
چکيـده
جوامع  و  يافته  بروز  و  ظهور  جهاني  سطح  در  اخير  دهه هاي  در  که  مسائلي  از  يکي 
مختلف و ادبيات غالب آنها را متأثر کرده،  نگرشي جهاني به مسائل سياسي،  فرهنگي 
تعابيري  در  متفاوت  برداشت هاي  خاطر  به  که  مفهوم  اين  است.  جوامع  اقتصادي  و 
چون جهاني شدن و جهاني سازي بيان مي شود،  از جمله مفاهيم پر ابهامي است که با 
موضع گيري هاي گوناگون مثبت و منفي رو به رو شده است. آنچه مسلم است اينکه 
روابط  ايجاد  به  متفاوت  در عرصه هاي  که  است  پروژه اي  يا  پديده  عام،  اين جريان 
ميان واحدهاي مستقل ملي همت گماشته و در ورای سياست هاي آن نشانه هاي زيادي 
اساس  بر  شدن  آمريکايي  که  کرد  مشاهده  مي توان  را  غرب  استيالطلب  قدرت  از 
مقاله مورد  اين  در  آنچه  آن است.  ليبرالي ، وجه غالب  و  روي آوردهاي سکوالريستي 
بحث است، نحوه و نوع سازگاري جهاني سازي اسالمي با اين جريان و قابليت هايي 
است که اسالم در اين عصر دارد. با توجه به اينکه آموزه هاي اسالمي با مباني معرفتي، 
انسان  شناختي و هستي  شناختي ناب خود، که همگي هماهنگ با فطرت بشري است 
به خدا و فطرت می  باشد و عدالت  ايمان  برادري، صداقت، معنويت،  بر محورهاي  و 
مرکز ثقل آنها است، مي توان گفت اين آموزه ها قابليت فراواني براي جهاني  شدن در 
عرصه هاي مختلف اعتقادي، شيوه کامل زندگي و نظم سياسي تمام عيار دارد. البته بايد 

با به کارگيري استراتژي هاي مهمي به حاکميت آنها در سطح جهاني همت گمارد.

غربي  شدن،  اسالم،  جهاني سازي  جهاني  سازي،  جهاني  شدن،  کليدي:  واژه هاي 
فطرت، عدالت و ايمان به خدا.

ظرفيت اسالم در عصر جهاني  شدن

سيد حسين فخر زارع *

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم *
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مقدمـه
از مهم  ترين رخدادهاي دنياي امروز، دو جريان نوگرايي و مابعد نوگرايي است که در آن 
ارزش انسان تحت الشعاع جهان و علم مادي قرار گرفت و در سايۀ عقالنيت ابزاري، به 
نفي، يا کم اهميت جلوه دادن سنت ها و باورها پرداخت. از درون نوگرايي يا مدرنيته مفهوم 
پر ابهام ديگري به نام جهاني  شدن يا جهاني  سازي ظهور و بروز يافت و به جريان سهمگيني 
و  برخي هراس  انگيز  براي  که  مختلف گستراند  در حوزه هاي  را  نفوذ خود  و  تبديل شد 
براي برخي ديگر دورنمايي از ايجاد آرمان شهري موعود بود. اين جريان، بيش از يک دهه 
است که به طور پر رنگ و ملموس تری مطرح گرديده؛ اّما در عين حال توصيف کاملی 
از آن صورت نگرفته است؛ آنچه مسّلم است، اين پديده در بستر جهانی رشد و نمو کرده 
است که در آن، علم به معنای اثبات  گرايانه اش وجه غالبی يافته و به عنوان غايت به آن 
قابل  که  است  بعدی  پديده  های چند  و  اصطالحات  ابهام  آميزترين  از  و  می شود  نگريسته 
و  تکنولوژيکی  نظامی،  اجتماعی، سياسی،  گوناگون حقوقی،  اشکال  و  به حوزه ها  تسّری 

