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هاي توليد و توزيع در سراسر جهان     با هدف توصيف و تعريف شيوه 1970در دهه » جهاني شدن«اصطالح 

شناسي وارد علوم     هو جامع اجغرافيعلم اين اصطالح از طريق . از بطن ادبيات اقتصادي و مديريتي برخاست

هايي نظير     در پي ظهور ايده 2.شناسي و مطالعات فرهنگي به علوم انساني راه يافت    و از راه انسان ،اجتماعي

هايي همچون پايان     دهكده جهاني، جهان واحد، جامعه مدني جهاني، نظام جهاني، فرهنگ جهاني و نظريه

. آوري، سرمايه و توليد دانست    به تحوالت مهمي در ارتباطات، فنتوان ناظر     تاريخ، جهاني شدن را مي

توان از وقايع كشور ديگر جدا     بدان معناست كه رويدادهاي يك كشور را نمييا جهاني شدن گلوباليسم 

اين  3.درنتيجه يك دولت بايد مراقب پيامدهاي اعمال خود در ديگر كشورها و نيز كشور خود باشد. كرد

را با هم  جهان گراييجهاني شدن غربي و ) عج(وجه و تاكيد بر حكومت و عدالت امام مهدي ت با فصل

  :اند از    عبارت بحثمفروضات اين  ،بنابراين. تلقي كرد فرايندتوان يك     جهاني شدن را مي. كند    مقايسه مي

  جهان گرايي اني واحد بااعتقاد مسلمانان به يك دولت جه. تفاوت دارد 5با جهاني شدن 4جهان گرايي -1

  .تر است    در عين حال اين اصطالح از تلقي اسالمي آن كلي ؛سازگار است

  .و جهاني شدن همپوشاني دارند جهان گرايي -2

  .و جهاني شدن با وجود تشابهاتشان از بسياري جهات با هم متفاوتند  جهان گرايي -3

  :هر دو بر اين موارد تاكيد دارند يجهان گرايمفهوم اسالمي و تلقي غرب از جهاني شدن 

  ،آوري    توسعه علم و فن -1

  ،توسعه و تثبيت يك اقتصاد همگن و منسجم -2

  ،ملت -تضعيف اقتدار دولت -3

  ،ايجاد يك نظام سلسله مراتبي و شهروندي جهاني -4

  .امور و مسائل فراملي -5

                                                 
1
 . in: Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004 
2 . William Maurer, “globalization”, p 158.  
3 . Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 
4 . globalization 
5. globalism 



  :ارنداما اين دو مفهوم در رويكردشان به موارد ذيل با هم تفاوت د

  رابطه بين دين و سياست -1

  واليت الهي -2

  سعادتاخالق و  -3

  عدالت اجتماعي و اقتصادي -4

  جهاد -5

  امت -6

  فرامليهاي     مسئوليت -7

  

  تعاريف جهاني شدن

اين پديده را به انحاي مختلف . رود    ها در دوران معاصر به شمار مي    ترين پديده    جهاني شدن يكي از مهم

  :اند    كردهتعريف 

ها و دولت     ها آن سان كه افراد، سازمان    آوري    ها و فن    سابقه بازارها، دولت ملت    ناپذير بي    ادغام اجتناب -1

گسترش  –تر از گذشته به اقصي نقاط دنيا دسترسي داشته باشند     تر و ارزان    تر، عميق    ها بتوانند سريع    ملت

  6.هاي اين پديده است    بتني بر بازار آزاد در تمام كشورهاي جهان نيز از ديگر شاخصهداري م    سرمايه

متراكم كردن جهان و افزايش آگاهي از جهان به طور كلي وابستگي متقابل جهان و آگاهي از كل  -2

  7.بيستمجهان در قرن 

يابند و     فرهنگي و اجتماعي كاهش ميهاي     ي اجتماعي كه در آن موانع جغرافيايي بر سر راه توافقفرايند -3

  8.روند    شوند كه كنار مي    افراد روز به روز متوجه مي

: كند    ها را جهاني مي    آن فرايندهاي خاصي كه سه     اي از صور و نمونه    تحول تاريخي ناشي از مجموعه -4

زماني كه اعمال  ،هاي انساني در سراسر جهان    آوري و ديگر فرآورده    ها و فن    گسترش فعاالنه اعمال، ارزش

و زماني كه جهان كانوني  ،گذارند    جهاني و اقدامات ديگر روز به روز بر زندگي مردم تاثير بيشتري مي

  9.شود    هاي انساني مي    براي فعاليت

  10.سازي به تبع قانون بازار در مقياس جهاني    يكپارچه -5

                                                 
6 . T.L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, p. 7-8. 
7 . R. Robertson, Globalization, p. 8. 
8 . M. Waters, Globalization, p. 3. 
9 . M. Albrow, The Global Age, p. 88. 
10 . P. Mc Michael, Development and Social Change, P. 149. 



در اقتصاد معيشت و نحوه زيستن، در سياست : اظر به تحولي تاريخي استشكل غالب جهاني شدن ن -6

جهاني شدن به مثابه  .اي و در فرهنگ كاهش ارزش دستاوردهاي مشترك    كاهش ميزان نظارت منطقه

  11.اي از علم باشد    تواند حوزه    اين پديده مي –كند     پاسخي سياسي به گسترش قدرت بازار ظهور مي

مواد  –تحولي است كه در آن تمام جوانب اقتصاد  فرايندتري از     ا از جهاني شدن مرحله پيشرفتهمراد م -7

در مقياس جهاني در هم ادغام شده يا  –خام، نيروي كار، اطالعات و حمل و نقل، پول، توزيع و بازاريابي 

ده جريان اطالعات در سطح هاي جهاني نيز بخشي از الگوي پيچي    رسانه. خورند    به يكديگر پيوند مي

  12.جهانند

آوري، سرمايه و     ايجاد تحول در ارتباطات، فن 20از اقتضائات جهاني شدن در اواسط و اواخر قرن  -8

هاي اين تحوالت ظهور الگوهاي جديد مصرف، رفت و آمد انبوهي از مردم بين     شاخصه. توليد بود

