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هايجهانيشدنفرهنگاسالمباتأكيدبرانديشههاي 


مؤلفه
امامخميني(ره) 
تاریخ دریافت99/26/62 :

تاریخ پذیرش2266/62/62 :
محمد سلطانيه

چكيده
شدنیکفرایندطبیعیاستکهدرجهتتحولهمهجانبۀعلمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،


جهانی
عنوانیکفرصت،میتواندبهترینزمینهرا برای


شدنبه

اقتصادیوصنعتیپدیدآمدهاست.جهانی
معرفی و اشاعۀ فرهنگ اسالم ایجاد کند؛ البته مشروط به بهرهمندی از همۀ ظرفیتهای آن که
مهمترین آنها رشد آگاهی مردم و تبیین و نشر تعالیم اسالم بهوسیلۀ پیروان اسالم اصیل و ناب

محمدی است .هدف مقالۀ پیشرو ،شناخت و ارائۀ ظرفیتهایی است که دین اسالم در عرصۀ
هانیازبهفهمعمیقجهانبینی


شدندارد؛زیراشناختاینمؤلفه

فرهنگیبرایجهانی
ارتباطاتبین
اسالمیداردوباتوجهبهسطحتأثیرگذاریآنمسئلهکهحاکمیتهایجهانراموردمخاطرهقرار

المشناس بهدست
خواهد داد ،نیاز است تا این مؤلفهها را براساس اندیشههای یک حاکم فقیه اس 
بیاوریم.امامخمینی(ره)باتوجهبهبرپایییکحکومتاسالمیفعالدرعرصۀاجتماعی،بهترین
شخصیت برای بازشناسی این مؤلفهها است .درمجموع ،یافتههای این مقاله که با روش توصیفی
شدناسالمبهعنوانیکفرهنگجامع،عقالنیوفطری


تحلیلیبهاینمسئلهپرداختهاست،برجهانی
صورتقطعیوقابلاثباتتأکیددارد.اسالمیکنظامجامعو


براساسادلهعقلی،قرآنیوروایی،به
تواندزمینههایمقبولیت


هایاصیلعقالنیومعنویمی

شمولاستکهبراساساصولوارزش

جهان
جهانیراایجادوپویاییخودراتضمینکند .
فرهنگی،اسالم،جهانیشدن،ظرفیت،فرهنگ .


ارتباطاتبین
واژههای کليدی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱استادیاردانشگاهعلوماسالمیرضوی-مشهد-ایران؛گروهعلوماجتماعی؛  m.soltanieh@razavi.ac.ir
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مقدمه و بيان مسئله
جهانیشدن به عنوان یک فرایند اجباری برای انسان امروز ،میتواند هم تهدید و هم یک
فرصتبه حسابآید؛زیراعصرجدید،عصررسانهاستوباتوجهبهبستررسانهها،دنیای
مجازی،جنگنرموویژگیهایعصرجدید،لحظه ایغفلتموجبنابودیفرهنگخودیو
تسلطفرهنگبیگانهمی شود.درهرحالچونبشریتمحتاجتمدنوفرهنگاستتاذیلآن
زندگیکند،بایدیکتمدناصیلوبالمنازعهعهده داراینامرباشدتادربرابرجنبههایمنفی
دیگرفرهنگهاایستادگیکند.بابر رسیتاریخانبیاء،به خصوصنبیگرامیاسالم،مشخص
می شودبرایرسیدنبهاینهدفبایدمؤلفه هایبرتریاسالمراشناساییوبهدیگرانمعرفی
کنیمتادل هایسلیمبدان گرایش پیداکند وجامعۀ آرمانینیزساختهشود.مفاهیمپویاو
زنده ،آموزههای انعطافپذیروعقالنی اس الم،توانبیشتریرابرای مدیریت اینعرصهدر
اختیارگذاشتهاستکهرسالتمتفکراناجتماعیمسلمان،براهمیتاینمسئلهمیافزاید؛تا
آنجا که اعتقاد به خاتمیت دین اسالم ،ضرورت پاسخگویی به نیازهای انسانها را در همۀ
جوامعودرهمۀزمانهاومکانهاروشنمیکندوموضوعجهانی بودنفرهنگاسالمیرا
اجتنابناپذیرمیسازد.اسالمبه عنوانآخریندینالهیفرستاده شدهبرایبشریت،بعدزمانو
مکان را درنوردیده است .از مهمترین ویژگیهای این دین ،جهانشمولبودن آن است که
خاتمیتپیامبرگرامیاسالمدالبراینامراست.فرهنگاسال م(یعنیفرهنگیکهاسالمآن
راترسیمکردهاست؛نهآنچهمسلمانانبهنمایشمیگذارند)دارایظرفیتهاییاستکهبه
سبب آن ،قاعدۀ معروف « اَإلِسالم یعلُو وَلَا یعلَی عَلَیه»  تبیین شده است .این قاعدۀ خبری
بیانگرایناستکهذاتاسالمدارایاینویژگیاست ودینیکهاینمقدارقابلیتتعمیم
داشتهباشد،زندگیهمهراتحتتأثیرقرارمیدهد.امامخمینی(ره)بهعنوانفقیهیمطرح
شده استکه درعصر مدرنیته ،پرچم ایندین رادرنظامهاو ایدئولوژیهای عصر کنونی
برافراشتومقدماتیرامهیاکردکهایننظامبعدازچهاردهه،درمسیرپیشرفتودربرخی
از امور ،در قله وجود دارد؛ بنابراین بازخوانی اندیشههای ایشان برای کشف ظرفیتها و
پتانسیلهای اسالم برای جذب انسان ها بسیار مهم است تا در مسیر مواجهۀ بین فرهنگها،
فرهنگ اسالم بهعنوان الگوی پذیرفتهشدۀ انسان ها قرار بگیرد .از بعد دیگر ظهور انقالب

مؤلفههاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشههاي امام 22۰ ...

اسالمیکهمتعلقبهباورهاواخالقاسالمیبودوبراساسادایتکلیفالهیشکلگرفت،
در صحنۀ سیاست امری نو و استثنایی بهحساب میآید ،به ویژه آنکه در عرصۀ حکمرانی
توفیقاتفراوانیهمبهدستآوردهاست (محمدی)6۱1:۱831،؛  بنابراینضرورتپرداختن
بهاینموضوع ،درراستایتأمینمقدماتالزمجهتگسترشاسالمبهعنوانفرهنگغالب
استتابتوانیمزمینه هایالزمبرایظهوروبروزجهانیاسالمرامهیاکنیم.مسائلدیگری
مانند کشف استعدادهای نهانی اسالم ،پرده برداری از مفهوم برخی آیات در این راستا و
مسائلیازایندست،نیزبه صورتجانبیروشنوشفافخواهدشد .

هدف و پرسش پژوهش
شدنفرهنگاسالمبراساسدیدگاهواندیشههای


هایجهانی

اینمقالهباهدفآشناییبامؤلفه
یک حاکم اسالمی فعال در عرصههای اجتماعی نظیر امام خمینی (ره) تدوین شده است.
نبازشناساییآنرابرایآحادمردموملتها

شناختاینمؤلفههابراساسدیدگاهامام،امکا

فراهمخواهدساخت؛چراکهبروزانقالباسالمیدرعصرحاضر،اینفرصترادربازۀزمانی
قرنبیستمودردایرۀجغرافیاییایرانممکنساختهاستوامکانبازنشرآندرهمۀمواردو
براساسایننگاهعمیقممکنخواهدبود .
باتوجهبهموضوعتحقیقواهمیتآندرفرایندمعرفیاسالمبهجهانیانبااصولعلمی
صحیح،درپژوهشیکپرسشاصلیوجوددارد:ازنگاهامامخمینی(ره)چهمؤلفههاییبرای

جهانیشدن فرهنگ اسالم وجود دارد؟ بعد از شناخت این مؤلفهها ،سؤاالت فرعی دیگری

رتاست:ماهیتاینمؤلفهها چگونه کشفخواهدشد؟امام

مطرحخواهد شدکهبدینصو
خمینی(ره)اینمؤلفههاراچگونهتبیینکردهاست؟ 


پيشينۀ پژوهش
شدنوارتباطاتفرهنگیجزءموضوعاتیاستکهمقاالتوکتابهایمتعددی


موضوعجهانی
در رابطه با آن نگاشته شده است .بحث جهانیشدن ،بهدلیل وسعت نظری آن ،مورد توجه
پردازانقرارگرفتهوموضوعروزصاحبنظرانشدهاست،اماکاستیهمۀاین


بسیاریازنظریه
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تحقیقات انجامشده ،در این موضوع است که یا توجهی به فرهنگ اصیل اسالم نشده یا
بهصورت بسیار اجمالی به آن توجه شده است .آنچه تحقیق ما را از سایر تحقیقات متمایز

شدندربینتمامفرهنگهادانسته


کندایناستکهفرهنگاسالم،محوراصلیبرایجهانی

می
شدهاست.مقاالتمرتبطبااینحوزهبدینشرحاست :
 .۱جهانیشدن و دین ،دو روایت و چند پرسش ،هادی خانیکی ،عضو هیئتعلمی گروه
ارتباطاتدانشگاهعالمۀطباطبایی .
هانیشدن ،تراکم زمان و مکان است که بر اندیشۀ اشخاص تأثیر
اساسیترین جنبۀ ج 

گذارد.اینفرایندهایجهانی،سازندۀواقعیتاجتماعیاست.دراینچارچوب،جهانیشدن


می
دینسهجنبهدارد:تغییرنمادهایمذهبی،ایجادویژگیهایجدیددرمحتوایمناسکوشعائر

اهب.همینامر،درکتمایزها،هویتهایدینیوهنجارهای

وبروزتغییراتدرهمۀادیانومذ
مذهبیمللمختلفرابهارمغانمیآورد.

