
 

 

 

 

فرهنگیاسالموغربهایشدنمبتنیبرنظریهجهانی مقاله پژوهشي:
 2گوغريصادقي سعيد ، 1سورنا كياني

 40/41/69پذیرشمقاله:40/21/69دریافتمقاله:

چکیده

زندگی بشر و رابطه بینی و میزان درک خود از اهداف اکثر مکاتب مادی و ادیان الهی، بسته به نوع جهان
آن با جهان هستی، پایان تاریخ را حرکت به سمت و سوی ایجاد وحدت در بین اقوام و ملل مختلف جهان؛ 

دمکراسی با اصاالت دادن باه امانیسا  و    -دانند. مکتب لیبرالشمولی و جهانی شدن می و در اصطالح جهان
های خود در خصوص جهانی شدن ا   نظریه های مادی انسان؛ به طرح اه اولویت بخشی به حصول خواسته

هااای ارانساایک اوکویامااا و سااامونل هااانتینتتون پرداختااه اساات. لاایکن، اسااالم نااا  م ماادی    نظریااه
های م توم الهی در بسیاری از آیات نورانی قرآن کری ، و باه اساتناد   وسل ( بر اساس وعده وآله علیه اهلل )صلی

م( اعتقاد به ظهور منجای الهای در آخرالزماان و تشاکیل حکومات      السالاحادیث متواتر از معصومین )علیه 
الملال،  نیب طیم  یارهنت اوضاع گراتن نظر در جهانی مهدی )عج( دارد. هدف این مقاله آن است، تا ضمن

های ارهنتی غر  و اسالم در رابطاه باا جهاانی شادن و وظاایف جمهاوری       به تبیین میزان مواقیت نظریه
راستای ت قق جهانی شدن اسالم نا  م مدی بپردازد. این ت قیق از نوع کاربردی است و اسالمی ایران در 

ا ماوردی اساتفاده شاده و بادون       ایت لیلی و زمیناه  اهای توصیفیبا رویکرد آمیخته کمی و کیفی از روش
اری ایان  های ذهنی م قق؛ به توصیف و ت لیل آنچه که هست پرداخته شده است. جامعه آمدخالت استنتاج
نظران و خبرگان هستند که با توجه باه م ادودیت حجا  جامعاه آمااری      نفر از صاحب 082ت قیق حدود 

گیری اطالعاات در  نفر( از ارمول کوکران برای تعیین حج  نمونه آماری استفاده شد. ابزار اندازه 082)حدود
 ای انجاام گراتاه اسات.   کتابخاناه نامه بوده و گردآوری اطالعات با روش نظرسنجی از جامعه آماری، پرسش

دهد جهانی شدن با رویکرد اسالم رویکردی واقعی است و ج.ا.ا. نیاز برای آن در م یط ملای  نتایج نشان می
 و اراملی تالش کند.

 های ارهنتی.الملل، اه  نظریهجهانی شدن، م یط بینها:کلیدواژه
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مقدمه

 و عادالت ، آن، آساایش، راااه، امنیات    در که هستند ایجامعه به رسیدن آرزوی در همیشه ها انسان

 و مادی نیازهای تأمین و انسان برای آارینشنظام ، کری  قرآن نترش درباشد.  داشته وجود برابری

 بعثات . باشاد وجاود داشاته    آدمیان رویپیش بزرگ و مه  هدای باید، روی این از. اوست معنوی

 کاه و تکریمای   آدمای  وجاودی  اهمیات ، انسان عظمت از ، نشأت گراتهتوانمی نیز را الهی انبیای

 حادی  باه  وریآاان  و اقتصاادی  تکامال  ل اا   ازی، امروز انسان، دانست. اما نموده او از خداوند

باا توجاه    .است کرده آورحیرتخویش،  معنوی و معراتی تکامل با اش راااصله که کرده پیشرات

پردازان غربی، لیبرالیسا  را پیاروز عرصاه نبارد باا دیتار        به ت والت اخیر جهان؛ گروهی از نظریه

دانناد.آنان  مای  -حکاومتی  هاای نظاام  دیتر و ، امپریالیس س ائودالی، مارکسیس مانند:  -رقبای خود

ست، پاک بشار   های مادی انسان ادنبال ت قق خواسته دمکراسی به -معتقدند که چون مکتب لیبرال

ای جز پیوستن به ایادنولویی لیبرالیسامی نادارد. ایان     آخرالزمان جهت ت قق مطالبات خود؛ چاره

پردازان غربی مانند: ارانسیک اوکویاما )واضع نظریه پایان تاریخ خودشیفتتی، چنان برخی از نظریه

أثیر قارار داده کاه   ها( را ت ات تا  و آخرین بشر( و سامونل هانتینتتون )واضع نظریه برخورد تمدن

اند پدیده جهانی شدن تا زمانی در مسیر درست خود قرار دارد که مبتنی بر اصاول لیبرالیسا    مدعی

وسال (، آن   وآلاه  علیه اهلل  این در حالی است که اسالم نا  م مدی )صلی و ت قق اهداف آن باشد.

، پاک هایاطرت ندای با که نددامی ت قق قابل، اسارت زنجیرهای از رهایی برای را آرمانی جامعه

 و ظلا   هرگونه از عاری ای کهجامعه .شد خواهد منجر مهدوی جامعه تشکیل به و دارد یسازگار

 آن ت قاق  بارای  و، گفتاه  ساخن  آن از الهای  پیامبران ای کهاست. جامعه عدالت از لبریز و ؛تعدی

 در ؛انساان تاا   در مسیر تشکیل آن وجود داشته که باعث شده اسات  موانعی همواره اما؛ اندکوشیده

سر برد. بنابراین، جمهاوری اساالمی    ای بهزندگی در چنین جامعه آرزوی حسرت و در تاریخ طول

القرای جهان تشیع ا وظیفه دارد که در جهت اراه  آوردن شرایط جهانی شادن   عنوان امایران ا به  

 مهدوی ا اعالیت نماید.اسالمی ا تشکیل حکومت 

دمکراسی در برابار رقباای    -لیبرال با توجه به بروز تغییرات پیرامونی در قرن معاصر و توایق نسبی

پاردازان  های سلطنت موروثی، ااشیس  و کمونیس ؛ برخای از نظریاه  ایدنولوییکی خود، مانند: نظام

یبرال ا دمکراسای، دچاار مبالغاه     های عقب مانده در پیوستن به نظام لغربی در توصیف تمایل ملت

های موجاود در جهاان؛ باا    اند. مشکل آن است که مدعیان برتری لیبرالیس  بر دیتر ایدنولوییشده



 

 

  ارهنتی اسالم و غر  هایشدن مبتنی بر نظریه جهانی  626

منادی از امکاناات   المللیِ ارهنتیِ حاک  بار جهاان اماروز و بهاره    های م یط بیناستفاده از ویژگی

ان تاریخ؛ و البته م کوم به شکسات در  وسیع تبلیغاتی خود، اسالم را بزرگترین دشمن غر  در پای

دانند. بنا برآنچه گفته شد، جمهوری اسالمی ایران باید جهت پاساداری  برابر لیبرال ا دمکراسی می  

ا در   الساالم( )علایه  از حری  دین مبین اسالم ا بر اساس آیات قرآن کری  و احادیث متواتر معصاومین   

نماید و باا معراای و اشااعه دیادگاه اساالم ناا         راستای پروسه جهانی شدن اسالمی ایفای نقش

در خصوص ترسی  نوع زندگی بشر آخرالزماان، باه مقابلاه ارهنتای باا       وسال (  وآله علیه اهلل )صلیم مدی 

بپردازد. پک م قق بر آن شد تا ضمن ارایاه   سازیهای لیبرالیستی در خصوص پرویه جهانی نظریه

نسابت باه موضاوع جهاانی شادن؛ میازان       وسل (  وآله علیه اهلل )صلیهای غر  و اسالم نا  م مدی نظریه

مواقیت آنها را نیز؛ بررسی نماید و ارجام نیکی را که خداوند متعاال در ساایه ت قاق آن اهاداف     

  متعالی اسالم، برای قااله بشر ترسی  کرده است را به طالبان حقیقت، عرضه دارد.

« شدن جهانی»رهنتی اسالم و غر  در رابطه با پدیده های ااین مقاله  علمی به شرح اجمالی نظریه

-پردازد و موجب تنویر اذهان تشنتان حقیقت در رابطه با پدیده مذکور و سرنوشت بشریت میمی

ها را در خصوص تأمین سعادت مادی و معنوی بشر، مورد شود. در ضمن میزان مواقیت آن نظریه

هاای هدامناد   ن ت قیق غفلتی آشکار در برابار اعالیات  دهد. عدم انجام ایت لیل و ارزیابی قرار می

سازی، و هدایت پدیاده ماذکور باه مسایر ماورد پسندشاان اسات.         ها نسبت به پرویه جهانیغربی

بنابراین، دغدغه م قق آن است که در صورت عدم تعیین و تبیاین وظاایف حکومات اساالمی در     

های نظاام مقادس اساالمی در    عالیتا ا  )عج(  ساختن شرایط تشکیل حکومت مهدویراستای اراه

 رابطه با پروسه جهانی شدن، غیرهدامند و ااسارگسیخته گردد و مناتج باه نتاایج مطلاو  نشاود.     