هاي اجتماعي پيرامون مسائلي نظير حقوق بشر، دموكراسي و     ها و گسترش هنجارهاي جهاني و جنبش    دولت

  13.شناخت محيط زيست هستند

توان گسترش ارتباطات جهاني، سازماندهي زندگي اجتماعي     برطبق هشت تعريف فوق، جهاني شدن را مي

تان نظم داس. در مقياس جهاني و افزايش آگاهي جهاني و در نتيجه استقرار و تثبيت جامعه جهاني دانست

جهاني شدن يك پديده چندبعدي  ؛داستان عجيب و نامتعارفي نيست - »جهاني شدن« -جهاني روزافزون ما 

امپرياليسم، نازيسم، شوراي همكاري آسياي شرقي، اتحاد جماهير شوروي، اتحاديه اروپا، سازمان  .است

داستان دراز ه شكلي پيشينه بتوان     ا مير گسترش فرهنگ مدرن غرب در سراسر جهانو تجارت جهاني، 

  .جهاني شدن دانست

ي است كه طي آن ساختارهاي جوامع سنتي جاي خود را به فراينداصطالح مدرنيزاسيون ناظر به 

توان     مدرنيزاسيون را به اشكال مختلف مي. ساختارهاي جديد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دادند

گرايي،     گرايي، ملي    انسان: كنيم    هاي عمده آن بسنده مي    ذكر ويژگي به صرفاً جا،تعريف كرد، اما در اين

دانند     ي ميفرايندجهاني شدن را اغلب  .داري و مفاهيم جديدي همچون حقوق بشر    آوري، سرمايه    رفاه، فن

اما . هاي آن است    ويژگي ناپذير از    اجتناب وقفه، گسترش مكاني فراگير و تحول كامالً    كه پيشرفت زماني بي

 در. هايي كه جهان به خود ديده است    ترين انقالب    و البته يكي از عميق ؛جهاني شدن، انقالب نيز هست

خاصه در  ،از نگاه برخي تحليلگران. رود    جهاني شدن اولين انقالب فراگير در سطح جهان به شمار مي ،واقع

جهاني شدن اقتدار  .اي است كه غرب آن را طراحي كرده است    كشورهاي جهان سوم، جهاني شدن پروژه

                                                 
11 . J.H. Mittelman, The Globalization Syndrome. 
12 . Kevin Robins, “Globalization”, pp 345-346. 
13 . Albert J. Paolini (ed), Between Sovereignty and Global Governance, p 165. 



اي     داري و جامعه مدني را از دام حقوقي و منطقه    بازارهاي آزاد سرمايه ؛كند    دولت را محدود و نسبي مي

رهاند و در نتيجه به ادغام و وحدت خاص دولت و ملت كه از بطن مدرنيته غرب     دولت و ملت مي

. دهد    دست كم به عنوان الگويي برگرفته از انقالب فرانسه در سطح جهان نهادينه شد، پايان مي برخاست و

ها در دولت     گرايي نيست، بلكه به معناي پايان ادغام آن    ها و ملي    ها يا ملت    جهاني شدن به معناي پايان دولت

  .اي است    ملت مستقل منطقه –

  

  شدنهاي جهاني     برخي چالش

عاري از  ، اما،پيشرفت آن. كننده در دنياي معاصر دارد    نقشي منحصر به فرد و تعيين جهاني شدن ظاهراً

هاي     كند كه همانا تالش    جهاني شدن به داليلي چند شرايط را براي محلي شدن آماده مي. چالش نيست

احياگري (هاي ديني     نظام) طلبي    جداييگرايي يا     ملي(كشورها  –هاي مشخص     متعدد براي ايجاد هويت

رولند  ،به همين دليل .هاي صاحب منافع است    يا گروه) هاي فرهنگي يا زباني    جنبش(ها     ، فرهنگ)ديني

سياست هويت همواره ناظر به . وضع كرده استرا  globalization جهاني شدن يارابرتسون اصطالح 

هاي مشترك، اين عقيده عام     آميز بر مبناي هويت    فرض تجهيز موفقيت    پيش. رقابت بر سر منابع كمياب است

  .اند    هاي مختلف توزيع شده    است كه منابع به طور ناعادالنه بين گروه

از . سازند    ور مي    ها و تمايزها را فعليت بخشيده و آتش درگيري را شعله    مدرنيزاسيون و جهاني شدن تفاوت

گرايش معتقد است  14يبيطبسام  .زند    عدالتي را به لحاظ ايدئولوژيك كنار مي    تشابه، برابري و بي ،ديگر سو

 وي ».عمده در سياست جاري جهان همزماني جهاني شدن ساختاري و پراكندگي فرهنگي است

پيداي سياسي      يمههاي عيني تجارت گرفته تا اشكال ن    سازي و دستاوردهاي جهاني شدن، از نمونه    يكپارچه

داند كه جهانيان را فرا گرفته است؛     المللي دولت ملي را صرفا پوششي نازك مي    حقوقي آن نظير نظام بين

پراكندگي فرهنگي كه در  .ها ندارد    پوششي كه ارتباط چندان عميقي با آداب و رسوم فرهنگي پايدار آن

آوري نظامي و اطالعاتي كه هر دو مولود     ريان سريع و آسان فننمايد، زير ج    قالب قدرت دولت ملي رخ مي

ملت از حمايت از استقالل تاريخي و مردمي  -جا كه دولت    آن. شود    جهاني شدن هستند، تضعيف مي

جهاني شدن تاثير  فرايندهمزمان . شود    مذهبي جايگزين آرمان ملي مي -شود، درگيري قومي    محروم مي

المللي در     ها به مثابه محركان اوليه اقتصاد بين    ملت. گذارد    ي بر سازماندهي و اعمال قدرت ميمخرب و تلخ

                                                 
14 . Bassam Tibi 



المللي در سراسر     هاي جديد نيز عامالن بين    آوري    فن ،به عالوه. دهند    دنياي امروز اهميت خود رااز دست مي

