
  

  

  

در عصر  ينيد يها با آموزه سازي يشدن و جهان يجهان يها نسبت يينتب

  پساتجدد

  3ييآقا هاجر حسن، 2 مقدم يعباس يمصطف،  1*عباس شكاري 

  استاديار دانشكدة علوم انساني، دانشگاه كاشان. 1

  دانشگاه كاشان ياتگروه اله ،استاديار دانشكدة علوم انساني. 2

  دانشگاه كاشان يدرس يزير ارشد برنامه كارشناس. 3

  )5/12/92 :پذيرشخ ي؛ تار4/9/92افت: يخ دري(تار 

  

  دهيچك

و جوامع، موضوعي به نام جهاني شدن را بـه محافـل سياسـي،     ها رفتن مرزهاي زماني و مكاني و نزديكي فرهنگ ازميان
پژوهش  ينكرده است. هدف از ا يجادا ينيد يها آموزه يرا برا ييها ها و فرصت اقتصادي و فرهنگي وارد كرده، چالش

 ،يـق اسـت. روش تحق  ينـي د يها آن با آموزه يها نسبت تبيينو  يغرب سازي يشدن و پروژة جهان يجهان يندفرا يكتفك
 سـازي  يجهـان  شـدن،  يجهـان  ينـة مختلف در زم هاي يهو نظر يفبود. پس از مطالعة اسناد موجود، تعار يليتحل يفيتوص
نظـر   در ينيد يها دو مقوله با آموزه ينا ينب يمختلف يها نسبت توان ينشان داد م ها يافتهشد.  يلو تحل يهو تجز يبررس

شـدن در   دينـي و نسـبت ميـان جهـاني     يهـا  سازي با آموزه ت جهانيديني، نسب يها گرفت؛ نسبت جهاني شدن با آموزه
از اهـداف   يكـي اسـالم،   يـن د كردن يجهان يشدن در راستا ينشان داد جهان ها يافته. ينيد يها وضعيت كنوني، با آموزه

  قراردارد. ينيد يها كامالً مخالف با آموزه طةدر نق يغرب سازي ياست. اما جهان ينيد يها آموزه

      يديكل واژگان

  ها. شدن، نسبت سازي، جهاني ديني، جهاني يها شمول، آموزه اديان جهان
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   مقدمه. 1

 نـام  بـه  اي مسـئله  و ارتباطـات،  اطالعـات  فنـاوري  روزافـزون  و پيشـرفت  سريع گسترش

 نظـر  و از اسـت  globalization ترجمة شدن جهاني كلمة.است را پديد آورده شدن جهاني

 اصطالح اين. است آن گستراندن و چيزي كردن عمومي يعني سازي همگاني معناي به لغوي

 علمـي  اعتبـار  مـيالدي  1980 دهة اواسط تا و يافت رواج ميالدي 1960 دهة حدود از تنها

جهاني شدن به درهم فشرده شدن و تراكم آگاهي  ).10 ص ،1379 واترز،( نداشت چنداني

). در حقيقـت، رابرتسـون بـه جنبـة     35ص  ،1380نسبت به جهان داللت دارد (رابرتسون، 

شــدن بيشــتر توجــه كــرده اســت. از نظــر  رســاني و فرهنگــي و اجتمــاعي جهــاني اطــالع

ي كـه بـر   شدن فرايندي اجتماعي است كه در آن قيدوبندهاي جغرافياي نظران جهاني صاحب

رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين  روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده، از بين مي

  ). 12، ص 1379شوند (واترز،  قيدوبندها آگاه مي

انـد و بـا يكـديگر مـرتبط      هاي دور و نزديك مرزهاي جغرافيايي را درنورديـده  فرهنگ

هـاي ديگـر    هاي محلـي بـا فرهنـگ    فرهنگ پذيرند. از تالقي شوند و از يكديگر تأثير مي مي

و  پيچيـده  اي كه پديـده  شدن جهاني آيد. محققان معتقدند هاي جديدي به وجود مي فرهنگ

 را و جهـاني  ملي محلي مرزهاي و شده تبديل روزمره زندگي از بخشي است، به چندبعدي

. بر اين اساس جهـاني شـدن حتـي بـه     )1089ص  ،2008 ليم، پينگ( است ساخته پيچيده

تنهـا آداب و رسـوم و    ها نيز نفوذ كرده و جزئي از زندگي مردم شـده اسـت. نـه    درون خانه

  هاي روزانة مردم نيز با آن آميخته شده است.  ها را متأثر كرده، بلكه فعاليت فرهنگ

 دنيـا  مـردم  آن واسـطة  بـه  كه و فضا زمان فشردگي فرايند از است عبارت شدن جهاني

، 1386 محمـدي،  گل( شوند مي ادغام واحد اي جامعه در آگاهانه، نسبتاً صورتي به وبيش كم

هاي دور و نزديك، تعامـل و   ها و مكان . جهاني شدن بين جوامع گوناگون در زمان)20 ص

كنـد كـه گويـا حـد و مـرز و       ها را آن قدر به يكديگر نزديك مي كند و آن ارتباط برقرار مي

 معتقدنــد برخــي كــه اســت دليــل همــين بــه هــا وجــود نــدارد. شــايد بــين آناي  فاصــله



  �١٠٣ در عصر پساتجدد ديني هاي آموزه با سازي و جهاني شدن جهاني هاي نسبت تبيين 

 مرزهـاي  شـدن  اي شيشـه  مدرنيتـه،  دورة با در مقايسه دوره، اين مشخصة ترين متمايزكننده

 صـورت  بـه  سياسـي  هاي نظام تأثر و تأثير و اقتصادها ها، فرهنگ تودرتو شدنو  جغرافيايي

اي از مواجـه   از اين ديدگاه هيچ جامعه ).170 ص ،1380عاملي، ( است يكديگر بر زمان هم

هاي سياسي و اقتصادي ساير جوامع مصون نيست و هيچ حـد و مـرزي    ها و نظام با فرهنگ

هاي  اي بايد آمادگي جامعههروجود ندارد. اما  ها باهم براي جلوگيري از درگير شدن فرهنگ

  الزم براي كاهش تأثيرپذيري و افزايش تأثيرگذاري بر ساير جوامع را كسب نمايد. 

