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دریافتمقاله69/21/40:پذیرشمقاله69/41/40:

چکیده 
اکثر مکاتب مادی و ادیان الهی ،بسته به نوع جهانبینی و میزان درک خود از اهداف زندگی بشر و رابطه
آن با جهان هستی ،پایان تاریخ را حرکت به سمت و سوی ایجاد وحدت در بین اقوام و ملل مختلف جهان؛
و در اصطالح جهان شمولی و جهانی شدن میدانند .مکتب لیبرال-دمکراسی با اصاالت دادن باه امانیسا و
اولویت بخشی به حصول خواستههای مادی انسان؛ به طرح اه نظریههای خود در خصوص جهانی شدن ا
نظریااههااای ارانساایک اوکویامااا و سااامونل هااانتینتتون پرداختااه اساات .لاایکن ،اسااالم نااا م ماادی
(صلیاهللعلیهوآلهوسل ) بر اساس وعدههای م توم الهی در بسیاری از آیات نورانی قرآن کری  ،و باه اساتناد
احادیث متواتر از معصومین (علیه السالم) اعتقاد به ظهور منجای الهای در آخرالزماان و تشاکیل حکومات
جهانی مهدی (عج) دارد .هدف این مقاله آن است ،تا ضمن در نظر گراتن اوضاع ارهنتی م یط بینالملال،
به تبیین میزان مواقیت نظریههای ارهنتی غر

و اسالم در رابطاه باا جهاانی شادن و وظاایف جمهاوری

اسالمی ایران در راستای ت قق جهانی شدن اسالم نا م مدی بپردازد .این ت قیق از نوع کاربردی است و
با رویکرد آمیخته کمی و کیفی از روشهای توصیفیا ت لیلی و زمیناهای ا ماوردی اساتفاده شاده و بادون
دخالت استنتاجهای ذهنی م قق؛ به توصیف و ت لیل آنچه که هست پرداخته شده است .جامعه آماری ایان
ت قیق حدود  082نفر از صاحبنظران و خبرگان هستند که با توجه باه م ادودیت حجا جامعاه آمااری
(حدود 082نفر) از ارمول کوکران برای تعیین حج نمونه آماری استفاده شد .ابزار اندازهگیری اطالعاات در
نظرسنجی از جامعه آماری ،پرسشنامه بوده و گردآوری اطالعات با روش کتابخاناهای انجاام گراتاه اسات.
نتایج نشان میدهد جهانی شدن با رویکرد اسالم رویکردی واقعی است و ج.ا.ا .نیاز برای آن در م یط ملای
و اراملی تالش کند.
کلیدواژهها:جهانی شدن ،م یط بینالملل ،اه نظریههای ارهنتی.
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مقدمه 
انسانها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعهای هستند که در آن ،آساایش ،راااه ،امنیات ،عادالت و
برابری وجود داشته باشد .در نترش قرآن کری  ،نظام آارینش برای انسان و تأمین نیازهای مادی و
معنوی اوست .از این روی ،باید هدای مه و بزرگ پیشروی آدمیان وجاود داشاته باشاد .بعثات
انبیای الهی را نیز میتوان ،نشأت گراته از عظمت انسان ،اهمیات وجاودی آدمای و تکریمای کاه
خداوند از او نموده ،دانست .اما انسان امروزی ،از ل اا تکامال اقتصاادی و اانآوری باه حادی
پیشرات کرده که ااصلهاش را با تکامل معراتی و معنوی خویش ،حیرتآور کرده است .باا توجاه
به ت والت اخیر جهان؛ گروهی از نظریهپردازان غربی ،لیبرالیسا را پیاروز عرصاه نبارد باا دیتار
رقبای خود -مانند :مارکسیس  ،ائودالیس  ،امپریالیس و دیتر نظاامهاای حکاومتی -مایدانناد.آنان
معتقدند که چون مکتب لیبرال -دمکراسی بهدنبال ت قق خواستههای مادی انسان است ،پاک بشار
آخرالزمان جهت ت قق مطالبات خود؛ چارهای جز پیوستن به ایادنولویی لیبرالیسامی نادارد .ایان
خودشیفتتی ،چنان برخی از نظریهپردازان غربی مانند :ارانسیک اوکویاما (واضع نظریه پایان تاریخ
و آخرین بشر) و سامونل هانتینتتون (واضع نظریه برخورد تمدنها) را ت ات تاأثیر قارار داده کاه
مدعیاند پدیده جهانی شدن تا زمانی در مسیر درست خود قرار دارد که مبتنی بر اصاول لیبرالیسا
و ت قق اهداف آن باشد .این در حالی است که اسالم نا

م مدی (صلیاهلل علیهوآلاهوسال ) ،آن

جامعه آرمانی را برای رهایی از زنجیرهای اسارت ،قابل ت قق میداند که با ندای اطرتهای پاک،
سازگاری دارد و به تشکیل جامعه مهدوی منجر خواهد شد .جامعهای که عاری از هرگونه ظلا و
تعدی؛ و لبریز از عدالت است .جامعهای که پیامبران الهای از آن ساخن گفتاه ،و بارای ت قاق آن
کوشیدهاند؛ اما همواره موانعی در مسیر تشکیل آن وجود داشته که باعث شده اسات تاا انساان؛ در
طول تاریخ در حسرت و آرزوی زندگی در چنین جامعهای بهسر برد .بنابراین ،جمهاوری اساالمی
ایران ا به عنوان امالقرای جهان تشیع ا وظیفه دارد که در جهت اراه آوردن شرایط جهانی شادن
اسالمی ا تشکیل حکومت مهدوی ا اعالیت نماید.
با توجه به بروز تغییرات پیرامونی در قرن معاصر و توایق نسبی لیبرال -دمکراسی در برابار رقباای
ایدنولوییکی خود ،مانند :نظامهای سلطنت موروثی ،ااشیس و کمونیس ؛ برخای از نظریاهپاردازان
غربی در توصیف تمایل ملتهای عقب مانده در پیوستن به نظام لیبرال ا دمکراسای ،دچاار مبالغاه
شدهاند .مشکل آن است که مدعیان برتری لیبرالیس بر دیتر ایدنولوییهای موجاود در جهاان؛ باا
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استفاده از ویژگیهای م یط بینالمللیِ ارهنتیِ حاک بار جهاان اماروز و بهارهمنادی از امکاناات
وسیع تبلیغاتی خود ،اسالم را بزرگترین دشمن غر

در پایان تاریخ؛ و البته م کوم به شکسات در

برابر لیبرال ا دمکراسی میدانند .بنا برآنچه گفته شد ،جمهوری اسالمی ایران باید جهت پاساداری
از حری دین مبین اسالم ا بر اساس آیات قرآن کری و احادیث متواتر معصاومین

(علایه

الساالم) ا در

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

(صلیاهللعلیهوآلهوسال

) در خصوص ترسی نوع زندگی بشر آخرالزماان ،باه مقابلاه ارهنتای باا

نظریه های لیبرالیستی در خصوص پرویه جهانیسازی بپردازد .پک م قق بر آن شد تا ضمن ارایاه
نظریههای غر

و اسالم نا

م مدی

) نسابت باه موضاوع جهاانی شادن؛ میازان

(صلیاهللعلیهوآلهوسل

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.
این مقاله علمی به شرح اجمالی نظریههای ارهنتی اسالم و غر

در رابطه با پدیده «جهانیشدن»

می پردازد و موجب تنویر اذهان تشنتان حقیقت در رابطه با پدیده مذکور و سرنوشت بشریت می-
شود .در ضمن میزان مواقیت آن نظریهها را در خصوص تأمین سعادت مادی و معنوی بشر ،مورد
ت لیل و ارزیابی قرار میدهد .عدم انجام این ت قیق غفلتی آشکار در برابار اعالیاتهاای هدامناد
غربیها نسبت به پرویه جهانی سازی ،و هدایت پدیاده ماذکور باه مسایر ماورد پسندشاان اسات.
بنابراین ،دغدغه م قق آن است که در صورت عدم تعیین و تبیاین وظاایف حکومات اساالمی در
(عج)

راستای اراه ساختن شرایط تشکیل حکومت مهدوی

ا اعالیتهای نظاام مقادس اساالمی در

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

نشاود.

