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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  62، شماره مسلسل 4931سال هفتم، زمستان 

 

 
 مبانی کالمی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه

 
 
 

 6/9/31تاريخ تأييد:      41/41/39تاريخ دريافت:  

 *علی کارشناس

 
شدن  جهاني مباني کالمي پيشِ رو در پي پاسخ به اين پرسش است: پژوهش

هاا    غرباي ا  چاه رکان    شادن  در قرآن چيست؟ اين نظام در مقايسه باا جهااني  
 جهااني  يک مستحق ا  اين ميان  کدام  هايي برخوردار است و ها و برتري ويژگي

عقلي است. اين پژوهش پا  ا  بياان    -است؟ روش اين پژوهش تحليلي شدن
و برتاري مبااني    مباني کالمي جهاني شدن در اسالم و غرب به بيان وجوه قوت

کتاب  کريم قرآن بر اساس اين پژوهش  پردا د.کالمي جهاني شدن در اسالم مي
 عصارها  هماة  انسان در عرصة نظر و عما  در  هدايت براي که است الهي  وحي

است و سرانجام در عصر مهدويت اين نظام الهي به شاوواايي نهاايي    نا ل شده
 خويش ناي  خواهد شد.

 

 سا ي  عقالنيت. شدن  کرامت انساني  جهاني ن  جهانيقرآ کلیدي: واژگان

                                                 
 .دکتراي اقه و اصول و پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق *
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 مقدمه

هاا اسات.    انساان  نجاات  و هدايت آن رسالت که است آييني دين مبين اسالم

 اسالم  است که جهان ويژه بر به جهان  بر غرب سلطة شدن غربي حقيقت جهاني

هااي   ا جمله ويژگاي . شود مي تعقيب ارهنگ و سياست اقتصاد  حو ة سه هر در

شوداا   تحميا   دنياا  بار  شادن  جهاني پوشش با است قرار آمريوايي ا که  ارهنگ

 .احشا است کردن تئوريزه و  دايي اخالق

هاا و مقاا ت    در قالب کتاب اي  شدن تحقيقات گسترده دربارة موضوع جهاني

  «عادالت  و شادن  جهاني ؛انتقادي ار يابي»: صورت پذيراته است  ا جمله متعدد

 دکتارين  و غارب  ساا ي  جهااني  دکترين»  «مهدويت و تاريخ نپايا شدن؛ جهاني»

 بار  تأکياد  با) جهاني هويت و ملي هويت بر سا ي جهاني تأثير»  «اسالم مهدويت

  مان تئوري بر نقدي»  «سا ي؟ محلي يا سا ي جهاني»  «نوين ارتباطيهاي  رسانه

 . «او طراداران و گيدنز آنتوني جهاني

ساتايش   هااي درخاورِ   قيقات باا وجاود تاالش   اين مقا ت و تحهيچ يک ا  

 توجه رو  با پردا ند. ا اين شدن ا  ديدگاه قرآن نمي نويسندگان آن به مباني جهاني

هااي   شمول بودن تعاليم اسالم و خاتميات قارآن کاريم بار هماة کتااب       به جهان 

 آسماني  ضرورت دارد به اين بُعد مهم و اساسي قرآن کريم پرداخته شود.
 سیشنا مفهوم

و اراگياري آماده اسات.     سااختن  دنيايي به معناي لغت واژة جهاني شدن در

بار صايرورت و     باوده شدن مصادر   جهاني  در ادبيات اارسي (374: 2431عميد، )

بارخال    دارد ااعا  خاارجي نا   شادن   رو  جهااني  ا ايان  .کناد  شدن د لت ماي 

  سا ي هانيدر پديدة ج .داردو ااع  خارجي  استکه اسم مصدر « سا ي جهاني»

ساوي پروساة    بهجهان را   خارجي است که با ايجاد شرايطي ا  بيرونااع  اين 
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 دهد.  سا ي سوق مي جهاني

تأثيري جوامع انساني ر تابع نظام خاصي است که ب سا ي جهاني ديگر  ا سوي

 عميق دارد.

شدن نظريات گوناگوني مطرح است که برخي  دربارة مفهوم اصطالحي جهاني

 ه شرح  ير است:ا  آنها ب

شدن ارايندي اجتماعي است که در آن قيدوبنادهاي   واتر  معتقد است: جهاني

رود و  ماي  جغراايايي که بر روابط اجتماعي و ارهنگي سايه ااونده اسات ا باين  

 (21: 2431)افروغ، شوند.  طور ازاينده ا  کاهش اين قيدوبندها آگاه مي مردم به

  بار ايان بااور    ااراطيون نظرياة يوااارچگي    ضمن طراداري ا  زنآنتوني گيد

شدن به معناي يوااارچگي جهااني و اساتحالة نهادهااي اساساي       است که جهاني

)گيددز،،  باشد و امري است که مرتبط با تأثير اضا و  ماان در  نادگي ماسات.     مي

2437 :43) 

شادن عباارت اسات ا      طورکلي  انديشمندان غربي بر اين باورند که جهاني به

وبايش و باه    واساطة آن  کام   اشردگي ازايندة  مان و اضا که مردم دنيا باه  ارايند

: 2431محمدد،،   )گد  شوند.  صورتي نسبتاً آگاهانه  در جامعة جهاني واحد ادغام مي

11) 

ساوي   حرکات باه   به معناي  شدن در نظام قرآنجهاني اما ا  ديدگاه نگارنده  

جاهلي  قيدوبندهايواحد   جامعة جهانيجهاني واحد است که در آن ة يک جامع

رود و  که بر روابط اجتماعي  ارهنگي  سياسي و اقتصادي سايه ااونده ا بين ماي 

 مستقر جهانسراسر  هاي الهي در واحد بر اساس ار شارهنگ و تمدن و  جامعه

کاريم   کاه قارآن   رسااند  چناان   شود و جهان بشر را به االح و رساتگاري ماي   مي

 ارمايد: باره مي دراين
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 وَ التَّدوْاا ِ  فِدي  عِنْدَهُمْ مَكْتُوباً يَجِدُوزَهُ الَّذ، الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ ذينَالَّ