 مختلـف  پـردازان  در مـورد آغـاز و پيـدايش فراينـد جهـاني شـدن نيـز در بـين نظريـه         

 شـروع  از اسـت كـه   فرايندي شدن نظرهاي زيادي وجود دارد. از نظر برخي جهاني اختالف

 در فراينـد  ايـن  لـيكن  يافتـه،  افـزايش  زمـان  گذشـت  با آن تأثيرات و شده آغاز بشر تاريخ

از اين ديدگاه انسـان  ). 33 ، ص1381 شيرخاني،( است داشته ناگهاني جهش اخير هاي سال

ها براي رسيدن به ايـن هـدف تـالش     از آغاز به دنبال جهاني شدن بوده و در تمامي دوران

قصد تسلط بر تمام دنيا صورت گرفته گواه اين مطلب هاي بسياري كه به  كرده است. جنگ

 دهندكـه  مـي  نسـبت  شصـت  دهـة  اوايل به را شدن جهاني است. اما گروهي ديگر پيدايش

  ). 397، ص 1380ز، كاستلكرد ( را مطرح جهاني دهكدة عنوان با بحثي لوهان مك

 طـول  كـه  اسـت  تـاريخي  فراينـدي  شـدن  توان گفت جهاني ها مي با بررسي اين ديدگاه

و در اين مسير به صورت طبيعي رشد پيدا كرده، اما در  دارد عمر بشر طول اندازة به عمري

 و اطالعـات  ارتباطـات  هـاي  فنـاوري  پيشرفت. است شده جهش چندين دچار تاريخ طول

 و اجتمـاعي  سياسـي، فرهنگـي   ابعـاد  و تمام بخشيده سرعت اخير هاي سال در را آن روند

 و مكـاني  زمـاني  و مرزهـاي  قـرارداده  تـأثير  تحت را زمين كرة نقاط در تمام بشري جوامع

اسـت. امـا از نظـر     برداشـته  از ميـان  را مختلف هاي و فرهنگ ها،كشورها ملت ميان موجود

اصطالحي و ورود به مباحث و محافل علمي و سياسي مدت زيادي از ظهـور ايـن مفهـوم    

  گذرد.   نمي
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 سـازي  جهـاني . قـراردارد  1»سـازي  جهـاني « نـام  بـه  اي واژه »شـدن  جهاني« واژة دركنار

 هـدايت  و طراحـي  آمريكا خصوص به غربي كشورهاي دست به كه است سياسي اي پروژه

؛ 1379؛ التـوش،  2002 هـپ، (دارد  همـراه  بـه  اسـتعمار فرهنگـي   نوعي خود با و شود مي

 ارادة از اسـت  عبـارت  شدن جهاني ديدگاه اين از .)171، ص 1380؛ عاملي، 2000شولت 

سـازي   اما در اين همگـون  ).106 ، ص1386 محمدي، گل( جهان سازي همگون به معطوف

غرب سعي دارد تمامي كشورهاي دنيا را با خود همسو كند. در اين پروژه، جهان، جامعه و 

شود كه مركزيت آن آمريكاست و سياست آن ايجاد نظمي  سرزميني واحد در نظر گرفته مي

ها، ملل و جوامـع را بـر فرهنـگ     ي كه تالش دارد تمامي فرهنگجديد بر جهان است؛ نظم

از  و مدرنيسـم  و پست مدرنيسم بر آن، حاكم نظري آمريكايي منطبق كند؛ فرهنگي كه مباني

   .جزآن است اومانيسم و باوري، نسبيت تكثرگرايي، سكوالريسم، آن هاي ويژگي

 داشـتن  در دسـت  و اقتصـادي و  فنـي  برتـري  مرهـون  فراينـد  در ايـن  آمريكا پيشتازي

 درصد 20 فقط جمعيت از اول جهان سهم اينكه تحقيقات نشان داده است، با .هاست رسانه

 گالتونـگ، (دارد  اختيـار  در را جهـان  اي رسـانه  توليـد  درصد 80 است، جهان جمعيت كل

تـرين نقـش را در جهـاني شـدن ايفـا       هـا مهـم   اين در حالي است كه رسانه ).2 ، ص1992

هـا را   كنند و اين امكانات توانايي تأثيرگذاري و نفوذ هرچه بيشتر در جوامـع و فرهنـگ   مي

توانند جريان جهاني شدن را در راستاي اهداف خود به پيش  كند و مي ها فراهم مي براي آن

 بـه . است پيشرفت در حال خود خودبه كه است تاريخي يندفرا نوعي شدن جهاني ببرند. اما

 بـه  بسـيار  مفهـوم  دو اين غربي كشورهاي در دست شدن جهاني ابزارهاي قرارداشتن دليل

  .  است مشكل بسيار ها آن و جداكردن اند شده نزديك هم

 تفكيـك  ايـن دو مقولـه از يكـديگر    اسـت  ممكـن  كه تا آنجا است شده سعي در اينجا

 فرهنگـي،  ابعـاد  بـر تمـام   و بـرد  مـي  بين از را و مكاني زماني مرزهاي شدن جهاني. شوند

 اخيـر  چنانچـه از نظـر گروهـي در سـاليان    . اسـت  گذاشـته  تأثير بشر اجتماعي و اقتصادي

                                                           
1. Globalism. 



  �١٠٥ در عصر پساتجدد ديني هاي آموزه با سازي و جهاني شدن جهاني هاي نسبت تبيين 

 كشـورها  بـومي  و ملي بر توسعة سازي جهاني منفي تأثيرات در مورد المللي بين هاي نگراني

  ). 102ص  ، 1386حيمي، و ر شكاري( است افزايش در حال

 و عوامـل  پديـده  ايـن  تـأثير  تحـت  از فرهنـگ  عنصـري  عنوان هاي آن به دين و آموزه

