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موضوعجهانیشدن وپیامتدهای آندر
سالهایاخیریكیازموضوعاتموردعالقته
پژوهشگرانشاخههایمختل علتو انستانی
درای ترانبتتودهاستتت.شتتایدعلتتتجتتذابیت
موضوعوامكانانجتا پتژوهشهتایمتنتوع
پیرامتتونآن،عتتد اتفتتارنظتتردرخصتتو 
تعری واژه،تاریخچهوماهیتآنباشد.ولتی
صر نظرازایناختال نظرها،جهانیشتدن
بهعنتوانیتكواقعیتتازابعتادمختلت در
جوامعازجملهایران،تأثیرگذاربودهاستكه
دینونهادهتایدینتییكتیازآنحتوزههتا
میباشد.اهمیتاینموضوعدرایرانبهدلیل

ماهیتمذهبی نظتا حتاكم،نقتشرهبتران
دینیدرتحوالتسیاستی تاجتمتاعیایتران
معاصروادارهامورآنتوست آنتاندرحتال
یگتردد.لتذابتاتوجتهبته
حاضردوچندانم 

تتتمنظتتورازجهتتانیشتتدنفرهنتتگی تا
فرهنگجهانیچیست؟ 
تترابطتهجهتانیشتدنبتاپستتمتدرن
چیست؟ 
تجهانیشدنچهتأثیریبرحیاتدیتن
درجهانمعاصرداشتهاست؟ 
جنتتبشهتتایدینتتیمعاصتترپیامتتد

تتت
بودهاندیاواكنشیدرقبالآن؟ 
جهانیشدن 

یشدنچته تتأثیری
تابعاددینازجهان 
رفتهاند؟ 
پذی 
تآیاجهتانیشتدن ستببایجتادنتوعی
همگراییمیانادیانگردیدهاست؟ 
هد ازنگارشمقاله،پاسخبهستؤاالت
مطر شتدهبتااستتفادهازروشتوصتیفی–
تحلیلیوبابهرهگیتریازمنتابعكتابخانتهای

میباشد .


 -1جهانیشدن

چنینپی 
شدرآمدی،محوراصلیپژوهشاین  -1-1تعریف واژه
میباشدكه :
سؤال 

«جهتتانیشتتدنچتتهتتتأثیریبتترادیتتان
توحیدیدردنیایمعاصرداشتهاست؟» 
عالوهبرسؤالاصلی،سؤاالتفرعیزیتر
نظربودهاند :

نیزمد
جهانیشدنیعنیچه؟ 

ت
تجهانیشدنیكپروسهاستتیتایتك
  224پروژه؟ 

واژهجهانیشدندرزبانفارسیمعتادل
كلمتتهGlobalizationدرنظتترگرفتتتهش تده
است.درخصو تعری ،تاریخچهومعنتای
متتاهویایتتنواژه،هماننتتدبستتیاریدیگتتراز
واژههایسیاسی،میانپژوهشگراناتفارنظر
وجودندارد.برخیازپژوهشگرانجهانیشدن
رابهفرایندهایپیچیدهایتعبیركردهاندكته
دولتتتهتتایملتتیبتتهنحتتو

بتتهموجتتبآن

فزاینتتدهایبتتهیكتتدیگروابستتتهومربتتو  استكهپدیتدهمتوردنظتر«چفتتوگیتر»

نمیگیرد .
جهانیشدنبهتعبیرآنتونیگیدنز1پدیتدهای جهانرادربر 
استكهزمانومكتانرتتاریخوجارافیتا)را

جهانیشدنبتهایتنمعنتا

استعمالواژه

متتیگتتردد بتتهعبتتارتدیگتتر لوهان3وبرژنستكی4درستال1970منتشتر
اجتمتتاعی 
چنانبههمپیوندمتیدهتدكتههتررویتداد صلحدردهكدهجهانیازتحولیخبردادكته
محلیتحتتتتأثیر رویتدادهایدیگتریكته براستاسآنجهتانبستانسلستلهاعصتاب



جهانیشدنموقعیتهایمكانیدورازهتمرا كردند.لوهاندركتابخودباعنوانجنگو



میكندوسببتشدیدروابت  بتتهدوكتتتابیبرمتتیگتترددكتتهمارشتتالمتتك
سریعترمنتقل 
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متتتتیشتتتتوندربشتتتتیریه .)12 ،1380،جهانیپیدانمودهاستكهلزوماًتمامینقا 


كیلومترهاباآنفاصلهدارد،قرارمتیگیتردو مركزیانستانكوچتك،متمركتزوحستاس
برعك

میشتود.امتابترخال اوبرژنستكیدرصتدد

رگیدنز.)77 ،1377،بنابرایندر

تحلیتتلكوتتتاهشتتایدبتتتوانادعتتاكتتردكتته تبییننقشیبرآمدكتهازنگتاهویالز بتود
جهتتانیشتتدنپدیتتدهایاستتتكتتهمكتتانرا دولتایتاالتمتحتدهآمریكتابترایرهبتری
كوچكوزمانراكوتاهنمودهاستترگیتدنز ،جهانوارائهنمونهجامعنوگراییرمدرنیسم)
 )39 ،1379تحولیكتهگیتدنزازآنبته برعهدهگیردرعبدالمجیدعلی .)153 ،
2
عنوان«جدایشزمانازفضا»وهتاروی بته  -2-1تاریخچه

فشردگیزمانومكانیادمتیكنتدركیتانی،
.)99یادآوریایننكتهضروریاستتكته
شتایدواژهجهتانیشتدنخیلتیبترایكلمتته
Globalizationمناستتبنباشتتد،زیتتراوقتتتی
میگوییمفالنپدیدهیاموضوعجهانیشتده

است،شتایدابتتداچنتینبتهنظترآیتدكته
میتوانآنعتادتویتاپدیتدهرادرتمتامی

جهانیشتدنچنتین

جهاندید،حالآنكهدر
منظوریمدنظرنیست.منظتوردراینجتاآن
1. A. Giddenz
2. Harvy

علیرغمكاربرداصطال Globalization
بهمعنایجهانیشدن براینخستتینبتاردر
دهتتتته،1970درخصتتتتتو تاریخچتتتتته
جهانیشدن دودیدگاهكامالًمتفتاوتوجتود
جهتتانیشتتدنرا

دارد یكتتیدیتتدگاهیكتته
پروسهایناشیازافزایشعلمودانتاییبشتر
تلقیكتردهوتاریخچتهایبتهقتدمتتتاریخ
تمدنبشریبرایآنقائلاست.مالكمواترز5
3. M. M. Luhan
4. Z. Berzeniski
5. M. Waterz
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ازجملهافرادیاستكتهاعتقتادداردتتالش تحوالتاینمقطتعسترعت،عمت وشتدت
برایكمكردننقشزمتانوكوچتكشتدن باشدراسالمی.)10 ،1382،لذاآنچتهكته
هاوچالشها
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فضتتا،ریشتتهدرتتتاریخزنتتدگیاجتمتتاعی ازستتدهپتتانزدهمبتتهبعتتداتفتتارافتتتاده،
دارد ) .(Waters, 1995, pp. 12-35

جهانگرایی7است،حالآنكتهآنچتهازدهته

امادرمقابل،گروهیدیگرجهانیشتدن 1980بهبعداتفتارمتیافتتد،جهتانیشتدن
راپیامدمدرنیتهدانستهوحتتیازایتنهتم استتترپتتوالدی،2004،ص تص.)2-3محمتتد
فراتررفتهوجهانیشدنرامحصتولانقتالب عابدالجابریتفاوتایندوراچنینتوضتیح
میدهد :

صنعتیسو در عرصهارتباطاتدانستتهانتد.
پلسوئزی6ازجملهنظریهپردازانیاستكته

«جهانیشدنبتهاستتقبالیتكجهتان

جهانیشدنراپیامدمدرنیتهمیداندوبراین رفتن،آشتناشتدنبتافرهنتگهتایدیگترو
اعتقاداستكهاززمانیكهسترمایهداریبته احتتترا گتتذاردنبتتهآرارونظریتتاتدیگتتران
عنوانیكشكلقابلدوا جامعهانستانیپتا است درصورتیكهجهانگرایینفیدیگران
بهجهانگذاشت،یعنیازچهاریاپنجستده است»رعابدالجابری .)7 ،1377،
پیشینتاكنونجهانیشدنهمجریانداشته

