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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 مشکالت فرهنگی و اجتماعی جهان اسالم

 "جهانی شدن"در پرتو 

 

ه���ای حاص���ل در مع���ادالت  تردي���دی نيس���ت ک���ه رون���د تح���والت بش���ری و دگرگونی

د و س��تد و اقتض��ای ب��رون رف��ت از محوره��ای های دا الملل��ی و گس��ترش عرص��ه بين

تر انس��انی ، مس��تلزم تجدي��دنظری انقالب��ی ي��ا  های گس��ترده تن��گ و ورود ب��ه عرص��ه

اص��الحی در نظ��ام جه��انی کن��ونی و کاس��تن ي��ا اف��زودن م��واردی براس��اس آخ��رين 

 .های انسانی است دستاوردهای بشريت و در بعد ارزش

کام�ل و ج�امعی نس�بت ب�ه جه�ان هس�تی ،  نيز ترديدی نيست که اس�الم دارای دي�دگاه

زندگی ، تاريخ ، انسان و رواب�ط س�امان بخ�ش زن�دگی و تحق�ق آف�رين ه�دف وی از 

ول��ی اگ��ر از مس��ائل تئوري��ک بگ��ذريم و ب��ر واقعي��ت موج��ود انگش��ت . آف��رينش اس��ت

های انس�انی ک�ه اس�الم نوي�د آنه�ا را داده و در  بگذاريم و تالش کنيم تا بر پايه ارزش

اجتم��اعی و زم��ام آنه��ا را در اختي��ار داش��ته ، تحق��ق مانه��ايی ک��ه اوض��اع فاص��له ز

بخش��يده اس��ت ، اي��ن وض��ع موج��ود را اص��الح کن��يم ، در اي��ن ص��ورت ، در خ��واهيم 

های کهن���ه و مت���راکم رواب���ط  ريزی ای از برنام���ه ياف��ت ک���ه وض���ع موج���ود ، آميخت���ه

سازمان ملل متحد  های گذشته ـ که منجر به شکل گيری و تأسيس المللی طی دهه بين

المللی وابسته به آن گرديد ـ  در نيمه قرن گذشته واز آنجا تأسيس نهادهای جهانی بين

های اخي�ر  ای ديگ�ر اس�ت ؛ در ده�ه الملل�ی و منطق�ه ه�ای بين با ي�ک س�ری ه�م پيمانی

های اقتص�ادی و  و فرات�ر رف�تن آن از عرص�ه" جهانی شدن"شاهد مطرح شدن ايده 

ه��ای نظ��ام  ايم ک��ه ام��روزه ب��ه مهمت��رين چالش ديگ��ری ب��ودههای  دربرگي��ری عرص��ه

 .جهانی ساخته و پرداخته خود سازمان ملل متحد ، تبديل گشته است



 ۳ 

و پيام��دهای آن و ني��ز " جه��انی ش��دن"ه��م از اينروس��ت ک��ه بهت��ر آن دي��ديم ابت��دا ب��ا 

م��وانعی ک��ه ب��ر س��ر راه��ش ق��رار دارد ، آش��نا ش��ويم و س��پس هرچن��د ب��ه اختص��ار ، 

و جهانش��مولی اس��المی را از نظ��ر بگ��ذرانيم و س��رانجام ب��ه " جه��انی ش��دن"تف��اوت 

 .، بپردازيم" جهانی شدن"برخی مشکالت و مسايل فرهنگی و اجتماعی در پرتو 

 مفهوم و تعريف آن" : جهانی شدن"
ه�ای ج�ّدی  ها و چالش ای اس�ت ک�ه پرس�ش همچن�ان ب�ه ص�ورت پدي�ده" جهانی شدن"

ويژه جوامع و کشورهايی که در حلقه اص�لی آن ق�رار خود را در برابر جهانيان و ب

يابند يا در رويارويی با آن ض�عيف  دارند و خود را قادر به ممانعت از روند آن نمی

 .سازد هستند ، مطرح می

جه�ان ای از انديش�مندان وابس�ته ب�ه خ�ارج از  غالب ن�زد طي�ف گس�ترده نظرچرا که 

در واق����ع تثبي����ت آش����کار " نجه����انی ش����د"د ک����ه اول ، بيش����تر گ����رايش ب����دان دار

داری  و ص���نعتی پيش���رفته در عرص���ه  ه���ای جوام���ع و کش���ورهای س���رمايه پيروزی

های جدي��دی ب��رای  ه��ای جه��انی و ايج��اد فرص��ت رقاب��ت اقتص��ادی ، علم��ی ، فناوری

های  ث��روت و برت��ری در گس��تره نباش��تکس��ب دس��تاوردهای بيش��تری در عرص��ه ا

دربرگيرن�ده " پدي�ده"وع است ، زيرا اين گوناگون و انحصار بازارها و توليدات متن

ها و زواي�ای انس�انی ، تم�دنی و مح�يط زيس�تی فراوان�ی ش�ده و  مسايل مرتبط با جنبه

ب��ه ش��ّدت توج��ه و عالق��ه کارشناس��ان و ن��اظران اي��ن دس��ته از مس��ايل را بخ��ود جل��ب 

ها و  ه���ا و بررس���ی ک���رده و طبيع���ی اس���ت ک���ه ه���ر پژوهش���گری ، معم���والً در بحث