و  ديـن  بـين  روابـط  شـدن  جهـاني  فرايند محققان ادعاي به است. قرارگرفته آن كنندة كنترل

). 106 ، ص1999تاميلسـون،  ( اسـت  قـرار داده  تغيير دستخوش نيز را آدميان فردي هويت

 پـژوهش  ايـن  از اسـت. هـدف   اسالم دين پژوهش اين در ديني هاي آموزه دين و از منظور

 و شـدن  جهاني براي. است هاي دين آموزه با سازي و جهاني شدن جهاني هاي نسبت بررسي

 و است دين هاي آموزه از جزئي شدن جهاني اول نسبت در كه شده مطرح هايي نسبت دين

 و سـازي  جهاني بين. شود مي محسوب شدن جهاني از جزئي دين هاي آموزه دوم نسبت در

 و ديـن  هـاي  آمـوزه  پـارادوكس  اول نسـبت : اسـت  شـده  بيان نسبت دو نيز دين هاي آموزه

 متضـاد  نقطة دو در دين هاي آموزه با سازي جهاني تباين دوم نسبت در و سازي است جهاني

  .شود مي مطرح دين هاي آموزه و سازي جهاني اختيار در شدن جهاني نسبت ادامه در. است

  هاي پژوهش يافته. 2

   ديني هاي آموزه و شدن هاي جهاني نسبت. 1.2

هاي مختلف در زمينة جهاني شدن، اين نتيجه حاصـل شـد    پس از بررسي تعاريف و نظريه

تـوان دو نسـبت در    هاي دين مي كه بين فرايند طبيعي و در حال رشد جهاني شدن و آموزه

  نظر گرفت:  

   ديني تربيت از اهداف يكي شدن الف) جهاني

 پيـامبر  شدن داشته است. متربيان ترين دين، از ابتدا ادعاي جهاني دين اسالم، آخرين و كامل

. )158اعـراف،  ( »جميعـا  إَِليُكم اللّه رسولُ إِنِّي النَّاس أَيها يا قُلْ« اند: جهان مردم تمامي اسالم

 شـمولي  بر جهان داللت مردم تمامي معناي به »جميعا« و »ناس« كاربرد كلمات زمينه اين در

 را و مسـيحيت  اسـالم  ويـژه  به ابراهيمي نظران غربي اديان حتي بسياري از صاحب. دارد آن

داننـد   مـي  مـدرنيت  پيدايش از قبل شدن جهاني اولية شكل را جهاني و اديانجهاني،  اديان
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 ديـن  خاص طور و به ابراهيمي اديان طور مشخص از نظر آنان به. )132، ص 2001ر، ترن(

 تعـاليم  در نگـري  جهـان  و نـوعي  انـد  كرده دعوت خود تعاليم به را جهان مردم همة اسالم،

 خصوصـيت ). 195ص ،1380 عاملي، از نقل به 1999 فالك،( شود مي ديده وضوح به ها آن

 عقيدة به. است دو مؤلفه اين بودن و فراملي فرامرز در خصيصة شدن و جهاني دين مشترك

 و حاكميـت  و مـديريت  واحـد  مركـز  و ايجـاد  )عج( مهدي حضرت ظهور در دوران شيعه

 روايتـي  در .رود مي از ميان و ظلم جنگ ها و منطقه اجتماعات، نژادها همة براي الهي يگانة

 اي تو هسـتي  ها آن نفرند؛ اولين دوازده از من پس پيشوايان« :خوانيم مي a اكرم رسول از

از  [كنايـه  هـا  و مغرب ها مشرق او دست به خداوند كه است؛ همو قائم ها آن علي، وآخرين

  ). 11ص  ،1390به نقل از سليميان، » (كرد خواهد فتح زمين] را كرة تمامي

نيسـت؛ فطـرت    هـا تحميلـي   به دليل مطابقـت بـا فطـرت انسـان     اسالم شدن اما جهاني

 للدينِ وجهك فَأَقم«ها مشترك است:  نها و مكا ها در تمام زمان خداجويي كه در تمام انسان

اسِ  أَْكثَرَ وَلكنَّ اْلَقيم الدينُ ذَلك اللَّه لخَلْقِ َتبديلَ َلا عَليها النَّاس َفطَرَ الَّتي اللَّه فطْرَةَ حنيًفا  لَـا  النـَّ

 فطرت بدان را همه خدا كه است فطرتي آور  دين به روي يكتاپرستي )؛ به30(روم،  يعَلمونَ

 بيشـتر  ولـي  اسـت  ايـن  پايدار و پاك دين نيست. تغييري خدا آفرينش در و است بيافريده

 و ابـدى  و شـمول  جهان پيامبر اسالم به عقيدة مفسران قرآن كريم، رسالت .»دانند نمي مردم

 بـا  قرآن. حجاز مردم از گروهى نه بشرند افراد همه نيز او قوم و جاودانه و جهانى او كتاب

 كـس  هـيچ  و است مند بهره آن از و آشنا آن به انسانى هر و گفته سخن فطرت جهانى زبان

 فطـرت  فرهنـگ  همان كه انسانى فرهنگ در ها انسان. سازد بهانه را آن با بيگانگى تواند نمى

 برعهـده  ها را فطرت كردن شكوفا كريم قرآن و اند مشترك هم با است، تغييرناپذير و پايدار

 جهـاني  دينـي  هـاي  آموزه اهداف از يكي ).32 ص ،1 ج تسنيم، تفسير آملى، دارد (جوادى

 را شدن جهاني توان مي ديدگاه اين طبق. است شدن جهاني نوعي خود كه است دين كردن

 بـراي  چالشـي  بـه  دينـي  هاي آموزه ديدگاه از اين. گرفت نظر در ديني هاي آموزه از جزئي

  .)1(شكل شود مي محسوب ديني تربيت از جزئي شدنجهاني .آيد درمي غربي سازي جهاني
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   شدن جهاني از جزئي ديني تربيت ب)

