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 سازی و ارائه الگوی اسالمیسازی و رویکرد جهان اسالم به جهانیبررسی روند جهانی
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 چکیده  

سازی موجب تغییرات جدی در ساختار کشورها شده، هم نظر هستتند  فرهنتن ن ته مهمتی در     نظران در این که جهانیصاحب

ستازی  سازی اسالمی و غربی در نظتر ررفتت  در جهتانی   توان شامل جهانیسازی را بر این اساس میسازی دارد، لذا جهانیجهانی

مدارانته،  سازی اسالمی با رویکردی اسالمی دنبال توسعه عدالت؛ در م ابل جهانیغربی، غرب سعی در توسعه سلطه نوین خود دارد

-هتای جهتانی  متدل  شده استجانبه، رشد معنویات، توزیع عادالنه ثروت و رسترش امنیت است  در این م اله سعی پیشرفت همه

بتا روش  و ن، دو مدل متذکور رراحتی، اصتال     با تح ی ات میدانی و نظر خبررا؛ لذا سازی اسالمی ارائه شودسازی غربی و جهانی

هتا و  المللتی، علتو ، رستانه   المللتی، تاتارت بتین   های تامین مالی بینرو نشان داد که مولفههمبستگی بررسی شدند  بررسی پیه

الی هتای تتامین مت   سازی غربی و خودشان رابطه مثبت معناداری دارند  همچنتین مولفته  مطبوعات غربی و فرهنن غربی با جهانی

سازی استالمی و خودشتان نیتا رابطته     اسالمی، تاارت اسالمی، علم و فناوری اسالمی، امنیت اسالمی و فرهنن اسالمی با جهانی

هتای متذکور بته خ تو      توان بیان داشتت کته مولفته   سازی اسالمی میمثبت و معناداری دارند  بنابراین با توجه به مدل جهانی

سال  در جهان شده و از این رریق بر حاکمیت بالمنازع غرب و رسترش فرهنتن غربتی   فرهنن اسالمی موجب بسط و رسترش ا

 خاتمه دهد 

  غربجهان  ، جهان اسال  وسازی اسالمیجهانی سازی غربی،جهانی ،سازیجهانی: كلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

ریشه ها تفاوتن ای ست اه شد هئار آنمتضادی از راه ریف متعدد و اتع روری کهبه داد  ه ارائن توانمین از آ یدقی ف تعریه کت اس هومیفمی سازجهانی

اقت ادی بعد به خ و  در  مرزها س وطبه معنای ی سازجهانی که توان رفتبه رور کلی می  (8811)والیتی:د دار مفهو ن این بودی وجه چند در

آزادسازی بازار و یکپارچگی  ؛سازیجهانی به عبارتی دیگر  شودبا رویکرد یکپارچه جهانی می که منار به تغییر ساختارهای محلی به ساختارهایاست 

 دو بینی سازجهانیدر  در نتیاه باید  (83-12: 8811 لین:)لین و مكد باشهای خبرپراکنی و ارتبارات میفناوری ارالعات در تاارت، بانکداری، رسانه

آن را  از ابتدا تاکنون تبشری تکاملی و مفهومی است که سیر ای واقعیپدیدهجهانی سازی  فرآیند  تفکیك قائل شدی سازجهانی: فرآیند و پروژه م وله

mailto:Shadab_eng@hotmail.com
mailto:Shadab_eng@hotmail.com
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 

 

متضمن جریان آزاد ، مذکوررویکرد   است شکل ررفته ارالعات و ارتبارات الکترونیكفناوری در اثر توسعه ی سازجهانی ،پدید آورده است  از این منظر

از ن ه بازیگران اصلی  جبرررایانه به کلیاین نگاه  اما آورداز یکدیگر را به ارمغان میبه اقتباس  را هاست که تمایل فرهننه هاو دانه ع اید، ارالعات

این  کند  درمی ترویجرا خاصی  و فرهنن ررایی در سطح کالن است که ایدئولوژیجهان، سازیپروژه جهانی؛   بر خالف ایناستشدهصحنه جهانی غافل 

، غرب اساساین ر ب  (81: 8811:)جامسازت اس و ترویج فرهنن غربی سازیغربی با تکیه بر بنیادهای نیولیبرالیسم و پست مدرنیسم، درصدد میان غرب