نگارنتتدهدرایتتنپتتژوهشمبنتتارایتتك

استركارگر.)34 ،گیدنزازجملهافترادی دیدگاهبینابینیقراردادهاست بتدینمعنتا
جهانیشتدن

استكهجهانیشتدنرافراینتدیبرآمتدهاز كهعلیرغمقبولاینواقعیتكه
مدرنیتهوپسامدرنراتجلیگاهجهانیشتدن یكپروسهاست،امادرعینحالاینمهمرا

میپذیردكهانقالبصنعتیستو ستبب
میداند رگیتدنز.)45 ،1379،البتته نیز  
كامل  
الز بهیادآوریاستتكتهحتتیطرفتداران ب تروزنتتوعیمستتائلجدیتتدازقبیتتلجهتتان
ازهایآنرااز
نظریهتلقیازجهتانیشتدنبتهعنتوانیتك مجازیگردیدهاستكهتتاانتد 
میكند.اینتحول
پیامدمدرنیته،بهایننكتهاذعتاندارنتدكته دورانماقبلخودمتمایز  
جهانیشتدنازدهته1980بتهبعتدمعنتای همراهبتاشتدت،عمت وسترعتحتوادوو
دیگرییافتهاستوآنبهدلیلوقوعانقالب رویدادهابراثرانقالبارتباطاتسببگردیده
درعرصهارتباطاتمعرو بهانقالبصتنعتی استتامفهو جهانگرایتی بتهتتدریججتای
سو استكهسببگردیدهتامشخصهاصلی خودرابهجهانیشدنبدهد اینتحولنهبه
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6. P. Sweezy

7. Globalism

وتصمیمگیریدولتهاباشدوعناصتراصتلی

معنایعالمگیرشدنحوادووپدیدههابلكته
متتیشتتود.همچنتتینقتتدرتشتتركتهتتای

پدیدههابایكدیگراست خصتلتیكتهشتاید
واژهUniversalizationبتتتتترایبیتتتتتانآن چندملیتییافراملیافزایشیافتتهوبودجته
پدیدهجدیدیاستكتهازعمترآندوویتا دولتهتابیشتتراستت ضتمنآنكتهبتراثتر
1990بود .

شتتتكلگرفتتتتهاستتتت.ازنظتتترسیاستتتی،

-3-1ابعاد

جهانیشدننظمسنتیدولت-ملت،معترو 

جهتتتانیشتتتدنپدیتتتدهایمنستتتجمو
یكپارچتتهاستتتكتتهدرتمتتامیعرصتتههتتای
اجتماعیعرضاندا نمتودهاستت.بتهگفتته
پراتون8جهانیشدن«بهبافتهایگونتاگون
كنشاجتماعی،اقتصادی،سیاستی،حقتوقی،
فرهنگی،نظامی،فناوریونیزمحی زیستت
راهپیتتتدانمتتتودهاستتتتركیتتتانی.)97 ،
پیامدهایجهتانیشتدنرامعمتوالًدرچهتار
حتتوزهفنتتی،اقتصتتادی،سیاستتیوفرهنگتتی
میكنند.درحوزهفنیوتكنولوژیك،
مطالعه  
وقتتوعانقتتالبصتتنعتیستتو درپایتتانقتترن
بیستمتحوالتاساسیدرحتوزهارتباطتاتو
اطالعاترابتههمتراهآوردهاستت.درحتوزه
اقتصاد،جهانیشدناقتصادكینزیرامنتفتی
ساختهودیگرفرایندهایمتالیاقتصتادیدر
نمیتواندتابعسازوكارهایداخلتی
سطحملی 
8. Peraton



حداكثرستهدهتهمتیگتذردواو آندهته جهانیشدن نتوعیتقستیمكتار بتینالمللتی



هاوبنگاههاازبودجتهبستیاریاز


اینشركت
مناسبترباشتد.جهتانیشتدنبتهایتنمعنتا
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بهمعنایچفتوگیرپیداكتردنحتوادوو سیاستهایاقتصادیومتالیملتی،جهتانی

بتتهنظتتموستتتفالی،رابتتهچتتالشطلبیتتدهو
اختیاراتدولتهادرتصتمیمگیتریمحتدود
گردیتتدهاستتت.گستتترشفعالیتتتنهادهتتای
غیردولتتتیوافتتزایشنقتتشستتازمانهتتای
بینالمللیمانندسازمانملل،بانكجهتانیو
متترینعوامتل
صندوربینالملیپتولازمهت 

تهدیدكنندهقدرتدولتتهتا درعصتركنونی
است.عالوهبترایتندولتتهتادرآغتازقترن
بیستویكمناگزیرازهمكاریباتصتمیمات
بینالمللیواتختاذسیاستتهتای همستوبتا
سیاستهایجهانیدرزمینهبرختیمستائل
مانندالیهازنوگر شتدنجهتان،افتزایش
جمعیتومحتی زیستتبتودهانتدكتهایتن
موضوعنیزسببتضتعی دولتتهتاگردیتده
استتتربشتتیریه.)12 ،1380،درعرصتته
فرهنگتتیجهتتانیشتتدنزمینتتهستتازظهتتورو
فعالیتیكجامعتهمتدنیدرستطحجهتانی
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گردیدهكهازمهمترینشتعارهایآنتوستعه است.اینعدهباتلقیهژمونیتكازفرهنتگ
سیاستتی،مشتتاركتسیاستتی،آزادیوحف ت  جهتتانیمعتقدنتتدكتتهجهتتانیشتتدننتتوعی
هاوچالشها
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محی زیستاسترنش.)13 ،1380،



 -2جهانیشدن و فرهنگ
ولیصر نظرازاختال نظرپیرامتون
جهتتتانیشتتتدن،

تتتتاریخ،ماهیتتتتوابعتتتاد
جهانیشدنیكواقعیتاستوبرعرصههای
مختل زندگیاجتمتاعینیتزتتأثیرگتذارده
یكیازمناقشهآمیزترینودرعینحال

است.
مهمترینمباحثدرحوزهجهانیشدنتتأثیر
میباشتد.دیتننیتزبته
اینپدیدهبرفرهنگ 
عنوانیكیازمؤلفههایاصلیسازندهاجتزار
فرهنگتحتتأثیرجهانیشتدنقترارگرفتته
است.لذادراینقسمتازپتژوهشابتتدابته
تبیتتینمفهتتو فرهنتتگجهتتانیپرداختتتهو
سپ بتهایتن ستؤالپاستخمتیدهتیمكته
جهانیشدنبرایفرهنتگهتابتهطتورعتا و
ادیانبهطوراخصیكفرصتبودهاستتیتا
چتتالش.موضتتوعجهتتانیشتتدنفرهنتتگیتتا
فرهنتتگجهتتانی9یكتتیازمناقشتتهآمیزتتترین
مباحتتثدرمبحتتثجهتتانیشتتدنمتتیباشتتد.
منتقدینجهانیشدنباتلقیایتنپدیتدهبته
عنوانیكپروژهبراینباورندكتهمنظتوراز
جهانیشدنفرهنگ،سلطهوحاكمیتتیتك
فرهنگآنهمازنوعآمریكاییآنبرجهتان
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9. Global culture

همگنستازیفرهنگتیرابتهدنبتالداردكته

هتتد ازآنگستتترشواشتتاعهمجموعتته
ارزشهتتا،هنجارهتتاونمادهتتایمشتتتتر 

فرهنگغربآنهمازنتوعآمریكتاییآناز
طری مصر كاالهتایفرهنگتیماننتدبتاب
مارلی،مدونا،مكدونالدوكوكاكوالمتیباشتد.
ریتتتزر10ازجملتتهافتترادیاستتتكتتههتتد 
فرهنگجهتانیرامكدونالتدیشتدنجهتان
یداندركیتانی.)104 ،ازنظترمنتقتدین
م
فرهنگجهان،جهانیشتدننتوعجدیتدیاز
امپریالیسماستكههد آنتداو استتعمار
وحاكمكردنارزشهایآمریكاییدرسراسر
بهقولژانمینیانگ :11
جهاناست .
«هتتتتد آمریكتتتتاازایتتتتنتتتتتالش
رجهانیشدن)مشابههد ستنتیآمریكتادر
لیبرالیزهكردناقتصتادودمتوكراتیزهكتردن
سیاستجهانیاستكههمتانتعمتیمدادن
ارزشهتتایآمریكتتاییدر
نظتتا سیاستتیو 