هـا در   انـد. فرهنـگ   هاي جهاني در تعامـل  ها با فرهنگ در بستر جهاني شدن همواره فرهنگ

 دهنـد. از  كنند با پيوستن به يكديگر، يك كل را تشكيل مي كه ماهيت خود را حفظ مي حالي

 پيوسـته  ديالكتيـك، ديالكتيـك   نـوعي  هميشه شدن در جهاني نظران صاحب از گروهي نظر

 يعنـي  شـدن  . جهـاني )344، ص 1383برقـرار اسـت (هـال،     و امـر محلـي   امر جهاني ميان

 هـاي  و آموزه دين منظر از اين). 8، ص1380باقري، ( كثرت  عين در وحدت به آوردن روي

و  آن از و جزئـي  شـدن  جهاني تأثير تحت است، و هويت فرهنگ عناصر از يكي كه ديني

 يكـي  كـه  شود مي درك شدن جهاني مطالعة با. است فرصت يا تهديد آن براي شدن جهاني

 .دارد سروكار حدود و مرزها جدي، با تربيت .است شكني ساخت شدن جهاني آثار منفي از

 .نيست هاي دين ميسر ديني به منظور انتقال آموزه تربيت ويژه به تربيت از سخن مرز بدون

و  هـا  ها، مهارت آگاهي انتقال به ها رسانه و ساير و اينترنتي اي ماهواره هاي شبكه گسترش با

و  آمـوزش  منظـا  محتـواي  بـا  اسـت  ممكـن  نظـر متخصصـان   از كه پردازند مي هايي ارزش

ــرورش ــجادي،   پ ــد (س ــاوت باش ــن .)123، ص 1382متف ــده اي ــت اي پدي ــه اس را  آن ك

  ). 142، ص 1389نامند (صبوري خسروشاهي،  مي »ناهمسان هاي آموزش«

حـد و مـرز    هايي كه متربيـان بـا آن در جهـان بـي     اين تفاوت و گاهي تضاد در آموزش

هاي ديني آن طور كـه بايـد    شود تالش مربيان براي آموزش آموزه شوند باعث مي مواجه مي

 هاي دينيآموزه

جهاني 
 شدن

 هاي دينيز آموزها. جهاني شدن جزئي 1شكل 
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هـا قرارگيرنـد و از مسـير اصـلي خـود       مؤثر نباشد يا حتي متربيان تحت تأثير ساير فرهنگ

 و اينترنـت  بزرگسال، نسل از بيشتر جوان، نسل كه اند كرده منحرف شوند. محققان مشاهده

 2006، (ديـويس  اند كرده تبديل خود روزة هر هاي فعاليت از بخشي به را جمعي هاي رسانه

هـا   ؛ يعنـي، ايـن گـروه بيشـتر تحـت تـأثير رسـانه       )1081ص  ،2008، پينگ ليم از نقل به

 بـه  را جديـد  هـاي  فنـاوري  از اسـتفاده  صحيح هاي شيوه نتوانند والدين و اگر گيرند قرارمي

 بـه  ها زمينه در تمام جبراني غيرقابل نتايج باشند نداشته آنان روي بياموزند وكنترلي كودكان

  . خواهد داشت دنبال هاي ديني به و انتقال آموزه ديني تربيت در زمينة ويژه

 فـراهم  دينـي  هـاي  آموزه براي شدن جهاني كه است هايي فرصت تأثير، اين ديگر جنبة

. اسـت  كرده تسهيل را افراد ميان و ارتباط داده كاهش را ها فاصله فناوري از استفاده كند. مي

 را خـود  نفـوذ  رونده،گسـترش  پـيش  حركتي يا نوين هاي طراحي از استفاده با تواند مي دين

 همچنـين، بـا  . كند تأمين اطالعات هاي فناوري از استفاده با را خود و مخاطبان دهد افزايش

فـر و   (احمـدي د بنانهـ  جديـد  هزارة در خور ساختاري بتواند موجود هاي پتانسيل به توجه

هاسـت بـا    هـاي ديـن مطـابق بـا فطـرت انسـان        چـون آمـوزه   ).59 ص ،1389زاده،  صادق

توان تهديدها را به فرصتي براي گسترش تعـاليم اسـالم در سرتاسـر     ريزي صحيح مي برنامه

 هـا  هويت و ها فرهنگ ساير با در تعامل ديني هاي آموزه حلقة 2جهان تبديل كرد. در شكل 

  .نشان داده شده است شدن جهاني زنجيرة در

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 جهاني شدن

 

 

 

ها، ها، هويتساير فرهنگ
 ها و جزآن تمدن

 در زنجيرة جهاني شدن هاتمدن ها وها، هويتهاي ديني در تعامل با ساير فرهنگ. حلقة آموزه2شكل 

هاي آموزه

 ديني
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  ديني هاي وآموزه سازي هاي جهاني نسبت. 2.2

سازي نيـز رهبـران آن هـدايت     كه فرايند جهاني شدن در جريان است پروژة جهاني همچنان

نيـز دو نسـبت در   هاي دين  سازي و آموزه توان بين جهاني دهد مي ها نشان مي كنند. يافته مي

   نظر گرفت.