بنابراین ت قیق با اهداف و سؤالهای زیر انجام شده است:
هدف اصلی شامل تبیین میزان مواقیت نظریه اسالم نا

م مدی

(صلیاهللعلیهوآلهوسل )

در رابطه با

پدیده جهانی شدن اسالمی میباشد.
هدف ارعی1بر مبنای تبیین میزان مواقیت لیبرال ا دمکراسی بر اساس اصول خود و نظریههای
ارهنتی ارانسیک اوکویاما و سامونل هانتینتتون در رابطه با پدیده جهانی شدن است .و هدف
ارعی :0تبیین وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق پدیده جهانی شدن میباشد.
سؤال اصلی :نظریه اسالم نا
چه میزان مواق خواهد بود؟

م مدی

(صلیاهللعلیه و آله وسل

) در رابطه با پدیده جهانیشدن اسالمی به
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سؤال ارعی  :1وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق پدیده جهانی شدن چیست؟
سؤال ارعی :0لیبرال ا دمکراسی بر اساس اصول خود و نظریههای ارانسیک اوکویاما و
سامونل هانتینتتون در رابطه با پدیده جهانی شدن به چه میزان مواق خواهد بود؟
مبانینظری
مفهومشناسی 
1

 جهانی شدن« :جهانی شدن» را میتوان به مثابه یک «پروسه» و میل خود به خودی تاریخ بهیکپارچتی عینیتها ،ذهنیتها و کثرتها دانست .بنابراین ،تعاریف زیادی از«جهانی شدن» وجود
دارد ،ولی شاید تعریف زیر از وایه یاد شده ،با موضوع این مقاله ،ه خوانی بیشتری داشته باشد:
مطابق تعریف کمیته بینالمللی در سال  1331میالدی «جهانیشدن ،دره آمیزی اقتصاد ،جامعه
شناسی ،سیاست ،ارهنگ و راتارها از طریق نفی مرزها ،پیوستتی ملّی و اقدامات دولتی
است»(چامسکی .)161 :0226 ،به طورکلی میتوان گفت که جهان امروز ،عصر وابستتی متقابل
است و هر کشور و ملت همواره باید مزیتهای نسبی خود را در عرصه اقتصاد ،ارهنگ و سیاست
مشخص کند؛ زیرا بدون آن ،همه طرحها و برنامههایش نقش برآ

میشود .ملتها چه بخواهند،

چه نخواهند ،اقتصاد ،ارهنگ و سیاستشان با جهان پیوند دارد .جهانی شدن ارآیندی گریز ناپذیر
است که به ل ا منطق حاک بر آن ،آکنده از ارصتها و تهدیداتی است که هر ملتی میتواند بنا
بر شرایط خاص خود ،از آن تأثیر پذیرد .هر چه به گستره عل و انآوری اازوده شود ،جهان
کوچکتر می شود و در این مکان کوچک به نام سیاره زمین ،همه چیز رنگ و بوی جهانی دارد
(کاظمی.)036 :1682،



اهللعلیه 
(صلی 

وآلهوسلم)درخصوصپدیدهجهانیشدن :ارق میان جهانی شدن اسالمی
 -دیدگاهاسالمنابمحمدی

با جهانی شدن غربی ،به شاهراه و بیراهه میماند ،چرا که هدف جهانی شدن غربی ارو بردن تمام
مناسبات جهانی و انسانی ا اع از اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،ارهنتی و ...ا در قالب مناسبات
حاک بر نظام سرمایهداری غر

است؛ یعنی نظامی که یتانه هدف آن کسب حداکثر سود مادی

میباشد .روشن است که م صول چنین تفکری جز به اساد و تباهی نخواهد انجامید؛ و عملکرد
چنین نظامی ،جز بیماری اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،ارهنتی و ...را برای بشر ،بهدنبال نخواهد
داشت .ولی ،جهانی شدن در اندیشه اسالمی ،متکی بر اطرت و ساختار وجودی انسان است که
1 . Process
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پیامبر اکرم

(صلیاهللعلیهوآلهوسل )
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آن را به ارمان خدا بنیان نهاده ،تا بدین وسیله کجیها را راست و از

سقوط انسان به ورطه هولناک هالکت جلوگیری کند .اه ویژگیهای جهانی شدن اسالمی عبارتند
از (شیرازی 88 :1686 ،و:)86
 جهانی شدن اسالمی مفهومی دینی دارد و مجموعه اوامر و نواهی الهی است که در پی تهاذیب
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،
توسعه ،عدل و اخالق را در کنار یکدیتر ،به انسان ارزانی میدارد.
 نظام اقتصادی اسالم در چارچو

احکام دینی قرار دارد و تابعی از ارزشهای دینی است.

 اسالم رباخواری و ظل و ست اقتصادی به دیتران را حرام میداند.
 اسالم احتکار (ان صار در تولید ،بازار کاال ،سرمایه و کار) را نفی میکند.

 اسالم سیادت و برتری ملتی خاص و رهبری اقتصادی دولتی مشاخص را بار دیتار کشاورها
نمیپذیرد.
دین اسالم به سبب جامعیت و خاتمیتی که دارد؛ دینی جهانی اسات و باه طباع بایاد پاساخگاوی
تمامی نیازهای مادی و معنوی بشر تا پایان دنیا باشد .اسالم داعیاه جهاان شامولی دارد و اساتقرار
حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) را نیز بهترین دلیل جهان شمولی بودن خود مایداناد .در اصال
مفهوم«اناهلل و اناالیه راجعون» همان حرکت از کثرت به سوی وحدت؛ و به عباارتی جهاانی شادن
الهی است .اسالم بهدنبال تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر (بدون توجه به نژاد ،قومیت ،ارهنگ
و ملیت آن) میباشد و با هر آنچه که تضاد و مخالفتی با اصول توحید ،نبوت و معاد نداشته باشاد؛
مخالفت نمینماید .اسالم برخالف نظریههای طراداران لیبرال ا دمکراسی؛ ت قق اهداف امانیسمی
و مادیگرایانه را مقدم بر همه اعالیتهای اقتصادی ،سیاسی ،ارهنتی و ...انساان نمایداناد .دیان
مبین اسالم بر اساس مفاهی و تفسیر برخی از آیات قرآن کری و روایات انمه معصومین (علایه -
السالم) که در ادامه همین مب ث به عنوان نمونه ،به ذکر شماری از آنها پرداخته شده است ،پروسه
جهانی شدن اسالمی ا تشکیل حکومت مهدوی ا را امری م توم و غیرقابل تغییر میداناد .بعضای
از آیات و روایات مرتبط با ب ث حکومت جهانی مهدی (عج) عبارتند از:
 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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الیشرکون بیشیئا و من کفر بعد ذلک ااولئک ه الفاسقون (سوره مبارکه نور -آیه .)11
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند ،وعده میدهد که قطعاً
آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد ،همانگونه که به پیشینیان آنهاا خالاات روی زماین را
بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده ،پا بر جا و ریشهدار خواهد سااخت؛ و تارس
شان را به امنیت و آرامش مبدل میکند ،آنچنان که تنها مرا میپرستند و چیازی را شاریک مان
نخواهند ساخت و کسانی که پک از آن کاار شوند؛ آنها ااسقانند».
 امام کاظ (علیهالسالم) در تفسیر آیه «اعلمو ان اهلل ی ی االرض بعد موتها» میارماید :خداوناد
زمین را با مردانی زنده میکند که یاوران مهدی در اجرای عدالت هستند( .مکیال المکارم /ج/1
ص)81
 امیرالمؤمنینعلی(علیهالسالم) در توصیف حکومات مهادوی چناین مای ارمایاد« :آگااه باشاید
اردایی در پیش رو دارید و زمامداری بر شما حکومت خواهد کرد که از هماه حکوماتهاای
رایج دنیا متفاوت خواهد بود ،او با کارگزاران ناشایست برخورد نماید ،آنها را کیفر خواهد داد.
زمین و آسمان در دوره او از داشته خود مضایقه نکنند و گنجهای خود را به روی او نمایاان و
عرضه کنند .روش او عادالنه ،و سنت پیامبر

(صلیاهلل علیهوآلهوسال

) باه وسایله او زناده و باا دالیال

روشن و برهانهای آشکار بر شما حکومت خواهد کرد و لذت عدالت را در سایه حکومات او
خواهید چشید ،احکام قرآن و سنت نبوی توسط او زنده و نمایان خواهد شد( ».نهاج البالغاه/
خطبه)186
 امام رضا (علیهالسالم) در توصیف حکومت مهدوی چنین میارماید« :در حکومات او هرگوناه
جور و ست برچیده و زمین از ستمتران پاکیزه و با عدالت ارماانروایی کناد و در حکومات او
هیچ ککتعدی به حقوق دیتری نکند( ».االرشاد /مفید /ص)683
بنابرآنچه که از آیات و روایات اوق استنباط میشود ،پایان تاریخ مادی بشر از دیدگاه اساالم ناا
م مدی (صلیاهللعلیهوآلهوسل ) منجر به ت قق وعده الهی ،ظهور یتانه منجی عال  ،حاکمیت حاق
بر روی زمین و تشکیل مدینه ااضله اسالمی خواهد شد .ت قق چنین ادعایی قطعی و سانت الهای
است و باعث شکلگیری جامعه بشری بر اساس اطرت الهی خواهد شد و آمال اطری کل انسانها
در آن ل ا میشود .از ویژگیهای مه انقال

مهدوی ،روی آوردن مردم جهاان – باهخصاوص
(عاج)