غيره می باشد.
 اصوالً فرايند جهانی  شدن به بروز واکنش های مختلف و حتی متناقض منجر شده است؛ 
برخی اين پديده را نويدی در مسير ايجاد جهانی دمکراتيک و متحد می دانند که با اتکا به يک 
فرهنگ جهانی شکل می گيرد و به قول مک لوهان به استقرار دهکده جهانی1 می انجامد. اين 
افراد بيشتر از افق اقتصادی به مسئله می نگرند و کمتر دغدغه هويت های ملی و باورهای دينی 
و فرهنگی دارند. پيشرفت های علمی در سايه ايجاد محيط مساعد برای تحقيقات و کارهای 
علمی، پيشرفت اقتصادی و تأمين مادی، جهانی  شدِن افق ديد و حوزه فعاليت های تجاری، 
سرمايه  گذاری ها و خدمات، آزادسازی بيشتر و بهتر حوزه های تحرک و فعاليت و کارآمد 
کردن حکومت، افزايش رقابت ها در سطوح اقتصادی و نيز انتقال بيشتر و بهتر تکنولوژی و 
بهبود وضعيت زندگی جمعيت کشورهای در حال توسعه )کومسا، بی  تا، ص188( و غيره، 

همه اينها باعث شده است تا عده ای جانبدارانه از اين پديده حمايت نمايند.
اينکه  از  و  می دانند  هويت  گم  گشتگی  و  رفتن  دست  از  حاصل  را  آن  ديگر،  عده ای 
چنين وضعی رخ داده، تأسف می خورند )مجله انديشه جامعه، 1378، ص10(. به نظر اين 
عده، شايد بزرگ  ترين پيامد منفی که جهانی  شدن به دنبال دارد، بحران هويت2 است؛ يعنی 
1. Global Village
2. Cricis identity
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اصوالً تغييرات بنيادی که در جامعه پديد می آيد، هويت ها را نيز به چالش خواهد کشيد، 
هويتی  و  باخت  رنگ  جديد  عصر  شروع  مقابل  در  باستان  جهان  هويت  که  گونه  همان 
دگرگون يافت؛ به طوری که در اين عصر جهان باستان مفهوم خود را از دست داده است 
نظر  به  ارتباطات  يابنده  افزايش چشم  گير گسترش  با  و همکاران، 1372، ص9(  )اباذری 
می رسد که »هويت همه ساکنان زمين« از يک منشأ واحد شکل بگيرد که ناشی از گسترش 
فرهنگ غرب به همه جوامع است. همچنين بحران های اقتصادی، تضعيف دموکراسی، رشد 
فرقه گرايی و قوميت طلبی، وخيم تر شدن وضعيت محيط زيست، جنگ فقر و غنا و غيره، 
از ديگر پيامدهای منفی است که اين دسته بر می شمرند و همچنين قائلند که جهانی  شدن 

فاجعه ای است که ميزان مشارکت جهان سوم را در حداقل و بلکه در صفر نگه می دارد.
باالخره عده ای هم می کوشند در راه حفظ ويژگي  های خود دست به مبارزه بزنند و حتی 
از توسل به راه  ها و روش های پر بيم و خطر برای حفظ هويت ها، باورها و فرهنگ خود 

بيمی به دل راه ندهند.
اين پديده از ابتدای حضور و بروزش، در جوامع اسالمي، از جمله ايران نيز با سه تفکر 

متفاوت رو به رو بوده  است:
1. آن دسته که آن را رد می کنند و بيشتر بر وحدت و يکپارچگی فرهنگ مّلی تأکيد 

دارند و از طرف ديگر، جهانی  شدن را خاسته و بر آمده از قدرت های برتر مي  دانند.
افراد،  از  دسته  اين  هستند.  قائل  جهانی  شدن  برای  جايگاهی  و  احترام  که  آنهايی   .2
ضرورت ادغام در اقتصاد جهانی را گوشزد می کنند و يک نوع تفکر ليبرال دموکراسی بر 