    سازي جهاني و ديني هاي آموزه پارادوكس الف)

 پـروژة  در شـعارهاي گرداننـدگان   هـا  آن از بعضـي  كـه  دارد هـايي  ويژگـي  ديني هاي آموزه

. رسـد  مـي  نظر به همسو آن با ديني هاي آموزه حيث از اين شود و مي مشاهده سازي جهاني

 از ايـن  برخـي  بـه  در ادامـه . رود مـي  از ميان همسويي اين مقوله دو اين دقيق بررسي با اما

    كنيم. مي اشاره ها ويژگي

 َلَقد« يكي از اهداف اصلي پيامبران الهي برقراري عدالت است. عدالت. برقراري •

)؛ 25(حديـد،   ِباْلقسط النَّاس ليقُوم واْلميزَانَ اْلكَتاب معهم وأَنزَْلَنا ِباْلبيَنات رسَلَنا أَرسْلَنا

 نـازل  را نيـز  تـرازو  و كتاب ها آن با و فرستاديم روشن هاي دليل با را پيامبرانمان ما

خداوند هـدف از رسـالت پيـامبران را ايجـاد     » كنند. عمل عدالت به مردم تا كرديم

كند. در اينجا نيز كلمة ناس به معناي مردم آمـده اسـت،    عدالت در جهان معرفي مي

 هـاي  ويژگي از نظور كل مردم جهان بوده است نه گروه خاصي از آنان. يكييعني م

 تمـام  در بايـد  اسالمي در نظام عدل .است عدالت برقراري اسالمي اصلي حكومت

  ).153ص  ،1379شريعتمداري، ( شود مراعات زندگي شئون

و  مليـت  در تفـاوت  اسـالمي  تعاليم در يكديگر. به نسبت ها انسان برتري عدم •

 براي اي وسيله و فقط شود نمي بر ديگري برتري باعث ديگري عامل هيچ قوميت يا

 مرد از را شما ما مردم اي« اند. ها محترم انسان و تمام است يكديگر از اقوام شناخت

 »بشناسـيد  تا يكديگر را درآورديم و قبايل ملل صورت به را و شما ايم آفريده و زني

 ).13حجرات، (
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و  سرشـت  نظـر  از و مرد زن برابري به زيادي در آيات قرآن مرد.و  زن برابري •

 طفيلـي  بـه  زن كه عقيده اين .داند مي مردان جنس از را و زنان كند مي اشاره فطرت

 b صادق است. امام اساس بي آمده وجود به او بدن اعضاي از و از يكي آمده مرد

» آورد پديـد  نوظهور طور به آدم از پس را حوا خداوند« :فرمايد مي سخن اين رد در

 شـده  آفريـده  مـرد  بـراي  زن كه نظر اين ).35 ، ص1369آملي،  به نقل از جوادي(

   .است مردود قرآن نظر از است

 بـا  و رفتار عادالنـه  دوستي به اسالم .)دوستي انسان(ديگر  هاي با ملت دوستي •

 سـفارش  ايشـان  بـه  اشـتر  مالك به نامه در b علي تأكيد دارد. امام ديگر هاي ملت

 برادر اي دسته اند. دو دسته مردم زيرا ... باش و مهربان دوست مردم با همة« :كند مي

، ص 53 البالغـه، نامـة   نهـج » (باشند مي آفرينش تو در همانند ديگر و دستة تو ديني

 باشـيم  كفـار  حتـي  بشر افراد و همة مردم همة خيرخواه ما كه خواسته اسالم). 405

 قـدمت  دليل دانشـمندان غربـي نيـز معتقدنـد     همين به ).257 ، ص1374 مطهري،(

 غربـي  هـاي  گفتمـان  از بسـياري  از اسـالم  در بشـر  حقوق در مورد اخالقي مباحث

هـا پـيش از ايـن بـه      ). بنابراين، دين اسالم قـرن 134، ص 2001است (ترنر،  بيشتر

 يعنـي  ايـن . ها و به حقوق آنان به معناي واقعي توجـه داشـته اسـت    انسانيت انسان

 يـا نـژاد   مليـت  دليـل  بـه  نـه  بودن انسان دليل به ها ملت تمامي به و احترام دوستي

  . خاص

هاي زيادي به انسان عطا كـرده و تعـاليم    خداوند نعمت از ماديات. برداري بهره •

گرفتن از آن براي آخرت سـفارش   ها و بهره اسالمي به استفادة صحيح از اين نعمت

پرهيزگـاران در بهتـرين   «زيادي در اين زمينه آمـده اسـت.   كند. آيات و روايات  مي

هـاي دنيـا را خوردنـد و همـان      هاي دنيا سـكونت كردنـد و بهتـرين خـوراك     خانه

گونـه كـه    هايي را چشيدند كه دنياداران چشيده بودند و از دنيا بهره گرفتند، آن لذت

راوان و تجـارتي  مند بودند. سپس، از اين جهان با زاد و توشـة فـ   سركشان دنيا بهره
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 هاي آموزه  
 ديني

 

 
 سازيجهاني

 

 

 ديني هايآموزه سازي وجهاني پارادوكس. 3 شكل

). اسالم با رياضـت  363، ص 27البالغه، نامة  (نهج» پرسود به سوي آخرت شتافتند

، ص 1380و رهبانيت يعني با انعزال از اجتماع صد درصد مخالف است (مطهـري،  

اي است براي رسـيدن بـه اهـدافي واالتـر و      هاي دين ماديات وسيله ). در آموزه72

يا سفارش نشده است، اما از طرفـي ماديـات هـدف در    گيري از دن ترك دنيا و كناره

  شود.     نظر گرفته نمي

و  شـد  ذكـر  سازي جهاني با سازگار هاي ويژگي كه ديني هاي ه آموز هاي ويژگي تمام اما

در  ايـن  كـه  دارد و يكتاپرسـتي  توحيـد  و بوي سازي است، رنگ ظاهراً جزء اهداف جهاني

و  و عـدل  حكمـت  مظهـر  نظرانِ مسـلمان خـدا   از نظر صاحب .شود نمي ديده سازي جهاني

 در جريـاني  دارد برمـي  گـام  توحيـد  مسير و در پرستد مي خدا را آنكه.است قدرت و نيكي

 اسـت  و ازخودگذشـتگي  خـواهي، تقـوا   خرد، دوستي، عـدالت  آن اركان كه كند مي شركت

 و تعلـيم . است فطرت مبنايبر  تربيت ديني، هاي در آموزه ).129، ص1379شريعتمداري، (

 اصـطالح  در كـه  انسـان  درونـي  و ذاتـي  هاي خواست به گفتن پاسخ يعني اسالم در تربيت

 سـازي  در جهاني اما). 36 ، ص1385احساني، ( است شده تعبير »الّله فطرت« به آن از قرآن،