 های زیر انجام شده است:ت قیق با اهداف  و سؤالبنابراین 

ه با در رابط وسل ( وآله علیه اهلل )صلیاسالم نا  م مدی  تبیین میزان مواقیت نظریه شامل هدف اصلی

 باشد. شدن اسالمی می پدیده جهانی

های دمکراسی بر اساس اصول خود و نظریه ا تبیین میزان مواقیت لیبرالبر مبنای 1هدف ارعی

هدف شدن است. و  در رابطه با پدیده جهانی نتتونیهانت سامونلارهنتی ارانسیک اوکویاما و 

 باشد.  شدن میدر راستای ت قق پدیده جهانی تبیین وظایف جمهوری اسالمی ایران : 0ارعی

 شدن اسالمی به در رابطه با پدیده جهانی (ل علیه و آله وس اهلل لی)صاسالم نا  م مدی  نظریهسؤال اصلی: 

 چه میزان مواق خواهد بود؟
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 وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق پدیده جهانی شدن چیست؟: 1سؤال ارعی 

 های ارانسیک اوکویاما ولیبرال ا دمکراسی بر اساس اصول خود و نظریه:  0سؤال ارعی

 شدن به چه میزان مواق خواهد بود؟ در رابطه با پدیده جهانی نتتونیهانت سامونل

 مبانینظری

مفهومشناسی
و میل خود به خودی تاریخ به  1«پروسه» به مثابه یک توانمی را« جهانی شدن»:جهانیشدن-

وجود « جهانی شدن»بنابراین، تعاریف زیادی ازها دانست. ها و کثرتها، ذهنیتپارچتی عینیت یک

خوانی بیشتری داشته باشد:  دارد، ولی شاید تعریف زیر از وایه یاد شده، با موضوع این مقاله، ه 

معه شدن، دره  آمیزی اقتصاد، جا جهانی»میالدی  1331المللی در سال مطابق تعریف کمیته بین

شناسی، سیاست، ارهنگ و راتارها از طریق نفی مرزها، پیوستتی ملّی و اقدامات دولتی 

توان گفت که جهان امروز، عصر وابستتی متقابل (. به طورکلی می161: 0226چامسکی، «)است

های نسبی خود را در عرصه اقتصاد، ارهنگ و سیاست است و هر کشور و ملت همواره باید مزیت

ها چه بخواهند، شود. ملتهایش نقش برآ  می ها و برنامهزیرا بدون آن، همه طرحمشخص کند؛ 

شدن ارآیندی گریز ناپذیر شان با جهان پیوند دارد. جهانی چه نخواهند، اقتصاد، ارهنگ و سیاست

تواند بنا ها و تهدیداتی است که هر ملتی میاست که به ل ا  منطق حاک  بر آن، آکنده از ارصت

آوری اازوده شود، جهان رایط خاص خود، از آن تأثیر پذیرد. هر چه به گستره عل  و انبر ش

شود و در این مکان کوچک به نام سیاره زمین، همه چیز رنگ و بوی جهانی دارد  تر می کوچک

(.036: 1682)کاظمی،

ارق میان جهانی شدن اسالمی  :درخصوصپدیدهجهانیشدنوسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیدیدگاهاسالمنابمحمدی-

ماند، چرا که هدف جهانی شدن غربی ارو بردن تمام با جهانی شدن غربی، به شاهراه و بیراهه می

مناسبات جهانی و انسانی ا اع  از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ارهنتی و... ا در قالب مناسبات 

ف آن کسب حداکثر سود مادی داری غر  است؛ یعنی نظامی که یتانه هدحاک  بر نظام سرمایه

کرد  باشد. روشن است که م صول چنین تفکری جز به اساد و تباهی نخواهد انجامید؛ و عملمی

دنبال نخواهد  چنین نظامی، جز بیماری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ارهنتی و... را برای بشر، به

وجودی انسان است که  داشت. ولی، جهانی شدن در اندیشه اسالمی، متکی بر اطرت و ساختار

                                                 
1 . Process 
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ها را راست و از آن را به ارمان خدا بنیان نهاده، تا بدین وسیله کجی وسل ( وآله علیه اهلل )صلیپیامبر اکرم 

های جهانی شدن اسالمی عبارتند سقوط انسان به ورطه هولناک هالکت جلوگیری کند. اه  ویژگی

 (: 86و 88: 1686از )شیرازی، 

 ومی دینی دارد و مجموعه اوامر و نواهی الهی است که در پی تهاذیب  جهانی شدن اسالمی مفه

 نفوس و ایجاد م بت نسبت به دیتران و جلب منااع و داع ضرر از بشریت است.

     ،جهانی شدن اسالمی قادر به ایجاد رااه و تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشار اسات و رشاد

 دارد.ارزانی میتوسعه، عدل و اخالق را در کنار یکدیتر، به انسان 

 های دینی است.نظام اقتصادی اسالم در چارچو  احکام دینی قرار دارد و تابعی از ارزش 

 داند.اسالم رباخواری و ظل  و ست  اقتصادی به دیتران را حرام می 

 کند.اسالم احتکار )ان صار در تولید، بازار کاال، سرمایه و کار( را نفی می 

 اص و رهبری اقتصادی دولتی مشاخص را بار دیتار کشاورها     اسالم سیادت و برتری ملتی خ

 پذیرد.نمی

گاوی  پاساخ  دطباع بایا   باه  به سبب جامعیت و خاتمیتی که دارد؛ دینی جهانی اسات و دین اسالم 

اسالم داعیاه جهاان شامولی دارد و اساتقرار      تمامی نیازهای مادی و معنوی بشر تا پایان دنیا باشد.

در اصال   داناد. ا نیز بهترین دلیل جهان شمولی بودن خود مای رعج( )حکومت جهانی حضرت مهدی

همان حرکت از کثرت به سوی وحدت؛ و به عباارتی جهاانی شادن    « و اناالیه راجعون اناهلل»مفهوم

نژاد، قومیت، ارهنگ  دنبال تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر )بدون توجه به هاسالم بالهی است. 

آنچه که تضاد و مخالفتی با اصول توحید، نبوت و معاد نداشته باشاد؛  باشد و با هر و ملیت آن( می

اهداف امانیسمی  ؛ ت ققا دمکراسی  طراداران لیبرالهای نظریهنماید. اسالم برخالف مخالفت نمی

دیان   داناد. های اقتصادی، سیاسی، ارهنتی و... انساان نمای  گرایانه را مقدم بر همه اعالیتو مادی

-اس مفاهی  و تفسیر برخی از آیات قرآن کری  و روایات انمه معصومین )علایه  مبین اسالم بر اس

السالم( که در ادامه همین مب ث به عنوان نمونه، به ذکر شماری از آنها پرداخته شده است، پروسه 

داناد. بعضای   جهانی شدن اسالمی ا تشکیل حکومت مهدوی ا را امری م توم و غیرقابل تغییر می  

 عبارتند از:  )عج(یات مرتبط با ب ث حکومت جهانی مهدی از آیات و روا

     وعداهلل الذین آمنوا منک  و عملوا الصال ات لیستخلفنه  ای االرض کماا اساتخلف الاذین

من قبله  و لیمکنن له  دینه  الذی ارتضی لها  و لیبادلنه  مان بعاد خاواه  امناا یعبادوننی        
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 (.11آیه  -سوره مبارکه نورالفاسقون )شیئا و من کفر بعد ذلک ااولئک ه   الیشرکون بی

دهد که قطعاً انجام دهند، وعده میکارهای شایسته آورده و ایمان خداوند به کسانی از شما که »

گونه که به پیشینیان آنهاا خالاات روی زماین را    خواهد کرد، همانحکمران روی زمین  آنان را

و تارس  خواهد سااخت؛  دار بر جا و ریشهپا را که برای آنان پسندیده، دین و آیینی بخشید؛ و 

و چیازی را شاریک مان    پرستند  تنها مرا میکند، آنچنان که مبدل میشان را به امنیت و آرامش 

  .«کسانی که پک از آن کاار شوند؛ آنها ااسقانند نخواهند ساخت و

  ارماید: خداوناد  می« ی ی االرض بعد موتها هللاعلمو ان ا» در تفسیر آیه السالم( )علیه امام کاظ

/ 1کند که یاوران مهدی در اجرای عدالت هستند. )مکیال المکارم/ جزمین را با مردانی زنده می

 ( 81ص

 د آگااه باشای  »چناین مای ارمایاد:     مهادوی در توصیف حکومات   السالم( )علیهعلیامیرالمؤمنین

ی هاا کومات داری بر شما حکومت خواهد کرد که از هماه ح  زمام واردایی در پیش رو دارید 

خواهد داد.  ، آنها را کیفرایدرایج دنیا متفاوت خواهد بود، او با کارگزاران ناشایست برخورد نم

به روی او نمایاان و   های خود راگنج زمین و آسمان در دوره او از داشته خود مضایقه نکنند و

باا دالیال    وباه وسایله او زناده     وسال (  وآله علیه  اهلل )صلیو سنت پیامبر ، عرضه کنند. روش او عادالنه

حکومات او   های آشکار بر شما حکومت خواهد کرد و لذت عدالت را در سایهروشن و برهان

نهاج البالغاه/   .« )خواهید چشید، احکام قرآن و سنت نبوی توسط او زنده و نمایان خواهد شد

 ( 186خطبه

  در حکومات او هرگوناه   »د: ارمایچنین می مهدویدر توصیف حکومت  السالم( )علیهامام رضا

برچیده و زمین از ستمتران پاکیزه و با عدالت ارماانروایی کناد و در حکومات او     جور و ست 

 (                            683صاالرشاد/ مفید/ ) «.تعدی به حقوق دیتری نکندهیچ کک

شر از دیدگاه اساالم ناا    شود، پایان تاریخ مادی ببنابرآنچه که از آیات و روایات اوق استنباط می

وسل ( منجر به ت قق وعده الهی، ظهور یتانه منجی عال ، حاکمیت حاق   وآله علیه اهلل م مدی )صلی

بر روی زمین و تشکیل مدینه ااضله اسالمی خواهد شد. ت قق چنین ادعایی قطعی و سانت الهای   

