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  چكيده
وني سان بافت همگ هاي است كه جامعة جهاني را ب كننده يكپارچه شدن، نيروي جهاني
اي اقتصـادي و دربردارنـدة گـردش     سو، پديده يكآورد. اين بافت يكپارچه، از  در مي

سرمايه، انتقال فناوري و تجـارت كـاال و خـدمات اسـت؛ از سـوي ديگـر، مـاهيتي        
شـود. بـا    ها را شامل مـي  ارزش غيراقتصادي دارد كه گسترش آراء، عقايد، هنجارها و

شدن، ريشه در آراء  توان مشاهده كرد كه جهاني رويكردي تبارشناسي به اين پديده مي
هاي مكتب ليبراليسم دارد و در مواجهه با رقبا يـا شـركاي فكـري و منـاطق      و انديشه

جغرافيايي مختلف، آثار و پيامدهاي متفاوتي نيز در پي داشته است. اگر دوران جنـگ  
يكـديگر بـود؛   هـا بـا    هاي متضاد و مواجهة آن سرد و نظام دوقطبي، دورة ايدئولوژي

آلترناتيوهاي ديگـر دشـوار    امروزه با حاكميت انديشه و نهادهاي ليبراليستي، سخن از
خصـوص ايـران، در حـوزة اقتصـاد بـا آن       هاست. در اين بين، آنچه جهان اسالم و ب

شدن اقتصـادي    جهانيمواجه است؛ اشكال مختلف رويارويي با فضاي حاكم متأثر از 
شـدن   سـازي جهـاني   ه، انطباق، انكار يـا الگـوبرداري و بـومي   ليبراليستي اعم از مقابل

)globalization(  .واقع، مسئلة اصلي ايـن اسـت كـه باتوجـه بـه حاكميـت         دراست
شدن در ابعاد مختلف (از جمله اقتصاد) و ترويج آن از سوي نهادهاي  مباحث جهاني

لـف جهـان در   كشـورهاي مخت  )practice(دارانه از يك طرف و تجربة عملي  سرمايه
» اسالم«اتخاذ و اجراي اصول و موازين برآمده از آن از طرف ديگر، باعنايت به اينكه 

هاي بنياديني دارد، آيـا   تفاوت» ليبراليسم«شناسي با  شناسي و هستي در مباحث معرفت
  هاي رشد و توسعة اسالمي جايز است؟  صحبت از مدل
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  .رشد و توسعة اسالميشدن، ليبراليسم، اسالم،  جهاني :ها واژهكليد
  ,JEL: F01 F02 بندي طبقه

  . مقدمه1
شدن چيست؟ ابعاد آن كدام است؟ آيا تمايز و تفكيك انتزاعي ميان ابعاد اين پديـده   جهاني
هـايي   شدن اقتصاد به كدام معني قابل تأويل است و چـه شاخصـه   پذير است؟ جهاني امكان

هاي فوق،  ن چيست؟ با عنايت به پرسششد دارد؟ مباني فلسفي و فكري اين بعد از جهاني
عمـوم و  « و »عموم و خصوص مـن وجـه  «، »تباين«، »تساوي«هاي چهارگانة  از ميان نسبت

يـك بيـانگر رابطـة حـوزة انديشـة (اقتصـادي) اسـالمي بـا پديـدة           ، كدام»خصوص مطلق
نگارنـده  ها سؤاالتي هستند كه در اين مقاله، راهنما و سائق  شدن اقتصاد هستند؟ اين جهاني

  بخشند.  هستند و ساماندهي پژوهش را قوام مي
تـرين   هاي علمي، شبه علمي و سياسي و جزو مهم شدن از مفاهيم رايج در حوزه جهاني

مانده براي هزارة جديد است، اما تعريفي دقيقي از آن وجود ندارد. در آثـار   هاي باقي ميراث
هـاي   ت در جهـان معاصـر، تعريـف   گوناگون و پرشمار مربوط به فرهنگ، اقتصاد و سياسـ 

هـاي اميدواركننـدة چنـداني از     شـود و نشـانه   متفاوت و گاه متضاد از اين فرايند عرضه مي
خورد. شايد بتوان  بندي و تعريف از آن به چشم نمي دستيابي به اجماعي نسبي بر سر مفهوم

گيـر   ريبـان گفت كه اختالف و ابهام و تشتت مورد نظر، بيشـتر از آن اسـت كـه معمـوالً گ    
  شود.  ـ اجتماعي مي هاي مختلف علوم انساني گونه مفاهيم رايج در حوزه اين

شـدن، از عوامـل    اين ابهام، اخـتالف و تنـاقض مضـاعف موجـود در تعريـف جهـاني      
هـا   توان شناسايي كـرد كـه يكـي از آن    گيرد. برخي از اين عوامل را مي گوناگوني ريشه مي

شدن است. امروزه، همة جوانـب زنـدگي در دنيـاي     د جهانيبودن پديده يا فراين وجهي چند
پذيرند و فرايند مـورد نظـر، هـم اقتصـادي      شدن تأثير مي بيش از فرايند جهاني و كممعاصر، 

هـاي ايـن فراينـد، بـه      گمان تأكيد بر هر كدام از جنبـه  است، هم سياسي و هم فرهنگي. بي
  انجامد.  هاي معين مي قهايِ خاصِ معطوف به مصدا بندي ها و مفهوم تعريف

، globalizingاز چهـار صـد سـال پـيش و اصـطالحاتي چـون        )global(واژة جهـاني  
globalization  وglobalism  كار گرفته شده اسـت    بهدر متون علمي و ادبي  1960از دهة

اصـطالح  » پست مدرنيسم« 1980به قول مالكوم واترز اگر در دهة  .)17: 1383(نهاونديان، 
شـدن جانشـين آن شـد و يـا      جهـاني  1990شد، در دهة  علوم اجتماعي محسوب ميرايج 
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شدن در متون علوم اجتماعي  كند، ميزان كاربرد كلمة جهاني نقل مياستفن كرزنر  طور كه آن
 .)Karsner, 2001: 2رسـيد (  1998به بيش از هزار بار در سال  1980از بيست بار در سال 

شـود و   اي شـناخته مـي   عنوان پديـدة يگانـه   بهتمامي جهان شدن، زماني كه  اصطالح جهاني
مثابة يك كل يا يك موجود به هم پيوسته ديد، براي كليت فراگير و به هـم   توان آن را به مي

شدن ترجمـه   به جهاني globalizationرود. به همين دليل نيز  كار مي بهپيوستة جهان بشري 
رود كـه   كار مي بهزماني  izationدهد پسوند  يح ميگونه كه مارتين آلبرو نيز توض شود. آن مي

كه به معنـي فراينـد    urbanizationيك فرايند و دگرگوني اساسي در حال انجام است. مثل 
ـ    شدن است و به روندي اطالق مي شهري تـدريج بـه    هشود كه طي آن، جوامـع روسـتايي ب

شدن ممكن است  جهانيدر نظر اول،  .)Albrow, 1996: 81شوند ( جوامع شهري تبديل مي
با اين تعريف اجمالي فهميده شود: به هم پيوسـتگي وسـيع، عميـق و سـريع تمـامي ابعـاد       
زندگي اجتماعي در عرصة جهاني از امور فرهنگي تا جرم و جنايت و از مسـائل مـالي تـا    

  .)Held, 1999: 2امور معنوي و روحاني (
از تاريخ بشر اسـت كـه در آن    شدن، عصر جديدي گرايان افراطي معتقدند جهاني جهان

ها به پديدة غيرطبيعي و واحـدهاي كـاري غيرضـروري و حتـي نـاممكن در       ـ ملت دولت
بخـش   .)Ohme, 1995: 5اند ( شدن بدل شده خصوص در اقتصاد و جهاني هعرصة جهاني ب

اي از اين نگرش، بر تحوالت حوزة اقتصاد متمركز است و منطق نظري آن در بسياري  عمده
وارد بر نظرية اقتصادي مبتني شده است. از ديد آنان، زنـدگي اقتصـادي در ايـن عصـر     از م

، »سـرماية جهـاني  «و » بازار جهـاني «هاي جديدي مانند  شده است. پديده» غيرملتي«جديد 
ها در آن نقش  ملت ـ وجود آورده است كه دولت اقتصاد بدون مرزي را در عرصة جهاني به

