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 آغازجهاني شدنِ  موعودباوري متناقض غرب و، جهاني شدنِ پايان

  مدرن و رويكرد مهدوينگاهي ديگر به بحران 

� سيد مجيد امامي
1

  

  چكيده

 يبدنـه اصـل  ، دوره مدرنهاي  ير از بحران و نافرجاميو تقر، »باوري  پايان«يا  »ييان گرايپا«

چه و يهاي ن خصوصا انديشه( پست مدرن بوده استهاي  شهياند ير معرفتيو غ يعوامل معرفت

ر رخ داد و خـود را بـه عنـوان    ين تقـار يان دوره و يهمزمان با ا، يساز يظهورجهان). وتاريل

روزمره  يها در زندگ ين نافرجاميا ينيعهاي  امديگر چنان عرضه كرد كه تا امروز پيد يطرح

مقاله . گذارد يشه باقيرا در ساحت اند يقيعمهاي  تعارض يول؛ استمردم پنهان هاي  توده

سم و يپست مدرنهاي  دهياشدن درپرتو  يمتفاوت از جهان ين و شرحييكوشد با تب مي حاضر

عه وارد يشـ  يآخرالزمانهاي  شهيسه و مواجهه با انديآن را به مصاف مقا، ان باوريپاهاي  نحله

عه در يش يات آخرالزمانيو ادب ييان گرايپا. ن دو مشخص گردديا ير ماهويسازد تا اساسا تغا

انسان كامل جهت  يعالم براهاي  تيظرف ينيو ع يقيم رهاشدن حقيو ترس يواقع آغاز باور

االرض و اضـطراب و   يتحقق سعادت است كه البته در كشـاكش ظهـور و اظهـار فسـاد فـ     

ست و فرجام عالم و انسان را يته نيبه افق پسامدرن يان باورياما پا؛ دهد مي اضطرار انسان رخ

ن ياس و سقوط و أينه خزان ، بهار روزگاران است، عيان عالم در تشيپا. داند مي ديكو و سعين

. حضـرت حجـت   يعنـ ي؛ مگر به اقامه عدالت و ظهور عصاره امامت، گردد يهمه محقق نم

نگاشته  يمفهومهاي  ليو تحل يكتابخانه ا يو با ابزارها ير تجربيغ يها به روش، ليمقاله ذ

  .دارد يسه ايمقا يكرديشده و رو

 .مهدويت، ن مدرنبحرا، پايان گرايي، جهاني شدن، )ميسيانيزم( موعودگرايي: ها كليدواژه

                                                 
  دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات  �

sm.emami@isu.ac.ir 
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  طرح مساله -1

 ژانـوس  .ن را بـه وي داده اسـت  يضينق جمع تيقابل، غرب يچهره ژانوس
 نينخسـت  نـام 1

 نيا به خداوند، يرومهاي  اسطوره اساس بر. است بوده باستان وميالت كشور يا افسانه پادشاه

 ندهيآ و گذشته .شد آگاه و عارف ندهيآ به هم و گذشته به هم كه داد ينيب روشن چنان پادشاه

 يخدا تنها) انوسي( ژانوس رسد يم نظر به. شود داده شينما چهره دو با شد سبب يو ينگر

 كـم  و كوچـك  ينييآ، مر شيدايپ از قبل كه او پرستش نيآي شد يم گفته و باشد يمر كامال

 يمعرف ديجد شهر در، )مر شهر يا اسطوره انگذاريبن( رمولوس خود توسط، بوده يمحل تياهم

 يها راه و ها دروازه و درها بر او. بود كارها به شروع اي آغازها زديا ژانوس .بود شده متداول و

ـ  و ماه روز نياول، روز ساعت نياول بر هم طور نيهم و داشت نظارت يورود  سـال  مـاه  نياول

 داده نشـان ، نگرنـد  يمـ  هـم  مخـالف  يهـا  جهت به كه، سر دو با يمرد چون هم او). هيژانو(

ت و سرشـت  يح ماهيتوض يبرا، استياستاد برجسته علم س، يس دوورژه فرانسويمور .شد يم

ده يو در همه جا پد شهيهم، استيس يچرا كه از نظر و؛ رديگ ياز نماد ژانوس بهره م 2استيس

 آزادي و، عقالنيـت و جهالـت  ، لذا جمـع وجـود وعـدم    .يتضاد و همگون: است يدو وجه يا

شود و البته اين همه ريشـه در ذاتـي دارد كـه     مي يده ممكندر اين ساخت پيچ …استبداد و

 قـرن  تـا  دكـارت  از بعد كه يتيعقالن و دكارت يتويكوژ با متناظر عقل .عقالنيت غربي است

 نبـود  فضا نيا اگر. كرد نيمع را متجدد غرب عمل و نظر يايجغراف حدود، افتي قوام نوزدهم

 امكـان  شـرط  هـم  و است كننده محدود هم فضا نيا. افتي ينم بسط ديجد يتكنولوژ و علم

 و كنـد  ينمـ  رشـد  يتكنولـوژ  و علـم ، نباشد فضا نيا جا هر كه چنان؛ است يتكنولوژ و علم

 .)12ص: و اردكاني داوري( شود ينم استوار

، كـه بـا ادبيـات يوتوپيسـم     بدون آن، توان در مورد غايت نگاري در غرب بحث كرد نمي 

از انديشه يوناني به بعد است كه بيش ، عنوان آرمان شهر مطلوب، يوتوپي.اي برقرار كرد رابطه

                                                 

1. Janus  

2. Politics 
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رواج ، پس از قرون وسطي، و نشاط فعال تمدن سازيبه واسطه انگيزه . ه در دوره مدرناز هم

 -1561( و فرانسـيس بـيكن   )1568 – 1639(( كامپـانال ، 1پيدا كرد و در آثاري از تامس مور

تيس يا آتالن، به لحاظ نظري. )215-195صص: 1386، امامي( مورد توجه قرار گرفت )1626

انديشه اجتماعي و ماهيـت و ذات خـود مدرنيتـه    ، يند فلسفه تاريخبرآ؛ يوتوپيا نگاري در غرب

 بـه ، سيآتالنتـ  دربـاره  موجود نوشته نيتر يميقد .است كه شتاب و توهم از عناصر آن است

 رسـاله در ، رسـاله جمهـوري   را جـز در اش  فاضـله  او كه طـرح مدينـه   .متعلق است افالطون

 را 3“سـالون ” باستان وناني گذار قانون و شاعر سفر، در اين اثر او. كند مي هم ارائه 2اسيتيكر

ـ  بـا  جـا  آن در و كنـد  مـي  سفر مصر به معرفت و دانش كسب يبرا سالون. كند مي بازگو  كي

ـ  باشكوه يورتامپرا او يبرا كه كند مي مالقات يمصر يروحان  .كنـد  مـي  صـف و را سيآتالنت

ـ  كـه  را ديجد سيآتالنت كتاب، كنيب سيفرانس، افالطون سِيآتالنت از پسها  سال  سـال  كي

 بـوده  سيآتالنتـ  يواقعـ  مكان كايآمر قاره بود معتقد كنيب. نوشت، شد منتشر مرگش از پس

 خـود ، دانـش  كسـب  قيـ طر از عدن باغ از شدن رانده رنج از ييرها يبرا ديبا انسان و است

، دانـش  بـه  او نگاه. دينام مي “روزه شش كار” را آن او كه يكار؛ بسازد نيزم يرو را بهشت

ـ  او. “اسـت  قدرت، دانش”: داشت دهيعق و نبود قتيحق به دنيرس  يمنـاد ” را خـود  نيهمچن

از مهم تـرين پيشـگامان   ( و راسا هم با مشاركت در سهام نيوفوند لند دينام مي "4ديجد عصر

  .دجامه عمل پوشان، به اين وعده) داستعمار وبنيان آمريكاي جدي

 اهـل  آراء«از جملـه فـارابي در   ، بزرگـان  بسـياري ، در دوره كالسيك تمدن اسالمي هـم 

 كتاب در، اي گنجه نظامي و »االسعاد و ةالسعاد« كتاب در عامري ابوالحسن، »الفاضله المدينه

مـان پـردازي فلسـفي    آركـه   ايـن  .پرداختنـد  خود آرمانيهاي  جامعه تصوير به، »اسكندرنامه«

                                                 

 وشيـ دار ٔمقدمـه . يآشـور  وشيـ دار و ينـادر  افشار نادر ٔترجمه). ايپوتوي( آرمانشهر ؛مور تامس. 1
  .1387 ،يخوارزم: تهران. يآشور

2. Critias   

3. Salon   

4. Herald of the New Age   
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سوره ( 1و آرزو پروري شيطاني است كه در قرآن اشاره شده همان توهم، پيشگامان هر تمدن

آن اسـت كـه   ، اما نكته مهم و برجسـته ؛ خارج از هدف نگارنده اين مقاله است؛ و يا نه) نساء