شدندینهست.بررسیجنبههای


رو،درزمینۀمسائلجهانی
ارتباطاینمقالهباپژوهشپیش
جهانیشدندینوسطوحمختلفآنماراکمکخواهدکرد،اماوجهتمایز،موضوعاصلی

هایاسالمبرایجهانیشدنهست.


یعنیبیانظرفیت
پژوهش،
.جهانیشدنوفضایمذهبی،سعیدرضاعاملی،استادیاردانشکدۀعلوماجتماعیدانشگاه

2
تهران .
عاملیمعتقداستروندعمومیجهانی،معرفظهورنوعیازارزشهایمشترکالهیاست

دهد.مهمترینروندمعکوس


نیراتجلیمی
کهموردقبولهمۀادیاناستونوعیعامگراییدی

عنوانیکتمایلعمومی،عصبیتهای


است.اینامربه
جهانیشدن،اندیشۀ«عدالتبرایهمه»

نژادیوصنفیراشکستهواینامر،خودمنشأظهورروندیجدیددرجابهجاییقدرتدر

جهانآیندهاست.
این مقاله روندی را به تصویر کشیده است که طبق آن ،هرکسی بخواهد در عرصۀ
جهانیشدنغالبشود،بایدبافرهنگیدراینمیدانومعرکهواردشودکهآنفرهنگ،حاوی

هایمشترکادیانباشد.بیانیکیازاینظرفیتهابهنامعدالتمبحثمرتبطاینمقاله


ارزش
باپژوهشحاضراست.
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عبدالقیومسجادی،عضوهیئتعلمیدانشگاه

.حکومتجهانیاسالموجهانیشدن،سید 

8
باقرالعلوم.
جهانیشدن دارای ویژگیهایی است که مهمترین آن را در محورهایی مانند رشد علم،

فناوری ارتباطی ،فشردهشدن فضا و زمان و ...میتوان مطرح کرد .جهانیشدن ،فرصتهای
جدیدی را برای جوامع بشری ایجاد میکند ،اما آنها را بهصورت برابر توزیع نکرده است.
هایجهانیشدن،نظیررویۀفناورانه،


کند،ولیازبرخیجنبه

فاصلۀطبقاتاجتماعیرابیشترمی
میتوان برای فهم بهتر حکومت جهانی اسالم بهره برد و با استفاده از آن ،منطق قدرتمند و

برایناگرچهرویۀایدئولوژیکجهانیشدن،

سازگاربافطرتاسالمرابهدیگرانمنتقلکرد؛بنا
نفیحکومتجهانیاسالماست،ازرویۀفناورانۀآن،میتوانابزاریکارآمدبرایبسطتعالیم

دیناسالمفراهمکرد.
هایجهانیشدنواستفادهاز


ارتباطاینمقالهباپژوهشما،دراینحداستکهبیانویژگی
جنبههایابزاریآن،برایپیشبردفرهنگاسالمالزموضروریاست .

.چالشدینوجهانیشدن،سیدمحمدحسنحجازی،پژوهشگررشتۀعلومپزشکیاز

4
دانشگاهعلومپزشکیاصفهان .
درشرایطفعلی،جهانی شدنیکفراینداستنهطرح.بهعبارتی،جهانیشدندراقتصاد
و سیاست رخ داده است ،اما بحث فرهنگ ،مناقشه برانگیزترین قسمت جهانیشدن است.
سخندیندرعرصۀجهانی شدن،بایدبرایکاستنازرنج هایبشرمعاصرویافتنمعنابرای
زندگی باشد ،اما اگر دین در قالب ساختار اجتماعی و نظام سیاسی بروز کند ،با تکیه بر
ساختار دولت ملی ،نمی توان به ترویج نظام سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر دین
پرداخت؛ از این رو هر دینی که در نظام سیاسی ،از برآوردن این اهداف ناتوان باشد ،در
جهانی شدنسخنینخواهدداشت.
هاییروبهرواستکهبایدبرایآن


شدن،باچالش

نگارندهمعتقداستدیندرعرصۀجهانی
برنامه داشته باشد .سخن ما نیز همین است که اسالم ،تمامی وجوه و ابعاد جهانیشدنش را
سنجیده و خود را بهعنوان دین جهانی مطرح کرده است .بدینترتیب تمایز پژوهش پیشرو
هایجهانیشدنبرایتأثیرگذاریاست .


همچنانکهگذشت،محوریتشناختمؤلفه
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تعریف مفاهيم
فرهنگ
فرهنگیکیازدویاسهواژۀبسیارپیچیدهاست.سهنوعکاربردرایج،برایاصطالحفرهنگ
وجوددارد:
اشارهبهرشدفکری،روحیوزیباییشناختیفرد،گروهیاجامعه؛ 

.۱
هایذهنی،هنریومحصوالتآنها؛


دربرگرفتنتعدادیازفعالیت
.2
ها،باورها،آدابورسومتعدادیاز


کردنکلراهورسمزندگی،اعمال،فعالیت
 .8برایمشخص
مردم(فیلیپاسمیت.)۱8:۱838،
تعاریفمختلفومتنوعیازفرهنگشدهاستکهبهدودستۀتعاریفتوصیفیوتاریخی
اشارهمیشود :

 .۱تعاریفتوصیفی:فرهنگمثلیککلیتجامعدرنظرگرفتهشدهاستکهزندگیاجتماعی
دهندۀآنرادربرمیگیرد.بهعبارتی«فرهنگکل


هایگوناگونتشکیل

سازدوعرصه

رامی
ایاستکهدانش،باور،هنر،قوانین،اخالقیات،رسوموهرگونهقابلیتهاوعادات


پیچیده
شودکهانسانبهعنوانعضویازجامعهفراگرفتهاست» .


دیگریراشاملمی
تعاریفتاریخی:فرهنگ،میراثیاستکهدرطولزمان،ازطریقنسلهاانتقالیافتهاست.

.2
به عبارتی «فرهنگ گردآوردن کل میراث اجتماعی و سازماندهی آن است که بهواسطۀ
سرشتنژادیوحیاتتاریخییکگروهمعین،معنایاجتماعییافتهاست»(همان.)۱6:
ها،مردمبهطورفردیوجمعیازطریق


هاییاستکهدرآن

رومنظورازفرهنگ،راه

ازاین
ارتباطبایکدیگربهزندگیخودمعنامیبخشند.درواقعهدفامرفرهنگی،معنادارکردنزندگی

است (تاملینسون .)44 :۱83۱ ،اما در نگرش امام ،فرهنگ اسالمی فراتر از تعاریفی است که
تاکنونازسویدانشمندانوعلمابیانشدهاستوجایگاهفرهنگدرنگاهایشانبادیگران
بسیار متفاوت است .امام (ره) فرهنگ را کارخانۀ آدمسازی میداند« :فرهنگ یک کارخانۀ
سازیاست.فرهنگسایهایاستازنبوت» (صحیفۀنور،۱841،ج )281 :1ومعتقدندکه


آدم
«اساساًفرهنگهرجامعههویتوموجودیتآنجامعهراتشکیلمیدهد»(صحیفۀامام،۱836،
ایشانمهمترینراهتضمیناستقاللیکملتورهاییکاملآنازدامشیطنت

ج.)248 :۱6
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دشمنانرا،اصالحواستقاللفرهنگآنملتمیداند«.قضیۀتربیتیکملتبهایناستکه

فرهنگآنملت،فرهنگصحیحباشد» (صحیفۀنور،۱841،ج.)44:4بههمیندلیلاستکه
میتوان ادعا کرد که هویت تاریخی و فرهنگی جامعۀ ایرانی مبتنی بر پذیرش نقش دین در

عرصۀحیاتفردیواجتماعیبودهاست(دادفر)۱84:۱83۱،؛بنابراینآنچهازتعاریفمذکور
آیدومبنایمادرایننوشتارمحسوبمیشود،ایناستکهحوزۀفرهنگ،حوزۀ


دستمی

به
هنجارها ،ارزشها و باورها است .فرهنگ اسالم که داعیۀ جهانیشدن آن را داریم ،در حوزۀ
هنجارهاوارزشها،مدنظراست .


