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This article seeks to clarify the studies of civilization in Iran after the Islamic Revolution in 1979. 
Although there have been civilizational studies before the Islamic Revolution, with the advent of 
the Revolution, fundamental changes have taken place in the content and aim of such studies. 
In the pre-revolutionary period, the meaning of “civilization” was equal to renaissance and 
modernization, which had nothing to do with religion and Islam. But after revolution, the issue of 
“civilization” along with Islamic content was raised for the comprehensive realization of Islam in 
today's Muslim world and it was used in the literature of the leaders and elites of the revolution 
as a transitional strategy to get out of the current situation of the Islamic world. What is 
mentioned in this article refers to the centers and activities of civilization in the Islamic Seminary 
(Hawzeh) and university after the Islamic Revolution. Although these activities and studies in the 
post-revolutionary period have not yet been so productive and developed, by way of these 
studies, important steps have been taken in the field of civilizational theory, and more important 
steps have been taken in shaping the civilizational approach. 
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 مطالعات تمدنى در ایران 

 پس از انقالب اسالمى
 02/90/9900تاریخ پذیرش:    02/20/9900تاریخ دریافت:  

 الله بابایىحبیب
(06-43) 

 چکیده
قدب  االدبمی الدا  این نوشتار در پی تبیین مطالعات تمدننی در ایدراپ پدز ان ان

االت. هرچنن مطالعات تمننی پدی  ان انقدب  االدبمی نیدو  ددود داشدت   7531
گون  ان مطالعات پنین االت، با رخناد انقب ، تحوالت مبنایی در محتوا   غایِت این

در د رۀ قبل ان انقب ، ب  معنای تجدند   منرنیواالدیوپ بد  « تمنپ»آمن. موضوع 
در د رۀ بعدن ان « تمدنپ»یدن   االدبن نناشدت،  لدی رفدت کد  نتدبتی بدا دکار مدی

انقب ، همراه بدا فحدوای االدبمی   بدرای تحقدع ددام  االدبن در دوداپ امدر ن 
عندواپ االدترات ی متلماناپ مطرح شن   در ادبیات رهبراپ   نخبگداپ انقدب  بد 

گذار ان  ضعیت کنونی دنیای االبن پی گرفت  شن. آنچ  در این مقال  آمدنه، اشداره 
های تمننی در حونه   دانشدگاِه بعدن ان انقدب  االدبمی االدت. ب  مراکو   فعالیت
ها   این مطالعات در د رۀ پتاانقب  هندون فربد  نشدنه   ن د  هرچنن این فعالیت

های مومدی در حدونه نیریدم تمدننی،   النن را نیافت ، ان رهگذر این مطالعات، گان
 ر یکرد تمننی برداشت  شنه االت. گیریتری در شکلهای مومطور گانهمین

 تمنپ، تمنپ االبمی، ایراپ، انقب  االبمی. :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ای در دوران قبل از انقالب دارد، لیین  انقیالب اسیالمی ادبیات تمدنی در ایران امروز، پیشینه
ا ذییل واۀ  ای ردر سیر مفهومی تمدن در ایران تغییرات بنیادینی بیه وویود رورد و مفیاهیم تیازه

رفیی و تمدن مطرح کرد. نگاه تمدنی در دوره های پیش از انقالب اییران انباتیته از مقیوعت عی
که نگرش تمدنی بعد از انقالب از معنای سنوعِر نهفتیه در تیاریخ لفی  بود، درحالی 1دنیوی

 سان هرچنیدتهی تد و به مفهومی دینی، اسالمی و حتی معنوی منقلب گردید. بدی « تمدن»
و در تطورات مفهومی رن در غیرب ددر فرانهیه و رلمیانع معنیای عرفیی  2در تاریخ لف  تمدن

بنییان و در ووود داتته است، ای  لف  در تاریخ انقالب و بعد از انقالب، کاربردی دی  3تدن
راستای رسالت دی  و تحقق وامع اسالم دارد. فلهفه تمدن و فراینید تمیدن تیدن در غیرب و 

کیه ایران پیش از انقالب، در مهیر تفنیک دی  از زنیدگی بیوده اسیت، درحیالیطور در همی 
پژوهی در ایراِن بعد از انقیالب اراۀیۀ الگیویی ن یری و عملیی از زیهیت فلهفۀ تمدن و تمدن
سازی در ایراِن بعید تناسی و تمدنهای اسالم بود. با همی  روینرد، تمدنتمدنی بر پایه رموزه

مداران در ن ام ومهیوری اسیالمی، و ی به خود گرفت و تووه سیاستاز انقالب ضرورت دین
 وریان انقالبیون از پژوهشگران حوزه و دانشگاه را به خود ولب کرد.

 های سیاسی )دورۀ بعد از انقالب(تمدن در عرصه

ادبیات تمدنِی عالمان و فقیهان سیاست در ومهوری اسالمی ثابت نبوده و تطورات مختلفی 
، گذار ومهوری اسالمی، حضرت امام خمینییدر ادبیات بنیان« تمدن»واۀ   داتته است.

کارگیری واۀ  تمدن، به رد و اننار تمیدن غیرب و بیشتر حالت نفی و سلب دارد و ایشان با به
پردازنید داد مییسیوی تمیدن بی رع وعیده مییتمدنی که ن ام تاهنشاهی رن را در کتاب به

ع. در یییک نگییاه، پییروۀ  فنییری امییام، 011-041و  363: 3، ج 1331دموسییوی خمینییی، 
گذاری ایشان در انقالب، حنومت اسیالمی دفیاز او  به وایگاه تاریخی و نقش بنیانباتووه

                                                
1. Secular. 
2. Civilization. 
3. Secularization. 
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بیه ساخت تمدن اسالمیع بوده است و نه کلییت تمیدن اسیالمی. در نگیاه دیگیر و باتوویه
ع ییا تمیدن 341: 1د دهمان، ج داننهای دیگر امام که اسالم را در اعالمرتبۀ تمدن میعبارت

کید می330تمارند دهمان: ها میمهلمانان را فوق تمدن کنند دهمان، ع یا بر تمدن الهی تأ
انید، لیین  چیون دوره اختصیار اتیاره کیردههای ایجابی تمدن بهع، امام به ونبه303: 6ج 

سالمی بود، در رهبری ایشان دور  تأسیس و نه تفهیر و تفصیل گفتمان انقالب و ومهوری ا
رغیم ادبییات همیه و بیههای ایجابی تمدن اسالمی وارد توند. بیاای عمل نتوانهتند به ونبه

هیای اوتمیاعی، سیاسی و سلبی امام در موضوع تمدن، بیه لحیام مبیانی فنیری و اندیشیه
بدع یا مؤسس تمدنی بیهایشان، نمی سیاسی، فلهفی و عرفانِی  حهیاب نییاورد. توان امام را می

منید بیه معرفیت . نگیرش ن یام1ر روینرد تمدنی را بتوان متشنل از پنج عنصر دانهیت: اگ
. تنامیل در 3گرایی در حوزه تحقیق دیی ، گرایی در حوزه فهم دی  و توسعه. اصو 2دینی، 

. 5. ضیرورت تیدوی  الگوهیای اوتمیاعی، و 0روش اوتهاد و تجدید ن ر در روش علوم، 
گیاه بایید امیام را مؤسیس ع، رن341-235: 1315حانی، ری ی تمدن نوی  اسالمی دسبپی

گیرا را در ررا و عملنیرد امیام هیای اندیشیه تمیدنتمار رورد. از ای  ن ر، تاخصهتمدنی به
هیای امیام دربیاره هیا و طیرحووو کرد. ایدهوهتتوان بیش از هر وای دیگر می خمینی

المی، نقیش زمیان و منیان در انقالب فرهنگی، وحدت حوزه و دانشگاه، اتحیاد امیت اسی
عنیوان فلهیفه اوتهاد، وعیت مطلقه فقیه و احنام حنومتی و سرانجام تفهییر حنومیت بیه

 1ع.266: 1316گرا بوده است دسبحانی، های عطف اندیشۀ تمدنعملی فقه، همه نقطه
 ادامه یافت و از ایالله خامنهریت، ادبیات سلبی تمدن در سخنان خمینیبعد از امام 

های ایشان رغاز تید. پیس از دو سیا  از مع، ادبیات ایجابی تمدن در گفته1331د 1334سا  
بنیدی تمیدن اسیالمی، ن رییه سازی و صورتبر ضرورت تمدن مقام مع م رهبریتأکیدهای 

 2عمع1333د 1332صورت مقاله در سا  ها دبهبر برخورد تمدنبرانگی  هانتینگتون مبنیچالش
                                                

، قم، پژوهشگاه علوم و . برای مطالعه بیشتر، ر.ک. گروه مؤلفان، نهضت علمی و فرهنگی از نگاه امام خمینی1
 .6831فرهنگ اسالمی، 

2. Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, v. 72, no. 3 (1993), p.  
22-49. 
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 1333ام تیهریور منتشیر تید. در سیی 1معع1336د 1335اب در سیا  صورت کتو سپس به
ومهور وقت ایران، در واکنش به ن ریه هانتینگتون، ع سیدمحمد خاتمی، رۀیس1331دسپتامبر 

زمیان ها ددر برابر تئوری هانتینگتونع را در سازمان ملل مطرح کرد. هموگوی تمدنطرح گفت
ادامه یافیت و ایشیان بیا مخاطبیان بیرونیی و گیاه  هبریمقام مع م رگفتمان تمدنی در ادبیات 

و با مخاطبان داخلی بر تأسیس تمدن و فراینید سیاخت  2هاوگوی تمدنخاروی بر مهئله گفت
کید کردند داز سا   م به بعدع. رنچه اخیرًا در چهلمی  سالگرد پییروزی 2444/  1333تمدن تأ

همیی  راسیتا و در ادامیه گفتمیان تمیدن و انقالب اسالمی در بیانیه گیام دوم مطیرح تید، در 
 سازی بود:تمدن

رتنوه ملت ایران که ب رع تری  انقالب عصر ودید اسیت، تنهیا تری  و مردمیانقالب پی
رافتخار را بدون خیانت به ررمان هایش پشت سر نهاده و در برابیر انقالبی است که یک چّله پی

رسییدند، از کرامیت خیود و اصیالت هایی که غیر قابیل مقاومیت بیه ن یر مییهمه وسوسه
پییردازی و تییعارهایش صیییانت کییرده و اینییک وارد دومییی  مرحلییه خودسییازی و وامعییه