خ��ود ب��ر بخ��ش معين��ی ک��ه در حيط��ه تخص��ص او ق��رار دارد ، انگش��ت ه��ای  تحليل

اي�ن ، افت�د ک�ه ي�ک منب�ع ي�ا مرک�ز  گذارد و بسيار بعيد است و به ن�درت اتف�اق می می

 .های متعدد آن ، مورد بحث و بررسی قرار دهد پديده را از تمامی جنبه

ف يا تش�خيص به لحاظ تعري" جهانی شدن"توان گفت که مفهوم  بدين ترتيب ، آيا می

اش نگاش�ته ش��ده و ب�ه قل��م آم�ده ، همچن��ان گن�گ و م��بهم  و ب�ه رغ�م آنچ��ه ک�ه در ب��اره

، ش�گفت " پدي�ده"است؟ مهم آنست که نبايد از فراوانی گفتگ�و و س�خن در ب�اره اي�ن 

زده شويم بويژه آنکه گامهای شتاب آلودی برای شکل گيری جهان جدي�دی برداش�ته 



 ٤ 

، " پدي�ده"هانی نوينی همزمان ب�ا مط�رح ش�دن اي�ن شود تا مراحل تأسيس نظام ج می

در براب�ر ي�ک  0F۱"عل�ی ح�رب"تکميل گردد ، چه اينک ما ب�ه تعبي�ر انديش�مند لبن�انی 

هستيم ؛ فتحی که با يک سری دگرگونيهای عمل�ی در س�طح جه�ان و " فتح جهانی "

" قدرتمن��د"ه��ايی ک��ه ب��ه کش��ورهای  در نقش��ه ب��ازآفرينی نقشای از تح��والت  زنجي��ره

سپرده شدن و با آنچه که در گذشته جريان داشت متف�اوت اس�ت ، همزم�ان گش�ته ب�ه 

تب��ديل ب��ه حادث��ه نخس��ت زمان��ه و " جه��انی ش��دن"ت��وان ادع��ا ک��رد ک��ه  ای ک��ه می گون��ه

 .شده است!! آن" جهانی"کودتای خطرناک 

چنانچه روند حوادث و جريانات جه�انی ب�ه هم�ين روال ادام�ه ياب�د مس�لماً راه را ب�ر 

گيری اوضاع فرهنگی جديدی در آينده ـ با هر صفت يا ويژگی که داشته باش�د  شکل

 ـ ...عل�م وراث�ت و دان�ش ژنتي�ک و کاش�ت ان�دام و العاده  های فوق و به رغم فناوری

سازد و به نوبه خود و آنچنانک�ه برخ�ی گم�ان دارن�د ، طوف�ان س�همگين و  هموار می

گي�رد و در براب�ر  ی جه�ان را ف�را میگريزناپذيری را بدنبال خواه�د داش�ت ک�ه تم�ام

شيخ کمال الدين "اين واقعيّت و اين غول فرهنگی و فناوری وحشتناکی که به تعبير 

و آنهايی ک�ه " ضعفا"، همه تمدنها و ميراث انسانی را يکجا خواهد بلعيد ،  1F۲"يطجع

قرار دارن�د ، ه�يچ چ�اره و گريزگ�اهی نخواهن�د " درحال رشد"در ليست کشورهای 

ه��ای ص��نعتی ـ  های ش��گفت انگي��ز و ش��تاب آل��ود و پي��اپی در بخش ت ، پيش��رفتداش��

ای و ارتباط�ات ، ش�کل انقالب�ی و عميق�ی در  های رس�انه سبک و سنگين ـ و عرصه

مفه�وم زم��ان و مک��ان بخ�ود گرفت��ه و در پرت��و آن جغرافي��ای جه�ان تب��ديل ب��ه دهک��ده 

گ�ذاری ب�ر آنه�ا و ش�کل ه�ا و تأثير الکترونيکی ک�وچکی ش�ده ک�ه ک�ار تحک�م ب�ر ملت

؛ چن�ين ... تر ک�رده اس�ت  را بسی ساده رفتار و زندگی و مواضع آنها ءدهی به شيوه

ن��وينی را آفري��ده ک��ه ط��ی آن ، انس��ان ، " فرهن��گ"وي��ژه و " ه��ای آگاهی"وض��عی ، 

کن��د و ب��ا  ه��ای سياس��ی و اجتم��اعی را احس��اس نمی زم��ان و مک��ان و رنگه��ا و طيف

                                     
 .۶۱، صفحه) نگاهی انتقادی: پديده جهانی شدن " (رؤية نقدية: ظاهرة العولمة : "ـ به نقل از کتاب ۱
جه�انی : نظ�م ن�وين جه�انی " ("العولم�ة و التک�تالت االقليمي�ة: النظام العالمي الجدي�د : "ـ نگاه کنيد به ۱

، مقاله اراي�ه ش�ده ب�ه چه�اردهمين نشس�ت کنف�رانس اس�المی  ۱٦، صفحه ") ای های منطقه شدن و جبهه
 ).قطر(در دوحه . م۱٦/۱/۲۰۰٦تا  ۱۱/۱قطر برگزار شده طی فاصله زمانی 
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رده و عظ���يم تبليغ���اتی ب���رای تولي���دات جدي���د خ���ود ، به���ره گي���ری از امکان���ات گس���ت