ر قـرن  د، نقش هدايتگر اين آرمان شهرها بسيار مضاعف گرديـد و ثانيـا  ، در دوره مدرن، اوال

. )1379: اردكـاني  داوري( ها و ضد آرمان شهرهاي شگرفي بوده ايمشاهد ضد يوتوپيا، بيستم

بلكه از ، كند نها بهشت معهود را باز شناسي نمياست كه نه تهايي  آثار و انديشه، هاضد يوتوپيا

بـه  . عسرت براي بشر و جهان اوستو دهد كه مشحون از فالكت  ميسرنوشت نزديكي خبر 

 يطراحـ  مرحلـه  در بشر گريد باربا اين كار  ايآاما  .گرفتجاي اوتوپي را  ياوتوپ ضد، هرحال

  دارد؟ قرار گريد يهااياتوپ اي اياوتوپ

 غرب هم سخني داشت و در تطبيـق و نقـد و  هاي  توان با آرمان پردازي مي، از اين منظر

  . ها بر اساس موعود گرايي ديني و انديشه مهدوي بحث كرد ن نفي آ

)يباور( ييان گرايپا -2
2
  ستميدر قرن ب 

پايان گرايي از سوي هر دو طيف خوش بين وبـدبين بـه   ، هاي پاياني قرن بيستم در دهه

خود را در انواع نظريات و آثار علمي وادبي وسياسي ، اين گرايش معنا دار. رواج يافت، مدرنيته

ـ پا، )رورتـي ( هجامعـ  انيپا، )3دانيل بل( يدئولوژيان ايپا. رساند مي به ظهور  ان دولـت ملـت  ي

 تمدنان يپا، 1)1381: 4گنو( استيان سيپا، )فوكوياما( خيان تاريپا، يان دموكراسيپا، )كاستلز(
                                                 

1. » مرَنَّهآلمو منَّهنِّيألُمو ملَّنَّهألُضتِّكُنَّوبفَلَي فَلَي مرَنَّهآلمامِ وآذَانَ األَنْع     ـذتَّخـن يمو رُنَّ خَلْـقَ اللّـهغَي
يعـدهم ويمنِّـيهِم ومـا يعـدهم      ﴾119﴿الشَّيطَانَ وليا من دونِ اللّه فَقَد خَسـرَ خُسـرَانًا مبِينًـا    

   .﴾121﴿» محيصا أُولَئك مأْواهم جهنَّم والَ يجِدونَ عنْها ﴾120﴿الشَّيطَانُ إِالَّ غُرُورا 
2. Endism 

 يدئولوژيـ ا انيـ پا بر همه از شيب و ساخت منتشر را »ها يدئولوژيا انيپا« كتاب 1965 سال دراو  .3
 در كـه  »يفراصنعت جامعه دنيفرارس« كتاب همراه به بل ليدان كتاب نيا.كرد ديتاك يستياليسوس
 صـدها  كـه  باشـد  يم گذشته قرن مين رد ياجتماع شهياند آثار نيتر مهم از شد، منتشر 1973 سال

 .است  گرفته شكل آن يمبنا بر هينظر و كتاب
كـرد و از   مـي  ها در مقام نماينده دايـم فرانسـه در اتحاديـه اروپـا خـدمت      گنوكه سال  ماري ژان.  4

يعنـي در دگرگـون شـدن     ،مدهاي جهاني شدن در ايـن حـوزه  انزديك با محيط ديپلماتيك و پي
� 
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، فوكـو ( مـرگ سـوژه  ، )گـادامر ( مـرگ مولـف  ، 2)هوسـرل ( فرهنگو بحران ان يپا، )اشپنگلر(

يـان گرايـي غـرب    پاهاي  برخي از كليد واژه) نصر( تيبحران معنواز همه تر  و مهم) …بارت

 .شود مي در فضاي آكادميك و روشنفكري منتشر گاهي گاه است كه

 يگروه. اند تهيمدرن نقد كار در نظر اهل از گروه دو يكل طور البته بايد اذعان داشت كه به

. ابدي دوام همچنان و شود راستهيپ عوارض و ها انحراف و ها بيع از ديشا تا كنند يم نقد را آن

 بسـنده  ياسيس يسطح يانتقاد به يبعض كه چنان؛ دارند ها اختالف هم با خود انيم در ها نيا

 آنـان  اما. پسندند ينم را يا رسانه اطالعات هجوم و ها رسانه غلبه مثالً گريد يبعض و كنند يم

 ظاهر يتمام به هنوز تجدد قتيحق نديگو يم، دارد وجود تر شيب يتجد وتفكرشان نظر در كه

 بـه  عقـل  ليتحو و نبوده يابزار عقل صرف جدهميه قرن عقل يعني؛ تاس نشده متحقق و

                                                                                                                    
�  

كتـاب پايـان    1993در سـال   ؛آشـنا بـود  هـا   ملـي و حـدود اختيـارات آن   اي ه روابط ميان دولت
اي كـه ناشـي از سـقوط     اين كتاب در شور و هيجـان پيروزمندانـه  . دموكراسي را به انتشار رساند

كمونيسم، فروپاشي شوروي و بلوك شرق و فروريختن ديوار برلين بود، و در هيجان و افسوني 
نـوعي   ؛برانگيختـه بـود  » پايان تاريخ«و » ها پايان ايدئولوژي« كه كتاب فوكوياما و طرح موضوع

شروع به  1980البته نظرياتي كه فوكوياما در ابتداي دهه . آمد مي حركت خالف جريان به شمار
چـون   نينموده بود، تا اندازه زيادي تكراري بودند و از مباحث جامعه شناسـا ها  مطرح كردن آن

پايـان  «و » جامعـه پسـا صـنعتي   «پنـداره   1960ن ليپست كه از دهه ريمون آرون، دانيل بل و مارتي
  .الهام گرفته بودند ؛مطرح كرده بودند» جامعه دانش«را به سود » دولت

 حاكميت امكان جوامع به توانست مي كه شد مي گرفته نظر در فعاليتي همچون ،»سياست« زماني.  1
 در بـراي  انسـان  توانـايي  بـه  نسـبت  عميقـي  و مفرط بدبيني اكنون اما ؛بدهد را شان سرنوشت بر

 از سرنوشـت  مهار به نسبت ميان اين در و دارد وجود زياد ميزان به چيزي هر مهار گرفتن دست
 اميـدهاي  از نوميدي كننده منعكس باوري، سرنوشت اين. است تر بيش همه از ،»سياست« طريق

 تقريبـاً  يأس و سرخوردگي و بيستم قرن در سوسياليستي و ليبرالي اتوپياهاي به شده بسته سياسي
 مدرنيتـه  خـود  و پيشرفت و خرد و عقل باب در روشنفكري عصر بزرگهاي  روايت از همگاني

 غير گسترده نيروهاي كه است آهنينيهاي  قفس در زيستن ما، فعلي سرنوشت« عبارتي به و است
  ).77 :   گمبل، اندرو( »تكنولوژي و شدن جهاني از برخاسته نيروهاي اند؛ داشته برپا شخصي

   962 -57صص ):1382...(هوسرل، هايدگر و: ك.ر 
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ـ  شوازيپ به و كرد تدارك را انحراف نيا ديبا پس. است انحراف كي يابزار عقل  رفـت  يعقل

 نـده يآ از گرچه كه دارد وجود يچهارم دسته سرانجام و است تفاهم و يسخن هم، آن ينوا كه

 را متجـدد  تمـدن  بلكه، پردازد ينم يياياوتوپ يها شهياند اظهار به؛ ستين دينوم يكل به تجدد

 درهـم  . اسـت  سميپلورال يبرا يمجال ساختن فراهم مرحله در ييگو كه كند  يم وصف چنان

 نجات كه است آمده يياروپا ديجد دوره شاعران از يبعض شعر در و ليانج در هم و ما اتيروا

ـ : ستا شده نقل چنين خدا لرسو از( است آمده جا آن از خطر كه ديآ يم ييجا از  الفـرج  يأتي

، آن فعال صورت در يانگار ستين و دهيرس خود انيپا به يغرب عهيبعدالطب ما) الصبر فناء عند

 داوم و ثبـات  صـفت  گـر يد، قتيحق، عصر نيا در. است انداخته دست زيچ همه و جا همه بر

هـر  از ، بر همين اسـاس  .)13ص: اردكاني داوري( است واقعه كي قتيحق، ما عصر در. ندارد

ز و نيـ هـا   از وصـف ، و بحـران  در حـال بسـته شـدن اسـت     يافق، مينگر مي ه تمدنكه ب سو

مورخ ، زيش از هرچياشتراوس كه ب؛ به عنوان نمونه. پر كاربرد در انديشه امروز استهاي  سازه