 است.سازی تده تمدن
کیید، و غاییت و  ایشان در فرازی دیگر از همی  بیانیه بر ریند  تمدنی اسالم و ایران نی  تأ

های تماست و تمایید که بایید دهه های ریندهدهه»اند: ررمان مهلمانان را چنی  تقریر کرده
کاررزموده و پرانگی ه از انقالب خود حراست کنید و رن را هرچه بیشتر به ررمان بی رگش کیه 
ایجاد تمدن نوی  اسالمی و رمادگی برای طلوع خورتید وعیت ع می ارواحنیا فیداه اسیت 

تیان و رهبیری در بیانات سی سیا  گذتیتۀب رگوار پرواضح است رنچه رهبر « ن دیک کنید.
کید کرده سوی ، تغییر ادبیات سنوعر تمدن دمثاًل در کتاب بهاندباعخره در ای  بیانیه بر رن تأ

 ع به ادبیات انقالبی، ایمانی و اسالمی است.تمدن ب رع
به سیمت عرفیی  حرکتمثابه راهی برای گری  از دی  و به« تمدن»بنابرای ، پیش از ای ، 

                                                
1. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, 

Simon & schuster, 1996. 
در دیدار با وزیر امور خاروه و نمایندگان سیاسی ایرانی در خارج از کشور بیر اهمییت  6833. ایشان در سا  2

کید کردند.های اطالعها و مأموران سرویسها دنه با دولتوگو با تمدنبحث و گفت  اتیع تأ
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کیدات مهتمر رهبر مع م انقالب بیر  صرار بجای حضرت امامکه اتدن بود، درحالی و تأ
سیازی در اندیشیی و تمیدنسوی عمل به دی  وامِع اسالم ترسییم و تمیدنای  لف  راهی به

اند. هیر میی ان ادبییات تمیدنی در مییان ومهوری اسالمی را تبدیل به وریانی انقالبی کرده
سیازی تمدناوج گرفت، نگاه تمدنی و ضرورت عالمان و فقیهان اوتماع و سیاست در ایران 

فنیری کیه کیرنش در برابیر غیرب را امیری نیاگ یر، و هیای روتی از سوی برخیی ورییان
داننید، مغضیوب و مطیرود واقیع ماندگی میرفت از عقبسنوعری اسیون ترقی را راه برون

سیازی، فنیران سینوعر، اساسیًا ن رییۀ تمیدن اسیالمی و پیروۀ  تمیدنتد. ازن ر روتی 
تری  ن ریه در موضوع رابطۀ دی  و زندگی بود. ای  بدان سیبب بیود تری  و حداکثریرادینا 

هیای ای فراخ و ویادار اسیت کیه بهییاری از حیوزهکه رنها واقف بودند که اساسًا تمدن واۀه
مثابیه بر پایۀ همی  تلقیی از تمیدن بیه 1ع.Mazlish, 2001: 298دهد داوتماعی را پوتش می

هیا و ها در قبیا  ایی  موضیوع تینل گرفیت و حیوزهبندیتری  واحد اوتماعی، صفکالن
هایی را به لحام دانشی و پژوهشیی بندی تمدنی وا یافتند و کوتشها در ای  صفدانشگاه

 تروع کردند.

 های دانشیتمدن در عرصه

هیا حیوزه ها وهای گوناگونی در دانشگاه، فعالیت«تمدن»در پاسخ به برخی ابهامات ن ری 
مطرح تد که هریک از رنها حاۀ  اهمیت بیوده اسیت. پییش از ایی ، مطالعیات تمیدنی در 

تد، لین  در اییام بعید دنبا  می« تاریخ تمدن و ملل اسالمی»های تاریخ با عنوان دپارتمان
های مختلفی از روینردهای ن ری به مقوله تمدن نی  رغاز تد کیه ریشیه رن از انقالب گونه

محیور باتید، بینی بود؛ بیش از رننیه ترومیهننه در تاریخ باتد، در فلهفه و وهانبیش از ر
تناسانه بود. نمونه ای  تناختی باتد، الهیاتی و دی محور بود؛ و بیشتر از رننه وامعهتألیف

                                                
تری  سطح رن، هویت فرهنگی ]یا تمدنی[ است بندی فرهنگی و گهتردهباعتری  گروه»گوید: . هانتینگتون می1

رغم پاسخ به هانتینگتون، ع. برخی دانشمندان هم به83: 6831دهانتینگتون، « که انهان از رن برخوردار است
تری  واحدی است درون کلییت ابنیای بشیر کیه ن ور از تمدن، ب رعم»اند: همی  تلقی از تمدن را اراۀه کرده

تری  واحدی که انهان به رن تعلیق دارد، انهان به رن گرایش دارد. غیر از ومع کلی بشریت و نوع انهان، ب رع
 ع.618 :6831دنصر، « واحد تمدن است
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توان در محصوعت و رثاری که در دهۀ هشتاد در ومهوری اسیالمی قبیل از مطالعات را می
کرد که در ادامه به برخی از ای  رثار تمدنی در دوره ومهوری اسیالمی و  رخ نمود، مشاهده

 کنیم.توسعۀ دانشی در رن اتاره می

 «موضوع تمدن»ها در پژوهش

ایجاد مرک  مطالعات اوتماعی و تمدنی ددر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیع نقطه رغیازی  
گیروه »تناسیی، و سیپس ربمطالعات تمدنی در دفتر تبلیغیات اسیالمی و ههیتۀ علمیی غی

بییه ابتنییار محمییدتقی سییبحانی در قالییب گییروه  1312بییود کییه از سییا  « مطالعییات تمییدنی
تناسی و سپس در قالب گروه مطالعات تطبیقی و تمدنی ظاهر تد و نخهتی  کتاب رن با غرب

چیا  تید. کتیاب وهیتاری ن یری عمیاًل در تعمییق  1عنوان وهتاری ن ری در باب تمیدن
وط به تمدن و در توسعۀ روینرد تمدنی در مطالعات انهانی و اسالمی مؤثر واقع مطالعات مرب

تد و در برخی مقاطع تحصیلی مورد تووه استادان قرار گرفت. ایی  اندیشیه بعیدها در کتیاب 
گاه چهار تماره مجلۀ کالمی و توسعه و تعمیق یافت. رن 2های ن ری در الهیات و تمدنکاوش

وضوع تمدن به اهتمام گروه مطالعات تمدنی، گیامی نیو و متفیاوت در در م 3فلهفی نقد و ن ر
توسعۀ مرزهای دانش تمدن با روینرد الهیاتی بود که در قالب کتابی با عنوان اسالم و تمدن در 
حا  نشر است. عالوه بر رثار منتشرتده در موضوع تمدن، روینردهای تمیدنی در ایی  گیروه، 

هیای تمیدنی رن میورد توویه قیرار گرفیت و در و قابلییت تناسی، علوم اسالمیدر باب غرب
های تمدنِی علم و ظرفیت 5ریی  عرفی 0تناسی علمای تیعه معاصر،هایی همچون غربکتاب

کالم اسالمی ددر دست چا ع ظاهر تد. اف ون بر ای ، رخیداد علمیی دیگیر در ایی  گیروه، 

                                                
 .6833لوم و فرهنگ اسالمی، . احمد رهدار و همناران، وهتاری ن ری در باب تمدن، قم، پژوهشگاه ع1
 .6838های ن ری در الهیات و تمدن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، الله بابایی، کاوش. حبیب2
 .33و  38، 37، 38های . تماره3
، تناسی علمای تیعه در تجربه ایران معاصر، قیم، پژوهشیگاه علیوم و فرهنیگ اسیالمی. احمد رهدار، غرب0

6838. 
وهتارهایی انتقادی در بنیادهای سنوعریهیم، قیم، پژوهشیگاه علیوم و فرهنیگ  . مهدی امیدی، ریی  عرفی:5

 .6838، اسالمی



 0011بهار و تابستان / یکم/ شمارۀ  اول/ سال  تمدنى انقالب اسالمىگفتمان های پژوهش      01

یش از پنجیاه ولهیه برگی ار تیده بود که تاکنون بی« قررن و تمدن»گیری ههتۀ مطالعاتی تنل
است که در دو روینرد تفهیر ترتیبی و تفهیر موضوعی بیرای تمیری  و تقرییر تمیدنی از قیررن 

ورزد. پروۀه دیگری کیه در ایی  مرکی  انجیام تمرک  کرده است و همچنان بر ادامۀ رن اصرار می
ِی ده نفیر از است که حاصیل مطالعیات تمیدن« عیار تمدنی ومهوری اسالمی»گرفت، پروۀ  

. ایی  پیروۀه، یافیتادامیه  1331 تیاتروع تید و  1330پژوهشگران تمدنی است که از سا  
به تحلیل و بررسی « عملیات»و « اسناد»، «ن ریات»تجربه ومهوری اسالمی را در سه ضلع 

 گذاتت تا بتواند درباره کارنامه تمدنی ومهوری اسالمی به ارزیابی اولیه دست یابد.
تمیدن و »پیردازی طور طرح اولی  کرسیی ن رییههای ذکرتده و همی ژوهشاف ون بر پ

ددر مقطع دکتیریع نیی  در گیروه « مطالعات ن ری تمدن»در ای  مرک ، طراحی رتته « تنوع
 مرحلیهمطالعات تمدنی در ای  مرک  رخ داد که پس از تصویب نهایی در وزارت علیوم، در 

تناسی در سطح قرار گرفته است. رتتۀ غرب وماورا و وذب دانشجو در دانشگاه باقرالعل
دکترِی همان دانشگاه نی  از سوی همی  گیروه تهییه تید. افی ون بیر ایی ، سیفرهای علمیی 

هیا بیه کشیورهایی همچیون امرینیای مختلف در موضوع تمدن و مطالعات تطبیقی تمیدن
عه ارتباطیات تمالی، برزیل، اتریش، رلمان، عراق، چی  و مال ی انجام گرفتیه کیه در توسی

 علمی و تمدنی بهیار مؤثر بوده است.
ینی دیگر از مؤسهیاتی کیه  1مؤسهه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم دمشهدع:

های مؤثر و متمرک ی در ایران داتته، مؤسهه مطالعات راهبردی پژوهش« تمدن»در موضوع 
با مجوز رسیمی از  1316علوم و معارف اسالم در مشهد مقدس است. ای  مؤسهه در سا  

