تمدن های دیگر و تمدن اسالمی اظهار نظر کرده  است. در جلدهای مختلف صحیفۀ 

امام خمینی، واژۀ تمدن 152 بار و واژۀ متمدن 25 بار به کار رفته  است.

تمدن اسالمی مانند هر پدیدۀ انسانی، فرازونشیب داشته است. در دوره ای از تاریخ )قرن سوم تا 

ششم هجری(، تمدن اسالمی خوش درخشید و مسلمانان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی 

و ... پیشرو بودند )امام خمینی، 1378، ج1: 374و375(؛ اما با سپری  شدن این عصر زرین فرهنگ اسالمی، 

حرکت تمدن مسلمانان از قرن هفتم هجری به جز مقطعی در قرن دهم هجری از نقطۀ اوج و اعتالی 

خود فاصله گرفت و به تدریج شعله های تمدن اسالمی فرونشست؛ تا اندازه ای که در قرن دوازدهم 

و سیزدهم هجری رو به افول نهاد. اندیشمندان معاصر جهان اسالم، دربارۀ عقب ماندگی مسلمانان 

نظریۀ  مانند  نظریه هایی  با طرح  و هر یک  دادند  نشان  واکنش های گوناگونی  تمدن اسالمی  افول  و 

بازگشت، احیاء و ... درصدد ایجاد تمدن نوین اسالمی برآمدند.

 »تمدن نوین اسالمی« اصطالحی است که در کالم و اندیشۀ رهبر انقالب اسالمی، حضرت 

پیشرفت  اسالمی  نوین  تمدن  ایشان،  دیدگاه  از  است.  یافته  بروز  و  ظهور   ،خامنه ای آیت الله 

همه جانبه ای است که ضمن پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و مادی انسان ها، بعد معنوی و روحی آنان 

را به سمت کمال و سعادت راهنمایی می کند )بیانات مقام معظم رهبری1391/7/23(. نوین بودن تمدن 

تغایر،  این  از  مراد  اغلب  که  کنونی است؛  و  تمدن های گذشته  با  نوعی غیریت  از  اسالمی، حاکی 

غیریت با تمدن پیشین اسالمی و تمدن غالب موجود، یعنی تمدن غرب است. البته تغایر تمدن نوین 

به سبب وصف اسالمیت که منجر به اختالف در مبانی و غایات با تمدن غرب می شود در نهایت 

به تقابل در اندیشه و نظر با آن تمدن می انجامد؛ و نسبت به تمدن پیشین اسالمی نیز به دلیل طرح 

مسائلی نو در قالب تقریری جدید از تمدن و برطرف کردن نواقص و ضعف های تمدن گذشته، به 

دنبال ارائۀ الگوهای جدید و کارآمد تر، مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی است. 
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1. تمدن اسالمی و ویژگی های آن
تمدن )الحضاره / Civilization(، در لغت به معنای شهرنشینی و خارج  شدن یک جامعه از مرحلۀ 

ابتدایی است )دهخدا، 1373: ذیل واژۀ تمدن(؛ اما در اصطالح، عبارت است از مجموعه دستاوردهای مادی 

و معنوی، که حاصل تعالی فرهنگی و نظم اجتماعی است ) ویل دورانت، 1331: 19؛ شریعتی، بی تا، ج1: 5(. 

تمدن اسالمی نیز تمدنی دینی است که همۀ مؤلفه های آن بر محور اسالم باشد. این تمدن، با اساس 

نگرش توحیدی و مجموعه ای از ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی، انسان را به سوی سعادت و 

کمال سوق می دهد )جان احمدی، 1391: 51و52(. 

در اندیشۀ امام، مفهوم تمدن در قالب یک تعریف مشخص و ثابتی ارائه نشده است. از بررسی 

ی ای است که 
ّ
کلمات حضرت امام استنباط می شود که مقصود ایشان از »تمدن«، پیشرفت و ترق

تعالی مادی و معنوی انسان را در پی داشته باشد )امام خمینی، 1378، ج4: 160؛ ج7: 367؛ ج21: 406( 

باشد  اسالمی  شاخص های  و  معیارها  بر  مبتنی  که  است  پیشرفتی  اسالمی،  تمدن  از  منظورشان  و 

)همان، ج1: 382-383؛ ج5: 167؛ ج8: 415؛ ج12: 274(. حضرت امام تمدن اسالمی را مقدم بر دیگر 

تمدن ها می شمارد. از نظر ایشان، اسالم موفق شد با آموزه های خاص خود، تمدنی نوین را در جهان 

بنیان گذارد )همان، ج18: 216(.

بین دین و تمدن، پیوندی عمیق برقرار است )بابایی، 1393: 44( و اجرای تعالیم دینی و الهی، به 

شکل گیری تمدن خواهد انجامید )گروه تفسیر بنیاد باقرالعلوم،1370: 97(؛ چراکه ادیان الهی، به ویژه 

کرده اند  توجه  نیز  اجتماعی  به جنبه های  زندگی،  فردی  به جنبه های  پرداختن  بر  افزون  اسالم،  دین 

)همان، ج21: 176، 289 و 406(. از همین رو، حضرت امام دین اسالم را دینی تمدن ساز )همان، ج8: 516( 

و از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان می داند )همان، ج5: 204(. فرهنگ و تمدن اسالمی، به موجب 

همۀ  از  را  آن  که  است  هویتی خاص  دارای  زوایای خود،  و  ابعاد  تمام  با  دین  از جوهرۀ  بهره مندی 

تمدن ها مجّزا می سازد. 

تمدن  )لوئیس، بی تا: 12؛ مطهری، 1359: 67(.  است  آن  بودن  جهانی  اسالمی،  تمدن  دیگر  ویژگی 

اسالمی در عین پذیرش فرهنگ و تمدن ملل مختلف، نه تمدن ناسیونالیستی است و نه به هویت 

ملِی انسان ها بی تفاوت است )مطهری، 1359: 67(؛ بلکه ضمن پذیرش هویت ملت ها، اقوام و قبایل، 

 کید می ورزد )حجرات: 13(. به نظر امام خمینی بر لزوم تعامل فرهنگی و گفت وگوی میان ملت ها تأ

تمدن اسالمی میراث مشترک مردم و ملت هایی است که روزگاری به اسالم گرویدند و در ساخت و 

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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شکوفایی آن، نقش ایفا کردند )امام خمینی، 1378، ج8: 516(. به این ترتیب، تمدن اسالمی، نه به نژاد 

بلکه تمدنی است  باشد؛  به مردم خاصی تعلق داشته  ی است که 
ّ
نه تمدنی مل خاصی تعلق دارد و 

آن در دوران  نفوذ  پیدایش، رونق، گسترش و  نژادی و قومی ای را که در  گسترده، که همۀ گروه های 

شکوفایی نقش داشته اند، دربرمی گیرد )بینش، 1388: 20(.