  15.كنند    را قدرتمند مي) ها و افراد بانفوذ    نظير تاجران، تروريست(جهان 

اليه اوزون،  رفتن تحليل :اند    از آن جمله ؛كند    جهاني شدن مسائل و مشكالتي را در سطح جهان ايجاد مي

اي را كه سبب همكاري     اين پديده منبع خير و اراده ،در عين حال. ها    ناپايداري آب و هوا و مهاجرت توده

 .برد    شود و براي رفع اين مشكالت ضروري است، از ميان مي    پذير مي    در سراسر اين كره خاكي آسيب

ها بر يكايك ما تاثير     اساس آن وضعيت همسايه ما حتي در دوردست كه براست اعتقادي  جهان گرايي

ما به قدر كافي شاهد بالياي طبيعي در اكوسيستم  .و در نتيجه مستلزم توجه و عمل ماست ؛گذارد    مي

ما  –خوانيم     مان فرا مي    هاي انساني    پذيرمان هستيم، ما زمين را به چالش با خير و توانايي    و آسيبحساس 

توانيم بگذاريم     ما نمي ،به عالوه. توانيم از عهده آسيب ديگري كه ناشي از جهاني شدن است برآييم    نمي

سرنوشت كره خاكي اكنون . مشاركت دور كندجهاني شدن ما را از عشق، مراقبت از يكديگر، همكاري و 

  16.خورد    در تعادل رقم مي

  

  جهاني شدن و دين

دست كم در شكل  –بدان معنا كه جهاني شدن  ،توان ضد جهاني شدن دانست    اسالم را از يك جهت مي

هاي     چرخهايجاد مشكل براي ناظر به گسترش چرخه اقتصادي در زندگي ما به قيمت  اساساً –غالب آن 

تك داري جهاني را وارد تك    خواهد اقتصاد سرمايه    اين پديده مي. فرهنگي، اجتماعي و معنوي است

اي     داروينيسم اجتماعي است؛ نظريه الزمه نظريهجهاني شدن بر اين كه عالوه . هاي زندگي ما كند    ساحت

ايده پيشرفت و  جهان گرايي كه    اين ،سرانجام. ا باشندها بايد رهبر و رئيس دني    دارترين    گويد سرمايه    كه مي

منطقي از تاريخ انسان را دنبال     پوزيتيويستي، زدودن دين و بي/اي كامل، جهاني علمي    كمال، ايجاد جامعه

اي ه    شود، مهندسي ژنتيك است كه جهاني با انسان    آوري كه به اين آينده ارزاني مي    آخرين فن. كند    مي

 و هاي جهاني شدن    گفتمان نقاداناسالم از حيث تحليل گفتمان يكي از . كند    عيب و نقص ايجاد مي    بي

هاي     كوشد فرصت    اما حتي زماني كه اسالم مي ؛تحقق روياهاي غرب است برايتوسعه فضاي اقتصادي 

افزون بر اين، جهاني شدن را . بردياز نقاط مثبت جهاني شدن بهره مايجاد كند،  جهان گراييجديدي براي 

داري جهان پس از جنگ سرد با هدف     هاي اقتصادي سرمايه    توان يك نظام هژمونيك دانست كه نظام    مي

اين همان چيزي است كه مسلمانان آن را . تقويت منافع اقتصادي و سياسي خود آن را مطرح كردند

                                                 
15 . John Boak, “Cultural Fragmentation, Globalization and International Morality”. 
16 . Sohail Inayatullah, “Islamic Civilization in Globalization: From Islamic futures 
to a Postwestern civilization”. 



ها     ست كه عمده واكنشا از اين رو. دانند    رهنگي خود ميتهديدي گسترده وجدي براي ثبات و اقتدار ف

بسياري انتقادها نيز در قالب تعابير  ،در عين حال .عليه جهاني شدن در جهان اسالم صبغه فرهنگي دارد

كند كه افراد واحدهاي     تصريح مي اعالميه جهاني حقوق بشر مشخصاً. شود    اقتصادي و بومي مطرح مي

اين سند با اين ادعا آغاز . كند    ها تاكيد مي    بر برابري و ارزش غايي آن و بدين سبب، ؛اند    كليدي جامعه

شود كه شناخت كرامت ذاتي و حقوق يكسان و مسلم تمام اعضاي خانواده انسان همانا برقراري آزادي،     مي

  .عدالت و صلح در سراسر جهان است

جا كه     آن. هاي مختلفي براي او قرار داده است    كند و حفاظت    با وجود اين، اسالم انسان را رها نمي

- ميهاست از افراد حمايت     هايي كه فراتر از اختيار دولت    و راه» حقوق«طرفداران حقوق بشر با استفاده از 

هر . گشايد    ، چتر حمايتش را بر سر فرد مينهكنند، اسالم با تاكيد بر نياز مشترك به حفظ يك جامعه عادال

هرچند تفاوتهايي در اين بين مشاهده  ؛ها نيازمند حمايتند    پندارند كه آن    دو طرف افراد را درك كرده و مي

دهد كه برقراري     عدالت به مثابه يك حق در اسالم نشان مي ،در عوض« ،جك دانليبه عقيده . دشومي

اي است كه نبايد آن را ناعادالنه به بند     وظيفه فاًكه حق آزادي صر    عدالت وظيفه حاكمان است، حال آن

كه حق آزادي بيان     حقوق اقتصادي وظايفي براي امرار معاش و كمك به فقراست، حال آن ،درواقع. كشيد

در عمل، براي گفتن حق واجب است، البته منظور آن است كه اين حق، وظيفه ديگران نيست بلكه وظيفه 

  17»!خود صاحب حق است

را ارزشي محوري و » عدالت«همچنان  ،در عين حال ،دهد    اسالم جامعه را باالتر از فرد قرار مي ،نابراينب

اين تفاوت بر . گيرند    هاي حقوق بشر ارزش غايي فرد را مفروض مي    آل    ايده ،در مقابل. داند    اصلي مي

تفاوت بينش سكوالريستي و اومانيستي غرب با اسالم در  .كند    ها تاكيد مي    مدارانه اين آرمان    جداسازي دين

  .دهدجاست كه خود را نشان مياين

  

  ودين جهان گرايي

توان اصولي     را مياصول جهانشمول . م در ارتباط استسيونيورساليجهانشمولي يا با نوعي  جهان گرايي

اي در نظر گرفت كه بر     ان آن را آموزهتو    مي ،همچنين. دانست كه براي تمام مردم جهان حائز اعتبار است

گرا مورد انتقاد يا در تقابل با آن قرار     به دليل تفكر خاص اين پديده عموماً. كند    اهميت اين اصول تاكيد مي

ها و اعمال تنها براي يك گروه خاص در مجموعه خاص خود به مثابه     گرا يعني ارزش    تفكر خاص. گيرد    مي

  .راي يك هويت مجزا معتبر استمبنايي ب

                                                 
17 . Jack Donnelly, ؟؟؟p 306.  



