
  
  

  فراروي ایران اسالمیها و تهدیدهاي  شدن، فرصت جهانی
  )با تأکید بر راهبرد فرهنگی(

  ∗مصطفی ادیبدکتر 
  

  چکیده
 در ابعـاد گونـاگون دارد و در ایـن        شپذیر به گـستر     نا  مفهومی است که تمایل سیري     1شدن  جهانی

  .ها را به کار گرفته است راستا ابزارهاي متعددي خصوصاً فنّاوري
موضوع . شدن، همۀ ما را در همۀ عالم فراگرفته است    یموضوع قابل تأمل اینکه امروزه پدیدة جهان      

ویکم، به هیچ گروه، ملت یا دولتی محدود        و فرهنگی در قرن بیست     فناورانهتوسعۀ سیاسی، اقتصادي،    
  .شود، بلکه موضوعی است که همگان به آن مرتبط و از آن متأثرند نمی

فضاي فرهنگـی، تحـت   . ر قرار داده است ها را نیز تحت تأثی      چنین تحولی، حوزه و قلمرو فرهنگ کشور      
هـاي سیاسـی،    سازي تولیدات جدیـد در قلمـرو   اي که به باز شدن به معناي توسعۀ فرهنگ جهانی   تأثیر جهانی 

  .یابد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انجامیده است، معناي متفاوتی می
 و غناي فرهنگ دینـی و  ها شدن، به موقعیت جهانی کشور شکل و نوع تأثیرپذیري از فرایند جهانی    

هایی که غناي فرهنگـی و تـاریخ تمـدن کهنـی دارنـد و       عملکرد کشور .ها بستگی دارد    بومی آن کشور  
کشورهایی که غناي فرهنگی و تاریخ تمدن کهنی ندارند و یا در فرایند گذر از تحوالت تاریخی مسخ             

  .اند، متفاوت است یا دستخوش تغییر یا حادثه شده
شدنی که همه را متأثر از خود کرده اسـت، آیـا    شود که جهانی ین حقیقت بررسی میدر این مقاله ا   

تـرین رویکـرد و    ایران اسالمی را هم در حوزة فرهنگ تحت تأثیر قرار داده اسـت؟ و اساسـاً مناسـب               
راهبرد در مواجهه با این پدیده براي کشور ما چیست؟ و این رویارویی و مواجهه، چه تهدیدها و یا چه 

  دهد؟ هایی را فراروي ایران اسالمی قرار می تفرص
  

  ها کلیدواژه
  .شدن، اسالم، ایران فرهنگ، جهانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )عج(اهللا االعظم ة دانشگاه علوم پزشکی بقیـاستادیار ∗

1. Globalization 
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  طرح مسئله
هاي جوامع انسانی را مخاطـب      شدن، همۀ اجزا و بخش      در عصري که پدیدة جهانی    

شدن چه تهدیدها و  و تحت تأثیر خود قرار داده است، این سؤال مطرح است که جهانی
  ا براي ایران اسالمی، در پی داشته و دارد؟هایی ر یا فرصت

هاي ملی و دینی فرهنـگ   ها و ظرفیت در این نوشتار سعی شده است نظر به قابلیت       
شناسـانۀ اهـل      با این هدف که نگاه معرفت     .  به این سؤال پاسخ داده شود      ،ایران اسالمی 

ایران اسالمی هاي  ها و قابلیت به ظرفیت) هاي فراروي ضمن توجه به تهدید(فن و ذوق 
  .معطوف و راهبردي مناسب براي مواجهۀ منطقی با این پدیده تبیین شود

  
  مقدمه

حقیقت و هویت هر جامعه به فرهنگ آن بستگی دارد و تاریخ هـر قـوم و ملتـی از     
هـا   فرهنگ، ریشه در آگاهی و ارادة انسان   . آید  اقتدار و استمرار فرهنگ آن قوم پدید می       

 قرین و همـراه  ،اریخ با تغییر فرهنگ و تبدیل ابعاد درونی آدمیاندارد و به همین دلیل ت     
کـه در درون آنهـا تغییـري رخ ندهـد،          خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا زمـانی       . است

  ).11، رعد) (ان اهللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم(کند  دگرگون نمی
دارد  شدن گام برمی شدن، وصف فرهنگ است و فرهنگی که به سمت جهانی           جهانی

  :کند باید دو خصلت داشته باشد و خود را براي مواجهۀ با آن آماده می
 در ذات و هویت خود ظرفیت برداشتن این گام را   ،اول اینکه، باید به لحاظ معرفتی     

  .داشته باشد
  .دوم اینکه، در حرکت و تعامل جهانی، متناسب با هویت خود عمل کند

  

  فرهنگ
هاي متفاوت و گوناگونی آمده است، ولی شاید با توجـه بـه            ریفدربارة فرهنگ، تع  

  :موضوع بحث، بتوان از دو تعریف زیر بهتر بهره جست
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اي از علوم، دانش، هنر، افکار و اعتقـادات،     فرهنگ عبارت است از مجموعۀ پیچیده     
هـا و   طـور خالصـه، کلیـۀ آموختـه        هـا و بـه      ورسـوم و سـنت     قوانین و مقـررات، آداب    

  .کند ترین عناصر جامعه اخذ می ی که انسان در حکم مهمهای عادت
و نظام  ) عقل نظري (و در تعریف دیگر، فرهنگ را شیوة زندگی برخاسته از اندیشه            

  . دارد الیهچند لذا این فرهنگ،  .اند نیز تعریف کرده) عقل عملی(ارزشی 
  

  هاي فرهنگ الیه
بینی آن اسـت کـه از    تی یا جهان الیۀ معرف  ،ترین الیۀ هر فرهنگ      عمیق والیۀ اول   . 1

  .سنخ تفکر، باور و اندیشه است
هاست که برآمده از الیۀ اول است، یعنی الگوهـاي داوري و   الیۀ دوم، الیۀ ارزش  . 2

  .قضاوت از خوبی، بدي، زشتی و زیبایی
هـایی   یعنی قالب. هاي رفتاري است  الگوهاي رفتاري، هنجارها و قالب    ،الیۀ سوم . 3

ــا ــه در نهاده ــی ک ــکل م ــاگون ش ــد ي گون ــه،  . گیرن ــانواده، مدرس ــون خ ــایی چ نهاده
  .پرورش، اقتصاد و اوضاع دین و سیاست و آموزش

اند و هم غیرکالمی؛ به معناي دیگر، هـم   الیۀ چهارم، نمادها هستند که هم کالمی      . 4
نوشتاري است و هم زبان گفتاري و حرکات و عادات رفتاري، هنر، موسیقی و طراحی        

  ).84: 1382افروغ،  (گیرد رمیرا نیز درب
ترین الیـۀ   ها و اهداف در عمیق ها، سطوح و ابعادي دارد که آرمان        پس فرهنگ، الیه  

آن قرار دارند؛ شناخت انسان از خود و جهان و معرفت او از هستی و تصویري کـه از                
 تواند هویـت  این شناخت می. آغاز و انجام خود دارد، در مرکز این الیه واقع شده است 

همچنـین شـناخت   . دینی، اساطیري، معنوي، دنیوي، توحیدي و یا الحادي داشته باشـد         
 توانـد وحیـانی، شـهودي، عقالنـی و حـسی باشـد        شـناختی مـی     مزبور، به لحاظ روش   

  ).8: 1385پارسانیا، (
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  شدن جهانی
الملـل ابهامـات      شدن نیز مانند دیگر مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین           مفهوم جهانی 

را دارد که تعاریف گونـاگون و بعـضاً متـضاد از آن، حکایـت از ایـن امـر        خاص خود   
نظـر هـست کـه برخـی از           حدي ابهام دارد و در مـورد آن اخـتالف           این مفهوم به  . دارد

الملـل،   شدن را در مقایسه با دیگر مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین           اندیشمندان، جهانی 
انـد کـه      برخی از متفکران به این بـاور رسـیده        به همین دلیل،    . کنند  قلمداد می » بدترین«

قرار گرفتـه   » اي بزرگ که بر بنیانی بسیار سست        ایده«شدن عبارت است از       مفهوم جهانی 
  ).290: 1382حاجی یوسفی،  (است

دیگر، ابهـام مفهـوم    عبارت به. حال، برخی دیگر به مفید بودن این مفهوم اشاره دارند      بااین
بسیاري . ر مورد آن باعث نشده است که این مفهوم مطرود شود    نظر د   شدن و اختالف    جهانی

انـد و آن را یـک    هاي اخیر، از این مفهوم به شکلی گسترده بهره بـرده      از دانشمندان، در سال   
الملـل، بلکـه در کـل علـوم اجتمـاعی         تنها در علوم سیاسی یا روابـط بـین          مفهوم کلیدي، نه  