سراسرجهاناست»ركارگر .)22 ،
اماازآنجاكهازدلهرگفتمان،گفتمان
متتیآورد،درخصتتو 
مختتال آنستتربتتر 
جهانیشتدن فرهنتگنیتزدرستتبترخال 
عدهایبترایتنباورنتد
منتقدینجهانیشدن ،
10.Ritzer
11. T. M. Gyane

پستتتمتتدرن12نتتا گرفتتترنوذری،1379،

كهجهانیشدن فرهنگنهبهمعنتایستلطه
متتیتتتواندوریگزیتتدناز
پستتتمتتدرنرا 

آنبتترجهتتانبلكتتهمنظتتورازجهتتانیشتتدن
فراروایتتتهتتا،بنیادستتتیزیوجوهرستتتیزی

فرهنگ،عالمگیرشدنهمهفرهنتگهاستت 
شدنوجهتانگیرشتدنیعنتیچفتتوگیتر صص .)189-200
اندیشههاونهلزوماًهمهگیرشدنآنها.لتذااز بنابرایناگراینمكتبشعاریداشتتهباشتد،
اینمنظرخاصیتفراملتیپیتداكتردنیتك اینشعاربهقول لیوتار«13همهچیزشتدنی»



جهانیپیتداكتردنپدیتدههتا،كاالهتا،آرارو

تعری پستمدرن بسیارپیچیدهاستت.



بهبیاندیگترجهتانیشتدنیعنتیجهتانگیر معرفتتتیكتتتردرمتتتارشواستتتتوكر،1378،
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آنهتمازنتوعآمریكتایی صتتتص.)70-125ستتتهشاخصتتتهاصتتتلی
یكنوعازفرهنگ ،

كاالویااندیشهبهمنزلهچفتوبستتپیتدا استتترروزنامتتهیتتاس.)7 ،1382،استتاس

كردندربرخینقا جهتاناستتنتههمته نظریهپستمدرن شالودهشكنی،تكثرگرایتی
جهان.بنابراینجهانیشدنبهعالمگیرشتدن واعتباربهغیراست.درحتوزهفرهنتگنیتز
شباهتدارد .

مكتبپستمدرن،مركزرامركززداییكترده

رویكتردختتوشبینانتهبتتهجهتانیشتتدن وحاشیهرامركزكلكتاركردفرهنگتیقترار
بهدنبالآناستتكتهبتهغیترذی
میدهدو 

فرهنتتگناشتتیازتلقتتیپستتتمدرنیستتتیاز
فرهنگجهانیاستكهدرزیترتوضتیحداده وجود،وجودببخشد.براساسچنینبینشتی
خواهدشد.رو حاكمبرتمدنغربمدتها فرهنگجهانیبهعنوانیتكفراروایتتزیتر
براساسمدرنیتهواساسمعرفتتشتناختی سؤالرفتهونهتنهاخصلتهژمونیكنتدارد،
آنپوزیتیویسمبود جریانیكهویژگتیهتای بلكهتنهایكفرهنگمیانفرهنگهایدیگر
بهقولكیتنش :14
اصتتلیآنراامكتتاننیتتلبتتهحقیقتتت،نفتتی است .
متافیزیتتك،ردّهتترگونتتهابهتتا وتأكیتتدبتتر

«ازآنجاكهجهانیشدنبتاپستامدرنیته

عقتتلگرایتتیازنتتوعروشتتنگریآنتشتتكیل پیوندخوردهاست،فرهنگجهانینیزاغلتب
میداد.دهه 1960ایستگاهنهتاییمدرنیستم فرهنگیپستمدرنتلقیشدهكهستریعاًدر

بودوازاینزمانبهبعدبنیانهایاصلیاین حالتاییر،پارهگی،گسستگی،تكثر،اختال 

جریتتانبتتاچتتالشهتتاییمواجتتهگردیتتدو
زمینهسازتكوینجریتانیگردیتدكتهبعتدها


12. Postmodern
13. J. F. Lyotard
14. K. Nash
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میگیردونهدرانزوا،تقابلویتا
متتیباشتتد»رنتتش ،1380،تبادلشكل 
وتلفیتت شتتدن 
استعالر.نتیجتهچنتینرویكتردیدرحتوزه

 .)13
هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

بتتدینترتیتتبمحتتوراصتتلیرویكتترد فرهنگاعتقادبهچندپارهگی،تكثرواختال 
پستمدرنیستیدرحوزهفرهنگیزیرستؤال فرهنگهایملیوتلقتیازفرهنتگجهتانی
فرهنگهاست.خالصته

بودنفرهنگجهانیبهعنوانیكفراروایتت تنهابهعنوانیكیاز
مشتملبرمجموعهایازارزشها،اعتقاداتو كتتال آنكتتهگتتردشپدیتتدههتتایفرهنگتتیو
الگویرفتاریواحددرقالبیكجهانبینتی بازتولیتتدآندریتتكچتتارچوببینتتامتنی،

اصتتتلیتتتترینشاخصتتتهیتتتكفرهنتتتگ

همگنسازودرمقابلاعتقادبهچندپارهگیو

پستمدرنیستیاست .

چندتباریشدنفرهنگملتی،تنتوعوتكثتر
اختال فرهنگیاست.چنتینرویكتردیبته

عالوهبرتضادنگرشپستتمدرنیستتی،

مسائلفرهنگیسببگردیدهاستتافرهنگ بهدلیلاعتقادبهتكثروشكنندگی،درحوزه
جدیدیشكلبگیردكهبههیچوجهدرقالب فرهنگباتفسیرفرهنگجهتانیبتهمعنتای
پسامدرنهابربعتد

منط دوگانههمگرایی -واگرایتی،همگنتی -سلطهیكفرهنگ،تأكید
نمتتیگنجتتد .سرزمینیجهانیشدنوطر نظریهجهانی-
نتتاهمگنیوجهتتانی-محلتتی 
فدرستون15اینفرهنگرادرمقایستهبتادو محلیشدن17یاجهانیشدنمكانمنتد18نیتز
 16تلقیهژمونیكازفرهنگجهانیرازیرسؤال
فرهنگملیوبتینالمللتی،فرهنتگستو  
بردهاست رنش،1380،صص .)110-115به
متتینامتتد).(Featherston, 1996, p.6بتته

قولرابرتسون :
عبارتدیگربراساستحلیلگفتمانی،جهان
جهانیشدن هموارهدرچارچوبهتای

«
بتتهمثابتتهمتنتتیاستتتكتتهختتودازرواب ت 
محلیبهوقوعمتیپیونتدد.درحتالیكتهدر
بینامتنیتشكیلشدهاست.هرمتنمعنتای
همینحالخودچتارچوبمحلتیازطریت 
خودراداشتهوداللتبرمجموعهمعنتاداری
گفتمانهایجهانیشدنبهعنوانیكمكتان
اززمان،تجربیات،تاریخ،خاطراتواعتقتادو
میشودرنش،1380،صتص-85
خا ایجاد 
مینماید.درنتیجهچنتینبرداشتتی
ارزشها 
 .)110
ازمتن،هرمتنبهمنزلهیكفرهنگخواهد
بود،هویتدرسایهرواب بینامتنیبتراصتل
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15. Featherston
16. Third Culture

17. Glocalization
18. Specialized Globalization

متتیشتتوند.بنتتابراین
روزنا19ازجملهطرفداراننظریهجهتانی عرصتتهجهتتانیظتتاهر 
اقلیتتتهتتاینتتژادیومتتذهبیازفرصتتت استوهتمیتكفرصتت.اكنتونبتراستاس

و
بهوجودآمدهبراثرگستترشارتباطتاتبترای چنیننگرشیدرقسمتبعدیمقالتهرابطته
میكنند.ر)1درواقعبراساسایننگرشاگتر

میدهد،امااعتبارفضابیشتر
خودراازدست 
میشود،لذاتشدیدآگاهیجهانیبتهمعنتای

یكآگاهیهمگننیست،بلكهبروجودیتك
آگتتتاهیمتنتتتوعدریتتتكفضتتتایفشتتترده
الكترونیكیداللتدارد بهعبتارتدقیت تتر
«جهانیشتدن»جهتانشتمولشتدنصتفات
خا وختا شتدنجهتانشتمولیهاستت