ها و فرایندهای تمدنی تولید سیهتم»نهاد، با مأموریت عنوان مجموعه مردموزارت کشور، به
تأسییس تید. ایی  مؤسهیه در ده سیا  گذتیته، محصیوعت « با اقتباس از نگیرش اسیالم

معتنابهی را در سه حوز  پژوهشی، رموزتی و ترویجی اراۀه کرده است: در عرصه تحقیقاتی، 
اوتهیاد تمیدنی؛ چیهیتی، »و انجام طرح پژوهشی  2نتشار کتاب نگرش سیهتمی به دی با ا

                                                
 والمهلمی  دکتر عبدالحمید واسطی تهیه و به نویهنده ارسا  تده است.اعسالمحجت. ای  گ ارش توسط 1
هوییت اسیتراتژیک دیی ، مشیهد، مؤسهیه مطالعیات  بررسی . عبدالحمید واسطی، نگرش سیهتمی به دی :2

 .6833، راهبردی علوم و معارف اسالم
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، به اراۀه مبنای ن ری پرداخته است؛ با انتشار کتاب راهنمای تحقییق بیا «امنان و چگونگی
، به اراۀیه «الگوریتم اوتهاد»اقتباس از نگرش اسالم به ههتی و علم و انجام طرح پژوهشی 

با انتشار کتاب چرخه از تولید تا مصرف نان بیا اقتبیاس از نگیرش  روش تووه کرده است؛ و
به اراۀیه نمونیه دسیت زده اسیت؛ در  2و راهنمای تدریس با اقتباس از نگرش اسالم، 1اسالم

هیای تمیدنی را بیرای طیالب ساله تربیت محقق طراح سیهیتمعرصه رموزتی هم، دوره سه
مید  تهرسیازی بیا »نفیره تحقیقیاتِی ه پینجدرس خارج برگ ار کرده است و عماًل به دو گرو

دسیت یافتیه « مد  تأمی  اوتماعی با اقتباس از نگیرش اسیالم»و « اقتباس از نگرش اسالم
، ماننید ...« نگرتیی دیگیر بیه»است؛ در عرصه ترویجی هم چهل عنیوان کتیاب بیا نمیاِد 

، «ر بیه تمیدننگرتی دیگی»، «تهرنگرتی دیگر به ررمان»، «پژوهینگرتی دیگر به رینده»
تولیید کیرده « نگرتی دیگر به قررن»و « نگرتی دیگر به مهدویت»، «نگرتی دیگر به دی »

مدرس با موضوعات میذکور، بیرای اسیتادان است. عالوه بر ای ، ن دیک به صد دوره تربیت
حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان و فعاعن فرهنگی در کشیور برگی ار کیرده و دانشینامه 

در نشیانی « نگیرش اسیالم سیازی بیا اقتبیاس ازبیانی، روش و نقشیه راه تمیدنم»مجیازی 
را به راه انداخته است. اکنون ای  مؤسهه برنامه ده سا  رینیده خیود را در  isin.irالنترونینی 

نگیرش اسیالم بیا بییان تمیام  تیده ازتیهر اقتبیاستمرک  بر تولید کتاب تهر طیب دررمیان
و ۀییاتع قیرار داده اسیت و رتیته  در یک تهر مطلوب با ذکیرها و فرایندهای عزم سیهتم

 کند.می را دنبا « فقه تمدنی»تخصصی کارتناسی ارتد حوزوی 
طور روینیرد تمیدنی از دیربیاز میورد موضوع تمدن و همی  3فرهنگهتان علوم اسالمی:

سیالمی، تووه فرهنگهتان علوم در حوز  علمیه قم نی  بوده است. از نگاه فرهنگهتان علیوم ا
باتید و عزمیه ایی  ارتبیاط ایی  بخِش ارتباط انهان با خدا، وامعه و طبیعت میتمدن تعی 

                                                
. عبدالحمید واسطی، چرخه از تولید تا مصرف نان با اقتبیاس از نگیرش اسیالم، مشیهد، مؤسهیه مطالعیات 1

 .6831، راهبردی علوم و معارف اسالم
گرش اسالم، مشهد، مؤسهه مطالعات راهبیردی علیوم و . عبدالحمید واسطی، راهنمای تدریس با اقتباس از ن2

 .6831، معارف اسالم
والمهلمی  دکتر مصطفی ومالی تهیه و اراۀه تیده اعسالمحجت. گ ارش از فرهنگهتان علوم اسالمی توسط 3

 است.
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است که تمدن، هم در نحوه ارتباط انهان با خدا و هم تأثیر انهان و وامعه بر طبیعت و هیم 
در نحوه تأثیر طبیعت بر انهان و وامعه حضور داتته باتد. البتیه از ایی  ن یر، مناسیبات و 

د کیه بیه پیذیرش اوتمیاعی رسییده و نیکنگاه وصف تمدنی پیدا مییاد حیات انهانی رنابع
تعبیری نهادینه تده باتیند. اسیالمیت تمیدن بیه معنیای ورییان روتیمند دیی  در تمیام به

، راهبیردی و های حیات تمدنی و اوتماعی بشر است. ن ام مفیاهیم دمفیاهیم بنییادیحوزه
گییردع و که بر اساس رن همه ارتباطات انهانی تنل مییکاربردیع، ساختارهای اوتماعی د

ع زیرسیاخت تیودمحصوعت تمدنی دکه بر اساس رن، ورییان نییاز و ارضیا میدیریت میی
گییرد. از اساسی یک تمدن است که بر اساس رن اخالق اوتماعی و سبک زندگی تنل میی

نیت، یعنی عقالنیت من ر فرهنگهتان علوم اسالمی تنامل و هماهنگی بی  سه حوزه از عقال
دینی، عقالنیت ن ری و عقالنیت تجربی بر مدار وحیی الهیی همیواره عزم اسیت. تنامیل 
عقالنیت دینی در راستای دستیابی به فقه ن امات تمدنی و بلنه باعتر، فقه احنام سرپرستی 

گیرد و تنامل عقالنییت ن یری در راسیتای تغییرات اوتماعی در مقیاس تمدنی صورت می
یابی به حنمت تمدنی و ن یام فنیری اوتمیاعی و تمیدنی و تحلییل حرکیت و تغیییر و دست

های فلهفی اسیت تری  عیهای اوتماعی و طبیعی در عمیقکیفیت هماهنگی تغییرات پدیده
و تنامل عقالنیت تجربی در راستای باع بردن کاررمدی تمیدن اسیالمی در اراۀیه معیادعت 

معه و حیات است. تنامل ای  سه حوزه از عقالنیت و هماهنگ وهت تصرف در انهان، وا
کننیده های پژوهش و پایگیاه هماهنیگهماهنگی بی  رنها و  از طریق تنامل منطق و روش

پیذیر نیهیت. از ایی  ها دفلهفه تدن اسالمیع در ای  سه حوزه از عقالنیت امنانای  روش
بتوانید از اسیتنباط احنیام کلیی های علمیه با تأسیس قواعد ودید باید من ر، فقاهت حوزه

گو به مهیاۀل مهیتحدثه تنی   پاسخبرای موضوعات کلی عبور کند و فقه حنومتی را به فقه 
ندهد و بلنه با اراۀه قواعد ودید، به دنبا  استنباط ن امیات از منیابع باتید و بلنیه بیاعتر، 

پرسیتی وامعیه دستگاه فقاهت باید ظرفیت خود را در سطح اسیتنباط احنیام وعییت و سر
های علمیی اسالمی در راستای تحقق تمدن نوی  اسالمی در مقیاس وهانی باع ببرد. تالش

و ترویجی فرهنگهتان علوم در همی  راستا و نوعًا با همی  مبانی تنل گرفته اسیت: کتیاب 
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والمهیلمی  عبیدالعلی رضیایی، کتیاب اسیتمرار اعسالمحجتاز  1مهندسی تمدن اسالمی
والمهلمی  دکتر مصطفی ومیالی و کتیاب بیینش اعسالمحجتاز  2کدام روایتانقالب با 

در  3والمهلمی  سییدمحمدمهدی میربیاقری،اعسالمحجتهای تمدنی برگرفته از سخنرانی
وهت تبیی  همی  معنا از تمدن و تمدن اسالمی بوده اسیت. تیایان ذکیر اسیت عیالوه بیر 

رهنگهتان علوم مورد تووه بوده و در برخیی رثیار موضوعات تمدنی، روینرد تمدنی نی  در ف
علمی رن مانند فلهیفۀ اصیو  فقیه حنیومتی سییدمنیرالدی  حهیینی الهاتیمی، حنومیت 

ترسیم روند انقالب فرهنگی، دررمیدی بیر  0محور: گهترش یا محو انقالب اسالمی،وهانی
ی، رسیالت افی ار مهندسیی تمیدن اسیالمفلهفۀ تاریخ تیعی و وایگیاه ظهیور در رن، نیرم

، تحلییل ماهییت روحانیت در دنیای ودید، مهندسی تمدنی فرهنیگ دمجموعیه مقیاعتع
ظیاهر  6فلهفه دی  و الهیات تمدنی ددر حا  انتشارع و تحو  در علیوم انهیانی 5تننولوۀی،
 تده است.