مسی یان و یهودیان -به اسالم است( .ینابیعالموده /ص )300بنابراین ،حکومت جهاانی مهادی
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از تعلق به قوم و نژادی خاص ،بری میباشد و آرمان مشترک تمامی بشریت است .مبانی اکاری و
السفی جهانی شدن الهی ،ره آورد وحی رحمانی ،بعثت انبیاء و امامت اولیاست که عقل و اطارت
اصیل انسانی بر آن مهر تایید میزند( .ادیب )133-112 :1688 ،بر اساس آیاات و روایاات پایش-
گفته ،و ه چنین آیات متعدد دیتری از قرآن کری مصادیق عینی برنامههای جهانی شادن اساالمی
در حکومت جهانی مهدی (عج) با اهداف و ویژگیهای جهاانیشادن دیان اساالم و خادا م اوری
گردیدن؛ عدم جدایی دین از سیاست؛ گسترش عدل و داد در سراسر گیتی؛ ایجااد ملات واحاد در
سطح جهان که دارای ه بستتی اکری ،اعتقادی و آرمانی باشند؛ ارتقاا معنویات در باین ماردم در
حد اعالی خود؛ تکامل اکری بشر و رشد آگاهیهای آن؛ احیاگری؛ نوسازی و دگرگونی در اماور
ارهنتی ،اقتصادی و سیاسی جهان؛ ایجاد امنیت و صلح جهانی (بهعبارت دیتر جان ،مال و آبروی
مردم حفظ میشود) و حکومتهای طاغوتی ،استبدادی و اختناقی کاه منشااء تماامی آشاو هاا و
مخل امنیت و صلح هستند؛ برچیده خواهند شد؛ طبقهبندی انسانها بر مدار عقیاده و ایماان ،نفای
سلطهگری و سلطهپذیری و در نظر گراتن حقوق مشاترک بارای بشاریت انجاام مایگیارد؛ راااه،
پیشرات و توسعه متوازن به معنای واقعی خود ،در جامعه متجلی میشود؛ رضاایت و خشانودی از
وضعیت موجود ،در بین همه ساکنان زمین به منصه ظهور مایرساد؛ باه واساطه وجاود حکومات
صال ان بر زمین ،خدای متعال برکت و رحمت واار خود را به اهل زمین ارو میارستد؛ اطاعت از
امام زمان (عج) به طور کامل و با خلوص نیت انجام میگیرد( .ادیب)186 :1688 ،
نقشجمهوریاسالمیایراندرپدیدهجهانیشدناسالمی:جمهاوری اساالمی ایاران در راساتای جهاانی
شدن اسالمی در م یط بینالمللی امروزی ،با توجه به اسناد باالدستی 1و ت لیل م ایطاا شناساایی
نقاط ضعف و قوت م یط داخلی و همچنین شناخت ارصاتهاا و تهدیادات موجاود در م ایط
خارجی -و همچنین وظایفی که در راستای اراه آوردن تدریجی شرایط تشکیل حکومت مهدوی
دارد باید به انجام اعالیتهای ذیل بپردازد:
الف :فعاليتهاي داخلي :شامل آن دسته از اعالیتهایی است که باید در درون کشور انجام گیارد
و به تربیت جامعه بر اساس التوی اسالمی بپردازد که عبارتند از :تعلی و تربیت اردی و اجتماعی
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
 -1اصول  6 ،0و  11قانون اساسی ،سند چش انداز  1323شمسی
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نظارت و مسئولیت همتانی در سطح جامعه؛ گسترش خودکفاایی و عادالت اقتصاادی در جامعاه؛
تقویت روحیه خدام وری در جامعه و بهرهگیری از تمادن غنای اساالمی و ارهناگساازی آن در
تمامی سطوح اجتماع میباشد( .ادیب)183 :1688 ،
ب :فعاليتهاي خارجي :شامل آن دسته از اعالیتهای ارهنتی ،سیاسای ،اقتصاادی هساتند و باا
توجه به شرایط م یط بینالمللی امروز ،موجب همترایی در جهان اسالم و اشاعه ارهناگ جهاانی
شدن اسالمی میگردند؛ و به شرح زیر میباشند( :شیرازی136 :1686 ،ا.)133
 )1اعالیتهای ارهنتی :شامل اعالیتهایی از قبیل :انتشار ارزشهای واالی انسانی و دینی به جهاان
بشری؛ تالش اندیشمندان ،ارهیختتان و علمای اسالمی در تبلیغ ویژگیهای حکومات مهادوی؛
آگاه نمودن تودههای مردم از ابعاد تهاج ارهنتی غر ؛ توسعه منطق گفتتو بین نخبتان اکاری
و مذهبی در سطح جهان اسالم؛ برنامهریزی جهات ارتقاا معناوی و اخالقای جواماع اساالمی و
اشاعه ارزشهای مذکور در روابط بین مسلمانان؛ ترویج روح اجتهاد ،تقویت نقش علمای اساالم
جهت پاسخگویی علمی به سؤاالت نسل جوان و ت صیلکرده و  ...میباشند.
 )0اعالیتهای سیاسی :شامل اعالیتهایی از قبیل :تالش در راستای ایجاد وحدت و حاذف عوامال
تفرقه در بین امت اسالمی؛ تالش در راستای بیاداری اساالمی در جهاان اساالم؛ اتخااذ مواضاع
مشترک و هماهنگ ملتهای مسلمان نسبت به قضایای جهان اسالم در مجامع بینالمللی؛ تقویت
سازمانهای ارامنطقهای اسالمی نظیر سازمان کنفرانک اسالمی و  ...میباشند.
 )6اعالیتهای اقتصادی :شامل اعالیتهایی از قبیل :ایجاد بازار مشترک اسالمی؛ برنامهریزی جهات
کاستن از ااصله طبقاتی در بای ن جواماع اساالمی و توزیاع عادالناه ثاروت و تقویات نهادهاای
اقتصادی اسالمی ،جهت کاستن از تأثیر مخر

حاکمیت اقتصادی هژمونی غر

بر جهان اسالم،

میباشند.
مفهوم جهانی شدن در مکتب لیبرالیسم و ویژگیهای آن :به طورکلی پیشینه موضوع جهانی شدن
(براساس ایدنولویی لیبرال ا دمکراسی) را میتوان در نظریههای مکلوهان (واضع نظریه دهکده
جهانی) ،ارانسیک اوکویاما (واضع نظریه پایان تاریخ و آخرین بشر) و سامونل هانتینتتون (واضع
نظریه برخورد تمدنها) پیگرات .پدیده جهانیشدن 1به معنای «یکپارچتی جهانی ،جهانی شدن،
سیارهای شدن ،اراگیر شدن ،کوچکشدن جهان و  »...یک پرویه طراحی شده است که ریشه آن را
1- Globalization
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باید در سیاستهای اقتصادی هژومونی غربی یاات .با این نوع تفکر« ،جهانیشدن» دارای معنی
«جهانیسازی»خواهد شد و در واقع؛ مجموعهای از الزامات نظری پیرامون چتونتی اقامت در
«دهکده جهانی» (لیبرال ا دموکراسی وعده آن را میدهد) را به جهانیان ت میل میکند .ردپای این
انتاره نظری را میتوان به وضوح در ادبیات سیاستمداران کشورهای متعلق به امپراطوری جهانی-
سازی (به عنوان مجریان پرویه مذکور) یاات؛ به عبارت دیتر ،هژمونی غر

به دنبال آن است که

با مداخله و ایفای نقش در پروسه جهانی شدن ،مسیر آن را به سمت و سوی ت قق اهداف خود
که همانا «حاکمیت لیبرال ا دموکراسی» بر جهان است ،تغییر دهد؛ و جهان را مطابق با ایدنولویی
و در راستای خواستههای خود ،شکل داده و هدایت نماید؛ و در نهایت «پروسه جهانیشدن» را به
«پرویه جهانیسازی» تبدیل نماید( .راغب :1688 ،مقاله)
ویژگیهای جهانی شدنی که بر پایه لیبرال ا دموکراسی و اولویات دادن اماور ماادی بار معنویاات
تعریف شوند ،عبارت است از :رهبری و هدایت جهان توسط قدرتمندان و زورگویان؛ اداره جهاان
با رویکرد سکوالریستی؛ بروز ب ران معنویت در جهان و عادم وجاود امنیات ااردی و اجتمااعی؛
ان صار دانش و انآوری های مه در باین کشاورهای خااص؛ اصاالت امانیسا در دنیاا؛ سایطره
تکنولویی غر

بر جهان؛ اصالت یااتن عقل مادی؛ ک رنگ شدن نقش دولتها در مدیریت منابع

مالی و اقتصادی و مقولههای ارهنتی ملتها؛ تسلط ارهنگ غر

بار دیتار ارهناگهاا؛ ااازایش

بیکاری ،اشاعه اقر ،کاهش سطح دستمزدها و  ...در بسیاری از کشاورهای جهاان ،در اثار اصاالح
ساختارهای اقتصادی مورد نظر موسسأت بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پاول و باناک جهاانی
تسلط قدرتمندان بر منابع ثروت کشورهای درحال توسعه به انجام اعالیتهای سرمایهگاذاری آزاد؛
اازایش ااصله و نابرابری در بین ملتها (اغنیا قویتر و اقرا ،اقیرتار خواهناد شاد) مادعی پایاان
تاریخ و عصر ایدنولوییک بودن؛ رواج تبعیض ،بیعدالتی و ظل در جهان؛ ارج یت کساب مناااع
اقتصادی بر همه اعالیتها؛ ت قق سعادت بشر را در گرو پاذیرش مارام لیبرالیسامی دانساتن و ...
(ادیب163 :1688 ،و166و.)061
نظریههایلیبرالـدمکراسیدرخصوصجهانیشدن:

الف :ديدگاه تجددگرايان (مدرنيسمها) در خصوص جهاني شدن :این گروه ا ارانسیک
اوکویاما از تجددگرایان سرشناس غر