 و  1990ترین موضوع و مفهـوم دهـۀ          شدن را مهم    نیبراي نمونه مالکوم واترز، جها    . دانند  می
 برخـی  ).9: 1379واتـرز،   (دهندة گذار جامعۀ انسانی به هزارة سوم قلمداد کرده اسـت           نشان

ترین تحول و موضوع در عصر کنـونی و تمـام اندیـشۀ               مهم«دهندة    دیگر این مفهوم را نشان    
دانی از ایـن هـم فراتـر رفتــه و     و باالخره اندیـشمن  (Albrow, 1996: 89) دانند می» سیاسی

لغت بـاب روز  « یا (Axtman, 1998: 1)» 1990تـرین لغت دهۀ  مهم«شدن را  مفهوم جهانـی
  .(Scholt, 1996: 44)اند معرفی کرده» )رمزواژه(

شدن معانی و تعاریف گوناگونی مطرح شده است که          درهرحال، براي مفهوم جهانی   
یعنی توجه به این واقعیت که ما در دنیاي . ی استدهندة واقعیت جدید دنیاي کنون نشان

تنیدگی گـستردة    ترین ویژگی آن پیوند یا درهم       ایم که مهم    کنونی در شرایطی قرار گرفته    
تـرین عناصـر از    گزینش مهـم . جهانی و در نتیجه، وابستگی متقابل پیچیدة جهانی است     

دهنـدة یـک      دن نـشان  شـ   نمایانـد کـه جهـانی       ترین اندیشمندان، چنین می     تعاریف عمده 
  :واقعیت اجتماعی جدید است که چهار مشخصۀ اصلی دارد
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  یافته مناسبات اجتماعی گسترش. 1
  تنیدگی هاي کنش و درهم ها و شبکه تشدید جریان. 2
  افزایش نفوذپذیري متقابل. 3
  .)292: 1382افروغ،  ()هاي اطالعاتی و ارتباطاتی فنّاوري(هاي جهانی کنش  زیرساخت. 4

کنیم جدید است، چـون در آن   ها، دنیایی که در آن زندگی می جه به این ویژگیبا تو 
گونـه کـه      همان. اند  تر شده   ها به یکدیگر نزدیک     ها و اقتصاد    ها، حکومت   جوامع، فرهنگ 

تشدید مناسـبات اجتمـاعی در   «توان  شدن را می خوبی بیان کرده است، جهانی      به 1گیدنز
دهد که وقایع محلـی       هم پیوند می    ي دور را چنان به    ها  مکان«دانست که   »  جهانی ةگستر

  .(Giddens, 1990: 64) »افتد تر اتفاق می طرف شوند که کیلومترها آن متأثر از حوادثی می
  

  شدن هاي جهانی عرصه
شدن در سه عرصه ظهور و بـروز کـرده اسـت، عرصـۀ      توان گفت که جهانی    می

رسـد   صۀ فرهنگ به نظـر مـی      در مورد عر  . اقتصاد، عرصۀ فرهنگ و عرصۀ سیاست     
ي اسـت،  فنـاور شدن اقتصاد و انقالب در      شدن فرهنگ نتیجۀ مستقیم جهانی      جهانی
هر چند در . واسطۀ این تحوالت، جریان کاالهاي فرهنگی سرعت یافته است زیرا به

هاي زیادي شده اسـت، امـا از ادبیـات         وگو  شدن فرهنگ، گفت    مورد ماهیت جهانی  
شود که در عرصۀ فرهنگ دو دیـدگاه هـست کـه یکـی،               موجود چنین برداشت می   

. هاي محلی است   مدعی گسترش فرهنگی جهانی و دیگري، مدعی گسترش فرهنگ        
هـا و   شـود، خـود شـامل خوشـبین     گـرا نامیـده مـی     دیدگاه اول، که دیـدگاه جهـان      

هـاي ارتبـاط جهـانی،     ها عقیده دارند که با گسترش فنّـاوري   خوشبین. هاست  بدبین
هـا معتقدنـد کـه اطالعـات و       بـدبین .  جهـانی شـکل خواهـد گرفـت        نوعی دهکدة 

اوري از دیـد ایـن گـروه،    . شکل برابر در اختیار همه قرار ندارند هاي اطالعاتی به   فنّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Giddens 
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انجامد  می) 2سازي مریکاییایا همان  (1سازي فرهنگی سازي فرهنگ به یکسان جهانی
گرا   دوم، که دیدگاه محلیدیدگاه. شود بررسی می » امپریالیسم فرهنگی «که در قالب    

هاي ملی در حال   شدن، فرهنگ   رغم فرایند جهانی    شود، مدعی است که به      نامیده می 
هـا و   توان در احیاي زبـان  مطابق این دیدگاه، ظهور تنوع را می   . شدن هستند   تقویت
حامل ایدئولوژي سکوالر و  (هاي محلی و همچنین ضدیت با فرهنگ غرب           فرهنگ

  3.مشاهده کرد) مریکاقراول سلطۀ ا پیش
 است  کنندهو تهدید دارد  هاي منفی      هم پیامد  ،اي چندوجهی است   شدن پدیده  جهانی

مهم آن است کـه    . استهاي جدیدي همراه      هاي مثبت و خلق فرصت      و هم با دستاورد   
 منطقی و قابـل قبـولی میـان دو    ۀ بتواند معادل، در اتخاذ موضع در این مقوله    ،یک کشور 

 بیـشترین  پدیـد آمـده  هاي  فرصت از   آن دراي که     معادله برقرار کند؛  وجه مثبت و منفی   
شـدن، بـه گفتـۀ ایـان        تأثیرات جهـانی   .بهره را ببرد و تهدیدات آن را به حداقل برساند         

الملل را تحت تأثیر قرار  هاي روابط بین الملل و نظریه ، حتی گفتمان سیاست بین4کالرك
هـایی کـه در موضـع دوري و     براین، حتی کشوربنا. (Clarck, 1997: Part1) داده است

ــار و تبعــات آن در امــان نیــستند   کنــاره ــد، نیــز از آث  گیــري از ایــن فراینــد قــرار دارن
(Mittelman, 1996: 109) .شدن در جمهـوري اسـالمی    در اینجا باید پرسید که جهانی

هاي منفـی   امدتواند آثار و پی    ایران چه تأثیراتی دارد؟ چگونه جمهوري اسالمی ایران می        
ها و امکانات آن بیـشترین اسـتفاده را بــبرد؟ و در      آن را به حداقل برساند و از فرصت       

نهـایت، استراتژي مناسب براي ایران در مواجهه با این پدیده چیـست؟ بـا اسـتناد بــه           
شـود کـه همگـان از آن منتفـع           شدن فراینـدي تلقـی مـی        ، جهانی 5چارچوب رودریـک 

. (Rodrick, 2000: 19) بینند تـا نفـع    از کشورها بیشتر آسیب میشوند، بلکه برخی نمی
شـدن را بـراي       توان جهـانی    رو، به نظر وي، امروزه بحث این است که چگونه می            ازاین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Uniformization 
2. Americanization 

  .نی و مریديشدن اثر مالکوم واترز ترجمۀ مردا  از کتاب جهانی6فصل : ك به.ر. 3
4. Ian Clarck 
5. Rodrick 
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گرایـی جهـانی، کـه در پرتـو           نویسندة مزبور، تعارض هم   . همگان موفق و سودمند کرد    
اگرایـی در جامعـۀ ملـی را از    وشود، با مسائل داخلـی و پیـدایش    شدن دنبال می  جهانی

پیشنهاد وي براي حل این تنـاقض،  . کند شدن عنوان می    هاي منفی جهانی    ترین پیامد   مهم
  .یابی به راهکار مناسب است هاي آن براي دست فهم ریشه

ثباتی اجتماعی در  شدن و بی به گفتۀ این پژوهشگر، سه منبع اصلی تنش میان جهانی    
  :ند ازا جوامع ملی عبارت

جوامـع ملـی بـا     : هاي جدید    پیدایش تعارض و ناسازگاري با ورود باورها و ارزش         .1
خصوص  ها، به شدن در انتخاب یا رد این ارزش    هاي جدید جهانی    ها و نهاد    ورود ارزش 

شوند کـه   در تعارض باشد، دچار تعارض و ناسازگاري می    هاي بومی     که با ارزش    زمانی
  . استشدن این همان پیامد فرهنگی پدیدة جهانی

