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چکيده
تبلیغ بینالمللی دین اسالم از رسالتهای دانشمندان دین است؛ اما این عرصه در مواجهه با پرسشهاایی
بنیادین از این قرار است که آیا تبلیغ بیناتمدنی و میانفرهنگی دین اسالم ممکن است؟ آیا فرهنگ مدرن

مقاله پژوهشی

برای سیطره تبلیغاتی خود توجیه منطقی دارد؟ چه ظرفیتهایی در جهان اساالم بارای تبلیاغ بیناتمادنی
وجود دارد؟ فلسفه اسالمی گنجینه ارزشمندی است که از اندیشمندان بزرگ جهان اسالم به یادگار مانده

تاریخ دریافت:

است ،این گنجینه دارای ظرفیتهای زیادی است که میتواند به معانی میانفرهنگی دست یافته و مبلغان

1071/70/70

دین اسالم با تکیه بر معارف فلسفه اسالمی ،امکان تبلیغ بیناتمدنی را مییابند .این تحقیق ادعای فاو را
اثبات میکند و نشان میدهد که فرهنگ مدرن توجیه منطقی جهاانی باودن را دارا نیسات .ساس

اصا

تاریخ پذیرش:
1071/70/22
صص11-22 :

اجتماع نقیضین ،اص واقعیت و اثبات وجود خدا را بهعنوان پایههای تبلیغ بیناتمدنی معرفای ماینمایاد.
روش اثبات این ادعا روششناسی بنیادین است.
کليدواژهها :نظریه فرهنگی؛ تمدن؛ بیناتمدنی بودن؛ تبلیغ بیناتمدنی.
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مقدمه
دنیای امروز با جهانی شدن فرهنگ مدرن مواجه است .در عرصههای رسانهای سبک زندد ی،
ارزشها و جهانبینی مدرن ترویج می ردد و این تبلیغات اقصی نقاط جهان را پوشش داده اسدت.
از سوی دیگر فرهنگهای دیگر نیز در حال تبلیغ خود هستند که از این طریدق بتوانندد موجودیدت
خود را حفظ کرده و در فرهنگ مدرن مضمحل نگردند یدا در حداتتی خدوشبینانده ،بسد یافتده و
افرادی دیگر را به خود جلب نمایند؛ اما در این هیاهو و کشمکش تبلیغاتی این پرسش باقی میماند
که کدام فرهنگ برای جهانی شدن توجیه منطقی دارد و در ذات خود قابلیت جهانی بودن را دارا
است .از سوی دیگر ،کدام فرهنگ بدا اسدتفاده از ابزارهدایی چدون قددرت و ودروت در پدی بسد
غیرموجه خود در سطح جهانی است؟
هانتینگتون مدعی عدم امکان منطقی هر فرهنگی برای جهانی شدن است .او معتقد اسدت هدیچ
تمدن و فرهنگی امکان فتگو و نزدیک شدن به فرهنگ و تمدن دیگر را نددارد؛ بندابراین مدرزی
نفوذناپذیر میان فرهنگها کشیده شده است و هر ونه تالش تبلیغاتی برای سلطه جهدانی فرهندگ،
تالشی غیرموجه است و از ابزارهای قدرت و وروت در جهت بس جهانی فرهندگ اسدتفاده شدده
است .توصیه وی این است که تمدنها بهجای تالش برای بس جهانی ،باید زند ی کردن در کنار
یکدیگر را بیاموزند (هانتینگتون.)44 :4831 ،
فوکویاما تنها فرهنگ جهانی موجه را فرهنگ تیبرال دموکراسی میداند و معتقد اسدت چیدزی
نمانده است تا اندیشه تیبرال پهنه کدره زمدین را رفتده و همده انسدانهدا نن را بذذیرندد (فوکویامدا،
.)4 :4991
از سوی دیگر دین اسالم دینی جهدانشدمول و همگدانی اسدت .نمدوزههدای دیدن مبدین اسدالم
فرازمان و فرامکان است و منحصر به فرهنگ عربی یا تمدن شرقی نیست .بر اساس نیه شریفه «هُدو
اتَّذِی أرْسل رسُوتهُ بِاتْهُدی ودِینِ اتْحقَِّ تِیظْهِرهُ علی اتدَِّینِ کلَِّدهِ وتدوْ کدرِه اتْمُشْدرِکون» (اتصد،)9 ::
تبلیغ دین اسالم برای تمام تمدنها و فرهنگها امری ممکن و وظیفه مبلغان اتهی است.
حال این پرسش مطرح میشود که کدام فرهنگ امکان منطقی جهدانی شددن را دارد یعندی در
ذات خود قابلیت بس جهانی را دارد؟ نیا فرهنگ مدرن بهصدورت منطقدی ،امکدان بسد جهدانی
یافتن را دارد؟ نیا فرهنگ اسالمی امکان منطقی جهانی شدن را دارد؟ ا در پاسدب بده ایدن پرسدش
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مثبت است ،پایههای تبلیغ بیناتمدنی فرهنگ اسالمی چیست؟ این مقاتده درصددد بیدان علدل سدلطه
جهانی فرهنگ مدرن و مقبوتیت یافتن نن نیست بلکه صرفاً درصدد امکانسدن ی تبلیدغ بیناتمددنی
فرهنگها است.
در این مقاته کانون اصلی فرهنگ و معیار موجه بودن نن بر اساس نظریه فرهنگی فارابی تعیین
می ردد و این نظریه فرهنگی بهعنوان چارچوب نظری این تحقیق در نظر رفته میشود.
پرداختن به این مسائل ،با توجه به غفلت از ظرفیت فلسفه اسالمی در تبلیغ بیناتملدل ضدرورت
مییابد .تبلیغ بیناتمللی دین باید به دنبال ای اد معنای اسالمی در افق معرفتی ملل باشد تا بدا ظهدور
این معنا ،فعاالن فرهنگی نن جامعه این معنا را بدومیسدازی نمایندد و ایدن پدووهش بده دنبدال بیدان
پایههایی است که معنای فرهنگ اسالمی را در عرصه بیناتملل قابلعرضه میسازد.
با ان ام این پووهش روشن میشدود کده از میدان فرهندگ مددرن و فرهندگ توحیددی اسدالم،
کدامیک برای جهانی شدن توجیه منطقی دارد و میتواند با فرهنگهای دیگر وارد فتگدو شدود
وکدام فرهنگ ،بهطور منطقی امکان فتگو با فرهنگهای دیگر را ندارد و ا ر بر جامعهای دیگدر
سلطه یافته است ،مهاجم است و با استفاده از ابزارهای غیرمعرفتی مانند قدرت ،سلطه خود را تثبیت
نموده است.
فتنی است پووهشهای متعددی درباره ارتباطات میانفرهنگی صدورت رفتده اسدت کده در
شکل یری این تحقیق اور ذار هستند .کتاب مفاهیم و نظریههای فرهنگی نوشته سید رضا صاتحی
امیری ،کتاب درنمدی بر نظریه فرهنگی نوشته فلیپ دانیل اسمیت ،نظریه فرهنگدی شدهید مطهدری
نوشته مهدی جمشیدی ،مقاته «مسئله شناسی ارتباطات میانفرهنگی» نوشته حسن یوس:زاده ارب ،
«حکمت» بهمثابه هوش فرهنگی در ارتباطات میانفرهنگی» نوشته حسدین یوسد :زاده« ،ارتباطدات
برهانی بنیان فرهنگ و جامعه فاضله در علم مدنی فارابی» نوشته اصغر اسدالمی تنهدا و درس فتدار
نسبت فلسفه با کالم و ملت از استاد پارسانیا از جمله این نوار هستند.
همچن دین مطاتعدداتی دربدداره تبلی دغ بیناتمدددنی دی دن اتهددامبخددش ای دن تحقی دق بددودهانددد .کتدداب
جامعهشناسی در عرصه تبلیغ دین نوشته شمس اهلل مری ی و نشست تبلیغ بیناتمدنی دین ارائده شدده
توس محمدعلی میرزایی از جمله این نوار است.
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رچدده مسددئله امکددانسددن ی تبلی دغ بیناتمدددنی بددر اسدداس حکمددت اسددالمی از سددوی محققددان
موردمطاتعه قرار نگرفته است اما در مباحد

