
 
 

 

 

 ها و ادیان توحیدی: فرصت شدن جهانی

 ها و چالش
 *دکتر حسین مسعودنیا

 چكیده
.گرشدهاستتیكدیوجوامعبههادولتیكیداردكهسببنزدایدهیچیپیندهایاشارهبهفراشدنجهانی

پت از،1990هشترازدهیرآنبیاخیرسدبهمعنایمنظربهاما،داردیطوالنیچهقدمتدهاگرینپدیا
،یاقتصتاد،یاستیمختلت سهتایعرصتهدرشتدنجهتانی.وقوعانقالبارتباطاتبهبعدمطتر گردیتد

باشتد ینآنهاموضوعفرهنگجهانیزتریآمازمناقشهیكیدیداشتهاستكهشاتأثیریوفرهنگیاجتماع
وبترخال .انتدنستهجهانداكابریآمریفرهنگهباسلطیآنرامساوشدنجهانینیكهمنتقدیموضوع

گریكتدیبتاهتافرهنتگكتردندایترپیتچفتتوگیرابهمعنایفرهنگجهان،شدنجهانینیموافق،آن
یعنتی،استتیفرهنگتیتیزوجودداردكهمعتقدبهواهمگراینینینابیدگاهبیاندینمیامادرادانند.می

بته،نهتمیبردشدنجهانی.دیدكتهیكفرصتاستوهمیمختل همیهافرهنگیبراشدنجهانی
كتهازمنظترنمعنایبد استیكالیتپارادوكسینماهیچنیدارا،فرهنگهایرمجموعهیاززیكیعنوان
كفرصتتبتودهیتآنیتنقشاجتمتاعینوتقویاتدیحیهابراتیسؤالبردنفرارواریكوزیتكنولوژ
لیتدرقالبتحلیكالمهایلآموزهیوتحلیدرنیستمپستییگرایلنسبیدلهب،یاماازمنظرمعنو است

،معاصتریایتندردنیتبتردشدنجهانییامدهایپترینازملموسیكیدیشا.دبودهاستیتهد،یگفتمان
كتهنتهیباشد موضوعیاتجهانیالهینوعیریگگروفراهمساختنمقدماتشكلیكدیانبهیادیكینزد

دریافتزاركجنتبشنتر ینبهعنوانیتدیبلكهسببتقو،سازدمیهمانرافرایادیتنهاامكانگفتگو
.گرددمییاستجهانیسهصحن

 واژگان کلیدی
گفتمان،مدرنپست،فرهنگجهانی،ادیان،شدنجهانی

                                      
Email: hmass2005@ yahoo. comفهاناصدانشگاهادیارگروهعلو سیاسیاست*

20/01/89تاریخپذیرش:12/11/88تاریخارسال:
 223-242/ صص  1389/ تابستان  55فصلنامه راهبرد / سال نوزدهم / شماره
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 همقدم
آندریامتدهایوپشدنجهانیموضوع

هازموضوعاتموردعالقتیكیریاخیهاسال

یلتو انستانمختل عهایپژوهشگرانشاخه

تیدعلتتتجتتذابیشتتا.رانبتتودهاستتتیتتدرا

متنتوعیهتاپتژوهشموضوعوامكانانجتا 

عتتد اتفتتارنظتتردرخصتتو ،رامتتونآنیپ

یولت.تآنباشدیخچهوماهیتار، واژهیتعر

شتدنجهانی،ناختال نظرهاینظرازاصر 

تازابعتادمختلت دریتكواقعیتبهعنتوان

گذاربودهاستكهیرتأث،رانیجوامعازجملها

هتاازآنحتوزهیكتیینتیدینونهادهتاید

دلیلبهرانینموضوعدرایتایاهم.باشدمی

نقتشرهبتران،نظتا حتاكمیتمذهبیماه

رانیتایتاجتمتاعیاستیدرتحوالتسینید

امورآنتوست آنتاندرحتالهمعاصروادار

بتا.گترددیحاضردوچندانم توجتهبتهلتذا

نیاپژوهشیاصلمحور،یآمددرشینپیچن

باشدكه:میسؤال

ادیتتانبتتریتتتأثیرچتتهشتتدنجهتتانی»

«معاصرداشتهاست؟یایدردنتوحیدی

زیتریسؤاالتفرع،یعالوهبرسؤالاصل

:اندنظربودهزمدین

چه؟یعنیشدنجهانیت

كیتایتكپروسهاستتیشدنجهانیت

پروژه؟

ایتتفرهنتتگشتتدنجهتتانیتتتمنظتتوراز

ست؟یچینگجهانفره

متدرنپستتبتاشتدنجهتانیتترابطته

ست؟یچ

نیتاتدیبرحیتأثیرچهشدنجهانیت

درجهانمعاصرداشتهاست؟

امتتدیمعاصتترپینتتیدیهتتاجنتتبشتتت

درقبالآن؟یاواكنشیاندبودهشدنجهانی

یتتأثیرشدنچتهینازجهانیتابعادد

؟اندرفتهیپذ

یجتادنتوعیستبباشتدنجهتانیایتآ

دهاست؟یانگردیانادیمییهمگرا

االتؤپاسخبهست،هد ازنگارشمقاله

–مطر شتدهبتااستتفادهازروشتوصتیفی

ایگیتریازمنتابعكتابخانتهتحلیلیوبابهره

.باشدمی

  شدن جهانی -1

 تعریف واژه  -1-1

درزبانفارسیمعتادلشدنجهانیواژه

دهدرنظتترگرفتتتهشتتGlobalizationكلمتته

ومعنتایتاریخچه،درخصو تعری .است

دیگتترازهماننتتدبستتیاری،متتاهویایتتنواژه

اتفارنظرمیانپژوهشگران،سیاسیهایواژه

شدنجهانیپژوهشگرانبرخیاز.وجودندارد

كتهاندتعبیركردهایرابهفرایندهایپیچیده

ملتتیبتتهنحتتویهتتادولتتتبتتهموجتتبآن
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بستتتهومربتتو وابتتهیكتتدیگرایفزاینتتده

.(12 ،1380،شتتتتوندربشتتتتیریهمتتتتی

ایپدیتده1بهتعبیرآنتونیگیدنزشدنجهانی

استكهزمانومكتانرتتاریخوجارافیتا(را

كندوسببتشدیدروابت میمنتقلترسریع

گتتردد بتتهعبتتارتدیگتترمتتیاجتمتتاعی

هایمكانیدورازهتمراموقعیتشدنجهانی

دكتههتررویتداددهتمتیچنانبههمپیوند

رویتدادهایدیگتریكتهتتأثیرمحلیتحتت

گیتردومتیقرار،باآنفاصلهداردهاكیلومتر

دربنابراین.(77 ،1377،رگیدنزبرعك 

شتتایدبتتتوانادعتتاكتتردكتتهتحلیتتلكوتتتاه

استتتكتتهمكتتانراایپدیتتدهشتتدنجهتتانی

،رگیتدنزكوچكوزمانراكوتاهنمودهاستت

گیتدنزازآنبتهیكته تحول(39 ،1379

بته2وهتاروی«جدایشزمانازفضا»عنوان

،ركیتانیكنتدمتیزمانومكانیادفشردگی

ایننكتهضروریاستتكتهیادآوری.(99 

خیلتیبترایكلمتتهشتدنجهتانیشتایدواژه

Globalizationزیتتراوقتتتی،مناستتبنباشتتد

یاموضوعجهانیشتدهگوییمفالنپدیدهمی

داچنتینبتهنظترآیتدكتهشتایدابتت،است

توانآنعتادتویتاپدیتدهرادرتمتامیمی

چنتینشتدنجهانیدرحالآنكه،جهاندید

منظتوردراینجتاآن.نظرنیستمنظوریمد

                                      
1. A. Giddenz 
2. Harvy 

«چفتتوگیتر»متوردنظتراستكهپدیتده

جهانیپیدانمودهاستكهلزوماًتمامینقا 

.گیردنمیجهانرادربر

بتهایتنمعنتاشدنجهانیاستعمالواژه

گتترددكتتهمارشتتالمتتكمتتیبتتهدوكتتتابیبر

منتشتر1970درستال4ینستكوبرژ3لوهان

لوهاندركتابخودباعنوانجنگو.كردند

ازتحولیخبردادكتهصلحدردهكدهجهانی

بستانسلستلهاعصتاببراستاسآنجهتان

وحستاسمتمركتز،مركزیانستانكوچتك

ستكیدرصتددامتابترخال اوبرژن.شتودمی

بتودتبییننقشیبرآمدكتهازنگتاهویالز 

دولتایتاالتمتحتدهآمریكتابترایرهبتری

نمونهجامعنوگراییرمدرنیسم(جهانوارائه

.(153 ،رعبدالمجیدعلیبرعهدهگیرد

 تاریخچه -1-2

Globalizationال طعلیرغمكاربرداص

ینبتاردرتبراینخستشدنجهانیبهمعنای

درخصتتتتتو تاریخچتتتتته،1970دهتتتته

دودیدگاهكامالًمتفتاوتوجتودشدنجهانی

راشتتدنجهتتانیدارد یكتتیدیتتدگاهیكتته

بشتردانتاییناشیازافزایشعلموایپروسه

بتهقتدمتتتاریخایتلقیكتردهوتاریخچته

5مالكمواترز.تمدنبشریبرایآنقائلاست

                                      
3. M. M. Luhan 
4. Z. Berzeniski 
5. M. Waterz 
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ازجملهافرادیاستكتهاعتقتادداردتتالش