نگرش آنان حاکم است.
3. آنهايی که معتقدند ما بايد در اين وضعيت جديد جهانی تعريف دوباره  ای از خود 
داشته و با اعتماد به نفس خود  نبايد از تحوالت بين  المللی خيلی فاصله گرفته و از فرهنگ 
مّلی يک تعريف محدود بنماييم و با حضور در سطح بين  المللی و قدرت چانه  زنی، رقابت 
خود را به حداکثر امکان برسانيم )سجادپور، 1381، ص88(. در اين دسته از افراد نوعی 

واقع  گرايی وجود دارد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
به  و  جوامع  بر  عموم  طور  به  را  اثراتی  چه  پديده  اين  اينکه  مطالعه  هر صورت،  به 
خصوص برای جامعه ما خواهد داشت و اينکه استراتژی و نحوه برخورد با آن، چگونه 
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باشد، دارای اهميت فراوانی است، به خصوص شناخت پديده جهانی  شدن برای کشورهايی 
که بر حفظ ارزش های فرهنگی خود اصرار می کنند و در صحنه سياست بين  المللی کمتر به 
قدرت های برتر وابسته اند، از جهت تهديدها و بحران هايی که اين پديده برای آنها به دنبال 
دارد، بسيار مهم است. همچنين يافتن پاسخی مناسب برای اصلی ترين دغدغۀ در اين نوشتار 
که دين و دينداران آستانه ورود اين پديده خطير و يا در مقابله با آن، چه عکس  العمل هايی 

خواهند داشت، به اهميت بحث افزوده است.
 برداشت هاي سلبي و ايجابي از اين مفهوم، باعث به وجود آمدن جبهه هاي مختلفي شده 
است که در سايۀ آن تعاريف گوناگوني را پديد مي آورد )ر.ک. سوئيزی و ديگران، 1381، 
ص84؛ کومسا، بی  تا، ص 183؛ رابرتسون، 1380، ص296؛ واترز، 1379، ص60؛ رفيعي، 
1382، ص11(؛ اما در کلي ترين معنا مي توان گفت جهاني  شدن عبارت است از: »زنجيره اي 
از دگرگوني ها در عرصه هاي گوناگون که در جهان، روابط متقابل و متنوعي بين واحدهاي 
و  نفوذ حوزه هاي مختلف  در  بزرگ  قدرت هاي  البته سلطه  و  مي کند  برقرار  مّلي  مستقل 
گسترش آن ـ که گوياي طرحي پيچيده براي استعمار جديد جهان است ـ بي تأثير نبوده و 

چنين گمان مي رود که در ادامه به نظام جهان واحدي بينجامد«.