در   (81:8818:)موالناد را قطعی کنغرب  سلطهو  کرده های ارتباط جمعی، فرهنن غرب را تحمیلو رسانه ارالعاتوری اریری از فنبا بهره تا سعی دارد

د دهاسالمی جهت  یدر اشکال رونارون سازیجهانید تا به کوشمی یاسالم سازیسازی مطر  است؛ پروژه جهانیپروژه جهانیی دیگر از این دیدراه نوع

اناا  داده و سپس در ادامه مدل سازی در جهانیسازی و ن ه اسال  یم که مطالعه کاملی در مورد جهانیهست در این پژوهه بر آن  (18: 8818:)ن ر

    شودمیسازی غربی ارائه سازی اسالمی و جهانیجهانی

 

 و ضرورت تحقیق بیان مسئله

در تفاوت میاان ثروت و اختالل در توزیع  توانرا می نابرابری نماد  شودمشاهده می ی زیادیهانابرابری ها و سطو  مختلفجهان در عرصهدر ه امروز

ت که کشورهای ثروتمند در مرکا و کشورهای این روند منار به این شده اسبه روری که   مشاهده کردسیاسی، اجتماعی و اقت ادی  و قدرت اختیارات

این   شده است 31 با برابر ج کشور از ف یرترین کشورها درترین کشورها به پنغنیاز  که نسبت درآمد پنج کشور چنان، اندررفتهحاشیه قرار  ف یر در

 غربی اناامیده است غیر به سلطه اقت ادی غرب بر منابع و اقت ادهای نوپای کشورهای هانابرابری

جغرافیایی یا ملی  ی،هویت فرهنگ شاملفرهنن جهانی  به عبارتیشوند  فرهنگی امروزه به سرعت جهانی می و م نوعات مح والتاز ررفی دیگر،  

همین فضا به صورت عرصه   ندریرمی قرارجدا و در فضایی جهانی  یمعین مکان اصر فرهنگی مختلف از بستر ودر چنین شرایطی، عن ؛نخواهد بود یخاص

با داشتن   (8811:برزرر)د شومنار می یفرهنگی نیا به ستیاها راهراه به همایستی فرهنگی و  حضوراین  که آیدمی های رونارون درحضور فرهنن

این در حالی است که دین مبین اسال  با رویکردی   آورده استپدید را نوعی بحران هویت  سازی غربیجهانی داشت کهتوان اظهار چنین نگرشی می

با توجه به مخت ات فرهنگی و ایدئولوژیکی اسال  و ؛ لذا کوشدمعنوی و با توسل به منابع متعدد اسالمی در جهت تعالی بشر و رسترش انسانیت می

الگوی واحد رسید تا در )مدظله(، باید به  یابه رهبری م ا  معظم رهبری اما  خامنه ایران وجه نظا  م دس جمهوری اسالمیشرایط درخشان و قابل ت

این است که کشورهای اسالمی چگونه  و مهم اصلی موضوعاما سازی اسالمی بهره جست سازی جهانیامروزی بتوان از این الگو جهت پیادهمحیط پویای 

  دهندرواج  را سازی اسالمیجهان به همراه اسالمی های واالیارزشآمیا آن م ابله کرده و سازی غربی و روند سلطهم ابل جهانیتوانند در می

 

 تحقیق هدف

 است  غربیسازی جهانیمدل  تاثیراتم ابله با جهت  یراهکارهای مفیدیافتن سازی اسالمی به همراه جهانی مدل ارائههدف تح یق، 

 

 تحقیقمتغیرهای 

)زمانی و ت اسشدهمرزها در جهت حفظ و رسترش منافع و بسط سلطه کشورها و شفاف شدن به رهبری غرب باعث نفوذپذیری  سازیجهانی

یرهای: تامین مالی )شامل متغ یسازی اسالممدل جهانی از این ن طه نظر و با کمك نظرات مح  ین و نخبگان در پی آن هستیم تا دو  (8811:شفیعی

ها ، علو ، رسانهغربیرهای: فرهنن )شامل متغی یسازی غربی( و جهانیآوری اسالمی، فرهنن اسالمی و امنیت اسالماسالمی، تاارت اسالمی، علم و فن

ذکور پرداخته خواهد رهای مه به بررسی و معرفی متغیدر ادام؛ لذا در این تح یق ارائه شود المللی(المللی و تامین مالی بین، تاارت بینغربی و مطبوعات