چهمكانبراثرگستترشارتباطتاتاهمیتت

 -3جهاااانیشااادن و ادیاااان



میكاویم .
جهانیشدنوادیانتوحیدیرا 

معرفتتیختتوددرستتطحجهتتانیاستتتفاده
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محلگراییاستكهاعتقاددارداقوا ،گروهها جهانیشدن درعرصهفرهنگهمیكتهدید

توحیدی
جهتتانیشتتدنوادیتتان

تبیتتینرابطتته
جهتتانیشتتدنو

توحیتتدیهماننتتدموضتتوع
فرهنگتاحدودیمشكلاست.اینمهتمتتا
انتتدازهزیتتادمعلتتولبیتتاندودیتتدگاهكتتامالً
متفتتاوتپیرامتتونرابطتتهایتتندوموضتتوع
جهانیشدنوادیانبایكدیگراستت.توضتیح
اینكهعدهایباارزیابیمثبتازجهانیشتدن،

راستتالمی،)25 ،1382،یعنتتیاینكتتهدر رویكردبهدینواحیاردیندردورانمعاصتر
میداننتد.ر)2وبرختیاز
جهانیشدنبادوپدیدهكامالًمتضتادمواجته راپیامدجهانیشدن  
میروندكه
هستیم بعضیازآنهاعا وفراگیرندوبرخی طرفدارانایننظریهتاآنجاپیش 
دیگرویژهیكملتویاقو ختا هستتند .ادیانالهتیراپیشتتازجهتانیشتدنمعرفتی
جهانیشدنسببگردیتدهاستتتتاعناصتر كتتردهودرصتتددایجتتادنتتوعیهمستتازگرایی

جهانشمولبهجوامعخا رستو كننتدو میانآموزههایدینتیوابعتادجهتانیشتدن
درنتیجهمتاشتاهدیتكرشتتهفراینتدهای برآمدهاند.امادرمقابلگروهیدیگرمعتقدند
یكسانكنندهدرتمامیجوامتعماننتدآزادی ،كهدینوجهانیشدنبهلحاظماهویكتامالً

دموكراسی،توسعهسیاسیومحتی زیستت بایكدیگردرتضتادمتیباشتند،زیتراازیتك
هستیموازسویدیگرباورودعناصرعا بته طر هردینآمتوزههتایكالمتیواخالقتی
جوامعخا ،ویژگیهایاینجوامتعنیتزدر خا خودرادارد،حتالآنكتهجهتانیشتدن
ارزشهتتابتتدوندرنظتتر
تأكیتتدبرگستتترش 
19. T. Rozenau

گتترفتنمتترزومكتتانداردوازستتویدیگتتر
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جهانیشتدنمتروّ ارزشهتایپستتمتدرن جنبشهایبوداییجدیددرتایلندوآستیای
نشانههایی ازبازگشتت
استكهكامالًباآموزههایكالمیواخالقتی جنوبشرقی جملگی  
هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

ادیتتاندرتضتتادمتتیباشتتدرستتلیمی ،1380،مذهببهحیاتسیاستی تاجتمتاعیجهتان
صص .)175-188
یرودرهین  .)1381،
سو بهشمارم 
نگارندهبرایتبیینرابطهجهانیشدن و

رویكردمجددبهدیندردنیتایمعاصتر

ادیانتوحیدی،نظریهروزنادرخصو رابطه تااندازهزیادیتقارنبامقطعتیداردكتهبتر
جهانیشتدنوفرهنتگیعنتیواهمگرایتیرا
اثرانقالبارتباطتاتجهتانیشتدنبتهوقتوع
مبنتتاقتتراردادهاستتت.بتتدینمعنتتاكتته
پیوستتتهاستتت.علیتترغماتقتتارنظتتراكثتتر
جهانیشدن برایادیانهمفرصتبودهاست
پژوهشگراندراصلموضوع،رویكتردمجتدد
وهمچالش.شناختفرصتهاوچالشهتای
بهدین،پیرامونعلتاینمهمورابطهآنبتا
ایجادشدهفترارویادیتانتوحیتدیبتراثتر
جهانیشدناتفارنظروجودنتدارد اختتال 
جهانیشدنتنهابابررسیتأثیرجهانیشتدن
نظرپیراموناینمهتمبتهانتدازهایوستیعو
برادیاندرسهسطحاحیاردین،ابعاددینو
گستردهاستكهبرخیآنراپیامتدوثمتره
همگراییادیانامكانپذیراست .

میدانندوگروهیدیگرواكتنش
جهانیشدن  

 -4جهانیشدن و احیای دین

وپاسخبهآنكته،درزیترپیرامتونهركتدا 

تأملدرتتاریخسیاستی معاصتربیتانگر توضیحدادهخواهدشد .
رویكردمجددبتهدیتنوباورهتایدینتیدر
شبینانتهپیرامتون
اساسرویكتردختوی 
جهتتانمعاصتتراستتت تحتتولیكتتهگتتاه تأثیرجهانیشدن براحیایجنبشهایدینی
20
پژوهگشرانازآنبهعنوانبنیادگرایی یتاد معاصتتر،تلق تیپستتتمدرنیستتتیازفرهنتتگ

میكنند.وقوعانقالباسالمیدرایران،رشتد جهانی است.همانطوركتهقتبالًگفتتهشتد،
مبتتارزاتاستتالمیدرخاورمیانتته،گستتترش فرهنتتگجهتتانی،فرهنتتگپستتامدرناستتت 
فعالیتفرقههایمسیحیانانجیلیبهویژه در فرهنگیكهاساسآنبرتكثتر،شتكنندگیو
آفریقاوآمریكای التین،افزایشنفوذاحتزاب مركززداییاست شاخصههتاییكتهلیوتتاراز
ملتتیگتتراو 
سیاستتی 
بتتهخصتتو حتتزب آنتحتعنوانزیرسؤالبردنفراروایتتیتاد
بهاراتیاجاناتادرهندواهمیتیافتنفزاینتده
میكند رلیوتار .)23 ،1381،واقعیتایتن

استكهدرسالهایپت ازجنتگجهتانی
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20. Fundamentalism

دو دوفراروایتبترنظتا گفتمتانسیاستی فردصاحبقدرتبردیگرافرادتحتستلطه
مهایقدرت،حقیقتت
همتتراهبتتاسكوالریستتمودیگتترفراروایتتت اساسمابهموازاترژی 
وابستتتگیبتتهشتترر.تئتتوریوابستتتگیبتتا داریم.ر)3پستمدرنیسمحقیقتمطلت رابته
نوسازینیزنهتنهادرجهانموف نشاننتداد جنتبشهتتایاجتمتتاعیفتراهمكتتردهاستت 
پستمدرنیسموبهچالشكشیدنفراروایتت رویكتتردمجتتددبتتهدی تنوباورهتتایدین تی
بهقولگیلزنان :
میكنند .
تهتایمختلت  ارزیابی 
مدرنیتهوطرفتداریازروایت 
زمینهرابرایطر وعرضاندا روایتتهتای



شتتتكلگیتتتری جنبشهاییكتهبرختیازآنتانهویتترادر

رعلمتتتداری)2004،بلكتتته



فروپاش تیشتتورویازمی تانرفتتتوتئتتوری چتتالشكشتتیدهوزمینتتهرابتترایتكتتوین
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مینماید.برایتن
جهتانحتاكمبتود یكتیفراروایتتنوستازی خودتحمیلوآنهاراانتقاد  

“دینخودراواردحیاتاجتماعی مرد 

دیگرفراهمكردكهیكیازآنهتارویكتردبته نمودتتاهویتتانستانهتایفقیتروطبقتات
دینوباورهایدینیبود .