ها ل اطری کل انسانگیری جامعه بشری بر اساس اطرت الهی خواهد شد و آمااست و باعث شکل

خصاوص   هبا  –مردم جهاان   آوردن های مه  انقال  مهدوی، رویژگیوی . ازشوددر آن ل ا  می

 )عاج( بنابراین، حکومت جهاانی مهادی  ( 300ص ه/المودبه اسالم است. )ینابیع -انمسی یان و یهودی
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مبانی اکاری و   باشد و آرمان مشترک تمامی بشریت است.از تعلق به قوم و نژادی خاص، بری می

السفی جهانی شدن الهی، ره آورد وحی رحمانی، بعثت انبیاء و امامت اولیاست که عقل و اطارت  

-( بر اساس آیاات و روایاات پایش   133-112: 1688، ادیبزند. ) اصیل انسانی بر آن مهر تایید می

شادن اساالمی    های جهانیچنین آیات متعدد دیتری از قرآن کری  مصادیق عینی برنامه گفته، و ه 

شادن دیان اساالم و خادا م اوری      جهاانی های با اهداف و ویژگی)عج( در حکومت جهانی مهدی 

ایجااد ملات واحاد در    ؛ گسترش عدل و داد در سراسر گیتی ؛جدایی دین از سیاستعدم  گردیدن؛

ارتقاا معنویات در باین ماردم در     ؛ بستتی اکری، اعتقادی و آرمانی باشند سطح جهان که دارای ه 

نوسازی و دگرگونی در اماور   ؛احیاگری؛ های آنتکامل اکری بشر و رشد آگاهی؛ حد اعالی خود

جان، مال و آبروی  عبارت دیتر)به ایجاد امنیت و صلح جهانی؛ ارهنتی، اقتصادی و سیاسی جهان

هاا و  های طاغوتی، استبدادی و اختناقی کاه منشااء تماامی آشاو     و حکومت( شودمردم حفظ می

ها بر مدار عقیاده و ایماان، نفای    بندی انسانخواهند شد؛ طبقهبرچیده  ؛امنیت و صلح هستندمخل 

، راااه گیارد؛  پذیری و در نظر گراتن حقوق مشاترک بارای بشاریت انجاام مای     گری و سلطهسلطه

رضاایت و خشانودی از    ؛شودمتوازن به معنای واقعی خود، در جامعه متجلی می پیشرات و توسعه

باه واساطه وجاود حکومات     ؛ رساد ود، در بین همه ساکنان زمین به منصه ظهور مای وضعیت موج

اطاعت از  ؛ارستد صال ان بر زمین، خدای متعال برکت و رحمت واار خود را به اهل زمین ارو می

 ( 186: 1688، ادیب) گیرد.به طور کامل و با خلوص نیت انجام می )عج(امام زمان 

جمهاوری اساالمی ایاران در راساتای جهاانی      :پدیدهجهانیشدناسالمینقشجمهوریاسالمیایراندر

اا شناساایی   و ت لیل م ایط  1المللی امروزی، با توجه به اسناد باالدستیشدن اسالمی در م یط بین

هاا و تهدیادات موجاود در م ایط     نقاط ضعف و قوت م یط داخلی و همچنین شناخت ارصات 

اراه  آوردن تدریجی شرایط تشکیل حکومت مهدوی  و همچنین وظایفی که در راستای -خارجی

 های ذیل بپردازد: دارد باید به انجام اعالیت

هایی است که باید در درون کشور انجام گیارد  شامل آن دسته از اعالیت هاي داخلي:الف: فعاليت

اجتماعی  و به تربیت جامعه بر اساس التوی اسالمی بپردازد که عبارتند از: تعلی  و تربیت اردی و

آحاد جامعه بر اساس مبانی ارزشمند دین مبین اسالم؛ تقویت بنیاد خانواده؛تقویت روحیه تعااون و  

همکاری در سطح جامعه؛ ت ری  عوامل اساد در جامعه؛ ت کی  روابط اجتمااعی؛ تقویات روحیاه    
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 نظارت و مسئولیت همتانی در سطح جامعه؛ گسترش خودکفاایی و عادالت اقتصاادی در جامعاه؛    

ساازی آن در  گیری از تمادن غنای اساالمی و ارهناگ    تقویت روحیه خدام وری در جامعه و بهره

 ( 183: 1688، ادیبباشد. )تمامی سطوح اجتماع می

های ارهنتی، سیاسای، اقتصاادی هساتند و باا     شامل آن دسته از اعالیت هاي خارجي:ب: فعاليت

یی در جهان اسالم و اشاعه ارهناگ جهاانی   المللی امروز، موجب همتراتوجه به شرایط م یط بین

 (.  133ا136: 1686باشند: )شیرازی، گردند؛ و به شرح زیر میشدن اسالمی می

های واالی انسانی و دینی به جهاان  هایی از قبیل: انتشار ارزشهای ارهنتی: شامل اعالیتاعالیت (1

های حکومات مهادوی؛   گیبشری؛ تالش اندیشمندان، ارهیختتان و علمای اسالمی در تبلیغ ویژ

های مردم از ابعاد تهاج  ارهنتی غر ؛ توسعه منطق گفتتو بین نخبتان اکاری  آگاه نمودن توده

ریزی جهات ارتقاا معناوی و اخالقای جواماع اساالمی و       و مذهبی در سطح جهان اسالم؛ برنامه

علمای اساالم  های مذکور در روابط بین مسلمانان؛ ترویج روح اجتهاد، تقویت نقش اشاعه ارزش

 باشند. گویی علمی به سؤاالت نسل جوان و ت صیلکرده و ... میجهت پاسخ

هایی از قبیل: تالش در راستای ایجاد وحدت و حاذف عوامال   های سیاسی: شامل اعالیتاعالیت (0

تفرقه در بین امت اسالمی؛ تالش در راستای بیاداری اساالمی در جهاان اساالم؛ اتخااذ مواضاع       

المللی؛ تقویت های مسلمان نسبت به قضایای جهان اسالم در مجامع بینملتمشترک و هماهنگ 

 باشند.ای اسالمی نظیر سازمان کنفرانک اسالمی و ... میهای ارامنطقهسازمان

ریزی جهات  هایی از قبیل: ایجاد بازار مشترک اسالمی؛ برنامههای اقتصادی: شامل اعالیتاعالیت (6

ن جواماع اساالمی و توزیاع عادالناه ثاروت و تقویات نهادهاای        کاستن از ااصله طبقاتی در بای 

اقتصادی اسالمی، جهت کاستن از تأثیر مخر  حاکمیت اقتصادی هژمونی غر  بر جهان اسالم، 

 باشند.  می

ویژگی و مکتبلیبرالیسم طورکلی پیشینه موضوع جهانی شدن  به  :هایآنمفهومجهانیشدندر

لوهان )واضع نظریه دهکده های مکتوان در نظریهمکراسی( را می)براساس ایدنولویی لیبرال ا د

جهانی(، ارانسیک اوکویاما )واضع نظریه پایان تاریخ و آخرین بشر( و سامونل هانتینتتون )واضع 

جهانی، جهانی شدن،  پارچتی یک»به معنای  1شدنجهانی پدیدهگرات. ها( پینظریه برخورد تمدن

را  یک پرویه طراحی شده است که ریشه آن« ... شدن جهان و شدن، کوچک ای شدن، اراگیر سیاره

                                                 
1- Globalization 
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ی معن دارای «شدن جهانی»با این نوع تفکر، غربی یاات.  هژومونیهای اقتصادی در سیاست باید

 ای از الزامات نظری پیرامون چتونتی اقامت درمجموعهشد و در واقع؛  خواهد«سازیجهانی»

ردپای این کند. ( را به جهانیان ت میل میدهدوعده آن را می وکراسی)لیبرال ا دم« دهکده جهانی»

-مداران کشورهای متعلق به امپراطوری جهانی توان به وضوح در ادبیات سیاستمی انتاره نظری را

عبارت دیتر، هژمونی غر  به دنبال آن است که  ؛ به( یااتمذکور سازی )به عنوان مجریان پرویه

نقش در پروسه جهانی شدن، مسیر آن را به سمت و سوی ت قق اهداف خود با مداخله و ایفای 

بر جهان است، تغییر دهد؛ و جهان را مطابق با ایدنولویی « حاکمیت لیبرال ا دموکراسی»که همانا 

را به « شدن پروسه جهانی»های خود، شکل داده و هدایت نماید؛ و در نهایت و در راستای خواسته

 : مقاله( 1688تبدیل نماید. )راغب، « سازیپرویه جهانی»

های جهانی شدنی که بر پایه لیبرال ا دموکراسی و اولویات دادن اماور ماادی بار معنویاات       ویژگی

تعریف شوند، عبارت است از: رهبری و هدایت جهان توسط قدرتمندان و زورگویان؛ اداره جهاان  

م وجاود امنیات ااردی و اجتمااعی؛     با رویکرد سکوالریستی؛ بروز ب ران معنویت در جهان و عاد 

های مه  در باین کشاورهای خااص؛ اصاالت امانیسا  در دنیاا؛ سایطره        آوریان صار دانش و ان

ها در مدیریت منابع رنگ شدن نقش دولت تکنولویی غر  بر جهان؛ اصالت یااتن عقل مادی؛ ک 

هاا؛ ااازایش   ارهناگ  ها؛ تسلط ارهنگ غر  بار دیتار   های ارهنتی ملتمالی و اقتصادی و مقوله

بیکاری، اشاعه اقر، کاهش سطح دستمزدها و ... در بسیاری از کشاورهای جهاان، در اثار اصاالح     

المللی پاول و باناک جهاانی    المللی نظیر صندوق بینساختارهای اقتصادی مورد نظر موسسأت بین