 در کار ویژة دولت ملی، به واگرایی در جوامع ملی دامن             شدن با خلق بحران     جهانی. 2
هاي ویژة دولت را مثبـت ارزیـابی کننـد، نـوعی ثبـات                که شهروندان کار     زمانی :زند  می

 دستگاه دانستن اما تردید در ایـن ارزیابی و یا ناکارآمد. شود سیاسی در جامعه حاکم می 
شـدن بـا    رو، جهـانی  ازاین. انجامد می ثباتی سیاسی ـ اجتماعی  اپایداري و بیحاکم، به ن

 ةهـاي سیاسـی پدیـد      یکی از پیامـد    ،این. خورد  نوعی واگرایی در جامعۀ بومی پیوند می      
  . استشدن جهانی
شدن در جوامع  هاي جهانی  دگرگونی نظام اقتصادي و تشدید بیکاري از دیگر چالش        . 3

این پدیده ضمن . نخستین نمود و تبارز را در عرصۀ اقتصاد داردشدن،   جهانی:ملی است
تأکید بر تجارت آزاد و تکیه بر کارگران ماهر و متخـصص، جوامـع جهـان سـوم را بـا       

هاي اقتصادي پدیدة یـاد     پیامد این نیز یکی از   . سازد  رو می   بیکاري و رکود اقتصادي روبه    
  .شده است

توان از الگوي رودریک پیـروي    اسالمی نیز میشدن جمهوري   هاي جهانی   در مورد پیامد  
برانگیـز    هـاي لیبرالیـسم تأمـل       از منظر فرهنگی، تعارض ارزشی فرهنگ اسالمی با باور        . کرد

شـدن، تعـارض    سازي فرهنگ مسلط در فراینـد جهـانی   در اینجا، عالوه بر بحث الگو   . است
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شـدن   چه در فرایند جهانیماهیت و مبناي فکري و فلسفی رژیم جمهوري اسالمی ایران با آن  
  .، مطرح است)شده و مبتنی بر لیبرالیسم دمکراسی هدایت(شود  ترویج می

لذا بـا توجـه بـه ویژگـی خـاص جمهـوري اسـالمی ایـران، تبعـات و آثـار منفـی             
کند؛ زیرا از سویی، نظام سیاسی جمهوري  هاي آن جلوه می شدن بیشتر از فرصت جهانی

ي دینی و الگوي حکومت دینی است که هم از نظر مبناي    اسالمی ایران مبتنی بر باورها    
ی که براي خود تعریف مـی        ها و مسئولیت    فکري و هم به لحاظ کارکرد      کنـد،   هاي فراملّ

از سوي دیگر، از نظر عینی نیز . جویانۀ غرب است   دچار تعارض جدي با گفتمان سلطه     
المللی کنـونی بـا نگــرش     ـ سیاسی حاکم بر ایران، نظام بین    با توجه به نگرش اسالمی    

شود و الگـوي رفتـاري ایـن کـشور در سیاسـت          منفـی و غیـرعادالنه توضیـح داده می     
هـاي    اگـر چـالش   . گیـرد   الملل عمدتاً در چارچوب واگرایی و ناهماهنگی شکل می          بین

گانـۀ بـاال    شدن ایران را از منظر باورهاي دینی و منـافع ملـی در محورهـاي سـه        جهانی
هاي حاکم بر جهـان و تـأثیرات    رسیم که بر اساس واقعیت ه این نکته میبررسی کنیم، ب 
هاي فرهنگی، دینی و ملی  ها و توانایی   ها، و قابلیت    شدن در جوامع و ملت      پدیدة جهانی 

، ضـرورت توجـه و بـازنگري        )در حکومت والیی حاکم بـر کـشور       (مردم کشور ایران    
ـ       شـدن بـسیار مـشهود و     دة جهـانی مجدد و تدوین راهکار مناسب براي مواجهه بـا پدی

شدن از منظر نظام  بنابراین شایسته است که در ادامۀ این نوشتار، جهانی . محسوس است 
هاي  ها و توانمندي ارزشی و حکومت والیی ایران به بحث گذاشته شود و سپس قابلیت

 .ملی فرهنگی ایرانیان، به اختصار، مطرح شود

  
  شدن اسالمی ایران و جهانینظام ارزشی حکومت والیی جمهوري . 1

ها و معتقدات دینی      ها و جوامع ملی، هر یک از نظام ارزشی برآمده از سنت             فرهنگ
هـا دچـار تنـاقض و چـالش      شدن، این ارزش خاصی برخودارند و در مواجهه با جهانی      

 که مـسائل جهـانی و سیاسـت      ،)جمهوري اسالمی ایران  (اما حکومت اسالمی    . شود  می
کنـد، تعـارض    هاي دینـی تحلیـل مـی    ز در چارچوب نظام ارزشی و باور      الملل را نی    بین
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همین نکته سـبب شـده اسـت کـه برخـی از            . شدن دارد   تري با جهانی    تر و عمیق    جدي
الملـل، گفتمـان آینـده را در چـارچوب         پردازان غربی سیاسـت بـین       مستشرقان و نظریه  

المی، براي مقابلـه بـا   در ماهیت فرهنگ و تمدن اس   . برخورد اسالم و غرب مطرح کنند     
بنابراین، کلیـۀ  . طلب لیبرالیسم، نوعی پویایی و بالندگی درونی نهفته است   فرهنگ سلطه 

تردید، تیر  اما بی. جوامع اسالمی معتقد به تمدن و فرهنگ اسالمی، چنین وضعیتی دارند  
 و اسالم سنی انقالبـی نـشانه رفتـه        ) ایران(خصومت و دشمنی غرب به طرف اسالم شیعی         

است و بخش عظیمی از جوامع مسلمان را از دایرة خصومت و برخورد مزبـور خـارج             
بنابراین، به قول برخی نویسندگان، این اسالم سیاسی و         . )163: 1383سجادي،   (کند  می

کند و رقیب اصـلی لیبرالیـسم محـسوب      استکبارستیز است که منافع غرب را تهدید می       
الم خوب و بد، از سـوي غـرب دقیقـاً در ایـن     بندي صوري اسالم، به اس   طبقه. شود  می

اسالمِ صـرفاً  . کشد اسالم در حکم مذهبی غیرسیاسی، غرب را به چالش نمی  . راستاست
مذهبی به سیاست کاري ندارد و در برابر گسترش نفـوذ عوامـل اقتـصادي، سیاسـی و                  

ـ  ) اگر نه آشکارا(این اسالم   . کند  فرهنگی غرب ایستادگی نمی    ري به صورت ضـمنی برت
هـاي   پـذیرد و اغلـب بـا آرمـان     المللـی را مـی   غرب در نظام اقتصادي و سیاسـت بـین      

شـمار   تنهـا رقیـب غـرب بـه     چنین نگرش اسالمی، نـه   . شود  دمکراتیک غرب منطبق می   
اما اسالم مبارز و انقالبی، از دیـدگاه        . کند  آید، بلکه غرب آن را حمایت و تبلیغ می          نمی

شود، واپسگراست    یردمکراتیک، و ضدغربی تلقی می     دین و اعتقادي خودکامه، غ     ،غرب
هاي اسالمی مخالف است و  این اسالم با حضور غرب در سرزمین. و از بیگانه بیم دارد    

کنـد،   اسالمی که چنین حرکتـی را تبلیـغ مـی       . طلبد  برتري جهانی غرب را به مبارزه می      
ژوهشگران غربـی،   اي از پ    بندي مذکور، عده    توجه به تقسیم   با. دشمن تمدن غرب است   

تـر از اسـالم    گیرانـه  اسالم شیعی را به دلیل ماهیت ضد غربی آن، غیردمکرات و سخت           
البته، موضع سیاسی جمهـوري اسـالمی ایـران در برابـر غـرب و               . کنند  سنی معرفی می  

 نقـش مهمــی در ایــن  ،موضـع منفــی آن در قبـال نظــام جهــانی تحـت ســیطرة غــرب   
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رسد تعارض جمهوري  اما به نظر می. ه نیز خواهد داشت  ها دارد و در آیند        پردازي  نظریه
جانبـه بـر نظـام     جویانۀ غرب، که درصدد سلطۀ کامل و همه      اسالمی ایران با نظام سلطه    

 ،اسـالم سیاسـی   . هـاي ذاتـی اسـالم دارد        المللی است، ریشه در ماهیـت و ویژگـی          بین
نیا یـا مـذهب را بـه    اي از باورهاي دینی و آسمانی است که حوزة دین را به د         مجموعه

 آیـد  عدالتی برمی زند و ذاتاً در پی نفی سلطۀ بیگانگان و رفع ظلم و بی             سیاست گره می  
جویی در ماهیت  حمایت از جوامع مظلوم و مستضعف و مبارزه با برتري         . )164: همان(