 !شود های اجتماعی و سياسی نيز چندان عيان نمی تناقضات طيف

 

 

 ابهام و چندگونگی
ای ق�رار گرفت�ه ک�ه  يون�د ب�ا تح�والت تقريب�اً خ�ارق الع�ادهپدر " جهانی شدن " مفهوم 

رده ک�ه تم�امی جوامع و ملتهای معاصر را شامل ش�ده و نتيج�ه آنک�ه انقالب�ی پدي�د آو

 ءهم���های در  و خي���ره کنن���ده" ش���گفت انگي���ز"ه���ای  جه���ان را در راس���تای دگرگونی

ها و در س��طوح گون��اگون ، رهب��ری ک��رده اس��ت ، چي��زی ک��ه ب��ه اي��ن ي��ا آن  عرص��ه

ه�ايی  اوضاع موجود و ش�کل گي�ری مف�اهيم ت�ازه و گرايش" تحريک"صورت ، در 

گفت از طريق نقدينگی حاص�ل از ، اثر گذاشته و حرکت اموال هنته ذشمتفاوت با گ

ش���رکتهای چن���د مليت���ی و  تج���ارت و مع���امالت و قرارداده���ای  امض���ا ش���ده مي���ان

 .مزيد برعلت گشته استعدد نيز کشورهای مت

، گس���ترش ش���گفت انگي���زی در گس���تره اي���ن " جه���انی ش���دن"ب���ا پي���دايش مفع���وم 

شناس�ی  های فرهنگ وسياست و جامعه حاصل آمد و دامنه آن به عرصه ها دگرگونی

ب�ه " طغي�ان"ه�ا ب�ا  و در پ�ی همزم�انی اي�ن دگرگونیو تعليم و تربيت هم کش�يده ش�د 

مفه��وم اقتص��ادی و فرهنگ��ی آن ، ک��ار ب��دانجا رس��يد ک��ه جه��ان بيش��تر ش��بيه ب��ازار 

پيک��ر و دارای  های ص��نعتی غ��ول مص��رفی بس��يار بزرگ��ی ب��رای تولي��دات ش��رکت

کش�ورهای در ح�ال رش�د ،  های کوچ�ک و های بسيار کالن گردي�د و ش�رکت سرمايه

 !در اين ميان ، زير دست و پای آن غولهای اقتصادی ، تقريباً گم يا له شدند

به نحو غيرقاب�ل در اين ميان فرهنگ جهانی و به رغم تعّدد و تنوع موجود در آن ، 

تصوری ، چيزی جز فرهنگ غربی و بطور مشخص فرهنگ آمريک�ايی نگش�ت و 

جهان در حال رش�د را بش�ّدت تک�ان داد و باع�ث ش�د اين خود نيز احساسات نخبگان 

بنامد و همين را عنوان " آمريکايی شدن جهان"يکی از اين نخبگان روند کنونی را 



 ٦ 

2Fکت���اب خ���ويش ، ق���رار ده���د

          : گوي���د  ؛ اي���ن نويس���نده در پيش���گفتار کت���اب خ���ود می ۱

ه�ا و  وته�ا و ثر امروزه پيش از ه�ر زم�ان ديگ�ری ، رون�د آمريک�ايی س�ازی ملت«

گون��اگون ، متن��وع و  ءش��ود ب��ه گون��ه هرآنچ��ه ب��ه آنه��ا مرب��وط و ب��ا آنه��ا هم��راه می

وحشتناک و دهشت انگيزی جريان دارد ؛ وجه تمايز اين زمان در آنست که آمريکا 

يکه تاز بالمنازع و تنها رهبر نظام جهانی است و درعين حال اص�رار دارد ک�ه ب�ه 

بن�د  نه�ای راهب�ردی آن همخ�وان نيس�ت ، پایاص�ولی ک�ه ب�ا برخ�ی عنوااز هيچکدام 

رئيس جمهور روسيه آنرا " پوتين"ای است که پريزيدنت  و اين همان نکته 3F۲».نباشد

که اخيراً در مونيخ آلمان برگزار شد ، به ش�دت م�ورد " امنيت جهانی"در کنفرانس 

:  حمله قرار داد ومحکومش کرد گو اينکه نامبرده يکی ازمفاهيم خطرناک آن يعن�ی

را " جه�انی ش�دن"و ديگ�ری ، . اين استراتژی را مطرح ساخت" جنگ پيشگيرانه"

 4F۳.نام نهاد» آمريکايی کردن جهان و تحميل سليقه غربی«: 

به عنوان يک پديده ، هرچن�د پيام�دهای آن در ح�ال ظه�ور " جهانی شدن"بهرحال ، 

ت�وان  یاست ولی موضوع آن همچنان دش�وار و غيرقاب�ل تعي�ين اس�ت و ب�ه س�ختی م

 .آنرا در چارچوب معينی جای داد

ای آميخت�ه از اص�طالحات و  نس�خه" جه�انی ش�دن"آي�ا : ولی پرسش اساس�ی اينس�ت 

ه�ای سياس�ی و  ها و فرهن�گ واژه مفاهيمی است که هر از گاهی بر صفحات قاموس

الحص�ولی ب�ا تم�امی  بندد يا واقعيت حتمی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، نقش می