 شد  

 :منظور از امنیت اسالمی کلیه اقداماتی است که موجب ارمینان از سالمت نفس، مال و ناموس افراد مسلمان در م ابل تهدیدات و  امنیت اسالمی

   (8811:)کامکار و عمیدزناانید شوها میاقدامات خالف قانون و عرف افراد یا دولت

 :بافرهنن  ( 8811:)زمانی و شفیعید شوخ وصیات رفتاری و ع یدتی اکتسابی افراد یك جامعه، فرهنن تعریف میها و ماموع ویژری فرهنگ 

  شود فرهنن غربی نامیده میغرب، در  و یاسالمی، فرهنن اسالم مخت اترویکرد و 

 :با تمسك به آنها نیازها و کمبودهای  نهادهاها، سازوکارها، نهادها و قوانینی است که کشورها و کلیه روشنیا منظور از تامین مالی  تامین مالی

بوده، غربی و در صورتی که بر اساس شرع و عرف اسالمی باشد، اسالمی  چنانچه تامین مالی با رویکرد سود محور و غربی کنند مالی خود را تامین می

  است

 غربی و  بوده،تاارت با رویکرد سود محور  اررکارهای جاری در جامعه است  ومشاغل و کسبتدها، ست کلیه دادوهمچنین منظور از تاار: تجارت

   استدر صورتی که بر اساس شرع و عرف اسالمی باشد، اسالمی 

 ها تاثیر آوری ارالعاتی و رسانهمورد استفاده و مورد نیاز جامعه است که به همراه فن یهاوری کلیه دانهامنظور از علو  و فن وری:اعلوم و فن

 سازی در کشورها دارند رسترش و توسعه جهانیمهمی بر 
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 تحقیق تسئواال

 سوال اصلی

مدل مناسب جهانی سازی با رویکرد »این است که ق این تح یق به رور عملی به دنبال یافتن پاسخ سئواالت است  به همین ترتیب سئوال اصلی تح ی
 سازی غربی چگونه است؟جهانی اسالمی جهت م ابله با

 سواالت فرعی

 سازی غربی کدا  است؟های موثر بر مدل جهانیابعاد و مولفه  8

 سازی اسالمی کدا  است؟های تاثیررذار بر مدل جهانیابعاد و مولفه  1

 

 فرضیات تحقیق

 نظران استخراج و رراحی رردیده است، عبارتند از:که با توجه به نظرات صاحب تح یقفرضیات 

سازی غربی تاثیر بر جهانی ها و مطبوعات غربی و فرهنن غربی به صورت ماااالمللی، علو ، رسانه، تاارت بینالمللیتامین مالی بینهای: مولفه  -8

 د ندار یمعنادار

سازی اسالمی بر جهانیا وری اسالمی، امنیت اسالمی و فرهنن اسالمی به صورت ماااهای: تامین مالی اسالمی، تاارت اسالمی، علم و فنمولفه -1

 تاثیر معناداری دارند 

سازی غربی تاثیر بر یکدیگر در مدل جهانی یها و مطبوعات غربی و فرهنن غربالمللی، علو ، رسانهالمللی، تاارت بینهای: تامین مالی بینمولفه -8

 معناداری دارند 

-اسالمی، امنیت اسالمی و فرهنن اسالمی به صورت مااا بر یکدیگر در مدل جهانی فناوریهای: تامین مالی اسالمی، تاارت اسالمی، علم و مولفه -1

 سازی اسالمی تاثیر معناداری دارند 

 
 

 روش تحقیق

های مورد نیاز آوری دادهاباار رردو  ایتوسعهتح یق ت ماهیو  نوع سازی غربی می باشد،سازی اسالمی و جهانیبا توجه به موضوع مورد نظر که جهانی

-ای و م احبه با صاحبمیدانی، کتابخانهی وارالعات مورد نیاز از رریق جستا نظران و نخبگان توزیع شده است ای است که بین صاحبپرسشنامه

ه و تاایروش همچنین  است استفاده شدهدر قالب م احبه نظران صاحبنظران تامین شده، به روری که در این میان از کتب، م االت به همراه نظرات 

 باشد میهمبستگی ، آزمون آوری شدهی جمعهاتحلیل داده

 