  كوچك و غيرماهوي دارند. 
شدن بدين  ديويد هلد، آنتوني مك گرو و ديگر همكارانشان تعريف مشخصي از جهاني

هـاي   اي از فرايندها كه دگرگوني در فضـاي سـازمان   دهند: فرايند يا مجموعه شرح ارائه مي
ها با وسعت، عمق، سرعت و  گيرد. اين دگرگوني هاي اجتماعي را در بر مي روابط و انجمن
اي، نيـز   اي و بـين منطقـه   اي، بين قاره هاي فراقاره شود و جريان ده ميها سنجي ميزان تأثير آن

بـه اعتقـاد    .)Held, 1999: 16گيـرد (  هاي اقدام، تعامل و اعمال قدرت را در بـر مـي   شبكه
شـدن   شدن توليد، نـو  المللي شدن عبارت است از بين رابرت كاكس مشخصات روند جهاني

جديد از جنوب به شمال و ايجاد محيط جديـد. بـه   المللي نيروي كار، مهاجرت  تقسيم بين
طـوري   بـه شدن روابط اجتماعي در سطح وسيع  شدن يعني عميق اعتقاد آنتوني گيدنز جهاني
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اي  ها نامحسوس شوند و بتوان علت وقوع يك حادثه در يك محـل را در منطقـه   كه فاصله
شدن صرفاً رونـد عينـي    جو كرد. به نظر رونالد رابرتسون جهانيو كامالً مجزا و دور جست

يعني عمق و وسعت آگـاهي   ــ  گسترش ارتباط تنگاتنگ نيست، بلكه به آگاهي و اميد ذهني
  ـ نيز اشاره دارد.  عنوان تنها مكان از جهان به
هـاي موجـود در تعـاريف مـذكور، در انديشـة غالـب        ها/ ناهمانندي رغم همانندي علي
توان به سه حوزة اقتصادي، سياسي و فرهنگيِ به  شدن، اين پديده را مي پردازان جهاني نظريه

هم مرتبط ارجاع داد كه از نيرو و ويژگي هم افزايي نسبت به يكديگر برخوردارند. آنچه در 
  اين نوشتار مد نظر است، بعد اقتصادي آن است. 

  
  شدن اقتصاد . جهاني2

اي  تـوان پيشـينه   آنكه ميشدن اقتصاد تعلق دارد. با  از لحاظ تاريخي، تقدم و برتري به جهاني
گيري يك جامعـه و نظـام    حدود چندين دهه و حتي چند سده براي تحوالت مؤثر در شكل

شـدن اقتصـادي    سياسي جهاني و يا فرهنگ جهاني شناسايي كرد، اما قدمت فراينـد جهـاني  
بيشتر است. ادغام و همگرايي اقتصادي در عرصة جهاني از سدة شانزدهم تا سـدة نـوزدهم   

ـ اقتصادي قد علم كـرد   مثابة شكل مسلط نظام اجتماعي بهداري  رفته بيشتر شد و سرمايه رفته
اي  شدن اقتصادي نيز با شتاب و شدت فزاينده داري، فرايند جهاني و همراه با گسترش سرمايه

هاي آغازين سـدة بيسـتم، زمـان شـكوفايي      هاي پاياني سدة نوزدهم و سال تداوم يافت. دهه
المللـي   شدن اقتصادي بود. در اين دوره، حجـم تجـارت بـين    اي اصلي جهانيه يكي از جنبه

هاي بلندي در راستاي تبديل جهان  داري جوان گام اي افزايش يافت و سرمايه سابقه نحو بي به
نويسـندة   .)62: 1381به بازاري واحد براي فروش توليدات خود برداشـت (گـل محمـدي،    

شدن اقتصاد كه به نظر غالب  نيز بر آن است كه جهاني شدن درآمدي بر اسالم و جهانيكتاب 
شـدن نظـام    گيـر  دهد، بـا عـالم   شدن را تشكيل مي متفكران مسائل جهاني، وجه غالب جهاني

هابرمـاس در   .)46: 1383گردد (سـجادي،   داري و الگوي اقتصادي ليبرال تعريف مي سرمايه
ترين  شدن اقتصاد مهم جهاني«تقد است شدن نيز تعبير مشابهي دارد. وي مع بيان مفهوم جهاني

شدن، كمتـر مـورد ترديـد كسـي اسـت.       شدن است. كيفيت تازة اين وجه جهاني بعد جهاني
هاي محدود ملي، به چنان سطحي رسيده كـه   تعامالت اقتصادي جهاني در مقايسه با فعاليت

كنـون هرگـز    تـا گاه سابقه نداشته است و چنان بر اقتصادهاي ملي اثر مسـتقيم دارد كـه    هيچ
شدن نيـز   نويسندگان ماركسيستي و منتقد جهاني .)102: 1380ماس،  هابر» (شناخته شده نبود
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در برداشت خود، بر تالش و تكاپوي اقتصادي تمدن غرب بـراي سـلطه بـر جهـان در سـه      
  كنند.  حوزة توليد، توزيع و مصرف، تأكيد مي

شـدن بـه فرهنـگ لغـات      الح جهانيبار اصط نخستينكه براي  1960دهةترتيب، از  هر به
تـدريج   هعنوان فرايندي اقتصادي شناخته شد. فرايندي كه در آن، ب آكسفورد رسوخ نمود، به

شدن اقتصـادي،   ترين شاخص جهاني يابند. عمده ها و روابط اقتصادي جنبة جهاني مي پديده
ويژه  هاست و بحال رشد  در Ĥًدهد كه تجارت جهاني دائم حوزة تجارت است. آمار نشان مي

سـرعت گسـترش يافتـه اسـت. حجـم       بهحجم تجارت جهاني  1990و  1980هاي  در دهه
رسـيده اسـت    1980 برابـر اواسـط دهـة    9بـه حـدود    1990 تجارت جهاني در پايان دهة

)Gilpin, 2002: 5(.       نكتة جالب در رشد تجارت جهـاني، افـزايش حجـم تجـارت كـاال و
همي از تجارت جهاني به مبادلة مواد خام اختصاص خدمات است. اگر در گذشته، بخش م

اي و خـدمات،   هاي پاياني قرن بيستم، رشد صـادرات مصـنوعات كارخانـه    داشت؛ در دهه
شدن به اين معني نيسـت كـه    انكارناپذير است. در اين حوزه، از نظر متفكران ليبرال، جهاني

رت باشد؛ بلكه از ديـدگاه  بخش عمدة توليد خالص يا ناخالص ملي كشورها وابسته به تجا
هاي جهاني براي نقل و انتقال كاال  آمدن شرايط و محيط جهاني و نيز استاندارد وجود بهها  آن
  .)52: 1384ترين مشخصة تجارت جهاني است (سليمي،  مهم

نامـة عمـومي    و سـپس موافقـت  » برتن وودز«پس از جنگ جهاني دوم، با ظهور نظام 
)؛ WTOســازمان تجــارت جهــاني (تأســيس ر نهايــت )، و دGATTتعرفــه و تجــارت (

المللي پول، شـاهد ظهـور نظـم     همچنين ايجاد نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين
ايم. در عرصة امور مالي و جريان سرمايه، جريان رسمي مالي در سال  تجارت جهاني بوده

جهاني مبـادالت   بيش از پنج برابر شده است. گردش مالي در بازار 1970به نسبت  2001
رسـيده   1998تريليـون دالر در سـال    300به 1979تريليون دالر در سال  5/17خارجي از 

شدن بازارهـاي مـالي    به نظر گيدنز هم، شاخص مهم، همين جهاني .)Held, 1999: 208( است
شدن اقتصـاد   اي در حال افزايش و گسترش است. از نگاه وي، جهاني لحظه طور است كه به
كـه   حالي درها نيست.  هاي پيش يا بازگشت به آن ت است و صرفاً ادامة روند ساليك واقعي

شود؛ اقتصادي كـامالً جهـاني در سـطح     اي انجام مي ستد بسياري هنوز در سطح منطقه و داد
   .)36: 1378بازارهاي مالي وجود دارد (گيدنز، 