حاش تیهایجامعتتهوگتتروههتتایمتعل ت بتته

گیلزنان21ازجملهنظریهپردازانی استت طبقتتاتمتوستتطیراكتتهازترتیبتتاتجدیتد
كهرویكردبهدینراپیامتدزیرستؤالرفتتن قدرتخار شدهبودنتد،بازستازیوتعریت 
متتیدانتتد نماید”ركیانی .)116 ،1380،
فراروایتتتنوستتازیوستتكوالریز  
ركیتتتانی.)116 ،1380،تتتتأثیردیت تندر

تگرایتتیفرهنگ تی
بتتدینترتی تبنستتبی 

نهسازرویكردمجتددبته
هویتبخشیبتهافترادبتراثترشتكلگیتری پستمدرنیستی زمی 
پستتتمدرنیستتمتنهتتادرچتتارچوبتحلی تل دیننهتنهادركشتورهایاستالمیبلكتهدر
گفتمانیفوكتوقابتلتبیتیناستت.ازمنظتر همهجهانمعرفتیمتیگتردد
نامبردهمیانقدرتودانشسیاسیپیونتدی ).1992, p.102امادرستتبترخال دیتدگاه
تنگاتنگوجوددارد آنچهقدرتآمیختتهبتا
گروهنخست،گروهی دیگرجنبشهایدینی
متتیكنتتد،
دانتتشدرقالتتبگفتمتتانتولیتتد 
معاصرراپاسخی بهجهانیشدندانستتهانتد.
ستتوبژگی22وستتوبژهشتتدگی23افتتراداستتت.
اساسنظراتگروهاخیردونكتهاست:تلقتی
سوبژگی آنذهنیتمسلطی استتكتهیتك
یسازیازجهانیشتدنودیگترماهیتت
جهان 
(Robertson,

فرهنتتگجهتتانی.توضتتیحاینكتتهبرختتیاز
21. Gilsenan
22. Subjection
23. Subjectification

هواخواهتاندیتدگاهدو بترایتنباورنتدكتته
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میدانند.برخیبااعتقادبهاینكته
جهانیشدندرواقعپروژهغربیسازیجهان پستمدرن 
هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

باماهیتآمریكاییاست.ادواردسعیدونتوا  جهانیشدنهمانتداو مدرنیتتهاستت،كته
چامسكی24ازمعرو تریننظریهپردازانایتن امكتتاندرامتتانمانتتدنازتجتتددراازهم ته
طی هستتند.ادواردستعیدجهتانیشتدنرا گرفتهاست،ر)4باتوجهبتههمتزادی تجتددو
نوعی امپریالیسمفرهنگی معرفی متیكنتدو سكوالریسم،رویكردبتهدیتنراپاستخیبته
جهانیشدن

چامسكینیزبراینباوراستكه
نوعیجهانیسازیفرهنگیاستكههد از
آنسلطهآمریكابرپیراموناستترستجادی،
 .)20
درواقعمنتقدیناخیر،جهتانیشتدنرا
میدانندكتهاز
توسعهگرا  

نتیجهسرمایهداری 
تهایدولتت تملتترهاشتدهوبته
محدودی 
اشكالجدیدی ازاستثماردرجهتانتوستعه

میدانند.امابرخی
تهدیدهویتدینی جوامع 
دیگرازهمینطی علترویكردبتهدیتنرا
ماهیتتتپسامدرنیستتتیفرهنتتگجهتتانیو
میدانند،چترا
تخریبهویتهایبومیازآن 
كهازنظراینانفرهنتگپستامدرنبتاتلقتی
نسبیحقیقتوبامعرفیهمهچیزبهعنوان
محصولومولودزماننهتنهاشكوتردیدرا
میدهد،بلكهبامعرفتیچشتمانتدازهای
روا  
ایدئولوژیكبهعنوانعالمخیالیكهبهوسیله

یافتهاست.درایننگرشپسامدرنیتهمركتب تصوراتتاریخمنداشخا ایجادشدهاستت،
ازی تكپایتتهاجتمتتاعی تاقتصتتادیب تهنتتا  رنتتتش)115 ،1380،مبنتتتایهتتتویتی
25
پسافوردیسم ویتكزیرستاختازفرهنتگ فرهنگهتایغیرغربتیراتخریتبمتیكننتد
پسامدرن 
میباشدلتذاجهتانیشتدنفقیتررا رروزنامهیاس.)7 ،1382،لذابهقولاكبتر

فقیرتروغنیراغنیتر 
میكندرنش ،1380،احمدمسیحیاندرآمریكا،هنتدوهادرهنتد،
صص .)83-88

لندومسلمانهادرخاورمیانه

بوداییهادرتای

ییقینتیهتایناشتیاز
بنتتابراینرویكتتردبتتهدی تنپاستتخیبتته همگی برایغلبهبرب 
ماهیتاستثمارگرانهجهانیشدن است.طی  پستتتمدرنیستتمبتتهتعصتتبوعتتد تستتاهل
دو ازمنتقدینجهانیشدن،علترویكردبه مذهبیمرتب بتابنیتادگراییرویآوردهانتد
دینراپاسخیبتهماهیتتستكوالرفرهنتگ راحمد،صص .)236-251
جهتتانیشتتدندرهتتردوشتتكلمدرنیتتتهو
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اختتتال نظتترموجتتودپیرامتتونتتتأثیر
جهانیشدنبرحیاتدیندردنیتایمعاصتر

24. N. Chamsky
25. Pastfordism

باتوجتتتهبتتتهماهیت تتپیچیت تدهومتضتتتاد

.)20بتتدونتردی تدپیامتتداخی ترفرصتتت

استتچراكتهازیتكطتتر جهتانیشتدنبتتا رهبرانآنهاقراردادهاستتتتاازیتكطتر 
ماهیتپسامدرنیستتیختودبتهدلیتلایجتاد پیا خودرابتهگتوشجهانیتانرستاندهواز
تهای حتاكمبتر هواخواهانخودباشد.پروفسورحمیدموالنتا
غیر،زیرسؤالبردنفراروای 
عقالنیتتتگرایتتیعلم تیمدرنیتتتهوبتتاالخره شتتكلگیتتریانقتتالبای تران،رشتتدونقتتش
مخالفتباسیاستتزدایتی ازدیتنزمینتهرا رسانههابودهاستت ،چتراكتهرهبترانقتالب



نظا های فكری جهان،ایجتادشتكفتراروی براینباوراستكهیكتیازعوامتلمتؤثردر



چالشدرمراكزقتدرت،محوریتتقتراردادن ستتویدیگتتربهتتترقتتادربتتهستتازماندهی
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جنتتبشهتتایدینتتیو

جهانیشدن درحوزه فرهنگامتری طبیعتی مناستتبیدراختیتتار

برایتكوینوحیاتجنبشهایقومی،زبانی ایران،اما خمینی درزمانتبعیتدازطریت 
ومذهبیفراهمكردهوازسویدیگربتاروا  همینرسانههاووسایلارتباطی،ارتبا خود
شكومعرفیچشماندازهایایتدئولوژیكبته راباانقالبیتونتقویتتوستخنانختودرااز
خمنتداشتخا باورهتای طری نوار،فاك ،كپیوضب بهانقالبیتون
عنوانتصوراتتاری 
دینیرادرمعترضچتالشقتراردادهاستت .منتقتتلمتتیكردنتتد.امتتروزهنیتزهتتری تكاز
رهبرانحركتهتایدینتیبتابهترهگیتریاز

جهانیشتدن

بنابراینشایدبتوانادعاكردكه
برایجنبشهای دینتی معاصترهتمفرصتت وسایلارتباطیجدید،بتهویتژهاینترنتت،نته
بودهاستوهمچالش فرصتاستبهلحاظ تنهاهوادارانخودراستازماندهیمتیكننتد،
تكنولوژیتتتكوتهدیتتتداستتتتازمنظتتتر بلكهدرسطحجهانی نیتزایتدههتاونظترات
ختتودرامطتتر متتیكننتتدرهی تن ،1381،

ایدئولوژیك .

ازبعتتدتكنولتتوژیمهتتمتتتریندستتتاورد صتتتص.)105-112امتتتتابتتترخال بعتتتتد
جهانیشدن توسعه ابزارهایجدیداطالعتاتی تكنولوژیك،درحوزهایدئولوژیكجهانیشدن
بهمنظورتبادلافكار،ایدههتاوباورهتابتوده بتتهدلیتتلماهیتتپستتتمدرنیستتتیفرهنتتگ
است تحولیكهگاهازآنبهعنتوانانقتالب جهانیكهمهمترینپیامتدآنستاق كتردن
میكنندوبهجهانشبكهاییتا الوهیتاست،تهدیداتجدیفرارویدیتنو
ارتباطاتیاد 
دنی تایمتتكهتتا26معتترو استتترستتجادی ،باورهای دینتی ایجتادكتردهاستت.بنتابراین
شتتایدبتتتوانادعتتاكردكتتههمتتانطتتوركتته
26. MC. Worlds
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جهتتتانیشتتتدندرعرصتتتهفرهنتتتگدارای كالمیوفلسفیادیاناستوپوستتهشتامل
پیامدهای متناقضاست ،درحوزهدیتنهتم عباداتومناسكهردیناست .
هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

همینگونهاست .