تنهـا از    بالطبع، اسالم سیاسی، الگوي حاکم بر جامعۀ دینی ایـران، نـه           . اسالم ریشه دارد  
عد اهداف جهان          زا شمول اسالم و باورهـاي     ویۀ منافع ملی و اهداف سرزمینی، بلکه از ب

ارزشی فراگیر این آیین آسمانی با داعیۀ قیادت جوامع بشري از سوي غرب، به معارضه  
این موضع الزاماً به مفهوم برخورد و جدال با غرب نخواهـد بـود و             . خیزد  و ستیز برمی  

 نخستین مکانیسم بـراي حـل منازعـات در گفتمـان دینـی            وگوي عادالنه   تأکید بر گفت  
محور حاکم بر غرب، جز به منافع و قدرت خـود           اما طبیعتاً نگرش رئالیستی و قدرت     . است
دانـد کـه در صـورت نیـاز بـا       وگو را نیز ابزاري الزم، و نه ضروري، می         اندیشد و گفت    نمی

و در درون گفتمـان رئالیـستی،   در چنین فضا . شود خشونت و برخورد فیزیکی جایگزین می  
وگوي اسالم و غرب خواهـد        نظریۀ برخورد غرب و اسالم مبناي استوارتري از نظریۀ گفت         

هاي فرهنگی مردم ایران، کـه        نظر از توانمندي و قابلیت      بنابراین، صرف . )165: همان (داشت
یـن سـرزمین،    به آن خواهیم پرداخت، مردم ایران از دیرباز، حتی قبـل از ورود اسـالم بـه ا                 

هاي ملـی   ها و توانمندي    هاي متعدد و متفاوت ملل، قابلیت       تاکنون در تقابل با آراء و فرهنگ      
  .ها به اختصار اشاره شود هاي کلی آن قابلیت اند که مناسب است به محور اي داشته ویژه

  

  هاي ملی ـ فرهنگی ایرانیان ها و توانمندي قابلیت. 2
هاي گونـاگون از   تاریخی بوده است که اقوام و تمدن  ایران همواره چهارراه حوادث     

ایـران از دیربـاز کـانون ارتبـاط جهـانی و حلقـۀ مهـم اتـصال بـین              . انـد   آن عبور کرده  
وگذار در میان اقوام      ایرانیان طی هزاران سال گشت    . هاي پرمایۀ قدیم بوده است      فرهنگ
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م بـا حـامالن ایـن    هـا و رویـارویی مـستقی    ها و تمدن گوناگون جهان و پذیرش فرهنگ    
آمیز خـو   نوازي، مدارا و همزیستی مسالمت     هاي گوناگون، به مهمان     ها از قومیت    فرهنگ

ساز اقـوام دیگـر،    ایرانیان به جاي واگرایی و دفع عناصر فرهنگی کارآمد و کار        . اند  کرده
  .)130: 1379ثالثی،  (اند درصدد جذب و ذوب آن در فرهنگ خودي بوده

دهنـدة عناصـر فرهنگـی در سـطح       از تاریخ، تولیدکننده و اشاعه    ایرانیان در مقاطعی  
هـاي   اسـتقبال از فرهنـگ  : شـود  رفتار تاریخی ایرانیان چنین خالصه مـی      . اند  جهان بوده 

حتـی در  . دیگر، شناخت و بررسی آن، پذیرش عناصر مثبت و نفی عناصـر منفـی آنهـا          
اند، به علـت قـوي    کست خوردههایی که ایرانیان به دالیل سیاسی از اقوام دیگر ش           دوره

انـد از نظـر فرهنگـی در اقـوام      بودن عناصر فرهنگی و عقالنیت حاکم بر رفتار، توانسته  
  .)476: همان (مهاجم تأثیر بگذارند و آنان را به رنگ فرهنگ خویش درآورند

دید که از دادوسـتد بـا    فرهنگ ایرانی، در طول تاریخ چنان توان و گنجایشی در خود می  
فرهنگ دیگري هراس نداشت و پیوسته بـا آغـوش بـاز و رویـی گـشاده بـه اسـتقبال              هیچ  

گونـه   بـرد، بـدون آنکـه هـیچ     رفـت و از دادوسـتد بـا آنهـا سـود مـی         هاي دیگر می    فرهنگ
هاي  فرهنگ ایرانی همواره این آمادگی را دارد که از فرهنگ         . خودباختگی از خود نشان دهد    

گرایی  انزوا و درون. تر از خود بیاموزاند هاي پست  فرهنگآموزي کند و به برتر از خود فرهنگ
  .)477: همان (اي نیست که زیبندة قامت فرهنگِ ایرانی باشد ستیزي، جامه و بیگانه

ایران مهد . هاي قدیمی جهان است   تمدن ایرانی سابقۀ بسیار طوالنی دارد و از تمدن        
در . انـد   گرایانـه داشـته     هـان تمدن و فرهنگ بوده است و ایرانیان همـواره رویکـردي ج           

هاي بزرگ جهان در این سرزمین حاکم بوده است و  هاي دور، یکی از امپراتوري گذشته
دیـن زرتـشت کـه دینـی فراگیـر و         . انـد   ادیان جهانی نیز در آن تولد یافته و رشد کرده         

  . بیش از هزار سال در قلمرو فرهنگی ایران جریان داشته است،گستر بود جهان
شـمولی اسـالم      نگري و جهان    الیل ایرانیان براي پذیرش دین اسالم، جهان      یکی از د  

آمیز با پیروان ادیان دیگر و احترام       بعد از پذیرش اسالم، روحیۀ همزیستی مسالمت      . بود
زیرا اسالم، دیـن صـلح و   . هاي گوناگون در میان ایرانیان مسلمان تقویت شد      به فرهنگ 
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انی بسازد که همۀ مـردم در آن بـا تفـاهم و    دوستی و برادري است و درصدد است جه 
  .برادري و برابري کامل زندگی کنند

هایی میان فرهنگ اسالمی و فرهنگ    البته ورود اسالم به سرزمین ایران با چالش       
ملی ایران همراه بود و بعضی از رفتارهاي تحقیرآمیز اعراب به ایـن چـالش دامـن                 

 و طرد رفتار اعراب و با پذیرش آگاهانۀ ولی اندیشمندان بزرگ ایرانی با نفی. زد می
اي به  اسالم و تلفیق آن با عناصر سازنده و مثبت فرهنگ ملی، فرهنگ و هویت تازه

ایـن فرهنـگ چنـان پویـا و قـوي بـود و           . ـ اسالمی خلق کردند     نام فرهنگ ایرانی  
ز توان عناصر فرهنـگ ایرانـی را ا   چنان ریشه در خاك ایران دوانید که دیگر نمی         آن

ایـن فرهنـگ غنـی و فراگـستر،     . فرهنگ اسالمی جدا و بین آنها تضادي ایجاد کرد    
زودي مرزهاي جغرافیایی را یکی پس از دیگري درنوردید و محصوالت فرهنگی      به

همۀ مردان بزرگ فرهنگی مـا   . هاي هند و چین عرضه داشت       خویش را به سرزمین   
سـینا، فردوسـی،      صی چون ابن  وابسته و متعلق به این جریان فرهنگی هستند؛ اشخا        

  .)328: 1382فر،  مسعودي (اند مولوي و حافظ که از مفاخر علمی جهان
هاي بعد که اقوام ترك زبان به ایـران حملـه کردنـد و بـه پـشتوانۀ خلفـاي              در سده 

ها و تعصبات نژادي و مذهبی دامن  گیري عباسی و فقیهان متعصب اهل سنت، به سخت   
تـر و   تـر و لطیـف   هـاي آزاداندیـشانه   ودند که با دخالت دادن آیین  زدند، بازهم ایرانیان ب   

هـا و   نظـري   تر عرفانی در اسالم، جریان تصوف را پدید آوردند و بـا ایـن تنـگ                 جهانی
آور به مخالفت برخاستند و با تأکید بـر عناصـر رحمـت و شـفقت                  اندیشی خفقان   جزم

یـک از   در هـیچ . ودندکتاب آسمانی، باب محبت و بخـشودگی را در دیـن اسـالم گـش          
هاي بزرگ جهانی به قدر فرهنگ ایران صداي انسانیت و عدالت و محبت بلنـد        فرهنگ
اندك به  ایرانیان اندك. اي است که عرفان اسالمی به ما عطا کرده است          این هدیه . نیست

گستري مکتب تشیع توجه  طلبی و جهان خردورزي و عدالت  . مذهب تشیع روي آوردند   
 ایـن تمـایالت شـدت     ،بعد از حملـۀ مغـول     . ان را به این مذهب جلب کرد      بیشتر ایرانی 