گاذاری آزاد؛  مایههای سرتسلط قدرتمندان بر منابع ثروت کشورهای درحال توسعه به انجام اعالیت

تر و اقرا، اقیرتار خواهناد شاد( مادعی پایاان      ها )اغنیا قویاازایش ااصله و نابرابری در بین ملت

عدالتی و ظل  در جهان؛ ارج یت کساب مناااع   تاریخ و عصر ایدنولوییک بودن؛ رواج تبعیض، بی

لیبرالیسامی دانساتن و ...   ها؛ ت قق سعادت بشر را در گرو پاذیرش مارام   اقتصادی بر همه اعالیت

 (.  061و166و163: 1688، بیاد)

  :هایلیبرالـدمکراسیدرخصوصجهانیشدننظریه

این گروه ا ارانسیک   :شدن ( در خصوص جهانيهامدرنيسم) تجددگرايانديدگاه  :الف

های قانل به حاکمیت وحدت در اعالیتآید ا اوکویاما از تجددگرایان سرشناس غر  به شمار می

 د... در سطح جهان هستند و اعتقاد دارند که گردش امور دنیا بای سیاسی، اقتصادی، ارهنتی و
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دنبال آنند که  هها بیشتر بهای جهانی هدایت و نظارت شود. البته مدرنیس ت ت حاکمیت سیست 

رین لیبرالیس  را بهت ا ارآیند و پروسه جهانی شدن را به پرویه جهان سازی تبدیل و دمکراسی

با ( بر اساس نظریه اوکویاما 1683:030)انقال  اسالمی ایران،  سیست  اداره امور دنیا معرای کنند.

شکست کمونیس  و اروپاشی ات اد جماهیر شوروی، سلطه آمریکا بر جهان بالمنازعه؛ و اندیشه 

تاریخ را رق   دموکراسی ا لیبرال پایانشود و سرانجام ها پیروز میلیبرالیس  بر دیتر ایدنولویی

ای معتقد است که ااول زندگی اجتماعی بشر، موجب بینانهطور بسیار خوش خواهد زد. اوکویاما به

اندیشند هایی که تنها به آسایش خود میخواهد شد که ما به آخرین انسان تبدیل شوی ، ولی انسان

: مجله 1661، نژاد و از هر گونه گرایش به سوی اهداف متعالی م روم خواهند بود )غنی

 (. 36شماره

پایان تاریخ، زمانی است کاه انساان   »نویسد:  در کتا  پایان تاریخ و آخرین انسان خود می اوکویاما

ترین نیازهاای بشاری بارآورده    ترین و اساسیبه شکلی از جامعه انسانی دست یابد که در آن عمیق

یادنولوییکی خاود، مانناد: سالطنت     لیبرال ا دموکراسی بار رقباای ا   شود. بر این اساس، با پیروزی 

هاای عقاب ماناده باه نظاام       تری از سوی برخی از ملت موروثی، ااشیس  و کمونیس ، گرایش بیش

گویاد:  ( اوکویاماا مای  1683:083)انقاال  اساالمی ایاران،    « لیبرال ا دمکراسی بوجود آمده است. 

آخرین شاکل حکومات و   ممکن است لیبرال ا دموکراسی نقطه پایان تکامل ایدنولوییک بشری و  

پایان تاریخ باشد. وی در قسمتی از کتاا  پایاان تااریخ و آخارین انساان خاود، ماذهب شایعه و         

 (  036داند. )همان: حکومت جمهوری اسالمی ایران را بزرگترین دشمن لیبرال ا دموکراسی می

-سانت تجددگرایان )پساا   شدن: ( در خصوص جهانيگرايانسنتتجددگرايان )پساديدگاه  :ب

رویادادهایی کاه در   نام غربی است ا  گرایان صاحبا سامونل هانتینتتون از سنت  معتقدند( گرایان

ها و تجار  تلخ و شیرین بسیاری برای انسان شاده و از نسالی باه    موجب آموزه، طول تاریخ بشر

وان تا گااه نمای   نسل دیتر انتقال یااته است، بر عقل و تفکر و تجربه شخصی اولویت دارد و هایچ 

، مبادل سااخت و اصاول لیبرالیسا  را     های مختلف را به یک ارهنگ واحاد آدا ، سنن و ارهنگ

ها از سوی سامونل هانتینتتون استراتژیست دولت گزین تمامی آنها نمود. نظریه برخورد تمدن جای

الملل واقاع شاد، بلکاه    آمریکا مطرح گردید و ضمن آنکه م ور مباحث نظری در حوزه روابط بین

لوحه سیاست خارجی آمریکا ه  قرار گرات. هانتینتتون اعتقاد دارد که باا پایاان جناگ سارد،     سر

ها آغاز شده اسات. وی هشات تمادن    ها پایان یااته و عصر برخورد تمدندوران رقابت ایدنولویی
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های غربی، کنفوسیوسی، یاپنی، اسالمی، هندو، اسالو، ارتدکک، آمریکای التین بزرگ دنیا را تمدن

داند. بر پایه این نظریه در قرن آینده، مشعل رهبری جهان از نظر سیاسای در  احتماالً آاریقایی می و

دست آمریکا و اروپا خواهد بود و احتماالً مرکز قدرت از آمریکا به ادراسیون اروپا منتقل خواهاد  

د قرن اروپا خواهاد  اگر این قرن، قرن آمریکا نباشد، به احتمال زیاشد. بر اساس ادعای هانتینتتون؛ 

( ارکاان نظریاه   038: . پک از آمریکا و اروپا، یاپن، چین و روسیه مطرح خواهند باود. )هماان  بود

گرایای در قالاب   احیای جدید ملت؛ تضعیف ناسیونالیس  ک؛پایان نبرد ایدنولوییمذکور عبارتند از: 

نصار، رویاارویی   ) ن.ها به دلیل نبود سایطره بالمنازعاه یاک تماد    ضرورت برخورد تمدنو  تمدن

ها را ناوعی برخاورد   ( هانتینتتون دلیل برخورد دولت32ش ،کلک، ها و سازندگی آینده بشر تمدن

سااله اساالم و غار  رو باه ااازایش و       1322داند. وی بر این باور است که خصاومت  تمدنی می

دیتر باشاد و در نهایات تمادن اساالمی و کنفوسیوسای در کناار یکا       آبستن حوادث خونباری می

رویاروی تمدن غربی و مسی ی خواهند ایستاد، ولی این تمدن غربای اسات کاه سارانجام پیاروز      

( البته هانتینتتون بعدها در نظریه خود تغییراتای را اعماال نماود    601 :1683بیتدلی، خواهد شد. )

ان قصاه  گمها گفته بودم، بیکتا  برخورد تمدن در»توان به مورد زیر پرداخت: که از آن جمله می

اسالم یکسره خواهد شد و کار این تمدن به پایان خواهد رساید، اماا اکناون پاک از مشااهدات و      

-آن را پایاان یااتاه مای   ا   ملموسات دریاات  که نظریه پیشین من در مورد اسالم و تمادن اساالمی  

 «اسات.  اشتباه بوده است. اکنون من باور دارم که تمدن اساالمی، تمادنی پایاا و مانادگار     ا  دانست 

ها، سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله ( بر اساس این نظریه، تقابل تمدن6: 1688، قانع بصری)

توان از دیدگاه هانتینتتون دالیل زیار را بارای   آید. در مجموع میهای عصر نو به شمار میدرگیری

 ( 3 :1661ها بر شماری کرد: )امیری، برخورد تمدن

 ها. اساسی در میان تمدنهای واقعی و وجود اختالف (1

تر شادن اسات )دهکاده جهاانی( و      با گسترش وسایل ارتباط جمعی، جهان در حال کوچک (0

 یابد.درون هر تمدن امکان اشتراک اازایش می

ها را از هویات دیریناه   روندهای نوسازی اقتصادی و ت ول اجتماعی در سراسر جهان، انسان (6

 سازد.شان جدا میو بومی

 های ارهنتی سرپوش گذارد. ها و اختالفر ویژگیتوان بکمتر می (3

 شود.  گرایی اقتصادی در حال رشد است و از این طریق، خودآگاهی تمدنی تقویت میمنطقه (1
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شناسیروش
مقاله، تبیین مفهومی از جهانی شدن است که ت قق  از آن جا که هدف اصلی از تدوین این

سعادت دنیوی و اخروی بشر را به دنبال دارد و وظایف جمهوری اسالمی ایران را در اراه  

شدن غربی مطرح  حکومت مهدوی و مقابله با آات جهانیآوردن تدریجی شرایط تشکیل 

 قق سعی دارد تا بدون دخالت کند، پک از نوع کاربردی است. در ضمن با نترش به آنکه م می

ها به های ذهنی خود، به توصیف آنچه که هست بپردازد و نسبت به تنظی  دادهدادن استنتاج

های مرتبط با اهداف ت قیق اقدام نماید؛ و نیز در راستای ت لیل کیفی منظور نشان دادن واقعیت

وصیفی ا ت لیلی و از جهت مفاهی  و سؤاالت ت قیق گام بردارد، بنابراین، ت قیق با روش ت

ای ا موردی و با رویکرد آمیخته کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری دیتر با روش زمینه

کننده در همایش مهدویت نظران و خبرگانِ شرکتنفر از صاحب 082این ت قیق ا حدود 

ت روحانیون، اند ا از طبقاهای صدا و سیمای تهران بوده خورشیدی در سالن همایش 1632سال

اند. بنابراین با توجه ها، دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد انتخا  شدهاستادان دانشتاه

 به م دودیت حج  جامعه آماری در این ت قیق، از ارمول کوکران و با انتخا  ضرایب زیر
 

         =0/03    
 

ر ضمن در این مقالهه  ازهرار ن هر سهوج  و     نفر گردید. د 03حجم نمونه آماری محاسبه شد و تعداد آن 