2. مهم ترین عامل رکود و افول تمدن مسلمانان
اینکه بحث را با »رکود و افول تمدن مسلمانان« آغاز می کنیم، نه »انحطاط تمدن اسالمی«، به این دلیل 

 تمدن اسالمی هیچ گاه به  طور کامل نابود نشده و از بین نرفته است )بروجردی،1377: 93(؛ 
ً
است که اوال

 در نتیجۀ سستی و غفلت مسلمانان، تمدن آنها سیر نزولی یافت؛ نه اینکه قوانین و تعالیم اسالم 
ً
ثانیا

کهنه شده بود و پاسخ گوی نیازهای مسلمانان نبوده است )مودودی، 2536: 49(.

دخیل  آن  در  متعددی  عوامل  بلکه  است؛  نبوده  عامل  یک  به  وابسته  مسلمانان،  تمدن  افول 

بوده است که برخی از آنها عبارت اند از: »گرایش های جاهلی؛ عوام گرایی؛ زمامداران خودسر؛ 

برداشت نادرست از مفاهیم دینی؛ تفرقه؛ ملی گرایی؛ استعمار فکری، فرهنگی، نظامی، سیاسی« 

)وفا و زمانی محجوب، 1389: 81(؛ ولی بی شک مهم ترین عامل فرسایش تمدن اسالمی، دوری و بی خبری 

آنان از تعالیم حیات بخش اسالم است )امام خمینی،1378، ج4: 48(. به  عقیدۀ امام خمینی، اسالم در 

تاریک ترین ادوار تاریخ، نورانی ترین تمدن ها را به  وجود آورد و پیروان خود را به اوج عظمت و اقتدار 

رساند؛ اما زمانی که همان پیروان از تعالیم آن چشم پوشیدند، طبیعی بود که عظمت و مجد دیرین 

خود را از دست بدهند و به روز سیاه و تیره ای چون روزگار موجود بیفتند )امام خمینی، 1378، ج2: 117(.

حضرت امام نگرش های انحرافی از دین و مذهب را مانع رشد مسلمانان می شمارد و بر همین 

مبنا، اسالم سرمایه داران و مرفهین بی درد، اسالم منافقین، اسالم تجمل و اشرافیت ابوسفیانی، اسالم 

های درباری، اسالم مقدس نماهای حوزه های علمی و دانشگاهی، و اسالم پول و زور و فریب را 
ّ

مال

محکوم می کند و آن را عامل زبونی و عقب ماندگی جامعۀ اسالمی می داند )امام خمینی، 1378، ج28: 11(.

یکی از پیامدهای ناگوار هبوط تمدنی مسلمانان، سلطۀ جهان غرب بر جهان اسالم، و استعمار سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی سرزمین های اسالمی بود. از نظر امام خمینی، در دو سه قرن اخیر استعمارگران در 

تحریف و انحراف مسلمانان از اسالم اصیل نقش اساسی داشته اند )امام خمینی، بی تا: 17(. یکی از بزرگ ترین 

تحریفات دشمنان، تبلیغ و القای جدایی دین از سیاست و کنار نهادن علمای اسالم از دخالت در امور 
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اجتماعی و سیاسی است که نتیجۀ آن تسلط استعمارگران بر جامعۀ اسالمی و غارت سرزمین های 

اسالمی بود )همان، ج19: 171(. 

هدف دیگری که استعمارگران دنبال می کردند، متهم  کردن روحانیت و اسالم به مخالفت با تمدن 

کرده  همراه  خود  با  مسیر  این  در  نیز  را  داخلی  کژاندیشان  برخی  آنان  که   .)447 )قربانی، 1376:  بود 

بودند  می کوشیدند با این اتهام، اسالم را دینی خشک و مرتجع جلوه دهند )همان، ج2: 405(. حضرت 

264، 409، 500 و  426و427؛ ج5:  304؛ ج4:  299-301 و  امام این موضوع را رد می کند )همان،ج1: 

524؛ ج10: 34؛ ج21: 204 و 406( و معتقد است اسالم با تمدن و مظاهر آن مخالف نیست )همان، 

ی و پیشرفت 
ّ
ج1: 288-294؛ ج3: 506؛ ج5: 216، 417و429؛ ج8: 516( و حکومت اسالمی برای ترق

و  برخی نخبگان  به  امام نسبت  البته حضرت   .)68 415؛ ج5:  تمدن بشری می کوشد )همان، ج8: 

تنگ نظرانۀ  برداشت های  با  و  کردند  غفلت  اسالم  اجتماعی  و  سیاسی  ابعاد  از  که  هم  روحانیونی 

انتقاد می کند  اتهام را به سوی روحانیت دراز کنند،  از اسالم، باعث شدند دشمنان انگشت  خود 

نقشه های  در  را  غلط  تفکر  این  ریشۀ  و   )173 -171 بی تا:  خمینی،  امام  278؛  ج21:  429؛  ج14:  )همان، 

ایشان می فرماید: »تبلیغات دامنه دار غربی ها... در   .)304 استعماری دشمنان می داند )همان، ج14: 

سده های اخیر خودباوری جوانان ما را گرفته بود و آنها را به این باور رسانده بود که اسالم یا مکتب 

توحیدی، از تمدن جلوگیری می کند« )همان، ج8: 395(.

به عقیده ایشان، چگونه اسالم با تمدن مخالف است؟ در صورتی  که توانست چندین قرن دنیا را 

زیر چتر فرهنگ و تمدن خود حفظ کند )امام خمینی، 1378، ج1: 374؛ ج8: 516( و ممالک اسالمی 

با عملی  شدن نیمی از قانون اسالمی، باالترین تمدن را به جهان نشان دادند )امام خمینی، 1378، ج1: 

301؛ ج5: 204-216و 409؛ امام خمینی، بی تا: 273(. همچنین توجه اسالم و قرآن به علم و مقام عالم 

 نشان می دهد که اسالم هیچ ناسازگاری 
ً
)والیتی، 1382: 53؛ وفا و زمانی محجوب، 1389: 43-57( کامال

و مخالفتی با تمدن ندارد )همان، ج5: 264(.

آنهایی که  و تمدن در اسالم مجاز است، مگر  آثار تجدد  از  استفاده   ،امام اعتقاد حضرت  به 

فساد اخالقی بیاورند )همان، ج1: 77 و 300؛ ج4: 54-57، 397-398، 426-427و200-201؛ ج5: 216، 

264، 524 و 541؛ ج6: 15، 276 و 474؛ ج10: 51(؛ چراکه فساد، پیوند و ارتباطی با رشد تمدن ندارد 

و موجب بی اعتبار شدن آن می شود. حضرت امام هشدار می دهد که دشمنان اسالم، تمدن را در 

آزادی در انحرافات قلمداد کرده و مخالفت با این را »ارتجاع« خوانده اند )همان، ج9: 176؛ ج4: 90(. 