  .گرفت و در زمان صفویان، تشیع، مذهب رسمی کشور اعالم شد
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در سدة اخیر نیز حرکت و جنـبش ایثارگرایانـۀ مـسلمانان معاصـر از ایـران، بـا تـالش                  
 سطح منطقـۀ    انقالب مشروطۀ ایران نخستین حرکت در     . الدین اسدآبادي آغاز شد     سیدجمال

گرچـه ایـن انقـالب    . گرایـی بـه راه افتـاد    خاورمیانه بود که به قصد تحول، توسعه و قـانون       
نتوانست به همۀ مقاصد خویش دست یابد، به یک حرکت وسیع در سطح نخبگـان جامعـۀ           

  .ها و تحوالت بعدي در جهان اسالم شد  حرکتأاسالمی تبدیل و سرمنش
 ایران به کمک مردم مسلمان ایران و تحت رهبري و باالخره با وقوع انقالب اسالمی

القـرا و محـور    ، ایـران ام )ره(امـام خمینـی   ... ا  و هدایت معمار کبیر انقالب، حضرت آیه      
اساس تحوالت مبتنی بر غناي وسیع و فرهنگ عظیم ملی و اسالمی، و کانون توجهات               

  .بسیار زیاد جهانیان شد
رف واالي اسالمی و فرهنگ ملی و دینی خود،         گیري از معا    و امروزه ایرانیان با بهره    

طلبــی،  انــد توجــه جهانیــان را بــه خــود جلــب کننــد و صــداي رســاي حــق  توانــسته
آخرین مصداق آن در   . وستم را به گوش عالمیان برسانند       خواهی و مبارزه با ظلم      عدالت

دانشگاه کلمبیا و با حضور منتخب مردم ایران، ریاست محتـرم جمهـوري آقـاي دکتـر                  
  .نژاد، رخ نمایاند و تحسین عالمیان را به ارمغان آورد حمود احمديم

  
  تعارضات و تهدیدات فراروي

اي کـه   هاي ویژه شدن و فرهنگ کردیم، و با عنایت به مؤلفه    با توصیفی که از جهانی    
هایی جدي و مبنایی   شدن با تهدیدها و تعارض      فرهنگ دینی ملی ایران داراست، جهانی     

  :شود اشاره میبه اهم آن می همراه است که در این بخش براي ایران اسال
شـمولی   شدن مبتنی بر نظام سیاسی لیبرالیسم با مبناي جـاودانگی و جهـان    جهانی. 1

فرهنگ اسالم، که شالودة حکومـت والیـی جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت، تعـارض           
حقیقی اسالم را،  شدن    شدن لیبرالیسم، جهانی    دیگر، داعیۀ جهانی   عبارت به. آشکاري دارد 

حداقل به لحـاظ نظـري،   . کشد با موضوع مهدویت و ظهور منتظر حقیقی، به چالش می       
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شدن مبتنی بر ایدة پایان تاریخ و پایان عصر ایدئولوژي است و این ادعا و مبنـا،                 جهانی
شمولی و غایت حرکت تاریخ بشري را بـا حاکمیـت       مبناي تئوریک اسالم را، که جهان     

  .)165: 1383سجادي،  (طلبد داند، به تعارض می راه میجهانی اسالم هم
شـدن، در     هاي اجتماعی، فرهنگی و اخالقی لیبرالیسم که در فرایند جهـانی            آموزه. 2

شود، در تعارض جدي با مجموعۀ باورها    شمول مطرح می    هاي عام و جهان     حکم آموزه 
ی در حـوزة رفتـار   که الگوي رفتـاري ایـران اسـالم    درحالی. هاي اسالمی است و ارزش 

هـاي    باید در چـارچوب بـاور  ،فردي، اجتماعی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادي       
کند که   شدن تالش می    جهانی. دینی و بر اساس نظام ارزشی اسالم تنظیم و تدوین شود          

الگوي رفتاري منحصر به خود را، که عمدتاً مبتنی بر نگرش مادي و سودگرایانه است،               
گرایـی،    این الگوهاي جدید مبتنی بر سودمحوري، مـصرف       .  تحمیل کند  به جوامع دیگر  

برهنگی و باالخره در یک کالم، جدایی انسان از خالق و معبود خود، قطعاً با باورهـاي               
  .)321: 1385ادیب،  (اسالمی و فرهنگ ملی ایران در تعارض است

ي با فرهنگ   شدن لیبرالیسم تعارضات جد      جهانی ،در حوزة اقتصاد و سیاست هم     . 3
ملی و باورهاي دینی مردم ایران دارد که چون موضوع این نوشتار با محوریـت راهبـرد     

  .شود نظر می فرهنگی است از بیان آن صرف
  

  هاي فراروي ها و ظرفیت فرصت
. آفرین و تهدیدکننده نیست     هاي بشري، یکسره چالش     شدن مانند اغلب پدیده     جهانی

هـا و   کل کنونی، سلبی و تهدیدکننده اسـت، ظرفیـت  ویژه به ش    گرچه وجه غالب آن، به    
  .هاي جدیدي را با خود به همراه دارد فرصت

توان از تأثیرات منفــی و   تنها می   گیري مناسب از آنها، نه      ها و بهره    با شناخت این فرصت   
 ـ فرهنگـی آن در عــرصۀ دینـی و در      دلیل غنـــاي فکـري   تهدیـدهاي آن کاست، بلکـه به

اهـم ایـن   . هـاي جدیـدي را فـراروي ایـران اسـالمی قـرار داد        توان ظرفیت   یعرصۀ ملی، م  
 :توان به شرح زیر فهرست کرد شدن را می هاي ناشی از پدیدة جهانی فرصت
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  افزایش تحرك و تالش در تبیین اندیشۀ دینی. 1
 و رسانه، پدید آورده ITخصوص در حوزة  هایی را، به شدن، شرایط و قابلیت     جهانی

فرهنگـی بـه     کمترین زمان ممکن، پیام و خبر هر نوع فرهنگ کهن و خـرده است که در 
 اندیشمندان فرهنگی ـ دینی کشور اسـالمی ایـران     .شود سراسر عالم منتشر و پخش می

گیري از توانمندي باال، به لحاظ قوت محتـوایی   فرصت عالی و استثنایی دارند تا با بهره     
شـدن، غنـا، توانمنـدي و رسـایی پیـام       نیي حاصـل از جهـا  فناورو استفادة مطلوب از     

  .شمول اسالم را در ظرف و قالب مناسب انتشار دهند گستر و جهان عالم
شـدن اسـت کـه        هاي مهم فرایند جهانی     انقالب ارتباطات عصر حاضر یکی از جنبه      

هاي بسیار استثنایی فراهم سـاخته       براي ارباب اندیشۀ دینی و فرهنگ ملی ایران فرصت        
  .)21: 1381 هینس، (است
  
شـمول اسـالم بـراي        رقیب، فرصـت طـرح جهـان       با توجه به بحران معرفتی    . 2
  .شدن مهیاتر شده است جهانی

شدن تعریف دقیقی ندارد و از مبانی معرفتـی    طور که در باال اشاره شد، جهانی        همان
 هاي گوناگون و بعضاً متناقض از این پدیده دلیـل ایـن            تعریف. مند نیست   استواري بهره 

از جمله، در حوزة فرهنگ این سؤال مطرح است که چـه چیـز بایـد جهـانی           . ادعاست
هـا سـایه افکنـد و         ها، بر دیگر فرهنـگ      شود؟ آیا باید یک فرهنگ، از میان همۀ فرهنگ        

هـاي دیگـر پدیـد آورد؟ اگـر      استیال یابد؟ یا اینکه باید فرهنگی نو از درآمیختن فرهنگ  
شـود؟ کـدام عنـصر از عناصـر       موضـوع محقـق مـی   چنین است، با کدام سازوکار، این   

دهندة فرهنگ، قابلیت ادغام در یکدیگر و خلق عنصر جدیدي را دارد؟ اینهـا و                 تشکیل
شدن مصطلح مطرح شده که هنوز به آنها پاسـخ     قبیل، در برابر جهانی    ها پرسش ازاین    ده

هاي جـدي   شدن مصطلح را با چالش این ضعف معرفتی، تحقق جهانی . داده نشده است  
  .)318: 1385ادیب،  (کند مواجه می
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خصوص موضوع مهـدویت و      توجه به قابلیت و غناي اندیشۀ دینی اسالم، به          با ،لذا
موعود در این آیین، براي ارباب اندیشه و اندیشمندان دینی و فرهنگـی ایـران فرصـتی                 