یكمكردننقشزمتانوكوچتكشتدنبرا

اجتمتتاعیریشتتهدرتتتاریخزنتتدگی،فضتتا

. (Waters, 1995, pp. 12-35)دارد

شتدنجهانیگروهیدیگر،امادرمقابل

دانستهوحتتیازایتنهتممدرنیتهراپیامد

رامحصتولانقتالبشدنجهانیفراتررفتهو

عرصهسو صنعتی .انتددانستتهارتباطاتدر

زانیاستكتهپردانظریهازجمله6یپلسوئز

وبراینداندمیراپیامدمدرنیتهشدنجهانی

یبتهدارسترمایهاززمانیكهاعتقاداستكه

عنوانیكشكلقابلدوا جامعهانستانیپتا

ازچهاریاپنجستدهیعنی،بهجهانگذاشت

همجریانداشتهشدنجهانیپیشینتاكنون

زازجملهافترادیگیدن.(34 ،ركارگراست

رافراینتدیبرآمتدهازشتدنجهانیاستكه

شتدنجهانیگاهمدرنیتهوپسامدرنراتجلی

البتته.(45 ،1379،رگیتدنزداندمیكامل

بهیادآوریاستتكتهحتتیطرفتدارانالز 

بتهعنتوانیتكشتدنجهتانیازنظریهتلقی

دارنتدكتهبهایننكتهاذعتان،پیامدمدرنیته

بتهبعتدمعنتای1980ازدهتهنشتدجهانی

انقالبدیگرییافتهاستوآنبهدلیلوقوع

درعرصهارتباطاتمعرو بهانقالبصتنعتی

سو استكهسببگردیدهتامشخصهاصلی

                                      
6. P. Sweezy 

عمت وشتدت،تحوالتاینمقطتعسترعت

كتهلذاآنچته.(10 ،1382،راسالمیباشد

،ستتدهپتتانزدهمبتتهبعتتداتفتتارافتتتادهاز

حالآنكتهآنچتهازدهته،است7اییگرجهان

شتدنجهتانی،افتتدمتیبهبعداتفتار1980

محمتتد.(2-3صصتت،2004،رپتتوالدیاستتت

عابدالجابریتفاوتایندوراچنینتوضتیح

دهد:می

یتكجهتانبتهاستتقبالشدنجهانی»

یدیگتروهتافرهنتگآشتناشتدنبتا،رفتن

احتتترا گتتذاردنبتتهآرارونظریتتاتدیگتتران

نفیدیگرانگراییجهاندرصورتیكهاست 

.(7 ،1377،رعابدالجابری«است

نگارنتتدهدرایتتنپتتژوهشمبنتتارایتتك

بینابینیقراردادهاست بتدینمعنتادیدگاه

شتدنجهانیكهعلیرغمقبولاینواقعیتكه

اینمهمراامادرعینحال،یكپروسهاست

ستو ستببپذیردكهانقالبصنعتیمینیز

روزنتتوعیمستتائلجدیتتدازقبیتتلجهتتانبتت

آنراازایازهانتدمجازیگردیدهاستكهتتا

اینتحول.كندمیماقبلخودمتمایزدوران

وسترعتحتوادووعمت ،همراهبتاشتدت

براثرانقالبارتباطاتسببگردیدهرویدادها

جتایتتدریجهبتگرایتیجهاناستتامفهو 

اینتحولنهبهبدهد شدنجهانیخودرابه

                                      
7. Globalism 
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بلكتههامعنایعالمگیرشدنحوادووپدیده

حتوادووبهمعنایچفتوگیرپیداكتردن

شتایدبایكدیگراست خصتلتیكتههاپدیده

بتتتتترایبیتتتتتانآنUniversalizationواژه

بتهایتنمعنتاشتدنجهتانی.باشتدترمناسب

پدیدهجدیدیاستكتهازعمترآندوویتا

گتذردواو آندهتهمتیحداكثرستهدهته

.بود1990

 ابعاد -1-3

منستتتجموایپدیتتتدهشتتتدنجهتتتانی

هتتاییكپارچتتهاستتتكتتهدرتمتتامیعرصتته

بتهگفتته.ا نمتودهاستتانداجتماعیعرض

گونتاگونهایبهبافت»شدنجهانی8پراتون

،حقتوقی،سیاستی،اقتصادی،كنشاجتماعی

ونیزمحی زیستتفناوری،نظامی،فرهنگی

.(97 ،ركیتتتانیپیتتتدانمتتتودهاستتتتراه

رامعمتوالًدرچهتارشتدنجهتانیپیامدهای

سیاستتیوفرهنگتتی،اقتصتتادی،حتتوزهفنتتی

،فنیوتكنولوژیكدرحوزه.كنندمیمطالعه

انقتتالبصتتنعتیستتو درپایتتانقتترنوقتتوع

بیستمتحوالتاساسیدرحتوزهارتباطتاتو

درحتوزه.اطالعاترابتههمتراهآوردهاستت

اقتصادكینزیرامنتفتیشدنجهانی،تصاداق

ساختهودیگرفرایندهایمتالیاقتصتادیدر

تابعسازوكارهایداخلتیتواندنمیسطحملی

                                      
8. Peraton 

وعناصتراصتلیباشدهادولتگیریوتصمیم

جهتانی،اقتصادیومتالیملتیهایسیاست

هتتایهمچنتتینقتتدرتشتتركت.شتتودمتتی

ودجتهوبچندملیتییافراملیافزایشیافتته

هاازبودجتهبستیاریازهاوبنگاهاینشركت

بیشتتراستت ضتمنآنكتهبتراثترهتادولت

یالمللتبتیننتوعیتقستیمكتارشدنجهانی

،ازنظتتترسیاستتتی.شتتتكلگرفتتتتهاستتتت

معترو ،ملت-نظمسنتیدولتشدنجهانی

رابتتهچتتالشطلبیتتدهو،بتتهنظتتموستتتفالی

یمحتدودگیترتصتمیمدرهادولتاختیارات

گستتترشفعالیتتتنهادهتتای.گردیتتدهاستتت

هتتایوافتتزایشنقتتشستتازمانغیردولتتتی

بانكجهتانیو،یمانندسازمانمللالمللبین

تترینعوامتلمالملیپتولازمهتصندوربین

درعصتركنونیهتادولتتقدرتتهدیدكننده

درآغتازقترنهتادولتتعالوهبترایتن.است

اتباتصتمیمبیستویكمناگزیرازهمكاری

همستوبتاهتایواتختاذسیاستتیالمللبین

برختیمستائلجهانیدرزمینههایسیاست

افتزایش،مانندالیهازنوگر شتدنجهتان

كتهایتنانتدبتودهجمعیتومحتی زیستت

گردیتدههتاموضوعنیزسببتضتعی دولتت

درعرصتته.(12 ،1380،ربشتتیریهاستتت

ظهتتوروستتاززمینتتهشتتدنجهتتانیفرهنگتتی

یكجامعتهمتدنیدرستطحجهتانیفعالیت
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ینشتعارهایآنتوستعهترمهمگردیدهكهاز

