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  به نام خدا
  

  ی دولت اسالمیمّل ھای فرا مسئوولیتو  جھانی شدن
  ١سیدصادق حقیقت

  
) National-Interest) سیاست خارجی خود را بر اساس منـافع ملـی (  Nation-Statesدولت ھای ملی (

تنظیم می کنند، و اگر اقداماتی در خارج از مرزھای خود داشته باشند، محوریت منافع ملـی را ھمـواره   
ظر می گیرند. مالک اصلی برای دولت ھای غیر ایدئولوژیک، منافعی اسـت کـه بـر اسـاس انتخـاب      در ن

خصوصًا اگر شکل اسـتعماری و امپریالیسـتی داشـته     -خردگرایانه حاصل می شود. اگر این گونه دولتھا
ملـت   اقدامات نظامی، سیاسی یا اقتصادی در دیگر کشورھا برای خود تعریف کنند، ھمواره نفع -باشند

  خود را بر اساس حساب ھای سودگرایانه در نظر خواھند داشت.
دولتھای ایدئولوژیک ھر چند به منافع ملی خود نظر دارند، اما به مالک مھم دیگری در عرض منافع ملی 

ھـایی در  » مسـئوولیت «ای که احساس می کننـد،  » وظیفه«توجه دارند. این گونه دولت ھا بر اساس 
ریف می نمایند. اقدامات دولت اسالمی در خارج از مرزھای خود، بـر اسـاس اصـل    خارج مرزھای خود تع

اعـم از   -آن می نامیم. این که دولت ھـای ایـدئولوژیک   "ھای فرا مّلی مسئوولیت"را  مسئوولیتوظیفه 
ھـای فـرا مّلـی     مسـئوولیت نافع ملی و مچگونه بین  -و دولت ھای مارکسیستی ٢دولت ھای اسالمی

اما به ھر حال آنھا ھمواره در پی ایجاد ھم نھـادی (سـنتری) در    ٣محل بحث ما نیست؛جمع می کنند، 
  این زمینه می باشند.

) صورت می پذیرد؛ duty» (وظیفه«ھای فرا مّلی دولت ھای ایدئولوژیک بر اساس  مسئوولیتاز آنجا که 
ھـای فـرا    مسـئوولیت اسـت  در برخی موارد ممکن  ،چه بسا با منافع ملی تزاحم پیدا کند. به بیان دیگر

آنھا شـود. ارزش ھـای    -کوتاه مدت یا بلند مدت -مّلی این گونه دولتھا باعث ضرر رساندن به منافع ملی
) Rational choiceایدئولوژیک دراین گونه تزاحم ھا بر محاسبه سود و زیان به روش انتخاب خردگرایانـه ( 

) و کرم (صّلی اهللا علیه و آلهمانند حکومت پیامبر ادولت ھای اصیل اسالمی (ھ ،تقدم دارد. به طور مثال
ز بـا  ج) اقداماتی داشته اند، که Tribe-Stateقبیله ( -امام علی (علیه السالم)) در ھمان چارچوب دولت

  تحلیل فوق و محوریت ارزشھا امکان پذیر نمی باشد.
اشـد، امـا شـکل و    ھای فراملی دولت اسالمی ھر چند ممکن است اصـول ثـابتی داشـته ب    مسئوولیت

نمی توان انتظار داشت ماھیت و شکل این گونه  .ماھیت آن به حسب زمان ھای مختلف تحول می یابد
 ،یک صورت داشه باشد. به ھمین میزان ملی -امپراتوری و دولت -قبیله، دولت -ھا در دولت مسئوولیت

ھـای   مسـئوولیت اھیت می توان انتظار داشت که فرسایش حاکمیت دولت ھا در عصر جھانی شدن، م
فرا مّلی دولت اسالمی را دچار تحول نماید. جھانی شدن به عنوان پدیده ای که در چنـد دھـه اخیـر رخ    

پاسـخ گـویی بـه ایـن     ھدف این مقالـه   نموده، کلیه مفاھیم سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
سئوولیت ھای فرا مّلی دولت سئوال است که جھانی شدن (به عنوان متغیر مستقل) چه تحولی در م

، دو فرضـیه زیـرا را پـی خـواھیم     پدید می آورد. در پاسـخ بـه سـئوال    اسالمی (به عنوان متغیر وابسته)
  گرفت:

سیاسـی   -، مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی را از سطح نظـامی جھانی شدنفرضیه نخست: 
  اطالعاتی تغییر خواھد داد. -به سطح اقتصادی

فرصـت ھـا و زمینـه ھـای مختلفـی بـرای تحقـق         جھـانی شـدن  ر چند از دیـدگاه نظـری،   فرضیه دوم: ھ
جھـانی  مسئوولیت ھای را مّلی دولت اسالمی آماده می سازد؛ اما بر اسـاس تحلیلـی واقـع گرایانـه،     

  عامل تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی تلقی می شود. شدن
و نسبت آن با جھان  جھانی شدنست ابتدا از یک سو مفھوم و آثار در راستای سازماندھی مقاله الزم ا

سوم و آموزه ھای دینی و اسالمی را بررسی کنیم؛ و از طرف دیگر با تشریح مسئوولیت ھای فرا مّلی 
  قرار می گیرد. جھانی شدندولت اسالمی، نشان دھیم که چگونه این امر تحت تأثیر مسأله 

  
  جھانی شدنمفھوم و پیشینه 

را عبـارت از درھـم آمیـزی اقتصـاد، جامعـه شناسـی،        جھـانی شـدن   ١٩٩٥میته بین المللی در سـال  ک
واژه  ٤سیاست، فرھنگ و رفتارھا از طریق نفی مرزھا و پیوستگی ملـی و اقـدامات دولتـی تعریـف کـرد.     