يم را نشانة مناسبي گذاري خارجي مستق نظران مانند واترز، رشد سرمايه بعضي از صاحب
گـذاري مسـتقيم    توان گفت كـه افـزايش سـرمايه    دانند؛ اما مي شدن اقتصاد نمي براي جهاني
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اسـاس   بـر خارجي، شاخص اساسي براي به هم پيوستگي اقتصادها در عرصة جهاني است. 
 100بـيش از   1970گذاري مستقيم خارجي به نسـبت   ، ميزان سرمايه2000آمارها، در سال 

برابر و به  80حال توسعه حدود  زايش يافته است و سرماية ورودي به كشورهاي دربرابر اف
دهندة بـه هـم پيوسـتگي     برابر شده است. اين امر نشان 115يافته بيش از  توسعهكشورهاي 

بعد ديگر  .)UNCTAD, 2004: 29افزون و انكارناپذير سرمايه در عرصة جهاني است ( روز
هاي چندمليتي است. از نظر هلـد و   ري و كنترل جهاني شركتگي شدن اقتصاد، شكل جهاني
شـركت بـزرگ    500وسـيلة   گرو، در سرآغاز قرن بيست و يكم، عمدة اقتصاد جهان به مك

  هاست.  شود و بيشتر سرمايه، فناوري و توليد جهاني وابسته به آن چندمليتي اداره مي
در عرصـة اقتصـاد   » مانيوحدت ساز«شدن اقتصاد، گرايش به يك  ويژگي ديگر جهاني

هـاي دولتـي،    هاي بزرگ و چه از نظر سـاختار سـازمان   جهاني است. چه در عرصة شركت
توان از  نهايت، مي  درگرايش به سمت وحدت، ادغام و يكپارچگي در عرصة جهاني است. 

هـاي   عنوان يكـي ديگـر از شـاخص    بهشدن تحرك و ميزان نقل و انتقال نيروي كار  جهاني
شـوند   تشكيل مي» طبقات اجتماعي فراملي«تدريج  هاني نام برد. از ديدگاه واترز باقتصاد جه

  ها جهاني است.  كه هم منافع و هم عرصة فعاليت آن
  
  شدن مباني نظري جهاني 1.2

شـدنِ   طـور عـام، و جهـاني    شدن بـه  در ابتداي اين نوشتار، فرض نگارنده آن بود كه جهاني
و تفكرات اسالمي و در نتيجه نظريات اقتصادي مستنبط و طور خاص، با مباني  اقتصادي به

شدن امري بايسته  رو، بررسي مباني نظري پديدة جهاني اين ازمستخرج از آن سازگار نيست. 
  و شايسته است. 

اي از روندهاي ايـدئولوژيك، اقتصـادي،    شدن؛ با آميزه از نظر مايكل مان، در بحث جهاني
اش  شدن، پيش از اين در مراحل اوليه ماهيت چندجانبة جهاني رو هستيم. هنظامي و سياسي روب

آشكار بود. اين مراحل چندين قرن به درازا كشيد و با تسخير جهان در اواخـر قـرن پـانزدهم    
جانبـه بـود: گسـترش     چنـد هـا   توسط كاشفان اروپايي شتاب گرفت. اما توسعه و گسترش آن

هـاي آن ماننـد مسـيحيت، فردگرايـي و      ئولوژيداري و امپرياليسم اروپـا و ايـد   جهاني سرمايه
 .)89: 1383نژادپرستي و بعدها ليبراليسم، سوسياليسم و دمكراسي از آن جمله اسـت (امينـي،   

آيد، بر اين بـاور اسـت كـه     شمار مي بهرابرتسون كه خود از نخستين نويسندگان اين موضوع 
زمـان نـوگرايي و ظهـور     شـود، بلكـه تـاريخ آن بـه     اي محسـوب نمـي   شدن چيز تازه جهاني
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آكســفورد ضــمن تأييــد رابطــة  بــاري .)Robertson, 1992: 55گــردد ( داري برمــي ســرمايه
شدن و نمودهاي آن  شدن با تجدد و مدرنيته؛ از نظر پيشينة تاريخي، ميان عوامل جهاني جهاني

ـ  گذارد. از نظر اين پژوهشگر، جهاني تفاوت مي ود آن، شدن نه مترادف با تجدد است و نه مول
گيـرد و رونـد تجـدد را نيـز سـرعت       بلكه وضعيتي است كه با روند تجدد شتاب بيشتري مي

شـدن را بـا وضـعيت مـدرنيزم پيونـد       آنتوني گيدنز، جهاني .)32: 1378بخشد (آكسفورد،  مي
شدن را  آلود مدرنيته نيست. وي جهاني شدن امري جز حركت شتاب نظر وي، جهاني بهزند.  مي

داند كـه در بسـتر ايـن جامعـه      اي از لوازم و پيامدهاي جامعة مدرن مي وعهحاصل جمع مجم
داري و  هاي خاص نظير نظام سرمايه گيرد. وي معتقد است كه جامعة مدرن با ويژگي شكل مي

هـاي   گرايي، كنترل هماهنگ دولت از طريق تكنولـوژي و تمركـز بـر ابـزار     توليد كاال، صنعت
كند (سجادي،  شدن حركت مي سوي جهاني بهصورت طبيعي  صنعتي براي كنترل و هدايت، به

شـدن را بـا پويـايي     ارچوب نظرية نظام جهاني، جهانيهوالرشتاين نيز در چ .)24ـ  23: 1383
ويـژه   هـ كه بيشتر از ديد اقتصادي و ب زند. در برداشت وي داري پيوند مي تاريخي نظام سرمايه

شـدن اقتصـاد    شـدن و فراگيـر   گير شدن، به جهان جهانيـ  پردازد الملل به تحليل مي اقتصاد بين
داري عامـل اصـلي پديـد     شود. بنابراين، توسعه و فراگيري نظام سرمايه داري تفسير مي سرمايه

   .)115ـ  114: 1382شدن است (گروه نويسندگان،  آورندة مقولة جهاني
داري  نظـام سـرمايه  شـدن و   آيد، ارتباط وثيق ميـان جهـاني   هاي فوق بر مي آنچه از يافته

داري از چـه منبـع و آبشـخوري     است؛ اما پرسش اساسي اين است كه خود نظـام سـرمايه  
هاي رنسانس، موتور  طور كه ارزش شود. از نظر بررسي سير تفكر تاريخي، همان سيراب مي

هاي ارزشـي و فكـري    طور هم مؤلفه بخش چالش اصالح مذهبي قرار گرفتند، همان حيات
هـاي   ارزش .كنندة ماهيت سيسـتم سياسـي شـد    داري، مبناي دگرگون سرمايهنظام اقتصادي 

اي بـه حيطـة ديگـر     تدريج به تحكيم خود پرداختند و از حيطه هليبرال، در تمامي سطوح، ب
داري، منطق ارزشـي ليبـرال را    ها را شكل دادند. سيستم اقتصادي سرمايه نفوذ كردند و بنيان

هاسـت، بـه    است و مالكيت جزو حقوق طبيعـي انسـان   دهندة حيات بشري كه رقابت قوام
نمايش گذاشت. فرهنگ هلنيستي، كه منطق ارسطويي را به اروپا آورد، زيربنـاي ليبراليسـم،   

عنوان يك پديدة اجتماعي و يـك كليـت    عنوان ساختار و ارزش قرار گرفت. ليبراليسم، به به
، به سوي مـاوراي ايـن جغرافيـا بـه     تاريخي، پس از استقرار در اروپا و درنورديدن آن قاره

شدن در واقع همان فرآيند نفوذ، گسترش، بسط و نافـذ شـدن    حركت درآمد. فرآيند جهاني
  ها، ساختارها و نهادهاي ليبرال در عرصة فراي قارة اروپا، بايد در نظر گرفته شود.  ارزش
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شـدن گيتـي و    محـوري  عنوان يك فرايند؛ نبايد چيزي جز تـك  شدن، به واقع، جهاني  در
ترين سيسـتم   شدن، مطلوب هاي ليبرال در نظر گرفته شود. جهاني ها و ارزش حاكميت بنيان

شـدن مطـرح    كند. جدا از اينكه چه تعريفي براي جهاني داري محسوب مي اقتصاد را سرمايه
شدن در كدام نقطة گيتي پا گرفتـه   شود و بدون اينكه درگير اين نكته شويم كه ريشة جهاني