 از درك خاصـش از  يتر ناش شيك بيفلسفه كالس يزه او در بررسياست و انگ ياسيفلسفه س

غرب به اهداف  ياعتقاد ين بحران را در بيشه اير؛ غرب است يو بحران جار تهيمدرنبحران 

در مـورد   ياسـ يفلسـفه س  ينظـر  يها امد چالشيپ ياعتقاد ين بيا. داند يخود م يها و ارزش

علم  يريوند رفاه با عدالت و سعادت و به كارگيپ، ييگرا جهانمانند ارزش ، تهيمدرن يها برنامه

قـرن  نـاموفق   يهـا  از تجربـه  يهدف تا حد يد نسبت به برتريترد.در راه قدرت انسان است

امكـان  منجر شده كـه   انهيگرا ينسبو  انهيخ گرايتار يها دگاهينشأت گرفته و به رشد د ستميب

 يرا در دمكراس يته بحرانيبحران مدرن. كنند يم يشمول را نف ها و اهداف جهان شناخت ارزش

ـ   يبـرال د يل يدمكراسـ  .است دهدآوريپد يبراليل ارهـا و  يهـا و مع  بـودن هـدف   يگـر بـه عقالن

اشتراوس  .است  افتهيش يگرا يو تحجر فكر يبندوبار يب يمان ندارد و به نوعيش ايها ارزش

سـه  يتـه و مقا يبه مطالعه مقـدمات مدرن  يستيته بايافتن منشأ بحران مدرني يمعتقد است برا

و  يتفكر جار يكه بنا را بر درست يا مطالعه. ك پرداختيمدرن با فلسفه كالس ياسيفلسفه س

ـ ا. گـذارد  ينمـ  يتفكر باسـتان  ينادرست ـ بـا فلسـفه غ   ييخگرايسـه تـار  ين مطالعـه بـا مقا  ي ر ي

 يخيانه گذشته را تنها با مطالعه تـار يخ گراير تاريانه گذشته ممكن است و فلسفه غيخگرايتار



  

 

از
آغ

نِ 
شد

ي 
هان

 ج
 و

ب
غر

ض 
اق

تن
ي م

ور
دبا

عو
مو

ن، 
ايا

نِ پ
شد

ي 
هان

ج
  

149 

در  سياست ،به سوي تمدن«ايدي تافلر در كتاب آلوين و ه. افتيتوان در يانه ميخ گراير تاريغ

با ديدن . تمامي ندارد، ما با آن مواجه استفهرست مشكالتي كه جامعه «: دگوي مي »موج سوم

بـوي  ، كفـايتي و فسـاد   بـي  ع بـه درون غرقـاب  فروپاشي نهادهاي تمدن صنعتي در حال نـزا 

، نودي و فشـار بـراي تغييـرات   در نتيجه موج ناخشـ  .آزارد مي انحطاط اخالقي آن نيز مشام را

   .): 1385، تافلر( »فضا را انباشته است

 يكـديگر  بـه  تـدريج  به، ويتگنشاين تحليلي فلسفه از بعد و هايدگر از بعد اروپايي فلسفه 

 امكـان  .كردنـد  مخـدوش  را ليبرال فردگرايي و داري سرمايه ابزاري عقالنيت و شدند متصل

 يـا  له جزمي داوري و رفت مي ال سو زير، آن مدرن نوع از گرچه، “خود” ادراك حتي، ادراك

هـاي   سـازمان  بنيـادين  تغييـر  از تـاريخي  مـدرنيزم  پست. است شده ناممكن ارزشي هر عليه

 بنيادهاي، شناختي روش مدرنيزم پست .دهد مي خبر آن فرهنگ و مدرنيته سياسي، اجتماعي

؛ بينـد  نمي آدم و عالم در غايتي و وحدت هيچ ديگر و خواند مي متزلزل را غربي مدرن معرفت

 مفاسـد  تـرويج ، خـانواده  شـدن  متالشي. آن ديني و االهي نوع از نه و كور و مادي نوع از نه

 اصـول  همـه  نفـي  و نفـس  محـراب  در پرستي شهوت، بازي همجنس، جنين سقط، اخالقي

  .ستا شده خوانده، مدرنيتههاي  فرآورده جزء، نيز اجتماعي دينيهاي  ارزش و اخالقي

شاهد افول و نفي سلطه و اطالق الگوهاي مـدرن زنـدگي اجتمـاعي    ، در همين چارچوب

افـق اقتصـاد   . دهد مي گوناگوني خود را نشانهاي  در زوال و غروب خورشيدكه  اين هستيم و

بسـته و تاريـك   وكس و نيز نئو ماركسيسـت  طرفداران اقتصاد هترود ر آرايليبرال دو نئو آزاد

؛ ملـت  -افـق دولـت  ، )هابرمـاس ( يافق حوزه عمومهمين حالت براي  .تنشان داده شده اس

افق ، )رود مي ها سخن ملي ظاهرترين جلوه تجددبودند و امروز صراحتا از پايان آنهاي  دولت(

، افـق حقـوق بشـر   ، تيافق عقالن، )عي بر خير عموميوافق جمبه عنوان امكان ت( يدموكراس

  .برشمرده شده است )…و يطيست محيز، يسجن، ياقتصاد( عدالتافق ، يآزاد، صلح

  ت بحرانيريمد؛ يساز يجهان -3

فـارغ از دسـته بنـدي    ؛ شينه وارد ادبيات جهاني شـدن شـويم  اگر از اين منظر و با اين پي
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توان اين پديده را به نوعي تغيير مسير بحث پرسش از سرنوشـت   مي، خوش بينانه و بد بينانه

هاي سـاده  رايي و تحويـل گرايـي منـدرج سـناريو    قليل گت. جهان مدرن وپايان تاريخ دانست

، توجهي بـه نقـش ديـن و فرهنـگ و حـداكثر      بي ،اقتصاديهاي  تفوق رويكرد، جهاني شدن

ترتـب معنـا دار و مسـبوقيت    ؛ )188ص: 1389، بكفورد( مطالعه آن به مثابه معلول و نه علت

وجه ابزارين ايـن ادبيـات و   ، بر ضديوتوپياهاي منتشر شده تا دهه هفتاد، ادبيات جهاني شدن

بلكـه  ، نه تنها مديريت بحران صورت گرفته است، دهد با اين بحث مي ليل ديگر نشاندها  ده

عصـر شـبكه اي   ، جهان اطالعـات ( در قالب ترسيم دوره اي جديد، ها وجه منفي پايان گرايي

 از ياسـتمداران وس هـا ايـدئولوژي ، اديان، فالسفه، نظري لحاظ از. كنار نهاده شده است) …و

 عبـارت  به. اندنموده مطرح مختلف اشكال به را واحد جهاني دولت انديشه بشري اوليه قرون

 و شـايد  كمـال  را آن توانمي كه وطني سرشت و ساخت موعود جهان و جهان مسئله، ديگر

 مـثالً . گرديـده اسـت   مطـرح  نيـز  درگذشته كه بوده مسائلي از؛ دانست شدن جهاني سرانجام

 از ديـد  شهر جهان طرح با گرايان آرمان و رواقيون، ماركس، روسو ژاك ژان مانند ايفالسفه

 بـا  هركـدام  اسـالم  و مسـيحيت ، يهوديت هياال اديان. اندنموده مطرح را ايايده چنين، خود

 بـه  نيـز  دنيـا  حيـات  درفرجـام  موعود آرماني و جامعه خود دين از تبعيت جهت دعوت جهاني

 وحتـي  سوسياليسـم ، ماركسيسـم  ماننـد ، هاييايدئولوژي. است كرده رحرا مط ايده اين نوعي

 براي را و عدالت رفاه حداكثر كه است جهاني واحد حكومت هركدام يك شهرآرمان ليبراليسم

 ويلسون يا و نهرو يا )شمول جهان دولت( برانت ويلي مانند، سياستمداراني. ددهمي نويد بشر

 را شدن جهاني اصطالح ولي )142 ص: 1379، سفلي قزل( اندهنمود اشاره جهاني دولت به نيز

، »جهـاني  دهكده در وصلح جنگ« عنوان با خود دركتاب مك لوهان بار اولين، رسمي طور به

   ).152ص: 1379، علي عبدالحميد( كرد مطرح 1970 درسال

 يتلقـ  گـر يد و شـاعرانه  يتلقـ  يكـ ي: كـرد  درك تـوان  يمـ  يتلقـ  دو بـا  را شدن يجهان

. اسـت  داده يرو ما زمان در كه است يا حادثه شدن يجهان، شاعرانه يتلق در. مدارانه ستايس

 بـا  كونـدرا  النيم نظر به. ندارد جا چيه به زيگر راه گريد ، كس چيه، آن بسط و حادثه نيا با