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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ایشان به آن دسته از مدعیانی که با ارزشمند شمردِن پدیده های غیراخالقی سعی دارند مفهوم تمدن را 

کید خود را بر اندیشه و فکر  مترادف مفاسد اخالقی تفسیر کنند، می فرماید: »اسالمی که بیشترین تأ

قرار داده است و انسان را به آزادی از همۀ خرافات و اسارت قدرت های ارتجاعی و ضدانسانی دعوت 

می کند، چگونه ممکن است با تمدن و پیشرفت و نوآوری های مفید بشر که حاصل تجربه های اوست، 

سازگار نباشد؟!« )همان، ج5: 409( حضرت امام آنها را اشباح مدعی تمدن و تجدد می خواند و به 

ستورانی رمیده، گرگ های دّرنده و شیاطین انسان نما شباهت می دهد که از حیوان گمراه تر و از شیطان 

پست ترند و ضرر آنها بر بشریت، از آدم خوارگان بیشتر است )همان، ج1: 11(.

3. تمدن بزرگ در بوته نقد 
228؛ پهلوی،  ایرانی دانست )پهلوی، 2536:  شاه در کتاب تمدن بزرگ،1 خود را طراح تمدن بزرگ 

1371: 252، 256-258( و ادعا کرد در تمام دوران پادشاهی اش، در مسیر این اندیشه کوشیده و این 

مسئله ، معیار تصمیم و عمل وی بوده است )امام خمینی، 1371: 256؛ پهلوی، 2536: 234(. او عقیده 

دیگر  تمدن های  دستاوردهای  بهترین  انتخاب  بزرگ،  تمدن  به  رسیدن  برای  نخست  گام  داشت 

با عنوان  پهلوی  173(. محمدرضا  پهلوی، 1350:  231؛  )پهلوی، 2536:  )به ویژه تمدن غرب( است 

به مظاهر روشن فکرانۀ  آراستن جامعه  با  تا  باشد، کوشید  با تمدن بزرگ همگام  باید  اینکه فرهنگ 

با مظاهر  با ارزش ها و جهان بینی غرب ایجاد کند. طرح مخالفت اسالم  ایرانی مطابق  ضد دین، 

تمدن، از برنامه های حکومت شاهنشاهی برای خدشه دار کردن جایگاه واالی تمدن اسالمی بود. 

در چنین فضایی، حضرت امام با دفاع از حیثیت تمدن اسالمی-ایرانی، سراب »تمدن بزرگ« را 

برمال ساخت )معینی، 1387: 56(.

حضرت امام ضمن رد ادعاهای محمدرضاشاه )امام خمینی، 1378: ج3: 284، 385، 478 و 509؛ 

ج4: 209، 423؛ ج5: 365-366، 512 و 545؛ ج6: 67-68؛ ج7: 227 و 366( و هشدار دربارۀ تسلیم 

بی قیدوشرط تمدن شاهنشاهی در برابر تمدن غربی، نوسازی صوری و فرمایشی را بی فایده می دانست 

و معتقد بود آنچه در دوران پهلوی تحت عنوان غربی  کردن و مدرن  کردن انجام شد، در واقع اصل و 

اساس تمدنی نداشته است )همان، ج3: 368،369 و 408-411؛ ج4: 24- 26، 173، 270-269، 363، 

374، 449 و 474؛ ج6: 114، 161 و 173؛ ج14: 133؛ ج17: 154(. 

 1. شاه این کتاب را در سال 1978م/1356 به مناسبت یک صدمین سالروز تولد رضاشاه انتشار داد )محمدرضا پهلوی، 1371: 252؛ 

محمدرضا پهلوی، 2536: 3(.
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نقد حضرت امام به تمدن شاهنشاهی، نه از سر بهانه جویی برای مبارزه با رژیم، بلکه متوجه 

تناقضات مظاهر تمدن وارداتی غرب بود که بدون توجه به مقتضیات و شرایط اجتماعی و فرهنگی 

ایران اسالمی صورت گرفته و ارزش های ملی و اسالمی ملت را هدف قرار داده بود )همان، 1378، 

ج3: 511؛ ج6: 15؛ ج7: 231؛ ج8: 22؛ ج9: 176 و 210؛ ج10: 222؛ ج11: 534؛ ج12: 460؛ ج17: 259(. 

همچنین از نظر حضرت امام، کشوری متمدن و تمدن ساز است که عاری از استبداد باشد؛ از این  رو، 

حکومت و جامعه ای که به شیوۀ استبدادی رفتار کند، هرچند به موفقیت ظاهری هم برسد، نمی توان 

آن را متمدن خواند )همان، ج3: 506(. این نگرش حضرت امام در تشریح نقاط ضعف اندیشۀ تمدن 

بزرِگ شاه به خوبی نمایان است )همان: 386-385(.

حضرت امام در برابر توهم »تمدن بزرِگ« شاه، با فراخواندن مسلمانان به آموزه های اسالمی، 

نظریۀ »تمدن الهی« را طرح می کند )امام خمینی، 1378، ج6: 343؛ ج12: 25و26( و با اندیشۀ نوسازی 

تمدن اسالمی در قامت یک انقالب فرامدرن به صحنه می آید و شاخص هایی از تمدن اسالمی را در 

افق این انقالب بازیابی و بازخوانی می کند. از این  رو، انقالب اسالمی مقدمۀ تمدن نوین اسالمی 

شمرده می شود.

4. امام خمینی و اندیشۀ نوسازی تمدن اسالمی1
در دنیای معاصر، فرهنگ ها و تمدن هایی توان ماندگاری می یابند که پیوسته در حال نوسازی باشند؛ 

و  پدیده ها  با  رویارویی  برای  آمادگی  بلکه  نیست؛  گذشته  از  جداشدن  معنای  به  نوسازی  این  اما 

مسائل جدید است. یکی از بارزترین ویژگی های امام خمینی، به عنوان یک رهبر سیاسی مذهبی، 

اندیشۀ نوسازی تمدن اسالمی است که با تشکیل حکومت اسالمی، تا حدودی جنبۀ عملی نیز به 

آن بخشید )همان، ج6: 343؛ ج14: 359و360(. در تکاپوی جهانی برای پیشرفت، امام خمینی همۀ 

1. گاه به جای » نوسازی تمدن اسالمی«، عبارت »احیای تمدن اسالمی« به کار می رود که مفهوم دقیقی نیست )بروجردی، 1377: 

93(. واژۀ » احیا«، به طور طبیعی این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که تمدن اسالمی از میان رفته است و ما در پی تولد دوبارۀ آنیم. 

این اندیشه، برگرفته از نظریۀ حیات و مرگ تمدن هاست که برخی صاحب نظران، به آن قائل هستند. تمدن اسالمی، مانند بسیاری از 

تمدن های دیگر، در طول حیات خویش، دوره های افت وخیز را پشت سر گذاشته  و در زمان ها و مکان های مختلف ، در مدینه و کوفه و 

شام و بغداد و قاهره و قرطبه تا هرات و اصفهان و دهلی و استانبول ، در چرخش بوده است . گاهی در اوج بوده و دوران هایی هم بر اثر 

عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی طبیعی، با ضعف و رکود رویارو شده ، ولی هرگز به طور کامل از میان 

نرفته است . به طور کل، برای تمدن اسالمی، دورۀ سکون مطلق و نابودی نمی توان در نظر گرفت؛ چراکه با وجود سپری کردن دوره های 

ضعف و سستی ، همواره در حرکت بوده است )زمانی محجوب، 1390: 120(. 