داري است. تمـامي   دادن به سيستم اقتصادي سرمايه شدن مساوي با مشروعيت جهاني است،
ـ كه حيات خود را بعد از فروپاشي عصر ظلمـت   هاي حيات دهندة ليبراليسم اصول و بنيان

شدن محسـوب   هاي پديدة جهاني ـ عناصر و مؤلفه و دوران قرون وسطي در اروپا آغاز كرد
شـدن   عبارت ديگـر، ماهيـت و جـوهرة ليبراليسـم و جهـاني      شود. به و در تعريف لحاظ مي

  ها وجود داشته باشد. ها و ميزان يكسان است، هر چند تفاوت در اندازه
سـنگ هسـتند و در راسـتاي     بستر و هم شدن و ليبراليسم، هم از نظر كيفي، پديدة جهاني

چـه در شـكل    ــ  عنوان يك فرآيند، بسط ليبراليسـم  شدن به كنند. جهاني يكديگر حركت مي
ـ به سراسر جهـان اسـت. تمـامي كشـورها، در بطـن       ساختاري و چه در هيبت ارزشي آن

رو، شاهد پيوستگي اقتصـادي   اين كنند و از داري جهاني، فعاليت مي سيستم اقتصادي سرمايه
هاي متفاوت، بـه   هاي گوناگون و اندازه ها هستيم. وابستگي متقابل اقتصادي، در شكل كشور

طوركامل نهادينه شده  ه است. اين، به معني آن است كه بعد اقتصادي ليبراليسم بهوجود آمد
 ــ  هـاي شـكلي   و در سطح گيتي مشروعيت عملياتي و هنجاري يافته است. هر چند تفاوت

نظر برسند. قانون ظـروف مـرتبط    بايستي به ـ مي طلبي دليل وجود سطوح مختلف توسعه به
بخش اجتمـاع وجـود داشـته     بين تمامي اجزاي حيات كند كه همسويي و تنيدگي حكم مي

سنگ ساختارهاي متناسـب سياسـي نيـز بايـد      هاي هم باشد. پس، پر واضح است كه ارزش
شكل بگيرند. با توجه به اين واقعيات است كه در بلندمدت، گريزي جز اين نخواهـد بـود   

هاي فرهنگي  د، ارزشان داري متصل شده كه كشورهايي كه به دايرة سيستم اقتصادي سرمايه
جـوگر حقـوق فـردي اسـت، در     و طلب و جست و اجتماعي ليبرال را كه فردمحور، برابري

  هاي خود بيابند.   گسترة سرزمين
تـرين   عنـوان مطلـوب   داري را بـه  كشورهاي جهان؛ بعد اقتصادي ليبراليسم، يعني سرمايه

وجه به شرايط، كشورهاي غربـي  اند، زيرا نتايج آن ملموس است و با ت شيوة توليد قبول كرده
كـه مـورد    ــ  اند كه آنان گريزي جز اين ندارند كه براي دستيابي بـه رفـاه   به اين نتيجه رسيده
كـه   ــ  ـ به اين شيوة توليد متوسل شوند. پذيرش بعد اقتصادي ليبراليسم خواست مردم است

فرهنگي، اجتماعي و  كند كه ليبراليسم در بعد ـ حكم مي آمده از ضرورت تحقق رفاه است بر
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سياسي آن هم در آغوش گرفته شود. بسياري از جوامع، كه ليبراليسم را در ابعاد غيراقتصادي 
اند، بدون اينكه به ايـن نكتـه ظريـف     شدن را پذيرا شده كنند، با آغوش باز جهاني آن نفي مي

  ستند. شدن و ليبراليسم در تمامي ابعاد آن، دو روي يك سكه ه توجه كنند كه جهاني
هاي غربي اسـت.   واقع، به معني تفوق ايدئولوژيك غرب و سلطة ارزش  درشدن  جهاني

آگاهانة) ديگر  شدن، غرب موفق خواهد شد كه در بستر پذيرش (آگاهانه يا نا در بطن جهاني
ارچوب به معني تفوق نظامي و هجوامع، به تحقق سلطة جهاني توفيق يابد. سلطه در اين چ

 چهـارچوب هـا و واقعيـات در    ي نيست، بلكـه بـه مفهـوم تعريـف پديـده     يا اختناق سياس
هـاي متناسـب    تبع يكپارچگي ارزشي، پر واضح است كه ساختار هاي ليبرال است. به ارزش

پـا بـه    ــ  داري اسـت  كه همانا ساختار سياسي دموكراتيك و ساختار اقتصادي سـرمايه  ــ  هم
بايسـتي بـه ارزيـابي و تعريـف      ست كه مـي صحنه بگذارند. با در نظر گرفتن اين واقعيات ا

هاي ارزشي حـاكم و تجـارب تـاريخي،     شدن پرداخت. اما با توجه به گرايش فرايند جهاني
اي با ليبراليسم در تمامي  هاي حيات دهنده، از تنيدگي فزاينده شدن به ضرورت مؤلفه جهاني

كـه   ــ  هـاي ليبـرال   ساختارها و  شدن؛ به معني انتقال ارزش ابعاد آن، برخوردار است. جهاني
هاي وراي مرزهاي اروپاست. اينكه چـه   ـ به سرزمين ريشه در كيفيت حيات در غرب دارد

كند، مشخص و معين نيست. اما  زماني اين فرايند، در خارج از غرب ماهيت نهادينه پيدا مي
ن يك فرآينـد  عنوا شدن به رسد، اين نكته است كه بايد به جهاني نظر مي  آنچه انكارناپذير به

  ناپذير و مستمر نگريسته شود.  توقف
تـرين   را نزديـك  ــ  همچـون مكتـب شـيكاگو    ــ  در مجموع، نظريات ليبرال و نو ليبـرال 

نظـر گرفـت. ايـن نظريـات، بـا تأكيـد بـر          درشدن بايد  ها براي تبيين مفهوم جهاني تئوري
يـات رئاليسـم در سياسـت    همكاري در بعد اقتصادي، از تأكيد بر ابعاد امنيتي و سياسي نظر

گيرنـد.   تـر در نظـر مـي    الملل را آسان كاهند. دستيابي به همكاري در سطح بين الملل مي بين
هـاي   المللـي، شـركت   هاي بين ها، با تأكيد بر نقش بازيگران غيردولتي، اعم از سازمان ليبرال
ها را تنهـا   ـ دولت تها؛ مل حتي افراد و گروهحالمللي و  هاي بين ها، رژيم مليتي، انجمن چند

تأكيـد بـر هنجارهـا و قواعـد و حقـوق       داننـد و بـا   الملـل نمـي   بازيگران عرصة روابط بين
ها معتقدنـد هـر چـه     گيرند. نئوليبرال الملل فاصله مي بودن محيط بين الملل، از اقتدارگريز بين

از كاالهـا،   تواننـد  تر باشد، سازندگان يا توليدكنندگان بيشتري در كشـور مـي   اقتصاد جهاني
شـدن گسـترش دانـش و     فرايندهاي توليد و بازارهاي ديگر كشورها منتفع شـوند. جهـاني  

هاي رشد اقتصادي را در سراسـر   نوبة خود فرصت كند و اين عمل، به فناوري را تشويق مي
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هـاي نئوليبراليسـم؛ شـامل كـاهش      سـفارش  .)443: 1383دهد (اسميت،  جهان افزايش مي
هـا، و حـذف يـا كـاهش      يآيـ هاي عمومي و دار سازي فعاليت يمقررات تجارت، خصوص

گـذار اسـت. در    ها بر روي تجارت طبقة سـرمايه  هاي رفاه اجتماعي و كاهش ماليات برنامه
المللي، نئوليبراليسم جنبش آزاد كاالها، خدمات، سرمايه و پول را بـراي عبـور از    قلمرو بين

    .)Kotz, 2002: 5خواند ( مي فرامرزهاي ملي 
المللي،  شدن با ترويج و گسترش اقتصاد ليبرال، بازار آزاد و تجارت بين ترتيب، جهاني هر به

سازد. اين امر، موجـب   الگوي توليد و مصرف را دركشورهاي ملي با چالش جدي مواجه مي
ناپـذير قـرار    حال توسعه در وضعيتي خطيـر و اجتنـاب    درگردد تا اقتصاد ملي كشورهاي  مي