لی تحقق هاي عم بدیل پدید آمده است تا با جدیت مبانی نظري و تئوریک و راهکار             بی
هـاي    خوشـبختانه ایـن دغدغـه در بـسیاري از اربـاب         .شدن حقیقی را بیان کنند      جهانی

چنین تالشی، اگر بر مطالعات عمیق . )فصل یازدهم: 1381افروغ،  (شود اندیشه دیده می 
علمی استوار و به زبان علمی عرضه شـود بـدون تردیـد بـا اقبـال صـاحبان اندیـشه و           

 .اهد شدآزاداندیشان جهان مواجه خو
 

شدن، ظرفیت و شرایطی جهانی را براي مخاطبان پیام دینی و فرهنگی  جهانی. 3
  .اسالم فراهم ساخته است

هـا و     تحـول در رسـانه    . شـدن در حیطـۀ فرهنـگ اسـت          ترین ابزار جهانی    رسانه، اصلی 
اي اسـت کـه ایـران اسـالمی بـا توانمنـدي        شدنِ حیطۀ مخاطبان آنها، ابزار دو سـویه      جهانی

  .مند شود خوبی از آن بهره تواند به نگی و غناي معرفتی در حوزة دین و فرهنگ خود، میفره
طور که ابزار سلطه و  اي و الکترونیکی، همان   هاي صوتی، تصویري، چندرسانه     رسانه

مریکایی و صهیونیـستی اسـت، ایـن قابلیـت را دارد کـه در      اهاي  سیطرة افکار و ارزش 
  .ما قرار گیردخدمت فرهنگ ملی و دینی کشور 

  :گوید گونه که پژوهشگري، در بررسی خود می همان
هـاي دینـی بـه عرصـۀ      این نکته حائز اهمیت بسیار است که نخستین واکنش گروه    «

روزنامـه   (» تبلیغـی بـوده اسـت      يهـا   هاي نوین در فعالیت     کارگیري رسانه   اطالعات، به 
  .)16/1/1382انتخاب، 

تـوان هـزارة سـوم را هـزارة           مـی  جهانی، که    گرایی نوین   این فرصت باتوجه به دین    
  .یابد ، اهمیت مضاعف میبازگشت به دین نامید

جهان، هم از جنبۀ روحی و عاطفی براي پر کردن خالء معنوي و اخالقی خـود بـه       
هـاي   دین روي آورده است و هم ازجنبۀ فکري و معرفتی؛ و بـا اذعـان بـه ناکارآمـدي              

هایی با رویکرد فرهنگی، اخالقی  ندگی را در نظریهایدئولوژي لیبرال دمکراسی، سامان ز  



 n  27  ها و تهدیدهاي فراروي ایران اسالمی تشدن، فرص جهانی

ویژه دیـن اسـالم، پدیـد     کند و ظرفیتی نوین براي پیام دین، به         جو می و  و معنوي جست  
تواننـد بـا    هـاي مـردم و هـم نخبگـان جامعـه مـی             آورده است که در سایۀ آن هم توده       

ـ      . )278: 1382الویري،   (هاي دینی آشنا شوند     آموزه ه برکـت انقـالب     در کشور ما کـه ب
هایی نو براي گفتن دارد، این فرصت و ظرفیت واال براي بیداري و نجات  اسالمی حرف

به جهت اهمیت این فرصت، چند فراز از نظرات و پژوهش           . ها فراهم شده است     انسان
  :شود در حوزة تأثیر و رسالت دین، تقدیم می» هینس«

 -وعات اصـلی سیاسـی  امروزه یـافتن کـشوري کـه در آن، مـذهب در رأس موضـ       «
  .)20: 1381هینس،  (»اجتماعی جامعه قرار نگرفته باشد، دشوار است

هاي  حل شمار عصر خود، به دنبال راه بسیاري از مردم براي رویارویی با ابهامات بی «
  .)46: همان (»دینی هستند

توانـد   پردازد که دیـن از طریـق آن مـی          طور مشخصی به توصیف روشی می       بیتر به «
 بهتري از مشکالت اصلی زندگی بشري، نظیر شکست، ناامنی، رنج، ضرروزیان شناخت

 .)97: همان (»ارائه دهد
  
دهی و مخاطب قرار دادن همـۀ   ترین دین، توانایی سامان اسالم، در حکم کامل . 4

  .شدن مصطلح را دارد هاي مورد هجمۀ جهانی ملل و فرهنگ
هی و آخرین آیین فروفرستادة خداوند متعال،      یابیم که این آیین ال      در بررسی اسالم، درمی   

بخشی جوامـع را   به دلیل برخورداري از یک نظام صحیح اجتماعی، توانایی الزم براي سامان     
که رفتار اجتماعی مردم را در سرزمینی  نقش دارد   هایی    چراکه دین، هم در خلق ارزش     . دارد

کند، و دیـن    ایفاي نقش میهاي اجتماعی مراتب ارزش زند و هم در سلسله  مشخص رقم می  
  ).38: 1379مقدم،  جاللی(کند  هاي غایی را تعیین می است که ارزش

هـا    تواند در خلق ایـن ارزش       اند و دین می     هاي اجتماعی   ها، زیرساخت سیستم    و ارزش «
آلـستون و   (»رقیب باشد و توافقی گسترده را در سـطح جامعـه، تـضمین نمایـد     تازي بی  یکه

  ).26: 1376دیگران، 
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الملل و جهـانی      بر صحنۀ داخلی و ملی کشور، در صحنۀ بین          این توانایی دین عالوه   
تواند چنین سیستم ارزشی و نظامی نو       توان ادعا کرد که فقط دین می        می .نیز باقی است  

. را در سطح جهان پدید آورد و براي پذیرش آن در همۀ جهان انگیزة کافی فراهم کنـد          
نظـران و بـا مـشاهدة      اشاره شد، به اعتقاد بـسیاري از صـاحب  گونه که در باال هم  همان

هـاي   ها به دیـن و احیـاي ارزش   وضع موجود جهان، هزارة سوم، هزارة بازگشت انسان   
  .ها را اسالم به آنها ارزانی داشته است ترین آیین و مجموعۀ ارزش دینی است که جامع

  
  شدن و راهبرد فراروي ایران اسالمی جهانی
شدن، خـواه در حکـم     رسیم که جهانی    بینانه به این نکته می      ي نسبتاً واقع  بند  در جمع 

ریزي شده از سوي  اي هدایت شده و از پیش برنامه        فرایندي تاریخی و طبیعی یا پروسه     
همچنین توسعۀ ملـی و تحکـیم بنیـان         . ناپذیر عصر حاضر است     غرب، واقعیت اجتناب  

یی مستلزم تعامل با نظام جهانی است        از سو  ،اقتصادي و سیاسی در درون مرزهاي ملی      
 جهان غرب خطر هضم و حـداقل،  فناوريو از سوي دیگر، به دلیل برتري اقتصادي و          

لذا این . رسد رنگ شدن فرهنگ و باورهاي ملی و دینی تا حدي محسوس به نظر می کم
سؤال مطرح است که کشورهاي اسالمی و از جمله ایران چه موضعی را در قبـال ایـن                 

 یا راهبرد تبادل فرهنگـی و بـاز کـردن    ،کنند؟ راهبرد برخورد و تعارض    ه اتخاذ می  پدید
هاي خاصی  وگوي عادالنه؟ هر یک از دو راهبرد مذکور امکانات و توانمندي           باب گفت 

شـدن را نبایـد       از سـوي دیگـر، جریـان جهـانی        . طلبد که باید کامالً بررسی شود       را می 
شـی دانـست، حکـم بـه سـیاه یـا سـفیدي مطلـق           اي مطلق در دایرة قضاوت ارز       پدیده
اي دو وجهی است که ضمن خلـق   این جریان، پدیده  . شدن، پشتوانۀ علمی ندارد     جهانی

شناسایی و درك . آورد هاي جدیدي را فراهم می پیامدها و نتایج منفی، شرایط و فرصت  
 و موقعیت دهد هاي ناشی از آن، ما را در تدوین راهبرد کارآمد یاري می          عالمانۀ فرصت 

شدن، باید درك کرد  در مواجهه با جریان جهانی  . زند  میآیندة ما را در نظام جهانی رقم        



 n  29  ها و تهدیدهاي فراروي ایران اسالمی تشدن، فرص جهانی

المللـی   که ماهیت و خصلت اساسی این جریان حاکی از نوعی رقابـت در عرصـۀ بـین         
طـور کـه در عرصـۀ      اگر صحنۀ جهانی را بازار عمومی کشورها تلقی کنیم، همان         . است