 -5جهانیشدن و ابعاد دین
تعری ازدینبراساستعری مصتداقی
یا Ostensiveاستت.مترادازدیتندراینجتا
ادیانزنده جهاناست سهدینغربییعنتی

شمولگتراهستتند 

)هریكازادیان 
بتتدینمعنتتاكتتهمشتتتملبتترمجموعتتهایاز
میباشند .
عناصرخا خود 
د) هریكازادیانمشتملبرهشتبعد
هستند :
.1بعتتدعبتتادیوشتتعائریكتتههمتتان

یهودی تت،مس تیحیتواستتال وشتتشدی تن فونكسیونسمبلیكیااعمالوشعائرنمادین
شرقییعنتیآئتینهنتدو،بتودا،دائتو،آئتین دیناست .
كنفسیوس،آئینشینتووآئینجینودینتی

.2بعدعقیدتییافلسفی دینكههمان

كهدربرز شرروغربواقتعاستت،یعنتی
آموزههایكالمیاست .

آئینزرتشت.همهایتنادیتانبترایپیتروان
.3بعدنقلیواسطورهای27یامیتولتوژی
خودسهكاركرددارند :
ازجهانهستیوموضعانساندرقبتال
میدهند .
آنتوصیفیبهدست 
.2براساساینتوصتی شتیوهزنتدگی
میكنند .
خا توصیه 
.3آنتوصی وایتنشتیوهزنتدگیدر

تهایماوراییاست .
كهدرواقعبیانواقعی 
.4بعتتداخالق تیوحقتتوقیكتتههمتتان
احكا اخالقیوحقوقیاست .
.5بعدتجربیوعاطفیدینكتههمتان
ازهاوشوروعاطفههاست .

رازونی
.6بعتتدمتتدیریتیكتتهشتتاملرهبتتران

قالبسلسلهاعمالنمتادینوستمبلیككته روحانیومتخصصینوآگاهتانمتذهبیهتر
همانعبادیاتباشند،متجلیهستتند.تأمتل دیناست .
دركاركردادیانبیانگرچهارنكتهاست :

.7بعدنهادهای اجتماعی دینكهشامل

الت ).تأكی تدبتترمعنوی تتوحمای تتاز مسجد،كلیساونهادهایخیریهاست .
.8بعدماتریالكهدرواقتعشتاملهنتر
آموزههایاخالقی نكتهمشتر همتهادیتان
است .

متتادینظیتترمعمتتاری،ابنیتتهتتتاریخیو

ب)همهادیانشاملدوبخشپوستتهو
  236هستهمتیباشتند هستتههمتانآمتوزههتای
27. Mythic

ستتتتاختمانهتتتتاینمتتتتادینهتتتتردیتت تن  دینیدرخار ازمرزهایپیتروانیتكدیتن
اكنتتونتتتأثیرجهتتانیشتتدنرابتترابعتتاد

بعدفلسفی وكالمتیدیتننیتزبتراثتر

شفتترضماهیتتت جهتتانیشتتدنستتهتحتتولیافتتتهاستتت.اوالً
هشتتتگانهادیتتان،بتتاپتتی 
میدهیم.فونكسیوننمادینیتااعمتالو زمینهبرای نتوعی تكثرگرایتی دینتی فتراهم
قرار 
میگرددوایتنمهتمبتهچنتددلیتلاستت  شریعتمطر گشتهاست.توضیحاینكههتر

اول،اساسوبنیادجریانپستمدرنیستمبتر دین،البتهبتاتأكیتدبیشتتردرایتنبعتدبتر



شعائردینی درمسیرجهتانیشتدن تضتعی  شدهاست ثالثاًحوزههایجدیتددرستاحت



پستمدرنیستیجهانیشتدن،متوردبررستی جزمی تتختتودراازدستتتدادهاستتت ثانی تاً
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یباشدرملكیان .)6 ،1379،
م

میگردند .
نیزشناخته 

مشتملبرآموزههایكالمیاست

فردگراییاسترروزنامهیتاس .)7 ،1382،ادیانالهی،
لذابراساسچنتینبتاوریالتتزا شتخصدر كتتهازویژگ تیآنجزمی تتوالیتای تربتتودن
انجتتا مراستتمعبتتادیرنتتگباختتتهونتتوعی است.پستمدرنیستماز یتكطتر  بتاانكتار
اختیاربررفتارافراددرقبالانجتا اعمتالو حقیقتمطل ومعرفیهمهچیزبتهعنتوان
شعائردینی ظاهر متیگتردد.دو ،براستاس محصولومولودزماننتهتنهتاستببایجتاد
چشتتمانتتدازهای تزلزلدرثبتاتآمتوزههتایكالمتیگردیتده

پستتتمدرنیستتتی

نگتترش
ایدئولوژیك،كهشاملاعمالوشعائردیننیز است ،بلكهازطر دیگرباتاكیدبترتكثترو
خمنتدی متتنو
جهانهای خیالی 28بتهشتمار چندپارگی واعتقادبتهتتاری 
میشوند،نوعی  

خمنتد اساسقتراردادنتلقتیتتاریخمنتد اشتخا 
میآینتدكتهبتهوستیلهتصتوراتتتاری 

اشتتخا ایجتتادشتتدهانتتدرنتتش ،1380،زمینهرابرایتكوینموضوعیكههیتك29از
میكنتد 
.)115لذابراساسچنینبتاوریاعمتالو آنتحتعنوانپلورالیسمدینییاد 
شعائرمذهبی ویژگی الوهی خودراازدستت فتتراهمكتتردهاستتتراستتالن.)8 ،1382،
میگتردد البتهدرخصو اینمهم،تكثرگرایتی دینتی
دادهوحاصلتجربهشخصمعرفی 
كهایننیزسببتضتعی ایتنبعتدازدیتن كتهبنیتادآنراتفستیرهرمتونتیكیازدیتن
میدهد،اندیشمندانجهاناسال دو
میگردد.البتهجهانیشدنیكحسنراهتم تشكیل  

برایاینبعدازدینداردكهاعمتالوشتعائر موضعكامالًمتفاوتدارند برخی ماننددكتر
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28. Imagined World

29. Hayke

میشتود،تاییترآشتكارپیتدا
نصرآموزههایكالمی راازتفسیرهای متعدد سیاستمربو  
میكند”رمجتهدشبستری .)9 ،1380،

مبتترادانستتتهوتنهتتاای تنمهتتمرادرحتتوزه
هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

معامالتورواب اجتماعی جایزشتمردهانتد،

یكیدیگرازوجوهادیانكهتحتتتأثیر

حتتالآنكتتهگروهتتیدیگتترقائتتلتفستتیر جهانیشتدن ،متوردتهدیتدقرارگرفتته،بعتد
هرمونتیكیازدینحتیدرآموزههایكالمی فلسفیواسطورهایادیاناست.بررسیتاریخ
هستندرشیرخانی،صص .)45-48

ادیانبیانگرایتنمهتماستتكتهحتوادوو

صر نظرازصحتوسقمهریكازاین رویدادهایبهوقوعپیوستتهدرمستیرتتاریخ
دودیدگاهواقعیتایناستتكتهتكثرگرایتی یتتكدیتتنبتتهلحتتاظمتتاهویبتتایكتتدیگر
دینیزمینهرابترایورودمستائلجدیتدبته متفاوتاند.برخیازآنهاتوست در انستان
حوزهشتریعتفتراهمكتردهاستت بتهقتول بهلحاظانتزاعیقابتلترستیمودر استت،
مجتهدشبستری“نظراهلهرمونتیكجدید حالآنكهبرخیدیگراگرچهبهلحاظحادو
دینیایناستكتهاصتولوعقایتدواحكتا  شدندریكمقطعخا صاحبتتاریخانتد،
جزمیسنتیموجوددرادیان،ذاتاًتتاریخیو اماشایدبرایانسانبهلحتاظانتزاعتیقابتل
نگونتتهامتتوربتتا
وچونحجابهایضتمنیدرعصتر ترس تیمودر نباشتتند.ای ت 