Globalization  بـه   ھمچنـین و  ،(جھـانی شـدن)  » جھانشـمول شـدن  «مـی تـوان بـه     در زبان فارسیرا
درھم فشـردن  «را به  جھانی شدنرابرتسون دونالد  ) ترجمه نمود.سازیجھانی » (نشمول کردنجھا«

و تبدیل آن به مکان واحد، و در عین حال تراکم آگاھی نسبت به جھان به عنوان یک کـل تعریـف   » جھان

                                                
 عضو ھیأت علمی دانشگاه مفید. - ١
آن گونه دولت ھایی ھستند که ایدئولوژی اسالمی را راھنمای عمل خـود در  » المیدولت ھای اس«مقصود از  - ٢

سیاست و حکومت قرار می دھند (ھمانند جمھوری اسالمی ایران)، نه کشورھایی که صـرفًا مـردم آن مسـلمان    
الت ھستند (ھمانند ترکیه). کشورھای دسته دوم بر اساس اندیشه عرفی گرایی (سکوالریستی) اعتقادی به دخ

 دین در سیاست ندارند.
، تھـران،  مسئوولیت ھای فرا مّلی در سیاست خـارجی دولـت اسـالمی   در این زمینه ر.ک سیدصادق حقیقت،  - ٣

 .١٣٧٦مرکز تحقیقات استراتژیک، 
 ).١٣٨١(دی ماه  ١، ش جھانی شدن دین دبیرخانه دین پژوھان، مجله - ٤



٢ 

 امـا یگانـه شـدن را نبایـد بـا در مفھـوم       ،گرچه به معنی یگانه شدن جھان است جھانی شدنمی کند. 
ند کم و بیش مستقلی معرفی مـی کنـد   یرا یک فرآ جھانی شدنوحدت و ادغام اشتباه کرد. رابرتسون 

در محافل دانشگاھی چندان  ١٩٨٠این واژه تا اواسط دھه  که منطق، جھت و نیروی محرک خود را دارد.
در آن قید را فرآیندی اجتماعی می داند که  جھانی شدنوم واترز، لکما ١به رسمیت شناخته نمی شد.

گرچه  ،و بندھای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرھنگی سایه افکنده، از بین می رود. به عقیده او
وارد  ١٩٦١) در سـال  globalizationالح (ط) بیش از صدھا سال قدمت دارد، ولی اصglobalواژه جھانی (

  در نظر گرفت:سه احتمال زیر را می توان  جھانی شدندر خصوص  ٢ فرھنگ وبستر شد.
فرآیندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از اعمال زمان تأثیرات آن رو  جھانی شدن - 

  به فزونی بوده است، اما اخیرًا یک شتاب ناگھانی در آن پدیدار شده است.
امـا اخیـرًا در    ؛با نوگرایی (مدرنیسم) و توسعه سرمایه داری ھمزمان بوده است جھانی شدن - 

 ناگھانی به وجود آمده است. آن شتاب
فرآیندی متأخر است که با سـایر فرآینـدھای اجتمـاعی نظیـر فراصـنعتی شـدن،        جھانی شدن - 

) سـرمایه داری ھمـراه مـی    deconstructionفرانوگرایی (پست مدرنیسم) یا شالوده شکنی (
 ٣باشد.

پسـت مـدرن) تلقـی مـی     را پدیـده ای مـدرن (و نـه     جھانی شدناز آنجا که معموًال دانشمندان مختلف 
را به  جھانی شدنوید ھلد فرآیند ید کنند، باید گفت احتمال دوم بیش از دو احمال دیگر قابل تأیید است.

عنوان ظھور عصر دگرگونی ھای دوران ساز در زندگی و جھان بشری در نظر می گیرد. وی با رد دیدگاه 
جھـانی  رسـیده مـی داننـد) و شـکاکان (کـه      جھان گرایان افراطی (که عصر دولت ھای ملی را به پایان 

نیـروی محرکـه    جھـانی شـدن  را صرفًا یک افسانه تلقی می کنند)، این نظر را تأیید می کنـد کـه    شدن
  ٤تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که جوامع مدرن و نظم جدید جھانی را شکل خواھد داد.

بط اجتماعی بـه وسـیله آنھـا یکپارچـه مـی      سنت ھایی اطالق می شود که رواشدن به تمامی جھانی
 .و وابسـتگی متقابـل   (نوسـازی)  مدرنیزاسـیون  :گردد. این امر نمایانگر دو تحـول عمـده در جھـان اسـت    

ان و تصویری از ھم پیوندی ھا و ارتباطـات بـین دورتـرین منـاطق جھـ      راز یک سو تداعی گ جھانی شدن
در آن تمـام ریشـه ھـای جغرافیـایی، سیاسـی و       بشر آینده ای اسـت کـه  معارضه با تعصبات کھنه، و م

-یـک بـازار عنـان    ازفرھنگی منازعات اجتماعی خشکیده می شـود، و از طـرف دیگـر تصـویری ترسـناک      
و بحران ھای  ؛ملتھا را بگسلد -ھای سیاسی دولتهگسیخته ای را القا می کند که ممکن است شالود

بـه وجـه اول، و    جھـانی شـدن  در واقع موافقـان   اجتماعی و زیست محیطی خاص خود را به وجود آورد.
  مخالفانش به وجه اخیر مسـأله توجه می کنند.

) مـی داننـد. طبـق احتمـال اول،     Processرا یک پروژه، برخی دیگر آن را یـک رونـد (   جھانی شدنبرخی 
اقتصادی کشورھای غربی است؛ در حالی که طبـق   امری ارادی و متأثر از سیاست ھای جھانی شدن

سـابقه مسـأله    تمال دوم، این امر پدیده ای غیر طراحی شده و نتیجه انقالب اطالعاتی مـی باشـد.  اح
» پایـان تـاریخ  «و نظریـه   ١٩٦٠مک لوھان در دھـه  » دھکده جھانی«را می توان در نظریه  جھانی شدن

ای انقـالب صـنعتی در ابعـاد دانـش ھـ      ی ھـانتینگتون پـی گرفـت.   »برخـورد تمـدن ھـا   «فوکویاما و نظریه 
سیبرنتیک، ژنتیک و انفورماتیک (انقالب اطالعاتی) پس از انقالب اول و دوم صنعتی باعث شد ارتباطات 

و کره زمین به دھکده ای جھانی تبدیل گردد. آثار تسریع کننده ارتباطات و حمل و  ؛جھانی گسترش یابد
» انفجار اطالعـات «را  ) آنMc Luhan( ننقل سریع موجب ایجاد تأثیر ساختاری شده است که مک لوھا

می نامد. نکته ای که در پیش بینی وی مستتر است، خوش بینی بشر در ھماھنگ زیستن با یکـدیگر  
  ٥است.