 عَلَيْهِمُ يُحَرِّمُ وَ الطَّيِّباتِ لَهُمُ يُحِ ُّ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهاهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ الْإِزْجي ِ

 وَ بِدهِ  آمَنُدوا  فَالَّدذينَ  عَلَديْهِمْ  كازَد ْ   الَّتدي  الْأَغْاللَ وَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ ضَعُيَ وَ الْخَبائِثَ

 (257اعراف: ) الْمُفْلِحُونَ. هُمُ أُولئِكَ مَعَهُ أُزْ،ِلَ الَّذ، النُّواَ اتَّبَعُوا وَ زَصَرُوهُ وَ عَ،َّاُوهُ

 خدود،  زد،د  اا او[  زام] هد ك زخوازده داس پيامبر فرستاده و اين از كه همازان

 اا آزدان [  كه پيامبر، همان] كنند، مي پيرو، يابند د  مي زوشته ازجي  و تواات دا

 چي،هدا،  آزدان  برا، و دااد بازمي زاپسند كاا از و دهد مي فرمان پسنديده كاا به

 آزددان[  دوش] از و گردازددد، مددي حددرام اا زاپددا  چي،هددا، و حددالل اا پدداكي،ه

 ايمدان  او بده  كده  كسدازي  پس،. دااد برمي اس  بوده ايشان بر هك اا قيدوبندهايي

 اسد   شده زازل او با كه اا زوا، و كردزد اش ياا، و داشتند ب،اگش و آوادزد

 .ازد استگااان همان آزان كردزد، پيرو،

هااي   نظام جهاني مطلوب ا  ديدگاه اسالم نظامي عاد ناه اسات کاه بار پاياه     

که - استوار است. اين نظام« يواارچه و امت واحدحاکميت الهي  امامت  قانون »

 نياز در  )عج( پيش ا  ظهور امام  مان -شود ياد مي« امامت و امت»ا  آن به نظام 

پذير است  ولي ما مسلمانان وظيفاه داريام کاه باا ايجااد       کنار عالم تحققوگوشه

 هاي اسالمي  مينة ايجاد آن حوومات الهاي و نظاام جهااني موعاود را      حوومت

 (254: 2475)ا. . جمالي، حق بووشيم.  اراهم کنيم و در راه برپايي آن نظامِ بر
 شدن در غرب جهانی نظري مبانی

 و امارياليسام  پاياة  بار  کاه  غرباي ا   شدن جهاني الگوي با اسالمي شدن جهاني

اسااس  بار  شادن در غارب   دارد   يرا جهاني تفاوتي بنيادين هست ا  نئوليبراليسم

 :ا  اناد  عباارت  مبااني  ايان . است گراته شو  غرب تمدن فيالس و مباني اوري

گراياي(  ليبراليسام )آ ادي    گرايانه يا پو يتويسم  اومانيسم )انساان  اثبات عقالنيت
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: 2473)ا. . ديدويس،  ها(.  دنيوي کردن ار ش) ااسارگسيختة اردي( و سوو ريسم

43) 
 گرایانه یا پوزیتویسم اثبات . عقالنیت1

 قاوانين  همانناد  قاوانيني  براساس انساني جامعة معناست که نبدي گرايي اثبات

 و ماثثر  اثبااتي  هااي  برناماه  تاوان  ماي  تجربي هاي بررسي با بنا شده است طبيعي

 ا  ار ش کاه بار مبنااي جادايي     -گراياي  اثباات  .کارد  اراهم آنها براي را مفيدي

ئاه کناد.   کوشد تا ا  راتارهاي انسان تفسيري ماادي ارا  مي -واقعيت استوار است

در نظااام عقالنياات    (257: 2437؛ حقيقدد ، 22-4: 2474؛ افددروغ، 33 :2471 )توسددلي،

 و عق  مبناي بر تنها ارهنگي و اخالقي نبايدهاي و بايدها ها  گرايانه  ار ش اثبات

 (53: 2431)ا. . شيرود،، توارند. اس -ديني هاي آمو ه نه و -وجدان
 . اومانیسم2

 دوستيانسان ارد  اصالت موتب مداري  انسان گرايي  انسان معناي به اومانيسم

 توجاه  محور را انسان که است اي ويژه السفي نگرش اومانيسم. است آن مانند و

 بناابراين  . است سارده انسان شوواايي و رشد به تنها را اصالت و داده قرار خود

 مقادم  ياز چ هار  بار  را انساان  که شمارآورد به اوري اي شيوه را اومانيسم توان مي

 (43: 2473)ا. . ديويس،  .شمارد مي

براسااس   اا  ديان  و اخاالق  حتاي  بر اساس اومانيسم غرباي  تماامي اماور ا    

 يااتن تنها سامان انسان محوري مسئلة شود و توجيه مي انسان نيا هاي و تمايالت

 کشا   ناه  اسات   عقالني بشاري  موا ين اساسبر وي اردي و اجتماعي  ندگي

 (231: 2417الستر، )اابخداوند.  ارادة
 . لیبرالیسم3

 که است هايي ايدئولوژي و ها سياست ها  نگرش ها  روش همة شام  ليبراليسم



 

 

 

 
 

 
 

  مبانی کالمی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه

 

 

 

 

 

 

 

06 

 ليبراليسام  رو  ا اين. است انسان براي بيشتر آ ادي آوردن اراهم آنها عمدة هد 

اسااس ليبراليسام   ور د. بر ماي  دشامني  بينجاماد  آ ادي محدوديت به آنچه هر با

گوناه مسائوليتي در قباال     هر قيد و توليفي آ اد و رهاست و هيچ غربي  انسان ا 

 (52: 2477)ا.  . يرمر، جهان اطرا  خويش ندارد. 
 . سكوالریسم4

 نقاش  رانادن  حاشيه به و اعتنايي بي يا حذ  به که است گرايشي سوو ريسمْ

 ياا   داياي  ديان  ارايناد . انجاماد  ماي  انساان  اجتمااعي  -سياساي  حياات  در ديان 