جهاني  شدن يا جهاني سازي؟!
پر  اين جريان  که  اهميت است  دارای  اين مسئله  تبيين  مفهوم  اين دو  براي روشن شدن 
شتاب از تغييرات، آيا فرايند و اقتضائي طبيعي است يا ساخته و پرداختۀ طرح هايي است 
که در ورای آن، سياست قدرت هاي بزرگ قرار دارد؟ آنچه مسلم است، دو نگرش کلي 
در اينجا وجود دارد: برخي معتقدند اقتضاي دنياي کنوني مالزم چنين تغييراتي بوده و اين 
پديده خود مرحله اي از تاريخ است که جهان به ناگزير گام به آن نهاده و همۀ کشورها 
ناچارند تا در جهت آن حرکت نموده و پيامدهای آن را بپذيرند. دسته اي ديگر، با ديدی 
منفي به آن مي نگرند و آن را حاصل نقشه و طرح  ريزي هاي قدرت هاي بزرگ اقتصادي ـ 
سياسي می  دانند که در رأس آن آمريکا قرار دارد؛ يعني پروژه اي است که با فراهم  سازي 
و بهره مندي از امکانات آن، بر سيطرۀ گسترده  ای از جهان دست يافته مي شود تا با کنترل 
بر عرصه هاي مختلف از گستردگي قلمروی اديان نيز کم شود و اين همان تعبير جديد از 
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استعمار جهاني است که عمق آن، قدرت هژمونيک غرب است و  امپرياليسم  پديده هاي 
بيشتر کشورهای جهان سومي در تقابل با آن قرار دارند )رک. الريجاني، 1380، ص38(. 
غالبًا به صورت اول، واژۀ »جهاني  شدن« و به وجه دوم »جهاني  سازي« اطالق مي شود. البته 
از اين جريان وجود دارد. برای مثال،  تبيين هاي ديگري  در پيرامون اين دو نگرش کلي، 
يافته  سامان  بزرگ  قدرت هاي  دقيق  برنامه هاي  توسط  جهاني  شدن  گرچه  گفته اند:  برخي 
است؛ اما با گستردگي آن در سطوح مختلف جهاني از حالت پروژه خارج و به روندي 
مي تواند  استعمارگرانه  ريشه  گرچه  ديگر،  عبارت  به  است؛  شده  تبديل  اجتماعي  طبيعي 
داشته باشد، اما اکنون کمتر مي توان سيطره واحدي بر فرايندهاي آن داشت. عده اي ديگر، 
به عکس اين قضيه  قائل هستند و معتقدند اين فرايندي طبيعي بوده است و سپس )به ويژه 
در دهه هاي اخير قرن بيستم( به صورت يک پروژه درآمده است )نک. شيرودي، 1381، 

ص336 ـ 338(.

جهاني سازي، مفهوم ديگري براي آمريکايي شدن
به نظر مي رسد در چند دهۀ اخير، از طرفي ضرورت  های دنياي حاضر چنين روندي از تغييراتي 
را طلب مي کرده است و از ديگر سو، متالزم با آن، سياست هاي قدرت هاي استعماري نيز در 
پي سوق دادن آن به سوي برنامه هاي دقيق خود بوده اند. با اين فرض، مي توان ايدئولوژيک 
بايستي هاي ويژه اي است  با نوع جهان  بيني خود را که در پي ترسيم  بودن جهاني  سازي، 
و پاي عوامل و اعتبار انساني در ميان است، تصور کرد، که مهم  ترين هدف آن مستحيل 
نمودن تمام نظام هاي ايدئولوژيک و تبيين آنها بر اساس برداشت هاي سکوالريستي و ليبرالي 
است )رفيعی، 1382، ص10-12(؛ که در نتيجه آن، نظام هاي اجتماعي بايد وضعيت خود 
را نسبت به غرب سرمايه داري سامان دهند )واترز، 1379، ص9(. غرب چنين القا مي کند 
که يک نيروي جهاني  کننده، که خارج از کنترل و ارادۀ افراد و گروه ها است، وجود دارد 
که مقاومت در برابر آن يا جلوگيري از گسترش و رشد آن به شکست منجر خواهد شد. 
با اين تصور به نظر مي رسد که جهاني  سازي در بعد ايدئولوژيک آن ـ   که تفاوت چنداني 
ـ  بيشترين تعارض را با اسالم دارد تا رويۀ تکنولوژيکي آن. گرچه  با آمريکايي شدن ندارد 
بدانيم  نيز  اين تصور تعارض، حتي زماني که جهاني  شدن را روندي طبيعي  ممکن است 
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وجود داشته باشد؛ چرا که ماهيت حيات اسالمي با ماهيت زندگي در فضايي جهاني  شده که 
خصلتي آمريکايي دارد )مصاحبه با آلن تورن، 1381(، عميقًا متفاوت، بلکه متعارض است 
)رک. محسن، 1380(. شواهد و شرايط موجود در جهان اسالم نيز که امواج ضد آمريکايي 
اين حقيقت است که جهان اسالم  به شدت در حال گسترش است، خود گوياي  در آن 
هرگز با جهاني سازي آمريکايي ضد اسالمي سازگار نيست و اين تعارض ژرف مي رود تا 

بنيان هاي آن را سست تر گرداند )نک. رشاد، 1383، ص22(.