 «رویکرد تمدنی»ها با پژوهش

شی، ضرورتًا نیه در موضیوع ها و مراک  پژوهتده در برخی دانشگاههای انجامبرخی فعالیت
تمدن، بلنه در موضوعات مختلف ولی با روینرد تمیدنی بیوده اسیت کیه برخیی کارهیای 

 توان به ای  ترح رورد:تده از ای  من ر را میانجام
گروه تیاریخ و تمیدن ملیل اسیالمی  3دانشگاه تهران دگروه تاریخ و تمدن ملل اسالمیع:

                                                
 .6836، . عبدالعلی رضایی، مهندسی تمدن اسالمی دموانع و ال اماتع، قم، کتاب فردا1
تجددگرایی اسالمی، تجددگرایی، »های ی ومالی، استمرار انقالب با کدام روایت؟: تناخت گفتمان. مصطف2

 .6838، قم، تمدن نوی  اسالمی، «گرایی اسالمیگرایی و تمدنسنت
 .6838زاده، بینش تمدنی: من ومه اعتقادات اوتماعی، قم، کتاب فردا، . حهی  مهدی3
محور: گهترش یا محیو انقیالب اسیالمی؟، قیم، فجیر وعییت، وهانی . فرهنگهتان علوم اسالمی، حنومت0

6813. 
 .6831. عبدالعلی رضایی، تحلیل ماهیت تننولوۀی، قم، کتاب فردا، 5
 .6831، . علی محمدی، محه  دنیوی و میثم گودرزی، تحو  در علوم انهانی، قم، کتاب فردا6
ام دکتر علی بیات از دانشنده الهیات دانشگاه تهران و با همراهی و . ای  گ ارش به تقاضای نویهنده، و به اهتم3

 تأیید دکتر سیدوما  موسوی، رۀیس گروه تاریخ و تمدن ملل در رن دانشنده، تهیه و ارسا  تده است.
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گاه تهران نخهتی  گروه رموزتی و پژوهشی در میان دانشنده الهیات و معارف اسالمی دانش
های رن به های کشور در حوزه تاریخ تمدن اسالمی بوده است که البته تروع فعالیتدانشگاه

ای  گروه عالوه بر رتته تاریخ و تمدن ملل اسیالمی در سیه  1گردد.دوره قبل از انقالب برمی
ه اخیر ددر دوره بعد از انقالبع در رتته مقطع کارتناسی، کارتناسی ارتد و دکتری، در ده

تاریخ علم دوره اسالمی ددر سه گرایشع با همناری پژوهشنده تاریخ علم دانشیگاه تهیران 
هیای دانشیجویی تحقیقیات نامهدر مقطع کارتناسی ارتد دانشجو پذیرفته و در قالب پایان

ای پژوهشیی اعضیای هیفعالییت 2ای در حوزه علم در تمدن اسالمی رقم زده است.گهترده
علمی و دانشجویان با روینرد تمدنی در مقطع تحصییالت تنمیلیی گیروه در قالیب هیئت

هیای کارتناسیی ارتید بهییار متعیدد و در نامیههیای دکتیری و پاییانکتاب، مقاله، رسیاله
موضوعات مختلف تمدن اسالمی بوده است که از هنر و معماری اسالمی تا علوم و فنون را 

تیوان در های منتشرتده در موضوعات تمدنی اسالم را میهایی از کتابد. نمونهگیردربرمی
ای  موارد مشاهده کرد: تهخیر تمدن غرب، سیدفخرالدی  تادمان؛ بررسیی وضیع میالی و 
مالیه مهلمی  از رغاز تا پاییان دوره اموییان، دکتیر ابوالقاسیم اوتهیادی؛ میدارس ن امییه و 

هیای بی رع اسیالمی، دکتر نورالله کهیایی؛ تیاریخ دانشیگاهتأثیرات علمی و اوتماعی رن، 
عبدالرحیم غنیمه، ترومه و تعلیقه دکتر نورالله کهیایی؛ اصیناف در عصیر عباسیی، صیباح 

زاده؛ اععالق النفیهه، ابی  رسیته، ترومیه ابراهیم سعید الشیخلی، ترومه دکتر هادی عالم
ومهیوری اسیالمیع؛ وغرافییای  دکتر حهی  قرچیانلو دبرگ ییده در وشینواره کتیاب سیا 

تاریخی کشورهای اسالمی، دکتر حهی  قرچانلو؛ دولت زیدییه در یمی ، حهی  خضییری 

                                                
فرهنیگ و تمیدن »بیه  6883تروع به کار کرد و در سا  « فرهنگ اسالمی»با عنوان  6887. ای  گروه در سا  1

تغییر نام داد دسیداحمدرضا خضیری، دانشینده « تاریخ و تمدن ملل اسالمی»به  6816و در سا   «اسالمی
 ع.https://cgie.org.ir/fa/news/28013 الهیات، دسترسی در:

با کهب موافقیت اصیولی از تیورای گهیترش رمیوزش  6837. پژوهشنده تاریخ علم دانشگاه تهران در سا  2
موفق به اخذ موافقت قطعی تید و دارای  6833فناوری تأسیس تد و در سا   عالی وزارت علوم، تحقیقات و

« پژوهش و رموزش درزمینه تاریخ علیوم در دوره اسیالمی»اساسنامه مصوب است. هدف اصلی پژوهشنده 
است. چهار گروه پژوهشی و رموزتی تامل تاریخ ریاضی، تاریخ نجوم، تاریخ پ تنی و داروسازی و تاریخ 

 های مصوب پژوهشنده است دهمانع.وری از گروهفی یک و فنا
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احمد، ترومه دکتر احمد بادکوبه؛ تشنیالت اسالمی، انور رفاعی، ترومیه و تحقییق دکتیر 
وما  موسوی؛ ایران و عراق در عصر سلجوقی، عبیدالنعیم محمید حهینی ، ترومیه دکتیر 

سیالمی، دکتیر  ،وی و دکتر عبدالرحیم قنیوات؛ بازسیازی اخبیار وعت خراسیانوما  موس
بیگیی؛ هیای بی رع، دکتیر محمیدعلی کیاظمبیگی؛ دریای خ ر و قیدرتمحمدعلی کاظم
پژوهی، ماینل استنفورد، ترومه دکتر مهعود صادقی؛ مطالعات اسیالمی دررمدی بر تاریخ
م، دکتر مرتضی اسعدی؛ فرهنگ و تمدن 6317زبان تا تورای دوم واتینان در غرب انگلیهی

اسالمی در قلمرو سامانیان، دکتر محمدرضا ناوی؛ فرهنگ و تمدن اسالمی در میاورااالنهر 
از سقوط سامانیان تا بررمدن مغوعن، دکتر علی غفرانی؛ زندگی فرهنگیی و اندیشیه سیاسیی 

و تمیدن ایرانیی ی  تیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، دکتر محهی  الیویری؛ فرهنیگ
اسالمی دک  در دوره بهمنیان، دکتیر محهی  معصیومی دکتیاب برگ ییده وشینواره ویال  

های میانه، دکتر یونس فرهمند؛ احمدع؛ مرینیان: وامعه، سیاست و فرهنگ در مغرب سدهر 
فاطمیان از خشونت تا رواداری، دکتر نگار ذیالبی دکتاب تایهته تقدیرع؛ نهیاد وعیتعهیدی 

الفت اموی و عصر او  عباسی، دکتر عباس احمدوند؛ مدونان: پژوهشی در تعامیل و در خ
تناسیی: تقابل اسالم و مهیحیت در اسپانیا، دکتر عبداللیه همتیی گلییان؛ تاریخچیه تیرق

 کاوتی در سیر مطالعات اسالمی در غرب، دکتر عبدالله همتی گلیان.
یت به مأموریت دینی و انقالبیی خیود و با عنا دانشگاه امام صادق :1دانشگاه امام صادق

بنیدی به نیازهای ن ری انقالب اسالمی، تالش کرده است نقش علمی خود را در صیورتباتووه
هیای علمیی و رموزتیی طیور تیدریجی فعالییتبیهتفنر و تجربۀ تمدنی ایفا کند و در ای  مهیر 

می دانشیگاه و تأسییس مختلفی را به نمایش بگذارد: نخهتی  حرکت اساسی در فضیای غیررسی
تناسی بی  دانشجویان تنل گرفت. سنگ بنیای ایی  حرکیت های مطالعاتی غربنخهتی  دوره

بخش، بینش تمدنی به انقالب اسالمی و گذتته و اکنون ایران و ساز و الهامغیررسمی، اما وریان
ویوی ووهیتتناسیی، در غرب و در یک کلمه تاریخ رگاهی بود کیه در تیرایط فقیدان تمیدن

بی  کهیانی همچیون داوری، روبیی، زرتیناس و استادان و راهبرانی بیرون از دانشگاه بود. درای 

                                                
 ای  گ ارش توسط دکتر مجید امامی تهیه و به نویهنده ارسا  تده است.. 1
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خصیو  فضیاهای هیا بیهگیری ای  وریان که با سرعت در دانشگاهتفیعی سروستانی در تنل
، بیا بهیج دانشجویی رتد یافت اثرگذار بودند؛ دومی  حرکت مهیم در دانشیگاه امیام صیادق

پژوهیان بیرونیی در قالیب دفتیر هیای مهیدویت  دکتر همایون و برخیی حماییتمحوریت امثا
های کارگاهی و بعدها کالس عمومی و ال امی مهدویت و تمدن وهانی اسالم در مطالعات، دوره

انیدازی درس ال امیی و تیر، راهتحقق یافت که باید به ای  ورییان رسیمی های دانشگاهتمام رتته
را هم افی ود کیه بهیی پییش از راه افتیادن ایی  درس در دروس « میکلیات تمدن اسال»عمومی 

بار در ن ام رمیوزش عیالی اییران ها دبه همت دکتر وعیتیع رخ داد. برای نخهتی معارف دانشگاه
ای از اسیتادان دارای ای  دو درس برای همه دانشجویان عرضه تد که خود نشیان از تربییت بدنیه

های مهیم ایی  حرکیت، تولیید و در دانشگاه بود. ینی از رورده صالحیت و دارای روینرد تمدنی
هیای تحلیلیی و توصییفی انتشار کتاب تاریخ تمدن و ملک مهدوی بود که بخشی مهم از دییدگاه

دکتر محمدهادی همایون را دربرداتت که در نوع خود تحولی در مطالعیات تمیدنی اییران بیود؛ 
رات دانشییگاه در پییان ده سییا  گذتییته در تهیییۀ سییومی  گییام، اقییدام معاونییت پژوهشییی و انتشییا

های علمی در حوزه تمدن بود که حاصل رن برخی رثار منتشرتده برای برنامهها و تکنگاتتتک
بار در فضای علمی کشور بیود. هرچنید برخیی از ایی  رثیار عرضیه و معارفیه مطلیوبی نخهتی 

ع قلمداد کرد؛ رثیاری ماننید رفیاق تمیدنی های مؤثری در ای  موضوتوان رنها را گاماند، مینداتته
 3دبیگدلی و امامیع، و مهدویت و رهیافت تمدنی 2تناسیگفتارهایی در زمانه 1انقالب اسالمی،

گفتیه در ددو ولد به کوتش پورسیدرقایی و امامیع. تعامل و به هم رسیدن نهبی دو وریان پییش
فرهنگ و ارتباطات، منجر به تأسییس  و در اثنای بازنگری و تحو  ساختاری دانشنده 1330سا  

، راهبیردی و اولی  گروه در ن ام رموزش عالی تد که عماًل روینرد تمدن نوی  اسیالمی دن یری
توانهت گیرایش ارتید تمیدن نیوی  « گروه مطالعات فرهنگ و تمدن»گراع بر رن حاکم بود. رینده