 نامناد. در  ماي  سوو ريزاسايون  ياا  کاردن  دنيوي يا کردن عراي را دايي  قداست

 ماردم  حوومات  به را خود جاي خدا حوومت که است آن ا  سخن سوو ريسم

 و انجاماد  ماي  خادا  حاکميات  و تادبير  لزوم نفي به تجربي علوم رشد و دهد مي

 و شاود  ماي  محدود خصوصي امري و خدا با انسان شخصي رابطة به دين قلمرو

 قابا   تجرباي  آ مون و علمي روش به تنها اجتماعي و انساني  ندگي شئون همة

 و ديان  حذ  به معتقد سوو ريسم کالم  يک در و  است درك يا تحلي  تجزيه 

اسات. براسااس سوو ريسام  نهااد ديان و       شاريعت  و وحاي  ا  آدمي نيا ي بي

)ا. ندارد.  سياست ا  يوديگر جداست و دين هرگز حق دخالت در امور جهان را

 (214: 2473 . الياده، 

 شدن اسالمی مبانی کالمی جهانی

: ا  اناد  کاريم عباارت   در قارآن  اساالمي  شادن   کالمي جهاني مباني مقاب   در

 رابطة وجود به   اعتقاد(41)اسراء: علم  و عق  به نهادن ارج  (41)اوم: گرايي  اطرت

)مؤمندون:  انساان   ويژه به و رينشآا نظام   غايتمندي(33)اسراء: مبدأ  با هستي جهان

انساان   الهاي    کرامت(7)اعد: الهي  رهبري و هدايت نظام تداوم و   استمرار(225

 منادي  بهره و حيات حق و   آ ادي(57)ازعام: الهي  هاي ار ش   حاکميت(71)اسراء: 
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 نفاي  و شاراات  و   عزّتمنادي (11؛ لقمان: 151)بقره: طبيعي  مواهب ا  ها انسان همة

 .(151؛ بقره: 232)زساء: ديگران  ةسلط

 آيد:در ادامه ميشدن در اسالم  مباني کالمي جهانيترين مهم
 گرایی . فطرت1

هاسات   شدن اسالم مبتني بر سرشت و اطرت مشترك ميان انساان  نظام جهاني

 که ا  سوي خداوند در نهاد انسان به رسم امانت سارده شده است:
 اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِي َ لَا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ نِيفاًحَ لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ

 (41: اوم) الْقَيِّمُ. الدِّينُ ذلِكَ

 كده  اسد   فطرتدي  اين! كن پروادگاا خالص آيين متوجه اا خود او، پس،

  اسد  ايدن  زيسد ؛  الهي آفرينش دا دگرگوزي آفريده؛ آن بر اا ها ازسان خداوزد

 استواا. آيين

پيوند بارادري و اخاوت    ميان همة مردم جهان اسالم جهاني جامعة اطرت در

 مثمناان  اجتمااعي  گرايي هم عام  اراگيرترين نمايد و مبتني بر ايمان را برقرار مي

 .رود شمارمي به

 باا  دساتوراتش  کاما   تطبيق و آن منطقى روح اسالم جاودانگى عام  اساسي

روح و اطرت امري بديهي  به اسالم وابستگى و اتّوا. است انساني روح و اطرت

 است. انوارناشدنيو 

که مبتني بار  دين اسالم نيز   ها تغييرناپذير استکه روح و اطرت انسانا آنجا

نيا هاي متغيّر و گوناگون بشاري هرگاز در    اطرت آدمي است تغييرناپذير است.

کناد. بادين   ي ايجااد نماي  هاا خللا  گويي دين نسبت به نيا هاي ثابت انسانپاسخ

تطابق اسالم با اطارت يواي ا  رمزهااي جااودانگي و جامعيات اساالم         ترتيب

 .خواهد بود
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 عقالنیت و خردورزي  .2

اي گوناه  باه   اي برخوردار استا  جايگاه ويژه عق  و خرد نيز در دين اسالم

يا   که در اصول دين اسالم  تقليد جايز نيست و باياد عقاياد خاويش را بار د     

 استوار ساخت. سندعقالني و خردپ

 ميان احوام و دساتورات عقا  و شارع    ا  سوي ديگر  در آيين مترقّي اسالم 

ة مال ماه مياان حوام    قاعد» که ا  آن تحت عنوان  تال م و هماهنگي وجود دارد

 شود:ياد مي «عق  و حوم شرع
. الْعَقْد ُ  بِدهِ  حَكَدمَ  الشَّدرْعُ  بِدهِ  حَكَدمَ  اكُلَّم وَ الشَّرْعُ بِهِ حَكَمَ الْعَقْ ُ بِهِ حَكَمَ كُلَّما

 (21/231: 2312)طباطبايي، 
 شدرع  اا چده  هدر  و ،كندد  مد   حكم آن طبق بر شرع كند حكم عق  اا چه هر

 دهد. م  فرمان آن به زي، عق  دهد فرمان
  اسالم جامعیّت .3

 ابعااد  تماام  به توجه اسالم جاودانگى ها و د ي نشانه ترينيوي ديگر ا  مهم

 . است  -اجتماعى و اردى و معنوي و اعمّ ا  مادّى -وجودي انسان

 درنظار  را بشار  معناوى  و روحاى  جهاات  هم اش نگريبه دلي  جامع  اسالم

 ابعااد  تمام براى و رددا توجه آدمي جسمانى و مادّى جهات به هم و است گراته

نگري اسالم جامعهمين جامعيّت و  .است کرده مقرّر قوانينى و احوام او وجودى

است که اين آيين آساماني و الهاي را ارا مااني و اراموااني کارده       انسان ةدربار

 مواني است.است   يرا انسان موجودي ارا ماني و ارا

ا   واه آن شرط به را آن لذّات و دنيا ا  استفادها  يک سو    اسالم نمونه  رايب

تأيياد   نزناد  ضرر بشر لکما و معنويّت چارچوب موا ين شرع خارج نباشد و به

بر ناديده نگاراتن   را روحى ترقّى و معنويّات کسب  ديگر ا  سوي  و کرده است
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 :ارمايدمي( عليه السّالم) سجاد امام کهچنان مشروط نموده است دنيوى  ندگى
 (27/71: 2314. )حرعاملي، لِدُزْياه اخِرَتَهُ ال وَ لِاخِرَتِهِ دُزْياهُ تَرَ َ مَنْ مِنّا لَيْسَ 