تـرین   تـرین و ارزان   هدایت آن در دست تولیدکنندگانِِِِِِِِِِِِ مرغـوب اقتصادي، کنترل بازار و 
کاالهاست، در حوزة فرهنگی و سیاسی نیـز توانمنـدي کـشورها در تولیـد و بازتولیـد                  

. )176: 1383سـجادي،    (کننده خواهـد بـود       تعیین ،هنجارها و فرهنگ مقبول و عقالنی     
، عرصۀ رقابت سیاسـی، فرهنگـی و   ها  ها و فرصت    شدن ضمن ایجاد تهدید     روند جهانی 

هـا و امکانـات    اقتصادي کشورهاست و جایگاه آیندة کشورها در این نظام با توانمنـدي       
  .خورد آنها دراین بازي گره می

ی یهاي اقتـصاد ملـی و پویـا          از توانمندي  ،جوامع دینی ازجمله ایران، در این عرصه      
 فعلیت درآوردن ایـن اسـتعداد، بـه        فرهنگ دینی برخوردار است، اما استفادة بهینه و به        

 رسالت نخبگان سیاسی، مـدیران  ،این امر. ریزي کارآمد و فعال نیاز دارد   راهبرد و برنامه  
دار و دلسوز     اندرکاران فرهنگی و همچنین محققان و پژوهشگران دین         اقتصادي و دست  

رد عـام و    در اینجـا الزم اسـت رویکـ       . است که با تأمل کافی در این زمینه اندیشه کنند         
  .روشنی تدوین شود شدن به نگرش کلی جامعۀ دینی به پدیدة جهانی

  
  شدن راهبردهاي مواجهه با پدیدة جهانی

  :اند از توان یاد کرد که عبارت در این زمینه از سه نوع راهبرد کالن می
  

  راهبرد همگرایانه) الف
تاریخی در مفهوم شدن را فرایندي  ها جهانی   گونه که ذکر شد، برخی از دیدگاه        همان
عقالنیت و کارآمدي نظـام دمکراسـی       . دانند  هاي اندیشۀ لیبرالیسم می     شدن آموزه   جهانی

در این .  مبناي فلسفی این تفکر است،هاي بشر لیبرال و اقتصاد لیبرال در تأمین کلیۀ نیاز      
داري لیبرال آخرین حلقۀ نظـام مـدیریت سیاسـی و مقبـول همگـان                تلقی، نظام سرمایه  
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بنابراین هر نوع مخالفت با این جریان مانند شنا کردن در جهت مخـالف امـواج                 . است
ایـن نظریـه   . برد دریاست که شناگر جز آنکه خود را به زحمت اندازد، راه به جایی نمی  

طبق این نظریه، توسعۀ سیاسـی  . دارانی دارد در جوامع جهان سوم و جامعۀ ما نیز طرف      
. پذیر نیست یافتۀ غربی امکان ر پرتو جوامع توسعهخطی جز د و اقتصادي این جریان تک

 و  هر نوع پیشرفت سیاسی و اقتصادي منوط به همکاري همـه جانبـه بـا نظـام جهـانی          
شدن است و ما ناچاریم براي آنکه از قطار توسعه و ترقـی جهـانی عقـب       پدیدة جهانی 

گاه بـا اشـکاالت   البته به نظر نگارنـده، ایـن دیـد   . شدن شویم  نمانیم، سوار واگن جهانی   
هاي دینـی در رونـد         و ارزش   در این رویکرد، نقش فرهنگ بومی     . روست  متعددي روبه 

گونه که برخی از پژوهشگران  همان. شود تحوالت سیاسی و اجتماعی نادیده انگاشته می    
هـا و     شدن به دلیـل تحمیـل باورهـاي خـاص خـود، مقاومـت               هم ابراز داشتند، جهانی   

، بنـابراین امکـان مخالفـت بـا ایـن           )177: همان(خواهد داشت   هایی را در پی       مخالفت
هاي اندیشۀ لیبـرال در حـوزة سیاسـی،           براین، تعارض آموزه    عالوه. جریان منتفی نیست  

اقتصادي و فرهنگی با باورها و نظام ارزشی دینی، چنین مسیري را با انـسداد و امتنـاع               
  .سازد مواجه می

  

  استراتژي واگرایانه) ب
اي نوعی رویایی واگرایانه را در مواجهه بـا پدیـدة             ه رویکرد قبلی، عده   در واکنش ب  

پـردازان مارکسیـستی در    در سطح عام و جهانی، بیشتر نظریه  . کنند  شدن دنبال می    جهانی
پژوهـشگرانی نظیـر والراشـتاین، مکتـب وابـستگی و      . گیرنـد  این سنت فکري جاي می  

داري غـرب،    با فراگیري نظام سرمایهشدن مکتب فرانکفورت، با مترادف خواندن جهانی   
در ایـن تلقـی،   . کننـد  سازي و گسست را توأم با هم مطرح مـی  نوعی دیالکتیک همگون 

عد اقتصاد به سوي همسان جهانی کند، اما در حوزة سیاسی با  سازي حرکت می شدن در ب
هـاي   و حرکـت  گیـري جنـبش قـومی     نوعی گُسست و شکاف همراه است که در شکل  

در عرصـۀ داخلـی نیـز ایـن رویکـرد، راهبـرد واگرایانـه و              . یابد  الیستی تبلور می  ناسیون
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طرفـداران ایـن رویکـرد،    . کنـد  شدن را توصـیه مـی     جانبه با جریان جهانی     مخالفت همه 
بـه گفتـۀ    . کننـد   از امپریالیـسم و اسـتعمار عنـوان مـی         » قرائت دیگـري  «شدن را     جهانی

ام رابطه داشته باشیم، زیان خواهیم بـرد و بـه هـر    والراشتاین، به هر اندازه که با این نظ      
والر اشـتاین،   (اندازه که خود را از آن دور سازیم، با موفقیت بیشتري قرین خواهیم بود     

راهبرد واگرایی یا تعارض با اذعان بر نـابرابري هـر نـوع رابطـه، فرضـیۀ          . )278: 1377
و از     کـشورهاي اسـالمی      کند که بر اساس آن جوامع جهان سـوم،          را مطرح می  » تقابل«

هـاي دینـی کـه       جمله ایـران، بایـد براي حفـظ موجودیت خود و حـراسـت از ارزش          
هم تکلیف الهی است و هم مبنــاي وفـاق اجتــماعی، تدابیــر الزم را بیندیـشند و از                 

تـا  . )179: 1383سجادي،  (اشاعه و ورود افکار لیبرال در جامعۀ داخلی جلوگیري کنند      
رسد راهبرد مقابله به خوبی قابل دفاع باشد، امـا مـشکل تـازه، از آغـاز      ظر میاینجا به ن 

چگونه باید به مقابله پرداخت؟     : کند  هاي مقابله و جلوگیري بروز می       شیوهجدال بر سر    
شـدن رونـدي     اگـر جریـان جهـانی      هاي مقابلـه چـه انـدازه اسـت؟          امکانات و فرصت  

کند و حاکمیــت ملـی را بـه     ا لرزان میناپذیر و حتمی است که مرزهاي ملی ر    برگشت
هـاي جدیـدي را      ها، باورها و ارزش      هنجار ،صـورت غیرملموس   کشد و به    فرسایش می 

سادگی ممکن   بهه پیچیدةکند، مقابله با این پدید   تولید و جایگزین نظام ارزشی بومی می      
ي متناسب بـا  ها و راهکارها  تنظیم و تدوین شیوه،ترین روشِ مقابله  منطقی. نخواهد بود 

  .ها و هنجارهاي بومی و مفاهیم ملی است این وضعیت و بازخوانی باور
  

  وگو راهبرد تبادل و گفت) ج
اي است که در دهۀ اخیـر   وگوي عادالنه، اندیشه راهبرد تبادل و تعامل در پرتو گفت    

شاید مبناي فلسفی ایـن ایـده در راسـتاي          . از جانب جمهوري اسالمی ایران مطرح شد      
بشریت و . المللی باشد   آلیسم درعرصۀ بین    هاي مکتب ایده    و آموزه » کانت«لسفی  سنت ف 

بنـابراین  . اند و به صلح، سازش و آرامش تمایل دارند          جوامع انسانی، عقالنی و اخالقی    
. کنـد  وگوي عادالنه ما را به سوي دستیابی به اهداف مـشترك هـدایت مـی            شیـوة گفت 
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خـصـلت بـودن و اخالقـی بـودن      ناي فلسـفیِ نیک  وگوي عادالنـه، بر مب     تعامل و گفت  
از ی یها ها، رگه دربارة برخورد تمدن» هانتینگتون  «که اندیشۀ     انسان استوار است، درحالی   