  
   جھانی شدنآثار و ویژگی ھای 

آوری، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی مطالعـه مـی کننـد.    را معموًال در چھار حوزه فن جھانی شدنفرآیند 
سـخن مـی رود. انقـالب صـنعتی در دھـه       "انقالب صنعتی سوم" اصطالحز در حوزه فنی و تکنولوژیک، ا

انقالب صنعتی دوم در نیمه اخیر قرن نوزدھم تحـولی در فـن آوری    ؛تحولی در تکنولوژی تولید بود ١٧٥٠
و سرانجام موج سوم انقالب صنعتی در پایان قرن بیستم، فن آوری اطالعات  ؛ارتباطات و توزیع ایجاد کرد

دگرگون ساخت. در نتیجه گسترش فنآوری مـاھواره ای و گسـترش رسـانه     انگیز ای اعجابه را به شیو
و حـوزه عمـومی مشـترکی در     ؛ھا، فاصله ھای مکانی و جغرافیایی معنای خود را از دسـت مـی دھـد   

را در مفـاھیمی   جھانی شدنسطح جھان پدیدار می شود. برخی نویسندگان ویژگی ھای اصلی عصر 

                                                
، ترجمه کمال پوالدی، تھران، نشر ثالث، تماعی و فرھنگ جھانیجھانی شدن: تئوری ھای اجرونالد رابرتسون،  - ١

 .٣٦-٣٥و  ١٢، ص ١٣٨٠
ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تھران، سازمان مدیریت صنعتی،  ،جھانی شدنمالکوم واترز،  - ٢

 .١٠، ص ١٣٧٩
 .١٤-١٣ھمان، صص  - ٣
سـید محمـدکاظم    در، ترجمـه پیـروز ایـزدی،    »جھـانی شـده  نظریه روابط بین الملل در دنیـای  «فرھنگ رجایی،  - ٤

، ١٣٨١، تھران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللـی،  جھانی شدن: برداشت ھا و پیامدھاسجادی پور (زیر نظر) 
 .١٠-٩ص 

، ترجمه عبدالحسن آذرنگ، تھران، آگـه،  پدیده جھانی شدن: وضعیت بشری و تمدن اطالعاتیفرھنگ رجایی،  - ٥
 .٢٧ ، ص١٣٨٠
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ی، عصــر آگــاھ -الکترونیــک جھــانی، انقــالب اطالعــاتی، فشــردگی زمــان و جھــان  چــون ظھــور دھکــده
اقتصـاد امکـان اجـرای سیاسـت ھـای       جھـانی شـدن  چـون   ١بـر شـمرده انـد.    سیبرنتیک و پایان جغرافیا

فرآینـدھای مـالی و اقتصـادی در سـطح ملـی تـابع سـاز و         ،ه مفھوم قدیم را منتفی سـاخته اقتصادی ب
بـر اقتصـاد ملـی از دسـت      و کنتـرل دولـت ھـا    ؛یری ھای محلی نخواھند بودکارھای داخلی و تصمیم گ

از لحاظ سیاسی، گسترش اقتصاد جھانی توانایی ھای دولت ھای ملی برای کنتـرل اداره   .خواھد رفت
امور داخلی را محدود می سازد. اقتدار سازمان ھای بین المللـی از جملـه سـازمان ملـل متحـد، بانـک       

لمللی پول و سازمان تجارت جھانی روز بـه روز رو بـه گسـترش اسـت. در سـطح      جھانی، صندوق بین ا
فرھنگی نیز از پیدایش جامعه مدنی جھانی سخن گفته می شود. برخـی از جنـبش ھـای فرھنگـی و     

 ٢اجتماعی به موضوعاتی نظر دارند که از حدود توانایی و گستره فعالیت دولت ھای ملی فراتر می رود.
  فرھنگ ھای محلی و ادیان الھی و غیر الھی قابل مطالعه است. وضعیت ،در این بین
بـه شـکلی کـه مسـائل      ؛ا را به عصـری جدیـد وارد مـی کنـد    م جھانی شدنمی توان گفت  ،در مجموع

سیاسی، اقتصادی، فنی، فرھنگی و اجتماعی شکلی نو می یابند. از آن جمله می توان به مـوارد زیـر   
  اشاره نمود:

  ؛ی ملیھا فرسایش حاکمیت دولت - 
حاکمیت نھادھا و رژیم ھای بین المللـی و غیـر دولتـی بـه جـای رژیـم ھـای محلـی و ملـی و           - 

 منطقه ای؛
 سیال و چند مرکزی شدن روابط بین الملل؛ - 
 برداشته شدن مرزھا در اقتصاد بین الملل؛ - 
و افـزایش   ،احتمـاًال کـاھش دسـتمزدھا    ، نیـروی کـار، فـن آوری و سـرمایه،    کـاال  جھانی شـدن  - 

 ری؛بیکا
 افزایش بھره وری؛ - 
 کاھش ارزش کاالھا، مواد اولیه و نیروی انسانی؛ - 
 ٣اطالع رسانی؛ جھانی شدنانفجار اطالعات و گسترش وسایل ارتباطات جمعی و  - 
 ٤ارائه فرھنگی جھانی که احتماًال از ویژگی نسبیت و بحران معرفت شناختی برخوردار است؛ - 
 نسبی شدن مفھوم شھروندی و ھویت؛ - 
 ٥ی زدایی و احتماًال فرھنگ زدایی، در کشورھای جنوب؛ایدئولوژ - 
 فرھنگ مصرف و رفاه مادی. - 
 

  و جھان سوم جھانی شدن
و به ھمین دلیل بـا سـرمایه داری و    ٦؛دنتلقی می شو جھانی شدن، ابزارھای اصلی آزاد اقتصاد و بازار

بـر کشـورھای    شـدن  جھـانی بر ھمین اساس می توان گفـت   .دنلیبرالیسم اقتصادی پیوند پیدا می کن
  جھان سوم و در حال توسعه نیز تأثیرات خاص خود را دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  زیاد شدن فاصله کشورھای شمال و جنوب (کشورھای غنی و فقیر)؛ - 
 گسترش فقر جھانی؛ - 
 تحمیل الگوی اقتصاد کشورھای بزرگ به کشورھای در حال توسعه؛ - 
 قیمت ھای داخلی؛» دالری شدن« - 
 تحمیل فرھنگ و دموکراسی غربی به دیگر کشورھا؛ - 
 ٧ بحران محیط زیست. - 

اول ایـن   نیز حفظ کرده است: جھانی شدنجھان سوم دو ویژگی خود را در عصر  ،به قول ھری مگداف
 ؛نگاه می دارد، ھمچنان به جای خود باقی است» کانون«را در اسارت » پیرامون«که قیود وابستگی که 

ھمان گونه که در سرتاسر طول تاریخ سرمایه داری  -و دوم این که شکاف و فاصله میان کانون و پیرامون
جھـان گسـتری نـه جھـان را ھمگـن      به واقع،  ٨روز به روز بزرگ تر و عمیق تر می شود. -شاھد بوده ایم

امـین   سـمیر  و نه ھمه شمولی آن بر ھر کسـی بـه شـیوه ای یکسـان تـأثیر گذاشـته اسـت.        ،ساخته
و ترویج  ،ویژگی ھای جھان گستری را تقویت نمودن توزیع نابرابر ثروت در میان بخش ھای مختلف جھان

این گونه تحلیل ھا در حالی است  ٩نابرابری در میان کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه می داند.

                                                
، تھـران، نگـاه معاصـر،    دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره جمھـوری اسـالمی  حسین بشیریه،  - ١

 .١٦٣-١٦٢، صص ١٣٨١
 .١٦٥-١٦٣ھمان، ص  - ٢

٣ - See: Jeffrey James, Globalization, Information, Technology and Development, U.S.A, St. Martins 
Press, ١٩٩٩. 