به شمار میآید ا قانل به حاکمیت وحدت در اعالیتهای

سیاسی ،اقتصادی ،ارهنتی و  ...در سطح جهان هستند و اعتقاد دارند که گردش امور دنیا باید
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ت ت حاکمیت سیست های جهانی هدایت و نظارت شود .البته مدرنیس ها بیشتر بهدنبال آنند که
ارآیند و پروسه جهانی شدن را به پرویه جهان سازی تبدیل و دمکراسی ا لیبرالیس را بهترین
سیست اداره امور دنیا معرای کنند( .انقال

اسالمی ایران )030:1683 ،بر اساس نظریه اوکویاما با

شکست کمونیس و اروپاشی ات اد جماهیر شوروی ،سلطه آمریکا بر جهان بالمنازعه؛ و اندیشه
لیبرالیس بر دیتر ایدنولوییها پیروز میشود و سرانجام دموکراسی ا لیبرال پایان تاریخ را رق
خواهد زد .اوکویاما بهطور بسیار خوشبینانهای معتقد است که ااول زندگی اجتماعی بشر ،موجب
خواهد شد که ما به آخرین انسان تبدیل شوی  ،ولی انسانهایی که تنها به آسایش خود میاندیشند
و از هر گونه گرایش به سوی اهداف متعالی م روم خواهند بود (غنینژاد :1661 ،مجله
شماره.)36
اوکویاما در کتا

پایان تاریخ و آخرین انسان خود مینویسد« :پایان تاریخ ،زمانی است کاه انساان

به شکلی از جامعه انسانی دست یابد که در آن عمیقترین و اساسیترین نیازهاای بشاری بارآورده
شود .بر این اساس ،با پیروزی لیبرال ا دموکراسی بار رقباای ایادنولوییکی خاود ،مانناد :سالطنت
موروثی ،ااشیس و کمونیس  ،گرایش بیشتری از سوی برخی از ملتهاای عقاب ماناده باه نظاام
لیبرال ا دمکراسی بوجود آمده است( ».انقاال

اساالمی ایاران )083:1683 ،اوکویاماا مایگویاد:

ممکن است لیبرال ا دموکراسی نقطه پایان تکامل ایدنولوییک بشری و آخرین شاکل حکومات و
پایان تاریخ باشد .وی در قسمتی از کتاا

پایاان تااریخ و آخارین انساان خاود ،ماذهب شایعه و

حکومت جمهوری اسالمی ایران را بزرگترین دشمن لیبرال ا دموکراسی میداند( .همان)036 :
ب :ديدگاه پساتجددگرايان (سنتگرايان) در خصوص جهاني شدن :پسااتجددگرایان (سانت-
گرایان) معتقدند ا سامونل هانتینتتون از سنتگرایان صاحبنام غربی است ا رویادادهایی کاه در
طول تاریخ بشر ،موجب آموزهها و تجار

تلخ و شیرین بسیاری برای انسان شاده و از نسالی باه

نسل دیتر انتقال یااته است ،بر عقل و تفکر و تجربه شخصی اولویت دارد و هایچگااه نمایتاوان
آدا  ،سنن و ارهنگهای مختلف را به یک ارهنگ واحاد ،مبادل سااخت و اصاول لیبرالیسا را
جایگزین تمامی آنها نمود .نظریه برخورد تمدنها از سوی سامونل هانتینتتون استراتژیست دولت
آمریکا مطرح گردید و ضمن آنکه م ور مباحث نظری در حوزه روابط بینالملل واقاع شاد ،بلکاه
سرلوحه سیاست خارجی آمریکا ه قرار گرات .هانتینتتون اعتقاد دارد که باا پایاان جناگ سارد،
دوران رقابت ایدنولوییها پایان یااته و عصر برخورد تمدنها آغاز شده اسات .وی هشات تمادن
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بزرگ دنیا را تمدنهای غربی ،کنفوسیوسی ،یاپنی ،اسالمی ،هندو ،اسالو ،ارتدکک ،آمریکای التین
و احتماالً آاریقایی میداند .بر پایه این نظریه در قرن آینده ،مشعل رهبری جهان از نظر سیاسای در
دست آمریکا و اروپا خواهد بود و احتماالً مرکز قدرت از آمریکا به ادراسیون اروپا منتقل خواهاد
شد .بر اساس ادعای هانتینتتون؛ اگر این قرن ،قرن آمریکا نباشد ،به احتمال زیاد قرن اروپا خواهاد
بود .پک از آمریکا و اروپا ،یاپن ،چین و روسیه مطرح خواهند باود( .هماان )038 :ارکاان نظریاه
مذکور عبارتند از :پایان نبرد ایدنولوییک؛ تضعیف ناسیونالیس ؛ احیای جدید ملتگرایای در قالاب
تمدن و ضرورت برخورد تمدنها به دلیل نبود سایطره بالمنازعاه یاک تمادن( .نصار ،رویاارویی
تمدنها و سازندگی آینده بشر ،کلک ،ش )32هانتینتتون دلیل برخورد دولتها را ناوعی برخاورد
تمدنی میداند .وی بر این باور است که خصاومت  1322سااله اساالم و غار

رو باه ااازایش و

آبستن حوادث خونباری می باشاد و در نهایات تمادن اساالمی و کنفوسیوسای در کناار یکادیتر
رویاروی تمدن غربی و مسی ی خواهند ایستاد ،ولی این تمدن غربای اسات کاه سارانجام پیاروز
خواهد شد( .بیتدلی )601 :1683 ،البته هانتینتتون بعدها در نظریه خود تغییراتای را اعماال نماود
که از آن جمله میتوان به مورد زیر پرداخت« :در کتا

برخورد تمدنها گفته بودم ،بیگمان قصاه

اسالم یکسره خواهد شد و کار این تمدن به پایان خواهد رساید ،اماا اکناون پاک از مشااهدات و
ملموسات دریاات که نظریه پیشین من در مورد اسالم و تمادن اساالمی ا آن را پایاان یااتاه مای-
دانست ا اشتباه بوده است .اکنون من باور دارم که تمدن اساالمی ،تمادنی پایاا و مانادگار اسات».
(قانع بصری )6 :1688 ،بر اساس این نظریه ،تقابل تمدنها ،سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله
درگیریهای عصر نو به شمار میآید .در مجموع میتوان از دیدگاه هانتینتتون دالیل زیار را بارای
برخورد تمدنها بر شماری کرد( :امیری)3 :1661 ،
 )1وجود اختالفهای واقعی و اساسی در میان تمدنها.
 )0با گسترش وسایل ارتباط جمعی ،جهان در حال کوچکتر شادن اسات (دهکاده جهاانی) و
درون هر تمدن امکان اشتراک اازایش مییابد.
 )6روندهای نوسازی اقتصادی و ت ول اجتماعی در سراسر جهان ،انسانها را از هویات دیریناه
و بومیشان جدا میسازد.
 )3کمتر میتوان بر ویژگیها و اختالفهای ارهنتی سرپوش گذارد.
 )1منطقهگرایی اقتصادی در حال رشد است و از این طریق ،خودآگاهی تمدنی تقویت میشود.
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روششناسی 

از آن جا که هدف اصلی از تدوین این مقاله ،تبیین مفهومی از جهانی شدن است که ت قق
سعادت دنیوی و اخروی بشر را به دنبال دارد و وظایف جمهوری اسالمی ایران را در اراه
آوردن تدریجی شرایط تشکیل حکومت مهدوی و مقابله با آات جهانی شدن غربی مطرح
میکند ،پک از نوع کاربردی است .در ضمن با نترش به آنکه م قق سعی دارد تا بدون دخالت
دادن استنتاجهای ذهنی خود ،به توصیف آنچه که هست بپردازد و نسبت به تنظی دادهها به
منظور نشان دادن واقعیتهای مرتبط با اهداف ت قیق اقدام نماید؛ و نیز در راستای ت لیل کیفی
مفاهی و سؤاالت ت قیق گام بردارد ،بنابراین ،ت قیق با روش توصیفی ا ت لیلی و از جهت
دیتر با روش زمینهای ا موردی و با رویکرد آمیخته کمی و کیفی انجام شده است .جامعه آماری
این ت قیق ا حدود  082نفر از صاحبنظران و خبرگانِ شرکتکننده در همایش مهدویت
سال 1632خورشیدی در سالن همایشهای صدا و سیمای تهران بودهاند ا از طبقات روحانیون،
استادان دانشتاهها ،دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد انتخا