جهانیشدن
جهانیشدن،

شدنعبارتاستازدرهمفشردهشدنجهانوتبدیلآنبهمکانواحد».


جهانی
«
حرکتی منحصر به دنیای معاصر نیست؛ البته جهانیشدن ،اگرچه به معنای یگانهشدن جهان
ت.جهانیشدن،فرایندیاستکهدرآنتمام

است،یگانهشدنرانبایدبامفهومادغاماشتباهگرف
مردم جهان در یک جامعۀ واحد و فراگیر ،به هم پیوند میخورند (ویلیامز.)۱84 :۱841 ،
جهانیشدن یک فرایند مستقل است که منطق و نیروی محرک خود را دارد .به عبارتی

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

شدنیکپروژهتعیینشدهنیست،بلکهیکرونداستکهبراساسآن،نوعارتباطجدید


جهانی
افرادانسانیراباجهانشکلمیدهد.اگردرگذشته،افرادانسانیبیشتردرارتباطباملتو

ملیتخاصهویتمیگرفتند،اکنونفرایندیدرجهاناستکههویتافرادبراساسآنساخته

بنابراینبراساساینتعاریف،اگرفرهنگاسالمیبراساساندیشههای

میشود(همان)8۱۱:؛

مصلحانیمانندامامخمینی(ره)تبیینشود،اینامکانبرایساختهویتمردمجهانبراساس
فرهنگاسالمیوجودخواهدداشت .

فطرت
درلغت،واژهایعربیازمادۀ«ف،ط،ر»بروزن«فعله»استکهبرایبیانحالتفعل

«فطرت»
استعمال میشود (فیومی ،بیتا« .)441 :فطر» به معنی شکافتن و آفریدن ابتدایی (ابن منظور،
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 )263 :۱418و گشودن و ابرازکردن است (ابنفارس .)۱۱1 :۱414 ،براساس گفتۀ امام ،اهل
لغتوتفسیرگویند«:فطرتبهمعنایخلقتاست.درصحاحاست:الفطرۀُبِالکسرِالخلقۀُ ،و
تواندبودکهاینفطرتمأخوذباشدازفطربهمعنایشقوپارهکردن؛زیراخلقت،گویی پاره
کردنپردۀعدموحجابغیبوبههمینمعنینیزافطارصائماست»(خمینی .)۱41:۱848،
امادراصطالح،فطرتبابارمعناییآندرمحدودۀدینوانسان،نخستینباردرقرآنمجید
بهکار رفته است (جوادی آملی )14 :۱834 ،و میتوان گفت قرآن مبدع معنای فطرت است.
شناسی،دینپژوهیو)...مطرحاست.این


شناسی،معرفت

(انسان
فطرتدرساحتهایگوناگون

فطرت،مخصوصانساناستوبامعنایطبیعتومقتضایخلقتکهبینموجوداتمشترک
است و امام نیز بدان اشاره کردهاند (خمینی )828 :۱848 ،متفاوت است؛ بنابراین مقصود از
فطرتاللّهکهخدایتعالیمردمرابرآنمفطورکردهاست،حالتوهیئتی استکهخلقرابر
ۀآنها
آنقراردادهاستکهازلوازموجودآنهاوازچیزهاییاستکهدراصلخلقت ،خمیر 

برآنمخمراست(همان .)۱31:

عقالنيت
عقل در لغت به معنای امساک ،پیونددادن و نگهداشتن است .عقل به قوایی گفته میشود که
وسیلۀهمینقوهبهدستآمده


گویندکهبه

آمادۀپذیرشعلمودانشوگاهینیزبهدانشیمی
است(راغباصفهانی،۱4۱2،ذیلمادۀعقل).درقاموسچنینآمدهاست:عقلالشیء،فهمه
(فیروزآبادی،4،واژۀعقل) .
وسیلۀآن،واقعیتهادریافتمیشود(کرجی،


دراصطالح،عقلجوهربسیطیاستکهبه
.)4۱:۱846عقلدرفرهنگقرآن،بهدومعنابهکاررفتهاست.یکیادراکودیگرینیروی
ر،خیروشرومنفعتومضراتآنهارادریابدوهدایتگر

دراکۀانسانکهقادراستحقایقامو
انساندرزندگیباشد(طباطبایی،۱4۱4،ج)81:4؛زیراعقلنیزمظهرعلمحقاست(خمینی،
.)4۱:۱831ازنگاهروایاتنیزعقلیکهدرمسیرمخالفمسیردینیبهکارگرفتهشود،عقل
نیستوازآنبه«نکراء»و«شیطنت»تعبیرشدهاست.بهعبارتیاگرعقلنظریبهعقلعملی
منتهیشود،آنزماناستکهمایۀسعادتانسانمیشود(اردبیلی،۱841،ج.)842-84۱:8از
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فرمودند:آنچهبهوسیلهاشخداوند

امامصادقعلیهالسالمازحقیقتعقلسؤالشد.حضرت

رحمان پرستش شود و بهشت بهدست آید .سائل پرسید :پس آنچه معاویه داشت چه بود؟
علیهالسالم فرمود :آن ،نکراء و شیطنت است و شبیه عقل است ،ولی عقل نیست
حضرت 
(کلینی،۱814،ج.)۱۱:۱برخیعقیدهدارندایناحادیثداللتبرعقلعملیدارد(جوادی
رلمیکند(جوادی

).عقلعملیقوهایاستکهکنشورفتارآدمیراکنت

آملی۱۱1:۱834،
آملی ،۱831 ،ج  )۱68 :۱و نیرویی است که با آن ،هر عملی انجام میشود .امام کاظم
علیهالسالم،عقلرارسولحقوپیامبردرونیمعرفیکردهاست(آمدی.)826:۱811،حضرت

علی (ع) عقل را پاککنندۀ بدیها و امرکننده به خوبیها میداند «العَقلُ مُنَزِّهٌ عَنِ المُنکرِ آمِرٌ
خوبیبرمیآیدکهاسالماهمیتفراوانیبه


).ازاینآیاتوروایاتبه
بِالمَعروفِ»(همان1۱:
عقالنیت داده است؛ زیرا خدا خالق عقل و تجلی در آینۀ عقل ،تجلی به جمیع شئون است
).گزینشدینوپیرویازآننیزازدیدگاهاسالم،بهوسیلۀعقلصورت

(خمینی26:۱844،
میگیرد .با عقل و استدالل عقالیی است که آدمی پیروی از دین را سعادتبخش میداند

(شریعتی .)14 :۱834 ،به عبارتی در نگاه امام راز ارزشمندی «عقل» همین انتساب آن به
شمارمیرود(خمینی .)2۱3:۱844،


تعالیاستکهمعبریبرایرسیدنبهحقبه

حق

روش پژوهش
باتوجهبهپرسشارائهشده،مشخصاستکهپژوهش،ازنوعاکتشافیوتوصیفیاست.از

اینرو دارای فرضیۀ خاصی نیست .درعینحال ،میتوان گفت اسالم دارای ابعاد جهانشمولی

کهارائۀدرستیازآنصورتگیرد،فرصتهایفراوانیبرایپذیرشهمگانی


استودرصورتی
هانیشدن آن بهوجود میآید .این ارائه باید مبتنی بر اصولی باشد که در این
و به عبارتی ،ج 
تحقیقبهآناشارهخواهدشد .دربررسیحاضر،تالششدهاستپژوهشیبنیادینبااستفادهاز
تحلیلی،بامراجعۀمستقیمبهاسنادومراجعدستاولانجام

روشاکتشافیورویکردتوصیفی-
هاتالششدهاستنتیجهایمطلوبو


هاواسنادوتحلیلومقایسۀآن
شود.باتوصیف 
داده
پذیرفتنیعرضهشود .
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یافتههای پژوهش
اسالم در مواجهه با امواج گوناگون فرهنگها و تحوالت جهانی ،با مسائل و چالشهای
گوناگونی مواجه شده است .مسلمانان در چند دهۀ گذشته ،احساس به چالش کشیدهشدن،
).کشفظرفیتهاییکهدینمبین