 هـر گونـه   اسـالمي،  الگـوي  اسـاس  بر شدن جهاني .شود نمي توجه انسان خدايي فطرت به

 نفـي  را تبعـيض  و نـابرابري  و عـدالتي  بـي  و استثمارشـدگي  و استعمارگري و گرايي سلطه

 و ها فرهنگ ساير بر خود الگوهاي اجبار و تحميل با غربي شدن جهاني كه حالي در كند، مي

 آيـات  براسـاس  ).316ص، 1382تسـخيري،  ( اسـت  جهـان  همة بر سلطه در صدد جوامع،

 افراد را براي احترامي هيچ و نژاد خاص، مليت مالي، يا نظامي قدرت خاص، جنسيت قرآن

 سازي جهاني پارادوكس 3 شكل در .تقواست خدا در نزد برتري مالك و تنها ندارد دنبال به

  گردد. مي ارائه ديني هاي آموزه و
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   متضاد در دو نقطة ديني هاي آموزه با سازي جهاني تباين ب)

و  غربــي فرهنـگ  براسـاس  سـازي  و همگـون  ســازي يكسـان  غربـي  سـازي  جهـاني  هـدف 

بخورنـد،   بپوشـند، چـه   چـه  كند مي ديكته مردم به كه فرهنگي است؛ آمريكايي خصوص به

 رويكـرد  ساوجي عقيدة به). 14 ص ،2002 كنند (يانگ، فكر كنند و چگونه زندگي چگونه

) همساني هماني، ضد اين يابي، ضد هويت ضد( كند مي زدايي هويت از هر هويتي پسامدرن

 بـه  حملـه  پسامدرن، شدن جهاني نوع اين هاي از ويژگي يكي). 182، ص 1388ساوجي، (

در  دينـي  ايجاد هويـت  ديني هاي مهم آموزه از اهداف يكي كه در حالي است؛ ديني هويت

سازي با داشتن هويتي ثابـت و مشـترك مخـالف اسـت و بـا تأكيـد بـر         ست. جهانيافراد ا

هـايي   سازي ويژگي هاي اصيل دارد. جهاني هاي گوناگون سعي در از بين بردن هويت هويت

دهد. در ادامه به برخي از  هاي ديني قرار مي اي كامالً مخالف با آموزه دارد كه آن را در نقطه

  كنيم. ها اشاره مي اين ويژگي

مدرن بايستي براي پذيرش هر شرايطي آماده باشـد و از   انسان پست .تكثرگرايي •

 اي از گرايي كه متضمن گونـه  بنابراين، دينداري و دين هر گونه ثباتي اجتناب ورزد؛

شـود و   معنا و عبث تلقي مـي  خود امري بي اند، براي انسان پست مدرن، خودبه ثبات

از ايـن   ).61، ص1387شمشـيري،  ( ن خواهد داشتحداكثر برداشتي ابزارگونه از آ

ديدگاه هيچ امري كـه در همـه حـال درسـت باشـد وجـود نـدارد. هـيچ آمـوزه و          

ها تجويز كرد. ديـن تنهـا بـراي     دستورالعملي وجود ندارد كه بتوان براي تمام انسان

شود. اما از ديدگاه  رسيدن به اهداف مادي كاربرد دارد و اين شامل دين خاصي نمي

نشأ آن آفريدگار جهانيان است مربوط به زمـان  هاي دين اسالم كه م مسلمانان آموزه

  و مكان خاصي نيست و هيچ نقص و اشتباهي در آن راه ندارد.    

سازي است  مدرنيسم كه يكي از مباني نظري جهاني . از نظر پستباوري نسبيت •

اند و ممكن است يك ارزش در جايي بـه   ها نسبي ارزش ثابتي وجود ندارد و ارزش

ش به ارزش تبديل شود. اين ديـدگاه مـورد نقـد محققـان     ضدارزش يا يك ضدارز
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است. آنان معتقدند در شرايط نبود يك معيار معتبر مشترك بيروني و معطوف به امر 

 شود (سـاوجي،  مورد وفاق همگاني هر چيز در نفس خود معتبر و مجاز شناخته مي

ديني هاي  ها حتي ارزش . در اين صورت امكان داوري براي ارزش)188،ص 1388

وجود ندارد و ممكن است اموري كه در تضاد با ديـن قراردارنـد بـه ارزش تبـديل     

هـايي وجـود دارنـد كـه ثابـت و        هاي دين همواره ارزش شوند. اما در دين و آموزه

     تغييرناپذيرند.

 سـازي  جهـاني  فكري اساس كه مدرنيسم و پست مدرنيسم ديدگاه: سكوالريسم •

 بـر  بيشـتر  سكوالريسم اعتمـاد . اند سكوالريسم دو هر دهند مي تشكيل را آمريكايي

 نفـوذ  حـوزة  ساختن محدود يعني، دين دارد؛ سازي فردي و انسان عقالني هاي جنبه

و  شـاملي ( اسـت  متمركـز  عـاطفي  ابعـاد  بـر  هـم  بيشتر كه فردي هاي جنبه به دين

 سـال  يـك  فقـط  1924 در سال شود مي مشاهده در تركيه). 11 ، ص1378ديگران، 

از  پـس  لغو شد و امـروزه  مذهبي و پرورش آموزش سكوالر دولت تأسيس از پس

 اسالمي و مذهب، سكوالريسم ميان ايجاد تعادل براي زمينه در اين هايي فرازونشيب

، 2009و ديگـران،   پاتريـك  ز(فيتـ كردند  انتخاب را »معتدل اسالم« نام به آمريكايي

 وكشـف  درك در نقشي هيچ دين مدرنيسم، بر مبناي سازي جهاني در). 18-16ص 

و  ديـن  ميـان  ايـن  اسـت. در  غربـي  مـدرن  فرهنگ تنها هست ندارد. آنچه ها پديده