مربدوط بده ارتباطدات میدانفرهنگدی ایدن مسدئله را در

دایرهای وسیعتر موردمطاتعه قرار رفته است .نونوری این پووهش در تحلیل امکدانسدن ی تبلیدغ
بیناتمدنی فرهنگها و استفاده از روششناسی بنیادین است.

مفاهیم
مفاهیم کلیدی در این تحقیق عبارتاند از:

-1تبلیغ
تبلیغ در تغت به معنای رسیدن ،ایصال و کفایت اسدت (جدوهری :4831 ،ج  .)4841 :1دهخددا
تبلیغ را به معنای «رسانیدن پیغام و جز نن و رسانیدن عقاید دینی یدا غیدر ننهدا بدا وسدایل ممکنده»
مددیدانددد (دهخدددا :4833 ،مدددخل بلددغ) و معددادتی بددرای واژ ددان  mission ،propagandaو
 advertisingدانسته شده است (خندان.)43-14 :4831 ،
تبلیغ در متون جامعهشناسی به معنای «دستکداری و کشداندن افکدار عمدومی در جهدت یدک
هدف و نظر خاص ،با بهکار یری وسایلی مانند زبان ،خ  ،تصدویر و غیدره اسدت .تبلیدغکنندد ان
اغلب مفاهیم روشن و تاریک را با یکدیگر مینمیزند و جلوهای خوشایند به نن میدهند» (کوئن،
 .)839 :4894بر این اساس تبلیغ معادل پروپا اندا است و با مفهدوم تبلیدغ در فرهندگ اسدالمی کده
عبارت است از رساندن پیام اتهی به شیوه روشنگرانه از طریق ای داد ارتبداط و تشدویق بده پدذیرش
محتوای موردنظر با استفاده از ابزار و روشهای مشروع هر عصر و زمان متفاوت است.
مراد از تبلیغ در این تحقیق عبارت است از «رساندن پیام به دیگدری از طریدق برقدراری ارتبداط
بهمنظور ای اد د ر ونی در بینش و رفتار او و بر سه عنصر اصلی پیامدهنده ،پیام یرنده و محتوای
پیام مبتنی است» (مری ی.)45 :4898 ،
این مفهوم از سه جهت اخص از مفهدوم ارتباطدات فرهنگدی اسدت .اوالً تبلیدغ مقیدد بده انتقدال
حقیقت است اما ارتباطات فرهنگی چنین تقیدی را نددارد ،وانیداً تبلیدغ عمددتاً از شدیوه روشدنگرانه
استفاده میکند اما پروپا اندا که یکی از اشکال ارتباطات فرهنگی است عمدتاً از شیوه تلقین بهره
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میجوید و واتثاً تبلیغ مقید به استفاده از ابزارهای مشروع اطالعرسدانی اسدت امدا پروپا انددا چندین
تقیدی ندارد.

 -2فرهنگ و نظریه فرهنگی
فرهنگ دارای معانی فراوانی است .بروس کوئن در تعرید :فرهندگ مدی ویدد« :فرهندگ بده
شیوههای زند ی که افراد یک جامعه مینموزند ،در نن مشارکت دارند و از نسلی به نسدل دیگدر
انتقال مییابد ،اطالق میشود .فرهنگ دارای سه عنصر شدناختی ،مدادی و قواعدد سدازمانی اسدت»
(کوئن.)41-43 :4894 ،
در این مقاته مراد از فرهنگ «بخشی از معرفت اسدت کده در ذهنیدت مشدتر