 بـا ، داد اجازه را آن افتني تيواقع خداوند كه بشر يايرؤ نيا نيزم كره خيتار وحدت برقراري
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 »ليـ تحو« يهـا   انهيمور كه است درست نيا. است بوده همراه يآور جهيسرگ »ليتحو« شدافر

 از يا مجموعـه  بـه  سـرانجام  شـق ع نيتـر  بـزرگ  كـه  چنان؛ جوند يم همواره را يآدم، يزدگ

ـ ا آور وحشـت  يا گونه به معاصر جامعه قتيحق اما؛ شود يم ليتحو فروغ يب خاطرات  طـالع  ني

 به قوم كي خيتار. شود يم ليتحو او ياجتماع نقش به انسان يزندگ .كند يم استوار را نحس

 يزنـدگ . شـوند  يمـ  ليـ تحو مغرضانه ريتفس به خود نوبه به كه شود يم بازگردانده حادثه چند

 ليـ تحو يجهان بزرگ قدرت دو ييارويرو به فقط ياسيس مبارزه و ياسيس مبارزه به ياجتماع

 يزنـدگ  جهـان  آن در كه يبگردا. است آمده ارگرفت ليتحو قتيحق گرداب در انسان. شود يم

 سپرده يفراموش دست به يحت و ديگرا يم يكيتار به ريناگز، گفت يم سخن آن از هوسول كه

  .)62-61: ص، كوندرا( شود يم

ـ  به. داند يم زمان روح عوامل را غاتيتبل و استيس و ستين نيخوشب ندهيآ به، كوندرا  كي

 هيقضـ  بـه  ياسيس وجهه از كه يكسان تر بيش اما؛ باشد دواريام شعر به كه داد حق ديبا شاعر

 و كننـد  يمـ  يهمراهـ  زمانه ريس با، است كرده توجه كوندرا كه چنان؛ نگرند يم شدن يجهان

امـا  .كرد مقابله آثار آن با توان يم كه معتقدند، باشند مخالف آن جينتا و آثار يبعض با اگر يحت

 كند؟ مي گويد وچه مي جهاني شدن چه در باب، سياست و عمل گسسته از نظر

، ملـل  جامعـه  مانند، رسمي الملليبين و نهادهاي هاسازمان، عملي لحاظ از اين زمينه در

، از آن و پـس  گـات ، )WTOماننـد ( متحـد  ملـل  سـازمان  ينهادها و نيز برداشتندهايي  گام

؛ انـد  كـرده  حركت قدرتمندانه ولي آرام طور به رسميغير هاي جهاني و گروه تجارت سازمان

  : شامل

، مـالي  سران از مركب و گرديد تشكيل 1920 درسال كه آمريكا خارجي روابط شوراي. 1

 آمريكايي هايشركت ها وبانك، جمهور رؤساي، فورد، راكفلر مانند، آمريكا اقتصادي، سياسي

و  كشـور  لياصـ  ريـز و برنامه قرارداشته آن در اختيار امريكا كليدي هاي تمام سيستم كه بوده

 كنـون  تـا  المللـي  بـين  هايو سازمان مليتي چند هايو شركت ربيغدول  تمام بر گذار تأثير

 .)1379، علي عبدالحميد( اندبوده

 نفـوذ ذي و افـراد  سـران  از و متشـكل  گرفـت  شكل 1952 درسال كه بيلدربرگ گروه. 2
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 شوروي هجوم عليه ربغ اتحاد گروه اين هدف. گردد مي متصل قبل گروه بوده و به اروپايي

 گـام  المللـي بـين  اقتصـاد  اتحاديه در پناه ،جهاني صلح تحقق دنبال و نيز به است بوده سابق

-ايدئولوژي داشتن رغم به، اروپا راست و ميانه، چپ WTO احزاب سران تمام. است برداشته

 )راليسـم ليب يـا  سوسياليسم يا( جهاني واحد به دولت دستيابيها  آن مشترك هوج، متضاد هاي

 در اين فعال اعضاي آمريكايي شخصيت 15 و اروپايي برجسته شخصيت 24 امروز .است بوده

 نـد كن مـي  فعاليت وراست هاي چپنگرش با واحد جهاني دولت يك به دستيابي ايده با گروه

  .)1379، علي عبدالحميد(

 قبـل  هگرو دو به و گرفت شكل ژاپن در 1973 درسال كه جانبه سه كميسيوناعضاي  .3

 جهاني هدف همان با كه باشندمي آسيايي اقتصادي -مالي برجسته افراد و سران؛ شد متصل

بـا   گـروه  سـه  اين اصلي هدف. نمايدمي حركت و آمريكا آسيا، اروپا با همكاري اقتصاد شدن

 خـدمات ، كـاال ، سـرمايه  آزادانـه  جـايي و جابـه  آزاد اقتصاد براساس دولت جهاني ايده اجراي

  ). 1379، علي عبدالحميد( باشدمي يكديگر با و همكاري تنگاتنگ ارتباط واطالعات

 رشـد ، رسـمي  غيـر  و رسـمي  هـاي گروه، كشورها، هاسازمان، هااتحاديه فعاليت بر عالوه

 انقـالب  تـر مهـم  همـه  از و مخـابرات ، نقـل  و حمـل  ماننـد ، اموري در آور تكنولوژيشگفت

 شبكه گسترش، آن پي در و بخشيد رايانه صنعت به رفيعي كه جايگاه 80 دهه در انفورماتيك

 به .نماياند همه به ناپذيراجتناب فرآيندي عنوان به را شدن جهاني، اطالعات انفجار و اينترنت

 چنـداني  علمـي  اعتبار 1980 دهه اواسط شايد يا اوايل تا شدن جهاني مفهوم رابرتسون گفته

 پيدا جهاني جنبه مفهوم اين، بعد به آن از و شد آغاز دهه هشتاد اواسط از آن كاربرد نداشت و

  . )12 ص: م1992، رابرتسون( كرد

 شدن  يجهان متناقضهاي  هيده ونظريطرح ا

 تعريف جهاني شدن

 هـيچ مـا   رفتار و زندگي بر آن تأثير يا، شدن جهاني دقيق تعريف مورد در دانشمندان بين

 مفهـومي  عنـوان  به را شدن جهاني، اندهكوشيد دانشمندان از برخي. ندارد وجود نظري اتفاق
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 تحوالت كل چارچوب در مفهوم اين تبيين به ديگر جمعي كه در حالي؛ كنند تعريف اقتصادي

 را شده ارائه تعاريف توان مي لذا. اندپرداخته اخير محيطي و زيست اقتصادي، سياسي، فرهنگي

 دسـته  و دارنـد  نظر در را عام معناي به شدن جهاني، اول دسته: كرد تقسيم كلي دسته دو به

 نظـر  دورم چندان اين تحقيق در، اين نگرش كه دارند اشاره اقتصاد شدن جهاني به تنها دوم

 است عبارت، شدن جهاني«: گويدمي، گرو مك، اول دسته به وابسته اما در بين تعاريف. نيست

 كنـوني  نظـام جهـاني   دايجـا  بـه  كه جوامع و هادولت بين متقابل و متنوع روابط برقراري: از

يـك   در هـا فعاليـت  و تصميمات، حوادث، آن طريق از كه است فرآيندي نيز و است انجاميده

پيامـدهاي   زمـين  كـره  ديگر هايبخش در جوامع و افراد ساير براي تواندمي، جهان از بخش

 ).183 ص: 1378، كومسا( »باشد داشته مهمي

 در اجتمـاعي  روابط تشديد«: شود مي تعريف گونه اين شدن جهاني، )1384( گيدنز نظر از

 هـر  كـه رخـدادهاي   سـازد مـي  مرتبط هم به چنان را هم از دور هايمكان كه جهان سراسر

  ).138ص: 1379، ويليامز( »پيوندندمي وقوع به دورتر كيلومترها كه است حوادثي زاده، محل

  : است كرده تشريح چنين را شدن جهاني مفهوم، رابرتسون

 شـدن  فشـرده  بـه  هـم  كه است مفهومي، جهان شدن ايسياره يا شدن جهاني«

 وابسـتگي  به هم و كل يك عنوان به جهان درباره تشديد آگاهي به هم و جهان

 اشـاره  بيستم قرن در جهان پارچگياز يك آگاهي به هم و جهان واقعي و متقابل

 شـدن  جهانيمفهوم  اكنون كه هاييكنش و فرآيندها، رابرتسون نظر از ».كندمي

. دارد جريـان  -هاييگسست با البته -كه  هاستقرن، بريممي كار به آن براي را

  .است جديدي موضوع، شدن جهاني بر تمركز، اين وجود با

همـراه   زمين در شديد متقابل وابستگي با، رابرتسون نظر از جهاني آگاهي تشديد

، شـود  تبـديل  امنظـ  تـك  يـك  بـه  جهان كه رااحتمال  اين، مادي مسائل .است

 صـورت  بـه  جهـان  ايـن  نيست كـه  مدعي رابرتسون هرگز ولي؛ دهدافزايش مي

 اين كـه  با است معتقد متفكران از بعضي مانند نيز رابرتسون. آيدمي در پارچهيك

 كـه  جـا  آن تـا ؛ است تضاد و اختالف از پر؛ دهدمي تشكيل را يواحد نظام جهان

 آورنـد مي شمار به هامحدوديت اين به يواكنش عنوان به را شدن جهاني، گروهي

)Edwards & Usher ,2000 :59 ص(.  
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 نـده بـه شـمار   يفزا يو همسـان  ينـد همگـون  يفرآ يشدن را نوع يجهان، ف هاياغلب تعر 