 قلمرو تحقیق

باشد  لذا موضوعات مشابه در این زمینه خارج از قلمرو این تح یق می ،باشدسازی اسالمی میسازی غربی و جهانیقلمرو موضوعی تح یق حاضر جهانی

مرتبط مراکا مطالعاتی  ،آوری ارالعاتکه محیط جمع است در حالی و این اسالمی استاجرای این تح یق نیروهای مسلح ارته جمهوری  از نظر مکانی

 آوریجمع 8812های مرتبط با پرسشنامه در پاییا سال باشد  همچنین از نظر قلمرو زمانی، دادهمیسازی جهان نظرانو صاحب سازیجهانی با موضوع

    اندشده

 

 آماری تحقیق جامعه

در  ی است که ویژری عمده آنان این موضوع است که دارای تالیفات، تح ی ات و م االتینظرانو صاحب مح  یننفر از  81جامعه آماری تح یق شامل 

آماری منطبق است  لذا نمونه بر جامعه  ی آماری، در این تح یق از روش سرشماری استفاده شدهلذا با تعداد محدود جامعه هستند زمینه جهانی سازی 

 است 

 

 آماریتحلیل  های تجزیه وروش

 استفاده شده است  هاهداد ربندی، توصیف و تفسیجهت رب ه ،SPSS یفاارنر  ا بسته از ،سئواالت پرسشنامه حاصل ازها و ارالعات داده جهت تحلیل
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 هاتعریف اصالحات و واژه

به  یسیستم تا دهداز سیستم است که اجازه می یباشد و ت ویرها مییك پدیده واقعی و نمایشی از واقعیت اده و انتااعی ازبیانی س :( )مدلو الگ

 ( 81: 8111 : 8ساتی)د صورت انتااعی بررسی شو

 رفتارهای یکسان و همسانها را به اناا  و اجرای ها، نهادها و سازمان: فرآیندی است که در ورای مرزهای ملی رسترش یافته و افراد، رروهسازیجهانی

    (8811:)زمانی و شفیعید سازهای فراریر و منسام وادار میها و نظا یا مشارکت در فرآیندها، سازمان و

 ریرد سازی است که با رویکرد اسالمی و با توجه به فرهنن و ایدئولوژی حاکم بر اسال  صورت میجهانینوعی  :سازی اسالمیجهانی

 

 ادبیات تحقیق

 سازی جهانی

باشد که باعث نفوذ اقت ادی، سیاسی، فرهنگی و ایتدئولوژیکی کشتوری بتر کشتورهای     المللی میای از فرآیندهای متنوع بینسازی شامل ماموعهجهانی

بیتان  و  داشتته تأکید  سازیجهانیدر ع ر ی اجتماعط و روابت در تعامال مکانو ن زماه ن ی کمرنگر همانند ریدنا، بن از اندیشمندای برخ شود دیگر می

اهه کت ل در حتا ل فواصت شتوند  از نظتر وی   ك یکدیگر نادیت ه بی و مکانی زمانظ لحاه بب حاضر و غایه که شدب موجن و مکان زمای رفشرد دارند کهمی

، در آنه کت ت است ی اجتمتاع ی ینتد آفر ستازی جهتانی والتترز،   نظتر ق ربت (  8811:)والیتید شونل دیگر منت ط محیه بی از محیطی اجتماعط و رواببوده 

ه بت ه دارد کت ه اشتار ی رونتدهای  یتمامه ب سازیجهانی ،آلبرواز نظر  شوند میه آرا هامحدودیتن ایه از کاه  و مرد رفتهن از بیی جغرافیای هایمحدودیت

ه دانتد کت  متی ی ارا شتبکه  ستازی جهتانی تر، ریش)برزرر(  این در حالی است که د آینعضویت آن درمی بهو ه وارد شدی جهانی هدر جامع  مرد، آنه واسط

  (8811: )والیتید زنیکدیگر پیوند میه بل مت ابی وابستگق را از رری جهان جوامع

مالته   یالدی توستط مت  8111در ستال   1ستهمیه جهتانی  بتا کتاربرد اصتطال      به رور رسمی وسازی ارر چه تاریخی چهارصد ساله دارد اما جهانی مفهو 

هه نود میالدی بته صتورت علمتی رواج    اما این مفهو  از د آغاز شد استفاده از آن «وبستر» نامهفرهنگمیالدی در  8118 سالو تعریف آن در اکونومیست 