 و خيـال  خرافه، افسـانه، تـوهم   گذشته، بر چسب بازمانده از سنت همچون مذهب

از اين منظر، دين تنها امري ). 57 ص1387 شمشيري،( است گرفته ذهنيات از ناشي

ند تنها در دنياي تنهايي خود از هر ديني پيروي كنـد  توا شخصي است و هركس مي

هاي اسالم دين در تمامي سـطوح زنـدگي    و يا هيچ ديني نداشته باشد. اما در آموزه

هاي سياسي، اقتصـادي و فرهنگـي جوامـع     فردي و اجتماعي افراد و در تمام عرصه

ديـن اسـالم   تـرين ديـن،    اند و كامل جريان دارد و تنها اديان توحيدي مورد پذيرش

  است.
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 بينانـه  بـاوري خـوش   مدرن باوري انسان انديشة مدرن. مداري انسان اومانيسم يا •

 كـه  ميانه دارد هاي سده مسيحيت هاي بدبيني در برابر انسان هاي توانمندي به نسبت

بـه گفتـة محققـان در    ). 175 ، ص1388سـاوجي،  ( بـود  اعتماد بي آدمي سرشت به

 سـقم  و صـحت  كـه  اي گونـه  بـه  گيـرد،  قرارمي هستي مركز در انديشة مدرن انسان

 انسـان،  رابطـة  مـدرن،  انديشـة  در. كنـد  مي تعيين خود عقالني قدرت با را ها پديده

 و مطلق حاكم خداوند تفكر سنتي، بر اساس زيرا است، شده دگرگون خدا و جهان

 حاكميـت  از آن، خـالق  و هسـتي  منشأ مدرن، ديد در اما. شود مي دانسته فرع انسان

 چيرگـي  انسـان،  بـه  دادن اصـالت  با و شود مي آورده زير به جهان و انسان بر مطلق

 حـالي  در .)11، ص 1388گيرد (پورشـافعي و آريـن،    قرارمي محور طبيعت، بر وي

 را بـد  يـا  خوب كه اوست صفات معيار تنها و خداست اصل توحيدي، تفكر در كه

هـاي   در آموزه خداست. نيست بلكه انسان سنجش مبناي كند. بنابراين، مي مشخص

ديني انسان اشرف مخلوقات و خليفة خدا بر روي زمين است، امـا از طـرف ديگـر    

عقل انسان محدود است و قدرت نامحدود تنها مخصوص خداوند اسـت و انسـان   

ديني  هاي وآموزه سازي جهاني 4 بايد خود را بنده و مطيع اين قدرت بداند. درشكل

  دهد. ضاد نشان ميمت در دو نقطة را

  

  

  

  

  

   ديني هاي آموزه و سازي جهاني در اختيار شدن جهاني نسبت .3.2

 بـا  را سـازي  جهـاني  پروژة فناوري، ثروت و قدرت، بر مركب سوار غربي كشورهاي گفتيم

در  اسـت  شـده  امر باعـث  اين. رانند مي جلو به شدن جهاني تاريخي فرايند از استفاده سوء

هاي آموزه
 ديني 

 سازي جهاني

 هاي ديني در دو نقطة متضادسازي و آموزه. تباين جهاني4شكل 
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شوند  گرفته در نظر يكي» سازي جهاني پروژة«و  »شدن جهاني پروسة«از تحقيقات  بسياري

 جهاني به گفتة برخي، در اين صورت مفهوم .است مشكل بسيار از يكديگر ها آن و تفكيك

 رضـايي ( شود مي وجو جست جهاني ارتباطات و مدرنيته اقتصاد، همچون، در عواملي شدن

  ). 26، ص1388و رهنما،  زارچي

 دارد، تفاوت خود از قبل هاي تمدن با همة پردازان غربي، غرب به زعم تعدادي از نظريه

 شـگرفي  تـأثير  اند زيسته مي سو اين به ميالدي 1500 هاي سال از كه هايي تمدن همة بر زيرا

 برخـورد « خـود  مشـهور  مقالـة  در هانتينگتون). 485 ، ص1378هانتينگتون، ( است گذاشته

 كنـد بـا   مـي  بينـي  پـيش  را و جهـاني  داند مي سرد جنگ جايگزين را ها تمدن ستيز» ها تمدن

 بـا  سـتيز  بـه  كه) و جزآن كنفسيوسي، غربي اسالمي،( تمدن بر مبتني ائتالف چندين كانون

 هـاي  سياسـت  كـه  كنـد  مـي  گوشزد در غرب گيري تصميم مراجع و به خيزند برمي يكديگر

كننـد   ريـزي  وطـرح  تعيـين  »و جزغـرب  غـرب « شـعار  و بـا  آن بـر پايـة   را خـود  خارجي

 هـم  رو در روي شـدن و اسـالم   جهاني ديدگاه اين بر اساس ).48ص  ،1383حمد،  تركي(

پيشـرفتة   گيرند. اما اكنون كشـورهاي غربـي بـه دليـل در اختيـار داشـتن ابزارهـاي        قرارمي

هـاي جهـاني بـر سـاير جوامـع و       هاي روز و تحت كنترل داشـتن بانـك   اطالعاتي، فناوري

و  فنـاوري  و حاكميت تسلط اين در جريان اند و به گفتة انديشمندان آنچه ها مسلط فرهنگ

 اختيـار  و در غربـي  فرهنـگ  مسـلط  عناصـر  افتد، حاكميـت  مي اتفاق اطالعات تعادل عدم

 وسـيلة  بـه  جهـان  داشـتن  و در دست فرهنگ وادي و استعمار، از يفرهنگ استيالي داشتن

 زمينـه  درايـن  مسـلمانان  كه است در حالي اين .)43، ص1382السادات،  است (نقيب رسانه

 اي پروسـه  هـر چنـد   -و فرهنـگ  فنـاوري  حتـي  -و تبادل ارتباطات در عالم و ترند ضعيف

 نظـر  بـه ). 20، ص1390پـور ازغـدي،    رحـيم ( كند مي پايمال را ضعيف قوي باشد، طبيعي

