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 چكيده 

جانبۀعلمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،شدنیکفرایندطبیعیاستکهدرجهتتحولهمهجهانی

برایتواندبهترینزمینهراعنوانیکفرصت،میشدنبهاقتصادیوصنعتیپدیدآمدهاست.جهانی

بهره به مشروط البته کند؛ ایجاد اسالم فرهنگ اشاعۀ و ظرفیتمعرفی همۀ از کهمندی آن های

آنمهم بهترین اسالم تعالیم نشر و تبیین و مردم آگاهی رشد نابها و اصیل اسالم پیروان وسیلۀ

پیش مقالۀ هدف است. ظرفیتمحمدی ارائۀ و شناخت عرو، در اسالم دین که است رصۀهایی

شناختاینمؤلفهفرهنگیبرایجهانیارتباطاتبین زیرا بهفهمعمیقجهانشدندارد؛ نیاز بینیها

موردمخاطرهقراراسالمیداردوباتوجهبهسطحتأثیرگذاریآنمسئلهکهحاکمیت هایجهانرا

مؤلفه این استتا نیاز داد، براساساندیشهخواهد را اسها فقیه یکحاکم دستشناسبهالمهای

بهترین توجهبهبرپایییکحکومتاسالمیفعالدرعرصۀاجتماعی، با امامخمینی)ره( بیاوریم.

مؤلفه این بازشناسی برای یافتهشخصیت درمجموع، است. روشتوصیفیها با که مقاله این های

گجامع،عقالنیوفطریعنوانیکفرهنشدناسالمبهتحلیلیبهاینمسئلهپرداختهاست،برجهانی

اثباتتأکیددارد.اسالمیکنظامجامعوصورتقطعیوقابلبراساسادلهعقلی،قرآنیوروایی،به

هایمقبولیتتواندزمینههایاصیلعقالنیومعنویمیشمولاستکهبراساساصولوارزشجهان

جهانیراایجادوپویاییخودراتضمینکند.

شدن،ظرفیت،فرهنگ.فرهنگی،اسالم،جهانیارتباطاتبینی:های کليد واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
m.soltanieh@razavi.ac.ir ایران؛گروهعلوماجتماعی؛-مشهد-استادیاردانشگاهعلوماسالمیرضوی.۱
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 مقدمه و بيان مسئله

بهجهانی میشدن امروز، انسان برای اجباری یکفرایند یکعنوان هم و تهدید هم تواند

ها،دنیایحسابآید؛زیراعصرجدید،عصررسانهاستوباتوجهبهبستررسانهفرصتبه

ایغفلتموجبنابودیفرهنگخودیوهایعصرجدید،لحظهیژگیمجازی،جنگنرموو

شود.درهرحالچونبشریتمحتاجتمدنوفرهنگاستتاذیلآنتسلطفرهنگبیگانهمی

هایمنفیداراینامرباشدتادربرابرجنبهزندگیکند،بایدیکتمدناصیلوبالمنازعهعهده

بابردیگرفرهنگ خصوصنبیگرامیاسالم،مشخصرسیتاریخانبیاء،بههاایستادگیکند.

هایبرتریاسالمراشناساییوبهدیگرانمعرفیشودبرایرسیدنبهاینهدفبایدمؤلفهمی

دل وکنیمتا مفاهیمپویا آرمانینیزساختهشود. کندوجامعۀ هایسلیمبدانگرایشپیدا

آموزه برایمدیریتاینعرصهدرپذیروعقالنیاسهایانعطافزنده، توانبیشتریرا الم،

افزاید؛تااختیارگذاشتهاستکهرسالتمتفکراناجتماعیمسلمان،براهمیتاینمسئلهمی

نیازهایانسان ضرورتپاسخگوییبه خاتمیتدیناسالم، به اعتقاد که همۀآنجا در را ها

ومکانجوامعودرهمۀزمان روشنمیها بودنفرهنگاسالمیراموضوعجهانیکندوها

شدهبرایبشریت،بعدزمانوعنوانآخریندینالهیفرستادهسازد.اسالمبهناپذیرمیاجتناب

مهم از است. درنوردیده را ویژگیمکان جهانترین دین، این استکهشمولهای آن بودن

م)یعنیفرهنگیکهاسالمآنخاتمیتپیامبرگرامیاسالمدالبراینامراست.فرهنگاسال

هاییاستکهبهگذارند(دارایظرفیتراترسیمکردهاست؛نهآنچهمسلمانانبهنمایشمی

معروف قاعدۀ عَلَیه»سببآن، یعلَی وَلَا یعلُو اَإلِسالم خبری« قاعدۀ این است. شده تبیین

ینمقدارقابلیتتعمیمدینیکهاوبیانگرایناستکهذاتاسالمدارایاینویژگیاست

تحتتأثیرقرارمی زندگیهمهرا بهداشتهباشد، امامخمینی)ره( عنوانفقیهیمطرحدهد.

نظام در پرچمایندینرا درعصرمدرنیته، استکه ایدئولوژیشده و هایعصرکنونیها

شرفتودربرخیبرافراشتومقدماتیرامهیاکردکهایننظامبعدازچهاردهه،درمسیرپی

اندیشه بازخوانی بنابراین دارد؛ وجود قله در امور، کشفظرفیتاز برای ایشان وهای ها

برایجذبانسانپتانسیل بینفرهنگهایاسالم مواجهۀ مسیر در مهماستتا بسیار ها،ها

به پذیرفتهفرهنگاسالم الگوی انسانعنوان شدۀ ظهور دیگر بعد از بگیرد. قرار انقالبها
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اسالمیکهمتعلقبهباورهاواخالقاسالمیبودوبراساسادایتکلیفالهیشکلگرفت،

به استثنایی و نو سیاستامری صحنۀ بهحسابمیدر حکمرانیآید، عرصۀ در آنکه ویژه

بنابراینضرورتپرداختن(؛۱831:6۱1)محمدی،دستآوردهاستتوفیقاتفراوانیهمبه

درراستایتأمینمقدماتالزمجهتگسترشاسالمبهبهاینموضوع عنوانفرهنگغالب،

بتوانیمزمینه مسائلدیگریاستتا کنیم. مهیا هایالزمبرایظهوروبروزجهانیاسالمرا

پرده اسالم، نهانی استعدادهای کشف ومانند راستا این در آیات برخی مفهوم از برداری

صورتجانبیروشنوشفافخواهدشد.مسائلیازایندست،نیزبه

 هدف و پرسش پژوهش

هایشدنفرهنگاسالمبراساسدیدگاهواندیشههایجهانیاینمقالهباهدفآشناییبامؤلفه

عرصه در فعال اسالمی حاکم است.یک شده تدوین )ره( خمینی امام نظیر اجتماعی های

امکاشناختاینمؤلفه امام، براساسدیدگاه برایآحادمردموملتها هانبازشناساییآنرا

فراهمخواهدساخت؛چراکهبروزانقالباسالمیدرعصرحاضر،اینفرصترادربازۀزمانی

قرنبیستمودردایرۀجغرافیاییایرانممکنساختهاستوامکانبازنشرآندرهمۀمواردو

براساسایننگاهعمیقممکنخواهدبود.

بهموضوعتحقیقواهمیتآندرفرایندمعرفیاسالمبهجهانیانبااصولعلمیباتوجه

هاییبرایصحیح،درپژوهشیکپرسشاصلیوجوددارد:ازنگاهامامخمینی)ره(چهمؤلفه

مؤلفهجهانی شناختاین از بعد دارد؟ وجود فرهنگاسالم دیگریشدن سؤاالتفرعی ها،

بدین ماهیتاینمؤلفهصومطرحخواهدشدکه امامرتاست: چگونهکشفخواهدشد؟ ها

هاراچگونهتبیینکردهاست؟خمینی)ره(اینمؤلفه

 پيشينۀ پژوهش

هایمتعددیشدنوارتباطاتفرهنگیجزءموضوعاتیاستکهمقاالتوکتابموضوعجهانی

بحثجهانی است. شده نگاشته آن با رابطه بهدر وسعتنظریشدن، توجهدلیل مورد آن،

نظرانشدهاست،اماکاستیهمۀاینپردازانقرارگرفتهوموضوعروزصاحببسیاریازنظریه
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انجام یاتحقیقات نشده اسالم اصیل فرهنگ به توجهی یا که است موضوع این در شده،

تحقیقاتمتمایزبه سایر از را ما تحقیق آنچه است. شده توجه آن به اجمالی صورتبسیار

هادانستهشدندربینتمامفرهنگکندایناستکهفرهنگاسالم،محوراصلیبرایجهانیمی

شدهاست.مقاالتمرتبطبااینحوزهبدینشرحاست:

جهانی۱ هیئت. عضو هادیخانیکی، چندپرسش، روایتو دو دین، علمیگروهشدنو

ارتباطاتدانشگاهعالمۀطباطبایی.