شدهاند .بنابراین با توجه

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

ضرایب زیر

=0/03
حجم نمونه آماری محاسبه شد و تعداد آن  03نفر گردید .در ضمن در این مقالهه ازهرار ن هر سهوج و
جمع آوری میدان از نمونه آماری پرسشوامه زوده و گردآوری اطالعات زا روش کتازخانهای و میدان
انجام گرفته است
پرسشنامهای با تعداد 62سؤال که گمان میرات ،هر یک از سؤاالت آن ناظر بر یکی از ویژگیهای
جهانی شدن اسالمی و غربی؛ و همچنین وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ااراه آوردن
شرایط تشکیل حکومت جهانی مهدی (عج) باشد ،تنظی گردید .به منظور اازایش روایای پرسشانامه
مذکور ،طی چند مرحله ،در سطوح مختلف و با ترکیبهای متفاوت ،از مشاوره خبرگاان در ن اوه
طراحی سؤاالت استفاده گردید و متأثر از همان مشاورههاا ،تغییارات زیاادی در تعاداد و م تاوای
سؤاالت اعمال شد .بنابراین ،تعداد سؤاالت از  32به  01و در مرحله بعدی به  61و سرانجام به 62
عامل تغییر یاات .پک از اجماع نسبی در خصوص تعداد ساؤاالت و متغیرهاایی کاه مبناای طارح
سؤاالت مذکور شده بود ،تعداد  12نسخه پرسشناماه در اختیاار صااحبنظاران قارار گراات .باا
حصول اطمینان از روایی پرسشنامه ،تعداد  62نسخه از آن ا به تعاداد جامعاه آمااری ا باا شاکل
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نمونه در صف ات بعدی ،تهیه ،توزیع و پک از پاسخ صاحبنظران به آنها ،جمعآوری گردیدند.
تجزیه و ت لیل دادهها باتوصیف و تفیسر ذهنی و با استفاده از آمارهای توصیفی انجام گردید.
ویافتههایتحقیق 

تجزیهوتحلیلدادهها

تجزیه ت لیل دادهای مربوط به سؤاالت ت قیق به ترتیب زیر است:
الف :سؤال اصلي :نظریه اسالم نا

م مدی

(صلیاهللعلیهوآلهوسال

) در رابطاه باا پدیاده جهاانی شادن

اسالمی به چه میزان مواق خواهد بود؟
 )1ت لیل سؤال یک براساس ادبیات ت قیق
مبانی اکری و السفی جهانی شدن الهی در آیات متعددی از قارآن کاری و روایاات متاواتر انماه
معصومین

(علیه

السالم) ریشه دارد ،و بر مبنای خواسته اطری بشر که همانا طبقهبندی انسانها بر مدار

عقیده و ایمان ا نه براساس نژاد ،خاون و رناگ پوسات ا و نفای سالطهگاری و سالطهپاذیری و
ه چنین در نظر گراتن حقوق مشترک برای کل بشریت میباشد ،استوار گردیده است .ایان مباانی
مترقی که ریشه در اطرتگرایی ،یکتاپرستی ،عاقبتجویی و حفظ کرامات انساانی دارناد و نقطاه
مشترک و عامل همترایی همه انسانها در جامعه جهانی؛ و ل ا نمودن اعتقاد به معااد در ترسای
راتار اجتماعی بشر ا زندگی اردی ،جمعی و جهانی ا دارند ،ارکان تمدن اسالمی در چهارده قارن
گذشته را تشکیل دادهاند و نوید بخش جهانی شدن الهی هستند؛ از ایان رو ،برناماه جهاانی شادن
الهی با پرویه جهانیسازی غربی ا که در پی سلطه بر انسان میباشد ا از بنیان باا یکادیتر تفااوت
دارند .اسالم در پی خدام وری ،ارج نهادن به مقام انسانیت؛ عطای استقالل آگاهانه باه انساان بار
اساس قوانین دینی و الهی؛ و ممانعت از ت میل اراده به اوست .اه اصول و ویژگایهاای جامعاه
مهدوی ا پروسه جهانی شدن از دیدگاه اسالم ا عبارت از :عدم جدایی دین از سیاسات ،گساترش
عدالت در سراسر گیتی ،ایجاد ملت واحد با ه بستتی اکری ،اعتقادی و آرماانی ،ارتقااء معنویات
در بین مردم ،تکامل اکری و رشد آگاهی بشر ،احیاگری ،نوسازی و دگرگاونی در اماور ارهنتای،
اقتصادی و سیاسی جهان ،ایجاد امنیت و صلح جهانی؛ برچیدن حکومتهاای طااغوتی کاه منشااء
تمامی آشو ها و مخل امنیت و صلح جهانی هستند ،ایجاد توسعه متوازن به معنای واقعای کلماه،
وجود رضایت و خشنودی از وضعیت موجود در بین همه ساکنان زمین و اطاعت خالصانه از اماام
زمان (عج) است.
 )0ت لیل سؤال یک براساس پاسخ خبرگان به سؤاالت پرسشنامه:
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به طورکلی ،نظر قطعی م قق بر آن است که ارجاع این گونه موارد م توم ا که متضمن آنها ،وعده
الهی ،آیات نورانی قرآنکری و روایات متواتر معصومین علیه السالم است ا به پاسخهای جامعاه
آمااری ،نعوذبااااهلل شااک بااه حقانیاات قاارآن مجیااد ،و جفااایی نابخشااودنی بااه صاادق گفتااههااای
معصومین

(علیه

الساالم) میباشد .لیکن ،برای اثبات حقانیت این ادعا به مخاطبان غیرشیعی ،نسابت باه

نظرسنجی از جامعه آماری ت قیق ،اقدام شده است .از این رو برای پاسخگویی به سؤاالت ت قیاق،
به تفسیر نظرات جامعه آمااری در خصاوص ساؤاالت  1الای  12مطروحاه در ماتن پرساشناماه
پرداختهای که پاسخ صاحبنظران به آنها به شرح جدول زیر بوده است:
جدول  :1نتیجه نظر خواهی از نمونه آماری در پرسشنامه مربوط به سؤال اصلی
سؤاالت
پرسشنامه
سؤال 1

پاسخ سؤال 1
سؤال 2

پاسخ سؤال 2
سؤال 0

پاسخ سؤال 0
سؤال 2

پاسخ سؤال 2
سؤال 5

پاسخ سؤال 5
سؤال 6

پاسخ سؤال 6
سؤال 2

پاسخ سؤال 2
سؤال 0

پاسخ سؤال 0
سؤال 0

پاسخ سؤال 0
سؤال 13

پاسخ
تعداد

درصد

خیلیزیاد
تعداد

درصد

زیاد
تعداد

متوسط
درصد

تعداد

کم

درصد

تعداد

خیلیکم
درصد

تعداد

درصد

رهبری یک فرد صالح و برگزیده الهی بر جهان ،تا چه اندازه در در پروسه جهانیشدن و تحقق سعادت بشر مؤثر میباشد؟

03

%133

03

%133

3

3

3

3

3

3

3

3

عدم جدایی دین از سیاست تا چه اندازه در در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر میباشد؟

03

%133

22

%03

6

%23

3

3

3

3

3

3

3

3

محوریت فضایل اخالقی در اداره امور جهان ،تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر میباشد؟

03

%133

22

%03

0

%13

3

3

3

3

اصالت خدا محوری در اداره امور جهان ،تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر میباشد؟

03

%133

22

%03

0

%13

3

3

3

3

3

3

بهرهمندی مردم عالم از مواهب علم و فراگیر شدن تکنولوژی در سطح جهان ،تا چه اندازه در پروسه جهانیشدن و تحقق سعادت بشر مؤثر می-
باشد؟

03

%133

12

%23

12

%23

6

%23

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الهی شدن خواستههای انسان ،تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر خواهد بود؟

03

%133

22

%03

6

%23

3

3

3

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

03

%133

15

%53

15

%53

3

3

3

3

تاکید بر اقامه عدالت اجتماعی ،تا چه اندازه در فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر میباشد؟

03

%133

21

%23

0

%03

3

3

3

3

3

3

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

03

%133

22

%03

0

%13

0

%13

3

3

3

3

دعوت و هدایت انسانها به سمت نیکیها و تمایالت فطریشان ،تا چه اندازه در شرایط تشکیل حکومت مهدوی مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 13

03

%133

10

%63

12

%23

3

3

3

3

3

3

میانگین

03

%133

22

%22

2

%20

1

%0

3

3

3

3

تفسیر جدول شماره  :1نتایج حاصل از میانتین اراوانیها و درصدهای پاسخ به ساؤاالت 1الای12
مطروحه در متن پرسشنامه ،مبین این مطلب است که از تعداد  62نفر جامعه آماری ،تعداد  00نفر
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( )%63گزینه خیلی زیاد ،تعداد  6نفر ( )%06گزینه زیاد و تعداد  6نفر ( )%6گزینه متوسط را نسبت
به توایق اسالم در رابطه با جهانی شدن و تشکیل حکومت مهدوی قانل شدهاند .در ضمن هیچیک
از ااراد جامعه آماری ،گزینههای ک و خیلیک را انتخا

نکردهاند؛ به عبارت دیتر هیچگونه شک

و تردیدی نسبت به تشکیل حکومت جهانی مهدی (عج) نداشتهاند.
 )6ت لیل کلی مربوط به سؤال اصلی:
با توجه به آنکه ،مبانی اکری و السفی جهانی شدن الهی ،ریشه در آیات متعاددی از قارآن کاری
دارد ا یعنی تشکیل حکومت جهانی مهدی (عج) وعده م توم خدای متعال به بشاریت اسات ا و
ویژگیهای جامعه مهدوی نیز مبین برآورده کردن نیازهای اطری مادی و معناوی بشار اسات و از
سویی دیتر ،جامعه آماری این ت قیق نیز که از خبرگان و صاحبنظاران علاوم دینای و اجتمااعی
هستند و با اطمینان خاطر بسیار باال ،بدون هیچگونه شک و شبههای در تشکیل حکومات مهادوی
اظهار نظر قاطع کردهاند ( %36از جامعه نمونه آماری گزینههای خیلیزیاد و زیاد؛ و  %6نیاز گزیناه
متوسط را در توایق اسالم نسبت به ایجاد جامعه مهدوی؛ انتخا