                                                
 . ،6838. وال  درخشه و همناران، رفاق تمدنی انقالب اسالمی، تهران، دانشگاه امام صادق1
 . ،6836ه امام صادقتناسی، تهران، دانشگا. عطااالله بیگدلی، گفتارهایی در زمانه2
هیایی ن یری و راهبیردی در : کاوش. سیدمهعود پورسیدرقایی و سیدمجید امامی، مهدویت و رهیافت تمدنی3

المللی دکتری  مهدویتع، تهیران، دانشیگاه امیام دبرتری  مقاعت یازدهمی  همایش بی  تمدن نوی  اسالمی
 . ،6837صادق



 03     / حبیب الله بابایى ىاسالم انقالب از پس رانیا در تمدنى مطالعات

ر فرایند تصیویب نهیایی وزارت اسالمی برای رتته فرهنگ را نی  با بیهت درس طراحی کند که د
علوم قرار گرفته است. گذتته از ای ، در ترایط گذار انبوهی از مهاۀل و دستور کارهای رموزتیی 
و پژوهشی در ای  گروه در حا  پیگیری است دمانند طراحی دوره دکتریع که با اعضیای متمرکی  

ت؛ حرکت چهارم کیه درواقیع بر ای  موضوع، کمیتۀ علمی مهم برای ای  عرصه را تأمی  کرده اس
هیای بیرونیی و تیرویج علیم بیود، تأسییس در دانشیگاه در عرصیهارگان و نمود بینش تمدنی تازه

همایش اربعی  بود که سه دوره در عراق برگ ار تد. دبیر علمیی رن دکتیر محمیدهادی همیایون و 
لیی علمیی در الملوگیوی بیی در اندیشیه گفیت دبیرخانه رن نی  داخیل دانشیگاه امیام صیادق

 روی اربعی  بوده است.تری  پدیده زنده مذهبی وهان یعنی پیادهتمدنی
های دانشی و تمدنِی ایی  دانشیگاه را فعالیت 1ق وی : المللی امام خمینیبی دانشگاه 

صورت مهیتقیم های رموزتی و پژوهشی که بهتوان به دو دسته تقهیم کرد: الفع فعالیتمی
پردازنید. در بعید رموزتیی، دانشیگاه بیا تأسییس دانشینده علیوم و به مطالعات تمدنی می
هایی مانند رتته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی، در اندازی رتتهتحقیقات اسالمی و راه

مقاطع مختلف دانشجویان را پذیرفته است و اکنون تعیداد زییادی از دانشیجویان ایرانیی و 
اند. از وهت پژوهشیی التحصیل تدهت تمدنی فارغهای مربوط به مطالعاغیرایرانی از رتته

انید های متنوع تمدنی پرداختهبه حوزه مطالعاتی خود، به پژوهشنی  استادان دانشگاه باتووه
و مقیاعت مختلیف و همچنیی  برگی اری  هیاها و انتشار کتیابنامهکه نتیجه رن تدوی  پایان

هیای پژوهشیی در پژوهشینده لییتهای متعدد در ای  زمینه اسیت. بخشیی از فعاهمایش
نگاری متمرک  پژوهی و ریندهپژوهی در ای  دانشگاه، بر مطالعات تمدنی با روینرد ریندهرینده

تده است. با مطرح تدن موضوع تمدن نوی  اسالمی و هفته علمی تمدن نیوی  اسیالمی، 
را برعهیده  نگاری تمیدن نیوی  اسیالمیپژوهی و ریندهپژوهشنده مهئولیت کمیهیون رینده

های متعدد و انتشار فصلنامه و مقاعت مختلف ها برگ اری همایشگرفت. نتیجه ای  فعالیت
 درزمینه تمدن نوی  اسالمی بوده است.

هیای دیگیری نیی  در ایی  تیده، فعالییتهای رموزتی و پژوهشی گفتهعالوه بر فعالیت

                                                
 کتر کمیل قاسمی در دانشگاه ق وی  تهیه و ارسا  تده است.. ای  گ ارش توسط وناب رقای د1
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هیا و اند که رمیوزشپرداخته صورت غیرمهتقیم به مطالعات تمدنیدانشگاه بوده است که به
تناسی، علوم اسالمی، و معماری و های مربوط به زمینه زبان و ادبیات فارسی، ایرانپژوهش

 بندی کرد.توان در همی  راستا تعریف و دستهتهرسازی را می
کیه معاونیت رموزتیی  دانشگاه بیاقرالعلوم :1گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم

تیری  گیروه دانشیگاهی در قیم اسالمی است، گروه تاریخ و تمدن در رن قیدیمدفتر تبلیغات 
امنای ای  دانشگاه، نام پیشی  خود دگروه تاریخع را در سا  است که بر اساس مصوبه هیئت

تری  فعالیت گروه در ای  فاصله زمانی، حمایت به گروه تاریخ و تمدن تغییر داد. مهم 1335
دروس رتیته مطالعیات ن یری تمیدن کیه در مرکی  مطالعیات از تدوی  برنامیه و سرفصیل 

 اوتماعی و تمدنی پژوهشگاِه علوم و فرهنگ اسالمی طراحی تد.
ای  پژوهشینده کیه وابهیته بیه پژوهشیگاه علیوم و  2پژوهشنده اسالم تمدنی دمشهدع:

های خود بیشتر با روینرد تمدنی وارد تده اسیت. فرهنگ اسالمی در قم است، در پژوهش
ظیاهر کیاربری تمیدنی ندارنیدع ایی از ابعاد و زوایای تمدنِی برخی متون گذتته دکه بهرونم

مانند الذریعه، از کارهای ای  مجموعه با روینرد تمدنی بوده است. عالوه بیر ایی  و برخیی 
ها و سفر علمی نخبگان بیا های تمدن اسالمی در دانشگاهرثار تمدنی در رن، برگ اری کارگاه

های تمدنی در ایی  پژوهشینده های تمدنی وهان اسالم، از فعالیترفیتهدف اکتشاف ظ
توان در ای  میوارد پیی های تمدنی در ای  پژوهشنده را میبوده است. برخی رثار و پژوهش

محمدرضیا کلباسیی درمیاد  نشیرع و کتیاب الله تییخریتهای تمدنی گرفت: کتاب اندیشه
نقیش مطالعیات »طور مقاعتی همچیون ، و همی ع ی الله عطاردیهای تمدنی تیخاندیشه

بندی علوم با روینرد اسالمی ی طبقه»، «انتقادی در احیای علوم دینی در تمدن نوی  اسالمی
پیارادایم نیوی  تقهییم »، «ضرورت تناسایی ال امات و مختصات پارادایم ودید»، «ایرانی

ظرفیت تمدنِی »، «در تمدن اسالمیپیامدهای اقبا  و ادبار به علوم طبیعی »، «علوم در ایران
                                                

والمهیلمی  دکتیر محهی  اعسالمحجتتوسط  . ای  گ ارش کوتاه از فعالیت گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم1
 الویری اراۀه تده است.

رماده و اراۀه تید و های تمدنی رن توسط دکتر محمد باغهتانی . گ ارش از پژوهشنده اسالم و تمدن و فعالیت2
 سپس توسط نویهنده تلخیص تد.
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های علمیه تییعه در وهیان بررسی وایگاه تعامل تمدنی حوزه»، «محبت در منتب رضوی
موقعیت فرهنگی تمدنی »، «تناسی در تمدن اسالمیبررسی موقعیت دانش تمدن»، «اسالم

کید بر دوره امامت حضرت رضیا  هیایهیا و کینشبیینش»، «تیعه در روزگار امامان با تأ
کاربرد واۀگیان عیدالت و تمیدن و »، «های اوتماعی واح اندیشه»، «تمدنی سید مرتضی

الی ام »، «اندیشی و موقعیت کنیونی رن در اییرانموضوع تمدن»، «نهبت میان رن دو در قررن
گیذری بیر ابعیاد فرهنگیی تمیدنی »، «سوی برپایی تمدن نیوی  اسیالمینخهت حرکت به

وایگاه نمادها در »، «ایت عبدالجلیل ق وینی در کتاب النقضتیعیان در تاریخ اسالم به رو
های مطالعات تمدنی در ای  پژوهشینده ؛ که همه از نمونه«ایجاد و گهترش تمدن اسالمی

 ریند.تمار میبه
روینرد تمیدنی در پژوهشیگاه  1پژوهشند  تاریخ دپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیع:

ک  مطالعات اوتماعی و تمدنی یا در پژوهشند  اسالم فقط در مرعلوم و فرهنگ اسالمی، نه
تیوان بیه ها نی  وویود داتیته اسیت کیه از رن وملیه مییتمدنی، بلنه در برخی پژوهشنده

اتیاره کیرد. در ایی  پژوهشینده، روینیرد تمیدنی در  بیتپژوهشند  تاریخ و سیر  اهل
حام تیده اسیت: دییوان ها لبازتناسی نهادهای سیاسی، اوتماعی و فرهنگی در ای  کتاب

نقابت اثر رقای محمدهادی خالقی که پیدایش و گهترش اولیه تشنیالت سرپرستی سیادات 
را بررسی کرده است؛ دولتمردان تیعه در دستگاه خالفت عباسی اثیر رقیای دکتیر مصیطفی 

هیای تییعی کیارگ ار خالفیت عباسیی بحیث کیرده اسیت؛ نهیاد صادقی که از تخصییت
اموی و عباسی اثر دکتر عباس احمدوند. عالوه بر رثار فیوق، برخیی وعیتعهدی در خالفت 

نامه مؤلفان اسالمی که اند: فرهنگرثار ای  مجموعه به مقوله فرهنگ وامعه اسالمی پرداخته
اختصار تا پایان قرن تشم بررسی کیرده اسیت؛ سییمای نویهندگان مهلمان و رثار رنها را به
 نژاد که زندگانی اۀمیهسنت اثر رقای دکتر منصور داداشدوازده امام در میراث منتوب اهل

در رثار دانشیمندان انیدلس  بیتسنت بررسی کرده است؛ و اهلرا در کتب و فرهنگ اهل

                                                
. ای  قهمت توسط ریاست محترم پژوهشنده تاریخ و سیره، وناب رقای دکتر حمیدرضا مطهیری، اراۀیه تیده 1

 است.
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را  بیتاثر رقای دکتر حمیدرضا مطهری که دیدگاه و فرهنگ دانشمندان اندلس دربار  اهل
نگاری به میراث گذتتگان مانند تاریخ بی ، برخی تحقیقات معطوفتبیی  کرده است. درای 