كنـد   المللي را تداعي مـي  عيت، الگوي نظام اقتصادي وابستگي يا تقسيم كار بينگيرد. اين وض
دهد.  ناپذير قرار مي نهايت، كشورهاي جنوب و در حال توسعه را در يك نقطة برگشت  كه در
هاي  ها و ويژگي داري ليبرال در بيشتر موارد بستر بر اين، الگوي مصرف و توليد سرمايه  عالوه

كند. البته آنچـه بـا عنـوان     متناسب با خود را نيز بر ديگر جوامع تحميل مي فرهنگي و ارزشي
گردد، از سوي متفكران ليبـرال و   تحميل اقتصاد ليبرال بر عرصة نظام اقتصاد جهاني مطرح مي

هاي اقتصـادي   موفقيت الگوي ليبرال بر ديگر نظريه چهارچوبهاي راست اقتصادي در  نظريه
  دهد:  را چنين توضيح مي است. آن كروگر اين نكته

حال توسعه با اذعان بـر ناكـامي     درهاي  گيران اقتصادي كشور در دهة هشتاد، بيشتر تصميم
سـوي   بـه گرايي و كنتـرل دولتـي، ضـرورت حركـت      استراتژي اقتصادي مبتني بر حمايت

المللـي و تجـارت جهـاني را در پـيش      آزادسازي اقتصادي و وارد شدن در مبـادالت بـين  
المللي و دستيابي به رشد اقتصادي، اين كشورها  مندي از منابع سرماية بين د. براي بهرهگرفتن

ناگزير بودند تا اقتصادهاي ملي را با اقتصاد جهاني همگون كنند و استانداردهاي جهاني را 
مورد توجه قرار دهند. اين امر، به معني پيوستن اين كشورها به نظام اقتصاد جهاني مبتني بر 

   .)Krueger, 2002: 86ر آزاد و الگوي ليبرال بود (بازا

 شدن دو روي سكة جهاني 1.1.2
عمـده دو چهـرة مـادي و     طـور  بهاش  هاي فكري ها و ريشه شدن، با توجه به ويژگي جهاني

و بعـد ايـدئولوژيك. مقصـود از رويـة تكنولوژيـك      تكنولوژيـك  تاباند: بعد  ذهني را بر مي
ويژه تكنولوژي اطالعات است.  هنولوژي ارتباط جمعي و بشدن توسعه و گسترش تك جهاني
اثـر كشـف و سـاخت     بـر شدن تكنولوژي اطالعـات بـه وضـعيتي اشـاره دارد كـه       جهاني

هـاي بازرگـاني و تجـاري كشـورها از      هاي جديد ارتباطي، اطالعات و نيازمندي تكنولوژي



 35   محمدجواد رنجكش

  

اي قابـل تـأمين هسـتند. بنـابراين،      افزارهـاي رايانـه   هاي اينترنت، ماهواره و نرم طريق شبكه
هـا و   منظور تبـادل افكـار، ايـده    بهشدن تكنولوژي، توسعة ابزارهاي جديد اطالعاتي  جهاني

   .)76: 1386باورهاست (سجادي، 

  شدن پيامدهاي تكنولوژيك جهاني 2.1.2
صـنعتي غـرب،   گونه كه نخسـتين انقـالب    ـ اقتصادي: همان تجديد ساختار اجتماعي) الف

ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جوامع غربي را دچار تحـول و دگرگـوني كـرد؛ انقـالب     
صورت ساختار اجتمـاعي و اقتصـادي، جوامـع را دسـتخوش      تكنولوژيك قرن بيستم نيز به

  دگرگوني ساخت. 
شدن آن  گير شدن، خبر از جهان تجديد ساختار سياسي: تكنولوژي جديد كه جهاني) ب

سـازد. ايـن تـأثير را هـم در      ساختار سياسي جوامع را نيز دستخوش دگرگوني ميدهد،  مي
توان رديابي كرد و هم در سازمان بروكراتيك حكومت. تكنولوژي جديـد   روابط قدرت مي

هاي جديـدي   دهد و از اين طريق خواسته فرايند حمايت و تقاضا را نيز تحت تأثير قرار مي
شـمول در كنـار    هاي عام و جهـان  از سوي ديگر، گرايش كند. را به سيستم سياسي وارد مي

  كند.  گرايي و ناسيوناليسم، ساختار سياسي را با نوعي تناقض همراه مي رشد ايدة محل
اي  شدن مشتمل بر مجموعه شدن، آن است كه جهاني مقصود از روية ايدئولوژيك جهاني

عبارت ديگر، از آنجا كه  است. بهاز بايدها و نبايدهاي مرتبط با زندگي عملي جوامع انساني 
آمـوزد و   ها را به جوامـع مـي   ها و آرمان شدن حداقل از منظر فرهنگي، برخي ارزش جهاني

كند و راهنماي عمل ايشـان   هاي جاري روشن مي مواضع آنان را در برابر حوادث و پرسش
  گيرد؛ داراي بعد ايدئولوژيك است.  قرار مي

  
  شدن . اسالم و جهاني3

و  ــ  هـاي آسـماني و دينـي    ها و انگاره اي از آموزه ـ به عنوان مجموعه نسبت اسالم در باب
شـدن (اقتصـادي) و    شدن، و در به آزمون گذاردن رابطة گسترش تفكر جهاني پديدة جهاني

امتناع طرح اقتصاد اسالمي (مدل رشد و توسعة اسـالمي)، كشـف ديـدگاه و پاسـخ      امكان/
شـمار    بـه شدن امري بديهي و اوليـه   ايدئولوژيك جهاني وژيك/اسالم به ابعاد دوگانة تكنول

  شدن شامل دو پاسخ كلي است: آيد. رويكرد اسالم در مورد روية تكنولوژيك جهاني مي
پـذيرد. در ايـن    شدن سـازگار اسـت و آن را مـي    اسالم با بعد تكنولوژيك جهاني) الف
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اهداف اقتصادي، سياسي، فرهنگـي  عنوان دانش فني براي دستيابي به  رويكرد، تكنولوژي به
گيرد. طرفداران اين رويكرد ميان دو حـوزة روش و   ها جاي مي و اجتماعي در حوزة روش

ها از  كيد دارند كه حوزة روشأاند و بر اين نكته ت ها و بايدها جدايي افكنده ارزش يا هست
تـوان از   يهـا و فنـون را نمـ    قلمرو دين و باورهاي ديني خـارج اسـت و در نتيجـه، روش   

هاي  عنوان ابزارها و روش بههاي فكري و فرهنگي سنجيد. در اين تلقي، تكنولوژي  خاستگاه
اي كـامالً فـرا دينـي، فرافرهنگـي و      جديد زندگي در ابعاد مختلف حيات اجتماعي، پديـده 

گردد. در ايـن رويكـرد، اسـالم     غيربومي است كه مشروط به فرهنگ و انديشة خاصي نمي
  بيند.  هاي خود نمي طور خاص در حوزة اقتصاد پذيرفته و تضادي با آموزه بها شدن ر جهاني
نگرش دوم كامالً در جهت مقابل رويكرد نخست قـرار دارد. در ايـن تلقـي، ديـن     ) ب

اي از احكام، عقايد و اخالق، همة امور زندگي انسـان را در حـوزة خـود     عنوان مجموعه به
ها و ابزارهـاي دينـي اسـتفاده كنـد.      ي ناگزير بايد از روشدهد؛ بنابراين، جامعة دين قرار مي

هاي  تكنولوژي جديد، بر بستر فرهنگي و اجتماعي غرب روئيده است و با خود پيش فرض
هـا و   توانـد از ايـن روش   كند و بنابراين، جامعة اسالمي نمـي  ناسازگار با اسالم را حمل مي

محتمل است، اما از نظر عملي با مشكالت  فنون استفاده كند. چنين برداشتي از نظر تئوريك
جدي مواجه است. انديشة ديني وهابيت با تأكيد بر اصالت النص و اصالت الحذر در اشياء، 

هاي جديد زندگي كه بر بسـتر   دهد، زيرا كلية ابزارها و روش به اين نگرش تمايل نشان مي
شود و حكـم   ع داده ميگيرد، در حوزة ما ال نص فيه ارجا تكنولوژي جديد غرب شكل مي

ها و فنون رنگ و بوي ديني و  ، كلية روشچهارچوبگردد. در اين  عدم جواز بر آن باز مي
شـدن   گيرد و اسالم در تعارض با تكنولوژي جديد كه در عصر جهـاني  غيرديني به خود مي

 شود. به قول كاسـتلز،  كند، توضيح داده مي وجه غالب آن را تكنولوژي اطالعات ترسيم مي
  تكنولوژي جديد قابل تفكيك از الزامات و لوازم فكري و فرهنگي خاص خود نيست. 