الت ابعد از جنن جهانی دو  بود کته مناتر بته تستلط رستترده ایت      ی نامناسب اقت اد شرایطبه علت سازی جهانی(  در واقع آغاز 88:8811:)متولیت یاف

کتار و تاتارت در کنتار    واتحاد جماهیر شوروی رردید  عامل عمده این موضوع بته خ تو  در غترب، رشتد کستب      ب کمونیستی آنمتحده آمریکا و رقی

اصتلی  اللملی و فراملیتی تبدیل به بتازیگران مهتم و   های بینهای مت ابل بین کشورها بود  این امر در غرب به رهبری آمریکا منار شد تا شرکتوابستگی

را بترای  صحنه اقت ادی جهان شوند  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که موجب بر هم خوردن توازن قدرت در جهان به نفع ایاالت متحده امریکا شد؛ راه 

پتردازان  یته نظامی آمریکا پس از پایتان جنتن سترد، نظر   سیاسی، اقت ادی و (  افاایه قدرت 8-1: 8811:)مومنید داری هموار کررسترش نظا  سرمایه

ت آوری و علمتتی، اجتمتتاعی و ح تتوقی فعتتال ستتاخی ابعتاد اقت تتادی، سیاستتی، فتتن آمریکتایی را در جهتتت خلتتق جهتتانی بتته رهبتتری آمریکتتا در همتته 

یی ، به رتوری کته موجتب توستعه جغرافیتا     (1221: 8)کرینه با توسعه بازارهای اقت ادی همراه بود سازیجهانی(  به عبارتی دیگر، 8-8: 8811:)محمدی

رتور  (  این امر میاان به هم پیوستگی و وابستگی در اقت اد جهانی را بته  8-1: 8811 :به ن ل از مومنی 8112ا )ریدنت اسهای اقت ادی نیا شدهفعالیت

هتا را  در فرهنتن  موجبات تغییر و تحولاینترنتی و همچنین ان الب های علمی تحوالت سریع جهانی در زمینههمچنین   است بسیار سریعی افاایه داده

(  8-81: 8111: 1)کاستتلا ت است  کترده  آمادهسازی جهانیایااد نیازهای جدید اقت ادی و اجتماعی؛ شرایط را برای این امر و همامان  آورده است فراهم 

-جهتانی  1اعت اد کنچی اوهمتا    بهشده استرسترش جوامع، نهادهای مدنی و همچنین سبب استحکا  و همبستگی مت ابل آنها  منار یهدر واقع این امر 

های خ وصی و فراملیتی سازوکار اصلی آن بوده و بتازار  های جدید اجتماعی، فرهنگی و اقت ادی را شکل داده که نهادهای غیردولتی، بنگاهعرصهسازی، 

داری که نبض تاتارت جهتان را   برتر سرمایههای (  بر این اساس قدرت81: 1221 :)ماری دالروتسد داری در این نظم جدید جهانی ن شی بسیار مهمنیا 

بتین المللتی پتول و     المللی نظیر صندوقکنند  نهادهای مالی بینرا هدایت میسازی جهانیدر دست دارند، با هدف رسترش تاارت جهانی و منافع خود، 

های در حال توستعه را در جهتت ت لیتل حاکمیتت     ولتد 1ها مانند سازمان تاارت جهانیهمچنین تواف ات عمومی بر روی تاارت و تعرفهبانك جهانی و 

بخشی به بخه خ وصی و همچنین روانسازی تاارت در زمینه ن ل و انت االت کاالها با حذف موانع رسمی و غیررسمی ورود و خروج کتاال و  قدرت ،خود

ریری از بازارهتای کتار و سترمایه در سراستر     رهای جهانی، بهره(  تح ق این امور، ادغا  بازا1228:فرهمندفر)د کننجریان آزاد سرمایه تشویق و هدایت می

تتاثیر بستیار    ستازی جهتانی ماهیت  از ررفی دیگر سازد وری را ممکن میهای نسبی و افاایه بهرهالمللی بر اساس شناسایی مایتجهان، ت سیم کار بین

-(  این موضوع را متی 8811:فر)سلطانیت استاثیر قرار داده و متحول ساختهرا تحت  آنهاها داشته، به روری که های بین فرهننشگرفی در حذف تفاوت
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 و استت و اینترنتت ر  داده  3وری ارالعتات وزه ان الب عظیمی که در عرصه فنتا امراز ررفی دیگر،   توان در همسویی الگوهای م رفی جوامع مشاهده کرد