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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امت اسالمی را به سوی تمدن الهی و اسالمی فرامی خواند و الزاماتی برای آن قائل است که در ادامه 

به آن می پردازیم:

1-4. عمل به اسالم و قرآن: بی شک، نخستین و بنیادی ترین اصل تمدن سازی، »دین« است. 
است وجوه  انسان ممکن  است.  بشر  معنوی  و  مادی  اندوخته های  و  تکاملی  برآیند حرکت  تمدن، 

مادی تمدن را با تالش های تجربی و عقلی تأمین کند؛ اما رفع نیازهای معنوی که زیربنای زندگی و 

اساسی ترین بعد تمدن انسانی است هرگز در توان محدود بشر نیست؛ بلکه در قلمرو انتظارات بشر 

از دین قرار می گیرد )حجازی، 1352: 57؛ قطب، 1369: 123(. یکی از بنیادهای تمدن نوین اسالمی، 

اعتقاد به دین اسالم به عنوان پایه گذار تمدن اسالمی و تعیین کنندۀ ریشه ها و اصول آن است. از آنجا 

که مجموعۀ تعالیم دین اسالم، دربارۀ نظام اجتماعی جوهره و رویکرد تمدنی دارد، رعایت و عمل 

به آن، به ایجاد تمدن می انجامد. اگر اسالم در تمامیت و شمولیت خویش، در یک بستر عینی و 

تمدنی همساز با آن تحقق پیدا کند، ناهمخوانی میان سنت، فرهنگ اسالم و فرهنگ مدرنیته نیز از 

میان خواهد رفت. در دورۀ درخشان تمدن اسالمی نیز دین اسالم بود که بن مایۀ تمدن اسالمی را 

تشکیل داد و شاخه های این تمدن عظیم را، با وجود منابع و سرچشمه های گوناگون، به هم پیوند 

زد. البته این  گونه نیست که اسالم تنها در یک زمان مشخص )گذشته(، ظرفیت تولید علم و فرهنگ 

را داشته و دیگر چنین زایشی در میان مسلمانان وجود نداشته باشد؛ بلکه اسالم و فرهنگ اسالمی 

به مثابه روح تمدن اسالمی، همیشه زنده و تمدن ساز است و امت واحدۀ اسالمی قادر است در هر 

زمان، گم شدۀ خویش را بازیابد و با برقراری پیوند میان قرآن و سنت، تمدن اسالمی را حیاتی دوباره 

بخشد )نصر، 1385: 162 و 198؛ زرین کوب، 1391: 174(. 

حضرت امام معتقد است اسالم ظرفیت های علمی و عملی خود را برای تمدن سازی به اثبات 

رسانده است )امام خمینی، 1378، ج1: 301، 375؛ ج12: 22(؛ از این  رو معیار و شاخص اصلی امام 

286؛  ج6:  309؛  ج8:  )همان،  است  »اسالم«  دیگری،  موضوع  هر  مانند  اسالمی،  نوین  تمدن  برای 

ج13: 77(. اساسی ترین مبنای اعتقادی امام خمینی این است که اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی، 

به  عمل  پایۀ  بر  و  انسان هاست  معنوی  و  مادی  پیشرفت  و  اخروی  و  دنیوی  سعادت  تأمین کنندۀ 

اسالم و حکومت مبتنی بر قوانین اسالمی، زمینه های شکل گیری تمدن نوین اسالمی فراهم می آید 

قانون هاست ـ  همۀ  پیش قدم  ـ که  اسالم  قوانین  »اگر  ایشان،  عقیدۀ  به   .)415 ج8:  242؛  ج4:  )همان، 

و  پیشر و  نیز  جریان  این  از  برآمده  اسالمی  تمدن  آن  تبع  به  و  اسالمی  کشورهای  کند،  پیدا  جریان 
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پیشرفت مسلمانان و  امام رمز  131(. حضرت  بود« )همان، ج2:  پیش قدم در تمدن جهان خواهند 

غلبۀ آنها بر دشمنان را پناه بردن به قرآن و محوریت قوانین قرآن می داند )همان، ج10: 449(؛ چراکه 

شاخص ها و مؤلفه های تمدن اسالمی )نظام ارزشی، حاکمیت مقتدر الهی، امت واحده، عقالنیت 

و معنویت، امنیت، قانون مداری و...( باید از قرآن و سنت الهام گرفته شود. ایشان می فرماید: »... در 

پناه قرآن بود که اسالم در نیم قرن به همۀ امپراتوری ها در آن وقت غلبه کرد و ما مادامی که در پناه قرآن 

هستیم بر دشمنان غلبه خواهیم کرد و اگر خدای نخواسته دشمنان اسالم ما را از اسالم و قرآن جدا 

کردند، باید بنشینیم و ببینیم که ما در ذلت زندگی می کنیم« )همان، ج7: 131(.

2-4. پیوند دین و سیاست: یکی از مفاهیم محوری در منظومۀ اندیشۀ تمدنی امام خمینی پیوند 
میان دین و سیاست است؛ به  گونه ای  که، می توان آن را سنگ بنای اساسی اندیشۀ سیاسی وی دانست. 

امام خمینی سیاست را تدبیر معطوف به هدایت جامعه )لک زایی، 1394: 26( به سوی صالحشان 

یان اصلی هدایت جامعه می داند 
ّ
)همان، ج13: 432-433( و هدف پیامبران و اولیای الهی به عنوان متول

و جزئی جدایی  دین  از  بخشی  اندیشۀ وی، سیاست  در  این  رو  از   .)215 425؛ ج15:  )همان، ج12: 

ناپذیر از اسالم است. امام خمینی دین و سیاست را به اندازه ای درهم تنیده می داند که می فرماید: 

»کسی که می گوید: ما را چه به سیاست، معنایش کنار گذاشتن اسالم و تکذیب خدا و ائمۀ معصوم 

است« )همان،ج3: 339؛ ج20: 114(. حضرت امام در کالمی دیگر، اسالم را به انسان تشبیه می کند که 

سیاست، سِر آن است )همان، ج10: 449(. 

این  به  باید  خود،  عزت  و  عظمت  به  رسیدن  برای  مسلمانان  که  است  معتقد   خمینی امام 

باور)جدایی ناپذیری دین از سیاست( برسند )امام خمینی، بی تا: 19؛ خسروی، 1391: 126(. ایشان بر مبنای 

همین اندیشه، تأسیس حکومت را از اهداف اساسی دین اسالم برمی شمرد و تز جدایی دین از سیاست 

را برنامۀ استعمار و نیرنگ معاندان و دشمنان اسالم، به دلیل ترس از استقرار حکومت دینی مبتنی بر 

اسالم می دانست. به عقیدۀ ایشان، استعمارگران چپاولگر، از آنجا که اسالم را سد راه منافع مادی و 

قدرت سیاسی خود می دانستند، به تحریف اسالم دست زدند و با وسایل گوناگون تبلیغ کردند که دین 

مسئله ای فردی است و نباید در حوزۀ اجتماعی و سیاسی داخل شود )همان، ج18: 89(.