 دزيدايش  بدراى  اا آخدرتش  يا آخرتش براى اا دزيايش كه كس  زيس  ما از

 .كند اها
  انسان متغیر و ثابت هاىنیازمندي با اسالم قوانین انطباق .4

قاوانين   ةاند و به دو دستبه دلي  تنوّع نيا هاي انسان  قوانين اسالمي نيز متنوّع

گويي به نيا هاي ر اسالم براي پاسخشوند و راهواثابت و قوانين متغيّر تقسيم مي

 اساتفاده  رواياات  و آياات  متون ا  که باورهايي ا  يوي اجتهاد است. متغيّر انسان

 ة  ما  .اسات  اساالم  ديان  خاتميّات  اسات  مسلمانان ةهم اتّفاق مورد و شودمي

 هدايت نيا مند همواره بشر چراکه احوام آن است  نگيجاود اسالم دين خاتميّت

 محروميّت سبب باشد  خاصّي موان يا  مان الهي مخصوص دين اگراست.  الهي

 و خاتميّات  ادّعااي  و ايان امار باا    گاردد  ماي  ديان  ا  ديگار  هاي نس  و ها انسان

 .منااات دارداسالم جاودانگي دين 

چگوناه  » :پرسايد ارمايد: مردي ا  امام صادقدر اين باره مي امام رضا

شاود جاز بار تاا گي و     يابد و تدري  ماي است که هر چه بيشتر قرآن انتشار مي

 ارمود: امام صادق .«گرددميطراوتش اازوده ن

لِ،َمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ زَداسٍ فَهُدوَ     يَجْعَلْهُ  لَمْ  وَ تَعَالَ   تَبَااَ َ  اللَّهَ  لِأَنَ

؛ 27/124: 2314)مجلسي .الْقِيَامَةِيَوْمِ فِي كُ ِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُ ِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَ  

 (1/241: 2473بابويه، ابن

 خدا    مردمدي  و خدا    زمدازي  برا، اا قرآن تباا  و تعالي زيرا خداوزد 

 قدومي  هدر  بدرا،  و جديدد  زمازي هر دا قيام  اوز تا قرآن ،پس .زفرستاده اس 

 خواهد بود. تازه
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 :است آمده ديگري روايت در
 ،اس  يكسان ها()ازسان آخرين و اولين حق دا خداوزد فتكالي و الهي حكم 

 همگدان  زي، و شود حكم دگرگوزي سبب كه آيد پيش ا، پديده يا علّ  آزكه مگر

 يكسدان  همه بر واجبات و زدهمازند حوادث آمدنپيش هنگام حكم تغيير به زسب 

 مدواد  و شود مي سؤال زي، آيندگان از شود، مي سؤال پيشينيان از كه همان . اس 

 (5/23: 2312)كليني،  .گيرزد مي قراا محاسبه

 هار  در کاه  اسات  آن خااتم  ديان  باودن  جهااني  و جاودانگي ةرو    ماينا 

 انجاام  ها انسان هدايت در را خود رسالت بتواند اي  مينه و  مانه هر با و اي دوره

 ا . باشد کارا ا است کرده دين به محتاج را او که ا بشر نيا هاي تأمين در و دهد

 ا جرا   م و باقي ابد تا و نيست موان و  مان به محدود اسالم احوام» رو  همين

 (15 : 2314)خميني ]امام[،  «است

بااه همااين دلياا   اسااالم در کنااار قااوانين و احوااام ثااابتش داراي سلسااله   

متناساب باا    اساخگويي باه نيا هااي متغيّار انساان     پ ةهايي است که مايا  موانيزم

 ن مي گردد.مقتضيات  ما

ها کاه نيا هااي متغيّار انساان را پاساخ      ترين اين موانيزمترين و مهمشاخص

گويي به نيا هااي  راهوار به رو  کردن دين و پاسخ اجتهاد است؛ اجتهاد گويد مي

  مانه است.

)قاول و اعا  و تقريار     )قارآن کاريم(  سانّت    منابع اجتهاد عبارتند ا  کتااب 

  شريعت احوامِ شناخت  لين مرجعِاوّ  کريمن قرآ .(  اجماع و عق معصومين

قبا  ا  مراجعاه باه هار       اينبنابر .فاق آراى اقهاى مذاهب اسالمى استمورد اتّ

منبعى جهت استنباط احوام شرعى بايد به سراغ کتااب الهاى راات   يارا قارآن      

همين اساس است  راست و بجامع قوانين الهى و معيار سنجش اخبار و احاديث 
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عناوان اولاين   تا به امارو  و باراى هميشاه باه    ان نزول بر پيامبر اکرمکه ا   م

تاريخ اقاهت و اجتهاد  .مرجع احوام مورد توجه اقهاى اسالم بوده و خواهد بود

 (1-5: 2471 شاهرودى، )جنات . خود  گواه اين مدعاست

رود که براي اثبات حجيّت ميشمارمنبع دوّم اجتهاد به نيزسنّت معصومين

 يرا پا  ا  اثباات عصامت       اثبات شود کااى است عصمت معصومينآن 

. ماناد  شوّى در صحّت و مطابقت روش امامان با احوامِ واقعىِ شرعى  باقى نماى 
 (43)همان: 

ه معتقدند که اجمااع  دانشمندان اصولى اماميّ .سومين منبع اجتهاد اجماع است

  وگرناه  .أى معصوم باشدداراى اعتبار و حجيت است  به شرط اينوه کاش  ا  ر

اصاوليان شايعه باراى      در حقيقات  .براى مطلق اجماع اعتبار شرعى قاي  نيستند

ار شى قاي  نيستند و اجماع را مانناد   -ت آنبا صر  نظر ا  کاشفيّ -اجماع خود 

فاق بيانگر اتّ تنها اگر اجماعرو  اين. ا دانند ت ذاتى نمىت داراى حجيّکتاب و سنّ

بردارندة نظر معصاوم نباشاد  ااقاد اعتباار     ت يا علما باشد و درنظر گروهى ا  امّ

 (233)همان:  .است

 اي هاحواام قطعاي عقلاي در هار عصار و دور      منبع چهارم اجتهاد عق  است.