قابليت هاي اسالم در عصر جهاني  شدن
مطالعه بحث جهاني  شدن از نگاه دينی قابل توجه است. در آموزه های اديان الهی و وحيانی، 
به ويژه دين مبين اسالم بسيار سخن از جهانی  انديشيدن و جهانی  سازی به ميان آمده است 
و حوزه ها، محورها و مصاديق آن هم به خوبی بيان شده است. در دين، جهانی  شدن بيشتر 
به معنای برقراری قسط، عدل، برابری، برادری، صداقت، ايمان به خدا، بازگشت به فطرت 
الهی، مسئوليت و در يک کالم »معروف« است؛ ولی مفهوم جهانی  شدن به معنای امروزی 
بيشتر دارای ابهام و ايهام است. در جهانی  شدن، اينکه چه چيزی بخواهد جهانی شود، نکته 
قابل توجهی است. اگر قسط، عدل، قانونمندی، بهداشت و انسانيت جهانی شود، مطلوب 
تمام جوامع است! اما آنچه قابل تأمل می  باشد، اين است که به نظر می آيد اين جهانی  شدن 
به رهبری آمريکا انجام می شود و آمريکا نماد يک نظام سکوالريستی است که اصوالً يک 
نظام سکوالريستی بر اهداف ضد اخالقی مبتنی است. در جهانی  شدن دو چيز مورد توجه 
است: يکی محتوا، يعنی اينکه چه چيزی می خواهد جهانی شود و ديگری، شيوه آن است؛ 

يعنی چگونه و به چه قيمتی تمام خواهد شد.
بر مبنای ارزش ها و معروف نيست و در شيوه  به مفهوم رايج آن مسلمًا  جهانی  شدن 
نيز عدالت و فضايل انسانی مورد توجه نمی باشد؛ بنابراين، در شيوه تدبير و بهره گيری از 
دستاوردهای مهم و حياتی آن و پرهيز از عواقب ناگوار آن، شناخت مرزها، اصول، اهداف 
و عرصه های آن برای آنکه آموزه های بلند دينی خود را در اين جريان تزريق کرده تا حداقل 
جامعه ما با در نظر داشتن اين اصول اصيل به اين موج بپيوندد، بسيار قابل اهميت و توجه 
است. بنابراين، در اينجا مطالعه وضع طبيعی جهان با در نظر داشتن دو جنبه انجام می  شود؛ 



81

ظرفيت اسالم در عصر جهاني  شدن
13

88
ز 

ايي
/ پ

رم
ها

ه چ
ار

شم
ل/ 

 او
ال

س

از زاويه ديدگاه اسالم. آنچه مسلم  نخست، در گستره واقعيت موجود کنونی و ديگری، 
است، يک جريان عظيمی در طيف گسترده و در قلمروهای گوناگون در حال شکل گيری 
است که در پی برقراری يک نظم و يا به تعبيری، بی نظمی مدرن جهانی است و به نظر 
می رسد در ميان دو گرايش کاماًل موافق و کاماًل مخالفی که در اين زمينه است، با توجه به 
خصوصيات و ويژگي  های خاص هر جامعه و فرهنگ، وضعيتی که تعريف دوباره  ای را از 
آن ـ بدون اينکه فاصله گيری يا  جذب شديد حاصل شود ـ با اعتماد به نفس کامل بنمايد، 