جاساسی جنبۀ تأثیرهانیترین اشخاص اندیشۀ بر که است مکان و زمان تراکم شدن،

شدنگذارد.اینفرایندهایجهانی،سازندۀواقعیتاجتماعیاست.دراینچارچوب،جهانیمی

هایجدیددرمحتوایمناسکوشعائردینسهجنبهدارد:تغییرنمادهایمذهبی،ایجادویژگی

هایدینیوهنجارهایاهب.همینامر،درکتمایزها،هویتوبروزتغییراتدرهمۀادیانومذ

 آورد.مذهبیمللمختلفرابهارمغانمی

هایشدندینهست.بررسیجنبهرو،درزمینۀمسائلجهانیارتباطاینمقالهباپژوهشپیش

موضوعاصلیجهانی وجهتمایز، اما کمکخواهدکرد، را شدندینوسطوحمختلفآنما

 شدنهست.هایاسالمبرایجهانییعنیبیانظرفیتپژوهش،

شدنوفضایمذهبی،سعیدرضاعاملی،استادیاردانشکدۀعلوماجتماعیدانشگاه.جهانی2

تهران.

هایمشترکالهیاستعاملیمعتقداستروندعمومیجهانی،معرفظهورنوعیازارزش

ترینروندمعکوسدهد.مهمنیراتجلیمیگراییدیکهموردقبولهمۀادیاناستونوعیعام

هایعنوانیکتمایلعمومی،عصبیتاست.اینامربه«عدالتبرایهمه»شدن،اندیشۀجهانی

خودمنشأظهورروندیجدیددرجابه شکستهواینامر، جاییقدرتدرنژادیوصنفیرا

 جهانآیندهاست.

ک است کشیده تصویر به را روندی مقاله عرصۀاین در بخواهد هرکسی آن، طبق ه

شدنغالبشود،بایدبافرهنگیدراینمیدانومعرکهواردشودکهآنفرهنگ،حاویجهانی

هابهنامعدالتمبحثمرتبطاینمقالههایمشترکادیانباشد.بیانیکیازاینظرفیتارزش

 باپژوهشحاضراست.
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علمیدانشگاهعبدالقیومسجادی،عضوهیئتشدن،سید.حکومتجهانیاسالموجهانی8

 باقرالعلوم.

ویژگیجهانی دارای مهمشدن که است علم،هایی رشد مانند محورهایی در را آن ترین

فشرده ارتباطی، میفناوری و... زمان و فضا جهانیشدن کرد. مطرح فرصتتوان هایشدن،

می بشریایجاد برایجوامع آنجدیدیرا اما بههاکند، است.را نکرده توزیع صورتبرابر

شدن،نظیررویۀفناورانه،هایجهانیکند،ولیازبرخیجنبهفاصلۀطبقاتاجتماعیرابیشترمی

منطققدرتمندومی آن، از استفاده با و برد بهره حکومتجهانیاسالم بهتر برایفهم توان

شدن،برایناگرچهرویۀایدئولوژیکجهانیسازگاربافطرتاسالمرابهدیگرانمنتقلکرد؛بنا

توانابزاریکارآمدبرایبسطتعالیمنفیحکومتجهانیاسالماست،ازرویۀفناورانۀآن،می

 دیناسالمفراهمکرد.

شدنواستفادهازهایجهانیارتباطاینمقالهباپژوهشما،دراینحداستکهبیانویژگی

پیشبردفرهنگاسالمالزموضروریاست.هایابزاریآن،برایجنبه

چالشدینوجهانی4 پژوهشگررشتۀعلومپزشکیاز. سیدمحمدحسنحجازی، شدن،

دانشگاهعلومپزشکیاصفهان.

شدندراقتصادشدنیکفراینداستنهطرح.بهعبارتی،جهانیدرشرایطفعلی،جهانی

مناقشه فرهنگ، بحث اما است، داده سیاسترخ قسمتجهانیو است.برانگیزترین شدن

هایبشرمعاصرویافتنمعنابرایشدن،بایدبرایکاستنازرنجسخندیندرعرصۀجهانی

بر تکیه با کند، بروز سیاسی نظام و اجتماعی قالبساختار در دین اگر اما باشد، زندگی

نمی ملی، دولت فرهنساختار و اقتصادی سیاسی، نظام ترویج به دینتوان بر مبتنی گی

این از درپرداخت؛ باشد، ناتوان اهداف این برآوردن از سیاسی، نظام در که دینی هر رو

 شدنسخنینخواهدداشت.جهانی

رواستکهبایدبرایآنهاییروبهشدن،باچالشنگارندهمعتقداستدیندرعرصۀجهانی

 اسالم، همیناستکه نیز سخنما باشد. داشته جهانیبرنامه ابعاد و شدنشراتمامیوجوه

به را خود و بدینسنجیده است. دینجهانیمطرحکرده پژوهشپیشعنوان روترتیبتمایز

شدنبرایتأثیرگذاریاست.هایجهانیهمچنانکهگذشت،محوریتشناختمؤلفه
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 تعریف مفاهيم

 فرهنگ

ربردرایج،برایاصطالحفرهنگفرهنگیکیازدویاسهواژۀبسیارپیچیدهاست.سهنوعکا

 وجوددارد:

شناختیفرد،گروهیاجامعه؛اشارهبهرشدفکری،روحیوزیبایی .۱

 ها؛هایذهنی،هنریومحصوالتآندربرگرفتنتعدادیازفعالیت .2

ورسومتعدادیازها،باورها،آدابکردنکلراهورسمزندگی،اعمال،فعالیتبرایمشخص .8

 (.۱838:۱8یت،مردم)فیلیپاسم

تعاریفمختلفومتنوعیازفرهنگشدهاستکهبهدودستۀتعاریفتوصیفیوتاریخی

شود:اشارهمی

تعاریفتوصیفی:فرهنگمثلیککلیتجامعدرنظرگرفتهشدهاستکهزندگیاجتماعی .۱

می دربرمیهایگوناگونتشکیلسازدوعرصهرا بهعبارتیدهندۀآنرا نگکلفره»گیرد.

هاوعاداتایاستکهدانش،باور،هنر،قوانین،اخالقیات،رسوموهرگونهقابلیتپیچیده

«.عنوانعضویازجامعهفراگرفتهاستشودکهانسانبهدیگریراشاملمی

هاانتقالیافتهاست.تعاریفتاریخی:فرهنگ،میراثیاستکهدرطولزمان،ازطریقنسل .2

 عبارتی سازمانفرهنگ»به و اجتماعی میراث کل بهگردآوردن استکه آن واسطۀدهی

 (.۱6)همان:«سرشتنژادیوحیاتتاریخییکگروهمعین،معنایاجتماعییافتهاست

طورفردیوجمعیازطریقها،مردمبههاییاستکهدرآنرومنظورازفرهنگ،راهازاین

بخشند.درواقعهدفامرفرهنگی،معنادارکردنزندگیارتباطبایکدیگربهزندگیخودمعنامی

است) ۱83۱تاملینسون، تعاریفیاستکه (.44: از فرهنگاسالمیفراتر نگرشامام، در اما

دیگران ایشانبا فرهنگدرنگاه استوجایگاه بیانشده تاکنونازسویدانشمندانوعلما

کارخا را فرهنگ )ره( امام است. متفاوت آدمبسیار مینۀ سازی کارخانۀ»داند: یک فرهنگ

ومعتقدندکه(281 :1،ج۱841)صحیفۀنور،«ایاستازنبوتسازیاست.فرهنگسایهآدم

،۱836)صحیفۀامام،«دهداساساًفرهنگهرجامعههویتوموجودیتآنجامعهراتشکیلمی»

ورهاییکاملآنازدامشیطنتترینراهتضمیناستقاللیکملتایشانمهم (.248 :۱6ج
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قضیۀتربیتیکملتبهایناستکه»داند.دشمنانرا،اصالحواستقاللفرهنگآنملتمی

.بههمیندلیلاستکه(4:44،ج۱841)صحیفۀنور،«فرهنگآنملت،فرهنگصحیحباشد

پذیمی ایرانیمبتنیبر فرهنگیجامعۀ هویتتاریخیو که کرد ادعا رشنقشدیندرتوان

بنابراینآنچهازتعاریفمذکور(؛۱83۱:۱84دادفر،عرصۀحیاتفردیواجتماعیبودهاست)

شود،ایناستکهحوزۀفرهنگ،حوزۀآیدومبنایمادرایننوشتارمحسوبمیدستمیبه

ارزش داعیۀجهانیهنجارها، که فرهنگاسالم است. باورها و درها داریم، حوزۀشدنآنرا

.ها،مدنظراستهنجارهاوارزش

 شدن جهانی

شدنجهانوتبدیلآنبهمکانواحدفشردهشدنعبارتاستازدرهمجهانی» شدن،جهانی«.

جهانی البته نیست؛ معاصر دنیای به منحصر یگانهحرکتی معنای به اگرچه جهانشدن، شدن

شدن،فرایندیاستکهدرآنتمامت.جهانیشدنرانبایدبامفهومادغاماشتباهگرفاست،یگانه

می پیوند هم به فراگیر، و واحد یکجامعۀ در جهان )مردم خورند ۱841ویلیامز، :۱84.)