 .٢٨٨-٢٨٥و  ١٣-٩، صص ١٣٨٠، تھران، قومس، جھانی شدن فرھنگ و سیاستی اصغر کاظمی، عل - ٤
 .١٠٣، ص ١٣٨١، تھران، صمدیه، ، آن سوی جھانی شدنمحمدحسین رفیعی - ٥
، ١٣٧٦، تھران، نشر توسـعه،  جھانی شدن جدید سرمایه داری و جھان سوم ،وحید کیوان: (ترجمه و پژوھش) - ٦

 .٥٢ص 
 حات متعدد.ھمان، صف - ٧
 .١٠٧، ص ١٣٨٠ترجمه ناصر زرافشان، تھران، آگه،  جھانی شدن با کدام ھدف؟ ھری مگداف (و دیگران)، - ٨
 .١٩٠رجایی، پیشین، ص  - ٩
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آثار و لوازم آن ندارنـد.  و  جھانی شدنکه کشورھای در حال توسعه چاره ای جز ھماھنگ نمودن خود با 
، میھمان ناخوانده ای است که بدون رضایت ایشان، خواھد آمد. امـروزه مسـأله   جھانی شدنبرای آنھا 

توسعه جھان سوم با سه پدیده جھانی شدن، دموکراسی و گسترش ارتباطات به شکل اندام وار پیوند 
  خورده است.

  
  و دین اسالم جھانی شدن

ھی در زمینه گسترش پیام خداوند به سرتاسر جھان وجود دارد، جھان گرایی یا آن چه در برخی ادیان ال
گونه کـه مـالکوم واتـرز اشـاره      ھمان .)globalization( جھانی شدن) است، نه globalism( گراییجھان

دارد، یگانه بودن خداوند و برابری بندگان او به این استدالل منجر می شود که بشـریت جامعـه واحـدی    
می دھد که در آن مرزھای جغرافیایی و قلمروھای سیاسی اعتبار ندارند. در بین ادیـان الھـی،    تشکیل

فلسفه انتظـار و ظھـور امـام غائـب      ١داشته اند. جھان گراییاسالم و مسیحیت بیشتر از دیگران داعیه 
 ،ن حالی اسالم در سرتاسر کره زمین است. در عیگرای(علیه السالم) در مذھب تشیع، مستلزم جھان

دینـی نـه تنھـا بـا      گرایـی تفاوت قائل شـویم. جھـان   جھانی شدن بافوق به معنای ی گرایباید بین جھان
متفاوت است، بلکه در برخی گرایش ھـای خـود (ھماننـد اخـوان مسـلمین و بنیـادگرایی        جھانی شدن

م رابطه تنگاتنگ اسال جھان گراییمسئوولیت فرا مّلی دولت اسالمی با  ٢اسالمی) با آن مخالفت دارد.
برقـرار   جھـانی شـدن  اما نمی توان به سادگی این ارتبـاط را بـین مفھـوم مسـئوولیت فـرا مّلـی و        ؛دارد

گونه که حکومت ملی و مـیھن را تھدیـد مـی     ھمان جھانی شدنبه قول محمد عابد الجابری،  ساخت.
ن را به دفاع از ھویت انرا نیز ھدف قرار می دھد. در حالی که حسن حنفی مسلما» امت«کند، مفھوم 

ی ھمچون برھان غلیون مقابله با جھانی شدن نتفکرامفرھنگی و سنت دینی خویش ارجاع می دھد، 
 ٣و معتقدند فرھنگ ما نیز با جھانی شدن و مالزمات فرھنگی آن باید ھمراه شـود.  ؛را میسر نمی دانند

م رو بـه رو نبـوده اسـت. بیمـاری ھـای      دینداری در دنیای جدید با مسائلی روبرو شده، که در دنیای قدی
مھم دینداری عبارتند از: تعصب، جزم و جمود، پیشداوری، بـی مـدارایی و عـدم تسـامح. مسـائلی کـه       
دینداری در دنیای جدید را با مشکل روبرو ساخته، عالوه بر جھـانی شـدن مسـائلی ھماننـد ارزشـمند      

  ٤انی مکاتب را در برمی گیرد.شدن استدالل گرایی، مادیت روش شناختی و آزمون این جھ
  

  مبانی دینی مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی
ای اسـت کـه   » وظیفـه «، مبنای اصلی مسئوولیت فـرا مّلـی   ونه که در ابتدای مقاله اشاره شدھمان گ

ارتبـاط دارد، امـا   » حق«با » تکلیف«و » وظیفه«دولت اسالمی بر دوش خود احساس می کند. ھر چند 
-مبنای ھر کدام و راه ھای کشف آنھا متفاوت است. به ھمین دلیل طرق کشف مسئوولیت به ھر حال

فرا مّلی عمدتًا نقلی و مبتنی بر وحی می باشد. دو عامل مھم و مرتبط بـا مسـئوولیت ھـای فـرا      ھای
من « ند:پیامبر گرامی اسالم (صلی اهللا علیه و آله) فرمود ٥مّلی در دین اسالم عبارتند از: دفاع و والیت.

ھر کس ندای (مظلومیت) فردی را بشنود « ٦».سمع رجًال ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم
دقت در روایت فوق روشن می کند کـه اوًال شـخص    ».و به کمک وی نشتابد، مسلمان (واقعی) نیست

ظلومـان و  و بنـابراین وظیفـه مـا کمـک رسـاندن بـه کلیـه م        ؛اثه کننده الزم نیست مسـلمان باشـد  استغ
مستضعفان جھان است. نکته دومی که از روایت فوق می توان برداشت کرد آن است که وجوب پاسـخ  

اگـر مسـلمانی خـود را تنھـا     پـس  دادن به ندای مظلومان ھم شکل فردی دارد، و ھم شکل اجتمـاعی.  
(صـلی اهللا  بیابد و در جمع مسلمانان یا در سایه دولت اسالمی زندگی نکند، مورد خطاب رسـول اکـرم   

علیه و آله) برای کمـک بـه مستضـعفان قـرار دارد؛ ھمـان گونـه کـه ایـن تکلیـف ممکـن اسـت بـر جمـع              
ن وجود دارد که یک یا دو نفر امسلمانان (به عنوان یک گروه یا یک ملت) واجب شود، در مواردی این امک

آن را داشته باشـد. در ایـن    نتوانند واجبی کفایی را ادا نمایند، ولی جمع با لحاظ کلیتش امکان عمل به
نکتـه سـوم در روایـت مـذکور آن      حالت واجب کفایی جمع (بما ھو جمع) را مورد خطاب قـرار مـی دھـد.   