و میدان   ایآوری میدان  از نمونه آماری  پرسشوامه زوده و گردآوری اطالعات زا روش کتازخانهجمع

  انجام گرفته است

های رات، هر یک از سؤاالت آن ناظر بر یکی از ویژگیسؤال که گمان می 62ای با تعدادپرسشنامه

غربی؛ و همچنین وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ااراه  آوردن  شدن اسالمی و جهانی 

باشد، تنظی  گردید. به منظور اازایش روایای پرسشانامه    )عج(مهدی  شرایط تشکیل حکومت جهانی

های متفاوت، از مشاوره خبرگاان در ن اوه    مذکور، طی چند مرحله، در سطوح مختلف و با ترکیب

هاا، تغییارات زیاادی در تعاداد و م تاوای      د و متأثر از همان مشاورهطراحی سؤاالت استفاده گردی

 62و سرانجام به  61و در مرحله بعدی به  01به  32سؤاالت اعمال شد. بنابراین، تعداد سؤاالت از 

عامل تغییر یاات. پک از اجماع نسبی در خصوص تعداد ساؤاالت و متغیرهاایی کاه مبناای طارح      

نظاران قارار گراات. باا     ناماه در اختیاار صااحب   نسخه پرسش 12اد سؤاالت مذکور شده بود، تعد

نسخه از آن ا به تعاداد جامعاه آمااری ا باا شاکل        62نامه، تعداد حصول اطمینان از روایی پرسش
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 آوری گردیدند.نظران به آنها، جمعنمونه در صف ات بعدی، تهیه، توزیع و پک از پاسخ صاحب
 تفیسر ذهنی و با استفاده از آمارهای توصیفی انجام گردید. ها باتوصیف وتجزیه و ت لیل داده

هایتحقیقویافتههاتحلیلدادهتجزیهو

 تجزیه ت لیل دادهای مربوط به سؤاالت ت قیق به ترتیب زیر است:

در رابطاه باا پدیاده جهاانی شادن       وسال (  وآله علیه اهلل )صلیاسالم نا  م مدی  نظریه الف: سؤال اصلي:

 اسالمی به چه میزان مواق خواهد بود؟

 ( ت لیل سؤال یک  براساس ادبیات ت قیق1

مبانی اکری و السفی جهانی شدن الهی در آیات متعددی از قارآن کاری  و روایاات متاواتر انماه      

ها بر مدار بندی انسان بقهریشه دارد، و بر مبنای خواسته اطری بشر که همانا ط السالم()علیه معصومین 

پاذیری و  گاری و سالطه  عقیده و ایمان ا نه براساس نژاد، خاون و رناگ پوسات ا و نفای سالطه       

باشد، استوار گردیده است. ایان مباانی    چنین در نظر گراتن حقوق مشترک برای کل بشریت می ه 

انساانی دارناد و نقطاه    جویی و حفظ کرامات  گرایی، یکتاپرستی، عاقبتمترقی که ریشه در اطرت

ها در جامعه جهانی؛ و ل ا  نمودن اعتقاد به معااد در ترسای    همه انسان مشترک و عامل همترایی

راتار اجتماعی بشر ا زندگی اردی، جمعی و جهانی ا دارند، ارکان تمدن اسالمی در چهارده قارن    

ن رو، برناماه جهاانی شادن    اند و نوید بخش جهانی شدن الهی هستند؛ از ایا گذشته را تشکیل داده

باشد ا از بنیان باا یکادیتر تفااوت     سازی غربی ا که در پی سلطه بر انسان می  الهی با پرویه جهانی

دارند. اسالم در پی خدام وری، ارج نهادن به مقام انسانیت؛ عطای استقالل آگاهانه باه انساان بار    

هاای جامعاه   وست. اه  اصول و ویژگای اساس قوانین دینی و الهی؛ و ممانعت از ت میل اراده به ا

گساترش  ، جدایی دین از سیاسات مهدوی ا پروسه جهانی شدن از دیدگاه اسالم ا عبارت از: عدم   

ارتقااء معنویات   ، بستتی اکری، اعتقادی و آرماانی  ه  باایجاد ملت واحد ، در سراسر گیتی تلاعد

ی و دگرگاونی در اماور ارهنتای،    احیاگری، نوسازبشر،  تکامل اکری و رشد آگاهی، در بین مردم

منشااء   کاه  هاای طااغوتی  حکومت ؛ برچیدنایجاد امنیت و صلح جهانی، اقتصادی و سیاسی جهان

، کلماه توسعه متوازن به معنای واقعای  ایجاد هستند،  جهانی ها و مخل امنیت و صلحتمامی آشو 

از اماام   خالصانه عتاطاو  رضایت و خشنودی از وضعیت موجود در بین همه ساکنان زمینوجود 

 است.عج( ) زمان

 نامه: ( ت لیل سؤال یک  براساس پاسخ خبرگان به سؤاالت پرسش0
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طورکلی، نظر قطعی م قق بر آن است که ارجاع این گونه موارد م توم ا که متضمن آنها، وعده   به 

های جامعاه  اسخکری  و روایات متواتر معصومین علیه  السالم است ا به پ الهی، آیات نورانی قرآن

هااای بخشااودنی بااه صاادق گفتااهآمااری، نعوذبااااهلل شااک بااه حقانیاات قاارآن مجیااد، و جفااایی نا 

باشد. لیکن، برای اثبات حقانیت این ادعا به مخاطبان غیرشیعی، نسابت باه   می )علیه  الساالم( معصومین

سؤاالت ت قیاق،  گویی به نظرسنجی از جامعه آماری ت قیق، اقدام شده است. از این رو برای پاسخ

ناماه  مطروحاه در ماتن پرساش    12الای   1به تفسیر نظرات جامعه آمااری در خصاوص ساؤاالت    

 شرح جدول زیر بوده است:   نظران به آنها به ای  که پاسخ صاحبپرداخته

 نتیجه نظر خواهی از نمونه آماری در  پرسشنامه مربوط به  سؤال اصلی :1جدول 
سؤاالت           

 نامه پرسش
 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی اسخپ

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 باشد؟شدن و تحقق سعادت بشر مؤثر می الهی بر جهان، تا چه اندازه در در پروسه جهانی رهبری یک فرد صالح و برگزیده 1سؤال 

 3 3 3 3 3 3 3 3 %133 03 %133 03 1پاسخ سؤال 

 باشد؟عدم جدایی دین از سیاست تا چه اندازه در در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر می 2سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %23 6 %03 22 %133 03 2پاسخ سؤال 

 باشد؟ مؤثر میمحوریت فضایل اخالقی در اداره امور جهان، تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی   0سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %13 0 %03 22 %133 03 0پاسخ سؤال 

 باشد؟اصالت خدا محوری در اداره امور جهان، تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر می 2سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %13 0 %03 22 %133 03 2پاسخ سؤال 

 5سؤال 
-شدن و تحقق سعادت بشر مؤثر می فراگیر شدن تکنولوژی در سطح جهان، تا چه اندازه در پروسه جهانی مندی مردم عالم از مواهب علم وبهره

 باشد؟

 3 3 3 3 %23 6 %23 12 %23 12 %133 03 5پاسخ سؤال 

 های انسان، تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر خواهد بود؟الهی شدن خواسته 6سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %23 6 %03 22 %133 03 6سؤال پاسخ 

 باشد؟ اصالت دادن به عقل وحیانی )متافیزیکی( تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر می 2سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %53 15 %53 15 %133 03 2پاسخ سؤال 

 باشد؟شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر میتاکید بر اقامه عدالت اجتماعی، تا چه اندازه در فراهم  0سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %03 0 %23 21 %133 03 0پاسخ سؤال 

 باشد؟ تاکید بر رهایی انسان از قید ظلم و ستم، تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر می 0سؤال 

 3 3 3 3 %13 0 %13 0 %03 22 %133 03 0پاسخ سؤال 

 شان، تا چه اندازه در شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر خواهد بود؟ها و تمایالت فطریها به سمت نیکیدعوت و هدایت انسان 13سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %23 12 %63 10 %133 03 13پاسخ سؤال 

 3 3 3 3 %0 1 %20 2 %22 22 %133 03 میانگین
 

 12الای  1های پاسخ به ساؤاالت ها و درصد: نتایج حاصل از میانتین اراوانی1تفسیر جدول شماره 

نفر  00نفر جامعه آماری، تعداد  62نامه، مبین این مطلب است که از تعداد مطروحه در متن پرسش
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%( گزینه متوسط را نسبت 6نفر ) 6%( گزینه زیاد و تعداد 06نفر ) 6%( گزینه خیلی زیاد، تعداد 63)

یک  اند. در ضمن هیچکیل حکومت مهدوی قانل شدهبه توایق اسالم در رابطه با جهانی شدن و تش

گونه شک اند؛ به عبارت دیتر هیچک  را انتخا  نکردههای ک  و خیلیاز ااراد جامعه آماری، گزینه

 اند. و تردیدی نسبت به تشکیل حکومت جهانی مهدی )عج( نداشته

 ( ت لیل کلی مربوط به سؤال اصلی:  6

و السفی جهانی شدن الهی، ریشه در آیات متعاددی از قارآن کاری     با توجه به آنکه، مبانی اکری 

دارد ا یعنی تشکیل حکومت جهانی مهدی )عج( وعده م توم خدای متعال به بشاریت اسات ا و     

های جامعه مهدوی نیز مبین برآورده کردن نیازهای اطری مادی و معناوی بشار اسات و از    ویژگی

نظاران علاوم دینای و اجتمااعی     که از خبرگان و صاحبسویی دیتر، جامعه آماری این ت قیق نیز 

ای در تشکیل حکومات مهادوی   گونه شک و شبهههستند و با اطمینان خاطر بسیار باال، بدون هیچ

% نیاز گزیناه   6زیاد و زیاد؛ و های خیلی % از جامعه نمونه آماری گزینه36اند )اظهار نظر قاطع کرده

توان گفت کاه دیان   اند( مییجاد جامعه مهدوی؛ انتخا  کردهمتوسط را در توایق اسالم نسبت به ا

شدن و تشکیل حکومت جهانی مهدی )عج( که دارای اصاول الهای،    مبین اسالم در پروسه جهانی

های کارآمد در راع نیازهای دنیوی و اخروی بشریت است، از دیدگاه وجاوه   مبانی مترقی و ویژگی

 عقلی و نقلی مواق خواهد بود.

 وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق پدیده جهانی شدن چیست؟ :8فرعي ب: سؤال

 براساس ادبیات ت قیق: 1( ت لیل سؤال ارعی 1

المللای   جمهوری اسالمی ایران به منظور اراه  آوردن شرایط جهانی شدن اساالمی در م ایط باین   

 1323اناداز  اساسای، ساند چشا     قانون 11و  6، 0امروزی، باید با توجه به اسناد باالدستی )اصول 

غنی اساالم   ارهنگبه انتشار المللی ارهنتی و اهداف بلند مدت نظام؛ شمسی( و ت لیل م یط بین

و تبیین شرایط تشکیل جامعه مهدوی در سطح جهان بپردازد؛ و موجب بیداری تشانتان عادالت و   

و باا  سنت الهای شاود    گرایش بشریت خسته از تبعیض و ست ؛ به سمت شعانر و اصول اسالمی و

به تقویت روحیه خدام وری در جامعه، تعلای  و تربیات ااردی و    نسبت  های داخلیانجام اعالیت

اجتماعی آحاد مردم بر اساس مبانی ارزشمند دین مبین اسالم، تقویت روحیه تعاون و همکاری در 

مسئولیت همتاانی؛ و   بین مردم، تقویت بنیاد خانواده، ت ری  عوامل اساد، تقویت روحیه نظارت و

چنین گسترش خودکفایی و عدالت اقتصادی در سطح جامعه بپردازد و خود را باه عناوان یاک     ه 
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های خارجی در ابعاد ارهنتای، اقتصاادی و   التو برای جهانیان مطرح نماید. سپک با انجام اعالیت

آگااه   قی و اساالمی، رعایت دقیق اصول اخالگیری از توان اندیشمندان و ارهیختتان؛ سیاسی، بهره

های مردم از ابعاد تهاج  ارهنتی غر ، توسعه منطاق گفتتاو باین نخبتاان اکاری و      نمودن توده

مذهبی در سطح جهان اسالم، تالش در راستای ایجاد وحدت و حذف عوامل تفرقه در باین امات   

 هاای مسالمان نسابت باه قضاایای جهاان      کمک به اتخاذ مواضع مشترک و هماهنگ ملت، اسالمی

ای اسالمی نظیر سازمان های ارامنطقهالمللی، تالش در راستای تقویت  سازماناسالم در مجامع بین

ریزی جهت کاستن از ااصله طبقاتی در باین  ایجاد بازار مشترک اسالمی، برنامه کنفرانک اسالمی و

تاأثیر   جوامع اسالمی و توزیع عادالنه ثروت، تقویت نهادهای اقتصادی اساالمی جهات کاساتن از   

سااز  تمادن غنای و ارهناگ    و اساتفاده از مخر  حاکمیت اقتصادی هژمونی غر  بر جهان اسالم 

های واالی انسانی و دینی در سطح جهان بپاردازد و بشاریت را باه سامت     ارزشاشاعه  به -اسالم

سجایای اطریش سوق دهد و در حد بضاعت خاود، شارایط ت قاق جهاانی شادن را بار اسااس        

 وسل ( اراه  آورد. وآله علیه اهلل نا  م مدی )صلی های اسالم آموزه

 نامه: براساس پاسخ خبرگان به سؤاالت پرسش 1( ت لیل سؤال ارعی0

 01الای   11گویی به سؤال باال، به تفسیر نظرات جامعاه آمااری در خصاوص ساؤاالت     برای پاسخ

ای  که البته جوا  مصاحبه شوندگان به آنها، به شارح جادول   نامه پرداختهمطروحه در متن پرسش

 ( زیر است:  0
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 2نتیجهنظرخواهیازنمونهآماریدرپرسشنامهمربوطبهسؤالفرعی:1جدولشماره
 تسؤاال

 نامه پرسش

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی پاسخ

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

اصالت و محوریت تعلیم و تربیت اسالمی در سطح جامعه، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل حکومت جهانی مهدی )عج(( مجؤثر خواهجد     11متن سؤال 
 بود؟

 3 3 3 3 3 3 %23 6 %03 22 %133 03 11پاسخ سؤال 

سطح جامعه، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل حکومت جهانی مهجدی )عج(( مجؤثر     تقویت بنیاد خانواده بر اساس دستورهای اسالمی در 12متن سؤال 
 خواهد بود؟

 3 3 3 3 3 3 %03 22 %23 6 %133 03 12پاسخ سؤال  

 بود؟حکومت جهانی مهدی )ع((  مؤثر خواهد در سطح جامعه، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل تقویت روحیه تعاون و همکاری  10متن سؤال 

 3 3 3 3 %23 6 %23 21 %13 0 %133 03 10پاسخ سؤال  
 جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟ حکومت تحریم و مبارزه با عوامل فساد در سطح جامعه، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل 12متن سؤال 

 3 3 3 3 3 3 %23 21 %03 0 %133 03 12پاسخ سؤال  

 جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟ اجتماعی بر اساس موازین اسالم در سطح جامعه، تا چه اندازه در تحقق شرایط کومتتحکیم روابط  15متن سؤال 

 3 3 3 3 %23 6 %23 12 %23 12 %133 03 15پاسخ سؤال  

جهانی مهدی )عج(( مجؤثر خواهجد     حکومتتقویت روحیه نظارت و مسئولیت همگانی در سطح جامعه، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل  16متن سؤال 
 بود؟                                                                                                     

 3 3 3 3 %23 6 %53 15 %03 0 %133 03 16پاسخ سؤال  

 جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟ حکومتهای واالی دینی در سطح جهان، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل اشاعه ارزش 12متن سؤال 

 3 3 3 3 3 3 3 3 %133 03 %133 03 12پاسخ سؤال  

 شرایطهای جامعه مهدوی، تا چه اندازه در تحقق تالش اندیشمندان، فرهیختگان و علمای اسالمی در تبلیغ ویژگی 10متن سؤال 
 جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟ حکومتتشکیل 

 3 3 3 3 3 3 %13 0 %03 22 %133 03 10پاسخ سؤال  

 جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟ حکومتگیری از فرهنگ غنی اسالم، تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل بهره 10متن سؤال 

 3 3 3 3 3 3 3 3 %133 03 %133 03 10پاسخ سؤال  

جامعه مهدوی در بین مردم جهان تا  هایهای ارتباط جمعی در راستای تبلیغ ویژگیگیری از امکانات رسانهالملل، بهرهدر شرایط محیط بین 23متن سؤال 
 حکومت جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟ چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل

 3 3 3 3 %13 0 %53 15 %23 12 %133 03 23پاسخ سؤال  
های جامعه مهدوی، تا چه اندازه القرای جهان تشیع( مطابق با ویژگیعنوان ام تالش در راستای الگوسازی کشور جمهوری اسالمی ایران )به 21متن سؤال 

 حکومت جهانی مهدی )ع(( مؤثر خواهد بود؟در تحقق شرایط تشکیل

 3 3 3 3 3 3 %53 15 %53 15 %133 03 21پاسخ سؤال 

 3 3 3 3 %0/6 2 %23 12 %2/50 16 %133 03 میانگین
 

نامه، مبین این مطلب است کاه  مطروحه در متن پرسش 01الی 11(: سؤاالت 0تفسیر جدول شماره 

%( گزینه 32نفر ) 10%( گزینه خیلی زیاد، تعداد 6/16نفر ) 13نفر جامعه آماری، تعداد  62از تعداد 

متوسط را در خصوص انجام وظایف جمهوری اسالمی ایاران در   %( گزینه6/3نفر ) 0زیاد و تعداد 

ماورد تاکیاد    -تشکیل حکومت جهانی مهدی )عاج(   -راستای اجرای پروسه جهانی شدن اسالمی
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کا  را انتخاا    هاای کا  و خیلای   یک از خبرگان جامعه آماری، گزیناه  اند. در ضمن هیچقرار داده

نظران، مبنای بار لازوم و    شک و تردید در بین صاحب اند و این واقعیت، نشان از عدم وجودنکرده

الملال؛ و در  های ارهنتی جمهوری اسالمی ایاران در ساطح م ایط باین    ضرورت تالش و اعالیت

 راستای تشکیل جامعه مهدوی را دارد.