برای   امام 3-4. تأسیس حکومت اسالمی بر مبنای والیت فقیه: موضوع دیگری که حضرت 
بود  فقیه  والیت  اندیشۀ  بر  مبتنی  اسالمی  حکومت  تشکیل  می دید،  الزم  اسالمی  تمدن سازی 

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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) همان، بی تا: 39، 42-43(؛ زیرا از این طریق می توانست موانع موجود بر سر راه نوسازی تمدن اسالمی 

را مرتفع سازد و عوامل تمدن ساز را به خدمت گیرد )سنایی و بهمن، 1389: 453(. پیامبر اکرم نیز پس 

از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی، پایه های تمدن اسالمی را پی ریزی کرد )امام خمینی، 

بی تا: 25(. در میان اندیشمندان اسالمی سده های اخیر، امام خمینی برجسته ترین فردی است که با 

دریافت جامع از دین و باوری عمیق از الزامات و تحوالت جهانی، به احیای دیانت اسالم به عنوان 

مکتبی جامع در وجوه سیاسی و اجتماعی آن همت گماشت و حاکمیت سیاسی مبتنی بر اندیشۀ دینی 

را جای گزین دولت پهلوِی مبتنی بر گفتمان غرب گرایی کرد )ورعی، 1378: 223 و324؛ رشیدی، 1392: 

338-347؛ صدرا، 1389: 53(.

در مکتب سیاسی حضرت امام، حکومت اسالمی با محوریت والیت فقیه، برآورده کنندۀ نیاز 

کیفیت  و  ماهیت  بود:  معتقد  ایشان  چراکه  است؛  تمدن  مدعی  مکاتب  نفی کنندۀ  و  معاصر  انسان 

قوانین مترقی اسالم، برای تکوین یک دولت و ادارۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده 

است )امام خمینی، بی تا: 28( و هر کشوری که به قوانین اسالم عمل کند، رو به پیشرفت و تمدن )مادی 

و معنوی( خواهد رفت )همان، 1378، ج5: 69، 204 و 429؛ امام خمینی، بی تا: 238(. از منظر حضرت 

امام، زمامداران جامعۀ اسالمی نیز افزون بر روحیات دینی )مثل خلوص و تقوا و زهد(، باید عقل و 

تدبیر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و به قانون و اجرای عدالت و حدود الهی مقید باشند ) همان، 

بی تا؛ 50- 51؛ امام خمینی، 1378، ج21: 289(.

امام در سیر  مسئله دیگری که حضرت  نفی سلطۀ مستکبران:  و  استقالل مسلمانان  4-4. حفظ 
اندیشۀ تمدن سازی خود بر آن تکیه داشت، حفظ استقالل مسلمانان و نفی سلطۀ مستکبران بود )همان، 

 1378، ج4: 278؛ ج5: 244-245(. اصل نفی سبیل )نساء: 141(، ثقل فعالیت های سیاسی امام خمینی

در مبارزه با استعمار و سلطۀ سیاسی بیگانگان، و از اهداف اصلی نهضت ایشان بوده است )لک  زایی، 

1394: 217(. متفکران بزرگ جهان اسالم می دانستند ملت های مسلمان، در صورت تکیه بر خویش 

می توانند بر پای خود بایستند و در صورت احیای فکر دینی، دگرگون شوند )اقبال الهوری، بی تا: 173(؛ 

از این  رو در بعد اندیشه و نظر، تالش های چشمگیری در راستای استقالل خود داشته اند؛ اما حضرت 

امام موفق شدند افزون بر اندیشه و نظر، در مرحلۀ عمل نیز با نفی سلطۀ بیگانگان، حاکمیت اسالم 

را در روزگار سلطۀ غرب برپا سازد. امام خمینی با مخالفت با نظم دوقطبی حاکم بر جهان، شعار نه 

شرقی و نه غربی را مطرح کرد و با رد مکتب سوسیالیسم )شرق( و لیبرالیسم )غرب(، هویتی مستقل 

برای گفتمان انقالب اسالمی تعریف نمود.
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امام خمینی سلطۀ کفار بر مسلمین را به هیچ روی جایز نمی شود )همان، ج16: 34( و استقالل 

ملی، آن هم نه فقط استقالل سیاسی، بلکه استقالل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز از اصول 

اسالمی می داند )همان، ج3: 51- 236؛ ج4: 243؛ ج5: 133 - 488(.

آن  از  دیگر  وابستگی های  که  می داند  درونی  و  فکری  وابستگی  را  وابستگی  بزرگ ترین  ایشان 

سرچشمه می گیرد و معتقد است تا استقالل فکری برای ملتی حاصل نشود، استقالل در ابعاد دیگر 

پیروزی  آغازین  امام در سال های  19-21(. سخنان حضرت  نیز حاصل نخواهد شد )همان، ج12: 

رسیدن  و  آن،  رفع  برای  مبارزه  و  فرهنگی  وابستگی  این  ابعاد  تعیین  برای  تالشی   
ً
عمدتا انقالب، 

قوانین  به  عمل  5و 6(،  ج12:  )همان،  غرب زدگی  از  خروج  مسیر،  این  در  ایشان  و  است  استقالل  به 

 اسالم )همان، ج20: 433( و خودباوری را مهم ترین اقدام می شمارد )همان، ج12:4و7(. امام خمینی

را  این  وجود  تمام  با  باید  ما  بود  معتقد  و   )4 ج12:  )همان،  می دانست  استقالل  شرط  را  خودباوری 

بپذیریم که می توانیم روی پای خودمان بایستیم )امام خمینی، بی تا: 19؛ امام خمینی، 1378، ج10: 385؛ 

ج16: 113(. ایشان می فرماید: ما باید در همۀ امور مربوط به اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... خودمان 

 .)19 تصمیم بگیریم؛ نه اینکه دیگران )ابرقدرت ها( برای کشور تصمیم بگیرند )همان، 1378، ج12: 

امام خمینی همچنین نقش دانشگاه ها و اساتید را در استقالل جامعه و رهاندن کشور از وابستگی ها 

دانشگاه است که می تواند یک کشوری،  360( و می فرماید: »از  بسیار مهم می شمرد )همان، ج14: 

مستقل باشد« )همان، ج14، 428(.

به تمدن غرب، موضوع بسیار مهمی  امام خمینی نسبت  شناخت دیدگاه  نقد تمدن غرب:   .4-5
است؛ چراکه فرهنگ و تمدن اومانیستی و لیبرالیستی غرب، با گمانۀ برتری جویی، داعیۀ جهانی سازی 

دارد و غربی ها در راستای تحقق این پندار، با تمام توان به میدان آمده اند )میرباقری، 1394: 145و146(. 

 از این  رو، شناخت شاخصه های تمدن مادی غرب و دیدگاه های رهبران اسالمی، به ویژه امام خمینی

دربارۀ آن، از رسالت های امروز مسلمانان در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی است.