ت احواام  ا  اعتبار عق  اين نيست کاه حجيّا   قصودم  البته. حجّت و معتبر است

 قصاود بلواه م   چ حد و مر ى براى آن نشناسيمشرط بدانيم و هيقيدو عقلى را بى

 (131)همان،  2.ات عقلى استمستقلّ ةاعتبار عق  سليم در حيط

بدين ترتيب  اجتهاد در اسالم به نيا هاي متغير مردم در هر عصر و  مان و در 

                                                 
کندد    احکام هستند که عقل به تنهایی در مورد آنها حکم میمستقالت عقلی دسته ای از  .1

 مانند وجوب مقدمه و نیز حسن و قبح عقلی.
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دهد  بدون آنوه مقررات ثابت اسالم دستخوش نساخ  هر منطقه و موان پاسخ مي

رو  اجتهااد يواي ا  رمزهااي مهام جااودانگي       ايان ود. ا و ابطال و دگرگوني ش

جامعيت و پاسخگويي اسالم به نيا هااي متناوع و متغيار بشار اسات و موجاب       

شود تا اسالم بتواند همراه با اقتضائات  مان و تغييارات  نادگي باه نيا هااي      مي

 .گو باشدگوناگون بشر پاسخ
 الهی هاي ارزش حاکمیت .5

هاي الهي بر جامعه تأکيد  همواره بر حاکميت ار ش المياس و ديني انديشة در

 شود: مي

 وَ بِالْمَعْرُوفِ أَمَرُوا وَ ال،َّكا َ آتَوُا وَ الصَّال َ أَقامُوا الْأَاْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذينَ

 (32حج: ). الْمُنْكَرِ ... عَنِ زَهَوْا

 زكدات  و داازدد  مي برپا زماز ،دهيم توازايي آزان به زمين دا چون كه كسازي

 داازد. بازمي زاپسند كااها، از و داازد وامي پسنديده كااها، به و دهند مي

 تاا  است جهاني نظامي تأسي  هاي ديني براي حاکميت ار ش بر اسالم تأکيد

 جهااني  و جمعاي  اردي   ندگي جهتگيري در باور اين نقش بودن سا  سرنوشت

 تحت را آن و سا د مي متأثر را اجتماعي اتارر چنين اعتقادي گردد  چراکه هويدا

 .آورد درمي کنترل

 و اخالقاي  و الهاي  هااي  ار ش بار  مبتناي  اساالم  شدن جهاني بنابراين  الگوي

 را خود تعاليم جامع  نظامي و کام  ديني عنوان به اسالم . است عقالني معيارهاي

 هااي  ار ش حاکميات  خاداباوري   خداوناد   حاکميت به اعتقاد اطرت  بر مبتني

 انساااني  کراماات علاام  و عقالنياات صااالحان  رهبااري و اماماات معنااوي 

 هد . است نهاده بنا بشري اطري حقوق و امنيت و صلح تحقق گستري  عدالت

 و توحيدي معار  بسط و ها انسان جانبة همه اسالم توام  شدن در جهاني بنيادين
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 تاأمين  و انسااني  وا ي هااي  ار ش تحقاق  و بشر کمال و رشد موانع بردنا ميان

 و شارك  و کفار  و اسااد  مظاهر همة نفي و محبّت برابري  صلح  عدالت  امنيت 

  -اند اسالم شدن جهاني جوهري عناصر ترين که ا  کليدي -ها آمو ه اين. است ظلم

رو  تنها  ا اين .کند مي تضمين را آن تداوم و پويايي و اسالم جهاني مقبوليت  مينة

 سرانجام  الهي  وعدة اساسبر اين  بر عالوه شدن را دارد. انياسالم استحقاق جه

نظاام   بار  و ياات خواهند گسترش و بسط جهان سراسر در ها ار ش و تعاليم اين

 شد: خواهد آلود  غرب پيرو  شدنِ شرك جهاني

 كَدرِهَ  لَدوْ  وَ لِّهِكُ الدِّينِ عَلَي لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ دينِ وَ  بِالْهُد، اَسُولَهُ أَاْسَ َ الَّذ، هُوَ

 (44توبه: ) .الْمُشْرِكُونَ

 هدر  بر اا آن تا فرستاد داس  دينِ و هداي  با اا پيامبرش كه اس  كسي او

 .باشند زداشته خوش مشركان هرچند گردازد، پيروز اس  دين چه

 و سوو ريسااتي و غيردينااي هاااي ار ش مبناااي باار کااه غاارب  امااا ارهنااگ

 واقعاي  نيا هااي  کننادة  تاأمين  تواناد  نماي  هرگاز  ست ا گراته شو  گرايانه مادي

 نظر  اين ا  و  باشد صلح و امنيت و معنويت و عدالت سوي حقيقت  به ها انسان

 و امنيات  تأمين و جهان  يست وضعيت شدن بهتر به لزوماً غرب شدن در جهاني

 .انجامد نمي صلح و عدالت تحقق

 و اخالقاي  و ديني الگوهاي ساسبرا تنها غربي  شناسان ديدگاه برخي اسالم ا 

 )ا. . بدوازاا،  آماد  خواهاد  وجود  به ها انسان براي ثبات و آرامش که است معنوي

شدن  و ا آنجاکه اسالم ديني سرشار ا  معنويت است  ظرايت جهاني (151 :2412

 را داراست.