تفكرهاي  گرايانجهانشمول ناقدان. جهاني در نظر گرفتاصول توان     اصول حقوق بشر را مي ،با اين همه

هاي محدودي كه يك گروه يا     ها و ديدگاه    پرستي    ها، وطن    گرايي    ملي: اند از    د كه عبارتهستن يگراي    خاص

اعالميه جهاني «ناميدن اولين سند عمده حقوق بشر با عنوان . دهند    تر از ديگري قرار مياي را باال    جامعه

ها براي     ها و ملت    هاي جهاني است كه تمام دولت    آل    اين سند  اولين مجموعه ايده. اتفاقي نيست» حقوق بشر

م متضاد قابل بررسي سساليردو يونيو توان گفت كه در چنين شرايطي    مي ،در نهايت. كنند    آن تالش مي

  .ملت در برابر اسالم در معنا و تلقي كلي و عام آن –نظام جهاني دولت  :است

اقدامات  و دهكده جهاني و با جهاني شدن جهان گراييبراساس سند مارك فدرمن، روح جهاني و 

گر و     هكده جهاني آشوبباعث دلگرمي است كه بدانيم يك د. المللي و يا فراملي تفاوت دارد    بين

بندي آن را     اما بايد عدم انسجام آزاردهنده، عدم آرامش، غيريكنواخت بودن و تقسيم ؛آنارشيك نيست

رايج » هاي    ايسم«برخي . بايد انجام دهد» ايسم«مستلزم عملي است كه شخص صاحب » ايسم« .تحمل كرد

 ،اندازي بيروني    كيفيتي است برخاسته از چشم ظاهراً» يت« .بوديسم، كمونيسم، ناسيوناليسم: اند از    عبارت

ايد به شما     كه شما در منطقه خاص به دنيا آمده    يا به واسطه اين ،دهد    نظير مليت كه حكومت به شما مي

  18.شود    اطالق مي

رند و رفتار و نظام ب    را براي تمدن غربي به كار مي» جهان گرايي«برخي نويسندگان نظير باربر اصطالح 

اين گونه تعابير به نوعي  19.دهند    را براي اسالم و ساير اديان مورد استفاده قرار مي tribalismاي يا     قبيله

به نيز و ضدآمريكاگرايي را  گراييجهاناصطالحات ضد رولژان فرانسوا . رسدگرايانه به نظر ميجانب

 21.گويند    سخن مي گراييجهاندر برابر ضد »ضدتروريسم«اصطالح از نيز برخي  20.برد    همين معنا به كار مي

 آن است كهاما ترجيح  ؛توانيم از اين اصطالح براي بيان نئوليبراليسم استفاده كنيم    ما مي ،اين تعريف بر بنا

ده ه كار برغرب ب »سازي    جهاني«اصطالح را براي ادياني همچون اسالم و يهود در برابر » گراييجهان«واژه 

مصاحبه با كوين دناهر در در كشورهاي غربي  ابتدا براي سياستهاي جهان گرايياصطالح هرچند . شود

 جهان گرايي. تري استفاده كرد    توان از آن براي اديان در معناي وسيع    به كار رفت، اما مي 2000آوريل 

و يك دوست بايد  ؛يع كشور ديگر جدا كردتوان از وقا    بيانگر آن است كه رويدادهاي يك كشور را نمي

شخصي است كه  جهان گرايك . مراقب پيامدهاي اعمال خود در ساير كشورها و نيز كشور خود باشد

 ،به عنوان مثال. معتقد است يك كشور بايد به پيامدهاي اعمال خود در كشورهاي ديگر توجه داشته باشد
                                                 

18 . John Ralston Saul, “The end of globalism”.  
19 . Benjamin R. Barber, Andrea Schulz, “Jihad vs. McWorld: How Globalism and 
Tribalism Are Reshaping the World”. 
20 . Jean-Francois Revel, “Anti-Globalism=Anti-Americanism”. 
21 . Mohamed Sid-Ahmed, World Social Forum. 



هايي هستيم كه ابتدا به كشور خود توجه     كه ما ناسيوناليست    است، حال آن گراجهان او يك«: گوييم    مي

  22.»داريم

داند، جهاني شدن     را دو تعبير از يك پديده مي جهان گراييجهاني شدن و  )ILO(المللي كار سازمان بين

نهند و     بين اين دو مفهوم تمايز مي برخي نويسندگان ترجيحاً. يك رويكرد است جهان گراييو  فراينديك 

اما اين دو مقوله يا مفهوم در  23.خوب است جهان گراييو  ،كنند كه جهاني شدن بد    مي ارادهچنين  معموالً

هاي اساسي بين اين دو     تفاوت» يان زفجو« .شان متفاوت هست    اما معاني ،و نه منفي ،حاضر نه مثبتند نوشتار

قيقتي است كه ارتباطي دروني دارد، در حالي كه جهاني ناظر به ح جهان گرايي. كند    مفهوم را مشخص مي

 دارد؛ترجيح  ILOبه تعريف  نسبتتعريف او  24.شدن ناظر به سرعت افزايش يا كاهش اين روابط است

داند كه طي آن     ي ميفرايندريچي جهاني شدن را  .داند    چراكه او اين دو اصطالح را ناظر به يك پديده نمي

ها و محصوالت خود را در سراسر دنيا با سرعت هرچه بيشتر به منظور جلب نيروي     ارخانهها پول، ك    شركت