عبارتیجهانی به دارد. را خود محرک نیروی و منطق که است مستقل فرایند یک شدن

)جهانی دارد سروکار جهان سامان و نظم با شدن ۱831رابرتسون، دلیل،(۱2: همین به .

شدهنیست،بلکهیکرونداستکهبراساسآن،نوعارتباطجدیدشدنیکپروژهتعیینجهانی

باجهانشکلمی ملتوافرادانسانیرا افرادانسانیبیشتردرارتباطبا اگردرگذشته، دهد.

سآنساختهگرفتند،اکنونفرایندیدرجهاناستکههویتافرادبراساملیتخاصهویتمی

شود)می 8۱۱همان: اگرفرهنگاسالمیبراساساندیشه(؛ هایبنابراینبراساساینتعاریف،

مصلحانیمانندامامخمینی)ره(تبیینشود،اینامکانبرایساختهویتمردمجهانبراساس

فرهنگاسالمیوجودخواهدداشت.

 فطرت

استکهبرایبیانحالتفعل«فعله»بروزن«ف،ط،ر»ایعربیازمادۀدرلغت،واژه«فطرت»

می بیاستعمال )فیومی، شود »441تا: فطر(. ابتدایی)ابنمنظور،« آفریدن معنیشکافتنو به
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۱418 :263 ابرازکردناست)ابنفارس، وگشودنو )۱414 اهل۱۱1: امام، براساسگفتۀ .)

الخلقۀُ،فطرتبهمعنایخلقتاست.درص»لغتوتفسیرگویند: بِالکسرِ الفطرۀُ و حاحاست:

پاره کردن؛زیراخلقت،گوییتواندبودکهاینفطرتمأخوذباشدازفطربهمعنایشقوپاره

(.۱848:۱41)خمینی،«کردنپردۀعدموحجابغیبوبههمینمعنینیزافطارصائماست

انسان،نخستینباردرقرآنمجیدامادراصطالح،فطرتبابارمعناییآندرمحدودۀدینو

به است)جوادیآملی، رفته ۱834کار می (14: معنایفطرتاست.و مبدع گفتقرآن توان

پژوهیو...(مطرحاست.اینشناسی،دینشناسی،معرفت)انسان هایگوناگونفطرتدرساحت

داتمشترکفطرت،مخصوصانساناستوبامعنایطبیعتومقتضایخلقتکهبینموجو

کرده اشاره بدان نیز امام استو )خمینی، ۱848اند از828: بنابراینمقصود متفاوتاست؛ )

استکهخلقرابر اللّهکهخدایتعالیمردمرابرآنمفطورکردهاست،حالتوهیئتیفطرت

هاۀآنخمیر هاوازچیزهاییاستکهدراصلخلقت،آنقراردادهاستکهازلوازموجودآن

(.۱31برآنمخمراست)همان:

 عقالنيت

نگه پیونددادنو معنایامساک، لغتبه میعقلدر قواییگفته عقلبه کهداشتناست. شود

دستآمدهوسیلۀهمینقوهبهگویندکهبهآمادۀپذیرشعلمودانشوگاهینیزبهدانشیمی

قاموسچنینآمدهاست:عقلالشیء،فهمه،ذیلمادۀعقل(.در۱4۱2است)راغباصفهانی،

،واژۀعقل(.4)فیروزآبادی،

عقلجوهربسیطیاستکهبه واقعیتدراصطالح، شود)کرجی،هادریافتمیوسیلۀآن،

۱846 به4۱: بهدومعنا عقلدرفرهنگقرآن، یکیادراکودیگرینیروی(. کاررفتهاست.

هارادریابدوهدایتگرر،خیروشرومنفعتومضراتآندراکۀانسانکهقادراستحقایقامو

(؛زیراعقلنیزمظهرعلمحقاست)خمینی،4:81،ج۱4۱4انساندرزندگیباشد)طباطبایی،

۱831 ازنگاهروایاتنیزعقلیکهدرمسیرمخالفمسیردینیبه4۱: عقل(. کارگرفتهشود،

تعبیرشدهاست.بهعبارتیاگرعقلنظریبهعقلعملی«شیطنت»و«نکراء»نیستوازآنبه

(.از842-8:84۱،ج۱841شود)اردبیلی،منتهیشود،آنزماناستکهمایۀسعادتانسانمی
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اشخداوندفرمودند:آنچهبهوسیله السالمازحقیقتعقلسؤالشد.حضرتامامصادقعلیه

بهشتبه و پرستششود رحمان سائل بود؟دستآید. داشتچه معاویه پسآنچه پرسید:

نیستعلیه حضرت عقل ولی است، عقل شبیه استو شیطنت و نکراء آن، فرمود: السالم

 ۱،ج۱814)کلینی، برخیعقیدهدارندایناحادیثداللتبرعقلعملیدارد)جوادی۱۱: .)

 ۱834آملی، عقلعملیقوه۱۱1: کنت(. کند)جوادیرلمیایاستکهکنشورفتارآدمیرا

 ۱831آملی، ج ،۱ می۱68: انجام عملی هر آن، با که است نیرویی و کاظم( امام شود.

(.حضرت۱811:826السالم،عقلرارسولحقوپیامبردرونیمعرفیکردهاست)آمدی،علیه

پاک عقلرا بدیعلی)ع( بهخوبیکنندۀ امرکننده و میها مُنَزِّهٌ»داندها آمِرٌالعَقلُ المُنکرِ عَنِ

بِالمَعروفِ » ازاینآیاتوروایاتبه1۱)همان: آیدکهاسالماهمیتفراوانیبهخوبیبرمی(.

است جمیعشئون تجلیبه عقل، آینۀ تجلیدر خالقعقلو خدا زیرا است؛ عقالنیتداده

 ۱844)خمینی، به26: اسالم، گزینشدینوپیرویازآننیزازدیدگاه سیلۀعقلصورتو(.

سعادتمی را دین از پیروی آدمی که است عقالیی استدالل و عقل با داندبخشمیگیرد.

 ۱834)شریعتی، :14 ارزشمندی راز امام نگاه در عبارتی به عقل»(. به« آن انتساب همین

(.۱844:2۱3)خمینی،رودشمارمیتعالیاستکهمعبریبرایرسیدنبهحقبهحق

 روش پژوهش

توجهبهپرسشارائه ازبا ازنوعاکتشافیوتوصیفیاست. مشخصاستکهپژوهش، شده،

درعیناین دارایفرضیۀخاصینیست. میرو جهانحال، دارایابعاد شمولیتوانگفتاسالم

هایفراوانیبرایپذیرشهمگانیکهارائۀدرستیازآنصورتگیرد،فرصتاستودرصورتی

ج عبارتی، به بههانیو آن میشدن اینوجود در اصولیباشدکه مبتنیبر باید اینارائه آید.

دربررسیحاضر،تالششدهاستپژوهشیبنیادینبااستفادهاز تحقیقبهآناشارهخواهدشد.

اولانجامتحلیلی،بامراجعۀمستقیمبهاسنادومراجعدست-روشاکتشافیورویکردتوصیفی

باتوصیف ایمطلوبوهاتالششدهاستنتیجههاواسنادوتحلیلومقایسۀآندادهشود.

پذیرفتنیعرضهشود.

 



 

 

 

 

 
 ۰۰22هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره سوم، پايیز  فصلنامه نظريه   222 

  

 

 های پژوهش یافته

فرهنگ گوناگون امواج با مواجهه در چالشاسالم و مسائل با جهانی، تحوالت و هایها

چالشکشیده احساسبه گذشته، دهۀ چند در مسلمانان است. شده مواجه ن،شدگوناگونی

وسیلۀنوگراییجدیددارند)به ۱834نکوئیسامانی، کشفظرفیت266: هاییکهدینمبین(.

شدنوشدهبرایبشریت،برایظهوردرعرصهجهانیعنوانآخریندینالهیفرستادهاسالم،به

فرهنگ همۀ بر تفکراتغلبه نظراتو به مراجعه با که دارد فراوان تحقیق به نیاز دارد، ها

اند،کشفاینمهمممکنخواهدبود.برهمینشناسانیکهخودمصلحاجتماعیهمبودهالماس

رأسبرنامه در را صالح تربیتانسان )ره( امام استاساس، داده خویشقرار انقالبی های

شدهمضراستبهقدرکهانسانغیرتربیتآن»اندکهصراحتگفته(وبه۱844:۱64)افتخاری،

هی انسانجوامع، که آنقدر نیستو مضر آنقدر موجودی هیچ و حیوانی هیچ و شیطانی چ

اساسایوهیچموجودیآنشدهمفیداستبرایجوامع،هیچمالئکهتربیت قدرمفیدنیست.

(.درایننگرش،باورانسانبنیانتمام۱4:۱68،ج۱836)خمینی،«عالمبرتربیتانساناست

زمینه در هایفردامور، اجتماعیاست. شکست»یو پیروزیاساسهمۀ و آدمها خود از ها

انساناساسپیروزیوشکستاستوباورانسان،تماماموراستشروعمی )خمینی،«شود.