چگونگی برخورد با تمدن غرب و دستاوردهای غربی، یکی از موضوعات مورد بحث و جدال 

میان اندیشمندان مسلمان تاریخ معاصر بوده که به شکل گیری سه نگرش و موضع متفاوت انجامیده 

است: 1. نگرش خوش بینانه و پذیرش کامل؛ 2. نگرش بدبینانه و نفی کامل؛ 3. نگرش واقع بینانه و 

ادانه و انتخابگر.
ّ

پذیرش نق

نگرش نخست، بر این پایه استوار است که ما باید فرهنگ و تمدن پیشرفتۀ غرب را به  طور کامل 

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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بپذیریم؛ چراکه آنها در رأس قدرت اند. پیروان این نگرش، گروهی از روشن فکران و تحصیل کردگان 

غرب  زده بودند که با دید مثبت به گفتماِن هژمونیک غرب، هنگام مقایسۀ جوامع اسالمی با جوامع 

غربی، محو و فرورفته در درخشندگی تمدن غرب و دستاوردهای آن شدند )حائری،1367: 308،272 

توخالی  طبل  بر  سرگشتگی،  یا  گمراهی  سِر  از  ـ که  گروه  این  14و 15(.   :1360 الری،  موسوی  436؛  و 

به  توجه  بدون  و  کردند  معرفی  مسلمانان  عقب ماندگی  عامل  را  اسالم  می کوبیدند ـ  غربی  تمدن 

تفاوت وضعیت و شرایط تاریخی و اجتماعی کشورهای اسالمی و غربی، به مبارزه با مذهب و سنت 

51(. این گفتمان که در دوران قاجار تکوین یافته بود، در دوران پهلوی به  پرداختند )شریعتی،1360: 

 دلیل برنامه های نوسازی غرب گرایانه، بیش از پیش ظهور و بروز یافت و کوشید مدرنیته، به عنوان 

چهارچوب نظری نوسازی در غرب، جای گزین سنت گرایی شود.

در سوی دیگر این صف آرایی، گروه اندکی از علمای سنتی بودند که با طرح گفتمان شریعت گرایی 

مطلق، در ورطۀ غرب ستیزی غلتیدند و با رویکردی تحریمی، به نفی کامل تمدن غرب و دستاوردهای 

آن پرداختند )حسنی،1385: 36(. این گروه معتقدند رابطۀ فرهنگ اسالمی و ایرانی با فرهنگ غرب، به 

آلودگی و ناخالصی می انجامد؛ آن  گونه  که تاریخ رابطۀ سلطه جویانۀ غرب با کشورهای اسالمی، بر 

این واقعیت گواهی می دهد )مودودی، 2536: 49- 50؛ حائری، 1367: 460-445(.

نیز وجود دارد که معتقد است: رابطۀ فرهنگ ها و  این دو دیدگاه، نگرش واقع بینانه ای  بر  افزون 

تمدن ها، اگر عاقالنه و نقادانه باشد، سبب رشد و تکامل می شود )مودودی،2536: 50(. حضرت امام 

قائل به این نگرش بود )امام خمینی، 1378: ج20: 47-170(. ایشان تمدن غرب را به عنوان کلیتی که 

حاوی دستاوردهای مطلوب و نامطلوب است، در نظر می گیرد و معتقد است در این بازار مکاره باید 

 میان ثمرات خوب و بد تمدن غربی تفکیک قائل شد )امام خمینی، 1378، ج10: 43(. حضرت امام

در میان نزاع سنت گرایان و تجددطلبان، با وجود نقد تمدن غرب، به استفاده از دستاوردهای ابزاری 

تمدن غرب در چهارچوب نیازهای بومی و فرهنگ خودی قائل می باشد )همان، ج20: 170، 47، ج21: 

34(؛ البته منوط به شروطی که مهم ترین آن، عدم وابستگی و حفظ استقالل است )همان، ج10: 51؛ 

ج15: 340؛ ج21: 433(. به عقیدۀ امام خمینی باید از طریق استفاده از تمدن غرب و فراورده های آن، 

 تقلید کنیم و وابسته شویم؛ چراکه 
ً
به استقالل برسیم؛ نه اینکه دست به سوی غربی ها دراز کرده، صرفا

 تمدن اسالمی، در شرایط ذلت و وابستگی حاصل نمی شود )همان، ج4: 269-273 و 259-261؛ 
ً
اساسا

ج10: 389و 390(. ایشان حتی بر این عقیده بودند که ما باید به  گونه ای با تمدن غرب برخورد کنیم که 

به حل شدن و مضمحل شدن تدریجی غرب در درون دستگاه دینی تمدن اسالمی بینجامد ) رهدار، 
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1393: 661(؛ از این  رو می گفت: علوم و فنون غربی باید با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ما متناسب 

شوند )همان، ج4: 160(. 

به رسمیت شناختن استفاده از تمدن جدید غرب، مانع از آن نبوده که حضرت امام به نقد تمدن 

166( مدت هاست در  با »بیماری خفت انگیز غرب زدگی« )زرین کوب، 1391 :  نپردازند. مبارزه  غرب 

میان  در  که  و عمل،  اندیشه  پیوند  از  ولی گذشته  یافته است؛  تبلور  اسالمی  تفکر  احیاگران  اندیشۀ 

اندازۀ  به  9و10(، هیچ  کس  )حسنی، 1385:  است   امام خمینی به  منحصر  اسالمی  تفکر  احیاگران 

حضرت امام ندای مبارزه با غرب زدگی را سر نداده و در برابر مظاهر فرهنگی غرب حساسیت نشان 

نقادانه دارد  نگاه  آن  به تمدن جدید غرب و دستاوردهای  بر معیارهایی،  تکیه  با  ایشان  نداده است. 

پیامدهای آن همچون  با غرب زدگی و  به  گونه ای  که مبارزه  انتقاد می کند؛  و به شدت از غرب زدگی 

خودباختگی و ازخودبیگانگی و جای گزین  کردن فرهنگ بومی و اسالمی، از مهم ترین راهبرد های 

فرهنگی سیاسی امام خمینی بود )امام خمینی، بی تا: 14- 17(. حضرت امام خروج از غرب زدگی 

ج10:  )همان،1378،  می دانست  کشور  استقالل  و  ایران  ملت  هویت  احیای  راه  در  گام  مهم ترین  را 

 مثبت روشن فکران غرب زده را در برابر غرب رد می کرد و به آنها هشدار 
ً
388و389( و موضع کامال

می داد )همان، 1378، ج8: 56؛ امام خمینی،1377: 4(.