افدراد و جامعده

(زیست جهان) واردشدده اسدت» .مدراد از معرفدت در ایدن تعرید :معندای عدامی اسدت کده شدامل
احساس ،عاطفه ،رایش ،اعتقاد ،نداب و عادات میشود .هر نوع ن اهی وقتی صورت جمعی بده
خود یرد ،فرهنگ است؛ بنابراین فرهنگ شامل عقاید ،ن داهی ،ارزش ،هن دار ،نداب و عدادات
میشود .با قید «صورت جمعی» معرفتهای فردی و خاص و حقایقی کده بیدرون از حیطده معرفدت
افراد هستند ،از تعری :فرهنگ خارج میشوند (پارسانیا.)14-18 :4894 ،
نظریه نیز معانی متعددی دارد .نظریه چیزی بیش از توصی :یا تعمیم واقعیتهای ت ربی است.
نظریه ،ادراکات و اتگوهای م رد و دارای ترتیب نظاممندانه است که میتوانند در بررسی ننچه در
واقع در جهان رخ میدهد به کار روند .نظریه فرهنگی ادبیداتی اسدت کده مدیتدوان بده کمدک نن
ماهیت فرهنگ و تبعات نن برای زند ی اجتماعی را فهمید .نظریههای فرهنگدی بسدیار سدترده و
متنوع هستند ،با همه اینها میتوان رد پای چهار موضدوع اصدلی را در تمدام نظریدههدای فرهنگدی
یافت.
 .4چیستی فرهنگ :نظریهها ابزارهایی برای در

ماهیت فرهنگ هستند .حقیقت فرهنگ در

نظریههای فرهنگی متفاوت است .در برخی نظریهها فرهنگ را بهعنوان ارزشهدا و قواعدد
تعری :میکنند ،در برخی از ننها فرهنگ بده معندای روایدت اسدت ،در برخدی معدادل بدا
ایدئوتوژی است ،برخی فرهنگ را فتمان و برخی دیگر نن را عقل سدلیم مدیدانندد .هدر
یک از این برداشتها ،تبعات خاص خود را در تفسدیر شدیوههدای عمدل فرهندگ و روش
مطاتعه فرهنگ دارند.
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 .1دالتتهای اجتماعی :نظریه توجه خود را معطوف میکند به ارائده اتگوهدای تدثویراتی کده
فرهنگ را در تثمین وبات ،همبستگی و فرصت یا در پابرجا نگهداشتن کشمکش ،قدرت و
بیعداتتی توضیح دهند.
 .8کنش ،عاملیت ،خویشتن :مسئله اصدلی در این دا رابطده فدرد و فرهندگ اسدت .خطیرتدرین
مسئله ،یافتن راههایی است که فرهنگ از طریق ننها ،به روابد انسدانی معندا مدیبخشدد و
عمل انسانی را شکل میدهد( .اسمیت.)43-49 :4833 ،
.1

فتگوی فرهنگها :مسائلی که در ساحت مطاتعات میانفرهنگی مطرح میشود این اسدت
که نیا فرهنگها امکان فتگو با یکدیگر را دارند؟ شرای

فتگو صحیح میان فرهنگها

چیست؟ معیار بازشناسی تبادل فرهنگی از تهاجم فرهنگی چیست؟ (صاتحی امیری:4831 ،
.)15-18
از میان موضوعات یاد شده ،چیستی فرهنگ و فتگوی فرهنگها از جمله مسدائلی اسدت کده
در این مقاته از منظر حکمت اسالمی موردمطاتعه قرار می یرد.

 -3تمدن و بیناتمدنی بودن
چنانچه اشاره شد ،فرهنگ دارای سه عنصر شناختی ،مادی و قواعد سازمانی است .عنصر مادی
فرهنگ شامل مهارتهای فنی ،هنرها ،ابزار و اشیای مادی دیگر است و دانشمندان علوم اجتمداعی
این عنصر را تمدن مینامند .تمدن دارای معدانی مختلد :اسدت امدا دو مضدمون در تمدام تعداری:
تمدن وجود دارد:
.4

تمدن صورتی از فرهنگ است.

.1

با وجود ارتباط نزدیک فرهنگ و تمدن تفاوتی بین ننها وجود دارد و نن این است که
تمدن بیشتر جنبه عملی و عیندی دارد وتدی فرهندگ بیشدتر جنبده ذهندی و معندوی دارد و
عقاید و باورها در فرهنگ قرار دارند ،درحاتیکه تمدن ناظر به رفع حوایج مادی انسدان
در اجتماع است (اسالمی ندوشن.)451 :4834 ،

بیناتمدنی بودن مفهومی است که با نگاه پستمدرن و بینامتنی ،معنای یدک تمددن را در سدلب
تمدنهای دیگر میداند نه اینکه خودش حرفی برای فتن داشته باشدد (تاجیدک.)43-49 :4833 ،
اما این نگاه مبتنی بر دید اه پساساختار رایی در معرفتشناسی است که در جدای خدود موردنقدد
11
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قرار رفته است (قمی .)33 :4831 ،مراد از بیناتمدنی بودن در این مقاته ،معنایی است کده در ذات
خود محدود به تمدن خاصی نیست و رچه از نظر زمانی و مکانی در یک تمدن و فرهنگ خاص
پیدا شده و رشد یافته اما قابلیت ظهور و بروز یافتن در افق معرفتی و فرهنگی تمام انسانها را دارد.

چارچوب نظری
 -1نظریه فرهنگی فارابی
فارابی فیلسوف فرهنگ جهان اسالم ،در علم مدنی خود ،با رویکدرد عقلدی بده بررسدی حیدات
اجتماعی انسان و ابعاد ونا ون نن از جمله فرهنگ پرداخته است .مطاتعده تحلیلدی نودار او نشدان
مدیدهددد کده «معنددا» در کدانون توجدده او قدرار داشددته اسدت (اسددالمی تنهدا .)4 :4891 ،او در قرندی
میزیست که بده خداطر فضدای خداص ارتباطدات فرهنگدی ایدران قدرن سدوم و چهدارم ه دری ،از
شخصیت علمی ویوهای برخوردار شد .در این فضا او با اندیشههای فلسفی یونان نشنا شد و بخدش
وسیعی از نوار او به تحلیل عقلی مفاهیم مربوط به فلسدفه یوندان اختصداص یافدت (فدارابی:4931 ،
 .)14-484فارابی داندش بررسدی عقلدی اجتمداع انسدانی و ابعداد و عناصدر نن را علدم مددنی نامیدد
(فارابی .)418 :4148 ،این علم یکی از شاخههای حکمت عملی است و موضوع نن جهدانی اسدت
که با اراده انسان محقق میشود (نل یاسین.)833 :4154 ،
وی در رساته اتمله ملت را به ونهای تعری :میکند که مرادف با فرهنگ است؛ ملت عبدارت
است از نرا ،عقاید و فعاتیتهای معین و مقید به شرایطی که رئیس اول برای جمع ترسیم میکند تا
با بهکار یری نن جمع ،به هدفی برسند (فارابی .)18 :4913 ،این م موعه عقیدتی و اتگوی عملدی
که توس رئیس اول ترسیم میشود ،برای مردم هدفی مشتر