ه يـ نظر يارائه شده از سو يها دگاهيف و ديبر اساس تعار). calrk,1997: 23( ».آورند مي

 يجهان «: شود ف ميين گونه تعريا، از منظر نويسنده دهين پديا، شدن يپردازان برجسته جهان

ا كـم  يـ مـردم دن ، نده زمان و فضا كه به واسطه آنيفزا يند فشردگيفرآ: شدن عبارت است از

 ).20ص: 1386، يگل محمد( »شوند مي واحد ادغام يش و نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانيوب

 معتقد و نواستهم رابرتسون با مورد ناي در فراملي نيز يسياستمدار به عنوان، عنانيكوف

 - پيوسته مردم هاياقدام، شدن جهاني و يكم و بيست قرن آستان، جديد دوره اين در«: است

. گـذارد  مي تأثير، كنندمي زندگيها  آن از دور بسيار كه كساني زندگي بر -اغلب ناخواسته ولو

 نـاموزون  بسـيار  آن منـافع ، اضـر ح حال در اما؛ آوردمي پديد بزرگي هايشدن فرصت جهاني

 ايـن  امـروز ، مـا  اصـلي  چالش، بنابراين .پردازندمي همه را آن هايهزينهولي ؛ شودمي توزيع

 نـه ، شود تبديل جهان مردم همه براي مثبت نيرويي به شدن كه جهاني كنيم كاري كه است

 الزم تـري  وسيع شتال، فراگير شدن جهاني در. رها شوند بختي تيره در نفر ميلياردها آن كه

، عنان( »شود خلق دارد كه تنوعي تمام با، مشترك انسانيت مبناي بر مشترك ايآينده تا ستا

 ).7ص: 2000

 كـه  اجتماعـاتي ، آن طي كه داندمي ايشبكه گيري شكل را شدن جهاني، ريشتر امانوئل

به ( شوندمي ادغام جهاني وحدت و متقابل وابستگي در، بودند منزوي و دورافتاده، اين از پيش

 ).158 ص: 1379، نوراني نقل از سيد

 ايجامعـه شـبكه   نـوعي  ظهور را شدن جهاني، اطالعات عصر به اشاره با، كاستلز مانوئل

 گيـرد برمـي  در را و فرهنـگ  جامعه، اقتصادي پهنه، داري سرمايه حركت در ادامه كه داندمي

 ).144 ص: 1379، سفلي قزل(

 نيـز  واتـرز  مالكوم .دارند اشاره اقتصاد شدن جهاني به تنها، هايفتعر دوم گفتيم كه دسته

 از طريـق  و نـامنظم  طـور  بـه  و پيوسـته  وقوع به تاريخ طول در شدن جهاني كه است معتقد

هـاي  آرمـان  گسترش نيز و دريايي تجارت و تاراج و غارت با و مختلف هايامپراتوري توسعه

 توسعه .است شده كند بسيار فرآيند اين وسطي قرون اروپاي در اما .است يافته تحول؛ مذهبي
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 جديـد  عصر آغاز يعني، شانزده و پانزده قرون در، هستيم آن شاهد امروز كه ما، شدن جهاني

  . )32 ص: 1379، واترز( است شده شروع

 بـر  كه جغرافيايي بندهاي و قيد، آن در كه داندمي اجتماعي فرآيندي را شدن جهاني وي

 كاهش از فزاينده طور به مردم و رودمي بين از؛ است افكنده سايه فرهنگي و روابط اجتماعي

 هاي وابستگي و يابندهرشد پيوندهاي اثر رب جهان، ترديد بدون. شوندمي بندها آگاه و قيد اين

 نظـام  در سـريع  تغييـرات  از ايدوره بـه  و درآمـده  يواحـد  اجتماعي صورت نظام به، متقابل

 : است فوص قابل مشخص ويژگي با دو كه است هشد وارد خود اقتصادي

   .تجارت و توليد الگوهاي در تغيير .1

   .آوري فن در نوآوري و علم توليد روند در تسريع .2

 پيش از بيش را كشورها، الملليبين مبادالت و تجارت در الملليبين موانع: ديگر عبارت به

 هـاي بـا شـوك   را خـود  انـد شده ا موظفكشوره اين كه ايگونه به؛ كرده وابسته به يكديگر

، عـالوه  بـه . دهنـد  انطبـاق ، دارد وجـود  دنيـا  مختلـف  نقـاط  در كـه  تقاضـاهايي  اقتصادي و

 جايي؛ پردازندمي اقدام به جهاني بازار سطح در اكنون تجاري و خدمات كاالها توليدكنندگان

 ايـن  بـه  پاسـخگويي  در توليدكننـدگان  توانايي. است فراتر رفته ملي مرزهاي از هارقابت كه

 .اسـت  سريع تغييرات حال و در جهاني يك اقتصاد در ملي رفاه بهبود كليد، الملليبين رقابت

، مذكور رقابت با كشورها شدن اقتصاد مواجه و هاآوري فن در سريع تغييرات، كه افزون بر اين

 سوي به صنعتي ورهايكش، هارقابت اين نتيجه در. است شده تأثيرگذار نيز توليد هايشيوه بر

 نظـري  فـروش دانـش   بـه  كاال فروش جاي به و شده داده سوق برتر هايفن آوري با توليد

 اكثـر ، آن در كـه  كـرد  صحبت جهاني ينظام از توانمي امروزه، بنابراين. اندكرده پيدا تمايل

 خـدمات  و كـاال ، نظـري  دانـش  مبادلـه  بـه ، كرده پيدا حضور تجاري مناطق حتي و كشورها

 ).33ص: 1379، واترز( پردازند مي

 سـرمايه  تـرين  بـيش ، سـرمايه  از نـويني  شكل عنوان به دانش، يافتهتوسعه كشورهاي در

 سـرمايه  هـاي شـركت  و كشورها از يك هر بازدهي. است داده خود اختصاص به را هاگذاري
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 .شـد  خواهـد  تبـديل ها  آن هايرقابت در كننده تعيين عنوان عاملي به مطمئناً، دانش از گذار

 ).67 ص: 1379، دراكر(

-مـي  شـكل  تغيير الملليبين اقتصاد جانب به توليد فرآيندهاي و هاآوريفن همچنان كه

 بـه  و انتقال، اكتساب در ها آن توانايي به زياد بسيار حد تا هاملت جايگاه و جهان آينده، دهند

: ديگـر  عبـارت  بـه . كـرد  دخواهـ  پيدا بستگي روزمره زندگي و كار دنياي دانش در كارگيري

 اداره و كنتـرل  كيفيـت  در توليدكننـدگان  توانايي بر فزاينده به شكلي آينده در صنايع جايگاه

 موجـب ، خـود  نوبه به آوريفن اين. است وابسته بر اطالعات مبتني و پذير انعطاف هاينظام

 مكـاني  و نيزما محدوديت به توجه بدون و به سادگي دانش و اطالعات به دسترسي شودمي

 انتقـال  و توليد براي عظيمي هايشبكه، هاآورياين فن كمك به بتواند انسان و آيد دست به

   .كند فراهم دانش

 زيسـت  و مـالي ، اقتصادي يكپارچگي حاصل، شدن جهاني كه است عقيده اين بر، كومسا

 مـالي  رهـاي بازا مقررات، 70دهه اوائل در وودز برتون نظام فروپاشي دنبال به. محيطي است

 هـا ملـت  ميـان  در سرمايه جريان رو اين از؛ شد برداشته) ارز ميزان و بهره ميزان انضمام به(

 قرار وودز برتون 1945 هاينامهتوافق سلطه تحت جهان مالي زمان نظام آن تا. گرديد تقويت

 بـه  را خـود  جـاي  ارز ثابت ميزان نظام، نيكسون در زمان هانامهتوافق اين لغو از پس. داشت

 ايده دوباره رواج با جريان اين. شد نهاده جهاني بنيان بازار شالوده و داد ارز شناور ميزان نظام

 بـه  با و » ممكن حل راه« عنوان تنها زدايي به مقررات و سازيخصوصي، آزادسازي، آزاد بازار

 تقويـت  يشپ از بيش، انگليس در تاچر و آمريكا در ريگان يعني، كارانمحافظه رسيدن قدرت