راهبرد غرب این است که همۀ دنیا باید به تمدن غرب وابسته باشد و هیچ قدرت و هیچ حرکتی 

نباید در برابر غرب بایستد )حائری،1367: 51؛ جمعی از نویسندگان، 1379: 345(. آنها بر مبنای همین 

قائل  بهایی  مسلمانان  و  اسالم  برای  و  می نگریستند  تحقیر  چشم  با  اسالم  کشورهای  به  تفکر، 

تبلیغات همه جانبۀ خود، علم و تمدن  با  لیبرالیسم، مدت ها  بر  با تکیه  نبودند. استعمارگران غرب 

چنین  آنان  به  مسلمانان،  خودباختگی  روحیۀ  ترویج  با  و  می دانستند  غرب  مختص  را  پیشرفت  و 

القا کرده بودند که مسلمانان باید همه چیز را از غرب بگیرند )امام خمینی،1378، ج9: 81و82؛ج12: 

19؛ ج18: 89 (. به نظر حضرت امام، آنچه استعمارگران با ملل تحت سلطه انجام داده اند، ترویج 

بی هویتی فرهنگی، فقر و نیازمندی، و در نهایت وابستگی به غرب و عقب  نگه داشتن مسلمانان از 

قافلۀ تمدن است )همان، ج1: 333؛ ج18: 339؛ امام خمینی، بی تا: 14و 15، 167-164(.

6-4. آزادی: از منظر حضرت امام، استقالل بر دو پایه است: اول: آزادی از قیود فکری و فرهنگی 
اسالمی.  سرزمین های  از  استعمارزدایی  دوم:  اسالمی؛  ارزش های  و  هنجارها  به  بازگشت  و  غرب 

بنابراین، در اندیشۀ امام خمینی آزادی و استقالل، دو مفهوم مرتبط و مالزم اند. 

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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بر همین اساس، حضرت امام از آزادی به عنوان نقطۀ آغاز نظریۀ تمدنی خود سخن می گوید و 

آن را برای یک تمدن، حیاتی می داند )امام خمینی، 1378، ج2: 130(. به عقیدۀ امام خمینی اول مرتبۀ 

تمدن، آزادی ملت است؛ و مملکتی که آزادی و استقالل ندارد، تمدن ندارد )همان، ج5: 32و33(. 

امام خمینی آزادی را ارزشی مطلق می داند، نه نسبی؛ و با عناوینی از قبیل حق طبیعی، موهبت 

الهی و امانت خدا، از آزادی یاد می کند )همان، ج3: 406و407 و 510؛ ج5: 43( و معتقد است در هیچ 

تمدنی، آزادی قابل چشم پوشی و نادیده  انگاشتن نیست؛ نه شایسته است مردم از آن چشم بپوشند؛ 

نه چیزی است که حکومت به مردم داده باشد و نه چیزی است که حکومت مجاز باشد آن را پایمال 

کند )همان، ج5: 387(. 

 امام خمینی از آزادی، نه به عنوان یک شعار و ابزار سیاسی، بلکه به عنوان حقوق ابتدایی بشر 

نام می ُبرد و معتقد بود که مردم باید آن را طلب کنند و حکومت باید آن را رعایت کند. آزادی، چه آنجا 

که به سرنوشت مشترک با دیگران ارتباط می یابد )یعنی آزادی های مدنی و اجتماعی( و چه آزادی های 

خصوصی و فردی، که شامل حوزه هایی مانند عقیده، بیان، فکر، احزاب و مطبوعات می شود )امام خمینی، 

1378، ج5: 43 و 32و33(، طبیعی است که بدون حد و مرز نخواهد بود. از نگاه حضرت امام حد این 

آزادی ها تا آنجاست که مصالح کشور را به خطر نیندازند و با ارزش های اسالمی و انسانی مطابقت داشته 

باشند )جمشیدی، 1385: 246و247؛ خواجه سروی، 1387: 250(. امام مرزهای آزادی را قوانین دینی و قانون 

ـ که برگرفته از اسالم است می دانست )افروغ، 1379: 92( و می گفت: »در تمام دنیا و تمام  اساسی کشور 

کشورها، میان آزادی و توطئه، مرز وجود دارد« )امام خمینی،1378، ج6: 271(.

مهم ترین  از  یکی  مسلمین،  انسجام  و  وحدت  واحده:  امت  تشکیل  و  مسلمین  وحدت   .4-7
امام  سیاسی  اندیشۀ  در  موضوعی  هر  از  بیش  که  است  اسالمی  نوین  تمدن  سیاسی  بایسته های 

خمینی ظهور و بروز داشت )همان، ج1: 374و375؛ ج10: 160، ج4: 42؛ امام خمینی، بی تا: 35و 36(. 

ایشان وحدت را علت محدثه و مبقیۀ  نظام اسالمی،  و ضامن بقای مسلمانان دانسته است )همان، ج3: 

316 و 321؛ ج6: 8 ، 99، 110، 351 و 354 ؛ ج8،: 243 ،341 ، 439 و 444(. از دیدگاه ایشان، وحدت 

موجب افزایش مقاومت ملت در برابر سختی ها و مشکالت، و نیز موجب اقتدار و عزت جامعه، و در 

نتیجه حرکت به سوی پیشرفت است )همان، ج17: 222-100(.

امام خمینی طرح راهبردی تحقق وحدت جهان اسالم را در قالب نظریۀ »امت واحدۀ اسالمی« 

طرح می کند. امت محوری را می توان بنیاد تمدن نوین اسالمی دانست. تالش برای تحقق بخشیدن 
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به امت اسالمی به معنای استقرار جامعۀ جهانی مؤمنان، بیانگر رویکرد جهان گرایانۀ اسالم و قلمرو  

فراملی ایده های جهانی اسالم است. بر همین اساس، امام خمینی بر ایجاد امت اسالمی بر اساس 

کید داشت. ایشان دستیابی  تقریب گرایی، فارغ از قومیت، نژاد و جهت گیری های فرهنگی و سیاسی تأ

به تمدن اسالمی را به عنوان چشم انداز مشترک امت اسالمی در کشورهای مختلف می داند و معتقد 

است روابط کشورهای اسالمی، اگر معطوف به اشتراک عقیده، وحدت کلمه و دیگر مشترکات باشد، 

راه نوسازی تمدن اسالمی هموار می گردد )همان، ج5: 32(.

نتیجه گیری
امام خمینی در برابر افرادی که وجوه معنایی تمدن را به رفاه مادِی زندگی بشری کاهش می دادند، 

ابعاد معنوی را نیز برای تمدن مطرح می کند. در دیدگاه ایشان، تمدن منحصر به ابعاد مادی و اقتصادی 

نیست؛ بلکه برای دستاوردهای تمدنی، می توان دو جنبۀ مادی و معنوی را متصور دانست. حضرت 

امام تمدن اسالمی را جامع ترین و کامل ترین تمدن ها می داند که به دلیل انحراف و دوری مسلمانان 

از آموزه های اسالمی، به افول و رکود گرایید. ایشان ضمن به چالش  کشیدن تمدن وابستۀ شاهنشاهی 

نقد کرده و دربارۀ  نیز  اندیشۀ غلط »تمدن بزرِگ« شاه، جنبه های منفی و فسادآور تمدن غرب را  و 

غرب زدگی و غلتیدن در دامن غرب، به شدت هشدار داده  است.