شدن نسبت بـه رويـة تكنولوژيـك آن تعـارض      اما در بعد ايدئولوژيك، اين بعد از جهاني
هـا   شدن سياست، فرهنگ و اقتصاد، ارزش بيشتري با اسالم و باورهاي ديني دارد، زيرا جهاني

هاي اسـالمي   عمده در تعارض با باورها و ارزش طور همراه دارد كه بههايي را با خود  و آموزه
شـدن يـا    شـدن را متـرادف بـا غربـي     است. اين تعارض بخصوص در رويكردي كـه جهـاني  

حـال، حتـي در تفسـير      هـر   كند، از وضوح بيشتري برخوردار است. به سازي تفسير مي غربي
هم نوعي تعـارض    بازداند،  پروسة طبيعي مي عنوان يك شدن كه آن را به بينانه از جهاني خوش

شود. اين تعارض ناشـي   هاي اسالمي مشاهده مي شدن و آموزه فرهنگي و ارزشي ميان جهاني
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يابد. گيـدنز   شدن توسعه مي از ماهيت زندگي جديد و جامعة مدرن است كه در فرايند جهاني
هاي جوامع سنتي، چگونه بايـد   يدوبنديافته از ق كند: در جامعة رهايي اين نكته را چنين بيان مي

شـود كـه از سـنخ     هاي ديگري به ميـان كشـيده مـي    زندگي كرد؟ لزوماً پاي مسائل و پرسش
هاي اخالقي و وجودي است. مباحث مرتبط به سياست زندگي را بايد همواركنندة راه  پرسش

كـردن   ياخالقـ گونه مباحث در عمل خواهان  هاي سركوب شده دانست. اين بازگشت پرسش
هـايي هسـتند كـه نهادهـاي دوران      ها نسبت به پرسش زندگي اجتماعي و نوسازي حساسيت

    .)313: 1378ها كمر بسته بودند (گيدنز،  تجدد به انحالل آن
هاي مربـوط بـه زنـدگي     گيري به گفتة گيدنز، سياست زندگي به مفهوم سياست تصميم

صورت مفاهيم درآورد؟ بـالطبع،   بهها را  نند و چگونه بايد آا ها كدام گيري است. اين تصميم
هـاي ارزشـي، اخالقـي و     فـرض  شدن به اين پرسش و نظاير آن، بر پيش پاسخ عصر جهاني

حداقل فرهنگي استوار است كه احتماالً با باورهاي اسالمي و نظام ارزشي اسـالم تعـارض   
ن با فرهنگ اسالمي شد ـ فرهنگي جهاني تنها ميان باورهاي فكري نهدارد. به نظر چامسكي، 

تعارض و ناسازگاري وجود دارد؛ بلكه يك رابطة متعارض و تضاد كامل ميان اين دو تفكر 
شدن در پي امحاي يكي بـه سـود اسـتيالي     و دو حوزة تمدني وجود دارد كه فرايند جهاني

   .)46: 1381ديگري است (فاكس، 
ساسي حكومت، امـت و  شدن را تخريب سه مقولة ا محمد عابد الجابري اهداف جهاني

ها،  ها و مقدسات ملل و زبان، حكومت شدن؛ به فرهنگ گويد: جهاني شمرد و مي ميهن برمي
   .)37: 1380كند (عبدالحميد،  كشورها و اديان آنان تجاوز مي

شـدن را از منظـر ماركسيسـتي توضـيح      ادوارد سعيد در زمرة پژوهشگراني است كه جهاني
اي دارد، زيـرا در ايـن تلقـي،     شدن نگـاه منفـي و بدبينانـه    هانيدهد. اين نگرش نسبت به ج مي

داري خواهـد شـد. نـابرابري     ها و ارتباطات باعث سلطة هرچه بيشتر سرمايه شدن رسانه جهاني
    .كند هاي غيرمسلط جهان سوم را ناممكن مي اطالعات در جهان كنوني امكان دسترسي فرهنگ

سازي بدانيم،  ربي تلقي كنيم و آن را معادل با غربيعنوان يك پروژة غ بهشدن را  اگر جهاني
تـر   شدن با اسالم واضـح  اند، تعارض و چالش جدي جهاني گونه كه چامسكي و سعيد گفته آن
اي با اسالم تعارض  شدن را يك پروسة طبيعي بدانيم، باز هم به گونه شود. حتي اگر جهاني مي

شـدن و فرهنـگ و    محتـواي درونـي جهـاني   تـوان بـا تحليـل     كند. اين تعارض را مي پيدا مي
گردد، توضيح داد.  گير مي شدن عالم هاي سياسي، اقتصادي و ارزشي كه در فرايند جهاني آموزه

  شود؟ گير مي شدن كدام الگوي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، جهاني و عالم در فرايند جهاني
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ر اسـت كـه در اختيـار    گيـ  شدن ظرفي عالم انديشيدند كه جهاني احتماالً برخي چنين مي
شود تا در آن، مظروف خاص و مورد نظرشـان را جـاي دهنـد؛ بـه      كلية جوامع گذاشته مي

شـود برخـورداري از تكنولـوژي     گيـر مـي   عبارت ديگر، از اين منظر آنچه جهـاني و عـالم  
هاي ابزاري است كه ملل دنيا بـا اسـتفاده از ايـن امكانـات      اطالعات، ارتباطات و توانمندي

شـدن   انـد جهـاني   انند پيام تمدني و صداي فرهنگـي خـود را مـنعكس سـازند. گفتـه     تو مي
كند كه صداهاي ضعيف قدرت انعكاس يابد و خويشتن را بـه گـوش    شرايطي را ايجاد مي

گير شـدن تكنولـوژي غربـي     شدن تنها به مفهوم عالم راستي جهاني ملل دنيا رساند. اما آيا به
بو است يا اينكـه باورهـا و    و رنگ خالي، خنثي و بي تواست؟ آيا اين تكنولوژي يك ظرف 

تكنولوژي داراي رنـگ و بـوي فرهنگـي و     كند؟ اگر هاي خاصي را با خود حمل مي ارزش
شـدن بـا    ارزشي است؛ كـدام الگوهـاي فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي در فراينـد جهـاني       

ن الگوها با نظـام ارزشـي   شود؟ تا چه اندازه اي شدن تكنولوژي، جهاني و فراگير مي گير عالم
  اسالم و باورهاي ديني سازگاري دارد؟

شـدن نيـز بـا باورهـاي      در بخش قبل گفته شد كه از طرفي، روية تكنولوژيـك جهـاني  
هاي ارزشي و فرهنگي را با  ارتباط نيست و برخي از لوازم و پيامد بيفرهنگي و نظام ارزشي 

كنـد كـه در    ارزشي خاصي را ايجاب مـي كند. لذا تكنولوژي، فرهنگ و نظام  خود حمل مي
هــاي بـومي و اســالمي تعـارض دارد. از طــرف ديگـر، در فراينــد     بيشـتر مــوارد بـا ارزش  

شدن فرهنگ، سياست و اقتصاد واحد و مشترك را در سـطح جوامـع    گير شدن، عالم جهاني
جهاني صورت منطقي همة الگوهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي،  بشري داريم و بنابراين، به

شدن بـه معنـي تـرويج و تسـلط الگـوي       شوند، زيرا در اين حالت، ديگر مفهوم جهاني نمي
شدن را  بر استدالل كساني كه جهاني واحد سياسي، فرهنگي و اقتصادي نخواهد بود. حتي بنا

دانند، باز هم اين نكته واضـح   ها و اديان مي محتوا و ابزاري در اختيار همة فرهنگ بيظرف 
اي برابر از اين ابزار يا ظرف ندارند و بالطبع، برخـي   ها بهره مة جوامع و فرهنگاست كه ه

نسبت به ديگران از وضعيت برتر برخوردارند و به ميزان برتـري، امكانـات بيشـتري بـراي     
ساختن الگوها و فرهنگ خود دارند. بنابراين، دنياي صنعتي غرب بيش از ديگران از  گير عالم

اورهاي فرهنگي و ارزشي خود برخوردار است. در نتيجه، آنچه همراه با كردنِ ب توان جهاني
شود؛ دموكراسي ليبرال، اقتصاد آزاد و فرهنگ  گير مي توسعة جهاني تكنولوژي جهاني و عالم

شـدن داراي ماهيـت اقتصـادي و     رو، بنا بر برخي تفاسير، جهاني اين ازو تمدن غربي است. 
برال در نمودهايي چون بازار آزاد و تجارت جهاني است؛ پي گسترش انديشة اقتصادي لي  در
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اما از آنجا كه تفكيك سياست و اقتصاد و تأثير تحوالت اقتصادي بر حيات سياسي جوامـع  
توان پذيرفت، گسترش اقتصاد ليبرال، با تعميم ليبراليسم سياسي و دموكراسي غربـي   را نمي

  همراه خواهد بود. 
  