را تعیدین مدیکندد و جهدتدهندده

افکار و رفتار مردم است و روش زند ی ننها را تعیین میکند .ازاینرو ،ملدت در اندیشده فدارابی
همان فرهنگ است (اسالمی تنها.)43 :4891 ،
فارابی معتقد است فرهنگ دارای دو سطح است؛ سطح بنیادین و غیدر بنیدادین .سدطح بنیدادین
فرهنگ مربوط به معرفتهای جدتی ،خطابی و شعری است که توس متکلمین ،فقها و شاعران در
جامعه سترش مییابد اما سطح بنیدادین فرهندگ معرفدتهدای برهدانی اسدت کده پشدتوانه و بنیدان
فرهنگ محسوب میشود .سطح بنیادین فرهنگ از نظر منطقی مقدم بر سطح غیر بنیادین اسدت امدا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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از نظر تاریخی مؤخر از نن است و همواره پدس از بده چداتش کشدیده شدده معرفدتهدای جددتی،
خطابی و شعری ،نوبت به مباح

برهانی میرسد« :و تمّا کان سبیل اتبراهین أن یشعر بهدا بعدد هدذه

تزم أن تکون اتقوى ات دتیّة و اتسوفسطائیّة و اتفلسفة اتمظنونة أو اتفلسفة اتمموّهدة تقددّمت باتزمدان
اتفلسفة اتیقینیّة ،و هی اتبرهانیّة .و اتملَّة إذا جعلت إنسانیّة فهی متثخَّرة باتزمان عن اتفلسدفة» (فدارابی،
.)484 :4931
فارابی معتقد است منازعات میانفرهنگی در دو سطح ان ام میشود یکی سطح جدل و دیگری
سطح برهان .اهل جدل مرزداران یک فرهنگ خاص و از نخبگان نن فرهنگ بده شدمار مدینیندد.
این افراد درون یک فرهنگ عمل میکنند و به دنبال غلبده فرهندگ خدود بدر فرهندگهدای دیگدر
هستند؛ اما اهی چاتشها عمیقتر میشود و سخن از این است که اساساً یک فرهنگ قابلیت غلبه
بر فرهنگهای دیگدر را دارد؟ این دا منازعدات فرهنگدی وارد سدطح برهدانی مدیشدود و متکلمدان
بهعنوان نخبگان فرهنگی خاص جای خود را به فالسفه که نخبگان انسانی هستند ،میدهند.
فارابی معتقد است فرهنگ همواره از سطح جدتی نغاز میشود .انسان بدرای اینکده رشدد پیددا
کند باید از معارف عرفی اجتمداعش نغداز کندد .ابتددا بدا خیدال و وهدم از پددر و مدادر و سدخنان
دیگران ،سنتی را میفهمد و با نن مثنوس میشود .شناخت عمومی و فرهنگ به تحاظ تداریخی بدر
شناخت علمی و فلسفی تقدم دارد؛ اما وقتی میخواهد این سنتها را بررسی کندد بایدد بده سدمت
منطق حقیقت و برهان برود (فارابی.)481 :4931 ،
وقتی منازعات فرهنگی به سطح برهانی رسید و فرهنگ مشدتر

انسدانی پدیدد مدینیدد .ایدن

فرهنگ ،نخبگانی دارد که به تعبیر فارابی «نخبگان مطلق» هستند یعنی مقید به فرهندگ و تمددن یدا
ص علدا االطدالق إذن هدم اتفالسدفة اتدذین هدم فالسدفة بد طالق»
صناعت خاصی نیستند « :فداتخوا ّ
(فارابی.)488 :4931 ،
با توجه به ننچه فته شد میتوان بیان داشت که فارابی در نظریه فرهنگی خود فرهندگ را نرا
و عقایدی میداند که مردم بر اساس نن زند ی میکنند و متکلمان ،فقها و خطبا که مبلغ فرهندگ
به روش اقناعی هستند ،پاسداران فرهنگ خود میباشند؛ اما فالسفه که با معدارف یقیندی و برهدانی
سروکار دارند به فرهنگی تعلق دارند که اختصاص به ملت و تمدن خاصدی نیسدت بلکده فرهنگدی
انسانی و مشتر
11
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در منازعات فرهنگی سطح بنیادین فرهنگها تعیین میکند این فرهنگ بهطور منطقدی ،امکدان
فتگو با فرهنگهای دیگر را دارد و انتقال معانی نن به فرهندگهدای دیگدر موجده اسدت یدا نده؛
بنابراین فرهنگی که از پشتوانه برهانی برخوردار باشد ،فرهنگی انسانی میتواند باشد و محددود بده
تمدن خاصی نیست اما فرهنگی که از پشتوانه برهانی برخوردار نباشد چنین قدابلیتی را نددارد .ایدن
مهم مال