زمانیاند
حاضرچهرهحقیقتدینراپوشاندهاند،بایتد خصلتماورایی،درهمهادیانوجتوددارنتد،
آنهاراكنارزدتابتوانحقیقتترابتاردیگتر مانندداستانحوا،عبتورموستیازرودنیتل،
لم كرد...درسیستمبتازخوانیوبازستازی طوفاننو واسرارومعرا درمسیرزنتدگی
شتتدهنی تزستتهستتاحتشتتریعت،طریقتتتو پیامبراسال .حوادوورویدادهاییازایننوع
حقیقتدردیناسال بتاقیمتیمانتد.امتادر درواقتتعهمتتانبختتشاستتطورهایدیتتنرا
میدهندكهخصتلتمتاوراییدارنتد.
ساحتشتریعت،تركیتبوآرایتشجدیتدی تشكیل 
میآید امادرمصدارهاوگسترههای جهانیشدنبنتابرخصتلتپستتمدرنیستتی
بهوجود 
میكند،چرا
یشود.متثالًدرپرتتو خودبهشدتاینبخشراتهدید 
آنهاتفاوتهاییایجادم 

تگرایتیپستتمدرنیستتی
بازخوانیوبازسازی.حقوربشرواردفرهنتگ كهبراساسنسبی 
میشتود،بتاپشتتوانهدینتیمتورد همهچیزتصاد تلقیشدهكتهبراستاسدو
مسلمانان 
میشود.واضتحاستتكتهدرایتن فاكتورزبتانوزمتاندرقالتبگفتمتانهتای
قبولواقع 
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صورت،آرایششریعتدرآنچهبهمعامالتو مختل ظتاهرمتیگترددوفتراروایتتمعنتا


بهنظر 
می
ندارد  
رسدبخشاسطورهایادیتان ،اجتماعی،سیاسی وحتیخیریتهایدارنتدو

نادعاستكهاسطورههابایدازبینرفتتهو

ای
باتوجهبتهتلقتیشخصتیهترفتردازوقتایع
ماوراییدردین،ارائهگرددركیانی .)1380،
ازدیگرابعاددینیعنتیبعتداخالقتیو
احكامی،بعدتجربیوبعدماتریالدینبراثر
جهانیشدنكمترتأثیرپذیرفتهانتد،امتابعتد
مدیریتیونهادهتایاجتمتاعیدیتنبتراثتر
جهانیشدنتأثیرمنفیپذیرفتهوكتاركردش
تضعی گردیدهاست توضیحاینكهدرحتوزه
نهادهای اجتماعی،نهادهایی ماننتدكلیستاو
مسجد،بهخصو مستجد،درمستیرتتاریخ
خودصاحبكاركردهایمتفاوتیبودهاند بته
عنوانمثالمستاجددرطتولتتاریخاستال 
ع تالوهبتترنقتتشدین تی،كتتاركرداجتمتتاعی-
فرهنگی وسیاسی داشتهاست،امااكنونبتر
اثرجهانیشدن وشكنندگی قتدرتسیاستی
حاكمدرجوامع،گتروههتایقتومی،زبتانیو
حتتتیمتتذهبیهریتتكبتترایخودنهادهتتای
غیردولتتتیتشتتكیلدادهكتتهازتكنولتتوژی

میآمدنتدكتهگتاه
معنوی ومذهبی بهشمار  
علو دینیدرانحصارآنتانبتود،امتاامتروزه
جهتتانیشتتدنوگستتترشارتباطتتاتستتبب




یهای دینی درگفتمانخا ،یعنی
ایدئولوژ 

ودانتتشمتتذهبیبرختتورداربتتودهورهبتتران



گفتمانهتایمتفتاوتنباشتد موضتوعیكته مدیریتی نیزبهوقوعپیوستهاست،چتراكته
پستمدرنیسمآنرابهچتالشكشتیدهوبتر درگذشتهدرهردینگروهیخا ازآگاهی
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نمهمنقشمساجدراكمرنگكردهاستت.

كهدرواقعتیپولتوژیهتردیتننیتزهستت ،ای
ماهیتتفراروایتتداشتتهكتهقابتلارائتهدر بتتهنظتترمتتیرستتدهم تینتحتتولدرعرص ته

گردیدهاستتاتعدادمتخصصتینوآگاهتان
دینی افتزایشیافتتهودرجوامتعمفسترانو
نظریهپردازانجدیدبراساس تحلیلگفتمانی
عرضاندا كنند رنوباتوكا.)7 ،1380،ولی
رغمچالشهایی كهجهانیشتدن فتراروی

علی
ابعاددینایجادكردهاست،بهنظترمتیرستد
یك تیازپیامتتدهایمثبتتتجهتتانیشتتدندر
عرصهدینفراهمشدنزمینهبرایهمكتاری
شتتكلگیتتری

وهمگرایتتیمیتتانادیتتانو
گفتمانهایی نظیرالهیاتجهانی وگفتگتوی
ادیانباشدكهبخشبعدیمقالتهراتشتكیل
میدهد .


 -6جهااانیشاادن و همگرایاای
ادیان
تأملدرهریكازادیانبیانگراینمهم

ارتباطتتاتینیتتزبهتترهگرفتتتهوكاركردهتتای استكههریكازآنهاشتمولگترابتودهانتد 
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تمدنهاتأكیدبرتعاملومذاكرهوهمكتاری

بدینمعنیكههتریتكآمتوزههتایكالمتی
خا خودراداشتهوآدابومراسمخاصتی میانپیتروانادیتانداردوستهتحتولرادر
هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

رانیزبهپیروانخودتوصیهكردهانتد،امتابتا عرصه،دینبهلحاظجهتانی ستببگردیتده
میرسدنقطهمشتر همه است.1:رهبرانوپیروانهریتكازادیتانرا
وجوداین،بهنظر  
ببهچشمپوشیازنقا افتراروتأكیتد

ادیتتانتأكیتتدبتتترمعنویتتتوحمایتتتاز ترغی
آمتتوزههتتایاخالقتیباشتتدرملكیتتان ،1379،برآموزههایاخالقتیمشتتر كتردهاستت.
.)6جهانیشدن ایننقطهمشتر ادیتان ،شایدمصدارعینیایتنمهتمانتشتاربیانیته
معنویتوآموزههایاخالقی،رابیشترظتاهر حقتتوربشتتراستتالمیدرستتال1981باشتتد .
وامكانشكلگیری نوعی الهیاتجهانیرااز .2طر موضوعالهیاتجهانی،لزو تشتكیل
طری نزدیكیادیانبهیكدیگرفتراهمكترده نهادهایغیردولتیدینتیرفالتك)25 ،را
استتت تحتتولیكتتهبتتدونتردی تدشتتبیهبتته درطر جهانیبرایتحق اینمهتممطتر 
شكلگیریجامعهمتدنیدرعرصتهفرهنتگ ساختهاستكهنخستینگا درایتنزمینته
جهانی است.بدینمعناكته همتانطتور كته تشكیلپارلمانادیانجهتانیدراوایتلدهته
جهانیشدندرعرصهفرهنگامكانجهانگیر  1990بود.3.طر گفتمانگفتگوی ادیانو
شتدنهریتكازفرهنتتگهتتاوچفتتتوگیتر تأكیتتدبتترمشتتاركتونقتتشنخبگتتانو
پیتتداكردنآنهتتارابتتایكتتدیگرازطریتت  اندیشتتمنداندین تیدرای تنمهتتمانحصتتارو
خواستههایمشتر نظیرآزادی،مشتاركت ،سلطهرهبترانستنتیرازیترستؤالبتردهو
حف محی زیستوتوسعهسیاستیفتراهم سببظهورطیفیجدیدازمتخصصینامتور
كردهاست،درحوزهدیننیتزجهتانیشتدن ،دینیدرسطحجهانیگردیدهاست .
علیرغمشمولگترابتودنهتریتكازادیتان،

همگرایتتیوهمكتتاریمیتتانادیتتانو

زمینهچفتوگیرپیداكردنهمهادیانرااز تأكیدبرآموزههایاخالقیمشتر درقالتب
طری طر آموزههایاخالقیمشتر نظیتر نوعیالهیاتجهتانیستببتبتدیلدیتنبته
صتتلح،عتتدالتومحبتتتفتتراهمكتتردهو اندیشه فراملی درحوزه سیاستجهانیشتده
نهسازطتر گفتمتانالهیتاتجهتانییتا است.اندیشه فراملی بهمعنایآناستتكته
زمی 
رههتتای
اخالرجهانیگردیدهاستتراستالن ،1382،بس تیاریازملتتتهتتامفتتاهیموانگتتا 
مشتتتر رامعیتتارقتتراردادهوبتتهآنار 
.)8گفتمانی كههمانندگفتمانگفتگتوی
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موواژههتای

مینهند.اكنونبسیاریازمفاهی


تشكیلدهنده گفتمانالهیاتجهتانی نظیتر پانوشتها

گردیدهاستومتوردتوجتهسیاستتمدارانو

-2برایاطالعبیشترازایتننگتاهكنیتدبته:رهیتن ،

دولتمردانقراردارد .