(.بههمیندلیل،بایدزمینۀتربیتانسانراکشفکردتابرهماناساس،روندتبیین۱841:۱۱1

بنابراینجهان کرد؛ شروع اینهایجهانیشناختمؤلفهبینیرا دستاورد فرهنگاسالم، شدن

تبییناست.هابراساساندیشۀامامخمینی)ره(بهشرحزیرقابلمقالهاستکهاینمؤلفه

 بودن اسالمفطری

جواستوبهدینواخالقگرایشداردواکثریتمردمنیزبهاینانسانفطرتاًخداجووحق

پاسخمی علمندا تبعقرآنوروایاتتصریحدارندکهمردمدرنهادخودبهایاسالمبهدهند.

دنبالحقهستند،امادرمواردیخطایدرتطبیقدارند.اگرروزیهجومتبلیغاتمسمومعلیه

همانارزش حق چهرۀ و شود برداشته جلوهها هست، که میگونه روشن شود، کهگر شود

می روی آن به اسالاکثریت انسانیآورند. سرشت و طبیعت با که است مقرراتی دارای م

هاونیازهایطبیعیوانسانیبشرتوجهشدهوهماهنگیکاملدارد؛زیرادرآنبههمۀخواسته
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شدنترینعللجهانیازمهم(.۱2تا:چیزازنظردوروفروگذارنشدهاست)طباطبایی،بیهیچ

نوانخاصۀخلقتعاسالم،هماهنگیآنبافطرتانسانبه ۱842)خمینی، بهترین (۱۱: است.

گواهبرفطریبودندین،ایناستکهپیوستهبشردرطولتاریخدینداربودهواگردرمقطع

زمانییامکانیخاص،بنابهعللیازدیندورماندهاستیاازآنگریزانبودهاست،بازپساز

فطرتخویشبرگشتهوبهدینداریرویآوردهاست.شدنزمینۀالزمبهاصلومدتیبافراهم

 بودن دیناثبات فطری

فطری از عبارتمراد به تحمیلآن. نه ذاتانساناست، با تطابقآن سازگاریو بودندین،

هایدینی،پاسخبهندایدرونیانسانبودندینایناستکهدینوآموزهدیگر،منظورازفطری

بالفعل اندکهباایبیانکردهگونهبیانامورفطری،برخیازمصادیقرابهاست.حتیامامدرمقام

کردنهرکندکهقبولعقلخدادادهرکسحکممی بودنسازگاراست؛برایمثال،معتقدندکه

دلیلچیزیراقبولکند،ازفطرتخارجاستوکسیکهبی دلیلوبرهانروانیستدعواییبی

اعالمکرده(46تا:)خمینی،بی آبادی(معارفواحکاماندکهاستادش)مرحومشاه.امامصریحاً

اثبات به فطرت با را بهرسانده فراوانی قریب بیشتر بااند. مطابق الهی احکام اتفاق

انسان مقتضای مسطور بلکه جمیعفطرت، بلکه ندارد، توحید اختصاصبه فطرت است. ها

مفطورفرمودهاست)خمینی، تعالیبندگانرابهآنرودکهحقشمارمیمعارفحقهازاموریبه

۱812:۱31.) 

 الف( ادلۀ عقلی

 . تضمين سعادت2

اندوهمچنانمنازلکمالراجاندرحرکتتکاملیتمامیموجوداتمادی،اعمازجانداروبی

زمانیبهکمالوکنندتابهآخرینمرحلهبرسند.انسانازهدایتعامهبرخورداراستوطیمی

قوانینصالحسعادتواقعیخویشمی آن در اجتماعیکه کند؛ برپا اجتماعیصالح که رسد

حکومتکندوقوانینیکهضامنرسیدنانسانبهسعادتاست.اینقوانینبایدبراساسنیازهای

لبد.درنتیجهطهارامیواقعیانسانوضعشدهباشد.ایننیازهاآنچیزیاستکهفطرتانسانآن
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کند،بایدازنیازهادینکههماناصولوقوانینعملیاستکهسعادتواقعیانسانراضمانتمی

عشقبه خداوندبالطفوعنایتشمردمرابرفطرت»واقتضاهایخلقتانسانمنشأگرفتهباشد.

(.۱844:44)خمینی،«کمالمطلقوخیروسعادتمطلقهآفریدهاست

ی حكمت. مقتضا6

هایدینیاست؛زیرا:بودنآموزهمقتضایحکمت،عدالتورحمتالهی،فطری

انساندارایسرشتوخصائلذاتیمشخصیاست.  .۱

اعتقادوالتزامبهدین،نه  .2 فقطدرصورتعدمتطابقوتالئمتشریعالهیباتکوینآدمی،

می غیرمقدور بلکه برخالفحکمغیرمطبوع، هم مسئله این برخالفبود. هم و تالهی

رحمتواسعۀاوستوبهطریقاولی،مخالفعدالتخداوندمتعالنیزخواهدبود.پس

 (.۱838:۱24تعالیمالهیبایدفطریباشد)رشاد،

دادهاست)قاعدۀاکراممنعم(راهم حتیامام)ره(لزوماحترامبهکسیکهنعمتیبهانسان

 (.۱831:۱۱مینی،دانند)خازاحکامفطریانسانمی

 ب( ادلۀ نقلی

 . آیات2

آیاتدالبرفطرت،بهشرحزیراست:

شدندیناسالموقرآندارد:نوعیداللتبرجهانیآیاتیکهبه -

النَّاسِالیعْلَمُون»مانندآیۀ أَکْثَرَ لِلنَّاسِبَشیراًوَنَذیراًوَلکِنَّ إِالَّکَافَّۀً تورا«وَماأَرْسَلْناکَ

دانندای،ولیبیشترمردمنمیدهندهدهندهوبیمپیامبرینفرستادیم،مگربرهمۀمردم،مژدهبه

 (.23)سبا:

هایدینیوقرآنی،جهانیوجاودانهاستومقتضایفرااقلیمیوبراساساینآیات،آموزه

بهعبارتدیگر،فراتاریخی امریفطریباشد. ایناستکهاسالم بودنثابتبودندیناسالم،

خاطرایناستبخشیازاحکامالهیدرعیناینکهدربسترمتحولزمانومکانقراردارد،به

این ثابتوکه فطرتانسانی، هویتو استکه سرشتانسان مطابقفطرتو احکام گونه

 گونهتغییریدرآنراهندارد.دائمیاستوهیچ



 

 

 

 

 
 22۰هاي امام ...    هاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشه مؤلفه

  

 

 آیاتتذکره -

نامیدهاستیاپیامبر «تذکره»و«ذکری»،«ذکر»تکهقرآنرامرادازآیاتتذکره،آیاتیاس

شودکهانسانقبالًنسبتبهکند.ایناموردرجاییاستعمالمیخطابمی«مذکر»اکرم)ص(را

چیزیمعرفتداشتهوفراموشکردهباشد.دراینصورت،تذکرویادآوری،آنمعرفتپیشین

درسرشتانسانراشکوفامی ،فطرتتوحیدیوگرایشبهعالمابدیبهناممعادتعبیهکند.

شود)جوادیشدهبودوباتذکرویادآوری،آندانشوگرایشفطریدوبارهشکوفاوبیدارمی

(.ازهمینجهت،قرآنکریم،گاهفطرتآدمیانراموردخطابوسؤالقرار۱834:43آملی،

وجدمی فطرتو به رجوع با آنان تا حقیقتدهد )رشاد،انخویشبه کنند هایدینیاذعان

۱838:۱24.) 

 . روایات6

(.۱1:۱18،ج۱4۱4فطرتدرآینۀروایاتنیزبراساسمحتوایقرآنیآناست)طباطبایی،

؛1:88۱تا،ج)صدوق،بی«کُلُّمَوْلوُدٍیوُلَدُعَلَیالْفِطْرَۀ»درحدیثیرسولخدا)ص(فرمودند:

السالمدرشود.امامباقرعلیه(هرنوزادیبرفطرتمتولدمی۱:86،ج۱418ر،ابنابیجمهو

،ج۱844اند)مجلسی،هابرفطرتخداشناسیآفریدهشدهاند:انسانتفسیراینحدیثفرموده

امامصادقعلیه8:231 بهمعرفتتفسیرکردند:(. ثَبَتَتِ»السالمنیزفطرتدراینحدیثرا

دلالْمَعْرِفَ شناختدر فیقُلُوبِهِم. استۀُ تثبیتشده هایآنان » ۱848)خمینی، امام۱31: .)