آزادیوحفتت ،یاستتیمشتتاركتس،سیاستتی

.(13 ،1380،محی زیستاسترنش

 و فرهنگ شدن جهانی -2
ولیصر نظرازاختال نظرپیرامتون

،شتتتدنجهتتتانیماهیتتتتوابعتتتاد،تتتتاریخ

یهایكواقعیتاستوبرعرصهشدنجهانی

گتذاردهتتأثیرمختل زندگیاجتمتاعینیتز

ودرعینحالترینآمیزیكیازمناقشه.است

تتأثیرشدنجهانیینمباحثدرحوزهترمهم

بتهدیتننیتز.باشتدمیاینپدیدهبرفرهنگ

اجتزارهایاصلیسازندهمؤلفهعنوانیكیاز

قترارگرفتتهشتدنجهانیتأثیرفرهنگتحت

تازپتژوهشابتتدابتهدراینقسملذا.است

تبیتتینمفهتتو فرهنتتگجهتتانیپرداختتتهو

دهتیمكتهمتیپاستخستؤالسپ بتهایتن

عتا وطتوربتههتافرهنتگبرایشدنجهانی

اخصیكفرصتبودهاستتیتاطوربهادیان

فرهنتتگیتتاشتتدنجهتتانیموضتتوع.چتتالش

آمیزتتترینیكتتیازمناقشتته9فرهنتتگجهتتانی

.شتتدبامتتیشتتدنجهتتانیمباحتتثدرمبحتتث

باتلقیایتنپدیتدهبتهشدنجهانیمنتقدین

عنوانیكپروژهبراینباورندكتهمنظتوراز

سلطهوحاكمیتتیتك،فرهنگشدنجهانی

فرهنگآنهمازنوعآمریكاییآنبرجهتان

                                      
9. Global culture 

عدهباتلقیهژمونیتكازفرهنتگاین.است

نتتوعیشتتدنجهتتانیجهتتانیمعتقدنتتدكتته

داردكتهدنبتالبتهستازیفرهنگتیراهمگن

واشتتاعهمجموعتتههتتد ازآنگستتترش

هنجارهتتاونمادهتتایمشتتتتر ،هتتاارزش

فرهنگغربآنهمازنتوعآمریكتاییآناز

طری مصر كاالهتایفرهنگتیماننتدبتاب

.باشتدمكدونالدوكوكاكوالمتی،مدونا،مارلی

ازجملتتهافتترادیاستتتكتتههتتد 10ریتتتزر

فرهنگجهتانیرامكدونالتدیشتدنجهتان

ازنظترمنتقتدین.(104كیتانی، داندریم

نتوعجدیتدیازشتدنجهانی،فرهنگجهان

امپریالیسماستكههد آنتداو استتعمار

یآمریكاییدرسراسرهاارزشحاكمكردنو

:11ژانمینیانگقولبه.جهاناست

هتتتتد آمریكتتتتاازایتتتتنتتتتتالش»

مشابههد ستنتیآمریكتادر(شدنجهانیر

كراتیزهكتردنوناقتصتادودمتلیبرالیزهكرد

استكههمتانتعمتیمدادنسیاستجهانی

دریآمریكتتاییهتتاارزشنظتتا سیاستتیو

.(22ركارگر، «سراسرجهاناست

گفتمان،ازدلهرگفتماناماازآنجاكه

درخصتتو ،آوردمتتیمختتال آنستتربتتر

فرهنتگنیتزدرستتبترخال شتدنجهانی

رایتنباورنتدبتایعده،شدنجهانیمنتقدین

                                      
10.Ritzer 
11. T. M. Gyane 
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فرهنگنهبهمعنتایستلطهشدنجهانیكه

هتمازنتوعآمریكتاییآن،یكنوعازفرهنگ

شتتدنجهتتانیبلكتتهمنظتتورازجهتتانبتترآن

هاستت عالمگیرشدنهمهفرهنتگ،فرهنگ

یعنتیجهتانگیرشتدنجهتانیبهبیاندیگتر

یعنتیچفتتوگیترشدنوجهتانگیرشتدن

آرارو،هتاكاال،هتاجهانیپیتداكتردنپدیتده

لتذااز.آنهاگیرشدنونهلزوماًهمههایشهاند

یتكاینمنظرخاصیتفراملتیپیتداكتردن

یشهبهمنزلهچفتوبستتپیتدااندكاالویا

نقا جهتاناستتنتههمتهكردندربرخی

بهعالمگیرشتدنشدنجهانیبنابراین.جهان

.شباهتدارد

شتتدنجهتانیبتتهبینانتهرویكتردختتوش

ازیمدرنیستتتپستتتهنتتگناشتتیازتلقتتیفر

توضتیحدادهدرزیتراستكهفرهنگجهانی

هامدتغربرو حاكمبرتمدن.خواهدشد

براساسمدرنیتهواساسمعرفتتشتناختی

هتایجریانیكهویژگتی ویسمبودیآنپوزیت

نفتتی،اصتتلیآنراامكتتاننیتتلبتتهحقیقتتت

بتترتأكیتتدهتترگونتتهابهتتا وردّ،متافیزیتتك

گرایتتیازنتتوعروشتتنگریآنتشتتكیلعقتتل

مدرنیستمایستگاهنهتایی1960دهه.دادمی

هایاصلیاینبودوازاینزمانبهبعدبنیان

هتتاییمواجتتهگردیتتدوبتتاچتتالشجریتتان

سازتكوینجریتانیگردیتدكتهبعتدهازمینه

،1379رنوذری،نتتا گرفتتت12متتدرنپستتت

ستتتهشاخصتتتهاصتتتلی.(70-125صتتتص

ازدوریگزیتتدنتتتوانمتتیارمتتدرنپستتت

بنیادستتتیزیوجوهرستتتیزی،هتتافراروایتتت

،1378رمتتتارشواستتتتوكر،معرفتتتیكتتترد

.(189-200صص

.بسیارپیچیدهاستتمدرنپستتعری 

،بنابرایناگراینمكتبشعاریداشتتهباشتد

«همهچیزشتدنی»13لیوتارقولبهنشعارای

استتاس(.7، 1382رروزنامتتهیتتاس،استتت

گرایتیتكثر،شالودهشكنیمدرنپستظریهن

درحتوزهفرهنتگنیتز.واعتباربهغیراست

زداییكتردهرامركزمركز،مدرنپستمكتب

كتاركردفرهنگتیقتراروحاشیهرامركزكل

آناستتكتهبتهغیترذیدنبالبهدهدومی

براساسچنینبینشتی.وجودببخشد،وجود

یترفراروایتتزفرهنگجهانیبهعنوانیتك

،الرفتهونهتنهاخصلتهژمونیكنتداردؤس

یدیگرهافرهنگبلكهتنهایكفرهنگمیان

:14قولكیتنشبه.است

بتاپستامدرنیتهشدنجهانیازآنجاكه»

اغلتبفرهنگجهانینیز،پیوندخوردهاست

تلقیشدهكهستریعاًدرمدرنپستفرهنگی

اختال ،تكثر،گسستگی،گیپاره،حالتاییر

                                      
12. Postmodern 
13. J. F. Lyotard 
14. K. Nash 
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،1380رنتتش،«باشتتدمتتیوتلفیتت شتتدن

 13.)

محتتوراصتتلیرویكتتردبتتدینترتیتتب

ستؤالیدرحوزهفرهنگیزیرمدرنیستپست

بودنفرهنگجهانیبهعنوانیكفراروایتت

اعتقاداتو،هاارزشازایمشتملبرمجموعه

بینتیالگویرفتاریواحددرقالبیكجهان

گیودپارهسازودرمقابلاعتقادبهچنهمگن

تنتوعوتكثتر،چندتباریشدنفرهنگملتی

چنتینرویكتردیبته.اختال فرهنگیاست

مسائلفرهنگیسببگردیدهاستتافرهنگ

جدیدیشكلبگیردكهبههیچوجهدرقالب

-همگنتی،واگرایتی-منط دوگانههمگرایی

.گنجتتدنمتتیمحلتتی-جهتتانینتتاهمگنیو

ستهبتادواینفرهنگرادرمقای15فدرستون

16فرهنتگستو ،یالمللتبتینفرهنگملیو

بتته.(Featherston, 1996, p.6)نامتتدمتتی

جهان،براساستحلیلگفتمانیعبارتدیگر

بتتهمثابتتهمتنتتیاستتتكتتهختتودازروابتت 

هرمتنمعنتای.بینامتنیتشكیلشدهاست

خودراداشتهوداللتبرمجموعهمعنتاداری

واعتقتادوخاطرات،تاریخ،تجربیات،اززمان

برداشتتیدرنتیجهچنتین.نمایدمیهاارزش

خواهدیكفرهنگهرمتنبهمنزله،ازمتن

هویتدرسایهرواب بینامتنیبتراصتل،بود

                                      
15. Featherston 
16. Third Culture 

تقابلویتا،گیردونهدرانزوامیتبادلشكل

نتیجتهچنتینرویكتردیدرحتوزه.استعالر

 تكثرواختال،گیفرهنگاعتقادبهچندپاره

یملیوتلقتیازفرهنتگجهتانیهافرهنگ

خالصته.هاستفرهنگتنهابهعنوانیكیاز

وفرهنگتتیهتتایگتتردشپدیتتدهكتتال آنكتته

،بینتتامتنیبازتولیتتدآندریتتكچتتارچوب

یتتتكفرهنتتتگشاخصتتتهتتتتریناصتتتلی

.یاستمدرنیستپست

،یمدرنیستتپستتتضادنگرشعالوهبر

درحوزه،بهدلیلاعتقادبهتكثروشكنندگی

معنتایجهتانیبتهفرهنگباتفسیرفرهنگ

هابربعتدپسامدرنتأكید،سلطهیكفرهنگ

-وطر نظریهجهانیشدنجهانیسرزمینی

نیتز18مكانمنتدشدنجهانییا17محلیشدن

سؤالتلقیهژمونیكازفرهنگجهانیرازیر

به.(110-115،صص1380رنش،بردهاست

رابرتسون:قول

هتایچارچوبهموارهدرشدنجهانی»

درحتالیكتهدر.پیونتددمتیمحلیبهوقوع

محلتیازطریت چتارچوبهمینحالخود

بهعنوانیكمكتانشدنجهانییهاگفتمان

-85،صتص1380رنش،شودمیخا ایجاد

110.)