کردهاند) میتوان گفت کاه دیان

مبین اسالم در پروسه جهانی شدن و تشکیل حکومت جهانی مهدی (عج) که دارای اصاول الهای،
مبانی مترقی و ویژگیهای کارآمد در راع نیازهای دنیوی و اخروی بشریت است ،از دیدگاه وجاوه
عقلی و نقلی مواق خواهد بود.
ب :سؤال فرعي :8وظایف جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق پدیده جهانی شدن چیست؟
 )1ت لیل سؤال ارعی  1براساس ادبیات ت قیق:
جمهوری اسالمی ایران به منظور اراه آوردن شرایط جهانی شدن اساالمی در م ایط باینالمللای
امروزی ،باید با توجه به اسناد باالدستی (اصول  6 ،0و  11قانون اساسای ،ساند چشا اناداز 1323
شمسی) و ت لیل م یط بینالمللی ارهنتی و اهداف بلند مدت نظام؛ به انتشار ارهنگ غنی اساالم
و تبیین شرایط تشکیل جامعه مهدوی در سطح جهان بپردازد؛ و موجب بیداری تشانتان عادالت و
گرایش بشریت خسته از تبعیض و ست ؛ به سمت شعانر و اصول اسالمی و سنت الهای شاود و باا
انجام اعالیتهای داخلی نسبت به تقویت روحیه خدام وری در جامعه ،تعلای و تربیات ااردی و
اجتماعی آحاد مردم بر اساس مبانی ارزشمند دین مبین اسالم ،تقویت روحیه تعاون و همکاری در
بین مردم ،تقویت بنیاد خانواده ،ت ری عوامل اساد ،تقویت روحیه نظارت و مسئولیت همتاانی؛ و
ه چنین گسترش خودکفایی و عدالت اقتصادی در سطح جامعه بپردازد و خود را باه عناوان یاک
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التو برای جهانیان مطرح نماید .سپک با انجام اعالیتهای خارجی در ابعاد ارهنتای ،اقتصاادی و
سیاسی ،بهرهگیری از توان اندیشمندان و ارهیختتان؛ رعایت دقیق اصول اخالقی و اساالمی ،آگااه
نمودن تودههای مردم از ابعاد تهاج ارهنتی غر  ،توسعه منطاق گفتتاو باین نخبتاان اکاری و
مذهبی در سطح جهان اسالم ،تالش در راستای ایجاد وحدت و حذف عوامل تفرقه در باین امات
اسالمی ،کمک به اتخاذ مواضع مشترک و هماهنگ ملتهاای مسالمان نسابت باه قضاایای جهاان
اسالم در مجامع بینالمللی ،تالش در راستای تقویت سازمانهای ارامنطقهای اسالمی نظیر سازمان
کنفرانک اسالمی و ایجاد بازار مشترک اسالمی ،برنامهریزی جهت کاستن از ااصله طبقاتی در باین
جوامع اسالمی و توزیع عادالنه ثروت ،تقویت نهادهای اقتصادی اساالمی جهات کاساتن از تاأثیر
مخر

حاکمیت اقتصادی هژمونی غر

بر جهان اسالم و اساتفاده از تمادن غنای و ارهناگسااز

اسالم -به اشاعه ارزشهای واالی انسانی و دینی در سطح جهان بپاردازد و بشاریت را باه سامت
سجایای اطریش سوق دهد و در حد بضاعت خاود ،شارایط ت قاق جهاانی شادن را بار اسااس
آموزههای اسالم نا

م مدی (صلیاهللعلیهوآلهوسل ) اراه آورد.

 )0ت لیل سؤال ارعی 1براساس پاسخ خبرگان به سؤاالت پرسشنامه:
برای پاسخگویی به سؤال باال ،به تفسیر نظرات جامعاه آمااری در خصاوص ساؤاالت  11الای 01
مطروحه در متن پرسشنامه پرداختهای که البته جوا
 )0زیر است:

مصاحبه شوندگان به آنها ،به شارح جادول
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جدولشماره:1نتیجهنظرخواهیازنمونهآماریدرپرسشنامهمربوطبهسؤالفرعی2
پاسخ

سؤاالت

خیلیزیاد

متوسط

زیاد

خیلیکم

کم

پرسشنامه

تعداد

متن سؤال 11

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

پاسخ سؤال 11
متن سؤال 12

03

%133

03

%133

3

3

3

3

3

3

3

3

در شرایط محیط بینالملل ،بهرهگیری از امکانات رسانههای ارتباط جمعی در راستای تبلیغ ویژگیهای جامعه مهدوی در بین مردم جهان تا
چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل حکومت جهانی مهدی (ع)) مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 03 23
متن سؤال 21

%133

22

%03

0

%13

3

3

3

3

3

3

بهرهگیری از فرهنگ غنی اسالم ،تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل حکومت جهانی مهدی (ع)) مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 03 10
متن سؤال 23

%133

03

%133

3

3

3

3

3

3

3

3

تالش اندیشمندان ،فرهیختگان و علمای اسالمی در تبلیغ ویژگیهای جامعه مهدوی ،تا چه اندازه در تحقق شرایط
تشکیل حکومت جهانی مهدی (ع)) مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 03 10
متن سؤال 10

%133

0

%03

15

%53

6

%23

3

3

3

3

اشاعه ارزشهای واالی دینی در سطح جهان ،تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل حکومت جهانی مهدی (ع)) مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 03 12
متن سؤال 10

%133

12

%23

12

%23

6

%23

3

3

3

3

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

پاسخ سؤال 03 16
متن سؤال 12

%133

0

%03

21

%23

3

3

3

3

3

3

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

پاسخ سؤال 03 15
متن سؤال 16

%133

0

%13

21

%23

6

%23

3

3

3

3

تحریم و مبارزه با عوامل فساد در سطح جامعه ،تا چه اندازه در تحقق شرایط تشکیل حکومتجهانی مهدی (ع)) مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 03 12
متن سؤال 15

%133

6

%23

22

%03

3

3

3

3

3

3

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

پاسخ سؤال 03 10
متن سؤال 12

%133

22

%03

6

%23

3

3

3

3

3

3

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

پاسخ سؤال 03 12
متن سؤال 10

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

%133

12

%23

15

%53

0

%13

3

3

3

3

تالش در راستای الگوسازی کشور جمهوری اسالمی ایران (بهعنوان امالقرای جهان تشیع) مطابق با ویژگیهای جامعه مهدوی ،تا چه اندازه
در تحقق شرایط تشکیلحکومت جهانی مهدی (ع)) مؤثر خواهد بود؟