 : 1( ت لیل کلی مربوط به سؤال ارعی 6

های ملّای و  تأثیرگذاری آن بر ارهنگهای پویا و المللی از ارهنگبا توجه به تأثیرپذیری م یط بین

گیری م لی، جمهوری اسالمی ایران وظیفه دارد ضمن مطرح کردن خود به عنوان یک التو، با بهره

هاای  ارزشاشااعه   الملل و ارهنگ غنی اسالم، در نهایت ظرااات باه  شرایط امروزی م یط بین از

های داخلی و خارجی، شارایط الزم   الیتواالی انسانی و دینی در سطح جهان بپردازد و با انجام اع

چنین، بر اساس اظهار نظرهای جامعه آماری ت قیق،  شدن اسالمی اراه  آورد. ه  را جهت جهانی

%( 6/3نفار )  0%( گزیناه زیااد و تعاداد    32نفر ) 10زیاد، تعداد %( گزینه خیلی6/16نفر ) 13تعداد 

می ایاران در راساتای اجارای پروساه     گزینه متوسط را در خصوص انجام وظایف جمهاوری اساال  

اند؛ به عبارت دیتار تماامی   جهانی شدن اسالمی ا تشکیل حکومت مهدوی ا مورد تاکید قرار داده  

%( ایفای نقش جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق آن آرمان مقادس  122ااراد جامعه آماری )

 اند.و وعده الهی را، یک وظیفه اسالمی دانسته

 سامونل های ارانسیک اوکویاما ولیبرال دمکراسی بر اساس اصول خود و نظریه :2ج: سؤال فرعي

 شدن به چه میزان مواق خواهد بود؟ در رابطه با پدیده جهانی نتتونیهانت

 بر اساس ادبیات پژوهش:  0( ت لیل سؤال ارعی 1

انساان   م وریات دمکراسی شکل گراته باشد، عباارت از   -ارمغان جهانی که بر پایه تفکرات لیبرال

بر جوامع بشری، رسیدن به پایاان تااریخ و   )امانیس ( و حاکمیت سکوالر )جدایی دین از سیاست( 

خاتمه عصر ایدنولویی، کسب سود و منااع اقتصادی بیشتر، پیوند خوردن سعادت بشر با پاذیرش  

اجتمااعی،   هاای آموزهعدالتی در سطح جهان و تعارض های لیبرالیس ، حاکمیت تبعیض و بیآموزه

قانل به حاکمیات  هایی مانند ارانسیک اوکویاما است. مدرنیس ارهنتی و اخالقی با اطرت انسانی 

های سیاسی، اقتصادی، ارهنتی و... در سطح جهان هساتند و اعتقااد دارناد کاه     وحدت در اعالیت

 گاروه ایان  های جهانی هدایت و نظاارت شاود. البتاه     ت ت حاکمیت سیست  دگردش امور دنیا بای

لیبارال ا   و  ؛ساازی تبادیل  بیشتر بدنبال آنند که ارآیند و پروسه جهانی شادن را باه پارویه جهاان    
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)واضاع نظریاه پایاان     اوکویاماا ارانسایک  را بهترین سیست  اداره امور دنیا معرای کنند.  دموکراسی

های مکاتب بشری مانند: ااشیسی ، کمونیست و پادشاهی ماوروثی را؛  ضعفتاریخ و آخرین بشر( 

بر آنان دانسته، لایکن مشاکالت لیبرالیسا  کاه ها  اکناون، آن        لیبرال ا دموکراسی موجب پیروزی 

تنها به بعد مادی انساان پرداختاه و    وی بیند.مکتب و پیروانش را به بن بست کشانیده است را نمی

 عنوی آن، که در واقع راق  سعادت اخروی اوست، غفلات کارده اسات.   از چتونتی راع نیازهای م

م ورانه باشد و ادعایش در اولویت داشتن نیازهاای انساان   تواند انسانپک نتیجه تفکرات وی نمی

یابی به امیال حیوانی و مادی است، نه رق  زدن بر همه چیز، تنها در راستای ان راف اذهان و دست

در باین بسایاری از    رای انسان. روی هماین اصال، بیشاتر ادعاهاای او؛    سعادت دنیوی و اخروی ب

اوکویاما  خوانند.را آغازگر پوچی می اوبسیاری ای که رنگ باخته است؛ به گونهاندیشمندان غربی، 

سوسیالیسا ، ااشیسا  و پادشااهی    ) مکاتاب ماادی  ، مکاتب الهی را همچون بدون بیان ادله مستند

عادت دنیوی و مادی بشر، ناتوان انتاشته؛ و مغلاو  عرصاه جادال باا     نسبت به تأمین س( موروثی

ترین دشمن لیبرالیس  و البته مغلو  در برابار   را بزرگ جعفری مذهب شیعهد. وی دانلیبرالیس  می

ا   معتقدناد  گرایاان سانت یاا   هاا پسامدرنیسا   .دانسته است؛ و بشر پایان تاریخ را لیبرال خواندهآن 

، رویدادهایی کاه در طاول تااریخ بشار    نام غربی است ا  گرایان صاحب از سنتسامونل هانتینتتون 

ها و تجار  تلخ و شیرین بسیاری برای انسان شده و از نسلی به نسال دیتار انتقاال    موجب آموزه

-توان آدا ، سنن و ارهنگگاه نمی تفکر و تجربه شخصی اولویت دارد و هیچ، یااته است، بر عقل

گازین تماامی آنهاا     مبدل ساخت و اصول لیبرالیسا  را جاای  ارهنگ واحد های مختلف را به یک 

چه وجاوه   ویخورد؛ از جمله آنکه که به چش  می موارد غیر منطقیهای هانتینتتون درگفتهنمود. 

اشتراکی بین تمدن کنفوسیوسی و اسالمی دیده است که آنهاا را در کناار ها ؛ و در مقابال تمادن      

این در حالی است که اسالم به تایید ادیان و پیامبران الهی قبل از خاود   پندارد؟!می غربی و مسی ی

الساالم( را وزیار    حضارت عیسای )علیاه   ، و باه ویاژه   و اعتقاد به آنها را از مظاهر ایمان پردازد می

خاود   و ادعاهاای  هاا تا حادودی باه اصاالح گفتاه    البته وی، داند.می( حکومت جهانی مهدی )عج

گویاد:  مای  هاانتینتتون  .ه اسات اسالمی را تمدنی پایا و مانادگار اعاالم نماود   و تمدن پردازد ،  می

باشد. لیکن این ادعاا اساسااً،   می ها به دلیل نبود سیطره بالمنازعه یک تمدنضرورت برخورد تمدن

-اشکال دارد، زیرا تالش هژمونی غر  که در راستای حاکمیت بالمنازعه تمدن خود بر سایر تمدن

های زیادی با یکدیتر شده اسات؛ یعنای، ماهیات    ورد تمدنی و درگیری دولتهاست؛ موجب برخ
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 ها، برخورد ساز است، نه برخوردزدا.م ورانه بر دیتر تمدنسیطره بالمنازعه یک تمدن انسان

 نامهبر اساس پاسخ خبرگان به سؤاالت پرسش 0( ت لیل سؤال ارعی 0

مطروحه  62الی  00ماری در خصوص سؤاالت آبرای ت لیل سؤال ت قیق، به تفسیر نظرات جامعه

 ( زیر است:   6شوندگان به آنها، به شرح جدول  ای  که جوا  مصاحبهنامه پرداختهدر متن پرسش
0نتیجه نظر خواهی از نمونه آماری در  پرسشنامه مربوط به  سؤال ارعی  : 6جدول   

 تسؤاال

 نامه پرسش

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی پاسخ

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 محوری )امانیسم( تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانی سازی مؤثر است؟کرد انسان  روی 22متن سؤال 

 %53 15 %03 0 %13 0 3 3 %13 0 %133 03 22پاسخ سؤال 

 سازی مؤثر است؟  اداره جهان با رویکرد سکوالریستی )جدایی دین از سیاست( تا چه اندازه در در اجرای پروژه جهانی 20متن سؤال 

 %63 10 %23 6 %13 0 %13 0 3 3 %133 03 20پاسخ سؤال 

 باشد؟و اجتماعی بشر مؤثر میبروز بحران معنویت در جهان، تا چه اندازه در تزلزل امنیت فردی  22متن سؤال 

 3 3 3 3 3 3 3 3 %133 03 %133 03 22پاسخ سؤال 
          باشد؟                                                                                                                                  سازی مؤثر می های پیشرفته در دست کشورهای لیبرالیستی، تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانیآوریانحصاری شدن دانش و فن 25متن سؤال 

 %23 6 %23 6 %23 6 %03 0 %13 0 %133 03 25پاسخ سؤال 

 باشد؟سازی مؤثر می مادی انسان، تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانیرویکرد کشورهای لیبرالیستی در اصالت دادن به تحقق امیال  26متن سؤال 
 %13 0 %63 10 3 3 %23 6 %13 0 %133 03 26پاسخ سؤال 

-سازی مجؤثر مجی  تاکید لیبرال دمکراسی بر اصالت دادن عقل مادی نسبت به عقل وحیانی )متافیزیکی( تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانی 22متن سؤال 

 باشد؟

 %53 15 %03 0 3 3 %23 6 3 3 %133 03 22پاسخ سؤال 

های اجتماعی( تجا چجه انجدازه در اججرای     آوردهای معنوی )در انجام فعالیتتاکید لیبرال دمکراسی بر اصالت داشتن منافع اقتصادی بر دست 20متن سؤال 
 باشد؟پروژه جهانی سازی مؤثر می

 %23 6 %63 10 %23 6 3 3 3 3 %133 03 20پاسخ سؤال 
 باشد؟عدالتی و ظلم مؤثر میجهانی شدن با رویکرد مد نظر لیبرالیسم، تا چه اندازه در بروز تبعیض، بی 20متن سؤال 

 3 3 %03 0 3 3 %03 0 %23 12 %133 03 20پاسخ سؤال 
 سازی مؤثر خواهد بود؟اداره امور جهان با مرام لیبرالیستی، تا چه اندازه در تحقق اهداف پروژه جهانی  03متن سؤال 

 %03 0 %53 15 %23 6 3 3 3 3 %133 03 03پاسخ سؤال 

 %2/26 0 %2/00 13 %0/0 0 %0/12 2 %0/10 6 %133 03 میانگین

 

 62الی 00های پاسخ به سؤاالت ها و درصد: نتایج حاصل از میانتین اراوانی6تفسیر جدول شماره 