                                      
17. Glocalization 
18. Specialized Globalization 
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ازجملهطرفداراننظریهجهتانی19ناروز

هاگروه،گراییاستكهاعتقاددارداقوا محل

ازفرصتتتنتتژادیومتتذهبیهتتایاقلیتتتو

وجودآمدهبراثرگستترشارتباطتاتبترایهب

استتتفادهمعرفتتیختتوددرستتطحجهتتانی

براساسایننگرشاگتردرواقع(1ر.كنندمی

اهمیتتارتباطتاتچهمكانبراثرگستترش

امااعتبارفضابیشتر،دهدمیخودراازدست

عنتایلذاتشدیدآگاهیجهانیبتهمشود،می

بلكهبروجودیتك،یكآگاهیهمگننیست

فشتتتردهمتنتتتوعدریتتتكفضتتتایآگتتتاهی

تترالكترونیكیداللتدارد بهعبتارتدقیت 

شتمولشتدنصتفاتجهتان«شتدنجهانی»

ستتهاشتمولیخا وختا شتدنجهتان

دریعنتتیاینكتته،(25، 1382راستتالمی،

كامالًمتضتادمواجتهبادوپدیدهشدنجهانی

ضیازآنهاعا وفراگیرندوبرخیبعهستیم 

.دیگرویژهیكملتویاقو ختا هستتند

سببگردیتدهاستتتتاعناصترشدنجهانی

شمولبهجوامعخا رستو كننتدوجهان

رشتتهفراینتدهایدرنتیجهمتاشتاهدیتك

،كنندهدرتمامیجوامتعماننتدآزادییكسان

زیستتتوسعهسیاسیومحتی ،دموكراسی

بتهعناصرعا ازسویدیگرباورودهستیمو

اینجوامتعنیتزدرهایویژگی،جوامعخا 

                                      
19. T. Rozenau 

بنتتابراین.شتتوندمتتیعرصتتهجهتتانیظتتاهر

تهدیددرعرصهفرهنگهمیكشدنجهانی

اكنتونبتراستاس.استوهتمیتكفرصتت

درقسمتبعدیمقالتهرابطتهیچنیننگرش

.كاویممیوادیانتوحیدیراشدنجهانی

 و ادیاااان شااادن یجهاااان -3

 توحیدی
وادیتتانشتتدنجهتتانیتبیتتینرابطتته

وشتتدنجهتتانیتوحیتتدیهماننتتدموضتتوع

اینمهتمتتا.فرهنگتاحدودیمشكلاست

ازهزیتتادمعلتتولبیتتاندودیتتدگاهكتتامالًانتتد

متفتتاوتپیرامتتونرابطتتهایتتندوموضتتوع

توضتیح.بایكدیگراستتوادیانشدنجهانی

،شتدنجهانیمثبتازیباارزیابایاینكهعده

رویكردبهدینواحیاردیندردورانمعاصتر

وبرختیاز(2ر.داننتدمیشدنجهانیراپیامد

روندكهمیایننظریهتاآنجاپیشطرفداران

معرفتیشتدنجهتانیادیانالهتیراپیشتتاز

كتتردهودرصتتددایجتتادنتتوعیهمستتازگرایی

شتدنجهتانیدینتیوابعتادهایمیانآموزه

معتقدندامادرمقابلگروهیدیگر.اندبرآمده

بهلحاظماهویكتامالًشدنجهانیكهدینو

ازیتكزیترا،باشتندمتیبایكدیگردرتضتاد

كالمتیواخالقتیهتایطر هردینآمتوزه

شتدنجهتانیحتالآنكته،خا خودرادارد

بتتدوندرنظتترهتتاارزشبرگستتترشتأكیتتد

ستتویدیگتتروازگتترفتنمتترزومكتتاندارد
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متدرنپستتیهتاارزش متروّشتدنجهانی

كالمیواخالقتیهایباآموزهاستكهكامالً

،1380رستتلیمی،باشتتدمتتیادیتتاندرتضتتاد

(.175-188صص

وشدنجهانینگارندهبرایتبیینرابطه

نادرخصو رابطهنظریهروز،ادیانتوحیدی

وفرهنتگیعنتیواهمگرایتیراشتدنجهانی

بتتدینمعنتتاكتته.دادهاستتتمبنتتاقتترار

برایادیانهمفرصتبودهاستشدنجهانی

هتایوچالشهاشناختفرصت.وهمچالش

ایجادشدهفترارویادیتانتوحیتدیبتراثتر

شتدنجهانیتأثیرتنهابابررسیشدنجهانی

ابعاددینو،برادیاندرسهسطحاحیاردین

.پذیراستهمگراییادیانامكان

 نید یایو اح شدن یجهان -4
انگریتمعاصتربیاستیخسیأملدرتتارت

درینتیدینوباورهتایتكردمجددبتهدیرو

كتتهگتتاهیجهتتانمعاصتتراستتت تحتتول

ادیت20ییادگرایپژوهگشرانازآنبهعنوانبن

رشتد،رانیدرایوقوعانقالباسالم.كنندمی

گستتترش،انتتهیدرخاورمیمبتتارزاتاستتالم

درویژهبهیلیانانجیحیمسهایتفرقهیفعال

شنفوذاحتزابیافزا،نیالتیكایقاوآمریآفر

حتتزبخصتتو بتتهوگتتراملتتییاستتیس

نتدهیافتنفزایتیاجاناتادرهندواهمیبهارات

                                      
20. Fundamentalism 

یایلندوآستیددرتایجدییبودایهاجنبش

ازبازگشتتییهانشانهیجملگیجنوبشرق

جهتانیتاجتمتاعیاستیاتسیمذهببهح

(.1381،هین ررودیمشمارهسو ب

معاصتریایتندردنیكردمجددبهدیرو

دكتهبترردایتقارنبامقطعتیادیزهازاندتا

بتهوقتوعشتدنجهتانیاثرانقالبارتباطتات

رغماتقتتارنظتتراكثتتریتتعل.وستتتهاستتتیپ

كتردمجتددیرو،پژوهشگراندراصلموضوع

نمهمورابطهآنبتایرامونعلتایپ،نیبهد

اتفارنظروجودنتدارد اختتال دنشجهانی

عویوستایازهانتدنمهتمبتهیراموناینظرپ

هامتدوثمتریآنراپیگستردهاستكهبرخ

گرواكتنشیدیدانندوگروهمیشدنجهانی

رامتونهركتدا یپدرزیتر،وپاسخبهآنكته

.حدادهخواهدشدیتوض

رامتونینانتهپیبشیكتردختویاساسرو

ینیدیهاجنبشیایبراحشدنجهانیتأثیر

ازفرهنتتگیمدرنیستتتپستتتیتلقتت،معاصتتر

،كتهقتبالًگفتتهشتدطورهمان.استیجهان

فرهنتتگپستتامدرناستتت ،یفرهنتتگجهتتان

ویشتكنندگ،كهاساسآنبرتكثتریفرهنگ

وتتارازیكتهلییهتااست شاخصهییمركززدا

ادیتتیترسؤالبردنفراروایآنتحتعنوانز

نیتتایواقع(.23، 1381،رلیوتاركندمی

یپت ازجنتگجهتانیهاسالاستكهدر
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یاستیتبترنظتا گفتمتانسیدو دوفراروا