 منفی و مثبت فرضی آنست؟های  جنبه

" جهانی ش�دن"توان مدعی شد که  های گوناگون ، آيا می هايی با جنبه و در پرتو داده

نوينی است ک�ه ب�ا تم�امی تم�دنهايی ک�ه جه�ان ط�ی " تمدن"دهی يا ايجاد  در پی شکل

ي��ا اينک��ه رش��د و ب��روز اينچنين��ی آن و ت��اريخ ط��والنی بخ��ود دي��ده ، متف��اوت اس��ت 

 ت تمدنی جاری ، تنها من باب اتفاق يا تصادف است؟همزمان با تحوال

                                     
 .م۲۰۰۲، ) لبنان(، از انتشارات دارالهادي ، بيروت " شيخ جعفر حسن عتريسی"ـ ۱
 .ـ همان منبع ۱
ب��ه س��وی ط��رح علم��ی " (نحوتن��اول علم��ي لمفه��وم العولم��ة: "ای ب��ا عن��وان  در مقال��ه" احم��د ش��هاب"ـ�� ۲

 .، منشر شد. م۱۹۹٥، سال  ۲٥شماره " الکلمة"، که در مجله ) مفهوم جهانی شدن



 ۷ 

 حضور چشمگير در دهه هفتاد قرن گذشته
از پاي��ان ق��رن گذش��ته ت��اکنون ، از جمل��ه " جه��انی ش��دن"ب��ه رغ��م اينک��ه اص��طالح 

و ) جه�ان گراي�ی" (گلوباليس�م"ترين اصطالح به ش�مار رفت�ه اس�ت ، اص�طالح  رايج

: و به يمن وجود دو ت�أليف مش�هور ) يستمقرن ب(بطور مشخص در اوايل دهه هفتاد 

 war and peace in"ب�ا عن�وان " کن�ت في�ور"و " مارش�ال م�ک لوه�ان"يکی متعلق به 

the global village) "زبيگي�و "و ديگ�ری متعل�ق ب�ه ) جن�گ وص�لح در دهک�ده جه�انی

ق�ش دو دوره ن(" Two ages Americans role in the technotronic era"با نام " برژينسکی

حض��ور چش��مگيری در محاف��ل فک��ری و ) ه��ا در عص��ر تکنوالکتروني��ک آمريکايی

 .فرهنگی آنزمان ، پيدا کرد

کتاب نخست برگرفته از تجربه جن�گ ويتن�ام و نق�ش بس�يار مهم�ی ک�ه تلويزي�ون در 

جنگی که ميان يک کشور آس�يايی و ب�دور از ق�اره آمريک�ا ب�ا آمريک�ا در جري�ان آن 

 .بود ، ايفا کرد

در اي��ن " ش��رکت کنن��دگان"خ��ود را ب��ه ص��ورت ون توانس��ته ب��ود تماش��اگران تلويزي��

ب���ازی درآورد و چن���ان کن���د ک���ه مرزه���ای مي���ان دو ق���اره و ني���ز مرزه���ای مي���ان 

 !غيرنظاميان و نظاميان ، از ميان برداشته شود

نويسنده معاصر از اين نقش گرفت اين ب�ود ک�ه رس�انه الکتروني�ک يک ای که  نتيجه

های اجتم�اعی  به مثابه محرکی برای دگرگونیان صلح ، فناوری را تواند در زم می

را ) جه�انی( globalهای خ�ود اص�طالح  در نوش�تهها  اين نويس�نده یهر دو 5F۱.درآورد

نيز در برخورد با همين موضوع در کتاب خود ، از  6F۲"برژينسکی"اند و  بکار برده

کتروني���ک و ب���ه دره���م آميختگ���ی البه���ره گرف���ت و " م���دنيت جه���انی"اص���طالح 

آمي�زی  يعنی درهم" يا تکنوالکترونيک" تکنوترونيک"تکنولوژی اشاره کرد و آنرا 

ب�ا ي�اری گ�رفتن . کامپيوتر با تلويزيون و تلفن و ارتباطات بی سيمی در جه�ان نامي�د

                                     
منتش�ره در " های جه�انی ش�دن و تض�ادهای آن ريش�ه: " ا عن�وان ای ب در مقاله" دکتر غسان العزي"ـ ۱

 .م۱۹۹۹زمستان سال  ۳۷، شماره ) لبنان(بيروت " منبرالحوار"مجله 
، مش�اور امني�ت مل�ی جيم�ی ک�ارتر ري�يس جمه�ور اس�بق آمريک�ا و کس�ی ک�ه " زبيگنيو برژينسکی"ـ ۲

 .ناميد ، به جهانيان عرضه کند" یالگوی جهانی مدرنيسم در زندگ"کوشش کرد آمريکا ، آنچه را که 
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مجم��ع "توان��د نخس��تين  از اي��ن فن��آوری بس��يار پيش��رفته ، اي��االت متح��ده آمريک��ا می

از مجموع�ه ارتباط�ات ب�ه  %۶۵د زيرا رهبری بيش از در تاريخ جهان باش" پيوسته

 7F۱.گفته وی مؤثر جهانی را در اختيار دارد

اند ک���ه  از آنزم���ان ت���اکنون ، مطالع���ات و پژوهش���های آکاديمي���ک ، کوش���ش داش���ته