 بـه  را آن فضـاي  بيشتر است، شدن جهاني از جزئي كه سازي جهاني ديدگاه از اين رسد مي

 جهـاني  كـه  چنـان  آن دهـد؛  مي سازي جهاني رنگ شدن جهاني به و دهد مي اختصاص خود

  .  كند مي تبديل ديني هاي آموزه براي تهديدي به را شدن
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 روزافـزون  گسـترش  اينكه وآن كرد نگاه مسئله اين به ديگر زاوية يك از بتوان شايد اما

 ديـن  بـه  ايجـاد نيـاز   زمينـه  نـدارد،  ها انسان فطرت با سنخيتي هيچ كه غرب مادي فرهنگ

 شـدن  جهـاني  ابعـاد  بررسـي  جهـاني  كميسيون .كند احيا جوامع در بين را ديني هاي وآموزه

 مجدد تأكيد مردم قلبي آرزوي امروز. كند مي گوشزد شدن در جهاني را اخالقي خأل وجود

 اي جامعـه  هنـوز  شـدن  جهـاني ... اسـت  اجتمـاعي  در زندگي اخالقي بنيادين هاي بر ارزش

 چـارچوب  به مبرم نياز وكشورها، به مردم ميان تعامل افزايش است، اما ايجاد نكرده جهاني

 گرايي امروزه، مادي). 10 ، ص1384عليقليان، ( دهد مي خاصي برجستگي مشترك، اخالقي

هاي گوناگون مواجه كرده است. اما گـرايش بـه    بشر را با بحران خداجو فطرت از دوري و

 هر قـدر  ها وجود دارد. چنانچه گروهي معتقدند دنيا دين و دينداري در اعماق وجود انسان

 نزديـك  شـدن  يكـي  سـوي  بـه  ريزي و برنامه و مديريت تربيتي، سازمان هاي روش نظر از

 از آن كـردن  تهـي  در صـورت  كـه  دارد را حسـن  ايـن  آن، مضـرات  از نظر ود، صرفش مي

 تربيـت  بـه  تـوان  مـي  اسـت،  كـرده  تحميـل  بـرآن  غـرب  كه انسان فطرت خالف محتواي

 خـود، حركـت   فطـرت  و در جهت باشند مشترك هاي آرمان داراي كه زد دست هايي انسان

 ديني هاي آموزه 5 شكل در). 109 ص، 1372و ديگران،  كاردان( را بازيابند خويش تكاملي

  .گردد مي ارائه شدن جهاني بستر در سازي جهاني ناشي از در خأل گسترش در حال

  

  

 

 سازيجهاني

 

هاي آموزه جهاني شدن
 ديني 

 سازي در بستر جهاني شدن هاي ديني در حال گسترش در خأل  ناشي از جهاني. آموزه5شكل 
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  و پيشنهادها گيري نتيجه. 3

 صـورت  در امـا . ندارد منافاتي ديني هاي آموزه با شدن جهاني دهد مي نشان ها نسبت بررسي

. آورد وجود به آن براي را هايي چالش تواند مي الزم آمادگي نداشتن و صحيح برخورد عدم

 مبتنـي  ديـن  واقعي چهرة معرفي و امكانات از استفاده صحيح، شناخت با توان مي مقابل در

 از تـر  مهـم . گرفت نظر در ديني تعاليم انتقال براي فرصتي را شدن جهاني اسالم، فطرت بر

 ترين كامل و آخرين عنوان به دين، اين گسترش اسالم دين تعاليم اصلي اهداف از يكي آن،

 و خيلـي  انسـان  آفـرينش  ابتـداي  از شـدن،  جهاني پس است. جهان مردم تمام در بين دين

 يـك  بـه  ها انسان تمام هدايت هدف با كند خطور خاكي سياستمداران ذهن به آنكه از پيش

 گرفتـه  قرار الهي پيامبران برنامة در او دستورهاي به عمل و يكتا خداي پرستش يعني نقطه،

 آن بـا  ناچـار  بـه  هـا  و فرهنـگ  جوامع تمام دهد، مي نشان شدن جهاني پيشرفت روند .است

 نگـه  دور فراينـد  اين از را خود متربيان تواند نمي تربيتي و تعليم نظام هيچ. شوند مي مواجه

 ديني هاي آموزه. ندارد حاصلي نابودي جز موضع اين چراكه برخيزد، آن با مبارزه به يا دارد

 شـود،  انجـام  صـحيح  شـكل  به بايد ديني در اين زمينه تربيت. نيست مستثني امر از اين نيز

 و تعقـل  معرفـت  بر مبنـاي  عقايد پذيرش شود؛ تقويت دروني و تقواي خدا به اعتقاد يعني

 به كودكان شود؛ پرداخته در متربيان انتقادي و تفكر قضاوت قوة پرورش به ازكودكي باشد؛

 شـناخت  بايـد  از هر چيز قبل مربيان. شوند تشويق دانش با همراه و مناظرة و پاسخ پرسش

 دارا را آن بـا  صـحيح  برخـورد  براي الزم و آمادگي ممكن تهديدهاي شدن، جهاني از كافي

 زيـادي  حد تا شدن جهاني تهديدهاي صورت در اين. كنند آشنا آن با را نيز و متربيان باشند

 شـكل  بـه  را دينـي  تعـاليم  توان مي جديد هاي و رسانه ابزارها از استفاده و با يابد مي كاهش

 اسـالم  شـمول  جهـان  دين گسترش براي فرصتي به را شدن و جهاني كرد ارائه تري جذاب

 شـناخت  ابتدا آن و الزمة و مبارزه كرد، ايستادگي بايد سازي جهاني در برابر اما. كرد تبديل

 هـاي  و فنـاوري  دنيـا  روز علـوم  بـه  شدن مجهز و سپس سازي غربي جهاني به نسبت كافي

  .است )Icte( آموزشي فاواي ) وIct( فاوا ) وIt( فا يعني و اطالعاتي ارتباطي جديد
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