 و ناابرابري  گراياي   سلطه نه تنها هرگونه اسالمي الگوي اساس بر شدن جهاني

 انسااني  هااي  ار ش اطاري و  هااي  گارايش  بر بلوه مبتني کند مي نفي را تبعيض
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 ها ارهنگ ديگر بر خويش الگوهاي تحمي  با غربي شدن جهاني که است  درحالي

 :2431همكدااان،   و )ا. . تسدخير،  .اسات  جهاان  سراسر بر سلطه درصدد جوامع و

421) 

 ( رويجمهادي)ع  ماماا  جهااني  قيام با اسالم شدن ديگر  نظام جهاني  سوي ا 

 .اسات  خداوناد  ناپاذير  تخلّ  و قطعي وعدة الهي بزرگ وعدة اين و داد  خواهد

 الصَّاال حَات   وَعَم لُاوا  م انوُمْ  آمَنُاوا  الَّاذ ين   اللَّاهُ  وَعَادَ » شاريفة  آية ذي  در طبرسي

 يان ا تفساير  در اکارم  پيامبر که است آورده (55: )زوا «الْأ رْضِ ا ي ل يَسْت خْل ف نَّهُم

 خداوند جز آنوه بود  نخواهد  مين روي در چادري و آباد خانة هيچ: »ارمود آيه

: 2313)طبرسدي،   «نماياد.   وارد آن در را ( اسالمجمهدي)ع حضرت وسيلة متعال به

]در دوران ظهاور حضارت    »... اسات:  شاده  نياز نقا    صادق امام ا  (3/251

دين  صورت  به همه و شود مي برداشته اديان ميان ا  ها اختال  ([ همةجمهدي)ع

 (444: 2324)خصيبي، « آيند. درمي واحد 
 نظام جهانی امامت . 6

 نظاام جهااني امامات    موضاوع  شدن در قرآن جهاني هاي نظام جمله ويژگي ا 

 اين بر الهي ارادة. باشد مي شدن در اسالم جهاني نظام مرحلة ترين است  که نهايي

 باه  جامعه سياسي و ادارة تدبير  مينة در را خويش حاکميت که است گراته تعلّق

 و قادرت  ا  تفاويض  اويناد  هرچناد ايان    ارادة تجلّي که کند واگذار هايي انسان

 .اند«امامان و پيامبران» هاي برگزيده اين انسان کاهد؛ نمي او حاکميت

 جاناب  ا  که است الهي برگزيدة رهبر دست به قرآن جهاني در نظام حاکميت

و  حق عدالت  قانون  حاکميت معناي به امام حاکميت .کند مي ميتحاک اعمال او

 که شود مي تبدي  معنوي جهاني به الهيِ امام حاکميت تحت جهانِ. است معنويت

 اواري  و آرمااني  قطاب  اماام . دهاد  قارار ماي   و تعالي توام  مسير را در همگان
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 و هاا  لات م هماة  گاذارد و  ماي  اجارا  باه  جهاني درنظام را الهي حاکميت 6جهان 

 .دهاد  ماي  ساوق  تعاالي  و کمال سوي به «واحد امت» عنوان را تحت ها سر مين
 (212: 2475)ا. . جمالي، 

  واحد جهانی الهی پیرامون امت ۀتحقق وعد .7

واحاد   تحقق وعده الهي پيرامون امت»  قرآن کريم جهاني نظام ارکان ديگر ا 

 کاه  اسات  متوام  اي امعهنويددهندة ج جهاني اسالم نظام در امت. است «جهاني

 و اطرت بنيادين گردد و نيا هاي مي شوواا آن در انساني هاي و ار ش استعدادها

 اجتماعي نظام آن در حرکت و اعاليت محور. شود مي برآورده آن انساني در روح

ا. . ) .باشاد  ماي  «بااور  و با ايماان  توأم وارادة اور» و «مشترك هويت و اطرت»

 :دهد مي بشارت گونه اين را نظامي چنين م کري قرآن (215همان: 

كمَدا   الْدااْضِ  فِدي  لَيَسْدتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّدالِحاتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ امَنُوا الَّذينَ وَعَدَاللَّهُ

 بَعْددِ  مِنْ مْلَيُبَدِّلَنَّهُ وَ لَهُمْ ااْتَضي  الَّذ، دينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذينَ اسْتَخْلَفَ

 (55)زوا: . ...  امْناً خَوْفِهِمْ

 وعده اند داده انجام شايسته عمل و آورده ايمان كه شما از كساني به خداوند

 را پيشينيان كه گونه آن داد، خواهد قرار در زمين خود خليفة را آنان كه است داده

 مستترر  استت  برگزيده آنها براي كه را ديني شك، بدون و. است گردانيده خليفه

 بخشيد. خواهد امنيّت و ناامني بيم دوره يك از پس آنها به همانا و ساخت خواهد

                                                 
 مردمي و بيعت الهي گزينش طريق ا  -ايدئولوژيک نظام جهاني اسالم قطب - امام .6

 يعني  «الرّحا قطب» به را امام اميرمثمنان. دارد عهده به را بشري جامعة سوان هدايت

 م نْها  مَحَلّي انَّ ل يَعْل مُ وَانَّهُ» :است ارموده تشبيه چرخد  مي آن دور به آسياب سنگ هک محوري

 که دانست مي نيک( خليفه) او که ؛ درحالي(6البالغه  خطبة  )نهج «الرَّحا م ن  الْقُطْبِ مَحَ ُّ

 .است آسياب سنگ در قطب چون من )اميرمثمنان( نقش و موقعيت
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 ميان هاي تفاوت و اند امت يک پيروانشان و همة پيامبران قرآن  آيات براساس

 قارآن  مبناا   هماين  بار  آناان نيسات.   دوگاانگي  بر دليلي هرگز پيامبران و پيروان

 کاه  کند ايجاد را اي واحده امت  قرآني واحد امنظ دورنماي ترسيم با تا کوشد مي

 إِنَّ وَ: »ارمايد مي کريم قرآن. اند متفق و متحد الهي توحيد و ايمان بر مردمان آن در

جامعاة   وحدت به آيه اين ؛(51مؤمندون:  ) «ا اتَّقُونِ رَبُّوُمْ أ ن ا وَ واحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُوُمْ هذ ه 

باه ايان بياان کاه      کناد   ماي  دعاوت  جادايي  و تبعايض  هرگونه حذ  و انساني

 .واحدناد  امات  نياز  هاا  است  انسان واحد پروردگار خداوند متعال که گونه همان

 (23/153: 2411مكاام شيراز،، )