 ).184 ص: 1378، كومسا( شد

  : داندمي چنين را پديده اين هايويژگي، شدن جهاني از تريجامع تعريف در سيموز

  .دهندمي دست از را خود اهميت، بازارها جداسازي براي ملي مرزهاي. 1

 گيـري  شـكل  سـبب ، بنـابراين ؛ شـوند مـي  تخصصـي ، فرامـرزي  توليـدي  هايفعاليت. 2

 .گردندمي مليتي يدي چندتولهاي  شبكه
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 هـاي بـين بنگـاه   نهايت در امر اين كه گيرندمي شكل تكنولوژيك چندپايه هايقدرت. 3

  .شودمي منتهي تر بيش هايهمكاري به الملليبين

  .كندمي وابسته و مرتبط يكديگر به را جهان همه، جهاني اطالعاتي شبكه. 4

   .آيدمي وجود به تري بيش همبستگي دنيا مالي مراكز در. 5

، غيردولتـي  نهادهـاي  و هادولت بين قدرت رابطه اساس بر را شدن جهاني، ناظران برخي

 هادولت و چندمليتي هايشركت مركزيت بر و كنندمي تعريف چندمليتي هاي ويژه شركت به

 از). 24ص: 1378، كومسـا ( كنند مي تأكيد جهاني اقتصاد متحول جغرافياي به دادن شكل در

رهبـري   و چيرگـي  سايه و در داريسرمايه عميق تحول پي در، اقتصاد شدن جهاني كه اج آن

 صورت ناهمگون و نامتوازن مبادله و سلطه نظام حاكميت و داريسرمايه پيشرفته كشورهاي

، علي عبدالحميد عادل، را اقتصاد شدن جهاني از هاتعريف واقعي ترين از يكي شايد؛ پذيردمي

 : گويداو مي. باشد داده ارائه

 هـاي زمينـه  در جهـان  بازارهاي شدن ادغام درهم: از است عبارت، اقتصاد شدن جهاني«

 چـارچوب  در كـار  نيـروي  و سـرمايه  انتقـال  و جـايي  هجاب و مستقيم گذاريو سرمايه تجارت

 كه بازار جهاني هايقدرت برابر در جهان سرفرودآوردن، نهايت در و، آزاد بازار و داريسرمايه

 اصلي عناصر. شد خواهد منجر هادولت حاكميت ديدن آسيب ملي و مرزهاي شدن شكسته به

 پيروزي اوج، شدن جهاني. هستند چندمليتي و بزرگ فراملي هايشركت، پديده اين در مؤثر و

؛ اسـت  جهان سطح در شرط و قيدبي شدن رقابت حاكم و گيتي پهنه در جهاني داريسرمايه

 بـه  تـر  بـيش  فقـر ، فقير كشورهاي براي و تر بيش درآمد، ثروتمند هايكشور براي كه رقابتي

 ).153 ص: 1379، عادل علي( »آوردمي همراه

 به يول؛ دارد نهيريد قدمت، نديفرآ كي عنوان به شدن يجهان، آمد فيتعار در كه طور همان

ـ ا .اسـت  شـده  مطرح 1980 دهه از، يعلم وهيش به آن ديجد كاربرد رابرتسون قول  دهيـ دپ ني

ـ  و يفرهنگ، ياسيس، ياقتصاد ابعاد يدارا ـ دل نيهمـ  بـه ؛ اسـت  يفن ـ تعر در لي ـ  آن في  نيب

 بعـد  عـده  كي .ددهيم قرار دنظرورم را آن بعد كي كدام هر و است نظر اختالف شمندانياند

، يفرهنگ ابعاد يكل طوره ب گريد ياعده و داده قرار مالك شدن يجهان فيتعر در را ياقتصاد
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 بعـد  از صـرفاً  را شـدن  يجهـان  كـه  كسـاني  .رنديگيم نظر در آن يبرا را يصاداقت و ياسيس

، مختلـف  يهايامپراتور توسعه قياز طر خيتار طول در دهيپد نيا معتقدند، نگرنديم ياقتصاد

 به امروز آنچه و افتهي تحول يمذهب يهاآرمان گسترش زين و ييايدر تجارت، تاراج و غارت با

 در جهـان  يبازارهـا  ادغام شـدن  درهم: از است عبارت، ميهست آن دشاه شدن يجهان عنوان

ـ ن و هيسـرما  انتقـال  و ييجـا  هجاب و ميمستق يگذارهيسرما و تجارت يهانهيزم  در كـار  يروي

 يجهان يهاقدرت برابر در جهان سرفرودآوردن، تينها در و، آزاد بازار و يدارهيسرما چارچوب

 يمرزهـا  شدن شكسته به، اين كه يتيچندمل و يفرامل زرگبهاي  شركتيعني در برابر ، بازار

 .شد خواهد منجر هادولت تيحاكم دنيب ديآس و يمل

، نگرنـد يمـ  ياقتصـاد  و ياسـ يس، يفرهنگـ  بعد از يكل طوره ب را شدن يجهان كه كساني

 كه جوامع و هادولت نيب متقابل و متنوع روابط يبرقرار: از است عبارت، شدن يمعتقدند جهان

 ماتيتصم، حوادث، آن قيطر از كه است ينديفرآ زين و دهيانجام يكنون يجهان نظام جاديا هب

 كره گريد يهابخش در جوامع و افراد ريسا يبرا توانديم، جهان بخش از كي در هاتيفعال و

حال اگر بر اساس ادبيات مقدم بر جهاني شدن كه همـان   .باشد داشته پيامدهاي مهمي نيزم

جهاني شده ، س و نگراني نسبت به پايان جهانأبينيم كه اين ي مي؛ بنگريم، ي استگراي پايان

  .اي عمومي است و نگره

 نسل: ها را به سه نسل مجزا تفكيك كرد توان آن مي، در ميان انبوه نظريات جهاني شدن

 اين توضيح قصد و نداشتند اشاره شدن جهاني نام به خاص اي پديده به خود نظريات در، اول

، دوم جهـاني  جنـگ  از بعـد  شـرايط  بـه  توجه بلكه با؛ ندارد وجودها  آن نظريات در نيز پديده

 مطرح جهاني سطح در ارتباطات يا اقتصاد عواملي مانند كه دهندمي آينده از تصويري ايشان

 در شـدن  جهاني پديده اصلي هاي جرقه بروز به با توجه، دوم نسل نظرات در اما. شد خواهند

 قابـل  نكتـه  ايـن  البتـه  .اندپرداخته پديده اين به ترنيز مشخص پردازان نظريه اين ،دوره اين

 قالـب  در و اسـت  فرعـي  يجايگـاه  داراي، شـدن  جهاني يعني، مسأله اين كه است مالحظه

 موضوع يك عنوان به شدن نيز جهاني، المللبين روابط به نسبت انديشمندان اين هاينگرش

 بـا  تـر آنـان   بـيش  درگيـري  دليـل  به، سوم نسل در اما. است شده بررسي الملل بين روابط در
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 مشـخص  طـور  به؛ بشر روي پيش پديده ترينمهم عنوان به مسأله اين ظهور و شدن جهاني

 آگـاهي و  چـون  عـواملي ، قبـل  نسـل  دو در مذكور عوامل بر افزون و اندپرداخته اين مهم به

با جهاني شدن تر  وعميقتر  لذا نسل سوم صريح .دانندمي مؤثر روند اين در پيشبرد را نوگرايي

است كه خوش  »نوگرايي فرا« رويكرد، مندرج در نسل سومهاي  يكي از رويكرد .اند مواجه شده

  .نگرد مي بينانه به اين فرايند

 »پساسـاختارگرا « را خـود  پـردازانش نظريـه  كـه  شـدن  جهـاني  بـه  نسبت رويكرد اين در 

 قبلي ساختارهاي شدن جهاني اثر بر معتقدندها  آن. دارد وت وجودمتفا نسبتاً نگاهي، نامند مي

 به. آيدمي حاصل گسستگي و دگرگوني نوعي و شودمي گسسته انسان ابعاد زندگي تمامي در

 و روابط اقتصادي از مديريت نه اقتصاد صحبتيا در زمي يزمينه فرهنگ جهان در، مثال عنوان

 عمل )مدرنيته دوره ساختارهاي( ملت دولت ختارهايسا وراي در كه است اقتصادي نهادهاي

 مورد اين در او و نظريه اطالعات تكنولوژي توسعه مرهون و بيش كم را همه اين و؛ كنند مي

  . دانندمي ارتباطات نام به

 اقتصـاد  زمينـه  در، كيـت نـش  . باشدرويكرد مي اين مشهور پردازان نظريه از، نش كيت 

 و اسـت  به گسترش رو سرعت به حوزه اين در تغييرات اثر بر اداقتص شدن جهاني است معتقد