نفار   3نفر جامعه آماری، تعاداد   62است که از تعداد نامه، مبین این مطلب مطروحه در متن پرسش

%( گزیناه متوساط،   8/8نفار )  6%( گزینه زیاد، تعداد 6/10نفر ) 3%( گزینه خیلی زیاد، تعداد 8/18)

ک  را در توایق اصول لیبرال ا  %( گزینه خیلی6/03نفر ) 8%( گزینه ک  و تعداد 3/66نفر ) 12تعداد 

ازان غربی )ارانسیک اوکویاما و سامونل هانتیتتون( نسبت به اجرای پرددمکراسی و ادعاهای نظریه
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 اند. سازی، قانل شدهپرویه جهانی

 :0ارعی  ( ت لیل کلی مربوط به سؤال6

 ساامونل  پاردازان غربای )مانناد ارانسایک اوکویاماا و     مکتاب لیبارال ا دمکراسای و اکثار نظریاه      

هاا،  پاارچتی عینیات   د به خودی تاریخ به یاک و میل خو «پروسه» یک( جهانی شدن را نتتونیهانت

ای از الزامات مجموعه ، وریزی شدهارایند طرحپرویه یا را  دانند، بلکه آننمیها ها و کثرتذهنیت

پندارناد.  ا مای   دنا دهکه خود آن را وعده می ا« دهکده جهانی»نظری پیرامون چتونتی اقامت در 

غربی، حاکمیت لیبرالیس  بار زنادگی   ستمداران کشورهای در ادبیات سیاتوان میبه وضوح  بنابراین

بشر و شکست دیتر مکاتب را در برابر آن یاات. مکتبی که اعتقاد به حاکمیت زور جهات رهباری   

هاای پیشاراته در   آوریکرد سکوالریستی، ان صاری شدن داناش و اان   بر جهان، اداره دنیا با روی

وری بر خدا م وری، تاکید داشتن بر عقل ماادی  ان صار کشورهای خاص، اصالت دادن انسان م 

های اجتماعی و ... دارد، از توان و جاذبه الزم جهت و ارجح بودن منااع اقتصادی در تمامی اعالیت

جلب اعتماد جامعه بشری و تأمین سعادت مادی و معنوی انسان برخوردار نیست و ثمره گساترش  

باشاد. در ضامن، بار اسااس     عادالتی نمای  یچنین مرامی در سطح جهان، چیزی جز تبعایض و با  

-های خیلی% گزینه1/61ک ، و ک  و یا خیلی هایگزینه% 1/32اظهارنظر جامعه آماری این ت قیق، 

% گزینه متوسط را در توایق مکتب لیبرال ا دموکراسی نسبت باه اجارای پارویه     8/8زیاد و زیاد و 

 اند.سازی، انتخا  کردهجهانی
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پیشنهادگیریونتیجه

گیری:نتیجه-الف

جهان امروزی نیازی حیاتی به نوعی از جهانی شدن دارد که بار اسااس خادا م اوری و رااع       .1
ها باه ایجااد   ریزی شود تا بدون توجه به رنگ پوست، نژاد و قومیت انساننیازهای اطری بشر پایه

را باشد و سعادت دنیوی عدالتی، ان صارطلبی و... مبامت واحده خت  شود و از هرگونه تبعیض، بی
 و اخروی بشر را تأمین نماید.

علیاه   اهلل ها در جهاانی شادن بار اسااس اساالم ناا  م مادی )صالی        بدیهی است که این ویژگی
ن ت قق دیدگاه اساالم در خصاوص   یتضموسل ( به عینیت و منصه ظهور خواهد رسید. زیرا،  وآله 

کری  و روایات متاواتر انماه    ت نورانی قرآنحکومت جهانی مهدی )عج( آیاتشکیل پایان تاریخ و 
باه معناای حرکات از    "و اناالیاه راجعاون   انااهلل  "باشد، و اصالً مفهوممیمعصومین )علیه  السالم( 

توان گفت که دیان مباین   کثرت به سوی وحدت؛ و به عبارتی جهانی شدن الهی است. بنابراین می
اش کاه هماناا تشاکیل حکومات مهادوی      دهاسالم، ه  از بُعد جلب حمایت الهی جهت ت قق وع

است، و ه  از بُعد وجوه عقلی و نقلی در انجام پروسه جهانی شدن اساالمی صاد در صاد موااق     
 خواهد بود.  

خاوانی الزم  های اطری و خدا م ورانه بشر انطباق و ه اکثر اصول مکتب لیبرالیس  با خواسته .0
دنیا با رویکرد سکوالریستی، اصالت دادن انساان  را ندارد و بر اساس حاکمیت زور بر جهان، اداره 

-آموزههای اجتماعی و تعارض م وری بر خدا م وری، ارج یت منااع اقتصادی بر تمامی اعالیت

... استوار شده است. بناابراین از جاذباه و تاوان    های اجتماعی، ارهنتی و اخالقی با اطرت انسانی
-نیوی و اخروی بشر برخاوردار نیسات و نمای   الزم جهت جلب اعتماد عمومی و تأمین سعادت د

شدن کسب نماید. از سویی با توجه به آنکاه، میال    تواند توایق چندانی را در اجرای پرویه جهانی
پردازان توان گفت: آن دسته از نظریهها نهادینه شده است، میبه جاودانتی در سرشت تمامی انسان

اند و از پایان تااریخ ساخن   م وری استوار کردهنسان دمکراسی که مبنای تفکر خود را بر ا -لیبرال
اناد! بناابراین،   اند )ارانسیک اوکویاما( در واقع به مقابله با میل به جاودانتی در انسان، پرداختهگفته

م ورانه باشد و ادعای آنان در اولویت داشتن نیازهاای انساان    تواند انساننتیجه تفکرات آنان نمی
یابی به امیال حیوانی و مادی اسات، ناه   ر راستای ان راف اذهان دیتران و دستبر همه چیز، تنها د

رق  زدن سعادت دنیوی و اخروی برای انسان. با توجه به آنکه، برای انسان خاتماه زنادگی ماادی    
آید که ارانسیک اوکویاماا باا طارح    وجود دارد، لیکن پایان تاریخ وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر می

سازی زیرکانه، پایاان دنیاای ماادی را    ان تاریخ و آخرین بشر خود، قصد داشته که با وایه نظریه پای
م وراناه و دنیاا خواهاناه     خاتمه زندگی جاودانی بشر معرای کند و به اصطالح بر نظارات انساان  
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 ص ه گذارد.  -که خود از مروجان آن است –غربی 
هاا باه دلیال نباود     ضرورت برخورد تمادن " یکی از ارکان نظریه سامونل هانتینتتون عبارت از .6

ها را نوعی برخورد تمدنی باشد. در ضمن، وی دلیل برخورد دولتمی"سیطره بالمنازعه یک تمدن
آید که اساسا، تالش هژماونی غار  در راساتای    لذا، این نقد به ادعای هانتینتتون وارد می .داندمی

هاا  که موجب برخورد تمدنی و درگیری دولتهاست حاکمیت بالمنازعه تمدن خود بر سایر تمدن
م ورانه بار دیتار   با یکدیتر شده است. به عبارت دیتر، ماهیت سیطره بالمنازعه یک تمدن انسان

 ها، برخورد ساز است، نه برخورد زدا.تمدن
اوضاع کنونی اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان )به ویژه کشورهای اروپاایی مانناد: یوناان،     .3

ایتالیا، ارانسه و حتی خود ایاالت مت ده آمریکا( گواهی بر این ادعاست کاه جهاانی شادن    اسپانیا، 
تر، بنا شده است، حتی در راع مشاکالت و مادیریت    غربی که بر اساس کسب منااع اقتصادی بیش

مزدهاا و...(  های روز اازون اقتصادی )ااازایش بیکااری، اشااعه اقار، کااهش ساطح دسات       ب ران
دمکراسی مواق نبوده است، تا چه رسد به آنکه برای تماامی کشاورهای    -لیبرال سردمداران مکتب

 جهان به تعیین تکلیف بپردازد.
هاای پیشاراته در دساتان هژماونی     دمکراسی بر ان صاری بودن دانش و اناوری –اصرار لیبرال .1

رد هاای بشار اسات. هماین برخاو     غر  و کشورهای خاص، مغایر با ادعای آنان در تأمین خواسته
ای کشاورمان،  هاای هساته  ای ایران و تأکیدشان بر توقاف اعالیات  آمیز آنها با موضوع هستهتبعیض

ای شادن جهاان و   اناد، سایاره  شان نسبت به ان صاری کردن علمی است که مدعیدلیلی بر جدیت
 بروز پدیده دهکده جهانی در اثر توسعه و پیشرات آن انجام گراته است.  

می ایران در راستای ت قق آرمان مقدس و وعده الهی یعنی حکومت ایفای نقش جمهوری اسال .3
شود و اراه  آوردن شرایط جهانی شدن باا رویکارد   مهدوی یک وظیفه اساسی برای نظام تلقی می

های ملّی و اراملّی انجامد؛ منوط به انجام اعالیتاسالم که امتدادش به تشکیل حکومت مهدوی می
 است.

:پیشنهاد-ب

جمهوری اسالمی ایران ضمن مطرح کردن خود به عنوان یک التو، باا  شود: ن پیشنهاد میبنابرای

اشااعه   الملل و ارهنگ غنی اسالم، در نهایت ظراات باه شرایط امروزی م یط بین گیری ازبهره

هاای داخلای و    های واالی انسانی و اسالمی در سطح جهان بپاردازد و باا انجاام اعالیات    ارزش

 شدن با رویکرد اسالم اراه  آورد. الزم را جهت جهانیخارجی، شرایط 
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