 تنها که يقيني دانسته امري را انساني جوامع جهاني نيز وحدت طباطبايي علّامه

 باه  او در کاه  اطرتي حوم به نانسا ا  ديدگاه عالمه  نوع. يابد مي تحقق اسالم با

 ترين عالي به دستيابي يعني خود حقيقي سعادت و کمال طالب شده نهاده وديعت

 که اسالم. دست خواهد ياات آن به رو ي و است معنوي و مادي  ندگي مراتب

 (241-3/242: 2312)ا. . طباطبايي،  .است سعادتي چنين برنامة است توحيد دين
 ییكپارچة جهان . قانون8

 کاريم سرچشامه   و قارآن  اسالم سا  انسان موتب ا  که يواارچة جهاني  قانون

 انساان  ا آنجاکه. است کريم شدن در قرآن جهاني بخش وحدت عناصر ا  گيرد  مي

 تعااون  و همواري با را خويش نيا هاي که است آن ا  ناگزير است  بالطبع مدني

 ميااان تاازاحم و رضتعااا ديگاار   سااوي ا  آورد. دساات  بااه اجتماااعي نظااام و

. کناد  ماي  تشاديد  را قاانون  باه  نياا   وي ناپذير سيري روح و بشري هاي خواسته

 تحريفاي  هار  ا  دور به و انسان آاريدگار جانب ا  که است قانوني قانون بهترين

 شناساد  مي را وي نيا هاي و انسان خوبي به وي چراکه باشد  رسيده بشر دست به
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: 2322ا. . سدبحازي،  ) .بارد  نماي  انتفااعي  گوناه  يچها  انسان براي گزاري قانون ا  و

 سوي ا  کريم قرآن است. کريم بخش قرآن قانون حيات همان قانون اين (1/13-41

و   هدايت بشر به سوي کماال و ساعادت ناا ل شاده اسات      براي متعال خداوند

 قارآن  اسات.  بر اطارت  که مبتني هاست تنها قانون جامع در ميان انسان رو  ا اين

الهاي   شدة داده وعده سعادت به قرآن جهاني نظام در را انسان که است قادر کريم

 ارمايد: کريم مي خداوند سبحان در توصي  جامعيت قرآن سا د. رهنمون
 (51 :اعراف) يُؤْمِنُونَ. لِقَوْمٍ اَحْمَةً وَ هُد، عِلْمٍ  عَلي فَصَّلْناهُ بِكِتابٍ جِئْناهُمْ لَقَدْ وَ

 و اوشدن  دازدش،  او، از اا آن كه آواديم كتابي آزان برا، ما داحقيق ، و

 .اس  احمتي و هداي  آوازد مي ايمان كه گروهي برا، و ايم ساخته شيوايش

 تمادن  و ارهناگ  باا  هاويّتي  مر بندي ضمن شدن قرآن  بنابراين  نظام جهاني

   عزّت«واحد امّت» قالب در خويش پيروان براي منسجم هويّتي ساختن با بيگانه 

 کاريم   قارآن  آورد. را در عرصة جامعة جهااني باه ارمغاان ماي     مسلمانان اقتدار و

 نمايد: مي منع ااوني تفرقه ا  اراخوانده  وحدت به را مسلمانان صراحت  به
 (214: عمران )آلتَفَرَّقُوا ... .  ال وَ جَميعاً اللَّهِ بِحَبْ ِ اعْتَصِمُوا وَ

 زشويد. دهپراكن و ززيد چنگ خدا ايسمان به همگي و

 سياساي   ابعااد  در بيگاناه  هاي قدرت به وابستگي کاهش و مسلمانان وحدت

 هااي  صاحنه  در مسالمان  هااي  ملات  حقاوق  ا  حمايات  و اقتصاادي  و ارهنگي

 شدن اسالم را در پي دارد.  المللي شوواايي ظرايت جهاني بين
 مبانی کالمی جهانی شدن و فقه سیاسی شیعه ترابط

شناسي انديشة سياسي اسالم است که  با تويه بر روش اي ا اقه سياسي شاخه

اجتهاد در عرصة اجتماع و سياست  نحوة ارتباط ارد با ديگر شاهروندان  پيوناد   

هاا و ارائاة الگوهااي    شهروندان با دولت  ارتباط دولت اسالمي باا ديگار دولات   



 

 

 

 
 

 
 

  مبانی کالمی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه

 

 

 

 

 

 

 

60 

 (15/ 2433)سيدباقر،، کند. مطلوب را بررسي مي

گويااي ايان مطلاب     اقه سياسيني شدن و تعري  توجه به مباني کالمي جها

 و ثابات  هااى نيا منادي  با اسالم قوانين انطباق است که اين دو در مسائلي چون

يواارچاة   الهي  نظاام جهااني امامات و قاانون     هاي ار ش   حاکميت انسان متغير

در حقيقت  مباني کالمي جهاني شدن  يرسااخت اواري    .جهاني مشترك هستند

  اراهم مي سا د.اني شدن اقه سياسي شيعه را    م براي جه

 

 گیري نتیجه

 کاريم  قارآن  معار  ا  پذيري الهام براي اوري تالشي آمد نوشتار اين در آنچه

شادن    جهااني  ماهيات  مساير  ايان  در کاه  در اسالم باود  شدن جهاني نظام دربارة

 باه  الماسا  ديادگاه  ا  شادن  جهاني اساس  شد. براين بررسي آن و مبانيها  ويژگي

اساالم   شادن در  جهااني  بنياادين  است و هاد   جهان بر توحيد حاکميت معناي

 و رشاد  مواناع  بردن ميان ا  و توحيدي معار  بسط و ها انسان جانبة همه توام 

 صالح   عادالت   امنيات   تاأمين  و انسااني  وا ي هااي  ار ش تحقق و بشر کمال

اسااس    براين .است ظلم و شرك و کفر و اساد مظاهر همة نفي و محبّت برابري 

خداوناد يگاناه  نظاام     حاکميات  :ا  اناد  عبارت شدن در اسالم جهاني نظام ارکانِ