السالمراکهپرستشخداییگانه،اخالصونفیشرکبود،السالمشریعتنوحعلیهباقرعلیه

(.۱1:۱18،ج۱4۱4هماندینفطریکهعموممردمبرآنهستند،معرفیکردند)طباطبایی،

فطریانساناست؛یعنیهدایتبهسعادتدرنهادانسانگذاشتهشدهوخلقتپسدینداری

ایاستکهبهدینالهیتوجهدارد.دریکتعریفکلی،فطرتویژگیاستکهگونهانسانبه

ای،درهرمنطقهومرزی،ازهرمذهبوملتیبهآنباوروتمایلهاازهرنژادوتیرهانسان

 در را استداللنمیدارندوخود نیازمنددلیلو باور بیدانند)هاشمیاینآگاهیو تا:نژاد،

(؛بنابراینفطرتنوعیهدایتتکوینیانساندرقلمروشناختواحساساست)ربانی۱16

(.۱841:۱3گلپایگانی،



 

 

 

 

 
 ۰۰22هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره سوم، پايیز  فصلنامه نظريه   222 

  

 

ها،آنراتجربهکردهبودناسالمکههمۀانسانعنوانیکمصداقمهم،برایفطریآنچهبه

شوند.ایناحساس،دنبالیکمعبودنیرومندوتوانامیند،ایناستکههمهدرنهادخودبهباش

سورۀعنکبوت،احساسیاستکهازسراخالصبندگاناست.اینندایفطریکه16طبقآیۀ

شود،ممکناستسال بهفراموشیسپرده نیاز باشدوحتیپسازرفعخطرو دفنشده ها

کند.بودنآندرذاتانسانداردکهدروقتخطر،بروزخارجیپیدامینهادینهبیانگرفطریو

 جامعيت اسالم

به دارایعمیقاسالم حیاتبشریو ابعاد همۀ به ناظر کامل، و یکدینجامع ترینومثابۀ

قوانینمتقنودستوراتعملیعالی عرفانیواخالقیو ترینمعارفعقلیوتعالیممعنوی،

ترینکتابدانستکهدرتوانجامع.قرآنراازآنجهتمیحیاتفردیواجتماعیاستبرای

آنهمبهجهاتاجتماعیانسانوهمبهجهاتفردی،همبهاموردنیویوهماموراخروی

ازدیدگاهامامخمینی)ره(اسالمفقطمنحصردر(.۱862:18انسانتوجهشدهاست)الهامی،

هایموردنیازانسانمعاصرازجملهعلم،فرهنگ،ینیست،بلکهدرهمۀعرصههایاعتقادبخش

اجتماعیاست شاملبعدفردیو جامعیتاسالم مدعیپاسخگوییاست. اقتصاد سیاستو

1،ج۱836)خمینی، درتماماسالممکتبیاستکهبرخالفمکتب(.211: هایغیرتوحیدی،

ویوفرهنگیوسیاسیونظامیواقتصادیدخالتوشئونفردیواجتماعیومادیومعن

نظارتداردوازهیچنکته،ولوبسیارناچیزکهدرتربیتانسانوجامعهوپیشرفتمادیو

(.۱811:۱3معنوینقشدارد،فروگذارنکردهاست)خمینی،

 مانند تعابیری با آیاتفراوانی در کریم شَی»قرآن لِکُلِّ ءٍتِبْیاناً )ن« (31حل: کُلِّ»، تَفْصیلَ

ومانندآن،برجامعیتاسالمو(83)انعام:«ءٍالْکِتابِمِنْشَیمافَرَّطْنافِی»،(۱۱۱)یوسف:«ءٍشَی

أَتْمَمْتُ»بودندیناسالمتصریحکردهاست:نیزدرآیۀزیربرکامل وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ اَلْیوْمَ

امروزدینشماراکاملکردمونعمتخود(.8)مائده:«وَرَضیتُلَکُمُاإلسْالَمَدِیناًعَلَیکُمْنِعْمَتِی

به برشماتمامکردمواسالمرا ؛بنابراینتمامآنچهملتعنوانآیین)جاودان(شماپذیرفتمرا

(.۱83۱:21)خمینی،احتیاجدارددرکتابوسنتهستودراینشکینیست
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هایزندگیتوانددرتمامعرصهدیننمیهنبایدازآنغفلتکردایناستکهایکامانکته

درسطحکالنوجزئیبیانکندوجامعهمۀ همۀمسائلنظریوعملیرا مادیومعنوی،

هایتاریخی،علومومعارفبشریباشد؛چراکهالزمۀمعارفبشریبهعلتتأثیرمحدودیت

هایسانخطاپذیریاست.درحالیکهدینالهیکهازمحدودیتاجتماعی،زبانیومعرفتیان

نمی بنابراین دارایویژگیخطاناپذیریاست؛ مصونیتدارد، معارفمذکور و علوم با تواند

هایعقالنیبشریابایددینراتأویلهاودادهبشریهمراهباشد؛زیرادرصورتبطالنفرضیه

ا شود. آن بطالن به قائل یا یکدیگربرد با نیز بشری علوم و معارف خود آنکه بر فزون

گانهروشنکردچنینهاییمانندفرضیۀافالکنهشدنفرضیههایفراوانیدارند.باطلناسازگاری

بزرگجلوهایبرایهماهنگهایعجوالنهتالش علم دینو دیندادن پیکرۀ بر را ترینضربه

(.28۱-۱841:221واردخواهدکرد)مصباحیزدی،

درسطحکالنو مسائلنظریوعملیرا دینهمۀ قائلباشیمکه اینکه ازسویدیگر،

رمزجاودانگیقرآنآناستکه زیرا باجاودانگیآندرتضاداست؛ جزئیبیانکردهاست،

سازدوجزئیاتوبرداشتمتناسبایمحدودمحصورنمیخودرادرقالبمخصوصوبرنامه

بهاندیشمنداندینمیبهزمانوم ازقالبکانرا ازدیدگاههایکلیاستخراجکنند.سپاردتا

اسالمانسانیکموجودمادیمحدودبهایندنیانیست،بلکهموجودیفراترازمادهودارای

الدُّنیامَزرَعَۀُ»زندگیجاویداستکههمۀشئونواعمالاوباسرنوشتنهاییاوارتباطدارد

 )همان(.«الْیوْمَعَمَلٌوَلَاحِسَابَوَغَداًحِسَابٌوَلَاعَمَلَ(.»41:226،ج۱844)مجلسی،«رَۀِاآلخِ

مانندرفتارهایفردیاودرسعادتگزیند،رونوعرفتاراجتماعیوسیاسیکهانسانبرمیازاین

وخوشبختییاشقاوتوبدفرجامیاخرویاوتأثیرقطعیدارد)مصباحیزد :۱،ج۱83۱ی،

(؛بنابرایندینیکهعالوهبرمسائلفردیبهمسائلاجتماعیانسانوسعادتوهدایت61ـ41

می نمیجامعه ساختاراندیشد، تعیین جامعه، ادارۀ چگونگی و احکام اجرای نسبتبه تواند

هباشد.حکومت،اصلعدالتوقیامبهقسط،ایجادتعاونوامنیتدرجامعهو...نظرینداشت

حسبنظرامام)ره(،نسبتاجتماعیاتقرآنبهآیاتعبادیآن،ازنسبتصدبهیکهمبیشتر

(.۱83۱:۱۱است)خمینی،
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 رویكرد متعادل

افراطو هرگونه بایداز راستایهدفورسالتآنملحوظداشتو بایددر جامعیتدینرا

یابیمکههدفدین،تأمینهقرآنوروایاتدرمیتفریطدراینزمینهپرهیزکرد.بانگاهیاجمالیب

سعادتدنیاوآخرتاواستوچوناموردنیویومناسباجتماعیتأثیرشگرفیدرروحیاتو

تواندازدخالتدراینامورکمالانسانوتأمینسعادتواقعیویدارند،دینخاتمهرگزنمی

آنچشم برایتمام باید و برنامهپوشیکند ها دهد. ارائه اینکتابشریف،»ایجامع که بدان

چنانچهخودبدانتصریحفرموده،کتابهدایتوراهنمایسلوکانسانیتومربینفوسوشفای

الی نوربخشسیر و استامراضقلبیه اهلل » ۱831)خمینی، برنامۀ۱34: قرآن دیگر، بیان به .)

نه بنا یگانگیخدا به اعتقاد بر را نتیجهسعادتانسان آن از را معاد به اعتقاد آنگاه است؛ اده

کند.پسازاینسهاصلاساسیوعالوهبرگیردوسپسپیغمبرشناسیراازاصلمعاداخذمیمی

پردازدکهمناسببااصولمزبورایمیاعتقاداتدیگر،بهبیاناصولاخالقنیکووصفاتحسنه

استکهدرراستایهدفورسالتخود،رئوسکلیباشد؛بنابراینمقصودازجامعیتدینآن

ایکهبشرباتطبیقآنگونههمۀمعارفالزمرابرایتحققاینهدفدراختیاربشرقراردهد؛به

کلیبه راهنماصورتنظاماصول بتواندمعارفو سعادتمند، به برایرسیدن را هایموردنیاز

بیخویشبه )ربانیگلپایگانی، دستآورد ۱1تا: )ره( امام تعبیر به مادیت»( قرآنکتابتعمیر

دهد.قرآنهمهنیست...مادیاتراقبولدارد،درپناهمعنویاتومادیاتراتبعمعنویاتقرارمی

 (.4:682،ج۱836)خمینی،«کندچیزاستوانسانرابهتمامابعادتربیتمی

 اثبات جامعيت دین

انازدوراهاثباتکرد:توجامعیتدیناسالمرامی

 الف( دليل عقلی

تبیینایندلیل،بهچندمقدمهنیازدارد:

خداوندحکیم،آدمیرابرایرسیدنبهکمالنهاییوسعادتجاودانهآفریدهاست. .۱
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زیستندراینزندگیدنیامقدمۀزندگیآخرتوسعادتوشقاوتابدیدرگروچگونه .2

جهاناست.