كننده، نيروي     هايي است كه مصرف    اين پديده شاخصه دولت. اندازند    تر و مواد خام به چرخه مي    كار ارزان

جهاني شدن به مثابه يك . كنند    گيرند يا نقض مي    كار و قوانين حفاظت از محيط زيست را ناديده مي

اعتقادي است كه براساس  جهان گرايي ،در مقابل. آزاد از هرگونه مالحظه اخالقي است ايدئولوژي كالً

آن اين كره خاكي از آن همه ماست و بقاي آن مستلزم احترام متقابل و برخورد صحيح با زمين و تمام 

ها و باورهاي اخالقي مستلزم خالقيت در زندگي روزانه     همچون تمام ارزش جهان گرايي. ساكنان آن است

ارتباطات به منظور ارتقاي سطح درك و فهم، تقسيم منابع موردنياز بر مبناي عدالت و  گسترش. ماست

  25.اند    را در برگرفته جهان گراييكمك به يكديگر در مواقع اضطراري سه عملكرد مهمي است كه 

كه جهاني شدن مسائل و     نخست آن: تنها در دو مورد اهميت دارد ن گراييجهااين تمايز بين جهاني شدن و 

ها را     آن توانيم كالً    و نه مي ،ها برآييم    توانيم از عهده آن    آورد كه ما نه مي    مشكالت بسياري را پديد مي

نابساماني اجتماعي، بومي و  حقيقي تنها سالح ما براي پرداختن به گراييجهانكه     دوم آن. ناديده بگيريم

هاي     هاي سياسي ناشي از جنگ و خشونت    گسيخته و خشونت    اقتصادي است كه علت آن جهاني شدن لجام

- جهانجهاني شدن احساسات  ،بدين ترتيب. ستيزي است    شخصي مربوط به جنايت، نژادپرستي و بيگانه

                                                 
22 . www.freesearch.co.uk/dictionary. 
23 . ILO (International Labour Organization). 
24 . Joseph Nye, “Globalism Versus Globalization”. 
25 . Mark Ritchie, “Globalization vs. Globalism, International Forum on 
Globalization”. 



برد و در عين حال شرايط اقتصادي     ، يعني عشق و توجه به همسايگان ما در كره خاكي را از ميان ميگرايي

  .است جهان گراييكند كه بيشتر نيازمند     ايجاد مي     و بومي

  

  جهان گراييتشابهات بين جهاني شدن و 

ياهاي اقتصادي آن ؤدن و گسترش رگفتمان جهاني ش ناقدتوان     گونه كه ذكر آن رفت، اسالم را مي    همان

كوشد به     مياحتماالً شود كه بدانيم جهاني شدن در مرحله بعدي     تر مي    اين مسئله زماني خطرناك. دانست

در دنيايي كه به شدت در حال تغيير و . هاي تاريخي نظير حقيقت، واقعيت، طبيعت و استقالل پايان دهد    ايده

تواند به منظور ايجاد نگرش اخالقي به جامعه جهاني، به جاي نگاهي كه جهاني شدن     اسالم مي ،تحول است

، و آوري    و فن ياقتصادهم در ابعاد جهاني شدن . هاي مشابه ارتباط برقرار كند    كند، با ديگر گفتمان    ارائه مي

جامعه جهاني (ر و دولت پاسخ به غلبه بازا آگاهي از وضعيت خوف و رجاي انسان است؛ هم در ابعاد ديگر

هم ، و درنهايتاست؛  هم از باال و هم از پايين يحاكميتشود؛ تلقي مي )المللي    هاي بين    برخاسته از سازمان

به ) ايجاد واسطه مكان(و هم حذف آن ) ايجاد يك گفتمان درازمدت در آينده(امتداد و گسترش زمان 

  .آيدشمار مي

  :اند از    عبارت)  ع(غرب و مكتب جهاني امام مهديي بين جهاني شدن صورتشابهات 

آوري، دانش     به طور كلي در دنياي جهاني شده، علم به دليل سرعت گسترش فن: آوري    رشد علم و فن – 1

رو     هاي خود با هيچ مانعي روبه    دانشمندان سراسر جهان در پژوهش. كند    هاي گروهي رشد مي    و رسانه

دو  ،بر روايات بنا .تمام جوانب علم روشن و مشخص خواهند شد) عج(حكومت امام مهدي  در. نيستند

و مابقي در زمان  ؛كشف خواهند شد )ع(پيش از ظهور امام مهدي  حرف مربوط به علوم 72حرف از 

ظهور ايشان مستلزم و متضمن تمدن جهاني است كه در آن . حضور شخص آن حضرت كشف خواهند شد

  .وجود خواهد داشت افرادري ارتباط مستقيم امكان برقرا

  

هاي اصلي جهاني شدن     گونه كه ذكر آن رفت، ايده    همان: ايجاد و تثبيت يك اقتصاد همگن و يكپارچه - 2

گونه كه در بخش     همان. اند    عدالتي    اي عاري از فقر و بي    حاميان اين پديده در پي جامعه. اند    اقتصاد و تحول

در  ،بر احاديث بنا. كن خواهد شد    نيز فقر ريشه) ع(عدي نيز مالحظه خواهيم كرد، در حكومت امام مهدي ب

شوند و اقتصاد و جامعه     آن زمان هيچ فقيري وجود ندارد كه بتوان به او صدقه دارد، چراكه همه ثروتمند مي

  .شكوفا خواهد شد ،رونق گرفته



 -جهاني شدن تضعيف و از ميان رفتن مرزهاي دولت استلزاماتكي از ي: ملت -تضعيف استقالل دولت – 3

 .شناسند    ها از دگر سو هيچ محدوديتي نمي    و فرهنگ و رسانه ،اقتصاد و تجارت از يك سو. ملت است

بر  بنا. ايمان و اعتقاد استوار و مبتني خواهد بود بر) ع(جامعه اسالمي، امت، خاصه در زمان امام مهدي 

ها     گونه تفاوتي نه از حيث نژاد و نه از لحاظ مليت بين آن    اسالمي، تمام مسلمانان با هم برادرند و هيچ عقايد