پاسخ سؤال 21

03

%133

15

%53

15

%53

3

3

3

3

3

3

میانگین

03

%133

16

%50/2

12

%23

2

%6/0

3

3

3

3

تفسیر جدول شماره  :)0سؤاالت  11الی 01مطروحه در متن پرسشنامه ،مبین این مطلب است کاه
از تعداد  62نفر جامعه آماری ،تعداد  13نفر ( )%16/6گزینه خیلی زیاد ،تعداد  10نفر ( )%32گزینه
زیاد و تعداد  0نفر ( )%3/6گزینه متوسط را در خصوص انجام وظایف جمهوری اسالمی ایاران در
راستای اجرای پروسه جهانی شدن اسالمی -تشکیل حکومت جهانی مهدی (عاج)  -ماورد تاکیاد
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قرار دادهاند .در ضمن هیچیک از خبرگان جامعه آماری ،گزیناههاای کا و خیلایکا را انتخاا
نکردهاند و این واقعیت ،نشان از عدم وجود شک و تردید در بین صاحبنظران ،مبنای بار لازوم و
ضرورت تالش و اعالیتهای ارهنتی جمهوری اسالمی ایاران در ساطح م ایط باینالملال؛ و در
راستای تشکیل جامعه مهدوی را دارد.
 )6ت لیل کلی مربوط به سؤال ارعی :1
با توجه به تأثیرپذیری م یط بینالمللی از ارهنگهای پویا و تأثیرگذاری آن بر ارهنگهای ملّای و
م لی ،جمهوری اسالمی ایران وظیفه دارد ضمن مطرح کردن خود به عنوان یک التو ،با بهرهگیری
از شرایط امروزی م یط بینالملل و ارهنگ غنی اسالم ،در نهایت ظرااات باه اشااعه ارزشهاای
واالی انسانی و دینی در سطح جهان بپردازد و با انجام اعالیتهای داخلی و خارجی ،شارایط الزم
را جهت جهانی شدن اسالمی اراه آورد .ه چنین ،بر اساس اظهار نظرهای جامعه آماری ت قیق،
تعداد  13نفر ( )%16/6گزینه خیلیزیاد ،تعداد  10نفر ( )%32گزیناه زیااد و تعاداد  0نفار ()%3/6
گزینه متوسط را در خصوص انجام وظایف جمهاوری اساالمی ایاران در راساتای اجارای پروساه
جهانی شدن اسالمی ا تشکیل حکومت مهدوی ا مورد تاکید قرار دادهاند؛ به عبارت دیتار تماامی
ااراد جامعه آماری ( )%122ایفای نقش جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق آن آرمان مقادس
و وعده الهی را ،یک وظیفه اسالمی دانستهاند.
ج :سؤال فرعي :2لیبرال دمکراسی بر اساس اصول خود و نظریههای ارانسیک اوکویاما و سامونل
هانتینتتون در رابطه با پدیده جهانیشدن به چه میزان مواق خواهد بود؟
 )1ت لیل سؤال ارعی  0بر اساس ادبیات پژوهش:
ارمغان جهانی که بر پایه تفکرات لیبرال -دمکراسی شکل گراته باشد ،عباارت از م وریات انساان
(امانیس ) و حاکمیت سکوالر (جدایی دین از سیاست) بر جوامع بشری ،رسیدن به پایاان تااریخ و
خاتمه عصر ایدنولویی ،کسب سود و منااع اقتصادی بیشتر ،پیوند خوردن سعادت بشر با پاذیرش
آموزههای لیبرالیس  ،حاکمیت تبعیض و بیعدالتی در سطح جهان و تعارض آموزههاای اجتمااعی،
ارهنتی و اخالقی با اطرت انسانی است .مدرنیس هایی مانند ارانسیک اوکویاما قانل به حاکمیات
وحدت در اعالیتهای سیاسی ،اقتصادی ،ارهنتی و ...در سطح جهان هساتند و اعتقااد دارناد کاه
گردش امور دنیا باید ت ت حاکمیت سیست های جهانی هدایت و نظاارت شاود .البتاه ایان گاروه
بیشتر بدنبال آنند که ارآیند و پروسه جهانی شادن را باه پارویه جهاانساازی تبادیل؛ و لیبارال ا
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دموکراسی را بهترین سیست اداره امور دنیا معرای کنند .ارانسایک اوکویاماا (واضاع نظریاه پایاان
تاریخ و آخرین بشر) ضعفهای مکاتب بشری مانند :ااشیسی  ،کمونیست و پادشاهی ماوروثی را؛
موجب پیروزی لیبرال ا دموکراسی بر آنان دانسته ،لایکن مشاکالت لیبرالیسا کاه ها اکناون ،آن
مکتب و پیروانش را به بن بست کشانیده است را نمیبیند .وی تنها به بعد مادی انساان پرداختاه و
از چتونتی راع نیازهای معنوی آن ،که در واقع راق سعادت اخروی اوست ،غفلات کارده اسات.
پک نتیجه تفکرات وی نمیتواند انسانم ورانه باشد و ادعایش در اولویت داشتن نیازهاای انساان
بر همه چیز ،تنها در راستای ان راف اذهان و دستیابی به امیال حیوانی و مادی است ،نه رق زدن
سعادت دنیوی و اخروی برای انسان .روی هماین اصال ،بیشاتر ادعاهاای او؛ در باین بسایاری از
اندیشمندان غربی ،رنگ باخته است؛ به گونهای که بسیاری او را آغازگر پوچی میخوانند .اوکویاما
بدون بیان ادله مستند ،مکاتب الهی را همچون مکاتاب ماادی (سوسیالیسا  ،ااشیسا و پادشااهی
موروثی) نسبت به تأمین سعادت دنیوی و مادی بشر ،ناتوان انتاشته؛ و مغلاو

عرصاه جادال باا

لیبرالیس میداند .وی مذهب شیعه جعفری را بزرگترین دشمن لیبرالیس و البته مغلو

در برابار

آن خوانده؛ و بشر پایان تاریخ را لیبرال دانسته است .پسامدرنیسا هاا یاا سانتگرایاان معتقدناد ا
سامونل هانتینتتون از سنتگرایان صاحبنام غربی است ا رویدادهایی کاه در طاول تااریخ بشار،
موجب آموزهها و تجار

تلخ و شیرین بسیاری برای انسان شده و از نسلی به نسال دیتار انتقاال

یااته است ،بر عقل ،تفکر و تجربه شخصی اولویت دارد و هیچگاه نمیتوان آدا  ،سنن و ارهنگ-
های مختلف را به یک ارهنگ واحد مبدل ساخت و اصول لیبرالیسا را جاایگازین تماامی آنهاا
نمود .درگفتههای هانتینتتون موارد غیر منطقی به چش میخورد؛ از جمله آنکه که وی چه وجاوه
اشتراکی بین تمدن کنفوسیوسی و اسالمی دیده است که آنهاا را در کناار ها ؛ و در مقابال تمادن
غربی و مسی ی میپندارد؟! این در حالی است که اسالم به تایید ادیان و پیامبران الهی قبل از خاود
میپردازد و اعتقاد به آنها را از مظاهر ایمان ،و باه ویاژه حضارت عیسای (علیاهالساالم) را وزیار
حکومت جهانی مهدی (عج) میداند.البته وی ،تا حادودی باه اصاالح گفتاههاا و ادعاهاای خاود
میپردازد  ،و تمدن اسالمی را تمدنی پایا و مانادگار اعاالم نماوده اسات .هاانتینتتون مایگویاد:
ضرورت برخورد تمدنها به دلیل نبود سیطره بالمنازعه یک تمدن میباشد .لیکن این ادعاا اساسااً،
اشکال دارد ،زیرا تالش هژمونی غر

که در راستای حاکمیت بالمنازعه تمدن خود بر سایر تمدن-

هاست؛ موجب برخورد تمدنی و درگیری دولتهای زیادی با یکدیتر شده اسات؛ یعنای ،ماهیات
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سیطره بالمنازعه یک تمدن انسانم ورانه بر دیتر تمدنها ،برخورد ساز است ،نه برخوردزدا.
 )0ت لیل سؤال ارعی  0بر اساس پاسخ خبرگان به سؤاالت پرسشنامه
برای ت لیل سؤال ت قیق ،به تفسیر نظرات جامعهآماری در خصوص سؤاالت  00الی  62مطروحه
در متن پرسشنامه پرداختهای که جوا

مصاحبهشوندگان به آنها ،به شرح جدول  ) 6زیر است:

جدول  :6نتیجه نظر خواهی از نمونه آماری در پرسشنامه مربوط به سؤال ارعی 0
پاسخ

سؤاالت

زیاد

خیلیزیاد

کم

متوسط

پرسشنامه

تعداد

متن سؤال 22

رویکرد انسان محوری (امانیسم) تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانی سازی مؤثر است؟

پاسخ سؤال 03 22
متن سؤال 20

%133

3

3

6

%23

3

3

0

%03

15

%53

%133

3

3

3

3

6

%23

10

%63
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جهانی شدن با رویکرد مد نظر لیبرالیسم ،تا چه اندازه در بروز تبعیض ،بیعدالتی و ظلم مؤثر میباشد؟

پاسخ سؤال 03 20
متن سؤال 03
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تاکید لیبرال دمکراسی بر اصالت داشتن منافع اقتصادی بر دستآوردهای معنوی (در انجام فعالیتهای اجتماعی) تجا چجه انجدازه در اججرای
پروژه جهانی سازی مؤثر میباشد؟

پاسخ سؤال 03 20
متن سؤال 20
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تاکید لیبرال دمکراسی بر اصالت دادن عقل مادی نسبت به عقل وحیانی (متافیزیکی) تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانیسازی مجؤثر مجی-
باشد؟

پاسخ سؤال 03 22
متن سؤال 20

%133

03

%133

3

3

3

3

3

3

3

3

رویکرد کشورهای لیبرالیستی در اصالت دادن به تحقق امیال مادی انسان ،تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانیسازی مؤثر میباشد؟

پاسخ سؤال 03 26
متن سؤال 22
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انحصاری شدن دانش و فنآوریهای پیشرفته در دست کشورهای لیبرالیستی ،تا چه اندازه در اجرای پروژه جهانیسازی مؤثر می باشد؟

پاسخ سؤال 03 25
متن سؤال 26
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بروز بحران معنویت در جهان ،تا چه اندازه در تزلزل امنیت فردی و اجتماعی بشر مؤثر میباشد؟
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متن سؤال 25
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اداره جهان با رویکرد سکوالریستی (جدایی دین از سیاست) تا چه اندازه در در اجرای پروژه جهانیسازی مؤثر است؟

پاسخ سؤال 03 20
متن سؤال 22

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

خیلیکم
درصد

%133

12

%23

0

%03

3

3

0

اداره امور جهان با مرام لیبرالیستی ،تا چه اندازه در تحقق اهداف پروژه جهانی سازی مؤثر خواهد بود؟
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میانگین

تفسیر جدول شماره  :6نتایج حاصل از میانتین اراوانیها و درصدهای پاسخ به سؤاالت  00الی62
مطروحه در متن پرسشنامه ،مبین این مطلب است که از تعداد  62نفر جامعه آماری ،تعاداد  3نفار
( )%18/8گزینه خیلی زیاد ،تعداد  3نفر ( )%10/6گزینه زیاد ،تعداد  6نفار ( )%8/8گزیناه متوساط،
تعداد  12نفر ( )%66/3گزینه ک و تعداد  8نفر ( )%03/6گزینه خیلیک را در توایق اصول لیبرال ا
دمکراسی و ادعاهای نظریهپردازان غربی (ارانسیک اوکویاما و سامونل هانتیتتون) نسبت به اجرای