  .جهاني يواارچه و قانون واحد جهاني جهاني امامت  امت

 شادن در   جهااني  نظام که کريم قرآن ا  د لت آياتيدر اين نوشتار   همچنين 

 داده بشارت به رهبري اسالم را نيجها جامعة کرده يا تشوي  کريم را ترسيم قرآن

بار  کاريم   قارآن  شادن  جهاني اراگيري نظام بر مزبور آيات گفتيم و شد بيان است

 د لت دارند. اساس دکترين اقه سياسي شيعه 
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 کتابنامه

 کریم قرآن. 
  اطالعداتی  تمددن  و بشدری  وضعیت شدن؛ جهانی پدیدة (.1831عبدالحسین ) آذرنگ  

 آگاه. :تهران
 اکبدر فاداری     تصحیح علدی   النعمةکمال الدین و تمام (. 1831علی ) ه  محمدبنبابوی ابن

 اسالمیه. :تهران
 الجدورد        تحقید  و تصدحیح: مهدد     عیون أخبار الرضا(. 1833)   ددددددددددد

 جهان. تهران:
 ( 1833اربالستر  آنتونی .)مرکز :تهران مخبر  عباس   ترجمةظهور و سقوط لیبرالیسم. 
  دانش. و فرهنگ مؤسسة :تهران  فرهنگی حقوق و شناسی فرهنگ (.1833عماد ) افروغ 
         مجمد  جهدانی تقریدذ مد اهذ      :  تهدران اسالم و جهانی شددن (. 1833)   دددددددددد

 اسالمی.
 ( 1831الیاده  میرچا .)طرح نو. :  ترجمة هیئت مترجمان  تهرانفرهنگ و دین 
 اسالم و حقوق بشر. :  تهرانامروز انجه در اسالم (.1831) بوازار  مارسل 
 آیندة روشن. :  قمسیاست و مهدویت(. 1833رضا ) بهروزلک  فالم 
  هدای  نظدام  تئدوری   شددن  جهانی پدیدة بر ژئوپلتیکی نگرش (.1831زهرا ) پیشگاهی 

 دورة عالی جنگ. :تهران ای  منطقه -فضا
  سدازی  جهدانی  و اسدالم  شدمولی  جهدان » (.1831همکداران )  و تسخیری  محمددعلی»  

 1اسالمی. وحدت کنارانس شانزدهمین مقاالت مجموعه
  سمت :تهران  شناسی جامعه های نظریه(. 1833فالمعباس ) توسلی. 
 ( نظام جهانی  قم1831جمالی  حسین .): .زمزم هدایت 
 تهران مناب  اجتهاد از دیدگاه م اهذ اسالمى(. 1831)شاهرود   محمد ابراهیم  جناتى   :

 کیهان.
 کتاب. بوستان :قم  خمینی امام عصر (.1831میراحمدرضا ) جتی حا 
 آل البیت الحیاء التراث. مؤسسة  قم: وسائل الشیعه(. 1113حسن )حرعاملی  محمدبن 
 مؤسسة بعثه. :قم  تاسیرالقرآن فی البرهان (.1113بحرانی  سیدهاشم ) حسینی 
  ماید. دانشگاه :قم  سیاسی علوم شناسی روش(. 1833صادق ) حقیقت 
 اسماعیلیان قم:  الثقلین نور تاسیر (.1111) جمعهبنعبدعلىحویز    عروسى. 
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  البالغ. :  بیروتالکبری الهداية (.1113حمدان ) بن حسین خصیبی 
 ( 1833دیویس  تونی .)مرکز. :  ترجمة عباس مخبر  تهراناومانیسم 
 ( 1111سبحانی  جعار.)     مکتدذ   :  قدم قدل و الع السننة االلهیات علدی هددی الکتداب و

 داراالعالم االسالمی.
 (1833سید باقری  سید کاظم .) قدم: پووهشدگاه فرهندگ و اندیشده     فقه سیاسی شدیعه  

 اسالمی.
  زمدزم   :قدم  سیاسدت   و فرهندگ  عرصدة  در سدازی  جهدانی (. 1833مرتضی ) شیرودی

 هدایت.
  احیاگران: تهران  دین و شدن جهانی. (1831) محمدجواد صاحبی. 
  اهلل صددافیآیدت  مکتدذ  :قدم   8چ  االثددر منتخدذ (. 1831) اهلل لطد   ی گلپایگدان  صدافی 

 گلپایگانی.
  نشدر  مؤسسدة  :قدم   3چ  القدرآن  تاسدیر  فدی  المیدزان  (.1111محمدحسین ) طباطبایی 

 اسالمی.
  ناصدر   :تهدران   القدرآن  تاسدیر  فدی  البیان مجم  (.1113حسن ) بن فضل ابوعلی طبرسی

 خسرو.
 (1833طیذ  عبدالحسین.) انتشارات اسالم.تهران:   البیان اطیذ 

  داراالضواء. :بیروت فااری  اکبر علی تصحیح   الکافی (.1111یعقوب ) محمدبن کلینی 
 نی. :  فرهنگ  هویت  تهرانشدن جهانی(. 1831محمدی  احمد ) گل 

 ( 1833گیدنز  آنتونی .)اصغر سعیدی و حاجی عبدالوهاب     ترجمة علیجهان رهاشده
 ب.علم و اد :تهران

 ( 1811عمید  حسن .)سینا. ةکتابخان :  تهرانفرهنگ لغت فارسی عمید 
  داراحیاء التراث العربی :بیروت  بحاراالنوار .(1118) محمدباقر مجلسی. 
 دارالکتذ االسالمیه. :تهران  نمونه تاسیر .(1833) ناصر شیرازی  مکارم 
  را.صد :قم  ایران و اسالم متقابل خدمات (.1831مرتضی ) مطهّری 
 تنظیم و نشر آثدار امدام    ةمؤسس تهران:  فقیه والیت(. 1113) اهللروحخمینی ]امام[  سید

 .خمینى
 ( 1833یرمر  جرمی شر .)ترجمة عزت اهلل فوالدوند  تهدران اندیشة سیاسی کارل پوپر  : 

 طرح نو.