  .وجود ندارد

در يك دنياي جهاني شده و در حكومت : اي شهروندي جهاني    ايجاد يك نظام سلسله مراتبي و گونه – 4

ملت از ميان خواهد  -دولتمبتني بر شهروندي  ؛ ودنوعي ارتباط و آگاهي جهاني وجود دار) ع(امام مهدي 

  .رفت

اين پديده ناظر به بافت جهاني شدن و . گرايي يك پديده جهاني است    فراملي: امور ومسائل فراملي – 5

نهادينه شدن آن مستلزم هماهنگي . كند    ناپايداري اقتصادي است كه ايجاد شبكه جهاني را تسهيل مي

از  ،به عالوه. كه اغلب بر تمايالت عيني و ذهني مشترك و عالئق تمام اعضا مبتني است هايي است    فعاليت

هاي قدرت اجتماعي در سراسر     آوري و كانون        ديگر الزامات تحقق اين امر هماهنگي منابع، اطالعات، فن

روابط فرامرزي را تحول روزافزون ارتباطات، اين . مرزها براي مقاصد فرهنگي، سياسي و اقتصادي است

  .تقويت كرده و سبب تحركات سياسي و اجتماعي در آن سوي مرزها شده است

هاي     جهاني شدن عالئق ملي را به دغدغه. كند    هاي ملت خود عمل مي    ملت برطبق عالئق و گرايش –دولت 

داده توضيح  جي دولت اسالميدر سياست خار فرامليهاي     وليتؤمسئ ر كتابد. كند    المللي تبديل مي    بين

هاي ملي براي دولت اسالمي اولويت     در قياس با گرايش فراملي، حداقل در برخي موارد،مسئوليت شده كه 

المللي     هاي بين    هاي ملي را به اسم مسئوليت    سازي غربي ممكن است عالئق و گرايش    جهاني 26.بيشتري دارد

جهان محور  -محور جهاني شدن است كه با ماهيت فضيلت -ماهيت منفعتدنبال كند و اين مطلب نشانگر 

  .اسالمي در تضاد است گرايي

  

  در برابر جهاني شدن غربي) ع(مكتب جهاني امام مهدي 

در يك  است؛) س(و ذريه حضرت فاطمه ) ص(از خاندان پيامبر  )ع(بنابر روايات معتبر، حضرت مهدي 

عدالتي و ظلم     زماني كه بي؛ است) ص(هم نام محمد ؛ كند    ظهور مين و قبل از قيامت آخرالزما درشب 

به هنگام ظهورش زمين به ؛ كند    و مومنان به شدت گرفتار ظلم و ستم شدند، ظهور مي هزمين را فرا گرفت

ن از شتابا؛ كند    را سرشار از عدل و قسط ميجهان ؛ رويد    مي) در عربستان(ياه سبز شدت خواهد لرزيد و گ

                                                 
  .در سياست خارجي دولت اسالمي فرامليمسؤوليتهاي سيد صادق حقيقت، .  26



ها و     پذيرد و از عراقي    بيعت را مي؛ وي جا مردم با او بيعت خواهند كرد    آيد و در آن    مدينه به مكه مي

سط عدل و ق؛ كند    ه مدت هفت سال حكمراني ميب ،سنتاساس بر ؛ كند    نبرد مي؛ كند    ها استمداد مي    ايراني

خواند كه     در مكه نمازي مي؛ كند    كن مي    يدادگري را ريشهد و بظلم و فسا؛ گسترد    را در سراسر جهان مي

  .كند    زندگي و عمل مي) ص(همانند پيامبر ؛ و مسيح موعود نيست ، هرچندندك    عيسي نيز به او اقتدا مي

ين اين دو بتفاوت توانيم     مي ،اكنون. را بررسي كرديم جهان گراييجا تشابهات جهاني شدن غربي و     تا اين

  :كنيمرا بررسي 

اما در حكومت  ؛جهاني شدن مانند مدرنيسم بر سكوالريسم مبتني است :رابطه بين دين و سياست -1

اغلب، واقعيت اجتماعي جهاني را  ،انداز جهاني شدن    چشم. دين و سياست به هم مربوطندو مهدوي اسالمي 

اگر  .در آن جامعه فهميد والريزاسيون را بايد اساساًسك ،بنابراين. كند    يك جامعه جهاني واحد تلقي مي

بايد جهان را به طور كلي بستر آن در نظر  ،سكوالريزاسيون جامعه جهاني را به طور جدي بررسي كنيم

  . گيريم

براساس نظريه قرارداد . است چگونگي اعمال قدرتپاسخگوي هنجاري مشروعيت  :واليت الهي - 2

 اما دليل مشروعيت حكومت امام مهدي. هاي مدرن رضايت مردم است    لتاجتماعي، دليل مشروعيت دو

در احاديث  .ناگفته پيداست كه اختيار تام او تعارضي با رضايت مردم ندارد. ، واليت الهي است)ع(

در برخي احاديث اشاره شد كه حكومت او . جهان از غرب تا شرق خواهد شد سرورخوانيم كه مهدي     مي

كند     ظهور مي) ص(او از خاندان محمد  كه زماني: فرمود) ع(امام علي . خواهد كرد دودها را مح    ابرقدرت

  ».كند    خداوند ساكنان شرق و غرب عالم را گرد او جمع مي

  :پرسيدم) ص(فرمود كه از پيامبر ) ع(حضرت علي 

و از ماست، خداوند دينش را با ا: آيا مهدي از خاندان ماست يا از خاندان ديگري است؟ ايشان پاسخ دادند«

از طريق ماست كه مردم از فتنه در امان . ما آغاز كرد گونه كه آن را با    درست همان ،كند    او ختم مي

افزون بر اين، از طريق ماست كه . يابند    گونه كه از طريق ماست كه مردم از شرك نجات مي    همان ،مانند    مي

ها را در     كه آن آن سان ،كند    كه در پي فتنه گرفتار دشمني شدند به هم نزديك مي    ها را پس از آن    خدا دل

  27.»كند    صدا مي    كه در پي شرك به جان هم افتادند، يكدل و يك    دينشان پس از آن

هاي دولت مدرن با دولت اسالمي آن است كه دولت اسالمي     يكي از تفاوت: سعادتاخالق و  -3

رفاه و امنيت نيست، بلكه تعاليم الهي و  صرفاً) ع(هدف حكومت حضرت مهدي . محور است    اخالق

مستلزم و متضمن محو كامل ) ع(ظهور امام مهدي . اند    نيز از جمله اهداف حكومت آن حضرت سعادت

                                                 
27 . Sohail Inayatullah, Ibid. 