ستازی و  سازی در کشورها، چگونگی یکپارچهی جهانی(  یکی از مشکالت عمده توسعه8812:)کاستلات اسشدن قرار دادهتما  جهان را زیر پوشه جهانی

باشتد  بته همتین    های اقت ادی و فرهنگی آنهتا متی  سازی این تغییرات با سیستمهای درونی این کشورها به همراه متناسبادغا  این تغییرات در سیاست

متناسب با این سازوکارها ایاتاد شتود تتا بتتوان در جهتانی شتدن دوا         یهای مناسباید زیرساختسازی در کشورهای مختلف بدلیل برای توسعه جهانی

 آورند   

 جهان اول، دوم و سوم

و بخته دو  دنیتای    هداری بود که داللت بر تاارت آزاد داشتاز دهه پنااه میالدی که بیشتر جهان بین دو ابرقدرت ت سیم شد  بخه اول دنیای سرمایه

و کشتورهای غربتی بتا اقت تادهای صتنعتی       آمریکا ایالت متحده دهه دولت این در  شوروی سابق قرار داشتاتحاد جماهیر بود که تحت نفوذ  یکمونیست

د  این تعارضات میتان دو جهتان اول و دو ؛ باعتث جنتن     نعمل آوره سوسیالیسم جلوریری ب و نفوذ تا از توسعه ندهمه تالش خود را به کار بستپیشرفته 

  (8811:)متولید رردیمیها ارالق یا جنوبی، کشورهای جهان سو  میانه این کشاکه بودند کشورهایی که دربه  در این بین  د شدسر

کنند اما در حدود هشتاد و پنج درصد از منابع و اقت اد جهتانی را  جهان اول زندری میکشورهای کل جمعیت دنیا در  از حدود بیست درصد ف طامروزه 

 نته اقادر به تهیه غتذایی روز  هستند کهف یر به نحوی  ،کنندمیدر جهان سو  زندری که ا در م ابل در حدود یك سو  از جمعیت کل دنیکنند  میکنترل 

ی هتا   همین شرایط باعتث افتاایه فااینتده میتاان جترایم و خشتونت      (1221 : 1سازمان ملل و 1بانك جهانی تارنمای)د باشننمیهای اساسی و نیازمندی

هتا و  )جهتان اول( از میتوه  ا هت رتذارد  شتمالی  روی ررفین تاثیر بستاایی متی     رابطه و تعامل میان جهان اول و سو  براستشده اجتماعی در جهان سو 

کشورهای جنتوب  خیا خاورمیانه، از کاالهای الکترونیکی مونتاژ شده در کارخاناات های فسیلی کشورهای نفتسبایاات حوزه کارائیب، از نفت و سوخت

کننتد و در م ابتل کشتورهای آستیایی در پتی ستال  هتا و تستلیحات کشتتار جمعتی و یتا            های تولیدی هند استفاده میها و لباسشرقی آسیا، از پارچه

 باشند   های خارجی میکشورهای آفری ای غربی در حال رقابت با مدهای فرانسه و کشورهای آمریکای التین در آرزوی داشتن ماشین

 جهان اسالم 

، ضتروری  مهم باشد  در نتیاه با قبول فرهنن به عنوان فاکتوریمییین کننده سازد که فرهنن بعدی تع، این واقعیت را مشخص میسازیجهانیبررسی 

ظرهتای  به خ تو  از ن های فاحشی دارای تفاوتکشورهای اسالمی  چرا که  است افاود و آن، دنیای اسال  بندی فوقرا به رب ه مااابخه است که یك 

 د نباشکشورهای غیر اسالمی میفرهنگی، اجتماعی و اقت ادی با 
آیتات و احادیتث اقتدا  بته     حتتی   به رتوری کته  د کنفراهم میدارد و هم اباارهای نیل به آن را در  را جهانی شدن ادعای هماست که  اسال ؛ دین جهانی

نظتا    .آن را مایه عتات مستلمانان بتر متی شتمارد      و دانستهبه علت سازراری با فطرت امکان پذیر ا آن ر و کردهرا تکلیف مسلمانان قلمداد ی شدن جهان