 )1381

فرجام

-3برایاطالعبیشترنگاهكنیدبه:ردریفووومیشل،

تحولیگردیدكتهجهتانیشتدننتا گرفتت.
مهمترینپیامدتحولاخیركتمشتدننقتش

-4برایاطالعبیشترازرابطهجهتانیشتدنوتجتدد،
نگاهكنیدبه:رگیدنز .)1378،

زمانوفضابود.جهانیشدنبتهعنتوانیتك منابع فارسی
واقعیت،بهدلیل ماهیتچندبعدی ختود،در

 .1احمتتد،اكبتتر پستتتمدرنیستتمواستتال ،درمجموعتته

عرصههایمختل ،ازجملتهفرهنتگ،تتأثیر

پست مدرنیته و پستمدرنیسام،ترجمتهوتتدوین

داشتتتهاستتتودرای تنزمینتتهستتببطتتر 
موضوعفرهنگجهانیشده است تحولی كه
نتتهبتتهمعنتتایستتلطهیتتكفرهنتتگبتتر
فرهنگهایدیگر،بلكهبهمعنایچفتوگیر
پیداكردنفرهنگهتا،آرارواندیشتههتایبتا

حسینعلینوذری،تهران،نقشجهان.
 .2اسالمی،مسعود،ر،)1382/7/10منطت جهتانیشتدن،
روزنامه همشهری.
 .3اسالن،عدنان،ر ،)1382/3/14الهیاتجهتانی،ترجمته
كریمپورزبید،روزنامه همشهری.
 .4بشتیریه،حستین،ر،)1380/5/2فراینتتدجهتانیشتتدن،
روزنامه اطالعات.

یكدیگراست رویدادیكهبرایفرهنگهتای

 .5پستمتدرنازاولوهیتتستاق كتردنجهان ترجمته

محلی هتم یتكفرصتتاستتوهتمنتوعی

مهرانقاسمی،روزنامه یاس.7 ،1382/2/28،

تهدید واقعیتیكهتاانتدازهزیتادیناشتیاز
ماهیتپستمدرنیستی فرهنگجهانی است.

 .6پتتوالدی،كمتتال،ر،)2004/8/18جهااان وایعاای و
جهانی شدن ،سایت اینترنتی کار،نشتریهاینترنتتی
كار.

درعرصهدیننیزجهتانیشتدنهتمفرصتت

 .7دریفوو،هیوبرتورابرتمیشتل،ر،)1379فراساوی

بودهاستوهمتهدید.فرصتبودهاستتبته

ساختارگرایی و هرمونتیک،ترجمهحسینبشتیریه،

لحتتتاظتكنولوژیتتكوزیت ترستتتؤالبتتتردن

تهران:نشرنی.
 .8روزنا،جیمتز،ر"،)1380پیچیتدگیهتاوتنتاقضهتای

تهای حاكمبرنظا گفتمانسیاستی
فراروای 

جهانیشدن"،ترجمهاحمدصادقی،مجله سیاسات

جهتتتانوتهدیت تدبتتتودهاستتتتبتتتهدلیتتتل

خارجی،سالسیزدهم،شماره.4

پستمدرنیستی .
تگرایی 
نسبی 



وقوعانقتالبصتنعتیستو زمینتهستاز

 .)1379



تلقی شدهكتهواردعرصته سیاستتجهتانی

رروزنا،شماره،4مجلهسیاستخارجی) 
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صلح،دوستی وحقوربشرمفاهیمیجهتانی

-1برایاطالعبیشترازدیدگاهروزنتانگتاهكنیتدبته:

 .9سجادی،عبدالقیو  ،اسال وجهانیشدن،کتاب نقاد.
سششم،ش25ت.24
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 .10ستتتلیمی،حستتتین،ر،)1380فرهناااگ گرایااای،
جهانی شدن و حقوق بشر،تهتران :انتشتاراتوزارت
امورخارجه.

هاوچالشها


جهانیشدنوادیانتوحیدی:فرصت

 .11شتتیرخانی،علتتی،آینتتدهباورهتتاواعتقتتاداتدینتتیدر
پروسهجهانیشدن،پگاه حوزه.

 .12عابدالجابری،محمد،ر،)1377/1/30هویتفرهنگتیو
جهانگرایی،ترجمهانورحبیبی،روزنامه جامعه.


فلسفیوتعددقرائتازدین،روزنامه نوروز.
 .25ملكیان،مصطفی،ر،)1379/11/22دینوجهانیشدن،
روزنامه همشهری.
 .26نش،كیت،ر،)1380جامعه شناسی سیاسی معاصر،
ترجمهمحمدتقتیدلفتروز،بتامقدمتهدكتترحستین
بشیریه،تهران،كویر.

 .13عبدالمجیدعلتی،عتادل جهتانیشتدنوتتأثیرآنبتر

 .27نوباتوكا،اینو،ر،)1380/11/19جهتانیشتدنودیتندر

كشورهایجهتانستو ،ترجمتهستیداصتارقریشتی،

عصترارتباطتات،ترجمتهفیتتروزهدردشتتی،روزنامااه

اطالعات سیاسی -ایتصادی،ش.155-156

انتخاب.

 .14علمداری،كاظم،ر،)2004/8/18چهرهتاریكوروشتن

جهانیشدن،سایتاینترنتیكتار،نشاریه اینترنتای
کار.
 .15فالك،ریچارد ،ادیانتوحیدیدرعصترجهتانیشتدن،
ترجمهعبدالرحیممرودشتی،گزارش گفتگو،ش.1
 .16كارگر،مهدی جهانیشتدنوحكومتتمهتدیرعتج)،
مجله انتظار،ش.6
 .17كیتتانی،داود،ر،)1380/1/19دیتتنوجهتتانیشتتدن،
روزنامه همشهری.،
 .18كیتتانی،داود،ر،)1380فرهنتتگجهتتانی:استتطورهیتتا
واقعیت،فصلنامه مطالعات ملی،سالسو ،ش.10
 .19گیدنز،آنتونی،ر،)1379جهان رها شده،ترجمهعلی
اصتتارستتعیدیوحتتاجیعبتتدالوهابیوس ت ،تهتتران،
انتشاراتعلموادب.
 .20گیدنز،آنتونی،ر،)1377پیامدهای مدرنیته،ترجمته
محسنثالثی،تهران،نشرمركز.
 .21گیدنز،آنتونی،ر،)1378تجادد و تشاخص،ترجمته
ناصرموفقیان،تهران:نشرنی.
 .22لیوتار،ژانفرانسوا،ر،)1381وضعیت پساتمادرن،
گزارشدربارهدانش،ترجمهحسینعلینوذری،تهتران،
گا نو.

 .23متتارش،دیویتتدواستتتوكر،جتتری،ر،)1378روش و
نظریه در علوم سیاسی،ترجمهامیرمحمتدحتاجی
یوسفی،تهران،انتشاراتپژوهشكدهمطالعاتراهبردی.
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 .24مجتهدشبستتری،محمتد،ر،)1380/9/14هرمونتیتك

 .28نوذری،حسینعلی،ر،)1379صورتبندی مدرنیتاه و
پستمدرن،تهران،نقشجهان.

 .29هین ،ج ،ر ،)1381دین ،جهانی شدن و فرهنگ
سیاسی در جهان سوم،ترجمهداوودكیانی،تهتران:
انتشاراتپژوهشكدهمطالعاتراهبردی.
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