بـه   مالي تجارت و كاال تجارت در گذاريسرمايه زمينه در چندمليتي هاي شركت پهنه فعاليت

 درهـا   آن فعـاليتي  محـدوديت  نيز و هاملت دولت مرزهاي به تعهد و يابدمي گسترش سرعت

 سرمايه بخش در فراملي گرايي هم نوعي وجبم مسأله اين. است شدن محو روبه مرزها اين

 و ندارنـد  اسـتقالل  اقتصـادي  مسائل زمينه در هاملت، دولت ديگر كه معنا اين به؛ شده است

، نـش ( باشـد  مـي  متـأثر  اقتصـاد  جهاني تحوالت روند از، كشورها داخل اقتصاديهاي  پديده

 ).76-73 صص: 1380

 تـأثيرات  ايـن  شدن جهاني و زيستمحيط هايآلودگي تأثيرات به محيطي زيست بعد در

، زا انـرژي  منابع حد از بيش توليد، طبيعي منابع رويهبي مصرف كه صورت اين به؛ دارد اشاره

 ايجـاد ، طبيعـت هـاي   ريـه  عنـوان  بـه  هاجنگل رفتن بين از، هاو اقيانوس درياها كردن آلوده

 فرآينـدي  ت صـور  بـه  همگـي  كـه  اوزن اليه شكاف، زمين شدن گرم و ايگلخانه گازهاي
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 كـه  جـا  آن از لـذا . است داده قرار جدي معرض تهديدهاي در را جهان همه و درآمده جهاني

 راه جوامـع  و هـا انسـان  همه سوي از بايد، شوند نمي انجام كشور يك جانب از فقط امور اين

 مينهز و مؤثر نقش به، فرهنگ شدن جهاني زمينه درنش  .شود انديشيدهها  آن رفع براي حلي

 بـه  آسـان  دسترسـي  نيـز  و جوامـع  بين تعامالت فرهنگي و فرهنگي ارتباطات گسترش ساز

 سـيل  مقابل در را خود اتباع توانندها نميدولت، ديگر كه صورت اين به؛ دارد اشاره اطالعات

 رشـد  مسـأله  بـا  در ارتبـاط  را فرهنـگ  شـدن  جهاني او، بنابراين. دارند نگه جهاني اطالعات

 سـوي فرهنـگ   بـه  جوامـع  حركت و پذيرش نه و داندمي جهان سراسر در تردهگس ارتباطات

  .)77ص: 1380، نش( .باشد غربي فرهنگ همان كه جهاني پارچهيك

 اجرا قدرت با اگر پروژه اما؛ »پروژه« هم و است »پروسه« هم شدن يجهان، به نظر نگارنده

 شـدن  يجهان مييبگو كه باشد نيا تر مناسب ريتعب ديشا. رديگ يم پروسه از را قدرتش شود يم

 در را آن واقتصـاددانان  مـداران  اسـت يس كـه  ياقتصاد و ياسيس طرح نه اما؛ است طرح كي

 يكـ ي كـه  اسـت  نهيزم و طرح نيا در. است تجدد خيتار انيپا طرح، طرح نيا. باشند انداخته

 يهـا  قـدرت  يعضـ ب و ديگو يم جنگ و برخورد از يگريد و نديب يم را سميبراليل دائم استقرار

 سـتم يس تجـدد  زمان مهم مظاهر. كشند يم خشونت و آشوب به را جهان زين كوچك و بزرگ

 انتشـار  شـدن  يجهـان  اگـر . اسـت  علـم  و يتكنولوژ و استيس و اقتصاد و تيريمد در يعقل

ـ  قـرن  چنـد  از امـر  نيا، باشد جهان سراسر در مظاهر نيا از ييها صورت  و شـده  آغـاز  شيپ

 يوقت اما؛ است شدن يجهان، تجدد صفت گفت توان  مي يحت. است مودهيپ را يمراحل تاكنون

 و انتقال از شيب زييچ ديبا شدن جهان ، است شدن يجهان، تجدد خيتار رياخ مرحله نديگو يم

   .باشد كييتكن ياياش مصرف و يتكنولوژ رشد

  شمولي مهدوي پايان شيعي و جهان -4

نگين انگشـتري امامـت و خـاتم االئمـه     نه تنها  4حضرت مهدي؛ در فرهنگ اسالمي

 را سـامان بـين امـم حـق     بلكه هسته مركزي موعود گرايي جهان شـمول و فراگيـر  ، هستند

عز وجلّ به االمم ان يجمع به الكلـم  هللا السالم علي المهدي الذي وعد ا«: بخشند مي
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رالزمـاني  رود ادبيـات آخ  مي رلذا انتظا) 265ص، 98ج: ق1403، مجلسي( ».و يلم به الشّعث

روزگار سخت انتظار و غيبت ظـاهري حجـت و   هاي  وچراييها  ظرفيت تبيين چگونگي، شيعه

رد اصلي ايـن ادبيـات و راهبـ   هاي  تفاوتهمين جاست كه . طرار عام جهاني را داشته باشداض

، در روايات آخرالزماني شـيعه  .گردد مي متفاوت آن نسبت به معارف عصري و زميني مشخص

اجتمـاعي وحتـي   ، مسائل اين دوره در سـطوح فـردي   اگون به احوال ومالحم واز زواياي گون

شفافيت و صراحت در بيان ميزان مسخ وانحراف در ايـن دوره بـه   . پرداخته شده است تمدني

 : شود مي روشني در روايات ديده

» الـد و ماهرالد مفُهشَر و مهاؤنِس مهارِيبحم ودعسم نيا اب  مطُـونُهب مـتُهمه و نَانِير. 
الَى     .الْفتْنَةُ معهم و إِلَيهِم يعود .أُولَئك هم شَر الْأَشْرارِ تَعـ لُ اللَّـهود قَـوع سـم نا ابي 

ـ ﴿ نْهم    يأَفَرأَيتَ إِن متَّعناهم سنِين ثُم جاَءهم ما كانُوا يوعدون ما أَغْن مـا كـانُوا   عـ
ونتَّعمي﴾ لَا تَشْب مهادسأَج ودعسم نا ابي لَا تَخْشَـع مهقُلُوب و ق۱۴۰۳، مجلسـي ( .»ع :

   ).۹۷ص، ۷۴ج
وجـود محورهـايي اميـد بخـش و     ، نظر اين گفتـار اسـت   مورد اما نكته بسيار اساسي كه

، در ادامـه روايـت قبلـي   . سـت مندرج در ايـن تعـابير ا   "امتناع"در عين اضطرار و  "امكاني"

  : كنند مي به بازگشت اسالم در اين اوج غربت و روزگار عسرت اشاره ‼پيامبربينيم كه  مي

ن أَدرك   يفَطُوب ؛يا ابن مسعود الْإِسلَام بدأَ غَرِيباً و سيعود غَرِيباً كَما بدأَ« اِء فَمـبلْغُرل
ودوا   ذَلك الزَّمان من أَ لَـا تَعـ و مزَهنَائوا جعلَا تُشَي و يهِمي نَادوا فلِّمفَلَا تُس قَابِكُمع

   وتُـونمفَي الَكُم أَفْعـ فُونخَالي و اكُموعبِد ونظْهِري و كُمنَّتبِس تَنُّونسي مفَإِنَّه مضَاهرم
يسوا منِّي و لَا أَنَا منْهم فَلَا تَخَافَن أَحداً غَير اللَّه فَإِن اللَّـه  غَيرِ ملَّتكُم أُولَئك لَ يعلَ

عالمـه  ( »﴾أَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الْموتُ و لَو كُنْتُم في بروجٍ مشَـيدة ﴿ يقُولُ يتَعالَ
  .)۹۹ص ، ۷۴ ج: ق۱۴۰۳، مجلسي

قيقت رجعت و حكومـت  بر تاريخ عالم و آدم است و ح آغازي حقيقي، قيام حضرت مهدي

ربيـع  «چون  يريتعاب، )⁄حسن بن علي و اميرالمومنين ،حسين بن علي( يظاهري ائمه هد

 ييمح«، »العادة الملة و الشريعةالمتخير «، »ق الجديدالح«، »اهللا بقية«، »االيامنضرة «، »االنام
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 ايجـابي ، در مورد منجي در نگاه شـيعه  )101ص، 99ج، ق1403، مجلسي( …، »معالم الدين

فقط سياه ترين نقطه پايان روزگـار  ، كه فرج نه آن؛ دهد مي رد به آخرالزمان را ارائهترين رويك

ـ   . بلكه روشن ترين ايستگاه آغاز عصر هم هست، باشد دقيـق   هـاي  بادر زيـاراتي كـه در كت

و اَطلـع بـه   «چـون  تعابيري، است همچون احتجاج طبرسي براي حضرت حجت آمده، شيعه
ـ  ، همـان ( »امـأل بـه االرض عـدال و قسـطا    «يـا  ، »ةالحق بعد االفول و اجل به الظلم