برایسعاد .8 اعمالباشرطالزم منوطبهشناختچگونگیرابطۀ تمندیدرجهانآخرت،

می چگونه نباشد، روشن رابطه این که زمانی تا زیرا است؛ آن اخروی برنامۀنتایج توان

 ریزیکرد.ایبرایزندگیاینجهانپیجانبهصحیحوهمه

یبانتایجابزارعمومیشناخت)حسوعقل(ازدرکچگونگیروابطاعمالورفتاردنیو .4

 اخرویناتواناست؛

برنامه انزالکتب، ارسالرسولو با ایناستکه مقتضایحکمتخداوند ایبنابراین،

برنامۀ و زندگی صحیح راه آن، براساس آدمی تا دهد قرار انسان فراروی کامل و جامع

 سعادتخودرابشناسد.

 ب( دالیل نقلی

 . آیات2

(واین31)نحل:«ابَتِبْیانًالِکلِّشَیءٍوَهُدًیوَرَحْمَۀًوَبُشْرَیلِلْمُسْلِمِینَوَنَزَّلْنَاعَلَیکالْکتَ.»۱

گریاست،برتوکتابراکهروشنگرهرچیزوبرایمسلمانانرهنمودورحمتوبشارت

 قرآن، صفاتعمومی از یکی کردیم. شَیءٍ»نازل لِکلِّ تِبْیانًا کتاب« قرآن که چرا است؛

سازیوبرایتکاملفردوجامعه،درهمۀابعادمعنویومادینازلشدهاست.منظورنانسا

،همۀاموریاستکهبرایپیمودناینراههدایتالزماست)مکارمشیرازی،«کلِّشَیءٍ»از

(؛یعنیآنچهدرسعادتوهدایتانسانتاروزقیامتمؤثراست؛اعمازمسائل۱812:81

بینی،حقوقی،اقتصادی،سیاسییامسائلی،معارفحقیقیمربوطبهجهانارزشیواخالق

(.۱18تا:مربوطبهجهانهستیدرآنبیانشدهاست)مصباحیزدی،بی

جهانی2 داللتبر آیاتیکه الزمۀ متناسببا. دینخاتم، ایناستکه دارد بودندیناسالم

ن که العرب( جزیرۀ از )غیر مترقیدیگر سطحجوامع معارفدر یازهایبشریداشتو

هانیزباشدواینطلبید،نیزسخنیداشتهباشدتامایۀهدایتوراهنماییآنباالتریرامی

امرشاهدیبرجامعیتدیناسالماست.
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هایدینخاتم،جاودانگیآناستکهظهورشتوأمبا.آیاتدالبرخاتمیت؛یکیازویژگی8

بخشیراشدندفترنبوتبودهاستواحکاموتعالیمآن،برنامۀحیاتهیافتنومختومپایان

درطولاعصارارائهمیبرایتمامانسان ها مُحَمَّدٌ»دهد. کانَ لَکنْ مِنْ أَحَدٍ أَبَا مَا وَ رِجَالِکمْ

النَّبِیینَ خَاتَمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ ولیفرستادۀ« نیست، ومحمدپدرهیچیکازمردانشما خدا

«تَبارَکالَّذِینَزَّلَالْفُرْقانَعَلیعَبْدِهِلِیکونَلِلْعالَمِینَنَذِیراً(.»41خاتمپیامبراناست)احزاب:

برایجهانیان استتا نازلفرموده بزرگوخجستهاستکسیکهبربندۀخودفرقانرا

آورندۀآنخاتمپیامبرانو(.حالکهاسالمآخریندینالهیو۱هشداردهندهباشد)فرقان:

چنین است، آن وفاداریدائمیاز مکلفبه او هدایتبرایکلآدمیو سند آن تعالیم

هادراعصارمختلفسخنداشتهباشدوآیدکهقرآنبایدبرایتمامانسانانتظاریپیشمی

 زمینۀهدایتهمهرافراهمکند.

 . روایات6

ربارۀجامعیتدینخاتمنقلشدهاستکهفقطبهذکربرخیروایاتفراوانینیزازمعصومیند

 کنیم:هااکتفامیازآن

بهرسولاکرم)ص(درسفرحجۀ را ایمردم،هیچچیزینیستکهشما الوداعفرمودند:

اموهیچچیزینیستبهشتنزدیکوازآتشجهنمدورکند،مگرآنکهشمارابهآنامرکرده

آتشج به را شما نهیکردهکه آن از را شما آنکه مگر کند، بهشتدور از نزدیکو امهنم

 (.6،حدیث۱3،باب۱814:۱)کلینی،

بیانگرهرچیزیامامصادقعلیه هماناخداوندتبارکوتعالیقرآنرا السالمنیزفرمودند:

حتیاجداشتهقراردادهاست؛حتیبهخداسوگندکهرهانکردهچیزیراکهبندگانخدابهآنا

کردهونکردهتواندبگوید:ایکاشخداوندآنرادرقرآنبیانمیباشند؛تاآنجاکهکسینمی

 (.44تا:است)حویزی،بی

نیازهایانسان پاسخگویتمام آنرا برخیگمانجامعیتدیناسالم، است. داده قرار ها

زتکلیفروشنکردهباشد.اتفاقاً،کنندچوناسالمدینجامعیاست،پسبایددرجزئیاتنیمی

دربسیاریامور،دستورنداشتهباشد؛ازجملهحدیثیجامعیتاسالمایجابمی کندکهاساساً
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خداونددوست«بِعَزائِمِهِ یحِبُّاَنْیؤخَذَبِرُخَصِهِکمایحِبُّاَنْیؤخَذَ اِنَّاللّه»فرماید:استکهمی

درمسائلیکهآز آزادداردمردمرا یعنیمسائلآزادرا مردمهمآزادباشند؛ ادگذاشتهاست،

(.۱:3۱،ج۱424)حرعاملی،تلقیکنند

فَرَضَ»فرماید:السالممیامیرالمؤمنینعلیه تَعْتَدُوهَاوَ فَالَ حُدُوداً تَعَالَىحَدَّ وَ تَبَارَکَ اَللَّهَ إِنَّ

عَنْ سَکَتَ وَ تَنْقُصُوهَا فَالَ تُکَلَّفُوهَافَرَائِضَ فَالَ لَهَا نِسْیَاناً عَنْهَا یَسْکُتْ لَمْ أَشْیَاءَ خداوندیک«

آن است، واجبکرده کردهچیزهاییرا اعالم ممنوع هم یکچیزهاییرا ترکنکنید، را ها

آن به رویاست؛ از نه البته است؛ مسائلسکوتکرده بعضیاز درمورد و نکنید تجاوز ها

بلکه باشنفراموشی، دخودخواستهاستسکوتکندوبندگانشدرآنمسائلآزادومختار

همینظرفیت،اسالمرادرجایگاهیقراردادهاستکهبتواندایدهو(.۱16البالغه،حکمت)نهج

قانون معتقداستحقتشریعو امام کند. مسائلاظهار همۀ در را خود گذاریحکومتینظر

بهعبارتیامام(.2۱:۱31،ج۱836)خمینی،شوداقدنصمحدودنمیفقیهفقطبهمواردفولی

ایراکهمقتضیازجوازشرعیداندودرمقابل،آناباحهمیایعقلیاباحۀالاقتضائیهرااباحه

(.۱:286،ج۱42۱)سبحانی،شماردکهدارایحکمشرعیاستباشد،اباحۀشرعیبرمی

تواندپاسخگواجتماعی،سیاسی،نظامیوفرهنگیجامعهمیهایحیاتفقهدرتمامیحیطه

حالکهدرنظرامامبرخالفنظربعضیازفقها،درصورتنبودیااجمالنصوباشد.درعین

بهعدم ظاهری، حکم تعیین در واقعی وتشخیصحکم اجتماعی نظام حوزۀ در خصوص

چراکهایشانعملبهاحتیاطرادر شود؛جایاحتیاط،تأکیدوتصریحمیعمومی،براباحهبه

برقراریحکومتاین و اجتماعیمسلمانان نظام اختاللدر وحرجو عسر منشأ موارد گونه

(.۱:۱11،ج۱831)خمینی،داننداسالمیمی

هاتواننامبردکههمۀانسانعنوانیکمصداقمهمبرایجامعیتاسالممیحال،آنچهبه

تجربهکرد باشندایناستکهآنرا ریزترینوکوچکه در باالترینواسالم ترینمطالبتا

بهعقلسلیمواگذارکردهاست؛واالترینآن آنرا البتهدربرخیموارد، هاورودکردهاست.