است که ظلم اشکال مختلف دارد. مصداق بارز ظلم تحت فشار قرار گرفتن مسلمانان به وسیله کفار به 
و  ؛می دارد، مصداق بارز ظلـم اسـت   طرق فیزیکی است. آن چه اسرائیل در مورد فلسطینی ھا اعمال

مشمول حدیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) می شود. ظلم مصادیق دیگری از جمله جلوگیری از تبلیـغ  
ھر چند طرف مقابـل وارد جنـگ علنـی و     ،اسالم و سانسور کردن کالم حق داراست. در این گونه موارد

رسیدن به حق و حقیقت محروم ساخته است. مرتضی نظامی با ما نشده، اما به نوعی دیگر مردم را از 
مقدس ترین اقسام جھادھا و مقـدس تـرین اقسـام جنگھـا، جنگـی      " مطھری در این زمینه می نویسد:

است که به عنوان دفاع از حقوق انسانیت صورت گرفته باشد. با مشرکین می توانیم بجنگیم به خـاطر  
ید را یک مسأله عمومی و جزء حقوق انسانی و از شرایط این که ریشه فساد را اساسًا بکنیم. اگر توح

                                                
 .١٨٧واترز، ھمان، ص  - ١
 .١٩٤ھمان، ص  - ٢
 .٦٩ش ، پگاه، مجله »اندیشمندان مسلمان و قرائت اسالمی از جھانی شدن«سید عبدالقیوم سجادی،  - ٣
 ).١٩/١١/١٣٨١، (گوناگون ، ھفته نامه »مشکالت دینداری در دنیای جدید«مصطفی ملکیان،  - ٤
بـه عنـوان   » والیت«و » دفاع«دو متغیر  ،مسئوولیت ھای فرا مّلی در سیاست خارجی دولت اسالمیدر کتاب  - ٥

ابسته پژوھش در نظر گرفته شده به عنوان متغیر و» مسئوولیت ھای فرا مّلی«متغیرھای مستقل پژوھش و متغیر 
 اند. (ر.ک: حقیقت، پیشین، فصل چھارم و پنجم).

 .١٦٤، ص ٢اصول کافی، ج  - ٦



٥ 

سعادت عموم بشر دانستیم، جنگ ابتدایی با مشرک به عنوان حریم توحید و دفاع از آن به عنوان قطع 
حتـی اگـر دشـمنان قصـد تجـاوز بـه مـا را ھـم نداشـته           ،طبق نقل قول فـوق  ١"ریشه فساد جایز است.

که ھر چند توحید تحمیل کردنی نیست، ولی ریشه فسـاد   د، چراباشند، می توان با آنھا وارد جنگ ش
را می توان با جنگ کند. مطھری در مقابل کسانی که توحید و عقیده را امری شخصی می دانند، مـی  

 ٢مصلحت ایجاب می کند با قوم مشرک بجنگیم. ،و به ھمین دلیل ؛گوید توحید جزء حقوق انسانھاست
ی ممکن است مورد خدشه قرار گیرد، و ھر چند اقوال دیگری در خصوص ھر چند برداشت مذکور از جھان

ولی به ھر حال می توان بـه ایـن مطلـب اشـاره      ٣وجود دارد؛ -الاقل در زمان غیبت کبری -جھاد ابتدایی
  و اندیشمندان مختلف در این زمینه آرای متنوعی ارائه نموده اند. ؛دامنه وسیعی دارد» ظلم«نمود که 

که در اثبات و محدوده مسـئوولیت ھـای فـرا مّلـی از دیـدگاه اسـالم تـأثیر دارد، والیـت و          مسأله دیگری
حیطه آن است. اگر برای مسلمانان نوعی از والیت نسبت به دیگر مسلمانان یا مستضعفان اثبات شود، 

سـبت  و بـه ھمـان ن   ؛ر نسبت به فرزند دارای والیت استخواھند بود. پد» مسئول«به ھمان اندازه آنھا 
نیز می باشد. دولـت و امـت اسـالمی نیـز بـه انـدازه والیـت خـود نسـبت بـه دیگـران،             مسؤولیتدارای 

بدیھی است اختالف اقوال در حیطه والیت، در دامنـه و وسـعت مسـئوولیت ھـای فـرا       .دارند مسؤولیت
نظریـه  ممتغیری وابسته نسـبت بـه   مّلی نیز تأثیر می گذارد. مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی 

. مھـم تـرین نظریـه ھـای حاکمیـت در      شـود محسوب میھای مختلف حاکمیت در فقه سیاسی شیعه 
اندیشه سیاسی عبارتند از: سلطنت مشروعه، والیـت انتصـابی عامـه فقیھـان، والیـت انتصـابی عامـه        

 ت مردم با نظـارت مرجعیـت،  شورای مراجع تقلید، والیت انتصابی مطلقه فقیھان، دولت مشروعه، خالف
دامنه والیت از حیث تقیید  ٥و حسبه حکومتی. ٤والیت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی، نظریه وکالت

و ھمچنین از نظر نوع تعامل با حکومت ھای عرفـی یکسـان نیسـت. بـر اسـاس نظریـه        ،تقیید و اطالق
 - اکـرم (صـلی اهللا علیـه و آلـه)     ھماننـد رسـول   -والیت انتصابی مطلقه فقیھان، رھبر جامعـه اسـالمی   

در حالی که در شـش نظریـه اخیـر، والیـت و قـدرت بـه شـکلی         ؛رای والیت بر کلیه مردم جھان استدا
محدود می شود. تحدید قدرت دولت اسالمی به شکل مستقیم بر محدود شدن مسئوولیت ھـای فـرا   

مبحث حاضر، قدرت مشـترک ھـایی   البته بین نظریات مذکور در خصوص  مّلی دولت اسالمی تأثیر دارد.
نیز وجود دارد. قدر متیقن مسئوولیت ھای فرا مّلی (که در کلیه نظریـه ھـای فـوق بـه شـکل مشـترک       
وجود دارد)، نیز به خودی خود دامنه وسیعی را در بر می گیرد. وظایفی که ما به عنوان مسلمان بودن و 

فـوری و اضـطراری بـه کسـانی کـه جانشـان در       انسان بودن در برابر دیگران داریم (ھماننـد کمـک ھـای    
معرض خطر قرار گرفته است) را می توان در این زمره نام برد. این گونـه وظـایف، تـابع اختالفـات فقھـی      

  نیستند.
  