اب  طاووس اثر رقای دکتر مصطفی صادقی، و برخی رثار تعاملی مانند تعامل تیعیان امامییه 
بیا  با دیگر مهلمانان در سیه قیرن او  هجیری اثیر سییدعبدالله حهیینی، مواوهیه اۀمیه

و ایرانییان  بیتهای اوتماعی اثر رقای دکتر سیدعلیرضا واسعی، مناسبات اهلناهنجاری
های مدینه اثر رقای دکتیر و مدیریت تنش اثر رقای دکتر سیدمحمود سامانی یا رسو  خدا

خانی از رثاری ههتند که درباره تعامل مهیلمانان بیا دیگیران و تیالش رنهیا در حهی  قاضی
هیای های تمدنی در پژوهشنده به فرهنیگ منطقیهاند. برخی پژوهشزدایی بحث کردهتنش
توان به تاریخ اوتماعی تیعیان هند اتاره اند که از رن ومله میج از قلمرو ایران پرداختهخار

 .ه استکرد که روابط اوتماعی تیعیان در ای  منطقه را بررسی کرد
هیا و تده، مراک  دیگری نیی  اخییرًا بیا روینیرد تمیدنی بیه پیژوهشعالوه بر مراک  بیان

 توان به ای  موارد اتاره کرد:ه میاند که از رن وملمطالعاتی پرداخته
با هدف پیگیری و  6833که در سا  « سازی اسالمیفقاهت و تمدن»مؤسهه تحقیقاتی 

سیازی و سیبک زنیدگی تمیدنتحقق منویات مقام مع م رهبری در باب تولید علم درزمینه 
تی طور در عرصه تحو  علوم اسالمی و حوزوی تشنیل تد. مؤسهه تحقیقااسالمی و همی 

داری میردم و خاسیتگاه تمیدن بر ای  باور اسیت کیه حیوزه مهیئو  دیی « فقاهت و تمدن»
هیای اسالمی است؛ تمدنی که ظهور رن در گرو دو مقدمه است: ترسیم نقشۀ راه و اراۀۀ ن ام

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری برای حنومت دینی؛ تربییت نییروی انهیانی توانمنید و 
ها در فهم مفیاهیم دینیی اسیت. مۀ واوب، خود در گرو اصالح روشگر. ای  دو مقداندیشه

کوتد در ای  مهیر گام بردارد و محتوای فقهی مووود را کیه از مؤسهۀ تحقیقاتی فقاهت می
گویی به پاسخپشتوانه صدها سا  کار علمی فقها و اندیشمندان تیعی برخوردار است، برای 

 سازد؛های تمدن اسالمی، توانمندتر نیازمندی
هیایی بیا از دیگر مراک  علمیی اسیت کیه کتیاب پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

تیوان بیه رتینایی بیا تیاریخ تمیدن روینرد تمدنی تدوی  کرده است کیه از وملیه رنهیا میی
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 3و تأملی بر عوامیل پیشیرفت و انحطیاط مهیلمانان 2هویت دینی و ملی ایرانیان، 1اسالمی،
مطالعات تاریخی فراوانی در ای  پژوهشگاه صورت گرفته که در رن  اتاره کرد. اف ون بر ای ،

درباره تاریخ اسالم و سیر  پیشوایان دینی با روینرد تمدنی مطالعه و تحقیق تیده اسیت. از 
ای در های بنیادی و توسعهبا تشنیل گروه تاریخ و تمدن اسالمی، برخی پژوهش 1330سا  

نقیش سیپاه »توان به المی رغاز تد که از رن ومله میای  پژوهشگاه در حوزه تمدن نوی  اس
اتیاره کیرد. « نقش وعیت فقیه در تمدن نیوی  اسیالمی»و « در فرایند تحقق تمدن اسالمی

های تمدن نوی  اسالمی اندازی مجله تخصصی پژوهشهمچنی  ای  پژوهشگاه  اقدام به راه
 کرده است؛

های خود را رغیاز فعالیت 1336ز سا  که ا مرک  پژوهشی تمدن اسالمی پیامبر اع م
گروه تمدن و مدیریت در اسالم، تمدن و سیاست اسالمی،  سههای خود را در کرده، فعالیت

علم و تمدن  علمی بندی کرده است. فصلنامهالهیات و تمدن، و تاریخ و تمدن اسالمی دسته
 وابهته به ای  مرک  است؛ در اسال

های تمدنی مطالعاتی داتته باتد، مؤسهیۀ دارد در عرصه سرانجام مرک  دیگری هم که تالش
بیاره رغاز بیه کیار کیرده و رثیاری را درایی  1334مطالعات تمدنی اسالمی دمتاع است که از سا  

هیای وهیتارهای ن یری در بیاب تمیدن تیوان بیه کتیابمنتشر ساخته است که از رن ومله میی
 اتاره کرد. 6سازی اسالمییاسی و تمدنو عرفان س 5بحران تمدنی ایران معاصر، 0اسالمی،

 سازیدر گفتمان« موضوع و رویکرد تمدن»

ایی  مرکی   3سازی در سطح وهیان اسیالمع:مرک  الحضارة لتنمیة الفنر اعسالمی دگفتمان
                                                

 .6833. عبدالحهی  بینش، رتنایی با تاریخ تمدن اسالمی، قم، زم م هدایت، 1
 .6838نیان، قم، زم م هدایت، . حبیب زمانی محجوب، هویت دینی و ملی ایرا2
 .6833. وعفر وفا و حبیب زمانی محجوب، تأملی بر عوامل پیشرفت و انحطاط مهلمانان، قم، زم م هدایت، 3
 .6838. محمدحهی  متولی امامی، وهتارهای ن ری در باب تمدن اسالمی، قم، نشر معارف، 0
 .6837قم، نشر معارف، . محمدحهی  متولی امامی، بحران تمدنی ایران معاصر، 5
 .6833سازی اسالمی، قم، کتاب فردا، تمدن. محمدحهی  متولی امامی، عرفان سیاسی و 6
. گیی ارش از مرکیی  الحضییاره در پیییی درخواسییت نویهییند  مقالییه و توسیییط ریاسییت محتییرم مرکییی ، 3

 ، رماده تده است.والمهلمی  محمدتقی سبحانیاعسالمحجت
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ای از مراک  ایرانی ی عربی در حوزه مطالعیات تمیدنی اسیت. دیرینیۀ ایی  مرکی  بیه گذتیته
ای پیگیری پروۀه تمدن نیوی  اسیالمی در سیطح وهیان اسیالم بیا رسد. برچندان دور مینه

مییالدی  1883های فنری و فرهنگی از اییران و لبنیان در سیا  همت چند ت  از تخصیت
در « مرک  الحضارة لتنمیة الفنیر اعسیالمی»ای با نام تمهیع، مؤسهه 6831دمصادف با 

کیه راه عملیی بیرای حیل معضیالت گذاری تد. مرک  الحضاره با ای  باور تهر بیروت پایه
کنونی وهان اسالم، تنها با توافق نخبگان مهلمان بر سر اصو  راهبردی و مصیالح مشیترک 

پذیرد، معتقد است ای  مهم در حا  حاضر در پرتو گفتمان تمیدن امت اسالمی صورت می
هیای مرکی  بیر تناسیایی رو ههیته اصیلی فعالییتپیذیر اسیت. ازایی نوی  اسالمی امنان

تمدنی و معرفی ای  گفتمان به محافل علمی و فرهنگیی در وهیان اسیالم  های اندیشهمؤلفه
ولد کتاب  178تمرک  یافت و امروز پس از ده سا  فعالیت مهتمر، افتخار دارد که با تولید 

و برقراری ارتباط گهترده بیا محافیل علمیی و فرهنگیی و تشینیل سیی همیایش و نشهیت 
المللیی، گیامی در ایی  راه پرفرازونشییب بی های ر نمایشگاهبار حضور د 678تخصصی و 

برداتته است. مرک  الحضاره در راستای تناسایی و تناساندن اصو  و عناصر مدنیت نیوی  
چهیارچوب . تناخت 1اسالمی، از همان رغاز ای  اهداف را در دستور کار خویش قرار داد: 

بییت و اهیل و سیّنت پییامبر بی رع اسیالمتفنر تمدنی اسالم از من ر معارف قررن کریم 
های تمدنی مهلمانان در طو  تاریخ و نیی  بازتناسیی . بازخوانی تجربه2؛ گرامی ایشان

ویویی . پیی3ها و اقدامات اصالحی متفنیران و رهبیران اسیالمی در دوره معاصیر؛ اندیشه
تناسیی و رسییب اسباب انحطاط و انفعا  فنری و تمدنی وهان اسالم در برابر دنیای غرب

های ارتباطی میان نخبگان و مؤسهیات . برقراری پل0فرهنگی و اوتماعی ووامع اسالمی؛ 
. ایجیاد تیبنه تعیامالت و 5اسالمی در وهت معرفی و گهیترش اندیشیه تمیدنی اسیالم؛ 

تبادعت فنری در میان نخبگان در وهت مشارکت در تولید بنیادهای تمدن نیوی  اسیالمی. 
ف یادتده، مقرر تد که ای  برنامیه کیالن در سیه گیام پیگییری تیود: گیام در راستای اهدا

هیا و نخهت: تولید و تقوییت ادبییات تمیدنی از طرییق تیألیف، ترومیه و برپیایی نشهیت
سیازی گهیترده در خصیو  اندیشیه تمیدنی ها؛ گام دوم: تالش در وهت گفتمیانهمایش
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هیای عزم بر مدرنیته؛ گام سوم: ایجاد زمینهعنوان یک پارادایم رقیب در برااسالم و اراۀه رن به
صورت مشیترک توسیط نخبگیان مهیلمان. ساز اسالمی بهتمدنهای علوم برای تولید مؤلفه

های ای  مرک  به دلیل محدودیت امنانات، بیه ناگفته نباید گذارد که زبان مورد ن ر در برنامه
وییژه نهیل ویوان ی و دینی و بهزبان عربی محدود تد و سطح مخاطبان نی  به نخبگان علم

اندیشمند در کشورهای اسالمی اختصا  یافت. برای تحقق گام نخهت، مرک  بیا طراحیی 
پنج سلهله، به تألیف و تولید رثار علمی در ای  راستا پرداخیت: سلهیله مطالعیات قررنیی، 