مطلوب و راهگشا است.
در جهاني  شدني که از متن مدرنيته شکل گرفته و اهدافي ندارد، به جز آنچه مدرنيته به دنبال 
آن است، ارتباط محکمی با نظام سرمايه داري دارد و چون به سبب غايت زدايي و خالق  زدايي، 
انسان جايگزين خدا شده است، به لحاظ معرفتي و فلسفي هرگز امکان جهان  انديشي در آن 
وجود نخواهد داشت. همچنين به خاطر نبود هسته بنيادي فرهنگي ـ   يعني تفکر ديني ـ و 
نيز تضادهاي فلسفي و خرد خودبنيادي که سرمايه داري مبتني بر آن است )افروغ، 1382(، 
نخواهد توانست در اليه هاي زيرين فرهنگ مردم نفوذ نمايد و اين فرصتي مناسب براي 
عرضۀ اديان، به ويژه  اديان ابراهيمي خواهد بود و فضايي را براي نخبگان اسالمي خواهد 
گستراند که سمت و سوي جهاني  شدن را در جهت اليه هاي بنيادين و هسته اي تفکر ديني 
اسالم معطوف نموده و با مباني معرفتي و مستحکم خود و استفاده از ساز و کارهاي مناسب 

و نفوذ بين نخبگان، تضادهاي موجود در جهاني  شدن را نمايان سازند.
البته اديان در اولين قدم بايد عقالنيت خاص خود را که عقالنيت توحيدي است، پيدا 
کرده و سپس اجتماعي نمايند و ايدئولوژي، اقتصاد و تکنولوژي خاص خود را بنا نهاده و 
نهايتًا جهان شناخت خويش را گسترش دهند. البته در اين راستا، عوامل عمده اي که باعث 
رکود و چالش هاي فرهنگي جامعه هاي اسالمي شده است، بايد بازشناسي و مداوا شوند 
تا به تأثيرگذاري آنان در محافل جهاني کمک کند. اين عوامل رکود که به تدريج در طول 
تاريخ به جوامع اسالمي رخنه کرده و نتيجۀ آن پديدۀ نامبارکي به نام »شبيه گرايي« است، بايد 

با گسترش آزادانديشي، شناخت خود و رشد تفکر انتقادي در اين جوامع از بين برود.
اسالم با توجه به گزاره ها و معارف عام، گسترده و جامعش اين قابليت را در حد کمال 
دارا است که مفاهيم اساسي خود را به تمام فرهنگ هاي دنيا منتقل کند. اگر چه سوگمندانه 
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تحليل هايي که تا کنون از اسالم شده، کمتر توانسته است اسالم واقعي را آن چنان که واقعًا 
هست، به عنوان نقطه مرکزي تمام گفتمان ها معرفي نمايد که ديگر گفتمان ها به آن رجوع 
کنند؛ اما چنانچه اهل اسالم به ويژه فرهيختگان اسالمي بتوانند در ماهيت بين گفتماني خود 
اسالم را در سه عرصۀ اعتقادي )اسالم به عنوان دين(، شيوۀ کامل زندگي )اسالم به عنوان 
دنيا(، و نظم سياسي تمام عيار )اسالم به عنوان دولت و حاکميت( طرح نمايند، خواهند 

توانست همۀ عناصر را به وحدت فراخوانده و هويت آنها را معين کنند.
آسان  را  جهاني  سطح  در  آن  طرح  قابليت  که  است  فراواني  مالک هاي  داراي  اسالم 
مي کند. مالک هايي همچون: انطباق با فطرت، سهولت و انعطاف پذيري، غير زمانمند بودن، 
تعادل ميان دستورات آن، عقالني بودن، توجه به خصوصيات انسان و باالخره اصل مهم 
اجتهاد )که با عنايت به قوانين، اصول و ارزش هاي کلي، امر به متخصصان ديني واگذار شده 

است که مسائل آينده را با قواعد کلي منطبق کنند(.
نقطۀ مرکزي اين مالک ها، توحيد است و سرچشمه خصيصۀ جهاني  بودن براي حکومت 
ديني اين درياي بيکران است، پايگاه توحيدي اين حکومت آن را ملزم به دارا بودن نگرشي 
جهاني نسبت به مخاطبان فکري و سياسي خود مي  کند؛ به گونه اي که ويژگي هاي منطقه اي 
را فرو گذاشته و با همۀ داشته هايش متوجه خصيصه هاي مشترک و اصيل انسان، چون عقل، 