جهانیشدن مبتنی بر نظریههای ارهنتی اسالم و غر
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پرویه جهانیسازی ،قانل شدهاند.
 )6ت لیل کلی مربوط به سؤال ارعی :0
مکتاب لیبارال ا دمکراسای و اکثار نظریاهپاردازان غربای (مانناد ارانسایک اوکویاماا و ساامونل
هانتینتتون) جهانی شدن را یک «پروسه» و میل خود به خودی تاریخ به یاکپاارچتی عینیاتهاا،
ذهنیتها و کثرتها نمیدانند ،بلکه آن را پرویه یا ارایند طرحریزی شده ،و مجموعهای از الزامات
نظری پیرامون چتونتی اقامت در «دهکده جهانی» ا که خود آن را وعده میدهناد ا مایپندارناد.
بنابراین به وضوح میتوان در ادبیات سیاستمداران کشورهای غربی ،حاکمیت لیبرالیس بار زنادگی
بشر و شکست دیتر مکاتب را در برابر آن یاات .مکتبی که اعتقاد به حاکمیت زور جهات رهباری
بر جهان ،اداره دنیا با رویکرد سکوالریستی ،ان صاری شدن داناش و اانآوریهاای پیشاراته در
ان صار کشورهای خاص ،اصالت دادن انسان م وری بر خدا م وری ،تاکید داشتن بر عقل ماادی
و ارجح بودن منااع اقتصادی در تمامی اعالیتهای اجتماعی و  ...دارد ،از توان و جاذبه الزم جهت
جلب اعتماد جامعه بشری و تأمین سعادت مادی و معنوی انسان برخوردار نیست و ثمره گساترش
چنین مرامی در سطح جهان ،چیزی جز تبعایض و بایعادالتی نمایباشاد .در ضامن ،بار اسااس
اظهارنظر جامعه آماری این ت قیق %32/1 ،گزینههای ک و یا خیلیک  ،و  %61/1گزینههای خیلی-
زیاد و زیاد و  %8/8گزینه متوسط را در توایق مکتب لیبرال ا دموکراسی نسبت باه اجارای پارویه
جهانیسازی ،انتخا

کردهاند.
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نتیجهگیریوپیشنهاد 
نتیجهگیری :

الف-

 .1جهان امروزی نیازی حیاتی به نوعی از جهانی شدن دارد که بار اسااس خادا م اوری و رااع
نیازهای اطری بشر پایهریزی شود تا بدون توجه به رنگ پوست ،نژاد و قومیت انسانها باه ایجااد
امت واحده خت شود و از هرگونه تبعیض ،بیعدالتی ،ان صارطلبی و ...مبرا باشد و سعادت دنیوی
و اخروی بشر را تأمین نماید.
بدیهی است که این ویژگی ها در جهاانی شادن بار اسااس اساالم ناا

م مادی (صالیاهللعلیاه

وآله وسل ) به عینیت و منصه ظهور خواهد رسید .زیرا ،تضمین ت قق دیدگاه اساالم در خصاوص
پایان تاریخ و تشکیل حکومت جهانی مهدی (عج) آیات نورانی قرآن کری و روایات متاواتر انماه
معصومین (علیه السالم) میباشد ،و اصالً مفهوم" انااهلل و اناالیاه راجعاون"باه معناای حرکات از
کثرت به سوی وحدت؛ و به عبارتی جهانی شدن الهی است .بنابراین میتوان گفت که دیان مباین
اسالم ،ه از بُعد جلب حمایت الهی جهت ت قق وعدهاش کاه هماناا تشاکیل حکومات مهادوی
است ،و ه از بُعد وجوه عقلی و نقلی در انجام پروسه جهانی شدن اساالمی صاد در صاد موااق
خواهد بود.
 .0اکثر اصول مکتب لیبرالیس با خواستههای اطری و خدا م ورانه بشر انطباق و ه خاوانی الزم
را ندارد و بر اساس حاکمیت زور بر جهان ،اداره دنیا با رویکرد سکوالریستی ،اصالت دادن انساان

م وری بر خدا م وری ،ارج یت منااع اقتصادی بر تمامی اعالیتهای اجتماعی و تعارض آموزه-

های اجتماعی ،ارهنتی و اخالقی با اطرت انسانی ...استوار شده است .بناابراین از جاذباه و تاوان

الزم جهت جلب اعتماد عمومی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر برخاوردار نیسات و نمای-

تواند توایق چندانی را در اجرای پرویه جهانی شدن کسب نماید .از سویی با توجه به آنکاه ،میال
به جاودانتی در سرشت تمامی انسانها نهادینه شده است ،میتوان گفت :آن دسته از نظریهپردازان
لیبرال -دمکراسی که مبنای تفکر خود را بر انسان م وری استوار کردهاند و از پایان تااریخ ساخن
گفتهاند (ارانسیک اوکویاما) در واقع به مقابله با میل به جاودانتی در انسان ،پرداختهاناد! بناابراین،
نتیجه تفکرات آنان نمیتواند انسان م ورانه باشد و ادعای آنان در اولویت داشتن نیازهاای انساان
بر همه چیز ،تنها در راستای ان راف اذهان دیتران و دستیابی به امیال حیوانی و مادی اسات ،ناه
رق زدن سعادت دنیوی و اخروی برای انسان .با توجه به آنکه ،برای انسان خاتماه زنادگی ماادی
وجود دارد ،لیکن پایان تاریخ وجود ندارد؛ بنابراین ،به نظر میآید که ارانسیک اوکویاماا باا طارح
نظریه پایان تاریخ و آخرین بشر خود ،قصد داشته که با وایه سازی زیرکانه ،پایاان دنیاای ماادی را
خاتمه زندگی جاودانی بشر معرای کند و به اصطالح بر نظارات انساان م وراناه و دنیاا خواهاناه
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غربی – که خود از مروجان آن است -ص ه گذارد.

 .6یکی از ارکان نظریه سامونل هانتینتتون عبارت از "ضرورت برخورد تمادنهاا باه دلیال نباود
سیطره بالمنازعه یک تمدن"میباشد .در ضمن ،وی دلیل برخورد دولتها را نوعی برخورد تمدنی
میداند .لذا ،این نقد به ادعای هانتینتتون وارد میآید که اساسا ،تالش هژماونی غار

در راساتای

حاکمیت بالمنازعه تمدن خود بر سایر تمدنهاست که موجب برخورد تمدنی و درگیری دولتهاا
با یکدیتر شده است .به عبارت دیتر ،ماهیت سیطره بالمنازعه یک تمدن انسانم ورانه بار دیتار
تمدنها ،برخورد ساز است ،نه برخورد زدا.
 .3اوضاع کنونی اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه کشورهای اروپاایی مانناد :یوناان،
اسپانیا ،ایتالیا ،ارانسه و حتی خود ایاالت مت ده آمریکا) گواهی بر این ادعاست کاه جهاانی شادن
غربی که بر اساس کسب منااع اقتصادی بیشتر ،بنا شده است ،حتی در راع مشاکالت و مادیریت
ب ران های روز اازون اقتصادی (ااازایش بیکااری ،اشااعه اقار ،کااهش ساطح دساتمزدهاا و)...
سردمداران مکتب لیبرال -دمکراسی مواق نبوده است ،تا چه رسد به آنکه برای تماامی کشاورهای
جهان به تعیین تکلیف بپردازد.

 .1اصرار لیبرال– دمکراسی بر ان صاری بودن دانش و اناوریهاای پیشاراته در دساتان هژماونی
غر و کشورهای خاص ،مغایر با ادعای آنان در تأمین خواستههاای بشار اسات .هماین برخاورد
تبعیضآمیز آنها با موضوع هستهای ایران و تأکیدشان بر توقاف اعالیاتهاای هساتهای کشاورمان،
دلیلی بر جدیتشان نسبت به ان صاری کردن علمی است که مدعیاناد ،سایارهای شادن جهاان و
بروز پدیده دهکده جهانی در اثر توسعه و پیشرات آن انجام گراته است.
 .3ایفای نقش جمهوری اسالمی ایران در راستای ت قق آرمان مقدس و وعده الهی یعنی حکومت
مهدوی یک وظیفه اساسی برای نظام تلقی میشود و اراه آوردن شرایط جهانی شدن باا رویکارد
اسالم که امتدادش به تشکیل حکومت مهدوی میانجامد؛ منوط به انجام اعالیتهای ملّی و اراملّی
است.
پیشنهاد :

ب-

بنابراین پیشنهاد میشود :جمهوری اسالمی ایران ضمن مطرح کردن خود به عنوان یک التو ،باا
بهرهگیری از شرایط امروزی م یط بینالملل و ارهنگ غنی اسالم ،در نهایت ظراات باه اشااعه
ارزشهای واالی انسانی و اسالمی در سطح جهان بپاردازد و باا انجاام اعالیاتهاای داخلای و
خارجی ،شرایط الزم را جهت جهانی شدن با رویکرد اسالم اراه آورد.
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