اسالمدربارهنحوۀوردبهبیت اللهیالخالء،آداباستحبابیداردوتارسیدنبهمقامخلیفهمثالً

یقینداردکهدرهرمسئلهباانسان ای)مسائلقدیمییاهمراهاست.بنابراین،هرمسلمانیقلباً

ای،اسالمپاسخیدرخورآندارد.بهعبارتیهیچحرکتوعملیازمستحدثه(ودرهرشبهه
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،۱831حبیبی،فردیاجامعهنیست،مگراینکهمذهباسالمبرایآنحکمیمقررداشتهاست)

شوددرهرجایی،درهرامریودرمواجههباهرمشکلیاسالمپسقلباًراضیمی(.6:831ج

نیزردپاییدرآنمسائلدارد.

 بودن اسالم عقالیی

هایبزرگراافولوعلوتمدن.دهدروحهرتمدنیراعقالنیتیکهپشتوانۀآناست،تشکیلمی

شدنوهایجهانیترینزمینهیازمهمیکوجوکرد.هاجستبایددرقوتوضعفعقالنیتآن

عقالیی فرهنگ، یک عام مقبولیت است. آن جملهعقالییبودن از شرعی، احکام بودن

شاخصه یعنیموردقبولعرفعقالءاست. ترینرکناساسیمهمهایکارآمدیاحکاماست؛

ترینآموزهاستدراسالم،خردپذیر «توحید»است.دراینراستاآموزۀ«خداشناسی»یکدین،

.(۱834:226دهد)شاکرین،وادلۀمتقنبسیاریبرآنگواهیمی

 های عقالنيت اسالمی ویژگی

 درکاستکهبهصفاتزیرمتصفباشد:ها،درپناهعقلیقابلاینویژگی

مهمالهی .۱ که بیبودن است)طباطبایی، اسالم منظر ترینویژگیعقلاز عقل48تا: زیرا (؛

(؛۱816:26)خمینی،استواینیعنیحقیقتعقلازتنزالتالهیاستمخلوقخدا

2. ( تجلیذاتحقبدانیم عبارتاز را نور اگر امیال؛ بر حاکمیتآن 8۱همان: براساس(،

نُ»روایت مِنْ اَلْعَرْشِ یمِینِ عَنْ اَلرُّوحَانِیینَ مِنَ خَلْقٍ أَوَّلُ هُوَ وَ اَلْعَقْلَ خَلَقَ اَللَّهَ «ورِهِإِنَّ

 تواننتیجهگرفتعقلحاکمبرامیالاست؛پسمی(.۱:2۱،ج۱814)کلینی،

 همراهیآنباتقوا؛ .8

حسبفطرت،مایلحسبذات،مجردوبهایاستکهبهقوۀعاقله،قوۀروحانیه»پذیری؛حق .4

عقلحجتباطنی(.۱816:2۱)خمینی،«بهخیراتوکماالتوداعیبهعدلواحساناست

سویحقیقتوراستیرهنمونگیردوبهلهیاستکهدستانسانرادربسیاریازامورمیا

 (؛2۱۱البالغه،حکمتکند؛مگراینکهدرگروهوسقرارگرفتهباشد)نهجمی

گرایی؛آنخداگراییوآخرت .6 خردمندکسیاستکه»چنانکهرسولخدا)ص(فرمودند:

 (.44:۱11،ج۱844)مجلسی،«کوتاهینکندخدارایگانهشماردودرطاعتاو
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نمودار اسالم دین سرتاسر در خردپروری، آن از باالتر و خردپذیری عقالنیت، مسئلۀ

 شود؛ازجملهدر:می

 نظامفکریوعقیدتیاسالم؛ .۱

 نظاماخالقیاسالم؛ .2

 نظامرفتاریوقوانینودستوراتعملی؛ .8

 دعوتبهتحقیقوپرسشگریدرانتخابدین. .4

هایاسالم،ازچنانوضوحیبرخورداراستکهقرآنمجید،آدمیانرابهخردپذیریآموزه

بررسیهوشمندانهوانتخابخردمندانۀدیندعوتوهرگونهاجباروپذیرشکورکورانۀدین

«فَیتَّبِعُونَأَحْسَنَهُفَبَشِّرْعِبادِالَّذِینَیسْتَمِعُونَالْقَوْلَ»کند.آیاتزیرمؤیداینمدعااست.رانهیمی

دهندوبرترینرا(بشارتبدهبندگانمرا،آنانکهبهسخنانمختلفگوشفرامی۱3-۱4)زمر:

الْغَی»گزینند.برمی مِنَ الرُّشْدُ تَبَینَ قَدْ فِیالدِّینِ گونهتحمیلواجبار(.هیچ261)بقره:«الإِکراهَ

 راههدایتازضاللتروشنشد.خوبیدرامردینروانیست؛زیرابه

پروفسورلگنهاوزنمی چیزیکهدراسالمبیشازهمهبرایمنجاذبهداشتاین»گوید:

کندوهموارهدعوتبهتحقیقاتبیشترهایانساناستقبالمیبودکهچقدرایندینازپرسش

ازجملهچیزهاییکهبرایبندهخیلیجالببودادرتعالیمدینمی ینبودکهدراسالمکند.

بلکهدعوتکردهنگفته بپذیر، چشموگوشبسته بهانداصولدینرا بپرس. ایناندکه ویژه

(.البتهیکنکتۀمهماستکه۱831:6)لگنهاوزن،«خصلتدرمیانشیعیانخیلیبیشتراست

الحوفسادآنراپسازآنکهباعقل،خدا،پیغمبروقرآنرادریافتیم،درچیزهاییکهعقل،ص

پذیریم)خمینی،هامیشویموازآنهامیکنیموتسلیمآننفهمد،رجوعبهپیغمبروقرآنمی

(.۱18تا:بی

نخستدعوتبهتواننامبرد،عنوانیکمصداقمهم،برایوجهعقالییاسالممیآنچهبه

ییحرمتاموریکهاسالمتفکروعقالنیتدرهمهجایقرآنوروایاتاست؛دوم،وجهعقال

سالپیشاعالمکردهاست،امروزهباپیشرفتعلومروشنشدهاست؛برایمثال،۱411بیشاز

شدنحکمتحرمتمصرفگوشتخوکیاحرمتاستفادهازطالبرایمردانکهعلمروشن

شود.شدنویمیبردوموجبعقیمهایقرمزمردانراازبینمیکشفکردهاستکهگلبول
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 گيری نتيجه

برایجهانیکشفظرفیت تقابلفرهنگهایدیناسالم عرصۀ امریمهماستتاشدندر ها

ترینجزءحوزۀفرهنگ،مهمشدنرابهایندیناختصاصداد.بتوانبامدیریت،عرصۀجهانی

نباپیشبرداهدافدراینحوزه،اقتصادوسیاستواجتماعهمبراساسآشدناست.جهانی

برمی جهانیگام عصر فرهنگیدر متولیان میدارند. مشخصکنند باید نظامشدن در خواهند

 است: مهم چیز شناختدو اینسؤال، به پاسخ برای باشند. داشته جایگاهی .۱جهانیچه

.ترسیمآیندۀجهانبراساسدیدگاهخود.2وضعیتدنیایکنونی؛

مییافتنظرفیت فرهنگتواندهایفرهنگاسالم، دیگر با باشد.مقابله پیداشته در را ها

خواهدشد؛فقطنتیجهنهانزوایفرهنگی فرهنگمنجر حذفآن به بلکه بود، بخشنخواهد

ایجزشناختوشناساندنبرایرسیدنبهجایگاهجهانیدرشأنتمدناسالمی،چارهبنابراین

باارتباط ماندندرفرهنگیحاصلمیاتبیناینفرهنگبهدیگراننیست؛کهاینخود، شود.

هاییکهپسباتوجهبهمؤلفهصحنۀفرهنگجهانی،اولینگامبرایغلبهدراینعرصهاست.

مانندفطریفرهنگاسالمبرایجهانیدر بودنوبابودن،عقالنیبودن،جامعشدنوجوددارد،

تواناسالمرادرمعرضتفکرهمۀتوجهبهنگرشاسالمبهدنیاوآخرتوبهشتوجهنممی

بینیفطری،عقالنیوجامعقرارداد.البتهبراساسسیاستمردمجهانبرایانتخابیکجهان

 جهانیاسالم،هرگونهسیاستفرهنگیجهانیبایددواصلاساسیرادرنظرداشتهباشد:

سانیوقواعداساسیآنالمللنبایدبافطرتسلیمانهایفرهنگیدرسطحنظامبین.ارزش۱

مقابلهکند.

کمال2 سیاستفرهنگجهانیاسالم، سیرتحولجوامعبایدبه. سویاینطلبیانساناست.