فطرت، روح و ارزش هاي معنوي مي شود )نک. آل  نجف، 1382، ص80-77(.
جامعه اي که دين و آرمان هاي توحيدي وجه غايت  گرايانۀ آن است و داراي اين مالک ها 
و استعدادهاي قوي و غني است، بايد بتواند در جهاني که علم به معناي اثبات  گرايانه اش 
وجه غالبي يافته، ارزش ها و اصول خود را به علم دميده و با توجه به ويژگي هاي فرهنگي 
و تاريخي، مباني معرفتي و فلسفي اش را در فضاي به دست آمده، تئوريزه نمايد و در اين 
فضا، جهان اسالم و عالمان اسالمي قادر خواهند بود، ارتباطات جهاني خود را با نهادهاي 
اسالمي ديگر مناطق مستحکم تر ساخته و نهضتي عظيم فرهنگي به وجود آورند تا انسان 
عصر حاضر را به فطرت، عقالنيت و معنويت رهنمون کنند و سهم هدايت  گرانه خود را 
افزايش دهند. باالخره بايد توجه داشت که شيوۀ طرح اين موارد در يک سطح فرامّلي و 
جهاني بسته به نوع عملکرد مسلمين، به ويژه فرهيختگان آن است. در حقيقت، مي توان 

گفت: جهاني  شدن امري است که مؤمنان می  توانند تکليف آن را مشخص کنند.
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خوشبختانه تجربه هاي بسيار خوب ما در بيش از دو دهۀ انقالب اسالمي، يعني داشتن 
يک حکومت ديني با معيارهاي ياد شده، شانس حضور ما را در صحنه هاي جهاني بيشتر کرده 
و حساسيت جهان غرب نسبت به ما خود نشانگر اين حضور پر رنگ است که هر چه اين 
حساسيت بيشتر شود، شاهد خوبي است بر اينکه ما در روند ديني کردن جوامع جهاني موفق 
بوده ايم. اينکه دنياي غرب در مباحثه  ها و مذاکراه  های خود، گفتمان اصلي شان متوجه دنياي 
اسالم است، اين نشان  دهندۀ خألزا بودن دنياي اسالم براي جهاني  شدن است. بدين خاطر 
است که مهار کردن و دستيابي به اطالعات دقيق جهان اسالم و پيش بيني ها و پيش  گيري هاي 

وقايع آن، از جمله مؤلفه هايي است که آنان را سخت به خود مشغول ساخته است.
جهاني  شدن به مفهوم رايج آن ـ که بدون نظام سرمايه داري قابل فهم نيست ـ محصول 
نظامي است که در آن خدا فراموش شده و با فراموش شدن خدا، در حقيقت انسانيت نيز 
به قتل  گاه برده شده است؛ بنابراين، اسالم مي تواند بزرگ ترين چالش براي آن باشد، بدين 
خاطر دنياي سرمايه داري امروز در تالش است، انسان را از اقبال به دين که او را به فطرت 
با دستاويزهاي گوناگون تجمالتي،  اصيل خويش رهنمون مي سازد، منحرف کند و او را 
مادي و شهواني مشغول گرداند و با طرح شعارهايي چون پلوراليزم، شکاکيت و نسبي گرايي 

در پي فروريزي ساختار عقيدتي اديان بزرگ به ويژه اسالم است.

جهان  گرايي اسالم، مبتني بر اخالق، معنويت و فطرت
براي جهاني  شدن اسالمي، لزومًا انطباق با اصول انساني و فطري بشري بايد از محوري ترين 
بر  آن  بودن  مبتني  اسالمی،  جهاني  شدن  الزمۀ  مثال،  برای  باشد.  معمول  کارهاي  و  ساز 
پايه هاي استوار عدالت است که فطرت پاک همه آدميان به حسن آن گواهي مي دهد و اسالم 
شديداً انسان را به سوي آن فطرت ارجاع مي دهد )روم، 30(. اساسًا ارزش هاي انساني و 
اسالمي ريشه در نهاد و سرشت آدمي دارد و اصالت و انسانيت انسان در گرو قبول چنين 
فطرياتي است )مطهری، بی  تا، ص37(، که در دنياي جهاني  شدۀ غربي چندان توجهي به آن 
نمي شود. قوانين دنياي به اصطالح متمدن غرب اهتمامي جز تعليق افعال بر ارادۀ اکثريت 
ندارد؛ در حالي که اسالم روش اجتماعي و قوانين جاري بر آن را بر اساس اخالق مبتني 