یتنوستازیتفراروایكتیجهتانحتاكمبتود 

تیتتگتترفراروایمودستتیهمتتراهبتتاسكوالر

بتتایوابستتتگیتئتتور.بتتهشتترریوابستتتگ

یانرفتتتوتئتتوریتتازمیشتتورویفروپاشتت

انموف نشاننتدادزنهتنهادرجهینینوساز

یرگیتتتشتتتكلبلكتتته(2004علمتتتداری،ر

تیتدنفراروایسموبهچالشكشیمدرنپست

مختلت یهتاتیتازروایتهوطرفتداریمدرن

هتایتیتا روااندطر وعرضینهرابرایزم

كتردبتهیازآنهتارویكیگرفراهمكردكهید

.بودینیدینوباورهاید

استتینزاپردانظریهازجمله21لزنانیگ

رستؤالرفتتنیامتدزینراپیكردبهدیكهرو

دانتتدمتتیز یوستتكوالریتنوستتازیتتفراروا

ندریتتتدتتتتأثیر.(116 ،1380كیتتتانی،ر

یریتگبتهافترادبتراثترشتكلیتبخشیهو

لیتتتحلچتتارچوبستتمتنهتتادریمدرنپستتت

ازمنظتر.ناستتیتیفوكتوقابتلتبیگفتمان

یدونتیپیاسیانقدرتودانشسینامبردهم

ختتهبتایتنگاتنگوجوددارد آنچهقدرتآم

،كنتتدمتتیدیتتدانتتشدرقالتتبگفتمتتانتول

.افتتراداستتت23یوستتوبژهشتتدگ22یستتوبژگ

كیتاستتكتهیتمسلطیآنذهنیسوبژگ

                                      
21. Gilsenan 
22. Subjection 
23. Subjectification 

گرافرادتحتستلطهیفردصاحبقدرتبرد

نیتبرا.دینمامیلوآنهاراانتقادیخودتحم

قتتیقح،قدرتیهامیاساسمابهموازاترژ

قتمطلت رابتهیسمحقیمدرنپست(3ر.میدار

نیتكتتوینتتهرابتترایدهوزمیچتتالشكشتت

 فتراهمكتتردهاستتتیاجتمتتاعیهتتاجنتبش

ترادریتازآنتانهویكتهبرختییهاجنبش

ینتتیدینوباورهتتایتتكتتردمجتتددبتتهدیرو

لزنان:یگقولبه.كنندمییابیارز

مرد یاتاجتماعینخودراواردحید“

روطبقتاتیتفقیهتاتانستانیتنمودتتاهو

متعلتت بتتهیهتتاگتتروهجامعتتهوایهیحاشتت

دیتتبتتاتجدیراكتتهازترتیطبقتتاتمتوستتط

 یتوتعریبازستاز،قدرتخار شدهبودنتد

.(116 ،1380كیانی،ر”دینما

یفرهنگتتیتتیگراتیبنستتبیتتنترتیبتتد

كردمجتددبتهیسازرونهیزمیمدرنیستپست

بلكتهدریاستالمیدركشتورهاننهتنهاید

 ,Robertson)گترددمتییهمهجهانمعرفت

1992, p.102).دگاهیتامادرستتبترخال د

ینیدیهاجنبشگریدیگروه،گروهنخست

.انتددانستتهشدنجهانیبهیمعاصرراپاسخ

یتلقت:ردونكتهاستیاساسنظراتگروهاخ

تیتگترماهیودشتدنجهانیازیسازیجهان

ازینكتتهبرختتیحایتوضتت.یجهتتانفرهنتتگ

نباورنتدكتتهیتتدگاهدو بترایتتهواخواهتاند
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جهانیسازیغربهدرواقعپروژشدنجهانی

دونتوا یادواردسع.استییكایتآمریباماه

نیتزاناپردانظریهنیترازمعرو 24یچامسك

راشتدنجهتانیدیادواردستع. هستتندیط

نتدوكمتییمعرفیسمفرهنگیالیامپرینوع

شدنجهانینباوراستكهیزبراینیچامسك

استكههد ازیفرهنگیسازیجهانینوع

ستجادی،رراموناستتیكابرپیآمرهآنسلط

 20).

راشتدنجهتانی،ریناخیدرواقعمنتقد

دانندكتهازمیگراتوسعهیدارسرمایههجینت

تملتترهاشتدهوبتههایتیمحدود دولتت

تثماردرجهتانتوستعهازاسیدیاشكالجد

تهمركتبیننگرشپسامدرنیادر.افتهاستی

هنتتا بتتیتاقتصتتادیاجتمتتاعیتتهكپایتتاز

رستاختازفرهنتگیكزیتو25سمیدپسافور

ررایتفقشتدنجهتانیباشدلتذامیپسامدرن

،1380رنش،دكنمیتریراغنیرتروغنیفق

.(83-88صص

بتتهینپاستتخیتتكتتردبتتهدینرویبنتتابرا

 یط.استشدنجهانیاستثمارگرانهتیماه

كردبهیعلترو،شدنجهانینیدو ازمنتقد

تستكوالرفرهنتگیتبتهماهینراپاسخید

تتتهویدرهتتردوشتتكلمدرنشتتدنجهتتانی

                                      
24. N. Chamsky 
25. Pastfordism 

نكتهیبااعتقادبهایبرخ.دانندمیمدرنپست

كته،تتهاستتیهمانتداو مدرنشدنجهانی

هامكتتاندرامتتانمانتتدنازتجتتددراازهمتت

تجتددویباتوجهبتههمتزاد(4ر،گرفتهاست

بتهینراپاستخیتكردبتهدیرو،سمیسكوالر

یامابرخ.دانندمیجوامعینیتدیدهویتهد

نرایتكردبتهدی علتروینطیگرازهمید

ویفرهنتتگجهتتانیستتتیتپسامدرنیتتماه

چترا،دانندمیازآنیبومهایتیبهویتخر

ینبتاتلقتنانفرهنتگپستامدریكهازنظرا

زبهعنوانیهمهچیقتوبامعرفیحقینسب

درایمحصولومولودزماننهتنهاشكوترد

یازهاانتدچشتمیبلكهبامعرفت،دهدمیروا 

لهیوسهكهبیالیكبهعنوانعالمخیدئولوژیا

،جادشدهاستتیاشخا امندتاریختصورات

یتیهتتتویمبنتتتا(115، 1380رنتتتش،

كننتدمتیبیتراتخریرغربتیغیهتافرهنگ

اكبترقولبهلذا(.7، 1382رروزنامهیاس،

،هنتدوهادرهنتد،كایاندرآمریحیاحمدمس

انهیهادرخاورملندومسلمانیدرتاهاییبودا

ازیناشتهتایینتیقییغلبهبربیبرایهمگ

ستتمبتتهتعصتتبوعتتد تستتاهلیمدرنپستتت

انتدآوردهیروییادگرایتمرتب بتابنیمذهب

.(236-251احمد،صصر

تتتأثیررامتتونیاختتتال نظتترموجتتودپ

معاصتریایتندردنیاتدیبرحشدنجهانی
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دهومتضتتتادیتتتچیتپیتتتباتوجتتتهبتتتهماه