  عوامل بیرونی تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی
تضــی ایجــاد بــه عنــوان مھمتــرین عوامــل مق » والیــت«و » دفــاع«ھمانگونــه کــه اشــاره شــد دو عامــل  

مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی تلقی می شوند. دو عامل فوق به لحاظ سعه و ضیقی که در 
قرائت ھای مختلف نسبت به آنھا وجود دارد، تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی نیز بـه شـمار مـی    

ھای فـرا مّلـی در نظـر    ) محدود کننده مسئوولیت Textualروند. اگر این دو عامل را عوامل درون متنی (
اولـین   گیریم، می توانیم به عوامل تحدید کننده خارجی (خارج از حوزه نصوص دینی) نیز اشاره نمـاییم. 

مسأله ای که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود آن است که نصوص اسالمی (قـرآن و سـنت) در   
لبته قدرت دولت اسالمی به زودی زمانی انشاء شد که جامعه اسالمی به شکل قبیلگی می زیست. ا

) مدینـه بـه دولـت    Town-Stateشـھر (  -) و یـا دولـت  Tribe-Stateقبیلـه (  -فزونی گرفت، و شـکل دولـت  
امضـای قـرارداد    و با پایان جنگ ھای سی سـاله  ،) تحول یافت. در عصر جدیدEmpire-Stateامپراتوری (

) به وجـود آمـد،   Nation-Statesملت ( -ولتشکل جدیدی از دولت ھا به نام د ،١٦٤٨وستفالی در سال 
که به نوبه خود الزامات جدیدی را برای کشورھای اسالمی به ھمراه داشت. مھمتـرین مسـأله در ایـن    

دولـت ھـای    ،میان، به رسمیت شناخت دیگر کشورھا با حدود جغرافیایی خاصشان بود. بر این اسـاس 
ت در امور داخلی یکدیگر را نداشتند. مسأله فـوق  ملی دارای شأن حقوقی یکسان بودند، و اجازه دخال

بــزرگ عثمــانی بــاال گرفــت؛ و پدیــده  یبــا فروپاشــی امپراتــور ١٩١٨بــین مســلمانان بــار دیگــر در ســال 
   یا ملی گرایی در بین متفکران اسالمی مخالفان و موافقانی پیدا کرد.» ناسیونالیسم«

) را بـه ذھـن متبـادر مـی     Modernityو تجـدد ( حضور دولت اسالمی در دنیای مدرن، مسأله جمع سنت 
گونه که انسان سنت گرا قبل از عصر تجدد سئوالی با عنوان چگـونگی جمـع بـین ایـن دو      سازد. ھمان

ملـت   -مفھوم در ذھن نداشت، دولت ھای اسالمی نیز قبل از دوران جدید با مسـأله اسـتلزامات دولـت   
باید به شکلی موضع خود نسبت به شناسایی  -خواھدچه بخواھد و چه ن -روبرو نبودند. دولت اسالمی

دیگر کشورھا، نسـبت مسـئوولیت ھـای فـرا مّلـی و مرزھـای جغرافیـایی، داورھـای بـین المللـی (کـه            
بـین المللـی و دیگـر مسـائل مـرتبط را معـین نمایـد.        مشروط به قیود اسالمی نیستند)، سازمان ھـای  

و به  ؛ملت ناسازگاری دارد -برخی موارد با لوازم دولت مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی الاقل در
                                                

 .٥١-٢٩، صص ١٣٦٨، تھران، صدرا، جھاد مرتضی مطھری، - ١
 .٥١-٥٠ھمان، صص  - ٢
 .٣٤٩-٣٢٧حقیقت، پیشین، صص  - ٣
 .١٣٧٦ ، تھران، نی،نظریه ھای دولت در فقه شیعهمحسن کدیور،  - ٤
 .٢٧٠-٢٦٤، صص ١٣٨٠، تھران، ھستی نما، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعهسیدصادق حقیقت،  - ٥
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  ھر حال باید یکی را به نفع دیگری تعدیل نمود.
مسأله دیگری که می تواند به عنوان عامل تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی تلقی 

ب وفای به عھد وم و وجواصل اولیه در قراردادھای بین المللی، لز ١، قراردادھای بین المللی است.شود
و پیمانی از ابتدا شروط الزم را نداشت و به طور مثال موجـب اسـتیالی کفـار شـد، از     است. اگر قرارداد 

طرف مقابل اقداماتی خـالف مفـاد آن    ،قد شدن پیمانعابتدا الزم الوفا نبوده؛ ھمانگونه که اگر پس از من
د. در غیر موارد استثنا شده، دولت اسـالمی موظـف   انجام دھد، دولت اسالمی می تواند آن را لغو نمای

مـال  تاح«و نمی توانـد بـا تشـبث بـه عنـاوینی ھمچـون        ؛است به قراردادھای بین المللی احترام گذارد
از زیر بار تعھدات ناشی از پیمان ھای مزبور شانه خالی کند. دولت اسالمی » مصلحت نظام«و یا » خطر

دھای بین المللی را لغو نماید. بنابراین وظایف فرا مّلی می تواند به نمی تواند به شکل یک طرفه قراردا
اسالمی از قدرت زیـادی در   حدود شود. در زمانی که دولتوسیله پیمان ھای مشروع دولت اسالمی م

صحنه روابط بین الملل برخوردار نیست، چه بسا با قوانین اولیه یا ثانویه (و با اختیار یا اکراه) مسئوولیت 
  ٢فرا مّلی خود را به وسیله پیمان ھای بین المللی محدود نماید. ھای

از این جا می توانیم به عامل سوم تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی نزدیک شـویم. قـدرت، شـرط    
و کلیه مواردی که به عنوان وظایف فرا مّلی دولت اسـالمی بـه شـکل نظـری اثبـات مـی        ؛تکلیف است

در دل خود دارد. در صورتی که دولت اسالمی به دالیلی قدرت خود را از دست شود، باز شرط تکلیف را 
داده باشد، حتی قدر متیقن مسئوولیت ھای فرا مّلی نیز ممکن است تعطیل شـود. کمـک بـه قحطـی     
زدگان مسلمان و غیر مسلمان و یاری مظلومانی که زیر چکمه دیکتاتورھـا ھـر روز از بـین مـی رونـد، از      

یف برون مرزی دولت اسالمی است. ولی اگر دولت اسالمی آن قدر ضـعیف باشـد کـه    اظموارد یقینی و
ھمین موارد را ھم نتواند انجام دھد، تکلیف از او ساقط می شود. بدون شک بـین عـدم وجـود قـدرت و     

مسـئوولیت ھـای فـرا مّلـی بـر اسـاس حیطـه         ،مصلحت اندیشی باید تفاوت قائل شـویم. بـه ھـر حـال    
به ھر مقـداری کـه بـه شـکل نظـری اثبـات شـود، جھـت تحقـق          » جھاد«مّد نظری از  و معنای» والیت«

  مشروط به وجود قدرت بر عمل است.
  