توجیه منطقی جهانی بودن فرهنگها است .بهعبارتدیگر بنیانهای فلسدفی هدر تمددن

بیان میکنند که نیا نن فرهنگ ظرفیت جهانی شدن را دارد یا مختص به ملت خاصی است؟
 .8-1روششناسی بنیادین بهمثابه روش تحقیق
روششناسی بنیادین بهمثابه نظریهای در باب شکل یری نظریات علمی پدید نمدد .ایدن نظریده
عوامل به وجود نورنده نظریات علمی را به عوامل معرفتدی و غیرمعرفتدی تقسدیم مدیکندد .عوامدل
معرفتی مبادی معرفتشناختی ،هستیشناختی و انسانشناختی است و عوامل غیرمعرفتی عبدارتاندد
از خصوصیات فردی نظریهپدرداز و ویو دیهدای اقتصدادی ،سیاسدی ،فرهنگدی و نظدامی در زمانده
نظریهپدردازی (پارسدانیا .)43-13 :4891 ،روششناسدی بنیدادین بده قضداوت دربداره مبدانی فلسدفی
نظریات نمیپردازد بلکه نتی ه تحقیقات خود را بهصورت قضدیه شدرطیه بیدان مدیکندد کده جملده
شرط ،بیانکنندده مبندای فلسدفی و جدواب شدرط ،بیدانکنندده نظریده اسدت (پارسدانیا.)11 :4891 ،
باوجوداینکه روششناسی بنیدادین در مقابدل روششناسدی کداربردی قدرار دارد ،امدا روششناسدی
بنیادین میتواند بهمثابه روشی برای نقد مبنایی (پارسانیا )14 :4891 ،و بازشناسی نظریات دروندی و
ساز ار با فرهنگ از نظریات بیرونی و مهاجم مورداستفاده قرار یرد (پارسانیا.)43-41 :4891 ،
با توجه به اینکه از نظر فارابی ،مبانی فلسفی فرهنگها معیار توجیه منطقی فرهنگ برای جهانی
شدن را تبیین میکنند ،روششناسی بنیادین بهعنوان روشی برای بازشناسی مبدانی فلسدفی فرهندگ
مدرن و فرهنگ اسالمی مورداستفاده قرار می یرد.

دستاوردهای تحقیق
پرسش این تحقیق عبارت است از اینکه نیا فرهنگ مدرن قابلیت جهانی شدن را دارد؟ در غیر
این صورت نیا فرهنگ اسالمی از چنین قابلیتی برخوردار است؟
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طبق نظریه فرهنگی فارابی ،پاسدب ایدن پرسدش در پشدتوانه فلسدفی فرهندگ مددرن و فرهندگ
اسالمی است؛ بنابراین باید این پرسشهدا را مطدرح کدرد کده نیدا جهدانی شددن فرهندگ مددرن و
پستمدرن بر اساس مبانی فلسفی خود ،بهطور منطقی موجه است؟ و نیا فرهنگ اسالمی بر اسداس
مبانی خود از توجیه منطقی برای فتگو با فرهنگهای دیگر برخوردار است؟
از سوی دیگر کانون مرکزی فرهنگ از منظر فدارابی« ،معندا» اسدت .درصدورتیکده بنیدانهدای
فلسفی فرهنگ ،توان ای اد معنای جهانی را داشته باشند و بتوانند معنایی را ای اد کنند کده در افدق
ذهنی هر انسانی پدیدار ردد ،نن فرهنگ قابلیت جهانی شدن را دارد و درصورتیکده بنیدانهدای
فلسفی فرهنگ از چنین قابلیتی برخوردار نباشند ،جهانی شدن نن فرهنگ ناموجه است .ازاینرو به
بررسی دید اههای موجود در فلسفه غرب پیرامون «معندا» مدیپدردازیم تدا روشدن شدود کده مبدانی
فلسفی فرهنگ مدرن و پسامدرن اجازه جهانی شدن معنا را میدهند یا امکان معنای جهانی را منکر
هستند؟ و دید اه فلسفه اسالمی دراینباره چیست؟
در مطاتعات فرهنگی معندای نودار هندری ،قطعدههدای ادبدی ،توتیددات رسدانهای و کدنشهدای
اجتماعی موردمطاتعه قرار می یرد و در پی پاسب به پرسشهایی از قبیدل «معندای ایدن قطعده ادبدی
چیست؟» «اهمیت نن در تاریب هنر چه بوده است؟» «چگونه میتوان به معانی کنشهای انسانی در
بستر تاریخی و فرهنگی خود دست یافت؟» و «نیا اساساً میتوان نیت مؤت :را بهعنوان معنا در نظر
رفت؟» هستند .این پرسشها رچه از مطاتعات ادبدی و زبدانشناسدی نغداز شدد امدا بده مطاتعدات
فرهنگی ،انسانشناسی ،جامعهشناسی و در نهایت به فلسفه رسید (کالنتری.)33-33 :4831 ،
انتقال مسئله معنا از مطاتعات ادبی به مطاتعدات فرهنگدی توسد سداختار رایی چدون اشدتروس
صورت رفت و توس ساختارشکنان و هرمنوتیسینها دنبال شد .رچه دید اههای مربوط به معنا
در فلسفه غرب ،فراوان و دارای رایشهای متضاد هستند اما در ایدن مقاتده بده سده دسدته کلدی از
دید اههای فلسفی اشاره می ردد و به این پرسش پاسب میدهند که نیا ممکن است معنایی وجود
داشته باشد که قابلیت جهانی شدن را داشته باشد؟
ادعای این مقاته این است که نظریههدای فرهنگدی موجدود در دنیدای مددرن و پسدتمددرن از
مبانیای برخوردار هستند که این مبانی فلسفی قابلیت جهانی بودن این نظریات فرهنگی را بدهطدور
منطقی توجیه نمیکنند .سذس به بیان دستاوردهای فلسفه اسالمی پرداخته و بیان میکنیم که فلسفه
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اسالمی با تثکید بر نموزه «ضرورت ازتی» در عرصه معرفتشناختی و هستیشناختی دارای ظرفیتی
می ردد که امکان جهانی شدن فرهنگ اسالمی و فتگو با فرهنگهای دیگدر را بدهطدور منطقدی
موجه میسازد.