نوسازی تمدن اسالمی، از اندیشه های مترقیانۀ امام خمینی بود که انقالب اسالمی و برپایی نظام 

جمهوری اسالمی را می توان مقدمۀ این نوزایی اسالمی قلمداد کرد. حضرت امام بازگشت و توجه 

به دین اسالم در همۀ حوزه ها، پیوند دیانت و سیاست، تشکیل حکومت اسالمی با محوریت والیت 

فقیه، نفی سلطۀ بیگانگان و استقالل، نقد تمدن غرب، آزادی، وحدت مسلمین و تشکیل امت واحدۀ 

اسالمی را از بایسته های سیاسی تمدن اسالمی می دانست و تحقق آن را برای جهان اسالم، دور از 

دسترس نمی دید؛ چنان که خود ایشان با انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی، گام های 

بلندی در این مسیر برداشت و نوعی هویت تمدنی جدید بر محور دین به جهانیان عرضه نمود.

کتابنامه
افروغ، عماد )1379(. آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمدۀ سیاسی، 

تهران، مؤسسۀ فرهنگی دانش.

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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اقبال الهوری، محمد )بی تا(. احیای فکر دینی در اسالم، ترجمۀ احمد آرام، تهران، رسالت قلم.

امام خمینی، روح الله )1371(. خودباوری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی، تبیان موضوعی: دفتر بیست و 

ششم، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـــــــــــــــــــــــ )1378(. صحیفۀ امام )مجموعه آثار امام خمینی(، تدوین و تنظیم مؤسسۀ تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلدهای مختلف.

ــــــــــــــــــــــــ )بی تا(. کشف اسرار، قم، آزادی.

ــــــــــــــــــــــــ )بی تا(. والیت فقیه »حکومت اسالمی«، قم، آزادی.

بابایی، حبیب الله )1393(. کاوش های نظری در الهیات و تمدن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

خامنه ای، سیدعلی)1391/7/23(. در دیدار جوانان استان خراسان شمالی.

بروجردی، مصطفی )1377(. »گسترش و نوسازی تمدن اسالمی؛ عوامل و موانع«، تمدن اسالمی در اندیشۀ 

.تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،سیاسی حضرت امام خمینی

بینش، عبدالحسین )1388(. آشنایی با تمدن اسالمی، قم، زمزم هدایت.

پهلوی، محمدرضا )1350(. مأموریت برای وطنم، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.

ــــــــــــــــــــ )1371(. پاسخ به تاریخ، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران، مترجم.

ــــــــــــــــــــ )2536(. بسوی تمدن بزرگ، تهران، کتابخانۀ پهلوی.

جان احمدی، فاطمه )1391(. تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، قم، دفتر نشر معارف.

جمشیدی، محمدحسین )1385(. اندیشۀ سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقالب 

اسالمی.

جمعی از نویسندگان )1379(. جامعۀ ایده آل اسالمی و مبانی تمدن غرب، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی.

حائری، عبدالهادی )1367(. نخستین رویارویی های اندیشه گران با دو رویۀ تمدن بورژوازی تمدن غرب، تهران، 

امیرکبیر.

حجازی، فخرالدین )1352(. نقش پیامبران در تمدن انسان، تهران، بعثت.

حسنی، محمد حسن )1385(. نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی، مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.

گفتمان  در  امنیت  نظری  و  فرانظری  مبانی  و  خمینی)مبادی  امام  امنیتی  مکتب   .)1391( علیرضا  خسروی، 

انقالب اسالمی(، تهران، مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

 ،امام خمینی اندیشۀ  در  تمدنی  نظریه ای  الهی؛ در جست وجوی  تمدن  خواجه سروی، غالمرضا )1387(. 
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دفتر  تهران،  ابرقویی،  آدمی  علی  گردآوری  نظری،  بایسته های  اسالمی:  تمدن ساز  دانشگاه  بر  مقدمه ای 

برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

دهخدا، علی اکبر )1373(. لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران.

دورانت، ویل )1331(. تاریخ تمدن، ترجمۀ احمد آرام، تهران، سینا.

رشیدی ، بهروز )1392(. امام خمینی و نهضت احیای تمدن اسالمی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی، مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.

رهدار، احمد )1393(. غرب شناسی علمای شیعه در تجربۀ ایران معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

زرین کوب، عبدالحسین )1391(. کارنامۀ اسالم، تهران، امیرکبیر.

زمانی محجوب، حبیب )1390(. »نوسازی تمدن اسالمی«، فصلنامۀ تاریخ در آینۀ پژوهش، ش29، بهار، ص 

.137-117

سنایی، مهدی و بهمن، شعیب )1389(. احیای تمدن ایرانی و اسالمی، تهران، دفتر گسترش تولید علم.

شریعتی، علی )بی تا(. تاریخ تمدن، تهران، چاپخش.

ــــــــــــــ )1360(. چه باید کرد، مجموعه آثار، تهران، ج20.

صدرا، علیرضا )1389(. نقش راهبردی دولت در نظریۀ سیاسی امام خمینی، تهران، مؤسسۀ تنظیم نشر آثار امام 

خمینی، مؤسسۀ چاپ نشر عروج.

قربانی، زین العابدین )1376(. علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

قطب، محمد )1369(. آینده در قلمرو اسالم، ترجمۀ سیدعلی خامنه ای، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

گروه تفسیر بنیاد باقرالعلوم )1370(. معیارها و عوامل تمدن از نظر قرآن، قم، دار القرآن.

لک زایی، نجف )1394(. اندیشۀ سیاسی امام خمینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

لوئیس، برنارد )بی تا(. برخورد فرهنگ ها، ترجمۀ نادر شیخ زادگان، تهران، نشر مرکز.

مطهری، مرتضی )1359(. خدمات متقابل اسالم و ایران، قم، صدرا.

امام و رهبری، تهران، دفتر  اندیشه های  آرا و  آینۀ  فائزه )1387(. دانشگاه تمدن ساز اسالمی-ایرانی، در  معینی، 

برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

مودودی، ابوالعالء )2536(. اسالم و تمدن غرب، ترجمۀ ابراهیم امینی، تهران، کانون انتشار.

موسوی الری، سیدمجتبی )1360(. سیمای تمدن غرب، قم، دفتر انتشارات اسالمی.

فکری  رویکرد  تبیین  در  گفتارهایی  اسالمی:  نوین  تمدن  اندیشۀ   .)1394( سیدمحمدمهدی  میرباقری، 

سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، قم، تمدن نوین اسالمی.

بایسته های سیاسی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی   
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نصر، سیدحسین )1385(. اسالم-مذهب، تاریخ و تمدن، ترجمۀ عباس گیلوری، تهران، دبیزش-روزبهان.

.و احیای تفکر اسالمی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر امام خمینی ورعی، سیدجواد )1378(. امام خمینی

وفا، جعفر و زمانی محجوب، حبیب )1389(. تأملی بر عوامل پیشرفت و انحطاط مسلمانان، قم، زمزم هدایت.

والیتی، علی اکبر )1382(. پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، تهران، وزارت امور خارجه.