بهوسیلۀنوگراییجدیددارند(نکوئیسامانی266:۱834،

شدهبرایبشریت،برایظهوردرعرصهجهانیشدنو


عنوانآخریندینالهیفرستاده

اسالم،به
غلبه بر همۀ فرهنگها دارد ،نیاز به تحقیق فراوان دارد که با مراجعه به نظرات و تفکرات
شناسانیکهخودمصلحاجتماعیهمبودهاند،کشفاینمهمممکنخواهدبود.برهمین

اس 
الم
اساس ،امام (ره) تربیت انسان صالح را در رأس برنامههای انقالبی خویش قرار داده است
قدرکهانسانغیرتربیتشدهمضراستبه

صراحتگفتهاندکه« 
آن


)وبه
(افتخاری۱64:۱844،
جوامع ،هیچ شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آنقدر مضر نیست و آنقدر که انسان
ایوهیچموجودیآنقدرمفیدنیست.اساس


شدهمفیداستبرایجوامع،هیچمالئکه

تربیت
عالمبرتربیتانساناست»(خمینی،۱836،ج.)۱68:۱4درایننگرش،باورانسانبنیانتمام
امور ،در زمینههای فردی و اجتماعی است« .اساس همۀ شکستها و پیروزیها از خود آدم
شروعمیشود.انساناساسپیروزیوشکستاستوباورانسان،تماماموراست»(خمینی،

.)۱۱1:۱841بههمیندلیل،بایدزمینۀتربیتانسانراکشفکردتابرهماناساس،روندتبیین
جهانبینی را شروع کرد؛ بنابراین شناخت مؤلفههای جهانیشدن فرهنگ اسالم ،دستاورد این

مقالهاستکهاینمؤلفههابراساساندیشۀامامخمینی(ره)بهشرحزیرقابلتبییناست .


فطریبودن اسالم
انسانفطرتاًخداجووحقجواستوبهدینواخالقگرایشداردواکثریتمردمنیزبهاین
ایاسالمبهتبعقرآنوروایاتتصریحدارندکهمردمدرنهادخودبه

نداپاسخمیدهند.علم

دنبالحقهستند،امادرمواردیخطایدرتطبیقدارند.اگرروزیهجومتبلیغاتمسمومعلیه
ارزشها برداشته شود و چهرۀ حق همانگونه که هست ،جلوهگر شود ،روشن میشود که

اکثریت به آن روی میآورند .اسالم دارای مقرراتی است که با طبیعت و سرشت انسانی
هماهنگیکاملدارد؛زیرادرآنبههمۀخواستههاونیازهایطبیعیوانسانیبشرتوجهشدهو
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ترینعللجهانیشدن


ازمهم
چیزازنظردوروفروگذارنشدهاست(طباطبایی،بیتا.)۱2:


هیچ
اسالم،هماهنگیآنبافطرتانسانبهعنوانخاصۀخلقت(خمینی )۱۱:۱842،است.بهترین

گواهبرفطریبودندین،ایناستکهپیوستهبشردرطولتاریخدینداربودهواگردرمقطع
زمانییامکانیخاص،بنابهعللیازدیندورماندهاستیاازآنگریزانبودهاست،بازپساز
مدتیبافراهمشدنزمینۀالزمبهاصلوفطرتخویشبرگشتهوبهدینداریرویآوردهاست .

اثبات فطریبودن دین
مراد از فطریبودن دین ،سازگاری و تطابق آن با ذات انسان است ،نه تحمیل آن .به عبارت
بودندینایناستکهدینوآموزههایدینی،پاسخبهندایدرونیانسان

دیگر،منظورازفطری
ایبیانکردهاندکهبا بالفعل

بیانامورفطری،برخیازمصادیقرابه 
گونه

است.حتیامامدرمقام
عقلخدادادهرکسحکممیکندکهقبولکردنهر

بودنسازگاراست؛برایمثال،معتقدندکه
وکسیکهبیدلیلچیزیراقبولکند،ازفطرتخارجاست

دعواییبیدلیلوبرهانروانیست

اندکهاستادش(مرحومشاهآبادی)معارفواحکام

(خمینی،بیتا.)46:امامصریحاًاعالمکرده

رساندهاند .بیشتر قریب بهاتفاق احکام الهی مطابق با

فراوانی را با فطرت به اثبات
مقتضای فطرت ،بلکه مسطور انسانها است .فطرت اختصاص به توحید ندارد ،بلکه جمیع
رودکهحقتعالیبندگانرابهآن مفطورفرمودهاست(خمینی،


شمارمی

معارفحقهازاموریبه
.)۱31:۱812
الف) ادلۀ عقلی
 .2تضمين سعادت
تمامیموجوداتمادی،اعمازجانداروبیجاندرحرکتتکاملیاندوهمچنانمنازلکمالرا

طیمیکنندتابهآخرینمرحلهبرسند.انسانازهدایتعامهبرخورداراستوزمانیبهکمالو
سعادت واقعی خویش میرسد که اجتماعی صالح برپا کند؛ اجتماعی که در آن قوانین صالح
حکومتکندوقوانینیکهضامنرسیدنانسانبهسعادتاست.اینقوانینبایدبراساسنیازهای
واقعیانسانوضعشدهباشد.ایننیازهاآنچیزیاستکهفطرتانسانآنهارامیطلبد.درنتیجه
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دینکههماناصولوقوانینعملیاستکهسعادتواقعیانسانراضمانتمیکند،بایدازنیازها
واقتضاهایخلقتانسانمنشأگرفتهباشد«.خداوندبالطفوعنایتشمردمرابرفطرت عشقبه
کمالمطلقوخیروسعادتمطلقهآفریدهاست»(خمینی .)44:۱844،
 .6مقتضای حكمت 
بودنآموزههایدینیاست؛زیرا :

مقتضایحکمت،عدالتورحمتالهی،فطری
 .۱انساندارایسرشتوخصائلذاتیمشخصیاست .
درصورتعدمتطابقوتالئمتشریعالهیباتکوینآدمی،اعتقادوالتزامبهدین،نهفقط

.2
غیرمطبوع ،بلکه غیرمقدور میبود .این مسئله هم برخالف حکمت الهی و هم برخالف
رحمتواسعۀاوستوبهطریقاولی،مخالفعدالتخداوندمتعالنیزخواهدبود.پس
تعالیمالهیبایدفطریباشد(رشاد.)۱24:۱838،
حتیامام(ره)لزوماحترامبهکسیکهنعمتیبهانسان دادهاست(قاعدۀاکراممنعم)راهم
ازاحکامفطریانسانمیدانند(خمینی.)۱۱:۱831،

ب) ادلۀ نقلی
 .2آیات
آیاتدالبرفطرت،بهشرحزیراست :
نوعیداللتبرجهانیشدندیناسالموقرآندارد :


آیاتیکهبه
مانندآیۀ« وَماأَرْسَلْناکَإِالَّکَافَّۀًلِلنَّاسِبَشیراًوَنَذیراًوَلکِنَّأَکْثَرَالنَّاسِالیعْلَمُون»تورا
به  پیامبرینفرستادیم،مگربرهمۀمردم،مژدهدهندهوبیمدهندهای،ولیبیشترمردمنمیدانند
(سبا.)23:
براساساینآیات،آموزههایدینیوقرآنی،جهانیوجاودانهاستومقتضایفرااقلیمیو

فراتاریخیبودندیناسالم،ایناستکهاسالمامریفطریباشد .به عبارتدیگر ،ثابتبودن
بخشیازاحکامالهیدرعیناینکهدربسترمتحولزمانومکانقراردارد،بهخاطرایناست

که اینگونه احکام مطابق فطرت و سرشت انسان است که هویت و فطرت انسانی ،ثابت و
دائمیاستوهیچگونهتغییریدرآنراهندارد.


مؤلفههاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشههاي امام 22۰ ...