ه�ای خ�ود را در اي�ن مس�ير ق�رار دهن�د ؛ ب�ه ت�دريج  ها و سمت و سوی فعاليت انديشه

های  ها و ديگ��ر رس��انه ب��روز ياف��ت و روزنام��ه های متع��ددی از اي��ن پدي��ده ، نش��انه

 .گروهی نيز اقدام به ارايه مطالبی در معّرفی و اشاره به اين پديده کردند

و با تکيه به آثار و پيامدهايی که اين پديده در تمامی سطوح ب�ه دنب�ال داش�ته و حج�م 

و ه��ا  ک��ه ن��اظران رص��د کردن��د و پژواکه��ايی ک��ه در پ��ی داش��ت ، قلمس��ترگ نت��ايجی 

نموده��ا و پيام��دهای آن��را دربرگي��رد و  ءزبانه��ا ، ب��ه دنب��ال اراي��ه عن��وانی ک��ه هم��ه

رهنمون جوهر حقيقی آن باشد ، برآمدند و در اين راستا ، برای اين پديده چند بعدی 

و . نيافتن�د " جه�انی ش�دن"های متعدد ، تعبيری مناس�بتر و ج�امعتر از  و دارای جنبه

فتادگی اين اصطالح و غلبه آن ب�ر ديگ�ر تعبيره�ا و همين خود دليلی بر رواج و جاا

 .های ساخته و پرداخته شده بود اصطالح

ها ، در ب��ر دارن��دگی عن��وان بزرگت��ری  گ��و اينک��ه وج��ه مش��ترک هم��ه اي��ن اص��طالح

 :های زير بود  برای اين پديده شامل ويژگی

ای و  مي��ان کش��ورهای جه��ان چ��ه در بع��د ارتب��اطی ، رس��انه ها ح��ذف فاص��له: يک��م 

های گون�اگون  اطالعاتی و خبری و ي�ا ب�ه لح�اظ داد و س�تدهای ج�اری مي�ان عرص�ه

ها و نژاده�ا ، مط�رح  انسانی ـ حياتی که به رغ�م تن�وع و تع�ّدد فرهنگه�ا و وابس�تگی

 .، وجه مشترک ديگری ندارند" جهان"بوده و جز وابستگی به اين 

رون�د تبلي��غ ب�رای مف��اهيم جدي�دی ک��ه ب��ه عن�وان يک��ی از نموده�ای اي��ن پدي��ده ، : دوم 

هم جوشی فرهنگی ، دره�م آمي�زی تم�دنی ، گفتگ�وی  :اند از جمله  خودی نشان داده

 ....تمدنها ، مبادالت فرهنگی و 

                                     
 .۹۵ء ، صفحه) منبع پيش گفته" (رؤية نقدية: "ظاهرة العولمة : "ـ نگاه کنيد به ۳
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ه������ای دس������تگاههای  های تکنيک������ی و فعاليت تکام������ل و پيش������رفت ش������يوه: س������وم 

ه�ای وحش�تناک در زم�ان و ب�ا س�رعتی بس�يار  فه جويیتکنوالکترونيک نوين و صر

باالتر از آنچه در قرن گذشته جريان داشت تا به دورترين نقطه روی زمين برسد و 

نيز انتقال بسيار پرشتاب اطالعات و فروپاشی مرزها و از مي�ان رف�تن موان�ع مي�ان 

در ق���درتهای محل���ی و مرک���زی " خ���رده"ه���ای مختل���ف و ن���اتوانی  ها و ملت جامع���ه

اس��تاد عب��دالجليل "ام��روزه جه��ان ب��ه تعبي��ر . ممانع��ت از اي��ن گس��ترش دهش��ت انگي��ز

تبديل به جهانی بدون دولت ، بدون ملت و ب�دون وط�ن گش�ته و فض�ای ب�ی  8F۱"الوالي

های خ���الق تبلي���غ و مرک���ز اص���لی  ش���يوه اعم���الح���د و م���رز و نامح���دود ، مک���ان 

ابج��ايی اطالع��ات و تحق��ق بک��ارگيری ابزاره��ای کنت��رل از راه دور در انتق��ال و ج

 .معامالت سريع از طريق آنها ، گشته است

يکی از مج�الت م�رتبط ب�ا مس�ايل فن�اوری و فض�ا ، خب�ری ب�ه اي�ن مض�مون منتش�ر 

س��اخت ک��ه پ��انزده ش��رکت آمريک��ايی ، اروپ��ايی و ژاپن��ی در خص��وص برنام��ه ي��ا 

ای از  ع�ها مجموب�ان�د ک�ه براس�اس آن ک�ره زم�ين  ای امضا کرده نامه طراحی موافقت

 global«: ه��ا  ای جه��انی ک��ه از س��وی آمريکايی ش��ود و ش��بکه ه��ا احاط��ه می ماهواره

network of networks «)س�اختار : "نام گرفته اس�ت ب�ه عن�وان ) ها شبکه جهانی شبکه

 global information in«" زيربن���ايی جه���انی اطالع���ات در عص���ر جه���انی ش���دن

frastructutre  «9.گردد ، تأسيس میF۲  

های  ت��أثير بس��زايی ک��ه اي��ن پدي��ده در دو بع��د  نظ��ری و عمل��ی در عرص��ه: ه��ارم چ