  ميشدن و هويت اسال جهاني 1.3

شدن (اقتصادي) با ابعاد گوناگون اسالم (اقتصـادي) از منظـر نظريـات     بررسي رابطة جهاني
توجـه اسـت. در نظريـة     انگـاري قابـل   ويـژه نظريـة سـازه    هانگارانه، ب مناظرة سوم يا بازتاب

ملي تعريـف و   اثر هنجارها و قواعد ملي و فرا برانگاري، هويت بازيگران (كارگزاران)  سازه
گـردد.   خود، باعث تعريف نقش و منـافع وي در نتيجـة رفتـار و اقـدام خـاص مـي      نوبة  به

هنجارهاي برگفته يا سرچشمة فراملي دارند و يا از فرهنگ، تجربة تاريخي و نظام ارزشـي  
نظـام  «گيرند. نكتة مهم در ارتباط با هنجارهاي فراملي است كه از طريـق   داخلي نشأت مي

كنـد و توانمنـدي هنجارهـا، در تعريـف هويـت       مـي  به درون جامعة ملـي رسـوخ  » اشاعه
  ها با نوع ملي آن دارد.  كارگزاران، بستگي به سازگاري اين هنجار

پردازد.  كند و به تعميم آن مي شدن بنا به تفسير گيدنز هويت جديدي را مطرح مي جهاني
بـومي  شدن از نظر فرهنگي به وضعيتي اشاره دارد كه در پرتـو آن، سـنن و فرهنـگ     جهاني

گـردد. بنـابراين، در فراينـد     سـازي فرهنگـي تـرويج مـي     شود و نوعي همسـان  تخريب مي
شود كه در  گير و جهاني مي هاي تجدد، عالم انديشة گيدنز، آموزه چهارچوبشدن در  جهاني

گردد. اين هويـت   عنوان تشخص و هويت مطرح مي بههاي جديد  اين ميان، عناصر و مؤلفه
شود  انديشة ليبراليسم تعريف و ارائه مي چهارچوباليستي غرب و در بر بستر باورهاي ليبر

شدن كـه فراگـردي بـاتحول نـاهموار اسـت و       نظر وي، جهاني به .)42الف:  1378(گيدنز، 
اي از هم وابستگي جهاني را  هاي تازه كند، صورت كردن، تفرقه نيز ايجاد مي ضمن هماهنگ

 .)56الـف:   1378ي وجـود ندارنـد (گيـدنز،     »گراندي«ها،  آورد كه در اين صورت به بار مي
تـوان چنـين    شدن را با هويت اسـالمي مـي   بنابراين، تعارض هويتي برآمده از فرايند جهاني

تلخيص كرد: در جوامع اسالمي باورهاي ديني ونظـام ارزشـي اسـالمي، بخـش مهمـي از      
هاي اعتقادي و ديني دهد. اين هويت خواه ناخواه در درون مرز هويت مسلمانان را شكل مي

هـاي   كند. تفاسير وقرائـت  گردد و نوعي مرزبندي بين خود و بيگانه را مطرح مي تعريف مي
ها تنها خـود را   هاي جدي است، اما اين تفاوت مختلف از اسالم در اين زمينه داراي تفاوت

 ين ودهند، هرچند در اصل اينكه د شدن مرز خودي و بيگانه نشان مي رنگ در پررنگ يا كم
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حدي اجمـاع نظـر    دهد؛ تا باورهاي اسالمي بخشي از هويت جوامع اسالمي را تشكيل مي
وجود دارد. با پذيرش اين نكته هر چند تفسير پلوراليستي مطلق از اسالم را اتخاذ كنيم، باز 

شـدن و زدودن مرزهـاي اعتقـادي و     هم نوعي تعارض با هويت مطرح در فراينـد جهـاني  
  شود.  كند، مشاهده مي به خودي و بيگانه تقسيم ميمذهبي كه جوامع را 

د آينــگرايــي، قــومي و ناسيوناليســتي در درون فر هــاي محلــي رشــد فزاينــدة گــرايش
هـاي ملـي و مـذهبي دارد. ايـن نكتـه را       شدن با هويت شدن نشان از تعارض جهاني جهاني

كننـد و   دن ياد مـي ـ محلي ش شدن با عنوان پارادوكس جهاني پردازان جهاني برخي از نظريه
زمـان بـا    زيرا هم«گويند: جامعة اطالعاتي شبكه محور با يك تضاد دروني مواجه است،  مي

گيـري و   هاي مذهبي، قومي و ملـي نيـز در حـال اوج    اي جهاني، هويت ظهور جامعة شبكه
هاي مذهبي، قومي و ملي  ها جنبش اثر اين مقاومت برشدن است و  مقاومت در برابر جهاني

هاي هويتي براي ابـراز هويـت خـود، از همـان ابزارهـاي       گيرند. بسياري از گروه ميشكل 
گيرد  ـ محلي شدن شكل مي كنند و از همين روست كه روند جهاني شدن استفاده مي جهاني

بنابراين، در فضـاي پسـت مـدرنيزم،    ». هاي شرايط پست مدرن است كه خود يكي از نمود
شود و نـوعي عبـور از    هاي بزرگ به نقد كشيده مي يتهاي كالن ايدئولوژيك و هو روايت

   .)Irvin, 1999: 10گيرد ( ماكرو ايدئولوژي به ميكرو ايدئولوژي صورت مي
(ازجمله اقتصاد اسالمي)  برخي از نويسندگان، بازتوليد بنيادگرايي و رشد و احياي اسالمي

يادگرايي جديد را واكنشـي  گذارند و رشد بن در كشورهاي اسالمي را از اين منظر به بحث مي
كنـد تـا    شدن تالش مي كنند كه از طريق فرايند جهاني طلبي غرب ارزيابي مي در برابر تماميت

، بنيـادگرايي تنهـا گزينـة معقـول در برابـر      چهـارچوب هژموني خود را تثبيت نمايد. در ايـن  
شود.  ال ميشدن فرهنگ و سياست غربي است كه از سوي برخي مسلمانان اتخاذ و دنب جهاني

شدن از غرب برخاست و اصـوالً بـا توسـعة     يكي از پژوهشگران بر اين باور است كه جهاني
هاي زندگي و تكنولوژي غرب ارتباط دارد. دو نوع واكنش مهم در  ها و شيوه ها، ارزش انديشه

رديابي است: نخست، مقاومت محلي كه براي دفـاع از هويـت قـومي و     قبال اين فرايند قابل
انديشة ناسيوناليستي شكل گرفت و دوم بنيـادگرايي اسـالمي كـه در پـي      چهارچوبدر ملي 

شدن بازتوليد گرديـد. بـه نظـر ارنسـت      احساس خطر حذف هويت اسالمي در فرايند جهاني
گير و  شدن، عالم ـ كه در فرايند جهاني هاي مدرنيته گلنر، نوعي ناسازگاري ميان ادعاها و آموزه