 -1فلسفههای ذاتگرا
دید اه فر ه در فلسفه تحلیلی و هوسرل در پدیدارشناسی در این جهت با هم مشتر اند کده
برای معنا هویت و ذاتی مستقل قائل هستند .فر ه و هوسرل با ریاضی شروع کردند و معانی موجود
در ریاضیات را مستقل از خود و باورها و ارزشهایشان یافتند.
هوسرل در کتاب فلسفه حساب معتقد به اصاتت روانشناسدی بدود و هر ونده فهدم و معرفتدی را
ناشی از عوامل روانشناختی میدانسدت امدا وقتدی بدا اعتدرا

هدای فر ده مواجده شدد ،در کتداب

پووهشهای منطقی از این نظر بر شت و معتقد شد که منطق را نمیتوان به روانشناسی فروکاست.
او معتقد بود که منطق با سذهر معنا سروکار دارد .او بین علم و معرفت بدهعندوان واقعیتدی نفسدانی و
ذواتی که ن اهی به ننها تعلق می یرد ،فرق می ذاشت .ننچه ت ربههای درونی یا اعمال نفسانی
خوانده میشود ،اموری جزئی و شخصی هستند امدا معدانی امدوری کلدی هسدتند و ذات محسدوب
می ردند .در ریاضیات ناب ،ذات معانی مورد شهود قدرار مدی یرندد و کدامالً مسدتقل از حداالت
نفسانی هستند (کاپلستون ،4833 ،ج .)114 :3
ذات رایی در جامعهشناسی توس شدوتس وارد شدد .شدوتس معتقدد بدود جهدانی کده در نن
یشود .اتبته ایدن سدخن بده
یکنیم ،اعم از جهان طبیعی و اجتماعی ،در ن اهی ما ساخته م 
زند ی م 
معنای انکار جهان خارجی نیست بلکه درصدد بیان این نکتده اسدت کده جهدان زمدانی معندا دارد و
ی یرد که در ذهن ننها ساخته شده بود (کرایب .)411 :4833 ،هدف
موردتوجه دانشمندان قرار م 
ی ردد ،نه شناخت جهان بدر
از تحقیق علمی رسیدن به ذات اشیاء است که برای دانشمند پدیدار م 
اساس نگرش طبیعی (بوریل و مور ان .)885 :4838 ،ازاینرو ،در مطاتعدات اجتمداعی و فرهنگدی
باید نگرش طبیعی خود را در پرانتز ذاشت و به ذات و ماهیت واقعیتهدای اجتمداعی و فرهنگدی
نزدیک شد (بوریل و مور ان.)884 :4838 ،
رچه دید اه فلسفی ذات را انسان را به سدمت معدانی مسدتقل رهنمدون مدیشدود و ذوات را
اموری جهانشمول میداند ،اما نمیتواند نظریه فرهنگی بیناتمددنی و انسدانی توتیدد کندد .توضدیح
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ننکه معانی مستقلی که در ریاضیات بر انسان پدیدار می ردند رابطه حقیقی بین اعداد هسدتند کده
در اختیار ما نیست .این رابطه دارای ضرورت ذاتی است به این معنا که عددی مانند  ،1ازننجهدت
که عدد  1است ،زوج است و در صورت ضرب شدن در  1برابر با  1خواهد شد .همچنان که انسان
ازنن جهت که انسان است ناطق است و ناطق بودن برای انسان ضرورت ذاتی دارد .این حقیقت نده
وابسته به خصوصیات روانشناختی انسان است و نه وابسته به مختصدات فرهنگدی او بلکده حکمدی
است که ذات موضوع به نن ضرورت میبخشد؛ اما ظهور و بروز این معنا در اذهان دیگر و ای داد
مفاهمه در مورد این معنا ،وابسته به فهم ذات از سوی افراد است .کسدی کده ذات عددد  1را در
نکند احکام ضروری نن را نیز نمیفهمد ،چنانکه کسی که ذات انسان را نفهمد ،احکدام ضدروری
نن را نمیفهمد؛ بنابراین قابلیت جهانی شدن معانی در فلسفههای ذات را ،مطلق نیست بلکه مقیدد
و محدود به فهم ذات اشیاء از سوی افراد است.

 -2فلسفههای نسبتگرا
هاید ر با پرسش از هسدتی فهدم و مقددم سداختن نن بدر پرسدش از چگدونگی فهدم ،رویکدرد
یدانسدت کده «چدرا اشدیاء
دیگری به حقیقت معنا ای اد کرد .او پرسش اصلی فلسفه را این مسئله م 
یشدوند
باید خود را برای فاعل شناسا نشکار کنند؟» بهعبدارتدیگدر« ،شدرایطی کده اشدیاء ابدوه مد 
چیست؟» در پاسب به این پرسش ،هاید ر نحوه وجود ندمی را موردتوجه قرار داد .او معتقد بدود؛
یتوانندد خدود را
یکند که در نن اشیا و اعمدال روزمدره مد 
هستی انسان (دازاین) فضایی را ای اد م 
نشان دهند و معنادار ردند (هاید ر.)81-44 :4839 ،
ادامر معتقد بود معنا مقوم فهم نیست بلکه محصول نن است .بهعبارتدیگر معنا قبل از تفسیر
دههدای فرهنگدی
یشدود؛ بندابراین ننچده در تفسدیر پدید 
وجود ندارد بلکه در فرنیند تفسیر ای اد مد 
ننها (واعظی.)441 :4895 ،
دههای اجتماعی هستند ،نه معنای 
یشود ،خود پدی 
فهمیده م 
وی برای نیفتادن در دام نسبیت رایی بیان میداشت که فرنیند توتید معنا ،فتگویی است کده
یدهدد کده مفسدر در نن پرتداب
یشدود .در ایدن فتگدو ،واقعدهای رخ مد 
بین مفسر و متن ان ام مد 
ی ردد و نن امتزاج افق تاریخی متن با افق تاریخی مفسر است .معنا در نتی ه امتزاج افقها ساخته
م
ننها نیست بلکده توتیدد معندای
دههای فرهنگی ،بازیابی معنای نخستین 
یشود؛ بنابراین تفسیر پدی 
م
تازه است .بر این اساس ،معنا همواره امری تاریخی و متثور از سنت است (شرت.)488 :4833 ،
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این دید اه ریشه در فلسفه کانت دارد .رچه کانت در مقابل نومن ،به فنومن معتقد اسدت امدا
این باور او از روی عادت فلسفی است زیرا او معتقد به سنخیت بین ادرا
از نظر کانت سنخیت بین ادرا

و جهان خارج نیسدت.