زن��دگی بش��ر و م��وارد م��رتبط ب��ا آن و ني��ز ابع��اد متع��ددی ک��ه اي��ن پدي��ده ش��امل آن 

ه��ای انس��انی و مح��يط پيرام��ونی آن بج��ای  گ��ردد و پيون��د و تماس��ی ک��ه ب��ا واقعيت می

                                     
از : ديالکتي��ک جه��انی ش��دن " (جدلي��ة العولم��ة ، ب��ين االختي��ار و ال��رفض: "ای ب��ا عن��وان  ـ�� در مقال��ه۱

مرک��ز " ص��ادره از س��وی  ۲٤اره، ش��م" المس��تقبل العرب��ی"منتش��ره در س��ری کتابه��ای ) پ��ذيرش ت��ا نف��ی
 .۲۲، صفحه" مطالعات الوحدة العربية

رس�انه جه�انی ش�دن و ت�أثير آن ب�ر مص�رف " (اعالم العولمة و تأثيره في المس�تهلک: "ـ نگاه کنيد به ۲
 ۲۳س��ال  ۲٥٦ش��ماره " المس��تقبل العرب��ي"از س��وی انتش��ارات " احم��د مص��طفی عم��ر: "نوش��ته ) کنن��ده

 .۷۳تا  ٥۲، صفحات . م۲۰۰۰ژوئن 
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و راه  بش�ريّت ت�اريخی س�ترگگذارد زيرا مجموعه اي�ن م�وارد ، نش�ان از رون�د  می

 .پر پيچ و خم و طوالنی تمدن وی تا رسيدن به مرحله کنونی دارد

و طرف���دار اي���ن پدي���ده ک���ه آن���را سرنوش���ت حتم���ی و پي���دايش جري���ان ش���يفته : پ���نجم 

داند که هيچ راهی جز پذيرش بی قيد و شرط آن وجود ندارد زي�را  گريزناپذيری می

تح��ّولی در جه��ت من��افع ک��ل بش��ريّت و ي��ا  بي��انگر" جه��انی ش��دن"م آنه��ا ، زع��ب��ه 

 .است"!! نهايت پيشرفتی طبيعی در مراحل تکامل بشری به سمت بی"

جه��انی "ي��ا " جه��ان گراي��ان"، ) globalisers" (جه��ان بينش��ان"اي��ن گ��روه ک��ه آن��انرا 

مراک�ز "خوانند ، با شيفتگی و شور و ش�وق عجيب�ی ، ض�رورت وج�ود  می" گرايان

کش��ورها و  فقي��تکنن��د ک��ه غالب��اً باي��د ب��ا مو را مط��رح می ج��ايگزينی" جه��انی ق��درت

ه��ای سياس���ی و اقتص��ادی جه��انی ، ب��ه رقاب���ت و  ه��ا در محدودس��ازی گرايش دولت

 !!رويارويی بپردازند

البت��ه ي��ک جري��ان عکس��ی ني��ز وج��ود دارد ک��ه اي��ن پدي��ده را بطورمطل��ق نف��ی ي��ا رد 

س�لطه س�رمايه داری کهن�ه کند زيرا برآنست که در حقيقت ، چيزی جز بازتولي�د  می

و ايج��اد تع��ديالتی در وس��ايل و ابزاره��ای آن نيس��ت ؛ اي��ن جري��ان مخ��الف ، پدي��ده 

بهره کش�ی و کس�ب : را عبارت از تحقق اهداف سرمايه داری يعنی " جهانی شدن"

 .داند می! حداکثر سود هرچند با ابزارهای جديد ديگری

نس�بت ب�ه اي�ن پدي�ده ، موض�ع  در کنار اين دو جريان ، جريان سومی ني�ز هس�ت ک�ه

های اقتص�ادی ، سياس�ی  احتياط آميزی گرفته و به توصيف اين پديده از تمامی جنب�ه

آن بس����نده ک����رده و از ص����دور هرگون����ه حکم����ی نس����بت ب����ه آن ، ... و فرهنگ����ی و 

 .خودداری ورزيده است

گو اينکه گروهی از پژوهش�گران و ن�اظران مس�لمان وج�ود دارن�د ک�ه ه�يچ ک�دام از 

ال�ذکر را قب�ول ندارن�د و ب�ه تأم�ل دقي�ق و پيگي�ر و ج�ّدی در  يانهای س�ه گان�ه فوقجر

ه�ای مثب�ت و منف�ی آن نشس�ته و آن�را ب�ا ش�ريعت  های اين پديده و ويژگی تمامی جنبه

های خود در اين راستا در ابعاد گوناگون استفاده  گيری سنجند و از نتيجه مقدس ، می

 .کنند می
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 نهای متعددبرداشت آگاهانه و گفتما
، مفه��ومی " جه��انی ش��دن"اند ت��ا از  ها و مطالع��ات آکادمي��ک ، ت��الش داش��ته بررس��ی

ي�ک بع�دی و براس�اس تخص�ص مطالع�ه م�وردنظر و س�مت گي�ری مرک�ز آکادمي�ک 

ها ،  مربوطه و برپايه مشخص سازی داليل و درنظرگيری نتايج حاصل از بررسی

از " چن�د بع�دی"من�د اراي�ه الگ�ويی ، نياز" جه�انی ش�دن"ارايه دهند حال آنکه پدي�ده 