 آیاتتذکرهمرادازآیاتتذکره،آیاتیاستکهقرآنرا«ذکر»«،ذکری»و«تذکره» نامیدهاستیاپیامبر
کند.ایناموردرجاییاستعمالمیشودکهانسانقبالًنسبتبه


خطابمی
اکرم(ص)را«مذکر»
چیزیمعرفتداشتهوفراموشکردهباشد.دراینصورت،تذکرویادآوری،آنمعرفتپیشین
راشکوفامیکند.درسرشتانسان،فطرتتوحیدیوگرایشبهعالمابدیبهناممعادتعبیه

شدهبودوباتذکرویادآوری،آندانشوگرایشفطریدوبارهشکوفاوبیدارمیشود(جوادی

آملی.)43:۱834،ازهمینجهت،قرآنکریم،گاهفطرتآدمیانراموردخطابوسؤالقرار
میدهد تا آنان با رجوع به فطرت و وجدان خویش به حقیقتهای دینی اذعان کنند (رشاد،

.)۱24:۱838
 .6روایات
فطرتدرآینۀروایاتنیزبراساسمحتوایقرآنیآناست(طباطبایی،۱4۱4،ج.)۱18:۱1
درحدیثیرسولخدا(ص)فرمودند «:کُلُّمَوْلوُدٍیوُلَدُعَلَیالْفِطْرَۀ»(صدوق،بیتا،ج88۱:1؛
ابنابیجمهور،۱418،ج) 86:۱هرنوزادیبرفطرتمتولدمیشود.امامباقرعلیهالسالمدر
تفسیراینحدیثفرمودهاند:انسان هابرفطرتخداشناسیآفریدهشدهاند(مجلسی،۱844،ج
.)231:8امامصادقعلیه السالمنیزفطرتدراینحدیثرابهمعرفتتفسیرکردند«:ثَبَتَتِ
الْمَعْرِفَ ۀُ فی قُلُوبِهِم .شناخت در دل های آنان تثبیت شده است» (خمینی .)۱31 :۱848 ،امام
باقرعلیهالسالمشریعتنوحعلیه السالمراکهپرستشخداییگانه،اخالصونفیشرکبود،
هماندینفطریکهعموممردمبرآنهستند،معرفیکردند(طباطبایی،۱4۱4،ج.)۱18:۱1
پسدینداری فطریانساناست؛یعنیهدایتبهسعادتدرنهادانسانگذاشتهشدهوخلقت
انسانبهگونه ایاستکهبهدینالهیتوجهدارد.دریکتعریفکلی،فطرتویژگیاستکه
انسانهاازهرنژادوتیره ای،درهرمنطقهومرزی،ازهرمذهبوملتیبهآنباوروتمایل
دارند و خود را در  این آگاهی و باور نیازمند دلیل و استدالل نمیدانند (هاشمینژاد ،بیتا:
) ۱16؛بنابراینفطرتنوعیهدایتتکوینیانساندرقلمروشناختواحساساست(ربانی
گلپایگانی .)۱3:۱841،
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بودناسالمکههمۀانسانها،آنراتجربهکرده


عنوانیکمصداقمهم،برایفطری

آنچهبه
دنبالیکمعبودنیرومندوتوانامیشوند.ایناحساس،

باشند،ایناستکههمهدرنهادخودبه
طبقآیۀ16سورۀعنکبوت،احساسیاستکهازسراخالصبندگاناست.اینندایفطریکه
ممکناستسالهادفن شدهباشدوحتی پسازرفعخطرونیازبهفراموشیسپرده شود،

بودنآندرذاتانسانداردکهدروقتخطر،بروزخارجیپیدامیکند .


نهادینه
بیانگرفطریو

جامعيت اسالم
اسالم بهمثابۀ یک دین جامع و کامل ،ناظر به همۀ ابعاد حیات بشری و دارای عمیقترین و
عالیترینمعارفعقلیوتعالیممعنوی،عرفانیواخالقیو قوانینمتقنودستوراتعملی

توانجامعترینکتابدانستکهدر


.قرآنراازآنجهتمی
برایحیاتفردیواجتماعیاست
آنهمبهجهاتاجتماعیانسانوهمبهجهاتفردی،همبهاموردنیویوهماموراخروی
انسانتوجهشدهاست(الهامی .)18:۱862،ازدیدگاهامامخمینی(ره)اسالمفقطمنحصردر
ینیست،بلکهدرهمۀعرصههایموردنیازانسانمعاصرازجملهعلم،فرهنگ،

بخشهایاعتقاد

سیاست و اقتصاد مدعی پاسخگویی است .جامعیت اسالم شامل بعد فردی و اجتماعی است
اسالممکتبیاستکهبرخالفمکتبهایغیرتوحیدی،درتمام

(خمینی،۱836،ج .)211:1
شئونفردیواجتماعیومادیومعنویوفرهنگیوسیاسیونظامیواقتصادیدخالتو
نظارتداردوازهیچنکته،ولوبسیارناچیزکهدرتربیتانسانوجامعهوپیشرفتمادیو
 .)۱3
معنوینقشدارد،فروگذارنکردهاست(خمینی :۱811،
قرآن کریم در آیات فراوانی با تعابیری مانند «تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ» (نحل« ،)31 :تَفْصیلَ کُلِّ
شَیءٍ»(یوسف«،)۱۱۱:مافَرَّطْنافِیالْکِتابِمِنْشَیءٍ»(انعام)83:ومانندآن،برجامعیتاسالمو
نیزدرآیۀزیربرکاملبودندیناسالمتصریحکردهاست«:اَلْیوْمَأَکْمَلْتُلَکُمْدِینَکُمْوَأَتْمَمْتُ
عَلَیکُمْنِعْمَتِیوَرَضیتُلَکُمُاإلسْالَمَدِیناً»(مائده.)8:امروزدینشماراکاملکردمونعمتخود
رابرشماتمامکردمواسالمرابهعنوانآیین(جاودان)شماپذیرفتم؛بنابراینتمامآنچهملت

احتیاجدارددرکتابوسنتهستودراینشکینیست(خمینی .)21:۱83۱،

مؤلفههاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشههاي امام 222 ...

توانددرتمامعرصههایزندگی


دیننمی
امانکتهایکهنبایدازآنغفلتکردایناستکه

مادیومعنوی،همۀمسائلنظریوعملیرادرسطحکالنوجزئیبیانکندوجامعهمۀ
علومومعارفبشریباشد؛چراکهالزمۀمعارفبشریبهعلتتأثیرمحدودیتهایتاریخی،

سانخطاپذیریاست.درحالیکهدینالهیکهازمحدودیتهای

اجتماعی،زبانیومعرفتیان
مذکور مصونیت دارد ،دارای ویژگی خطاناپذیری است؛ بنابراین نمیتواند با علوم و معارف
هاودادههایعقالنیبشریابایددینراتأویل


بشریهمراهباشد؛زیرادرصورتبطالنفرضیه
برد یا قائل به بطالن آن شود .افزون بر آنکه خود معارف و علوم بشری نیز با یکدیگر
هاییمانندفرضیۀافالکنهگانهروشنکردچنین


شدنفرضیه
ناسازگاریهایفراوانیدارند.باطل

تالشهای عجوالنهای برای هماهنگجلوهدادن دین و علم بزرگترین ضربه را بر پیکرۀ دین

واردخواهدکرد(مصباحیزدی .)28۱-221:۱841،
از سوی دیگر ،اینکه قائل باشیم که دین همۀ مسائل نظری و عملی را در سطح کالن و
جزئیبیانکردهاست،باجاودانگیآندرتضاداست؛زیرارمزجاودانگیقرآنآناستکه
ایمحدودمحصورنمیسازدوجزئیاتوبرداشتمتناسب


خودرادرقالبمخصوصوبرنامه
سپاردتاازقالبهایکلیاستخراجکنند .ازدیدگاه


کانرابهاندیشمنداندینمی
بهزمانوم
اسالمانسانیکموجودمادیمحدودبهایندنیانیست،بلکهموجودیفراترازمادهودارای
زندگیجاویداستکههمۀشئونواعمالاوباسرنوشتنهاییاوارتباطدارد«الدُّنیامَزرَعَۀُ
اآلخِرَۀِ»(مجلسی،۱844،ج«.)226:41الْیوْمَعَمَلٌوَلَاحِسَابَوَغَداًحِسَابٌوَلَاعَمَلَ»(همان).
رونوعرفتاراجتماعیوسیاسیکهانسانبرمیگزیند،مانندرفتارهایفردیاودرسعادت


ازاین
وخوشبختییاشقاوتوبدفرجامیاخرویاوتأثیرقطعیدارد(مصباحیزدی،۱83۱،ج:۱
41ـ)61؛بنابرایندینیکهعالوهبرمسائلفردیبهمسائلاجتماعیانسانوسعادتوهدایت
جامعه میاندیشد ،نمیتواند نسبت به اجرای احکام و چگونگی ادارۀ جامعه ،تعیین ساختار
حکومت،اصلعدالتوقیامبهقسط،ایجادتعاونوامنیتدرجامعهو...نظرینداشتهباشد.
حسبنظرامام(ره)،نسبتاجتماعیاتقرآنبهآیاتعبادیآن،ازنسبتصدبهیکهمبیشتر
است(خمینی .)۱۱:۱83۱،
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رویكرد متعادل
جامعیت دین را باید در راستای هدف و رسالت آن ملحوظ داشت و باید از هرگونه افراط و
تفریطدراینزمینهپرهیزکرد.بانگاهیاجمالیبهقرآنوروایاتدرمییابیمکههدفدین،تأمین
سعادتدنیاوآخرتاواستوچوناموردنیویومناسباجتماعیتأثیرشگرفیدرروحیاتو
کمالانسانوتأمینسعادتواقعیویدارند،دینخاتمهرگزنمیتواندازدخالتدراینامور