نموده و ضمانت اجراي قوانين را به عهده تربيت اخالقي قرار داده است.
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اين ضامن اجرا در نهان و آشکار با آدمي بوده و وظيفه خويش را بهتر از هر قدرت 
کوشنده در برقراري نظم، انجام مي دهد.

عدالت، گوهر گمشدة انسان معاصر
امکان يک نظام جهاني، بدون پاي  بندي به اصول عدالت و در پيش گرفتن ظلم و فزون  طلبي، 
سودايي خام است، که هر چه داعيه  داران جهاني  شدن، خود را به محدودۀ ستم نزديک کنند، 
به همان مقدار از جهاني  شدن دور مي  شوند و ادعاي »جهاني  شدن« هم برايشان رسواکننده 

خواهد بود.
اسالم يک دين و ايدئولوژي جامع االطرافي است که در هر عصري براي زندگي بشريت 
نظام  مثبت مي دهد و در سايۀ  پاسخ  الزم و ضروري است که برخواسته هاي مشروع آن 
عادالنه اي که ارائه مي دهد، بشريت مي تواند در امنيت کامل به سر برد. خصوصيت عالم  گير 
اسالم، به خاطر توجه به جنبه هاي معادي و معاشي بشريت در همه زمان ها و مکان ها قابل 
اجرا است و دين، عدالت و معنويت که ناموس اصلي جهان و گوهري ترين گمشدۀ انسان 

معاصر است، در لحظه لحظه زندگي بشر جريان دارد.
مي توان گفت: جهاني سازي اسالمي، يک جهاني سازي عقيدتي، توحيدي و معنوي است 
که به فراسوي مرزها، قوميت ها و زبان ها مي انديشد و جهان را به مثابۀ امت واحد اسالمي 
در نظر مي گيرد. اين جهان انديشي بر مالک عقالنيت، عدل،  حقيقت و معنويت مي چرخد و 
آنچه منطبق با فطرت پاک انسان باشد، قابليت جهاني  شدن آن فراوان و بلکه حتمي است؛ 
بنابراين، جهان  انديشي اسالمي با آنچه که مانع رسيدن به حقوق واقعي و انساني خود است، 
مي ستيزد و اين آن چيزي است که در جهاني  شدن مصطلح که بر مدار انسان مادي مبتني 
است، اندک توجهي به آن نشده است. تفاوت اساسي جهان  انديشي و جهان  شمولي اسالم 
بسيار واضح طي يک  به طور  اسالم  نمايان مي شود، که  اينجا  با جهاني  شدن مصطلح در 
فراخواني در سراسر مباني خود زمينه را مساعد مي  کند تا همۀ دنيا با تشخيص و اختيار خود 
به مجموعه بپيوندند؛ اما دنياي امروزي چنين مباني جامعي را در اختيار ندارد که به وسيلۀ 
آن بخواهد راه را براي پيوستن همه دنيا هموار نمايد. پس اشکال گوناگون زور، قدرت، 
سرمايه و تکنولوژي را در راستاي اهداف خود به کار مي بندد. در اين ميان، بر عالمان متعهد 
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و شايستگان است که با صالحيت و اعتماد به نفس و اتکا بر اين مباني مستحکم، ساختار 
انسان  توجه  و  درهم شکسته  آمده،  پديد  استعماري  عظيم  با سرمايه هاي  که  را  دروغيني 

معاصر را به جامعيت اسالم معطوف دارند.

لطف الهي بکند کار خويش     مژدة رحمت برساند سروش  
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