و جهان خارج کار عقل عملی است و برای جلو یری از اخدتالل

در زند ی صورت می یرد (کاپلستون ،4833 ،ج  .)841-844 :1درحاتیکه در فلسفه اسالمی این
سنخیت در جایی مطرح است که اشترا

مفهوم وجود دالتت بدر جهدت مشدتر

در موجدودات

دارد (صدراتمتثتهین ،4113 ،ج .)39 :4
رچه ادامر تالش میکند از نسبت رایی رها شود اما در دام نسبت رایی رفتار شده است
و نمیتواند امکان دستیابی به معنای جهانی را وابدت کندد .در فلسدفههدای نسدبت درا ،واقعیدت در
ارتباط من با شئ ای خاص و غایات من نسبت به نن شئ ،تعری :مدی دردد .رابطده مدن بدا اشدیاء،
رابطهای ضروری است و ساخته من نیست اما ضرورت نن در محددوده ذات مدن و نیازهدای نن و
ذات نن شئ و قابلیتهای نن است .در این ا ما با یک حقیقت مواجهیم و نن ضرورت بین مدن و
اشیاء است وتی این ضرورت محدود به رابطه من با اشیای اطرافم است و قابل توسعه به افراد دیگر
در فرهن دگهددا و تمدددنهددای دیگددر نیسددت؛ چراکدده ننهددا ممکددن اسددت بدده اقتضددای نیازهددا و
محدودیتهایشان نسبتهای دیگری با اشیای اطراف خود تعری :کنند چنانکه این فلسفهها معنا را
غیرقابل انفکا

از سنت و تاریب خود میدانند.

 -3فلسفههای نسبیتگرا
زبانشناختی در دهده  4915توسد فردیندان دوسوسدور مطدرح
ساختار رایی بهعنوان نظری های 
ردید اما دیری نذایید که از حد یک نظریه فراتر رفته و تبدیل به یک نیدین شدد و در رشدتههدای
مختل :مورداستفاده قرار رفت (کرایب.)414 :4833 ،
در این دید اه معنا امری خارج از متن فرهنگی نیست بلکه معنا توسد مدتن سداخته مدیشدود.
بهعبارتدیگر معنا امری نیست که ورای متن وجود داشته باشد و متن به نن دالتت کند بلکده معندا
توس متن و رابطهای که بین اشارهها در یک متن برقرار میشود ،ساخته میشود ( یویدان:4895 ،
.)13
نتی ه ساختار رایی سوسور ،مرگ مؤت :در فرایند تفسیر متن است .اشتراوس نیز معتقد است
که متن فرهنگی مستقل از کنشگر است و درصدد نشان دادن معندایی اسدت کده اسدطورههدا خدود
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یپندارند (تویاشتراوس .)41 :4995 ،بر این اساس هر اور فرهنگدی،
می ویند ،نه ننچه کنشگران م 

معنای مختص به خود را میسازد و هر کدس در مواجهده بدا مدتن معندایی از نن را مدیفهمدد .ایدن
دید اه من ر به نسبیت رایی افسار سیخته می دردد ،چنانکده ساختارشدکنی بدا انکدار معندا نن را
پذیرفت (واعظی.)159-145 :4895 ،
فرهنگ مبتنی بر این دید اه قابلیت جهانی شدن را ندارد بلکه حتی قابلیت همهشموتی در یک
فرهنگ و یک ملت را هم ندارد و خود ،مبلغ تکثر رایی فرهنگی است و در ذات خود غیر جهانی
بودن یک فرهنگ را اعالم میکند ،رچه در عمل همین تکثر رایی را بهعنوان فرهنگی واحد بده
تمام جهان صادر میکند.

 -4فلسفه اسالمی :ضرورت ازلی
راهحلی که میتوان بیان کرد نظریه چهارمی است کده فلسدفه اسدالمی پیشدنهاد مدیکندد و نن
دستیابی به معنایی است که دارای ضرورت ازتی باشد .در نسبیت رایدی ضدرورت معدانی بدهکلدی
انکار شد و هر متن به اقتضای رواب نشانههایش معنایی را توتید کدرده ،خوانندده مدتن در بدازی بدا
نشانهها و توتید معنا کامالً نزاد است .در نسبت رایدی ضدرورت باتقیداس مطدرح شدد طدوری کده
قابلیت جهانشموتی را نداشت .در ذات رایی ضرورت ذاتی بهعنوان معنایی جهدانشدمول مطدرح
ردید اما ضرورتی مطلق نبود زیرا ظهور و بدروز نن در افدق ذهندی هدر انسدان ،وابسدته فهدم ذات
توس نن انسان است .فلسفه اسالمی بدا طدرح ضدرورت ازتدی ،معندایی را وارد فرهندگ کدرد کده
جهانشمول است یعنی در افق ذهنی همه انسانها ظاهر می ردد و وابسته به هیچ شرطی نیست.
چنانچه در نظریه فرهنگی فارابی ذشت ،معانی موجود در فرهنگ دارای دو الیده مدیباشدند.
الیه جدتی ،خطابی و شعری که مختص بده فرهنگدی خداص اسدت و بدر اسداس شدرایطی زمدانی و
مکانی دستخوش تحول می ردد و الیه برهانی که فراتر از فرهنگ و جامعه خاص است و فرهنگ
انسانی است .او معانی موجود در الیه برهانی فرهنگ را که معانی عقلی هستند ،معانی میداندد کده
در عقل فعال موجودند و عقل هیوالنی انسان برای در