، معنویتت ، بستط  پیشترفت ، عتدالت سبب رسترش این ارکان،   (8818:)موالنات و قانون الهی استوار اس هرانه حاکمیت اهلل، امت واحداسالمی بر ارکان سه

زنتدری  اولیته  استانداردهای های دیگر در باشد اما با جهانجهان اسال ، با این که بسیار مهم و تاثیررذار می شود میامنیت و است رار  تامین رضایت مرد 

سوادی، ررسنگی، قحطی، ناامنی و بی ثباتی در این کشورها در حال رستترش استت کته ناشتی از فاصتله و ختالن متابین        دارد  ف ر، بی فاحشیاختالفات 

نظتر جغرافیتایی از شتمال    ز   همچنین جهتان استال  ا  مسلمان هستند جهان از کل جمعیت 1/11%در حدود  بر اساس تخمین د باشمی  جهان اول و سو

قیتانوس آرا  و از  غربی آفری ا یعنی کشور مراکه تا جنوب شرقی آسیا یعنی کشور اندونای امتداد یافته است  در واقع این امتداد از اقیانوس آتالنتیك تا ا

از دریتای   12%را تحت کنترل خود دارند  به رور نمونه در حتدود   راهبردی ورها اغلب منارق مهم واین کش یابد ترانه تا اقیانوس هند ادامه میدریای مدی

ای کشورهای مسلمان واقتع شتده استت  از    های منط همدیترانه توسط کشورهای مسلمان احاره شده و همچنین دریای سر  و خلیج فارس در درون آب

، نیمتی  ، دو سو  کلیه دانه های روغنیدرصد ادویه 11%الیاف،  31%چر ،  32%، ی اسالمی بیه از دو سو  نفت جهاناست که کشورهابرآورد شدهررفی 

درخور در صتحنه جهتانی    ی، مسلمانان ن شی فوقدهوجود موارد ذکر شاما با  از راز ربیعی جهان را دارا هستنداز قلع و فسفر و همچنین میاان وسیعی 

 کنند بازی نمی

 بین جهان اسالم و غرب اجمالی و مختصرمقایسه 

هتا  مستلمان را از جمعیتت جهتان    1/11%و حتدود ر میلیتارد نفت   88/8باشد که حدود میلیارد نفر می 11/1، جمعیت جهان در حدود (8)مطابق با جدول 

و بانك جهتانی   تارنمای)د مسلمانان قرار دار ت رفکل جهان در  1/11%میلیون کیلومتر مربع از کره زمین معادل 1/82دهند  همچنین حدود تشکیل می

   (1221سازمان ملل:

 

 

 

 کشورهای مسلمان کشورهای غیرمسلمان 
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 درصد م دار درصد م دار

 1/83 8211 1/1 111 )میلیون نفر(ن جمعیت مسلمانا

 8/8 831 3/31 1811 )میلیون نفر(ن ناغیر مسلما جمعیت

 1/11 82111 1/33 828211 )کیلومترمربع( مساحت

 جمعیت و مساحت كشورهای مسلمان و غیر مسلمان( 1) جدول

 

بندی کشورهای بحرین، برونئتی، رتابن،   است  براساس این رب هبندی شدهتر از میانگین به عنوان کشورهای با درآمد پائین رب هکشورهای با درآمد پائین

بتاقی کشتورهای مستلمان،    درآمتد و  امارات متحده عربتی در کشتورهای مستلمان پتر    کویت، لبنان، لیبی، مالای، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و 

استپانیا،  نیا لوراامبتور،، هلنتد، نیوزلنتد، نتروژ، پرتغتال،       غربی مسلماناند  در مورد کشورهای غیرکشورهای مسلمان با درآمد پائین در نظر ررفته شده

اند  شایان ذکر است کته  کشورهای پردرآمد و ب یه کشورها در درون کشورهای با درآمد پائین قرار ررفته درآمریکا  ایالت متحدهو سوئد، سوئیس، بریتانیا 

باشند  این در حالی استت کته کشتورهای    جا کشورهای تولید کننده نفت میب ( اغلای ترکیه، رابن، لبنان و مالایه استثند )بکشورهای مسلمان پردرآم

هتای بانتك   کننتدران فعالیتت  المللی، کنتترل های بینکنندران کمك، تهیه82پردرآمد همگی از اعضای کمیته همکاری توسعه جهانی و غربی مسلمانغیر