تاكيد بر اسم حي خداي متعال و مشتقاتش در ابتداي دعاي عهد كه به  يا و باشد مي) 118ص

طلوع و شروع دولت حق به عصر ظهـور نسـبت داده   ، اده او حق بر ظلمت چيره خواهد شدار

تعبيـر رسـاي ديگـر در ايـن زمينـه در      .استپايان دولت باطل ، البته اين شروع شده است كه

) 112ص، همـان (، »و احي به عبـادك واعمـراللهم بـه بـالدك    «: دعاي عهد آمده است

 از حيات وعمران است نشان رساترين تاكيد را بر جهاني شدن آغاز گرايانه شيعه كه مشحون

در پرتـو  ) تمـدن ( و هـم حيـات سـاختاري   ) رهنگف( در اين عبارت هم حيات فردي. دهد مي

مضاميني ، نسبتا خرد اين دورههاي  حتي در شاخص. ظهور موعود مورد توجه قرار گرفته است

، به عنوان مثـال . با هم تزاحم دارند، نظر قرار دادن مدعاي اين مقاله بينيم كه بدون در مي را

 مـواردي از جملـه   ايشان در آن بـه  كند كه مي نقل Ａروايتي از امام صادقكليني در فروع 

حـرام شـدن   ، قطـع رحـم  ، سكوت اختيار كـردن اهـل ايمـان   ، فراموشي قرآن، فراگيري ظلم

 منكـر در آخرالزمـان اشـاره   نيز سرزنش آمران به معروف و ناهيـان از   ورواج رشوه ، ها حالل

از منكـر را   وضعيت اصل امر به معروف و نهـي كه  اين جالب توجه. )28: 7ج، كافي( كنند مي

قـومي  ، در پايـان ايـن امـت   «: فرماينـد  مـي پيامبر اعظم در حديثي ديگر . گذارند مي مسكوت

ها امر به معروف و نهـي از   آن .مانان صدر اسالم اجر خواهند داشتخواهند بود كه مانند مسل

بين  در واقع .)49: 1ج، معجم احاديث االمام المهدي( »جنگند مي و با اهل فتنه كنند مي منكر

حق و حق خواهي ، تعارضي نيست و در اوج سياهي، آن سلب و امتناع با اين ايجاب و امكان

بـه اديـان راسـتين و تشـيع     ، اين نوع نگاه به غايت و سرنوشت. از هميشه تاريخ استتر  زنده

 يجهـان ؛ در مقابل ادبيات جهاني شدن پايان گـرا ، ما به اين حقيقت آخرالزماني .منحصر است

بسته گشته و ، افق باطل، شود مي گشوده"حق "يعني به ميزاني كه افق ؛ گفته ايماز شدنِ آغ
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 غلبـه  تيوحتم ضرورت. مقدم است بر سقوط باطل، آمدن حق، در قرآن هم.رود مي به محاق

 اسـت و  قائـل  شدن جهاني از ديگري ه قرائتب اين است كه شيعه خود گوياي، طلبا بر حق

 .خاتمه ابتر تاريخ باشد گرا پايان هشد انيجه جهانِ همين پذيرد كه نمي

 ظهور حقهاي  نشانهشدن باطل با  ينسبت جهان

هـاي   كه از نشانه)56ص: 1390، همايون(هايي  يا گونه شناسي)1390، آيتي( ها بازشناسي

گوياي نسبت مهمي بين اين مجموعه نقلي با ادبيات جهاني شدن ، ظهور به عمل آمده است

بافت جهاني شده عالم است كه قـرآن پيشـقدم طـرح آن    ، ط الزم ظهورز شراياساسا ا .هست

ظهر الفساد في البر و البحـر  ﴿: داند مي تمام حجت پايانيابوده است و حكمت آن را هم 
  )41/روم( ﴾بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

البتـه   جهاني و سراسري وبسط ، در عالئم حتمي و غير حتمي ظهور متيقن است آن چه 

را در نظر  »الساعةاشراط « اگر .جريان باطل و شيطان در جهان است هاي افول مظاهر و پايه

و هـا   شخصـيت  )123-118صـص : 1390، آيتـي ( آوريم و فرضـيه نـوعي يـا نمـادين بـودن     

ايع گاه پرتو جهاني اين وق آن، را در نظر گيريم ون خروج سفياني يا خسف بيداءچهايي  جريان

كشـف  هـا   ترابط مبسوطي بين جهاني شدن باطل كه با افول همراه است با نشانه، را بنگريم

، يجهـان ؛ يام مهـدو ظـ ون يجامعـه مهـدو  ، ياصل حكومت مهدو، ن حاليع در .خواهد شد

 هـي به معناي ناگهاني بودن از منظـر امـر اال  ، بودن ظهور ناگهاني. باشد مي ابستهو يا شبكه

  .لي را در اين زمينه طرح كندتواند مباحث مفص مي

  : گيري نتيجه -5

بلكـه آغـاز گرايانـه و    ، نه پايان گـرا ، گفتيم كه راهبرد جهان شمولي يا جهاني شدن حق

جهـاني  هـاي   در وراي نظريه، لب به جز تعميق درك ما از مهدويتاين مط..سراسر اميد است

ام اسالمي در قبال آن هاي نظراهبرد ورا به عينيت و مدعاي جهاني شدن  نوع نگاه ما، شدن

فرهنگي جهـاني  هاي  كه اغلب در نظريهجهاني شك دامن زدن به بحران  بي .سازد شفاف مي
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خواهد توانست ن، بدون ارجاع به طلوعي كه جهان در انتظار آن است، رسوخ يافته است 1شدن

انـداز و  تدوين واجـراي چشـم    .نشان دهدو سرنوشت باوري را  الگويي شيعي از جهاني شدن

حـاكميتي را  هـاي   بخـش مهمـي از ماموريـت   ، هاي جهاني شدن در جوامع امروزين سياست

هم اين مهم از دو دهه پيش مـورد توجـه بـوده     جمهوري اسالمي ايران در. دهد مي تشكيل

گامي بلند ، و راهبردها از چشمه زالل معارف مهدويها  است و سرچشمه گرفتن اين سياست

مفهوم سازي ، و گفتمان سازي)در دو سطح ملي وفراملي( اداره كشور در اسالمي سازي نظام

 .ايراني پيشرفت خواهد بود -وپياده سازي الگوي اسالمي

اگر سـاز و كـار   ؛ بدانيمها  رسانه را امروز جهان ساز و كارگفتمان سازي دراصلي ترين اگر

كننـدگان   واقتصاد را ارائـه و اگر فرهنگ ؛ زمينه را حوزه و دانشگاه بدانيم مفهوم سازي در اين

رسالت سنگين اين نهادها در تحقق جهاني شدن آغاز  گاه آن؛ هر الگوي جهاني شدن بپنداريم

ر يـ غ« و »يبـودگ  يجهان«شك از بين دو گزينه  بي، اين نهادها.شود مي شناخته، مهدوي گراي

 و ن از انفعـال مشـحو  يـي ان گرايپاموضع جهاني را بر خواهند گزيد و ) انزوا( »يبودگ يجهان

 يوآمـادگر  ينه سـاز يزم .ش بين نخواهند جستوخآغاز گرايي مبارزه جو و را به جاي  سأي

 .از همين زاويه شدني خواهد بود حقبراي دولت  جهاني

                                                 

 عرصـه  در خـاص   يفرهنگـ  گسـترش  و يريـ گ شـكل « :از سـت ا عبارت يفرهنگ شدن يجهان.  1
 يهـا  خـاص  همـه  و آورد يمـ  ديـ پد جهان در را يفرهنگ يهمگون از يموج نديفرا نيا. يجهان

 ياريبسـ  متفـاوت  يهـا  دگاهيـ د گرچـه )98:1386،يمحمـد  گل(» طلبد يم چالش به را يفرهنگ
 طـور  به ؛دارد وجود يجهان فرهنگ گسترش و يريگ شكل وهيش و يفرهنگ شدن يجهان درباره

 گسـترش  :از عبارتنـد ها  جنبه نيا. كرد ييشناسا خصوص نيا در را يكل جنبه سه توان يم يكل
 فرهنـگ  دنشـ  يجهـان  و يدار هيسـرما  يمصـرف  فرهنـگ  شدن يجهان و گسترش ،يغرب تجدد

 يهـا  يژگـ يو شـدن  ريجهـانگ  تـوان  يمـ  را يفرهنگـ  شدن يجهان وجه نيتر برجسته.ييكايآمر
 ينهادها وجود ، يدار هيسرما نظام ، ييگرا صنعت همچون يها يژگيو. دانست تجدد يمحور

 .)100:1386-99،يمحمد گل(اند جمله آن ازها  ملت دولت يريگ شكل و مراقبت و نظارت
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