یعتیطبیفرهنگامترهدرحوزشدنجهانی

بتتاشتدنجهتانیطتتر یتكاستتچراكتهاز

جتادیادلیتلبتهختودیستتیتپسامدرنیماه

تقتراردادنیتمحور،چالشدرمراكزقتدرت

حتاكمبتریهاتیرسؤالبردنفراروایز،ریغ

یجتادشتكفترارویا،جهانیفكریهانظا 

تتتهوبتتاالخرهیمدرنیعلمتتیتتیاگرعقالنیتتت

نتهراینزمیتازدیتیزدااستتیمخالفتباس

یزبان،یقومیهاجنبشاتینوحیتكویبرا

گربتاروا یدیفراهمكردهوازسویومذهب

كبتهیدئولوژیتایازهااندچشمیشكومعرف

یمنتداشتخا باورهتاخیعنوانتصوراتتار

.رادرمعترضچتالشقتراردادهاستتینید

شتدنجهانیدبتوانادعاكردكهینشایبنابرا

معاصترهتمفرصتتینتیدیهاجنبشیبرا

بودهاستوهمچالش فرصتاستبهلحاظ

داستتتتازمنظتتتریتتتكوتهدیتتتتكنولوژ

.كیدئولوژیا

ندستتتاوردیتتترمهتتمیازبعتتدتكنولتتوژ

یداطالعتاتیجدیابزارهاهتوسعشدنجهانی

وباورهتابتودههتادهیا،بهمنظورتبادلافكار

كهگاهازآنبهعنتوانانقتالبیاست تحول

اییتاكنندوبهجهانشبكهمیادیارتباطات

رستتجادی،معتترو استتت26هتتامتتكیایتتدن

                                      
26. MC. Worlds 

رفرصتتتیتتامتتداخیدپیتتبتتدونترد.(20 

وینتتیدیهتتاجنتتبشاریتتراختدیمناستتب

طتر یتكرهبرانآنهاقراردادهاستتتتااز

انرستاندهوازیتا خودرابتهگتوشجهانیپ

یگتتربهتتترقتتادربتتهستتازماندهیدیستتو

دموالنتایپروفسورحم.هواخواهانخودباشد

ازعوامتلمتؤثردریكتینباوراستكهیبرا

رشتتدونقتتش،رانیتتانقتتالبایریتتگشتتكل

كتهرهبترانقتالبچترا،بودهاستتهارسانه

 یتدازطریت درزمانتبعینیاما خم،رانیا

ارتبا خود،یلارتباطیووساهانرسانهیهم

وستخنانختودراازتیتونتقویتراباانقالب

ونیتوضب بهانقالبیكپ،فاك ، نواریطر

كازیتتزهتتریتتامتتروزهن.كردنتتدمتتیمنتقتتل

ازیگیترهبهتربتاینتیدیهتارهبرانحركت

نته،نترنتتیاویتژهبته،دیجدیلارتباطیوسا

،كننتدمتییتنهاهوادارانخودراستازمانده

ونظتراتهتادهیتزایتنیبلكهدرسطحجهان

،1381، نیتتهركننتتدمتتیختتودرامطتتر 

امتتتتابتتترخال بعتتتتد.(105-112صتتتص

شدنجهانیكیدئولوژیاهدرحوز،كیولوژنتك

رهنتتگفیمدرنیستتتپستتتتیتتماهدلیتتلبتته

امتدآنستاق كتردنینپیترمهمكهیجهان

نویتدیفرارویداتجدیتهد،تاستیالوه

نیبنتابرا.جتادكتردهاستتیاینتیدیباورها

كتتهطتتورهمتتاندبتتتوانادعتتاكردكتتهیشتتا
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یفرهنتتتگداراهدرعرصتتتشتتتدنجهتتتانی

نهتمیتدرحوزهد،متناقضاستیامدهایپ

.نگونهاستیهم

 نیو ابعاد د شدن جهانی -5
ی مصتداقینبراساستعری ازدیتعر

نجتایندرایتمترادازد.استتOstensiveای

یعنتیینغربیجهاناست سهدهانزندیاد

نیتتتواستتال وشتتشدیحیمستت،تیتتهودی

نیآئت،دائتو،بتودا،نهنتدویآئتیعنتییشرق

ینتینودینجینتووآئینشیآئ،وسیكنفس

یعنتی،كهدربرز شرروغربواقتعاستت

روانیتپیانبترایتنادیتاههم.نزرتشتیآئ

كاركرددارند:سهخود

وموضعانساندرقبتالیازجهانهست

.دهندمیدستهبیفیآنتوص

یزنتدگهوی شتینتوصتیبراساسا.2

.كنندمیهیخا توص

دریزنتدگهوینشتیت وایآنتوص.3

ككتهینوستمبلیقالبسلسلهاعمالنمتاد

تأمتل.هستتندیمتجل،اشنداتبیهمانعباد

نكتهاست:چهارانگریانبیدركاركرداد

تازیتتتوحمایتتدبتترمعنویتتكأت(.التت 

انیتنكتهمشتر همتهادیاخالقهایآموزه

.است

انشاملدوبخشپوستتهویهمهاد(ب

هتایباشتند هستتههمتانآمتوزهمتیهسته

اناستوپوستتهشتاملیادیوفلسفیكالم

.ناستیسكهردعباداتومنا

گتراهستتند شمولدیانكازایهر( 

ازاینمعنتتاكتتهمشتتتملبتترمجموعتتهیبتتد

.باشندمیعناصرخا خود

انمشتملبرهشتبعدیكازادیهر(د

هستند:

كتتههمتتانیوشتتعائریبعتتدعبتتاد.1

نیااعمالوشعائرنمادیكیونسمبلیفونكس

.ناستید

نكههمانیدیافلسفییدتیبعدعق.2

.استیكالمهایآموزه

یتولتوژیامی27ایواسطورهیبعدنقل.3

.استییماوراهایتیانواقعیكهدرواقعب

كتتههمتتانیوحقتتوقیبعتتداخالقتت.4

.استیوحقوقیاحكا اخالق

نكتههمتانیدیوعاطفیبعدتجرب.5

.هاستازهاوشوروعاطفهیرازون

رهبتترانكتتهشتتاملیتیریبعتتدمتتد.6

هترینوآگاهتانمتذهبیومتخصصیروحان

.ناستید

نكهشاملیدیاجتماعیبعدنهادها.7

.هاستیریخینهادهاساویكل،مسجد

واقتعشتاملهنتردرالكهیبعدماتر.8

ویخیهتتتاریتتابن،یرمعمتتاریتتنظیمتتاد

                                      
27. Mythic 
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نیتتتتنهتتتتردینمتتتتادیهتتتتاستتتتاختمان

.(6، 1379رملكیان،باشدیم

رابتترابعتتادشتتدنجهتتانیتتتأثیراكنتتون

تیتتفتترضماهشیبتتاپتت،انیتتهشتتتگانهاد

یمتوردبررست،شتدنجهانییمدرنیستپست

ااعمتالویتنیوننمادیفونكس.میدهمیقرار

 یتضتعشتدنجهتانیریدرمسینیشعائرد

لاستت یتنمهتمبتهچنتددلیتگرددوامی

ستمبتریمدرنپستانیادجریاساسوبناول،

(.7، 1382زنامهیتاس،ررواستییفردگرا

التتزا شتخصدرینبتاوریلذابراساسچنت

یرنتتگباختتتهونتتوعیانجتتا مراستتمعبتتاد

اربررفتارافراددرقبالانجتا اعمتالویاخت

براستاس.دو ،گترددمتیظاهرینیشعائرد

یازهاانتتدچشتتمیمدرنیستتتپستتتنگتترش

زیننیكهشاملاعمالوشعائرد،كیدئولوژیا

شتمارهبت28یالیخیهاجهانینوع،شوندمی

منتدخیتصتوراتتتارهلیوستهنتدكتهبتیآمی

،1380رنتتش،انتتدجتتادشتتدهیاشتتخا ا

اعمتالوینبتاوریلذابراساسچن(.115 

خودراازدستتیالوهیژگیویشعائرمذهب

گترددمییشخصمعرفهدادهوحاصلتجرب

نیتنبعتدازدیت ایزسببتضتعیننیكها

كحسنراهتمیشدنجهانیبتهال.گرددمی

نداردكهاعمتالوشتعائرینبعدازدیایبرا

                                      
28. Imagined World 

نیتكدیتروانیتپیدرخار ازمرزهاینید

.گردندمیزشناختهین

زبتراثتریتننیتدیوكالمتیبعدفلسف

اوالً.افتتتهاستتتیستتهتحتتولشتتدنجهتتانی

اًیتتتختتودراازدستتتدادهاستتت ثانیتتجزم

فتراهمینتیدیتیتكثرگراینتوعینهبرایزم

ددرستاحتیتجدهایشدهاست ثالثاًحوزه

نكههتریحایتوض.عتمطر گشتهاستیشر

نبعتدبتریتشتتردرایدبیتكأالبتهبتات،نید

استیكالمهایمشتملبرآموزه،یانالهیاد

ربتتودنیتتاتیتوالیتتآنجزمیژگتتیكتتهازو

بتاانكتارطتر یتكستمازیمدرنپست.است

زبتهعنتوانیهمهچیرفقتمطل ومعیحق

جتادیمحصولومولودزماننتهتنهتاستببا

دهیتگردیكالمتهتایتزلزلدرثبتاتآمتوزه

دبترتكثترویگرباتاكیبلكهازطر د،است

متتنویمنتدخیواعتقادبتهتتاریچندپارگ

اشتخا منتدتتاریخیاساسقتراردادنتلقت

از29كیتكههینموضوعیتكوینهرابرایزم

كنتد میادیینیسمدیلوانپلوراآنتحتعن

.(8، 1382راستتالن،فتتراهمكتتردهاستتت

ینتیدیتیتكثرگرا،نمهمیالبتهدرخصو ا

نیتتازدیكیرهرمتونتیادآنراتفستتیتكتهبن

شمندانجهاناسال دواندی،دهدمیلیتشك

ماننددكتریموضعكامالًمتفاوتدارند برخ

                                      
29. Hayke 
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متعددیرهایراازتفسیكالمهاینصرآموزه

هنمهتتمرادرحتتوزیتتمبتترادانستتتهوتنهتتاا

،انتدزشتمردهیجایمعامالتورواب اجتماع

ریگتترقائتتلتفستتیدیحتتالآنكتتهگروهتت

یكالمهایدرآموزهینحتیدازیكیهرمونت

.(45-48رشیرخانی،صصهستند

نیكازایصر نظرازصحتوسقمهر

یتیناستتكتهتكثرگرایتایدگاهواقعیدود

دبتهیتورودمستائلجدینهرابترایزمینید

عتفتراهمكتردهاستت بتهقتولیشترهحوز

دیجدكینظراهلهرمونت“یمجتهدشبستر

دواحكتا یتناستكتهاصتولوعقایاینید

ویخیذاتاًتتار،انیموجوددرادیسنتیجزم

درعصتریضتمنهایوچونحجاباندیزمان

دیتبا،اندنراپوشاندهیقتدیحاضرچهرهحق

گتریقتترابتاردیآنهاراكنارزدتابتوانحق

یوبازستازیستمبتازخوانیدرس...لم كرد

قتتتویطر،عتیزستتهستتاحتشتتریتتشتتدهن

امتادر.مانتدمتییناسال بتاقیقتدردیحق

یدیتشجدیتبوآرایتترك،عتیساحتشتر

هایوگسترههاد امادرمصداریآمیوجودهب

متثالًدرپرتتو.شودیمجادیاییهاآنهاتفاوت

حقوربشرواردفرهنتگ.یوبازسازیبازخوان

متوردینتیبتاپشتتوانهد،شتودمیمسلمانان

نیتواضتحاستتكتهدرا.شودمیقبولواقع

عتدرآنچهبهمعامالتویششریآرا،صورت

دایترآشتكارپییتتا،شتودمیاستمربو یس

(.9، 1380رمجتهدشبستری،”كندمی

تتأثیرانكهتحتیوجوهادگرازیدیكی

بعتد،دقرارگرفتتهیتمتوردتهد،شتدنجهانی

خیتاریبررس.اناستیادایواسطورهیفلسف

نمهتماستتكتهحتوادوویتانگرایانبیاد

خیرتتاریوستتهدرمستیبهوقوعپیدادهایرو

گریكتتدیبتتاینبتتهلحتتاظمتتاهویتتكدیتت

ازآنهاتوست در انستانیبرخ.ندامتفاوت

،مودر استتیقابتلترستیانتزاعبهلحاظ

چهبهلحاظحادوگراگریدیحالآنكهبرخ

،انتدخیكمقطعخا صاحبتتاریشدندر

قابتلیانسانبهلحتاظانتزاعتیدبرایاماشا

بتتاگونتتهامتتورنیتتا.مودر نباشتتندیترستت

،انوجتوددارنتدیدرهمهاد،ییخصلتماورا

،لیتنازرودیعبتورموست،مانندداستانحوا

یرزنتدگیطوفاننو واسرارومعرا درمس

ننوعیازاییدادهایحوادوورو.امبراسال یپ

نرایتتدایدرواقتتعهمتتانبختتشاستتطوره

.دارنتدییدهندكهخصتلتمتاورامیلیتشك

یمدرنیستتپستتبنتابرخصتلتشدنجهانی

چرا،كندمیدینبخشراتهدیشدتاهخودب

یمدرنیستتپستتیتیگراتیكهبراساسنسب

شدهكتهبراستاسدویزتصاد تلقیهمهچ

یهتاگفتمتانفاكتورزبتانوزمتاندرقالتب

تمعنتایتگترددوفتراروامتیمختل ظتاهر
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،انیتادایرسدبخشاسطورهمینظربهندارد 

،زهستتیتننیتهتردیپولتوژیكهدرواقعت

تداشتتهكتهقابتلارائتهدریتتفراروایتماه

كتهیموضتوع تنباشتدمتفتاویهتاگفتمان

دهوبتریسمآنرابهچتالشكشتیمدرنپست

نرفتتهویدازبیباهانادعاستكهاسطورهیا

یعنی،درگفتمانخا ینیدیهایدئولوژیا

عیهترفتردازوقتایشخصتیباتوجهبتهتلقت

(.1380ركیانی،ارائهگردد،نیدردییماورا

ویبعتداخالقتیعنتینیگرابعاددیازد

نبراثریالدیوبعدماتریبعدتجرب،یماحكا

امتابعتد،انتدرفتهیپذتأثیركمترشدنجهانی

نبتراثتریتدیاجتمتاعیونهادهتایتیریمد

رفتهوكتاركردشیپذیمنفتأثیرشدنجهانی

هنكهدرحتوزیحایدهاست توضی گردیتضع

ستاویماننتدكلیینهادها،یاجتماعینهادها

خیرتتاریرمستد،مستجدخصو به،مسجد

 بتهاندبودهیمتفاوتیخودصاحبكاركردها

خاستال یعنوانمثالمستاجددرطتولتتار

-یكتتاركرداجتمتتاع،ینتتیالوهبتترنقتتشدعتت

امااكنونبتر،داشتهاستیاسیوسیفرهنگ

یاستیقتدرتسیوشكنندگشدنجهانیاثر

ویزبتان،یقتومیهتاگتروه،جوامعحاكمدر

یخودنهادهتتایكبتترایتتهریمتتذهبیحتتت

یلدادهكتتهازتكنولتتوژیتشتتكیردولتتتیغ

یزبهتترهگرفتتتهوكاركردهتتایتتنیارتباطتتات

دارنتدوایهیتریخیوحتیاسیس،یاجتماع

.رنگكردهاستتنمهمنقشمساجدراكمیا

هنتحتتولدرعرصتتیرستتدهمتتمتتینظتتربتته

كتهچترا،وستهاستیزبهوقوعپینیتیریمد

ی ازآگاهخاینگروهیدرگذشتهدرهرد

برختتورداربتتودهورهبتترانیودانتتشمتتذهب

آمدنتدكتهگتاهمیشمارهبیومذهبیمعنو

امتاامتروزه،درانحصارآنتانبتودینیعلو د

وگستتترشارتباطتتاتستتببشتتدنجهتتانی

نوآگاهتانیدهاستتاتعدادمتخصصتیگرد

افتتهودرجوامتعمفسترانویشیافتزاینید

یلگفتمانیتحلدبراساسیزانجدپردانظریه

یول(.7، 1380رنوباتوكا،ا كننداندعرض

یفتراروشتدنجهانیكهییهارغمچالشیعل

رستدمتینظتربه،جادكردهاستینایابعادد

درشتتدنجهتتانیمثبتتتهایامتتدیازپیكتتی

یهمكتارینهبراینفراهمشدنزمیعرصهد

یرگیتتشتتكلانویتتانادیتتمیتتیوهمگرا

یوگفتگتویاتجهانیرالهینظییهاگفتمان

لیمقالتهراتشتكیانباشدكهبخشبعدیاد

.دهدمی

 یاایو همگرا شاادن جهااانی -6

 ان یاد
نمهمیانگرایانبیكازادیتأملدرهر

 انتدگترابتودهكازآنهاشتمولیاستكههر
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یكالمتهتایكآمتوزهیتكههترینمعنیبد