  فرصتی برای مسئوولیت ھای فرا مّلی دولت اسالمی ،جھانی شدن
و مسئوولیت ھای فرا مّلـی ابتـدا بـه فرصـت ھـایی کـه ممکـن اسـت          جھانی شدندر نسبت سنجی 

لھی و وظایف فرا مرزی آنھا ایجاد نماید، اشاره می کنیم. ھمـان گونـه کـه در    برای ادیان ا جھانی شدن
از  جھـانی شـدن  دارنـد.   جھان گراییادعای  -و از جمله اسالم -ابتدای مقاله اشاره شد، ادیان توحیدی

این جھات که ارتباطات ملت ھا و دولت ھا را سھل تر و سریع تر کرده، می تواند فرصتی برای آن ادیـان  
حـداقل اسـالم و مسـیحیت خودشـان را ھمچـون      « قی شود. برایان ترنر در این زمینـه معتقـد اسـت:   تل

به طور خاصی ارتباط مشـکل سـازی بـا نظـام ھـای سیاسـی        ،مذاھبی جھانی معرفی کردند. بنابراین
 ؛خویش داشـتند  محلی دارند. در دوره پیش مدرن، نظام ھای مذھبی شانس کمی برای جھانی کردن

ظام ھای ارتباطات و حمل و نقل به طور کلی پیشرفت نکرده بود یا وجود نداشت. در دوره مدرن چرا که ن
امکان تحقق نظام ھای جھانی مذھبی با ظھور شکل ھای مـدرن حمـل و نقـل، ارتباطـات و یکپـارچگی      

گونه که ترنر اشاره می کنـد، اسـالم قـادر اسـت مـذاھب اسـالمی را بـه         ھمان ٣»افزایش یافته است.
اندیش از ماھیت فرھنگی برتر و مخالف تکثرگرایی موجود در فرھنگ مصرف نوان یک نظام جھانی خودع

از طـرف   ٤گرایی جدید بسیج کند. ظھور یک نظام ارتباطاتی جھانی، اسـالم جھـانی را ممکـن سـاخت.    
ن الھی را ھا تا چه حد به شکل عملی زمینه فعالیت ھر چه بیشتر ادیا »فرصت«دیگر باید دید این گونه 

ارتباطات را سھل تر و سریع تر کرده است، اما اگـر رقیـب ادیـان الھـی      جھانی شدنفراھم می سازند. 
بیش از خود این ادیان بتوانند از این ابزارھا استفاده کنند؛ این فرصت ھا به تھدید بدل می شوند. تحول 

جنگجویان قرار می دھد، امـا اگـر   سالح سرد به سالح آتشین ھر چند نوعی فرصت در اختیار مبارزان و 
روض آن باشد که تنھا یک طرف به شکل کامل می تواند از این گونه سالح ھا استفاده نمایـد، بـرای   فم

را بـه عنـوان    جھـانی شـدن  طرف مقابل چیزی جز تھدید وجود نخواھد داشت. از ایـن جاسـت کـه بایـد     
شـاید بـه ھمـین دلیـل باشـد کـه ترنـر         تھدیدی برای کشورھای جھان سوم و مسلمانان تلقی نماییم.

 "جھـانی بـودن  "و  "جھاد"و آن را با مفھوم  ؛را مفھومی آرمانی و نھادینه نشده می داند» امت«مفھوم 
  ٥دین اسالم پیوند می زند.

  
  عامل تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی جھانی شدن

ن باشد، می توان ادعا کـرد کـه ھـر    ایجاد زمینه برای کلیه کشورھای جھا جھانی شدناگر جنبه مثبت 
دولتی که از قدرت بیشتری در صحنه روابط بین الملل برخوردار باشد، بیشـتر مـی توانـد از ایـن فرصـت      

بـرای دولـت ھـای ضـعیف تـر عامـل        جھانی شدناستفاده نماید. نتیجه معکوس این قضیه آن است که 

                                                
مسئوولیت ھای فرا مّلی در سیاسـت خـارجی   این موضع در منبع زیر به شکل مبسوط پی گرفته شده است:  - ١

 .١٥٠-٩٥پیشین، فصل سوم، صص  دولت اسالمی،
 .١٤٥-١٤٤ھمان، ص  - ٢
ترجمـه غالمرضـا کیـانی، تھـران، مرکـز گفتگـوی       شرق شناسی، پست مدرنیسم و جھانی شدن، ان ترنر، برای - ٣

 .١٤٤، ص ١٣٨١تمدنھا، 
 .١٥٨و  ١٥٥ھمان، صص  - ٤
 .١٤٦ترنر، پیشین، ص  - ٥
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صاحبان امکانات را متمکن تـر و محرومـان   طرح یا روندی است که  جھانی شدنتھدید به شمار می آید. 
  را بی نصیب تر می کند.

معضل دیگری که عمًال دولت  ھای اسالمی را ممکن اسـت دچـار مشـکل کنـد، نـوع نظـام سیاسـی و        
ساختار قدرت آنھاست. قدرت در اکثر دولت ھای اسالمی معاصر به شـکل مردمـی و بـر اسـاس آمـوزه      

 ؛ھرمی قدرت در این کشورھا نوعی اقتدارگرایی را به ھمراه داردھای دینی توزیع نشده است. ساختار 
سـاخت   ،بـه ھـر حـال    ١ھر چند بر اساس کتاب و سنت قدرت نباید به شـکل اقتدارگرایانـه توزیـع شـود.    

موجود قدرت سیاسی در اکثر کشورھای اسالمی کیفیت تعامل بـا پدیـده ھـا و مفـاھیم مـدرن را دچـار       
انتاریسم، دموکراسی و آزادی ھای مدنی و مھمچون حقوق بشر، پارل مشکل کرده است. پدیده ھایی

سیاسی ھر روز دولت ھای اقتدارگرا را قدم به قدم عقب مـی نشـانند. اگـر ماھیـت پدیـده ھـای فـوق        
اومانیستی (و لیبرالیستی) باشـد، مشـخص مـی شـود کـه چگونـه انسـان محـوری، وحـی محـوری و           

یگر به چالش برمی خیرند. از یک طـرف انسـان محـوری و وحـی     اقتدارگرایی دولت ھای اسالمی با یکد
محوری (و تعبد نسبت به نصوص دینی) با ھم از حیث نظری سر ناسازگاری دارند؛ و از طرف دیگر عامل 

  د.ناقتدارگرایی و ساخت قدرت سیاسی معضل فوق را پیچیده تر می ساز
ی فرا مّلی دولت اسالمی تلقی شود، مسأله دیگری که ممکن است عامل تحدید کننده مسئوولیت ھا