 :منظرهای زير است 

 .ـ تعريف آن

 .ـ شکل گيری و پيدايش تاريخی و مراحل تکاملی آن

 .ـ مفهوم آن

 .ـ تجليّات گوناگون آن

 .سازد ها و خطراتی که مطرح می ـ چالش

های مثبت و منفی آن از نظر جه�ان اس�الم و در س�طح جريان�ات  ـ پيامدها و انعکاس

 ....مسايل اجتماعی و فرهنگی و  فکری و

ـ�� نق��ش آن در تحک��يم و تقوي��ت وح��دت و نزديک��ی مس��لمانان ب��ا يک��ديگر ب��ا توج��ه ب��ه 

باوری که در ضرورت درک اي�ن مس�ئله حي�اتی و ابع�اد مختل�ف آن از س�وی عم�وم 

مسلمانان داريم و معتقديم که اين باور ، منبع نگرانی دش�منان ام�ت و انديش�ه اص�يل 

 .اسالمی است

 " :جهانی شدن"مشکالت ما در پرتو 
 :شويم  در اينجا چند نکته را يادآور می

ای هرچن�د در وهل�ه  ب�رای ه�يچ مس�ئلهگيريم ک�ه م�ا  از آنچه گفته شد نتيجه می :اول 

ای صرفاً داخلی به نظ�ر آي�د ـ از جمل�ه م�ثالً مس�ايل تربيت�ی ، تبليغ�ی ،  نخست مسئله

انرژی داخل�ی ، مس�ئله کش�اورزی و توس�عه ای ، محيط زيست داخلی ، روند  رسانه

ريزی نيس�تيم  ق�ادر ب�ه برنام�ه... فولکلوري�ک و  باورهایها و  علمی و حتی مناسبت

ها توج�ه کن�يم و آن�را  در هم�ه اي�ن گس�تره" جه�انی ش�دن"مگر آنکه ب�ه رون�د جه�انی 

های ما ، ناقص خواه�د ب�ود و  ريزی مدنظر قرار دهيم ؛ در غير اينصورت ، برنامه



 ۱۲ 

در همه " جهانی شدن"ر برخورد با فضای جهانی و نفوذ ناگزير و عميق فرهنگ د

 .های زندگی ، با موانعی روبرو خواهد شد عرصه

ش�ود و  های م�ا ني�ز م�ؤثر واق�ع می ريزی اين خود ، مشکلی است که بر نحوه برنام�ه

 .دهد آنها را تحت تأثير قرار می

ل رفته و از آنجا نقش فشار خ�ارجی مفهوم دولت و قدرت آن بشّدت زير سؤا :دوم 

و نظارت جهانی ، رو به افزايش گ�ذارده اس�ت ؛ ای بس�ا اي�ن نکت�ه در عرص�ه نف�ی 

های استبدادی و سرکوب و محکوم ساختن تجاوز ب�ه حق�وق بش�ر ، ام�ر مثبت�ی  شيوه

، از اي�ن عن�اوين و ش�عارهای پ�ر زرق و ب�رق " جهانی شدن"دانيم که  باشد ولی می

کن��د و اگ��ر دخال��ت را  ق��ق من��افع تن��گ نظران��ه خ��ود ، به��ره گي��ری میتنه��ا ب��رای تح

ش�ويد و اي�ن دقيق�اً هم�ان  مخالف ب�ا ه�دفهای نه�ان خ�ود بياب�د ، از هم�ه آنه�ا دس�ت می

چيزی است که در خص�وص دس�ت برداش�تن آمريک�ا از ط�رح خاورميان�ه ب�زرگ و 

 .جديد خود ، شاهد آنيم

های آن اث�ر  نق�ش دول�ت ، ب�ر تم�امی ق�درتعالوه بر اين ، اي�ن تزل�زل و ناثب�اتی در 

های فرهنگ��ی و  گ��ذارد و س��لطه و نف��وذ خ��ود ب��رای اج��رای برنام��ه منف��ی بج��ای می

 .برد اجتماعی را زير سؤال می

های فرهنگ�ی و  همين امر در خصوص روند قانونگذاری و تنظيم آي�ين نام�ه :سوم 

و جمعي�ت و های توسعه  اينک شاهد آنيم که کنفرانس. شود اجتماعی ، مؤثر واقع می

کوشند فرهنگ غربی و ديدگاههای منحرف اجتماعی را ب�ه  زنان ، با تمام تالش می

و امث��ال اي��ن ش��عارها ، تعم��يم " ه��ای ف��ردی نوجوان��ان آزادی"و " حق��وق جنس��ی"ن��ام 

نها را در سياق حقوق بشری قلمداد کنند که در حقيقت دروازه وسيع نف�وذ آبخشند و 

 .رود ها ، بشمار می گستره به همه" جهانی شدن"

ای از  ای ، از طري���ق ايج���اد فض���ای خف���ه کنن���ده رس���انه" جه���انی ش���دن" :چه���ارم 

ای و ش��بکه اينترنت��ی در  اطالع��ات سرش��ار و ب��ا اس��تفاده از ص��دها ايس��تگاه م��اهواره