چشمپوشی کند و باید برای تمام آنها برنامهای جامع ارائه دهد« .بدان که این کتاب شریف،

چنانچهخودبدانتصریحفرموده،کتابهدایتوراهنمایسلوکانسانیتومربینفوسوشفای
امراض قلبیه و نوربخش سیر الیاهلل است» (خمینی .)۱34 :۱831 ،به بیان دیگر ،قرآن برنامۀ
سعادت انسان را بر اعتقاد به یگانگی خدا بنا نهاده است؛ آنگاه اعتقاد به معاد را از آن نتیجه
میگیردوسپسپیغمبرشناسیراازاصلمعاداخذمیکند.پسازاینسهاصلاساسیوعالوهبر

ایمیپردازدکهمناسببااصولمزبور

اعتقاداتدیگر،بهبیاناصولاخالقنیکووصفاتحسنه
باشد؛بنابراینمقصودازجامعیتدینآن استکهدرراستایهدفورسالتخود،رئوسکلی
همۀمعارفالزمرابرایتحققاینهدفدراختیاربشرقراردهد؛بهگونهایکهبشرباتطبیقآن

اصول کلی بهصورت نظاممند ،بتواند معارف و راهنماهای موردنیاز را برای رسیدن به سعادت
خویش بهدست آورد (ربانی گلپایگانی ،بیتا )۱1 :به تعبیر امام (ره) «قرآن کتاب تعمیر مادیت
نیست...مادیاتراقبولدارد،درپناهمعنویاتومادیاتراتبعمعنویاتقرارمیدهد.قرآنهمه

چیزاستوانسانرابهتمامابعادتربیتمیکند»(خمینی،۱836،ج.)682:4


اثبات جامعيت دین
جامعیتدیناسالمرامیتوانازدوراهاثباتکرد :

الف) دليل عقلی
تبیینایندلیل،بهچندمقدمهنیازدارد :
 .۱خداوندحکیم،آدمیرابرایرسیدنبهکمالنهاییوسعادتجاودانهآفریدهاست .

مؤلفههاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشههاي امام 222 ...

 .2زندگیدنیامقدمۀزندگیآخرتوسعادتوشقاوتابدیدرگروچگونهزیستندراین
جهاناست .
 .8شرطالزم برایسعادتمندی در جهانآخرت،منوط بهشناختچگونگی رابطۀ اعمال با
نتایج اخروی آن است؛ زیرا تا زمانی که این رابطه روشن نباشد ،چگونه میتوان برنامۀ
ایبرایزندگیاینجهانپیریزیکرد.

صحیحوهمه 
جانبه
 .4ابزارعمومیشناخت(حسوعقل)ازدرکچگونگیروابطاعمالورفتاردنیویبانتایج
اخرویناتواناست؛
بنابراین ،مقتضای حکمت خداوند این است که با ارسال رسول و انزال کتب ،برنامهای
جامع و کامل فراروی انسان قرار دهد تا آدمی براساس آن ،راه صحیح زندگی و برنامۀ
سعادتخودرابشناسد.
ب) دالیل نقلی
 .2آیات
«.۱وَنَزَّلْنَاعَلَیکالْکتَابَتِبْیانًالِکلِّشَیءٍوَهُدًیوَرَحْمَۀًوَبُشْرَیلِلْمُسْلِمِینَ»(نحل)31:واین
کتابراکهروشنگرهرچیزوبرایمسلمانانرهنمودورحمتوبشارتگریاست،برتو

نازل کردیم .یکی از صفات عمومی قرآن« ،تِبْیانًا لِکلِّ شَیءٍ» است؛ چرا که قرآن کتاب
انسانسازیوبرایتکاملفردوجامعه،درهمۀابعادمعنویومادینازلشدهاست.منظور
از«کلِّشَیءٍ»،همۀاموریاستکهبرایپیمودناینراههدایتالزماست(مکارمشیرازی،
)81:۱812؛یعنیآنچهدرسعادتوهدایتانسانتاروزقیامتمؤثراست؛اعمازمسائل
ی،معارفحقیقیمربوطبهجهانبینی،حقوقی،اقتصادی،سیاسییامسائل

ارزشیواخالق
مربوطبهجهانهستیدرآنبیانشدهاست(مصباحیزدی،بیتا .)۱18:

 .2الزمۀ آیاتی که داللت بر جهانیبودن دین اسالم دارد این است که دین خاتم ،متناسب با
جوامع مترقی دیگر (غیر از جزیرۀ العرب) که نیازهای بشری داشت و معارف در سطح
طلبید،نیزسخنیداشتهباشدتامایۀهدایتوراهنماییآنهانیزباشدواین


باالتریرامی
امرشاهدیبرجامعیتدیناسالماست .
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.آیاتدالبرخاتمیت؛یکیازویژگیهایدینخاتم،جاودانگیآناستکهظهورشتوأمبا

8
شدندفترنبوتبودهاستواحکاموتعالیمآن،برنامۀحیاتبخشیرا

پایانیافتنومختومه
هادرطولاعصارارائهمیدهد«.مَاکانَمُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکمْوَلَکنْ


برایتمامانسان
رَسُولَاللَّهِوَخَاتَمَالنَّبِیینَ»محمدپدرهیچیکازمردانشمانیست،ولیفرستادۀ خداو
خاتمپیامبراناست(احزاب«.)41:تَبارَکالَّذِینَزَّلَالْفُرْقانَعَلیعَبْدِهِلِیکونَلِلْعالَمِینَنَذِیراً»
بزرگوخجستهاستکسیکهبربندۀخودفرقانرانازلفرمودهاستتابرایجهانیان
هشداردهندهباشد(فرقان.)۱:حالکهاسالمآخریندینالهیوآورندۀآنخاتمپیامبرانو
تعالیم آن سند هدایت برای کل آدمی و او مکلف به وفاداری دائمی از آن است ،چنین
آیدکهقرآنبایدبرایتمامانسانهادراعصارمختلفسخنداشتهباشدو


انتظاریپیشمی
زمینۀهدایتهمهرافراهمکند.
 .6روایات
روایاتفراوانینیزازمعصومیندربارۀجامعیتدینخاتمنقلشدهاستکهفقطبهذکربرخی
ازآنهااکتفامیکنیم:

رسولاکرم(ص)درسفرحجۀالوداعفرمودند:ایمردم،هیچچیزینیستکهشمارابه
بهشتنزدیکوازآتشجهنمدورکند،مگرآنکهشمارابهآنامرکردهاموهیچچیزینیست

که شما را به آتش جهنم نزدیک و از بهشت دور کند ،مگر آنکه شما را از آن نهی کردهام
(کلینی،۱:۱814،باب،۱3حدیث.)6
امامصادقعلیهالسالمنیزفرمودند:هماناخداوندتبارکوتعالیقرآنرابیانگرهرچیزی

قراردادهاست؛حتیبهخداسوگندکهرهانکردهچیزیراکهبندگانخدابهآناحتیاجداشته
باشند؛تاآنجاکهکسینمیتواندبگوید:ایکاشخداوندآنرادرقرآنبیانمیکردهونکرده

است(حویزی،بیتا.)44:

جامعیت دین اسالم ،آن را پاسخگوی تمام نیازهای انسانها قرار داده است .برخی گمان
میکنندچوناسالمدینجامعیاست،پسبایددرجزئیاتنیزتکلیفروشنکردهباشد.اتفاقاً،

جامعیتاسالمایجابمیکندکهاساساًدربسیاریامور،دستورنداشتهباشد؛ازجملهحدیثی
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استکهمیفرماید«:اِنَّاللّه یحِبُّاَنْیؤخَذَبِرُخَصِهِکمایحِبُّاَنْیؤخَذَ بِعَزائِمِهِ»خداونددوست

داردمردمرادرمسائلیکهآزادگذاشتهاست،مردمهمآزادباشند؛یعنیمسائلآزادراآزاد
تلقیکنند(حرعاملی،۱424،ج .)3۱:۱
السالممیفرماید«:إِنَّاَللَّهَتَبَارَکَوَتَعَالَىحَدَّحُدُوداًفَالَتَعْتَدُوهَاوَفَرَضَ


امیرالمؤمنینعلیه
فَرَائِضَ فَالَ تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَالَ تُکَلَّفُوهَا» خداوند یک
چیزهایی را واجب کرده است ،آنها را ترک نکنید ،یک چیزهایی را هم ممنوع اعالم کرده
است؛ به آنها تجاوز نکنید و درمورد بعضی از مسائل سکوت کرده است؛ البته نه از روی
فراموشی،بلکهخودخواستهاستسکوتکندوبندگانشدرآنمسائلآزادومختارباشند
(نهجالبالغه،حکمت.)۱16همینظرفیت،اسالمرادرجایگاهیقراردادهاستکهبتواندایدهو