هیای فنیر و اصیالح، سلهیله تجربییات اییران سلهله مطالعات تمدنی، سلهله تخصیت
ر و سلهله روابط ایران و عرب. البته مرک  در ضم  پر کیردن خیا ادبییات تمیدنی از معاص

هیای فنیری، اوتمیاعی و طریق تولید و توزیع گهترده رثار، از تعامل گهترده بیا تخصییت
سیاسی و نی  همناری با مؤسهات علمی غافل نمانید و بیه انیدازه مقیدورات انیدک خیود، 

هیای علمیی و ح وهیان اسیالم بیه دسیت رورد. فیراوردهای در سیطتوانهت وایگاه تایهته
هیای بعیدی در المللی مرک  الحضاره امروزه فرصتی فراهم رورده است کیه گیامبی موقعیت 

گمان ایی  مهیم، سهولت و با عمق بیشتری برداتته تود. بیراستای گهترش تفنر تمدنی به
 تود.پذیر میمناناف ایی سایر مؤسهات اسالمی اتنها در سایه همناری و هم

میی  تمیدن کیه  1می  تمدن ددر قطب ن ام سیاسی و اوتماعِی دفتر تبلیغیات اسیالمیع:
محیوری در دفتیر تبلیغیات اسیالمی از بهمی  مهئلهچهارچوب روینرد فعالیت خود را در 

مهیئله مثابیه رغاز کرد، پس از تدوی  بیانیه تبیینی مفهوم ضیعف بیینش تمیدنی دبیه 1333
ن یران ودع و ن ام موضوعات رن که در یک نشهیت عمیومی بیا حضیور صیاحبکانونی خ

هیایی را در چهییار محییور رمییوزش، پییژوهش، اعتبارسینجی و ویییرایش تییده بییود، فعالیییت
سازی و اصالح قوانی  و ساختارها با محوریت و اولوییت وامعیه مخاطیب طیالب فرهنگ

سیتاد بیرای مراکی  اقیدام در دفتیر من لیه های ای  می  کیه بیهسامان داد. فاز نخهت فعالیت
کید بر تمدن نوی  اسالمی بود و  تبلیغات اسالمی است معطوف به مباحث ن ری تمدن با تأ

                                                
والمهلمی  دکتر محه  اعسالمحجتدر دفتر تبلیغات، توسط رۀیس محترم می ، وناب گ ارش از می  تمدن  .1

 الویری، رماده و اراۀه تده است.
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های رن برای ها تبیی  و ترویج مفهوم بینش تمدنی و تاخصهاکنون محور اصلی ای  فعالیت
ومعه است.  های مختلف روحانیان مانند مبلغان، طالب در حا  تحصیل و حتی اۀمهگروه

های تاخص میی  در رینیده ن دییک اسیت. اندازی سامانه وامع تمدن اسالمی از فعالیتراه
تدوی  بهته وامع اقدامات  1اند از:برخی از اقداماتی که در ای  می  انجام گرفته است عبارت

حل مهاۀل معطیوف بیه مهیئله ضیعف بیینش تمیدنی؛ طراحیی میاتریس ن یام مهیاۀل و 
ها، های معطوف به مفاهیم، چیهتی، ن ریهاۀل تمدنی؛ طراحی پژوهشراهنارهای حل مه

ها، مأخذتناسی، معطوف به تاریخ تمدن اسالمی، معطوف به تمدن نوی  روینردها، وریان
کید بر منتیب اهیلاسالمی، معطوف به رموزه ، معطیوف بیه بییتهای تمدنی اسالم با تأ

رب؛ طراحی و تدوی  طرح وامع رموزتی در ویژه تمدن غها، بهتمدن اسالمی و دیگر تمدن
هیای هیا و نشهیتحوزه تمدن در مقطع دکتری و سطح چهار حوزه و ارتد؛ برگ اری کارگاه

های علمی تخصصیی میرتبط بیا های غیررسمی و نشهترموزتی تمدن اسالمی و رموزش
میی، های مرتبط بیا تمیدن اسیالمی دفقهیی، فلهیفی، کالنامهتمدن اسالمی؛ هدایت پایان

های علمی ترویجی در حیوزه تمیدن تفهیری و حدیثیع و حمایت از رنها؛ برگ اری همایش
های فرهنگی ی هنری در اسالمی و برگ اری نشهت و مهابقات هنری و ادبی و انجام فعالیت

حوزه تمدن اسالمی؛ طراحی سامانه تمدن اسالمی؛ بازبینی در چگونگی تعامل و تمرک زایی 
 های رموزتی و پژوهشی.و رتتههای تمدنی گروه

سازی داخلیع: با هدف ترویج دگفتمان« هفته تمدن نوی  اسالمی»های ساعنۀ همایش
گفتمان تمدن نوی  اسالمی در فضای عمومی کشور و همچنی  فضاهای علمی و نخبگیانی 

 مانند حوزه و دانشگاه و همچنی  تولید علم و ن ر در موضوع تمدن نوی  اسالمی.
ی  اسالمی در سیا  هفته ع بیا محورییت مؤسهیه علیوم انهیانی  1330لمی تمدن نو

اسالمی صدرا و مشارکت مراک  مختلف علمی حوزوی و دانشگاهی تأسیس تید. هیدف 
ی  اسالمی بود که با تعیی  هفته او  اسیفند بیه عنیوان هفتیه اولیه ترویج گفتمان تمدن نو

ی  اسالمی و برگ اری افتتاحیه در ر غاز هفتیه و اختتامییه در پاییان هفتیه و علمی تمدن نو

                                                
 . فهرست اقدامات توسط دبیر محترم می  تمدن، رقای مجید نقدی، نوتته و ارسا  تده است.1
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هیای ترویجیی و نقید و روزه و کرسییهیای نییمهیای علمیی، همیایشبرگی اری نشهیت
پردازی توسط مراک  مختلف در طو  هفته، ای  هیدف پیی گرفتیه تید. در راسیتای ن ریه

ی  هدف دوم نی ، پس از تدوی  یک ن ام نامه موضوعی و ری موضوعات در حوزه تمدن نو
المی و تشنیل هفت کمیهیون بر اساس هفت محور کیالن مبیانی ن یری، چیهیتی و اس

ی  اسیالمی،  ی ، ال امات، مطالعات تمدنی و علوم مرتبط بیا تمیدن نیو ماهیت، سیر تنو
ی  اسیالمی، هرییک از سیازی، رینیدههای مووود برای تمدنظرفیت پژوهیی و تمیدن نیو

بیه ا دانشیگاهی سیپرده تید. باتوویهمحورهای مذکور به ینی از مراک  علمی حیوزوی یی
های ها و گرایشهای مختلف علمی با تخصصفعالیت علمی مراک  مختلف و تخصیت

تیناختی، عرفیانی و مختلف، با روینردهای مختلف فلهفی، سیاسی، تیاریخی، وامعیه
ی  اسالمی پرداخته و مقاعت علمی متعیددی  فقهی، در سا  او  و دوم به بحث تمدن نو

. با تولید حدود دویهت مقاله علمی در دو سا  او  از هفته تمدن، در سا  سوم تولید تد
ی  اسیالمی، بیر نقید و بررسیی مطالیب فعالیت های مراک  علمی در طو  هفته تمدن نیو

ی  اسیالمی و طیرح و بررسیی نگیاه تولیدتده و گفت وگو و مناظره در موضوع تمیدن نیو
ی  اسالمی تمرکی  یافی گیاه در سیا  چهیارم نیی  روینیرد ت و رنمخالفان بحث تمدن نو

 های کاربردی معطوف تد.همایش انضمامی و به بحث
تایان ذکر است رنچه دانشگاه تاهد در میدت چهیار سیا  گذتیته انجیام داده، ماننید 
تأسیس دبیرخانه داۀمی همایش ملی تمیدن نیوی  اسیالمی، انتشیار دوفصیلنامه مطالعیات 

های متعدد در موضوع تمدن نیوی  اسیالمی،  اری نشهتبنیادی  تمدن نوی  اسالمی و برگ
 همه در همی  راستا و همهو با هفته تمدن نوی  اسالمی بوده است.

 پژوهی در ایرانهای تمدنظرفیت

هیای گونیاگون هیای مختلیف و سیاحتهیا در رتیتههیا و حیوزهنگرش تمدنی در دانشگاه
ای را باعییث تییده و پیشییرفتههییای نییو و هییای تییازه و روشمهییاۀل ودییید، پرسییش علمیی،
دانش را تاحدی توسیعه بخشییده اسیت. ایی  تحیوعت امیروزه در علیوم اسیالمی  مرزهای
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قیررن و  3الهییات و تمیدن، 2کیالم و تمیدن، 1ترکیبات تمیدنی ودییدی ماننید فقیه تمیدن،
 هیای ودیییدی را دررا بیه وویود رورده و افیق 5فلهیفه و تمیدن، و عرفیان و تمیدن 0تمیدن،

مدنی از اسالم و کتاب و سّنت گشوده اسیت. عیالوه بیر علیوم اسیالمی، برخیی ت استنطاق
انید و مطالعیات ها در علوم انهانی نی  از موضوع تمدن یا روینرد تمدن متأثر تیدهدپارتمان

فقیط دپارتمیان تیاریخ، بلنیه برخیی بیاره، نیهانید. درایی نوینی را در ای  راستا تروع کیرده
تمیدن و ابعیاد ن یری دیی  و تمیدن تینل گرفتیه اسیت کیه  هیای ودیید دربیارهدپارتمان

 در دانشیگاه امیام صیادق« گروه مطالعیات فرهنیگ و تمیدن»توان در رن را می هاینمونه
های مشاهده کرد. عالوه بر ساحت در دانشگاه باقرالعلوم« مطالعات ن ری تمدن»رتتۀ  یا

های کالن سیاسیی و اوتمیاعی گیریهای تصمیمپژوهی، ساحتنو در تمدن و تمدن علمِی 
 گذاتیته اسیت. در ایران معاصر نی  از گفتمان تمدن اسالمی متأثر بوده و البته بر رن اثر هیم

و غرب  باره، اساسًا سطح مواوهه با مهاۀل دنیای اسالم و سطح برخورد با بلوک ترقدرای 
بیوده و  میدنیتیودع سیطح کیالن تانقیالب اعمیا  مییمع م ویژه رنجا که توسط رهبر بهد