پ���ردازد و در  می] کش���ورهای مختل���ف[راس���تای تغيي���ر حق���ايق و دخال���ت در ام���ور 

خ��ش ش��ايعات و گسس��ت پيون��دها و تغيي��ر دي��دگاهها و ها و پ راس��تای تخري��ب روحي��ه
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نمون��ه آن ني��ز . کن��د عم��ل می... ه��ا و ها و کين تش��کيک در باوره��ا و ايج��اد دش��منی

ب�ا دشمنان واقعی خود را گم کن�د و ، خواهند جهان اسالم  توطئه بزرگی است که می

ی ه���ا ای ، ق���ومی ، جغرافي���ايی و ت���اريخی مي���ان اي���ن بخش های فرق���ه تحري���ک کين���ه

 .مختلف جهان اسالم ، آنرا متوجه دشمنان وهمی و خيالی ، نمايند

ب��ه " جه��انی ش��دن"های  ب��ر هم��ين س��ياق باي��د از مس��ئله اخالق��ی ک��ه رس��انه :پ��نجم 

ها ، رذاي��ل اخالق��ی ، لخت��ی گ��ری و  اي��ن رس��انه: ان��د س��خن گ��وييم  ارمغانم��ان آورده

ب�ه تبلي�غ و اراي�ه اق�دام اً هرزگی و تمامی محرمات را برای ما مباح جلوه داده و علن

کنن�د ؛ ب�دتر از هم�ه آنک�ه ، اي�ن  آنها به جوانان و مخاطب�ان تحري�ک پ�ذير خ�ود ، می

ه�ا و ايس�تگاههايی در داخ�ل تأس�يس ک�رده و  ای ، برای اينکار ، پايگاه جريان رسانه

اند که از مص�لحان و  کرده چناناند و  پيوندهای اخالقی در جوامع ما را نشانه گرفته

 .آيد يّران نيز ديگر کاری برای بهبود اوضاع ، برنمیخ

و " جه��انی ش��دن"ه��ای نظ��امی آمريک��ا ب��ا پوش��ش  اخي��راً ني��ز گرفت��ار دخالت :شش��م 

مشارکت قدرتهای بزرگ در برطرف ساختن خطرات فراروی بشريت و مبارزه با 

تروريسم و در پی مطرح سازی مفاهيم جهانی خطرناکی از جمله جنگ پيش�گيرانه 

 .ايم امثال آن ، گشتهو 

های خطرناک در افغانستان ، عراق و لبنان و جاهای ديگر و نيز تجاوزهای  دخالت

های غرب�ی ص�ورت گرفت�ه  صهيونيستی مستمر ، جملگی در راستای اجرای برنامه

ترديدی نيست که تمامی جهان شاهد آثار و پيام�دهای فرهنگ�ی ، اجتم�اعی و . است 

 .جوامع بسياری را گرفتار کرده است اقتصادی ويرانگر بوده که

ه�ای ح�اکمی هس�تيم ک�ه  ای بسا به طنز نزديکتر باشد که امروزه ش�اهد رژيم :هفتم 

جه�انی "به بهانه دفاع از شخصيّت ام�ت اس�المی و وح�دت و مقاوم�ت آن در براب�ر 

ه���ا و  ه���ا و بس���تن دهان ، اق���دام ب���ه تش���ديد کنت���رل و اف���زايش س���رکوب آزادی" ش���دن

کنن�د ک�ه از چال�ه ب�ه چ�اه پن�اه  کنند و داستان کسانی را تکرار می داد میگسترش استب

هايی ب�رای چس�بيدن بيش�تر ب�ه ق�درت و س�لطه خ�ويش ،  در واقع اينها بهانه! برند می

ني��ز ب��ا آنه��ا همس��و و " جه��انی ش��دن] "س��ردمدار[ب��يش نيس��ت و ای بس��ا کش��ورهای 



 ۱٤ 

را " جه��انی ش��دن"ري��ان ای ک��ه ه��دف نخس��ت تم��امی ج نظرن��د زي��را نف��وذ و س��لطه هم

 .بخشد دهد ، برای آنها تحقق می تشکيل می

 :و در پايان 
خوانيم که به کشف ابعاد گون�اگون  همه انديشمندان مصلح و خيرخواه را بدان فرامی

بپردازن��د و اث��رات و پيام��دهای آن��را ب��ر زن��دگی فرهنگ��ی ، " جه��انی ش��دن"پدي��ده 

هايی ب�رای به�ره  ا تهديدات را به فرصتما شناسايی کنند و بکوشند ت... اجتماعی و 

گي��ری از آنه��ا و نف��ی ابع��اد منف��ی آن ، تب��ديل نماي��د ، ص��فت قرآن��ی مؤمن��ان آگ��اه ني��ز 

 ش�وهم ف�زادهم ايمان�اً خأالذين قال لهم الن�اس ان الن�اس ق�د جمع�وا لک�م ف«: چنين است 

ب�ه آن�ان  کسانی که م�ردم) ( ۱۷۳سوره آل عمران ـ (» وقالوا حسبنا هللا ونعم الوکيل

ام�ا ب�ر ايمانش�ان ! اند ، از آنه�ا پ�روا کني�د مردم در برابر شما هم داستان ش�ده: گفتند 

 .)خداوند ما را بس و او کارسازی نيکوست: افزود و گفتند 