نظر خود را در همۀ مسائل اظهار کند .امام معتقد است حق تشریع و قانونگذاری حکومتی
اقدنصمحدودنمیشود (خمینی،۱836،ج .)۱31:2۱بهعبارتیامام

ولیفقیهفقطبهمواردف

داندودرمقابل،آناباحهایراکهمقتضیازجوازشرعی

اباحۀالاقتضائیهرااباحهایعقلی 
می

باشد،اباحۀشرعیبرمیشماردکهدارایحکمشرعیاست(سبحانی،۱42۱،ج .)286:۱

اجتماعی،سیاسی،نظامیوفرهنگیجامعهمیتواندپاسخگو

فقهدرتمامیحیطههایحیات

باشد.درعینحالکهدرنظرامامبرخالفنظربعضیازفقها،درصورتنبودیااجمالنصو

عدمتشخیص حکم واقعی در تعیین حکم ظاهری ،بهخصوص در حوزۀ نظام اجتماعی و

جایاحتیاط،تأکیدوتصریحمیشود؛ چراکهایشانعملبهاحتیاطرادر


عمومی،براباحهبه
اینگونه موارد منشأ عسر و حرج و اختالل در نظام اجتماعی مسلمانان و برقراری حکومت

اسالمیمیدانند(خمینی،۱831،ج .)۱11:۱

تواننامبردکههمۀانسانها


عنوانیکمصداقمهمبرایجامعیتاسالممی

حال،آنچهبه
آنراتجربهکرده باشندایناستکه اسالمدرریزترین وکوچکترینمطالبتاباالترینو
واالترینآنهاورودکردهاست.البتهدربرخیموارد،آنرابهعقلسلیمواگذارکردهاست؛

الخالء،آداباستحبابیداردوتارسیدنبهمقامخلیفهاللهی

مثالًاسالمدربارهنحوۀوردبهبیت
باانسانهمراهاست.بنابراین،هرمسلمانیقلباًیقینداردکهدرهرمسئلهای(مسائلقدیمییا
مستحدثه)ودرهرشبههای،اسالمپاسخیدرخورآندارد.بهعبارتیهیچحرکتوعملیاز
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فردیاجامعهنیست،مگراینکهمذهباسالمبرایآنحکمیمقررداشتهاست(حبیبی،۱831،
ج.)831:6پسقلباًراضیمیشوددرهرجایی،درهرامریودرمواجههباهرمشکلیاسالم
نیزردپاییدرآنمسائلدارد .

عقالییبودن اسالم
افولوعلوتمدنهایبزرگرا

روحهرتمدنیراعقالنیتیکهپشتوانۀآناست،تشکیلمیدهد.

هایجهانیشدنو


ترینزمینه

یازمهم
هاجستوجوکرد.یک


بایددرقوتوضعفعقالنیتآن
مقبولیت عام یک فرهنگ ،عقالییبودن آن است .عقالییبودن احکام شرعی ،از جمله
مهمترینرکناساسی
شاخصههایکارآمدیاحکاماست؛یعنیموردقبولعرفعقالءاست .

یکدین«،خداشناسی»است.دراینراستاآموزۀ«توحید» دراسالم،خردپذیرترینآموزهاست
وادلۀمتقنبسیاریبرآنگواهیمیدهد(شاکرین .)226:۱834،

ویژگیهای عقالنيت اسالمی
ها،درپناهعقلیقابلدرکاستکهبهصفاتزیرمتصفباشد:


اینویژگی
الهیبودن که مهمترین ویژگی عقل از منظر اسالم است (طباطبایی ،بیتا)48 :؛ زیرا عقل

.۱
مخلوقخدااستواینیعنیحقیقتعقلازتنزالتالهیاست(خمینی)26:۱816،؛ 
 .2حاکمیت آن بر امیال؛ اگر نور را عبارت از تجلی ذات حق بدانیم (همان ،)8۱ :براساس
روایت «إِنَّ اَللَّهَ خَلَقَ اَلْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ اَلرُّوحَانِیینَ عَنْ یمِینِ اَلْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ»
پسمیتواننتیجهگرفتعقلحاکمبرامیالاست؛

(کلینی،۱814،ج.)2۱:۱
 .8همراهیآنباتقوا؛
حسبذات،مجردوبهحسبفطرت،مایل

حقپذیری؛«قوۀعاقله،قوۀروحانیهایاستکهبه
 .4
بهخیراتوکماالتوداعیبهعدلواحساناست»(خمینی.)2۱:۱816،عقلحجتباطنی
گیردوبهسویحقیقتوراستیرهنمون


لهیاستکهدستانسانرادربسیاریازامورمی
ا
کند؛مگراینکهدرگروهوسقرارگرفتهباشد(نهجالبالغه،حکمت)2۱۱؛


می
گرایی؛آنچنانکهرسولخدا(ص)فرمودند«:خردمندکسیاستکه


خداگراییوآخرت
.6
خدارایگانهشماردودرطاعتاوکوتاهینکند»(مجلسی،۱844،ج.)۱11:44
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مسئلۀ عقالنیت ،خردپذیری و باالتر از آن خردپروری ،در سرتاسر دین اسالم نمودار
میشود؛ازجملهدر:

 .۱نظامفکریوعقیدتیاسالم؛
 .2نظاماخالقیاسالم؛
 .8نظامرفتاریوقوانینودستوراتعملی؛
 .4دعوتبهتحقیقوپرسشگریدرانتخابدین.
خردپذیریآموزههایاسالم،ازچنانوضوحیبرخورداراستکهقرآنمجید،آدمیانرابه

بررسیهوشمندانهوانتخابخردمندانۀدیندعوتوهرگونهاجباروپذیرشکورکورانۀدین
رانهیمیکند.آیاتزیرمؤیداینمدعااست«.فَبَشِّرْعِبادِالَّذِینَیسْتَمِعُونَالْقَوْلَفَیتَّبِعُونَأَحْسَنَهُ»

)بشارتبدهبندگانمرا،آنانکهبهسخنانمختلفگوشفرامیدهندوبرترینرا

(زمر۱3-۱4:
).هیچگونهتحمیلواجبار

برمیگزینند«.الإِکراهَفِیالدِّینِقَدْتَبَینَالرُّشْدُمِنَالْغَی»(بقره261:

درامردینروانیست؛زیرابهخوبیراههدایتازضاللتروشنشد.

پروفسورلگنهاوزنمیگوید«:چیزیکهدراسالمبیشازهمهبرایمنجاذبهداشتاین

هایانساناستقبالمیکندوهموارهدعوتبهتحقیقاتبیشتر


بودکهچقدرایندینازپرسش
درتعالیمدینمیکند.ازجملهچیزهاییکهبرایبندهخیلیجالببوداینبودکهدراسالم

نگفتهاند اصول دین را چشم وگوش بستهبپذیر ،بلکه دعوتکردهاند کهبپرس .بهویژه این

خصلتدرمیانشیعیانخیلیبیشتراست»(لگنهاوزن.)6:۱831،البتهیکنکتۀمهماستکه
پسازآنکهباعقل،خدا،پیغمبروقرآنرادریافتیم،درچیزهاییکهعقل،صالحوفسادآنرا
هامیپذیریم(خمینی،


شویموازآن

هامی

کنیموتسلیمآن

نفهمد،رجوعبهپیغمبروقرآنمی
بیتا .)۱18:

عنوانیکمصداقمهم،برایوجهعقالییاسالممیتواننامبرد،نخستدعوتبه


آنچهبه
تفکروعقالنیتدرهمهجایقرآنوروایاتاست؛دوم،وجهعقالییحرمتاموریکهاسالم
بیشاز۱411سالپیشاعالمکردهاست،امروزهباپیشرفتعلومروشنشدهاست؛برایمثال،
روشنشدنحکمتحرمتمصرفگوشتخوکیاحرمتاستفادهازطالبرایمردانکهعلم
شدنویمیشود .


بردوموجبعقیم

هایقرمزمردانراازبینمی

کشفکردهاستکهگلبول
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نتيجهگيری
کشف ظرفیتهای دین اسالم برای جهانیشدن در عرصۀ تقابل فرهنگها امری مهم است تا
حوزۀفرهنگ،مهمترینجزء

بتوانبامدیریت،عرصۀجهانیشدنرابهایندیناختصاصداد.