گـردد كـه هـر     هاي اسالمي وجود دارد و اين ناسازگاري موجب مي آموزهـ با  شود جهاني مي
گرايي و مذهب بيش از پيش  قوم ،نظر مان به .)Gillner, 2000: 3دو، به نفي يكديگر بپردازند (
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هـاي مقاومـت مـذهبي در     اند. ناسيوناليسم قومي و نهضت شدن قد علم كرده در مقابل جهاني
    .)109: 1383اميني، اند ( سراسر جنوب ريشه گرفته

  
  شدن اقتصاد اسالمي و جهاني 2.3

هـا و   بينـي  اي بـا مبـاني و مفـاهيم بنيـادين جهـان      مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشه
عنـوان علـم    بـه اند مسائل اقتصـاد را   چه اقتصاددانان سعي بليغ نموده ها دارد. گر ايدئولوژي

ـ   مطرح كنند، برخالف نظر آنها  بيني اقتصاد مجزا از مباني فلسفي جهان تـدريج ايـن    ههـا، ب
هـا اعتقـاد    بيني و اعتقادات و مفاهيمي كه جامعه و افراد بـه آن  واقعيت آشكار شد كه جهان

هـا، اعتقـادي يـا بـه اصـطالح       العاده مؤثرند. خيلي از بحـث  دارند؛ در مسائل اقتصادي فوق
هاي فلسفي يا مفاهيم مبنايي  هاي اعتقادي است. در مشخصه فرض بر يك سلسله پيش  مبتني

  اقتصاد اسالمي، سه مشخصة اصلي وجود دارد: 
  بيني توحيدي است.  اقتصاد اسالمي، مبتني بر جهان) الف
ها در جامعه و تـاريخ   اقتصاد از نظر اسالم، بخشي از قلمرو اختيار و حركت انسان) ب

  است، يعني در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد. 
هـاي معنـوي و ضـوابط     گرايـي، برخـوردار از ارزش   اقتصاد اسالمي در عين واقـع ) پ

  اخالقي است. 
بيني توحيدي، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعـة انسـاني مسـئوليت     جهانبر اساس 

هاي اقتصادي، توليدي،  دارد. اينكه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليت
ها را بر اساس اين مسئوليت تنظيم  ي خود به اين مسئوليت توجه دارد و آنتوزيعي و مصرف

بيني توحيدي در اقتصاد،  يكي ديگر از تأثيرات مبنايي جهان .)21: 1387كند (شاهرودي،  مي
هاي قدرت و ثروت، چـه فـردي و چـه طبقـاتي اسـت.       نفي امتيازات اقتصادي براي كانون

هاي مهـم نظـام اقتصـاد     يار مشخص است. يكي از هدفبودن اقتصاد اسالمي نيز بس ارزشي
اسالمي، برپايي عدل و قسط و به تعبيري عدالت اجتماعي است. بخش وسـيعي از مسـائل   

گيرد. عـدالت يـك اصـل و     اقتصادي اسالم را بحث عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي مي
تضـاد بـا   هـاي اقتصـادي جامعـه در     يك هدف اقتصادي است و هر گاه روش و سياسـت 

  عدالت قرار گيرد، عدالت مقدم است. 
هاي مصطفي كمال پاشا و احمد ساماترا در زمينة رابطة اسالم و  دو تن از نويسندگان به نام

ـ    شدن، ناسازگاري و تعارض اين دو مقوله را با تمركز بر آمـوزه  جهاني ويـژه   ههـاي دينـي و ب
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عنـوان مفهـوم    مفهوم رسـتگاري بـه   دهند. دراين نگاه، مفهوم سعادت و رستگاري توضيح مي
ـ  شدن با چالش مركزي و كليدي تعاليم اسالمي در فرايند جهاني شـود.   رو مـي  ههاي جدي روب

مفهوم رستگاري تنها يك مقولة فردي و منحصر در روابط فردي و خانوادگي نيست، بلكه اين 
اي  اجتماعي ويژهمفهوم در روابط سياسي واجتماعي نيز با نوعي نظام سياسي خاص و روابط 

رسند و آن،  مرتبط است. سعادت و رستگاري فردي و اجتماعي در يك نقطة اصلي به هم مي
كنـد در عرصـة    اعتقاد به توحيد و ربوبيت خداي يكتاست. سـعادتي كـه اسـالم مطـرح مـي     

اجتماعي روابطي عادالنه و برابر را مد نظر دارد و درحوزة سياسـت نيـز بـا سـاختار سياسـي      
يابـد.   كارآمد كه قبل از هر امري بتوانـد عـدالت اجتمـاعي را برپـا دارد، پيونـد مـي       مشروع و
هـا و   ارزش چهارچوبكه سعادت و رستگاري فرد و جمع از نظر اسالم در  حالي دربنابراين، 
شدن با ترويج نظام ارزشي خاص خود، اين  گيرد؛ جهاني هاي ديني مورد توجه قرار مي هنجار

شـدن، مبنـاي متعـارض بـا      را به چالش وامي دارد، زيرا محتواي جهـاني  مقولة اساسي اسالم
شـدن رسـتگاري و سـعادت بشـري را بـا مفهـوم        كند. جهاني رستگاري اسالمي را مطرح مي

 زنـد، بنـابراين، نـوعي تعـارض و     عنوان مبناي اساسي ليبراليسم پيوند مـي  قرارداد اجتماعي به
   .)Pasha & Samatra, 1996: 123گردد ( اهده ميناسازگاري جدي ميان دو مقولة مزبور مش

  
  گيري . نتيجه4

  توان فهميد:  گونه مي ايناز مجموع نوشتار حاضر در صفحات پيشين، 
ذهني كه  اي است عيني/ رغم موافقين و مخالفين آن، پديده شدن، علي پديدة جهاني) الف

  داراي آثار مشهود و ملموس است. 
فرهنگي، از قدمت، تأثير و  نسبت به دو بعد ديگر، سياسي/بعد اقتصادي اين پديده ) ب

  فراگيري بيشتري برخوردار است. 
واسـطة تحـوالتي همچـون انقـالب اطالعـات و       اين پديده در اواخر قرن بيستم به) پ

ارتباطات، فروپاشي شوروي و پايان نظام دو قطبي از سرعت و شتاب روزافزوني برخوردار 
  شده است. 

اي كه  گونه بهعرض فرايند وابستگي و پيوستگي فزاينده و شديدي است، جهان در م) ت
طـور جداگانـه، بـيش از پـيش      بهگفتن از اقتصادهاي ملي يا صالحيت قضايي محلي  سخن

  شود.  نامناسب مي
  داري و ليبراليسم دارد.  شدن در همة ابعاد ريشه در نظام سرمايه جهاني ث)
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است ادعاي مقابلة ايدئولوژيك با ليبرال دموكراسي اسالم تنها ديني است كه ممكن ) ج
ساز بـراي جهـان نيسـت.     تاريخرا داشته باشد، ولي به تعبير فوكوياما، به چند دليل چالشي 

نخست اينكه در بهترين شرايط، اسـالم بـراي غيرمسـلمانان پـذيرفتني نيسـت. دوم آنكـه،       
آل جلـوه   خير چندان موفق و ايدههاي ا هاي اسالمي (اقتصادي) در دهه هاي عملي نظام مدل
اند و گرايش به اسالم سياسي در خود جهان اسالم زياد نيست. سوم آنكـه، حتـي در    نكرده

حل جدي   راهعنوان  بهاقتصادي ليبرال دموكراسي  ـ هاي سياسي كشورهاي اسالمي نيز مدل
ن پديـدة  بـر اينكـه ميـا     عـالوه اقتصادي پذيرفته شده اسـت.   ــ  براي رفع مشكالت سياسي

اي وجود دارد (سليمي،  هاي عديده شدن و مباني نظري آن و اسالم تعارضات و تباين جهاني
1384 :183(.  
تـدافعي   گانه، بيشتر انفعالي و سهشدن در ابعاد  بازتاب اسالم نسبت به پديدة جهاني) چ

و گيـري را در قبـال دو پديـدة ناسيوناليسـم      است؛ چنانچه در مقاطع گذشته چنين موضـع 
  كمونيسم داشته است. 

فقه پويا در تلفيق مباني نظري اقتصاد اسالمي و ارائة مدل رشد و توسعة اسالمي بـا  ) ح
  است. مؤثر شده، در پيشرفت كشور  فضاي موجود جهاني
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