امپراتوری و حتی قـرون   -تغییر ماھیت مسئوولیت ھای فرا مّلی در طول تاریخ می باشد. در عصر دولت
عامل تعیین کننده توان یک واحـد سیاسـی، قـدرت نظـامی بـود. ھـر قبیلـه یـا          ،ملت -اولیه دوران دولت

شـکل   ،بر دیگران غلبه پیدا می کرد. به ھمین میزاندولتی که از نیروی نظامی بیشتری برخوردار بود، 
غالب مسئوولیت ھای فرا مّلی نیز نظامی بود؛ چرا که کمـک بـه مظلـومین سـرزمینی دیگـر، بـه تـوان        

در طول زمان، عامل سیاسی نقش برجسته تری پیـدا کـرد.    نظامی دولت کمک کننده بستگی داشت.
ار دیگر کشورھا از عامل سیاسی بیش از عامل نظامی انگلستان در طول سالھای استعم ،به طور مثال

) قدرت در نظام بین الملل را ایفا Balancerبھره می برد. انگلستان در قرن نوزدھم نقش متعادل کننده (
یش از آن که به عوامل نظامی مربوط باشد؛ مرھون سیاست زیرکانـه دولتمـردان   بش قمی کرد؛ و این ن

نشان داد که یک ابرقدرت نظامی، در صورت داشتن مشکالت اقتصادی و فروپاشی شوروی  انگلیس بود.
جدیـد (اروپـای متحـد، چھـر ببـر آسـیا،       سیاسی ممکن است مضحمل شود. ظھور قطب ھای اقتصادی 

ی را به ھمراه داشته باشد. آمریکا ھر سمی تواند قدرت سیاچین و ژاپن) نشان داد که قدرت اقتصادی 
اما این دغدغه را دارد  بوده،و نظامی برتر پس از فروپاشی شوروی مطرح چند به عنوان قدرت سیاسی 

که رقبای اقتصادی او در آینده ای نه چندان دور گوی سبقت را از او بربایند؛ خصوصًا کـه امـروزه ماھیـت    
در تدارک قرن بیستم و یکم: جھان تا مسائل اقتصادی بر اطالعات مبتنی شده است. پل کندی در کتاب 

معتقد است چرخش توازن قوا از واشنگتن به توکیو و تضـعیف مواضـع جھـانی آمریکـا، واقـع       ٢٠٢٥سال 
ھر چند ایاالت متحد تا مرز فالکـت و درمانـدگی فاصـله ای بسـیار      ،بینانه به نظر می رسد. به اعتقاد او

اقتصـادی نیـز    آمـار  ٢دارد، اما به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی اش یک برنده مسلم نیز خواھد بـود. 
درصـد کـل    ٥٠از مـرز   ١٩٩٠تـا سـال    ١٩٥٠مدعای فوق را تأیید می کند: سھم تولیدات آمریکا از سـال  

درصد نیز در حال حاضر سـھم کمـی بـه شـمار      ٢٥؛ ھر چند درصد تنزل پیدا کرده ٢٥نی به تولیدات جھا
تحلیـل کنـیم، بلکـه مـی      غرض در اینجا آن نیست که وضعیت اقتصـادی آمریکـا را   ،نمی رود. به ھر حال

ظھـور و   ،خواھیم نشان دھیم قدرت اقتصادی و اطالعاتی عامل تعیین کننده شده اند. به ھمین سـبب 
نـه   جھـانی شـدن   ٣افول قدرتھای بزرگی ھمانند آمریکا با سھم آنھا از تولیدات جھانی تحلیل می شود.

  ی متحول خواھد ساخت.تنھا اقتصاد، بلکه حوزه ھای فرھنگ و سیاست را نیز به شکل تبع
  در مجموع می توان گفت:

 داسالم می توانـ  جھان گراییبا  -و بدون توجه به چالش ھای عملی -از حیث نظری جھانی شدناوًال: 
  و زمینه ھایی برای گسترش این دین الھی و جھان گستر آماده نماید. ؛ھم خوان باشد

ھای عمـده ای بـرای کشـورھای اسـالمی (و     تھدیـد  جھانی شدنثانیًا: با توجه به چالش ھای عملی، 
و از این حیث عامل تحدید کننده مسئوولیت ھای فرا مّلی تلقی می شود.  ؛جھان سوم) به ھمراه دارد
م آن از جمله برداشته شدن مرزھا در اقتصاد بـین الملـل، ایـدئولوژی زدایـی،     زجھانی شدن اقتصاد و لوا

از آن که بـرای دولـت ھـای اسـالمی معاصـر (و ھـم       فرھنگ مصرف و فرسایش حاکمیت دولت ھا بیش 
  چنین جھان سوم) فرصت باشد، تھدید تلقی می شود.

ثالثـًا: مســئوولیت ھـای فــرا مّلــی دولـت اســالمی (بـه ھــر میــزان کـه بــا چـالش ھــای دوران معاصــر و       
ل استلزامات روابط بین الملل و میزان قدرت دولت اسالمی مسیر و مقـدور باشـد) بـیش از آن کـه شـک     

نظامی و سیاسی داشته باشد، از تحوالت اقتصادی و اطالعاتی متأثر است. کمک ھای نظامی به دیگر 
مسلمانان و مظلومان ھر چند کامًال منتفی نیست، اما تا حد زیادی کاربرد خود را از دسـت داده اسـت.   

ه بسـا بـا قرائـت    با الزامات حقوق بشر (که چـ  -چه بخواھند و چه نخواھند -امروزه دولت ھای اسالمی
  لیبرالی و منافع ملی آمریکا و اروپا گره خورده است) روبرو می باشند.

 -و از جمله جمھوری اسالمی ایران -بنابراین به نظر می رسد طراحان سیاسی خارجی دولت اسالمی
از با توجه به نکات فوق، و با در نظر داشـتن میـزان قـدرت در روابـط بـین الملـل نیـاز بـه تعریفـی مجـدد           

                                                
 ھمان.توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، حقیقت، .  ١
، صـص  ١٣٧٢ترجمه عباس مخبـر، تھـران، صـھبا،     ،٠٢٥٢در تدارک قرن بیستم و یکم: جھان تا سال پل کندی،  - ٢

 .٤٦١و  ٤٢١
 .٨٣-٧٥، صص ١٣٧٨، قم، طه، گفتگوی تمدنھا و برخورد تمدنھار.ک: سیدصادق حقیقت،  - ٣



٨ 

مسئوولیت ھای فرا مّلی داشته باشند. این ضرورت با توجه بـه تحـوالت دوران مـدرن، محـدودیت ھـای      
قدرت دولت اسالمی و تحول مسئوولیت ھای فرا مّلی از سطح نظامی و سیاسی به سطح اقتصادی و 

  اطالعاتی آشکارتر می شود.