جهانیشدناست .باپیشبرداهدافدراینحوزه،اقتصادوسیاستواجتماعهمبراساسآن

گام برمیدارند .متولیان فرهنگی در عصر جهانیشدن باید مشخص کنند میخواهند در نظام
جهانی چه جایگاهی داشته باشند .برای پاسخ به این سؤال ،شناخت دو چیز مهم است.۱ :
وضعیتدنیایکنونی؛.2ترسیمآیندۀجهانبراساسدیدگاهخود .
یافتن ظرفیتهای فرهنگ اسالم ،میتواند مقابله با دیگر فرهنگها را در پی داشته باشد.
انزوای فرهنگی نهفقط نتیجهبخش نخواهد بود ،بلکه به حذف آن فرهنگ منجر خواهد شد؛
برایرسیدنبهجایگاهجهانیدرشأنتمدناسالمی،چارهایجزشناختوشناساندن

بنابراین
فرهنگیحاصلمیشود.ماندندر

اینفرهنگبهدیگراننیست؛کهاینخود،باارتباطاتبین
پسباتوجهبهمؤلفههاییکه

صحنۀفرهنگجهانی،اولینگامبرایغلبهدراینعرصهاست .
بودن،عقالنیبودنوبا


بودن،جامع

شدنوجوددارد،مانندفطری

فرهنگاسالمبرایجهانی
در
توجهبهنگرشاسالمبهدنیاوآخرتوبهشتوجهنممیتواناسالمرادرمعرضتفکرهمۀ

مردمجهانبرایانتخابیکجهانبینیفطری،عقالنیوجامعقرارداد.البتهبراساسسیاست

جهانیاسالم،هرگونهسیاستفرهنگیجهانیبایددواصلاساسیرادرنظرداشتهباشد:
هایفرهنگیدرسطحنظامبینالمللنبایدبافطرتسلیمانسانیوقواعداساسیآن


.ارزش
۱
مقابلهکند .
 .2سیاست فرهنگ جهانی اسالم ،کمالطلبی انسان است .سیر تحول جوامع باید بهسوی این
کمالطیشود؛بنابرایندرمواجههباارزشهایمغایر،بهعظمتفرهنگاسالموبرتریآن

بیشترپیبردهمیشودوهمینامر،بهنهادینهشدنفرهنگاسالمیکمکخواهدکرد.
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منابع


قرآن 



نهجالبالغه




ابنابیجمهور،محمدبنزینالدین(.)۱418عوالیاللئالی،قم:مؤسسۀسیدالشهداء .




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



ابنمنظور،جمالالدینابوالفضل(.)۱4۱1لسانالعرب.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی .




اردبیلی،عبدالغنی(.)۱812تقریراتفلسفۀامامخمینی.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی
(ره) .



اسمیت،فیلیپ(.)۱838درآمدیبرنظریۀفرهنگی.تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی.



افتخاری ،اصغر ( .)۱844آرمانهای انقالب از دیدگاه امام خمینی (قدس سره) .مجلۀ اندیشۀ
حـوزه .۱2،



.بیجا:مرکزانتشاراتدار.
الهامی،داود(.)۱862اسالمدینجهانیوجاویدانی 



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



شهای
جهانیشدنوفرهنگ.ترجمۀمحسنحکیمی.تهران:دفترپژوه 

تاملینسون،جان(.)۱83۱
فرهنگی .



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



ــــــــــــــــــ(.)۱831رحیقمختوم.قم:اسرا .



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



حبیبی،ضامنعلی(.)۱831مبانیکالمیحکومتدینیدراندیشۀامامخمینی(ره).تهران:مؤسسۀ
تنظیمونشرآثارامامخمینی(س) .



حر عاملی ،محمد بن الحسن ( .)۱424وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .چاپ دوم.
بیروت:مؤسسۀآلالبیت(ع).



حشمتزاده،محمدباقر(.)۱836تأثیرانقالباسالمیایرانبرکشورهایاسالمی.تهران:پژوهشگاه

فرهنگواندیشۀاسالمی .



حویزی(بیتا).نورالثقلین.قم:مطبعهالحکمه.




کشفاالسرار.تهران:محمد.
اهلل(بیتا) .


سیدروح
خمینی،



ــــــــــــــــــ(.)۱812طلبواراده.تهران:علمیوفرهنگی.
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وصیتنامۀالهی-سیاسیامامخمینی(ره).تهران:اسوه.

ــــــــــــــــــ(.)۱811



ــــــــــــــــــ ( .)۱841صحیفۀ نور :مجموعۀ رهنمودهای حضرت امام خمینی (قدس سره
الشریف).تهران:تدوینسازمانمدارکفرهنگیانقالباسالمی.



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



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



ــــــــــــــــــ(.)۱844دیوانامام.چاپپنجم.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی
(ره).



ــــــــــــــــــ(.)۱841تفسیرسورۀحمد.چاپسوم.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامام
خمینی(ره).



ــــــــــــــــــ(.)۱844شرححدیثجنودعقلوجهل.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامام
خمینی(ره).



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



ــــــــــــــــــ(.)۱831آدابالصلوۀ.چاپدهم.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی
(ره) .



ــــــــــــــــــ ( .)۱83۱والیت فقیه .چاپ یازدهم .تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره).



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



ــــــــــــــــــ(.)۱831مصباحالهدایۀالیالخالقۀ والوالیۀ.مقدمۀسیدجاللآشتیانی.تهران:
مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی(ره).



ــــــــــــــــــ(.)۱816شرححدیثجنودعقلوجهل.تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامام
خمینی(ره) .



ــــــــــــــــــ ( .)۱813انوارالهدایۀفیالتعلیقۀعلیالکفایه .تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار
امامخمینی(ره).



دادفر ،مژگان ( .)۱83۱انقالب اسالمی و رویکردی معنوی به جهان سیاسـی .مجلـۀ اندیشـۀ
انقـالباسالمی.2،



رابرتسون ،رونالد ( .)۱831جهانیشدن :تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی .ترجمۀ کمال
المللیگفتگویتمدنها.

پوالدی.تهران:نشرثالثباهمکاریمرکزبین

مؤلفههاي جهاني شدن فرهنگ اسالم با تأكید بر انديشههاي امام 2۰2 ...


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



ربانیگلپایگانی,علی(بیتا).فطرتودین،تهران:مؤسسۀفرهنگی .




.بیجا:مؤسسۀفرهنگیدانشواندیشۀمعاصر .
ـــــــــــــــــــ(.)۱841جامعیتوکمالدین 



رشاد،علیاکبر(.)۱838فلسفۀدین.قم:پژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی .



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



شاکرین ،حمیدرضا ( .)۱834پرسمان سکوالریسم ،مشکالت کالمی مسیحیت .تهران :مؤسسۀ
فرهنگیدانشواندیشۀمعاصر.



شریعتی،روحاهلل (.)۱834قواعدفقهسیاسی.قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی .




صدوق،ابنبابویه(بیتا).التوحید.قم:جامعۀالمدرسین .




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



ـــــــــــــــــــــــــ(بیتا).انسانواسالممعاصر.قم:رسالت.




فیروزآبادی،محمدبنیعقوب(بیتا).قاموسالمحیط.بیروت:دارالکتبالعلمیه .




فیومی،احمدبنمحمد(بیتا).المصباحالمنیر.قم:دارالهجره .




اصطالحاتفلسفیوتفاوتآنهابایکدیگر.قم:دفترتبلیغاتاسالمی .

کرجی،علی(.)۱846



کلینی،محمدبنیعقوب(.)۱814االصولمنالکافی.چاپسوم.تهران:دارالکتباالسالمیه.



).باپرسشزندهام.ماهنامۀپرسمان،پیششمارۀاول،خردادماه .

لگنهاوزن،محمد(۱831



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



محمدی ،منوچهر ( .)۱831بازتاب جهانی انقالب اسالمی .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ
اسالمی .



مصباحیزدی،محمدتقی(.)۱841معارفقرآن.جلدچهارم(راهنماشناسی).قم:مؤسسۀآموزشیو
پژوهشیامامخمینی(ره).



ــــــــــــــــــــــ ( .)۱83۱نظریۀ سیاسی اسالمی .قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) .



ــــــــــــــــــــــ(بیتا).قرآنشناسی.قم:مؤسسۀآموزشیوپژوهشیامامخمینی(ره) .




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



اسالموجهانیشدن،تعاملیاتقابل .ماهنامۀمعرفت،سالهفدهم،

نکوییسامانی،مهدی(.)۱834
 .۱1

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


بازاندیشیدرمفهومحاکمیت:تأثیرجهانیشدنبرحاکمیتدولت .ترجمۀ

ویلیامز،مارک(.)۱841
اسماعیلمردانیگیوی.اطالعاتسیاسی-اقتصادی۱۱،و.۱2



هستیبخش.چاپسوم.تهران:طوس .
نژاد،عبدالکریم(بیتا) .

هاشمی

