بر اساس نظریۀ   . محور داشـته و نگاهی بدبینانـه به انسـان دارد         مکتب رئالیسم و قدرت   
  در الگوي واگرایـی و تقابـل جـاي     شدن،  ها در مقابل جهانی     ها، راهبرد مکتب    برخورد تمدن 

. کنـد  را مطـرح مـی  » مبادلـه «ها راهبرد  وگو و تعامل بین تمدن   که گفت  درحالی. گیرد  می
شـدن،     جریان جهانی  دروگو    ها یا راهبرد مبادله و گفت       وگوي عادالنۀ تمدن     گفت ۀنظری
ان را دچـار  پـرداز  المللی دارد، برخی نظریه هایی که در عرصۀ ملی و بین    رغم جذابیت   به

  :شود محور این انتقادات به دو سؤال اساسی ارجاع داده می. تردید کرده است
هـاي عادالنـه چگونـه     وگو با توجه به نابرابري موجود میان ما و غرب، این گفت       . 1
  پذیر است؟ امکان
هاي مشترك میان دو مکتب یـا         وگوي عادالنه، مستلزم وجود محور      هر نوع گفت  . 2

گونه  که فرهنگ دینی ما، اسالم، با اندیشۀ لیبرالیسم غرب هیچ           درحالی. دو فرهنگ است  
  هاي عادالنه را تحقق بخشید؟ وگو توان این گفت پس چگونه می. اشتراکی ندارد

که سؤال    وگوي عادالنه است، درحالی     هاي گفت   سؤال نخست، عمدتاً ناظر به روش     
د و بنابراین بسیار اهمیت ده میرار تردید قد وروگو و تعامل را م      دوم اساساًً مبناي گفت   

داران نظریۀ تبادل فرهنگی، ضمن اذعان بـر تعـارض ارزشـی              طرف. )181: همان (دارد
هـا را مـانع حرکـت بـه سـوي             هنجاري و اخالقی فرهنگ دینی و غربی، ایـن تفـاوت          

وگـو قـرار    هـا را موضـوع گفـت       هاي مشترك میان تمدن     دانند و محور    ها نمی   وگو  گفت
وامنیـت جهـانی،      هاي مـشترك در مفـاهیمی چـون صـلح            در این تلقی، محور    .دهند  می

  .شود جو میو عدالت و تأمین حوایج مادي جست
هـاي    وگـو، محـور      ضمن اذعان بر امکـان ایـن گفـت         ،)ره( استاد محمدتقی جعفري  

  :)373: 1376جعفري،  (کند مشترك را در پنج عنوان مطرح می
  .بناي عدالت استوار استمواردي از مسائل حقوقی که بر م. 1
  .هاي طغیانگر کشف بهترین راه براي مبارزه با عوامل مزاحم طبیعت و انسان. 2
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مدیریت سیاسی منطقی که تشکل افراد جامعه و رشد و شکوفایی ابعاد وجـودي         . 3
  .آنها را فراهم سازد

  .منظور رفع نیازهاي انسان  بهفناوريکارگیري  کشف و به. 4
  . هاي حیاتی است  منطقی کارهاي فکري و عقالنی که نمودي از انرژيتفسیر و توجیه. 5

شدن ضمن تهدیدات و پیامدهاي منفی، شرایط و          ، جهانی اما در مورد سؤال نخست    
هاي اقتصادي جدید در    هایی نظیر چندمرکزي شدن قدرت جهانی، ظهور قدرت         فرصت

و سـایر کـشورها فـراهم    هاي بومی کـشورها را بـراي مـا         برابر امریکا و تهدید فرهنگ    
ها از سویی، و بـازخوانی مفـاهیم ملـی و قرائـت روزآمـد از                  درك این فرصت  . کند  می

الگوي تولید، مصرف و نحوة زندگی از سوي دیگـر، و در مجمـوع تقویـت الگوهـاي                   
. سازد هاي دینی، ما را در این رویارویی نابرابر توانمند می بومی و تعمیق باورها و ارزش

سـازي تمـدن    وگوي عادالنه، باتوجه به احیاي تمدن اسالمی و باز          دل و گفت  راهبرد تبا 
کند تا با شناخت صحیح هویت دینی و ملی، روح اتکـاي بـه خـود و        ایرانی، تالش می  

  .خودباوري را، که رمز موفقیت در عرصۀ برتري و تفوق فرهنگی است، ترویج کند
  

  گیري نتیجه
  :توان گفت گیري مختصري می ، در نتیجههاي باال گذشت بر اساس آنچه در بخش

توجـه بـه الزامـات و مقتـضیات سیاسـی، اجتمـاعی، اقتـصادي و         شدن با  جهانی. 1
هاي ملـی و      فرهنگی که با خود به همراه دارد، ضمن به چالش کشیدن مفاهیم و ارزش             

دینی، از طریق تعمیم و ترویج الگوهاي تولید، مصرف و زندگی جدید، باورها و نظـام               
ترین مبناي وفاق اجتمـاعی و وحـدت ملـی اسـت، نـشانه        زشی جامعۀ ما را، که مهم     ار

هاي ملی و دینی، خواه در حکم وظیفۀ دینی یا رسـالت ملـی،       حفظ ارزش . گرفته است 
  .مستلزم اتخاذ راهبردي معقول و کارآمد در مواجهه با این پدیده است

ه بـا  هو ظرفیت صحیح مواج هاي دینی اسالم، قابلیت       فرهنگ ملی ایران و ارزش    . 2
  .شدن را دارد این پدیده و عرضۀ مبانی و ساختار متناسب جهانی
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شدن، گام نخست مواجهۀ بایسته و        هاي جهانی   ها و فرصت    شناخت ژرف چالش  . 3
هایی ولو پراکنده در ایـن        و خوشبختانه تالش  . شایستۀ ارباب اندیشه با این پدیده است      

هاي پراکنده را، در تعامل بـا یکـدیگر، بـه             د این تالش  ولی بای . زمینه شکل گرفته است   
  .اي و رفتار واحد مبدل ساخت یک وفاق اندیشه

گـذارد،   هایی که فراروي فرهنگ ملـی و دینـی مـا مـی     شدن با همۀ چالش  جهانی. 4
هایی را نیز پدید آورده است که امکان ترویج و تبلیغ و انتقال پیـام               ها و ظرفیت    فرصت
هـایش در عرصـۀ جهـانی فـراهم      ها و قابلیت م عزیز را با همۀ تواناییبخش اسال   رهایی

شـدن حقیقـی، کـه     مجالی را مهیا ساخته است تا به عالمیان گفته شود، جهانی . سازد  می
انـد، در راه اسـت؛    خـصوص اسـالم وعـدة تحقـق موعـود آن را داده       ادیان الهـی و بـه     

 انسانی، آزادي و رهایی انسان را      شمولی همراه با عدالت، کرامت      شدنی که جهان    جهانی
  .در پی دارد

ویژه اربـاب    به(هاي فراوانی دارد، اگر مسلمانان        اسالم، براي جهان امروز، ارمغان    . 5
  .توان درك و ابالغ درست آنها را داشته باشند) اندیشۀ آنان

ل اي را براي جهان ارسـا       هاي تازه   تواند در زمینۀ معنویت و اخالق پیام        اسالم می . 6
  .کند و براي حفظ کرامت انسان، و صیانت از جامعه تالش کند

هـاي اخالقـی و عرفـانی،     فرهنگ ایرانی ـ اسالمی این قابلیت را دارد که با پیـام  . 7
صمیمیت، برادري و برابـري و مـدارا،     و چون خدمت به مردم، دوستی خلق خدا، صفا       

  .در عرصۀ جهانی حضوري فعال و تأثیرگذار داشته باشد
گونـه کـه    شـدن، همـان     و باالخره، در خصوص راهبرد مواجهه با پدیدة جهـانی         .  8

گذشت، راهبرد همگرایانه ضمن پذیرش مطلـق باورهـا و فرهنـگ مـسلط، در نهایـت                 
که راهبـرد واگرایانـه ضـمن         درحالی. گذارد  هاي دینی را کنار می      فرهنگ بومی و ارزش   

الملـی و سـهیم     را از گردونۀ نظام بـین ها و الزامات جهانی، جامعۀ دینی نفی مطلق باور  
وگوي عادالنـه      راهبرد تبادل و گفت    ،در نهایت . کند  شدن در تحوالت جهانی خارج می     

تواند  هاي پدید آمده، می است که با تأکید بر توانمندي داخلی و استفادة بهینه از فرصت        
  .دتنها راه مواجهۀ درخور شأن و منزلت ایران اسالمی با این پدیده باش
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