 اعمالها به دليل جريان دائمي     دل. است» ها    تحول ارزش«ملزومات اخالقي گذشته يا به اصطالح 

و تنها راه نجات از آن كنار گذاشتن و محو تمام انحرافات و  ،آميز به تيرگي گراييده    غيراخالقي و خشونت

اين مسئله ناشي از مبناي كمابيش اقتصادي تلقي غرب از جهاني شدن در برابر مبناي . هاست    نابهنجاري

  .است جهان گراييفرهنگي تلقي اسالم از  عمدتاً

خود را مبنا قرار ها همواره منافع     بينانه بنگريم، ابرقدرت    اگر واقع :تصادي و اجتماعيعدالت اق -4

حتي . هاست    وگوي تمدن    تر از گفت    بين قوي و ضعيف بسيار مهم هاي درون اديان    جنگهمچنين، . اندداده

و مبتني بر عقايدي است كه تنها اگر يك نظام جهاني جديد پديد آيد، اين نظام نظامي غربي و تكنوكرات 

عدالتي و نابرابري     و بي ؛برند    اغنيا به ساختارهاي مطمئن خود پناه مي. دارند معنا يغربمباني و تنها براي 

هاي     تراكم و افزايش نابرابري ،»هرل«به اعتقاد . زند    جهاني شدن غربي شكاف بين فقير و غني را دامن مي

هاي نفوذ و قدرت سياسي     عناصر جهاني شدن نابرابري. دهند    ت، جهان ما را شكل ميثروت، قدرت و امني

  28.كنند    به عالوه ابعاد اين نابرابري را برجسته مي ،دهند    را افزايش مي

اين به معناي تعهد . روند    اساس امت، برابري و عدالت دو شرط اوليه به شمار مي اي بر    براي ايجاد آينده

به  اين مطلب به معناي فراتر رفتن از بحث توسعه است، چراكه نظريه توسعه صرفاً. كني فقر است    راي ريشهب

خداوند «: اند كه    در مورد مهدي نقل كرده) ص(اهل سنت و شيعيان از پيامبر . نياز داردانتقادي  رويكرد

خارج خواهد كرد، حتي اگر تنها را درست پيش از روز قيامت از غيب ) كه از خاندان من است(مهدي 

كن     يك روز از حيات جهان باقي باشد و او عدل و برابري را در زمين خواهد گسترد و ظلم و ستم را ريشه

  29».خواهد كرد

كند آنگاه كه از     مهدي ما جهان را سرشار از عدل مي«: فرمود) ص(كند كه پيامبر     ابوسعيد الخدري نقل مي

كند     او ثروت را به مساوات تقسيم مي 30.»او هفت سال حكومت خواهد كرد. لتي مشحون شودعدا    ظلم و بي

  .و عدالت را در ميان مردم اجرا خواهد نمود

المللي     اي و سياسي بين    به همراه چندين مفهوم برجسته ديگر وارد گفتمان رسانه »جهاد«واژه  :جهاد -5

ناظر به  اين اصطالح اساساً. تعريف كرد مقدسش مبارزه براي امري توان كمابي    جهاد را مي. شده است

هاي اخالقي خود اوست كه خود شامل مبارزه عليه     ها و ضعف    كوشش يا مبارزه شخصي فرد عليه ناكامي

                                                 
28 . Andrew Hurrell (and Ngaire Woods), Inequality, Globalization and World 
Politics, pp 1-2. 
29 . Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Vol. 1, P. 99. Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 75. 
30 . Abu Dawud, Sahih, Vol. 2, p. 208; Fusul al-muhimma, p. 275. See also: Bihar 
al-anwar, Vol. 51, P. 66. 



روايت شده كه اين مبارزه وجودي شخصي را ) ص(از پيامبر اسالم . تكبر، ترس، اضطراب و تعصبات است

اين جهاد ناظر به دفاع و حفاظت از . در كنار اين جهاد اكبر، جهاد اصغر قرار دارد. اند    ناميده» جهاد اكبر«

  31.اند    خود است كه همواره انبوهي از امتيازات و حقوق و خط قرمزهاي اخالقي بر آن حاكم

پاك  - وجلعز -مهدي كسي است كه زمين را از لوث وجود دشمنان اهللا«: فرمود) ع(امام موسي كاظم 

از عدل و قسط مشحون خواهد  ه،عدالتي شد    ظلم و ستم و بياز كه پر     و آن را پس از آن ؛خواهد كرد

  32».او به دليل ترس از جانش به غيبت خواهد رفت. ساخت

هاي     و نه دولت ،در زمان امام مهدي، جهاد عليه كساني صورت خواهد گرفت كه عليه مسلمانان بجنگند

  33.كه با دولت اسالمي در معاهده هستندي سكوالر

-جهاني سازي غربي تلقي ميبديل ) منانؤمنان و غيرمؤجامعه جهاني متشكل از م(يشه امت اند :امت – 6

اي     امت، جامعه. به يكديگر پيوند بزند ي طبيعي مجدداًمخواهد افراد را در نظ    مانه مياسالم صمي. شود

 ؛كند    امت مفهومي پوياست كه گذشته را بازتفسير مي -1: سه معناستم مستلز »امت«مفهوم  .روشنگر است

امت بايد بر مسائل و مشكالت جهاني نظير بحران محيط زيست  -2 ؛دهد    هاي جديد را پاسخ مي    چالشو 

يك رابر زمين به مثابه ييد و پذيرش مسئوليت اخالقي و عملي در بأامت به مثابه جامعه مستلزم ت. فائق آيد