 گشوده است. های نویی را فراروی وهان اسالم و ایران معاصرهای ودید و افقساحت

 پژوهی در ایرانهای تمدنآسیب

هیا در دور  بعید از انقیالب در ها و پژوهشیگاهای که در دانشگاههای گهتردهرغم فعالیتبه

                                                
مطیرح تیده و « فقه تمدنی»ا عنوان . مانند رنچه در مؤسهه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی مشهد ب1

 های حوزه علمیه مشهد در حا  گذراندن مراحل اداری خود است.اخیرًا به تنل یک رتته در برنامه
 های تمدنی علم کالم که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در رستانۀ چا  است.. مانند کتاب ظرفیت2
 دن.های ن ری در الهیات و تم. مانند کتاب کاوش3
هایی که در چند سا  اخیر در موضوع قررن و تمدن در دفتیر تبلیغیات اسیالمی اندیشیها و هم. مانند نشهت0

در پژوهشیگاه علیوم و فرهنیگ اسیالمی کیه « قررن و تمیدن»طور حلقه حوزه علمیه برگ ار تده است؛ همی 
ش از پنجاه مورد ولهات مباحثیه و متشنل است از استادان قررنی و تمدنی، که در خوانش تمدنی از قررن بی

 اند.وگو داتتهگفت
های واری است که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسیالمی طور عرفان و تمدن از پروۀه. فلهفه و تمدن و همی 5

وگو با استادان فلهفه زودی مجموعه گفتارهای مربوط به تمدن در فلهفه و عرفان در گفتدر وریان است و به
 ده و منتشر خواهد تد.و عرفان رما
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ای نیی  بیه وویود ای ودیهها و رسیبموضوع تمدن یا با روینرد تمدنی تنل گرفته، رفت
طیور فراینید تمیدنی را در وهیان اسیالم بیا رمده و اندیشۀ تمدن و تفنرات تمیدنی و همیی 

اف ایی، دقت و تعمیق اندیشه تمدن و عملیات تمیدنی تیده هایی مواوه کرده و مانع هموقفه
ا در های مربوط بیه ایی  موضیوع راست. بهیاری از مطالعات ناظر به موضوع تمدن، پیشینه

ایران، در وهان عرب، در دنیای اسالم، در وهان امروز و در قلمروهای تمدنی ترق و غرب 
کنند. عدم ارتباط پژوهشگران تمدنی با ینیدیگر، فقیدان گذارند و به رن اعتنا نمیمغفو  می

های تمدنی و تشریفات همایشی های مؤثر، و باعخره توقف در ریی اندیشیوگوها و همگفت
کند. همیی  ناکاررمیدی در سیامانۀ ور واضح مطالعات تمدنی را ضعیف و ناکاررمد میطبه

مطالعات تمدنی، مووب تده است که بعد از سالیان سا ، هنوز مت  مروعی درباره تمیدن 
یک از مجیامع تمیدنی حضیوری میؤثر نداتیته و تمدن اسالمی تولید ننرده باتیم، در هیچ

درسیتی نشناسییم، و ر ترکیه، وهان عرب و ترق رسییا بیههای تمدنی خود را دباتیم، طرف
 های تمدنی را در وهان خود ندانیم و درباره رن تحلیل درخوری نداتته باتیم.مهئله

نبوِد روینرد انضمامی در مطالعات تمدنی، فقدان م اج حل مهئله در مییان بهییاری از 
هیای صیر و اصیو  و تیاخصپژوهان، و توقف در لف  و فلهفۀ تمدن و غفلت از عناتمدن

دهد. سخ  مقیام مع یم رهبیری در ثمر نشان میپژوهی در ایران را بیتمدن، تمدن و تمدن
بایید مراقیب باتییم کیه کیار ن یری و رن تیالش »پژوهان که دیدار اخیرتان با برخی تمدن

ر همی  د« سازی، ناظر به میدان، ناظر به واقعیت، ناظر به عمل و ناظر به راهنار باتدن ریه
راستا و برای انضمامی دیدن و انضمامی کردن مطالعیات تمیدنی بیود. ایی  غفلیت بی رع، 

های عمیقی را بی  حوز  ن ر و عمل ایجاد کرده است. خاهای ب رگی را مووب تده و حفره
کید بر حوزه ن ر و فراموتی ساحت های عملی، به لحام روانی نوعی سیری عالوه بر ای ، تأ

رورد و نفیس غیرواقعیی در تمیدن دانهیت  و تمیدن داتیت  بیه وویود مییبهکاذب و اعتماد
 سازد.انگی ه میهای سخِت تمدنی در دنیای اسالم بیپژوهان را در برابر فضای رقابتتمدن

پژوهان در ایران، سوم، خاهای ب رع دانشی در حوزه مطالعات تمدنی است. نوع تمدن
عزم را بیرای توسیعۀ  های چنیدزبانی، رمیادگیتای و مهارهای چندرتتهبه وهت ضرورت
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زبانیه ییا دوزبانیه بیودن، و مطالعات خود و تووه به ادبییات گهیترد  تمیدنی ندارنید. تیک
های مربوط به تمدن دکه موضوعی بس فراخ و امیری کیاماًل اندیشی در حوزهطور تکهمی 

هیترده و در سیطح وهیان وهانی است و اندیشه در رن موضوع نی  باید در مقیاس کالن و گ
تقلییل داده و رن را در سیاحت « وامعه»را در ایران به « تمدن»اسالم انعقاد پیدا کندع عماًل 

 و ن ریه نی  محصور و من وی کرده است. اندیشه
پژوهی یا روینرد تمدنی، سیاسی و گاه تعاری کردن ننته چهارم و رفت اصلی در تمدن

تمیدن اسیالمی بایید در دانشیگاه و حیوزه و در فراینید تمدن است. اساسیًا ن رییۀ تمیدن و 
کادمیک تنل بگیرد. هرچند حمایت و پشتیبانی نهادهای سیاسیی  تحصیالت و تحقیقات ر

هیای سینوعر پژوهیی از سیوی برخیی ورییانهم در فضایی که تمیدنپژوهی، رناز تمدن
روند به سامانۀ دانشی و تود، بهیار حاۀ  اهمیت و حیاتی است، نباید ای  سخره گرفته میبه

منطق علمی در فضاهای دانشگاهی و حوزوی رسیب برساند و مطالعات تمدنی در پاسخ به 
در دییدار مع یم انقیالب رهبر  سخنانمطالبات اوتماعی، سطحی و عجوعنه تنل بگیرد. 

می  »باره نی  درخیور توویه اسیت کیه فرمودنید: درای ع 1333دبهم  پژوهان اخیر با تمدن
واهم عرض بننم که کار ن ری را خیلی قوی و فاخر باید انجام داد؛ یعنی هم خوِد فنر خمی

کند باید بهیار فیاخر و قیوی باتید تیا بتوانید باید قوی و فاخر باتد، هم ادبیاتی که اراۀه می
 «ووامع نخبگانِی کشور را تحت تأثیر قرار بدهد.

کید کرد، نبود توارخری  ننته زن در سرعت تحوعت تمدنی با سرعت ای که باید بر رن تأ
های تمدنی است. در دنیای امروز اساسیًا زمیان بیر منیان سیبقت گرفتیه و ورزیدر اندیشه

تر تده است. به مووب ارتباطات واحدهای زمانی تمدن نهبت به یک سده قبل بهیار کوتاه
ان رخیدادهای سهل انهانی و به دلیل تضاعف و تراکم نیروهای فنری، عماًل در کمتری  زم

مثابه عامل تمدنی مؤثرتری  باتد که خود را تواند بهبی  کهی میافتد و درای ب رگی اتفاق می
های سرعت در وهان امروز وفق دهید و از امیواج ن رییات و عملییات تمیدنی در با سامانه

 وهان امروز عقب نماند.
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 گیرینتیجه

دنی، رنچیه در اییران در پیان ده سیا  های ودی در مطالعیات تمیرغم ووود برخی رسیببه
هیای روتینی دارد و ع در موضیوع تمیدن تینل گرفتیه اسیت، افیق1313گذتته داز سیا  

دهد. با ووود نقیدهای گونیاگونی کیه بیه موضیوع باره نوید میهای ودیدی را درای اندیشه
ران وبیش در ادبیات کنشیگتمدن و گاه به روینردهای تمدنی مطرح تده، نگرش تمدنی کم

تنها تر است از کنشگران دولتی. ای  نگرش، نهالملل بهیار ودیهای بی غیردولتی در عرصه
سطوح فنری و دانشیی تمیدنی را در رینیده اییران ترقیی خواهید بخشیید، بلنیه در سیطوح 

های سیاسی، فرهنگی و اوتماعی وهان اسالم نی  رثیار ب رگیی در کنشگران اصلی در عرصه
ساز در ایران و در مییان ایرانییان نگر و امتاعث توسعه عقالنیت تمدنپی خواهد داتت و ب

 خواهد تد.
برای ای  من ور نباید لف  تمدن، حجاب تفنر تمدنی و حرکت تمدنی در ایران باتید و 

وگوهیا بیا روینیرد های تمدنی یا گفیتوگوها در حوزهوگوها در موضوع تمدن بر گفتگفت
دهد تیا تر قرار میتر و در دسترسدنی عماًل تمدن را ن دیکتمدنی سبقت بگیرد. روینرد تم

که در اییران سخ  از موضوع تمدن را، که ممن  است رن را تبدیل به یک ررزو کند؛ درحالی
اند بیش از کهانی ههتند که با روینرد تمدنی بیه کنونی کهانی که به موضوع تمدن پرداخته
هیای مانیدگیها و عقبردازند. با همه ای  کاستیپمهاۀل امت اسالم و دنیای مهلمانان می

های تمدنی بهیار درخیور اعتنیا ن ری و تمدنی، تجربه میدانی ومهوری اسالمی در عرصه
تیر تیده تیر و پیچییدهها ولوتر، پیشیرفتهبوده و در مقایهه با کشورهای دیگر هم ای  تجربه

مییان انقالبییون اییران را هیم  های متراکم تمدنی، سطح بینش تمدنی دراست. همی  تجربه
 ترقی بخشیده است.
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 کتابنامه
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 انتشارات وزارت امور خاریه.

هددا، سدداموئل ، در: نظریدده برخددورد تمدددن«هددابرخددورد تمدددن(. »0534هددانتینتتون، سدداموئل  

ری، تهدران، مرود   دا  و انتشدارات هانتینتتون و منتقدانش، تریمه و ویراسدته م تبدى امید

 وزارت امور خاریه.
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