این معدانی منفعدل اسدت .چنانچده معدانی

برهانی و عقلی توس عقل فعال به قوه عاقله انسان افاضه ردد ،در
می ردد (فارابی.)93-93 :4994 ،
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در این میان برخی از معدانی معقدول ،دارای ضدرورت ازتدی هسدتند .ضدرورت ازتدی جهتدی از
جهات قضایا است که وابسته به شرطی نیست و مطلق است (ابنسینا ،4831 ،ج  .)184 :4ضدرورت
ازتی در قضایایی است که حتی وابسته به موجود بودن موضوعشان هم نیست بلکه بدا تصدور عددم
موضوع ،باز هم حکم مزبور ضرورتاً وابت میشود .این معانی ،قضایایی هستند کده از انکدار ننهدا
اوباتشان الزم مینید.
قضایایی که دارای ضرورت ازتی هستند ،قضایایی هستند که در هر افدق ذهندی بدروز و ظهدور
مییابد و ازاینرو میتواند بنیانی برای امکان فتگو میان تمدنها و تبلیغ بیناتمدنی باشد .ضرورت
ظهور و بروز این معانی در افق ذهنی انسانی مطلق است و وابسته بده هدیچ قیددی نیسدت .در فلسدفه
اسالمی چند قضیه با جهت ضرورت ازتی معرفی شدند که عبارتاند از:
.4

اصل اجتماع نقیضین :تنها زارهای که در ذات خود استدالل ناپذیر است و از انکار نن
اوباتش الزم مینید اصل اجتماع نقیضین است و زارههای دیگری که چندین خاصدیتی
دارند ،به خاطر بهرهمندی از اصل اجتماع نقیضین است (جوادی نملی.)411 :4833 ،

 .1اصل واقعیت :عالمه طباطبائی (ره) در حاشیه بدر اسدفار ،ضدمن تقریدر برهدان صددیقین بدر
اوبات وجود خدا ،اصل واقعیت را اصلی میداند که دارای ضرورت ازتی است و از انکدار
موضوعش ،اوبات نن الزم مینید .مفداد اصدل واقعیدت ایدن اسدت کده بدا علدم حضدوری
مییابیم «واقعیتی موجود است».
[حقیقت عینی] همان واقعیتی که بهوسیله نن سفسطه را دفع میکنیم و هر انسان دارای شعوری
مییابد که چارهای جز اوبات این واقعیت ندارد و این واقعیت در ذات خود قابلانکار نیسدت حتدی
فر

بطالن و انکارش مستلزم اوبات نن است (صدراتمتثتهین ،4113 ،ج  ،44-41 :1پاورقی .)1
 .8اوبات وجود خدا :سومین قضیهای که فالسفه معتقد به ضرورت ازتی نن هستند قضدیه «اهلل
تعاتی موجود» است (ابدنسدینا ،4831 ،ج  .)184 :4عالمده طباطبدائی (ره) در توضدیح ایدن
مطلب ،پس از اوبات ضرورت ازتی بدرای اصدل واقعیدت ،ایدن واقعیدت را واجدباتوجدود
میداند زیرا این هستی دارای ضرورت است و ضرورت نن مطلق است؛ بنابراین قضیه «اهلل
تعاتی موجود» دارای ضرورت ازتی است.
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حال که اصل واقعیت در ذات خود عددم و بطدالن را نمدیپدذیرد ،واجدب باتدذات اسدت پدس
واقعیتی که واجب باتذات باشد وجود دارد و موجوداتی که دارای واقعیتهای محتاج هسدتند ،در
واقعیتشان قائم به واقعیت واجباتوجودند (صدراتمتثتهین ،4113 ،ج  ،44-41 :1پاورقی  .)1معنایی
که دارای ضرورت ازتی است برای هر انسانی قابلفهم است و محدود به افق ذهنی خاصی نیسدت،
رچه هر کس به اندازه سعه وجودی خدودش نن معندا را در

مدیکندد؛ بندابراین از میدان چهدار

مکتب یاد شده ،فلسفه اسالمی قابلیت دستیابی بده معدانی انسدانی را دارد و فرهنگدی کده مبتندی بدر
فلسفه اسالمی است میتواند فرهنگی جهانی باشد زیرا از معانی سخن می وید کده همده انسدانهدا
بدون هیچ قید و شرطی نن را میفهمند.

نتیجهگیری
بر اساس حکمت اسالمی که به بررسی امکان تبلیغ بیناتمدنی پرداختیم ،اکنون به پرسدشهدای
مطرحشده در ابتدای مقاته میتوان پاسب داد .فرهنگ مدرن بر اساس بنیانهای فلسفی خود توجیده
منطقی برای ارائه معنایی جهانی را ندارد .فلسفههای نسبیت را بهکلی دستیابی بده معندای مسدتقل و
ورای متن را برای همه انسانها انکار میکردند .فلسفههای نسبت را ضرورت باتقیاس میان غایات
و امیال انسان و اشیای اطرافش را مطرح کردند .در نتی ه ،معنایی که دارای ضرورت باتقیاس است
منحصر به دو طرف رابطه است و در افق ذهنی کسانی که خارج از این نسبت دوطرفه هستند ظهور
نمییابد .فلسفههای ذات را رچه به معنایی جهانشمول که دارای ضرورت ذاتدی هسدتند ،اشداره
میکند اما این معانی مطلق نیستند و فهم نن ها وابسته به تحقدق و ظهدور موضدوع اسدت .در نتی ده
هیچکدام از نحلههای فلسفی ،بهطور منطقی قابلیت ارائه فرهنگ جهانی را ندارند.
با توجه به دستاورد «ضرورت ازتی» در فلسفه اسالمی ،فرهنگ اسالمی دارای معانی اسدت کده
در همه افقهای ذهنی ظهور و بروز دارند و تفاوت افراد در فهم این معانی به خداطر تفداوت ننهدا
در سعه وجودی و در

نن معنا است نه به خاطر تفاوت فرهنگی یا روانشناختی.

اصل اجتماع نقیضین بهعنوان بنیدان معرفدتشدناختی و اصدل واقعیدت و اوبدات واجدباتوجدود
بهعنوان بنیانهای هستیشناختی فرهندگ اسدالمی ،پایدههدای تبلیدغ بیناتمددنی را شدکل مدیدهندد.
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درصورتیکه معارف مبتنی بر این پایهها ،بدهوسدیله جددال احسدن و خطابده وارد فرهندگ عمدومی
ردند ،تبلیغ بیناتمدنی رخ میدهد.
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