یخا خودراداشتهوآدابومراسمخاصت

امتابتا،انتدهكردهیروانخودتوصیپزبهیران

هرسدنقطهمشتر هممینظربه،نیوجودا

تازیتتتتوحمایتتتدبتتترمعنویتتتانتأكیتتتاد

،1379رملكیتتان،باشتتدیاخالقتتهتتایآمتتوزه

،انیتننقطهمشتر ادیاشدنجهانی(.6 

شترظتاهریراب،یاخالقهایتوآموزهیمعنو

راازیاتجهانیالهینوعیرگیشكلوامكان

گرفتراهمكتردهیكدیانبهیادیكی نزدیطر

هبتتهیدشتتبیتتكتتهبتتدونتردیاستتت تحتتول

فرهنتگهدرعرصتیمتدنهجامعیرگیشكل

كتهطتورهمتاننمعناكتهیبد.استیجهان

ریفرهنگامكانجهانگهدرعرصشدنجهانی

ریتتوچفتتتوگهتتافرهنتتگكازیتتشتدنهر

 یتتگرازطریكتتدیداكردنآنهتتارابتتایتتپ

،مشتاركت،یرآزادیمشتر نظهایاستهخو

فتراهمیاستیسهستوتوسعی زیحف مح

،شتدنجهتانیزیتننیدهدرحوز،كردهاست

،انیتكازادیتبتودنهترگترارغمشمولیعل

انراازیكردنهمهاددایرپینهچفتوگیزم

ریتمشتر نظیاخالقهای طر آموزهیطر

عتتدالتومحبتتتفتتراهمكتتردهو،صتتلح

ایتیاتجهتانیتسازطتر گفتمتانالهنهیزم

،1382راستالن،دهاستتیگردیاخالرجهان

یكههمانندگفتمانگفتگتویگفتمان(.8 

یدبرتعاملومذاكرهوهمكتاریهاتأكتمدن

انداردوستهتحتولرادریتروانادیتانپیم

دهیتستببگردینبهلحاظجهتانید،هعرص

انرایتادكازیتروانهریرهبرانوپ.1:است

دیتازنقا افتراروتأكیپوشببهچشمیترغ

.مشتتر كتردهاستتیاخالقتهایبرآموزه

یتهانینمهتمانتشتاربیتاینیدمصدارعیشا

.باشتتد1981ستتالدریحقتتوربشتتراستتالم

لیلزو تشتك،یاتجهانیطر موضوعاله.2

را(25رفالتك، ینتیدیدولتریغینهادها

نمهتممطتر یاتحق یبرایدرطر جهان

نتهینزمیتنگا درایساختهاستكهنخست

هلدهتیتدراوایانجهتانیلپارلمانادیتشك

انویادیطر گفتمانگفتگو.3.بود1990

دبتترمشتتاركتونقتتشنخبگتتانویتتتأك

نمهتتمانحصتتارویتتدراینتتیشتتمندانداندی

رستؤالبتردهویترازیسلطهرهبترانستنت

نامتوریتخصصدازمیجدیفیسببظهورط

.دهاستیگردیدرسطحجهانینید

انویتتانادیتتمیوهمكتتاریتتیهمگرا

مشتر درقالتبیاخالقهایدبرآموزهیتأك

نبتهیتلدیستببتبتدیاتجهتانیالهینوع

شتدهیاستجهانیسهدرحوزیفراملهشاندی

آناستتكتهیبهمعنایفراملهشاندی.است

هتتایرهموانگتتایهتتامفتتاهازملتتتیاریبستت

دادهوبتتهآنار ارقتتراریتتمشتتتر رامع

هتایموواژهیازمفاهیاریاكنونبس.نهندمی
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ریتنظیاتجهتانیگفتمانالههلدهندیتشك

یجهتانیمیوحقوربشرمفاهیدوست،صلح

یاستتجهتانیسهشدهكتهواردعرصتیتلق

استتمدارانویدهاستومتوردتوجتهسیگرد

.اردددولتمردانقرار

 امفرج
ستازنتهیستو زمیوقوعانقتالبصتنعت

.نتا گرفتتشتدنجهتانیدكتهیگردیتحول

ركتمشتدننقتشیامدتحولاخینپیترمهم

كیتبتهعنتوانشدنجهانی.زمانوفضابود

در،ختودیتچندبعدیماهدلیلبه،تیواقع

تتأثیر،ازجملتهفرهنتگ،مختل هایعرصه

نتتهستتببطتتر ینزمیتتداشتتتهاستتتودرا

كهیاست تحولشدهیوعفرهنگجهانموض

كفرهنتتگبتتریتتهستتلطینتتهبتتهمعنتتا

ریچفتوگیبلكهبهمعنا،گریدیهافرهنگ

بتاهتایشتهاندیآرارو،هتافرهنگكردندایپ

یهتافرهنگیكهبرایدادیگراست رویكدی

یكفرصتتاستتوهتمنتوعیتهتمیمحل

ازیناشتیادیتزهازانتدكهتایتید واقعیتهد

.استیفرهنگجهانیمدرنیستپستتیهما

هتمفرصتتشتدنجهتانیزیننیدهدرعرص

فرصتبودهاستتبته.دیبودهاستوهمتهد

رستتتؤالبتتتردنیتتتكوزیتتتلحتتتاظتكنولوژ

یاستیحاكمبرنظا گفتمانسیهاتیفراروا

دلیتتتلبتتتهدبتتتودهاستتتتیتتتجهتتتانوتهد

.یمدرنیستپستییگراتینسب

 ها  نوشتپا

روزنتانگتاهكنیتدبته:عبیشترازدیدگاهبرایاطال-1

(،مجلهسیاستخارجی4روزنا،شمارهر

یتن ،نگتاهكنیتدبته:رهبرایاطالعبیشترازایتن-2

1381)

نگاهكنیدبه:ردریفووومیشل،برایاطالعبیشتر-3

1379.)

،وتجتددشتدنجهتانیهشترازرابطیاطالعبیبرا-4

(.1378،گیدنزر:دبهینگاهكن

 منابع فارسی
مدرنیستتمواستتال ،درمجموعتتهاحمتتد،اكبتتر پستتت .1

،ترجمتهوتتدوینمدرنیسام  مدرنیته و پست پست

 .حسینعلینوذری،تهران،نقشجهان

شتدن،منطت جهتانی(،10/7/1382ر،اسالمی،مسعود .2

 .روزنامه همشهری

الهیاتجهتانی،ترجمته،(14/3/1382ر،اسالن،عدنان .3

 .روزنامه همشهریكریمپورزبید،

شتتدن،فراینتتدجهتانی(،2/5/1380ر،بشتیریه،حستین .4

 .روزنامه اطالعات

ازاولوهیتتستاق كتردنجهان ترجمتهمتدرن پست .5

 .7، 28/2/1382،روزنامه یاسمهرانقاسمی،

جهااان وایعاای و  (،18/8/2004پتتوالدی،كمتتال،ر .6

،نشتریهاینترنتتیی کارشدن، سایت اینترنت جهانی

 .كار

فراساوی  (،1379دریفوو،هیوبرتورابرتمیشتل،ر .7

،ترجمهحسینبشتیریه،ساختارگرایی و هرمونتیک

 تهران:نشرنی.

هتایهتاوتنتاقضپیچیتدگی"(،1380روزنا،جیمتز،ر .8

مجله سیاسات  ،ترجمهاحمدصادقی،"جهانیشدن

 .4،سالسیزدهم،شمارهخارجی

.نقاد  کتابشدن،اسال وجهانیسجادی،عبدالقیو ، .9

 .24ت25سششم،ش
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فرهناااگ گرایااای، (،1380،رستتتلیمی،حستتتین .10

شتاراتوزارتانت:،تهترانشدن و حقوق بشر جهانی

 امورخارجه.

آینتتدهباورهتتاواعتقتتاداتدینتتیدرشتتیرخانی،علتتی، .11

 .پگاه حوزهشدن،پروسهجهانی

هویتفرهنگتیو(،30/1/1377ر،الجابری،محمدعابد .12

 .روزنامه جامعهرحبیبی،گرایی،ترجمهانوجهان

شتدنوتتأثیرآنبترعبدالمجیدعلتی،عتادل جهتانی .13

كشورهایجهتانستو ،ترجمتهستیداصتارقریشتی،

 .155-156،شایتصادی -اطالعات سیاسی

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

نشاریه اینترنتای   شدن،سایتاینترنتیكتار،جهانی

 .کار

،شتدنیانتوحیدیدرعصترجهتانیاد،فالك،ریچارد .15

 .1،شگزارش گفتگوترجمهعبدالرحیممرودشتی،

شتدنوحكومتتمهتدیرعتج(،كارگر،مهدی جهانی .16

 .6،شمجله انتظار

شتتدن،دیتتنوجهتتانی(،19/1/1380ر،كیتتانی،داود .17

 ،.روزنامه همشهری

فرهنتتگجهتتانی:استتطورهیتتا(،1380یتتانی،داود،رك .18

 .10،سالسو ،شعات ملیلفصلنامه مطاواقعیت،

،ترجمهعلیجهان رها شده(،1379رگیدنز،آنتونی، .19

وستت ،تهتتران،اصتتارستتعیدیوحتتاجیعبتتدالوهابی

 انتشاراتعلموادب.

آنتونی .20 رگیدنز، ،ترجمتهپیامدهای مدرنیته(،1377،

 .محسنثالثی،تهران،نشرمركز

،ترجمتهتجادد و تشاخص  (،1378ز،آنتونی،رندگی .21

 موفقیان،تهران:نشرنی.ناصر

،مادرن  وضعیت پسات (،1381،رلیوتار،ژانفرانسوا .22

هحسینعلینوذری،تهتران،گزارشدربارهدانش،ترجم

 گا نو.

روش و (،1378،رمتتارش،دیویتتدواستتتوكر،جتتری .23

،ترجمهامیرمحمتدحتاجینظریه در علوم سیاسی

 .یوسفی،تهران،انتشاراتپژوهشكدهمطالعاتراهبردی

هرمونتیتك(،14/9/1380،رمجتهدشبستتری،محمتد .24
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