هایمغایر،بهعظمتفرهنگاسالموبرتریآنکمالطیشود؛بنابرایندرمواجههباارزش

 کمکخواهدکرد.شدنفرهنگاسالمیشودوهمینامر،بهنهادینهبیشترپیبردهمی
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 منابع

 قرآن

 البالغهنهج 

 قم:مؤسسۀسیدالشهداء.عوالیاللئالی(.۱418الدین)ابنابیجمهور،محمدبنزین،

 (۱414ابنفارس،ابوالحسیناحمد.)بیروت:دارالکتباالسالمیه.المقاییساللغۀمعجم، 

 داراحیاءالتراثالعربی..بیروت:لسانالعرب(.۱4۱1الدینابوالفضل)ابنمنظور،جمال

 (۱812اردبیلی،عبدالغنی.)تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینیتقریراتفلسفۀامامخمینی.

)ره(.

 (۱838اسمیت،فیلیپ.)هایفرهنگی..تهران:دفترپژوهشدرآمدیبرنظریۀفرهنگی 

 ( اصغر آرمان۱844افتخاری، خم(. امام دیدگاه از انقالب های سره(. )قدس اندیشۀینی مجلۀ

.۱2،حـوزه

 (۱862الهامی،داود.)جا:مرکزانتشاراتدار..بیاسالمدینجهانیوجاویدانی 

 (۱811آمدی،عبدالواحد.)تهران:دانشگاهتهران.غررالحکمودررالکلم.

 (جان ۱83۱تاملینسون، دفترپژوهشدنوفرهنگجهانی(. تهران: ترجمۀمحسنحکیمی. هایش.

فرهنگی.

 (شکوفاییعقلدرپرتونهضتحسینی.قم:اسرا.۱834جوادیآملی،عبداهلل.)

 (۱831ــــــــــــــــــ.)قم:اسرا.رحیقمختوم.

 (۱834ــــــــــــــــــ.)چاپپنجم.قم:اسرا.فطرتدرقرآن.

 (۱831حبیبی،ضامنعلی.)تهران:مؤسسۀخمینی)ره(مبانیکالمیحکومتدینیدراندیشۀامام.

تنظیمونشرآثارامامخمینی)س(.

 ( الحسن بن محمد عاملی، ۱424حر الشریعه(. مسائل تحصیل الی الشیعه دوم.وسائل چاپ .

 بیروت:مؤسسۀآلالبیت)ع(.

 تهران:پژوهشگاهتأثیرانقالباسالمیایرانبرکشورهایاسالمی(.۱836زاده،محمدباقر)حشمت.

نگواندیشۀاسالمی.فره

 قم:مطبعهالحکمه.نورالثقلینتا(.حویزی)بی. 

 ،تهران:محمد.االسرارکشفتا(.اهلل)بیسیدروح خمینی. 

 (۱812ــــــــــــــــــ.)تهران:علمیوفرهنگی.طلبواراده. 
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 (۱811ــــــــــــــــــ.)سوه..تهران:اسیاسیامامخمینی)ره(-نامۀالهیوصیت 

 ( ۱841ــــــــــــــــــ خمینی)قدسسره(. رهنمودهایحضرتامام مجموعۀ نور: صحیفۀ

 تدوینسازمانمدارکفرهنگیانقالباسالمی..تهران:الشریف(

 (۱842ــــــــــــــــــ.)تهران:مؤسسۀنشروتنظیمآثارامامخمینی)ره(.رهعشق. 

 (۱848ــــــــــــــــــ.)تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(.هلحدیثشرحچ. 

 (۱844ــــــــــــــــــ.)تهران مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینیدیوانامام.چاپپنجم. :

 )ره(.

 (۱841ــــــــــــــــــ مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامتفسیرسورۀحمد(. تهران: چاپسوم. .

 خمینی)ره(.

 تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامشرححدیثجنودعقلوجهل(.۱844ـــــــــــــ)ـــــ.

 خمینی)ره(.

 (۱843ــــــــــــــــــ.)تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(.والیتفقیه. 

 (۱831ــــــــــــــــــ.)ارامامخمینی.چاپدهم.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثآدابالصلوۀ

)ره(.

 ( ۱83۱ــــــــــــــــــ فقیه(. اماموالیت آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران: یازدهم. چاپ .

 خمینی)ره(.

 (۱836ــــــــــــــــــ.)تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(.صحیفۀامام. 

 (۱831ــــــــــــــــــ.)مقدمۀسیدجاللآشتیانی.تهران:والوالیۀالخالقۀمصباحالهدایۀالی.

 مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(.

 (۱816ــــــــــــــــــ.)تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامشرححدیثجنودعقلوجهل.

خمینی)ره(.

 ( ۱813ــــــــــــــــــ الهدایۀفی(. مالکفایهالتعلیقۀعلیانوار تهران: آثار. نشر تنظیمو ؤسسۀ

 امامخمینی)ره(.

 ( مژگان ۱83۱دادفر، سیاسـی. جهان به معنوی رویکردی و اسالمی انقالب اندیشـۀ(. مجلـۀ

 .2،انقـالباسالمی

 ( رونالد جهانی۱831رابرتسون، تئوری(. کمالشدن: ترجمۀ جهانی. فرهنگ و اجتماعی های

 ها.المللیگفتگویتمدنزبینپوالدی.تهران:نشرثالثباهمکاریمرک



 

 

 

 

 
 2۰2هاي امام ...    هاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشه مؤلفه

  

 

 (۱4۱2راغباصفهانی،حسینبنمحمد.)قم:نویداسالم.المفرداتفیغریبالقرآن.

 تهران:مؤسسۀفرهنگی.فطرتودینتا(.ربانیگلپایگانی,علی)بی،

 (۱841ـــــــــــــــــــ.)جا:مؤسسۀفرهنگیدانشواندیشۀمعاصر..بیجامعیتوکمالدین

 قم:پژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی.فلسفۀدین(.۱838اکبر)رشاد،علی.

  (۱42۱سبحانی،شیخجعفر.))تهران:عروج.تهذیباالصول:تقریردرساصولامامخمینی)ره.

 ( حمیدرضا مسیحیت (.۱834شاکرین، کالمی مشکالت سکوالریسم، پرسمان مؤسسۀتهران. :

 صر.فرهنگیدانشواندیشۀمعا

 قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی.قواعدفقهسیاسی(.۱834) اهللشریعتی،روح.

 قم:جامعۀالمدرسین.التوحیدتا(.صدوق،ابنبابویه)بی.

 (۱4۱4طباطبایی،سیدمحمدحسین.)بیروت:مؤسسۀاالعلمی.المیزانفیتفسیرالقرآن.

 قم:رسالت.اسالممعاصرانسانوتا(.ـــــــــــــــــــــــــ)بی. 

 بیروت:دارالکتبالعلمیه.قاموسالمحیطتا(.فیروزآبادی،محمدبنیعقوب)بی.

 قم:دارالهجره.المصباحالمنیرتا(.فیومی،احمدبنمحمد)بی.

 (۱846کرجی،علی.)قم:دفترتبلیغاتاسالمی.هابایکدیگراصطالحاتفلسفیوتفاوتآن.

 چاپسوم.تهران:دارالکتباالسالمیه.االصولمنالکافی(.۱814عقوب)یکلینی،محمدبن. 

 (باپرسشزنده۱831لگنهاوزن،محمد.).شمارۀاول،خردادماه.،پیشماهنامۀپرسمانام

 (۱844مجلسی،محمدباقر.)تهران:کرامت.بحاراألنوارالجامعهلدرراخبارائمهاالطهار.

  ( منوچهر ۱831محمدی، انقالباسالمیبا(. اندیشۀزتابجهانی فرهنگو پژوهشگاه تهران: .

اسالمی.

 (۱841مصباحیزدی،محمدتقی.)جلدچهارم)راهنماشناسی(.قم:مؤسسۀآموزشیومعارفقرآن.

 پژوهشیامامخمینی)ره(.

 ( ۱83۱ــــــــــــــــــــــ اسالمی(. سیاسی امامنظریۀ پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ قم: .

مینی)ره(.خ

 قم:مؤسسۀآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(.شناسیقرآنتا(.ــــــــــــــــــــــ)بی.

 (۱812مکارمشیرازی،ناصروهمکاران.)چاپچهارم.تهران:دارالکتباالسالمیه.تفسیرنمونه.

 (۱834نکوییسامانی،مهدی.)سالهفدهم،ماهنامۀمعرفت شدن،تعاملیاتقابل.اسالموجهانی،

۱1.

https://www.magiran.com/magazine/1184


 

 

 

 

 
 ۰۰22هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره سوم، پايیز  فصلنامه نظريه   2۰۰ 

  

 

 (۱841ویلیامز،مارک.)ترجمۀ.شدنبرحاکمیتدولتبازاندیشیدرمفهومحاکمیت:تأثیرجهانی

 .۱2و۱۱اقتصادی،-اسماعیلمردانیگیوی.اطالعاتسیاسی

 چاپسوم.تهران:طوس..بخشهستیتا(.نژاد،عبدالکریم)بیهاشمی














