اين مسئله . داراني هستند كه بايد پاسخگوي وضعيت اين كره خاكي باشند    ساكنان زمين امانت .امانت است

و اين  ؛كند    شناختي را به عنصري حياتي و ضروري در انديشه و عمل ما تبديل مي    هاي زيست    دغدغه

امت را بايد ابزاري انتقادي و  -3. باشيمنخستين كانوني است كه ما بايد در آن فعاالنه متوجه تغيير امور 

  .ي عقالني دانستفرايند

  :عتقد استم» اهللا    عنايت«گونه كه     همان

اين مسئله به معناي نوعي تعهد براي . اي مبتني بر امت، مستلزم دو شرط عدالت و مساوات است    ايجاد آينده«

چراكه نظريه توسعه صرفا مسئله را با زباني  ؛حول استاز بحث در باب توسعه و ت كن فقر و فراتر رفتن    ريشه

و نيز  ،اين مطلب حاكي از بازانديشي در باب تجارت و توسعه ،به عالوه. كند    غيرسياسي بررسي مي

الزم است  .ها و ساختار حمل و نقل جديد است    گذاري براي راه    ابزارهاي جديد محاسبه پول و سرمايه

يك . شته ناظر به الگوهاي جوامع تكثرگرا، چندديني، چندفرهنگي و چندنژادي بودبدانيم كه امت در گذ

  34.»گذارد    امت واقعي و حقيقي به حقوق غيرمسلمانان احترام مي

                                                 
31 . Farish A. Noor, The Evolution of ‘Jihad’. 
32 . Kamaaluddin vol.2, p.361 and Kifayatul Asar, p.265-266. 
33
 . Seyed Sadegh Haghighat, "Jihad from a Shia Hermeneutic Perspective". 
34 . Sohail Inayatullah, Ibid. 



گرايي با     گفته شد كه جهاني شدن و حكومت امام مهدي درخصوص فراملي: فرامليهاي     مسئوليت -7

در حكومت اسالمي از ويژگيهاي خاصي المللي     هاي بين    سئوليتاما وظايف و م. هم همپوشاني دارند

هاي     المللي ملت    اما امور بين ؛اند    المللي دولت اسالمي بر وحي الهي مبتني    هاي بين    مسئوليت. برخودار است

دن عمل از گرايي خارج كر    ويژگي فراملي .استوارندملي بر منافع  ،خاصه در عصر جهاني شدن ،مدرن

عدم «كند كه ناظر به     بستري قومي ايجاد مي) مليت(از اين منظر، ملت . چارچوب يك منطقه خاص است

به معناي يك  مفهوم امت .آوارگان همگراييها و     گرايي اقليت    درست مانند ملي ،است» تجانس فرهنگي

اي     تنوع ملي را همچون جامعه يتفسير كرد كه تماماي     توان به گونه    ي را ميو جهان انهجامعه اسالمي متجدد

. گيرد    ي خود فاصله ميسنتبدين ترتيب است كه امت از معنا و تعريف  .سامان دهد مجدداً» سياسي«

» ملت«اي از     تعابير جديدي از تعلق و التزام سياسي و نيز دركي فرامنطقه) المللي    بين(گرايي فراملي     امت

  35.آورد    پديد مي

داري جهاني و نظام     به لحاظ تاريخي، جهاني شدن به دنبال مدرنيته، نظام سرمايهتوان گفت در مجموع، مي

هاي تاريخ را كنار زده، پروژه     ها و فلسفه    جهاني شدن پس از مدرنيته داستان. جهاني حكومت آمده است

جهاني . دساز و نظام جهاني را از تمركز خارج مي ؛كند    غرب را برجسته مي جهاني شدنهمگن و هژمونيك 

داري محدود به يك منطقه خاص     اما از سرمايه ،داري جهاني ظهور كرده    نظام سرمايهاز پس  شدن مسلماً

تواند هم به لحاظ كيفي و هم كمي بدون     مي ،و از اين رو ؛و به تعبيري ملي، آزاد است ،حقوقي -ارضي

ي فراينداين پديده كه  .به پيشرفت خود ادامه دهد ،ول اخالقي، فرهنگي و سياسي باشدكه دربند اص    آن

جيمز «به گفته . گرا در ارتباط است    هاي تكثرگرا و خاص    ها و هويت    متناقض و ناموزون است با فرهنگ

كديگر را كنار گويي دو نيرو هستند كه ي. اين يك گرايش قدرتمند و البته نوعي محلي شدن است» اروزن

  36.زنند    مي

: شود    هاي مشترك مفهوم غربي جهاني شدن و جهان گرايي اسالمي رهنمون مي    لفهؤاين جوانب ما را به م

آوري، توسعه و استقرار يك اقتصاد منسجم و همگن، تضعيف اقتدار و استقالل دولت     ارتقاي دانش و فن

بسان ديگر  ،گفتمان اسالمي. جهاني و مسائل فراملي ملت، ايجاد نظام سلسله مراتبي و شهروندي

ها و مفاهيمي اعتباري است كه در خدمت مقاصد سياسي و اجتماعي و     سرشار از ايده ،هاي سياسي    گفتمان

در هرچند تفاوتهايي بين رويكردهاي ديني در اين گونه مسائل وجود دارد، اما . گيرد    اقتصادي قرار مي

وجود  ييگرا    ي اسالمي و سنتيتجددگراهمچون  يهاي بين رويكردهاي    به تفاوت پرداختن قصد ،جا    اين

                                                 
35 . Riva Kastoryano, The Reach of Transnationalism. 
36 . James Rosenau, “Powerful Tendencies, Enduring Tensions and Glaring 
Contradictions: The UN in a Turbulent World”, p 260. 



: اصلي مفهوم غربي جهاني شدن و جهان گرايي اسالمي عبارت اند از تفاوتهاي ،به طور كلي. نداشته است

امت و  رابطه بين دين و سياست، واليت الهي، اخالق و سعادت، عدالت اقتصادي و اجتماعي، جهاد،

   .هاي فراملي    مسئوليت
 