باشند که موقعیت برتر و ممتاز در ستازمان ملتل   المللی میفته از بازیگران اصلی صحنه بینهای پیشروریبوده و با فنا 88جهانی یا صندوق بین المللی پول

-متی  متحد دارند  در ح ی ت این کشورهایی هستند که کل دنیا را در حیطه کنترل داشته و حداکثر سود و منفعت را از روند کنونی جهانی شدن کستب 

دهتد کته نتر  رشتد،     دهد  این جدول نشان میبه تفکیك درآمد باال و پایین نشان میغرب های توسعه در جهان اسال  و جهان شاخص (1)کنند  جدول 

وضتعیت تاتارت در    (8) تتری قترار دارد  جتدول   های سالمت در کشورهای غیرمسلمان نستبت بته کشتورهای مستلمان در وضتع مناستب      ف ر و شاخص

 ( 1221سازمان ملل:)تارنمای بانك جهانی و د دهرا نشان می غربین و کشورهای با درآمد پایین مسلما

 

 موارد

 غرب جهانکشورهای  جهان اسال کشورهای 

 درآمد پائین درآمد باال درآمد پائین درآمد باال

 8/11 1/3 1/81 - )میلیون نفر(ر جمعیت زیر خط ف 

GDP )1181 11812 188/1 111 سرانه )دالر امریکا 

 88/8 18/1 -31/2 -83/2 )درصد( GDPنر  رشد 

 31 11 13 31 نر  سوددهی )درصد(

 11 33 11 32 )سال( یامید به زندر

 8/8 1/2 1/1 8/1 نر  رشد جمعیت )درصد(

 88 1 81 18 )درصد(م جمعیت بدون آب سال

 881 111 13 811 پاشك در هرصد هاار نفر )نفر(

 111 تت 123 8111 )دالر(ه بدهی سران

 11/31 11/181 11/81 81/11 )دالر(                               ه رذاری سرانسرمایه

 11/81 12/18 13/13 18/12 رذاری()درصدی از سرمایه یرذاری خارجسرمایه

 (.UN 2224)تارنمای بانك جهانی و ن به تفکیك درآمد باال و پایی ربغجهان اسالم و ها شاخص( 2) جدول
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 -18/3 18/1 11/1   جهان اسال 

 -11/1 28/82 11/1 غرب جهان

 (.UN 2224)تارنمای بانك جهانی و ن در كشورهای بادرآمد پائین مسلمان و غیرمسلما یتجار ( تراز3)ل جدو
 

 جهانی سازی غربی

نیل بته اهتداف و منتافع     در جهت فرهنگیاجتماعی، اقت ادی، سیاسی و  در ابعاد ی واحدها به صورت کلیتاز نظر غربیجهان ا ت شدهموجب سازی جهانی

ستازی اقت تادهای ضتعیف    ت ویتت و متحتول  جهتت  المللتی  داری بتین را با هدف توسعه سترمایه  سازیجهانی به همین منظور غرب ها حرکت کند غربی

منتابع تولیتد و    بته همتین منظتور    ی غیر غربی است شدن کشورهاصنعتی  شدن و در متحول غربیداری منافع سرمایه چرا که  )برزرر(د کنمدیریت می

ایاتاد بازارهتای متنتوع     منتابع و  المللی مالی و پولی در جهت جذب منتافع، در ادامه نهادهای بینو  داری قرار ررفتههای سرمایهبازارها مورد توجه قدرت

حرکتت   ظهتور بازارهتای جدیتد،   رشد اقت ادی،   اهداف مشترک این نهادها، بهبود دهندمیشکل ررفته و مثلث نهادهای صنعتی، مالی و تااری را شکل 

، ستازی درک استت کته ماهیتت جهتانی     این امر قابل  (8111)کاستلا:ت تامین منافع خود و تسلط بر سایرین اسنتیاه تداو   ها و کاالها و درآزاد سرمایه

ریتری از  همچنتین بتا بهتره    و متالی و فرهنگتی   هتای ای است که در آن بازیگران اصلی از رریق موسسات و سازمان، بلکه صحنهنیست اییماهیت توسعه

بته خ تو     جهتان رل کنتها ص این سازمانهدف مشخ کنند های خود را به پیه برده و از رریق آن منافع خود را تامین میبرنامه هامطبوعات و رسانه

نشتان   (8)توان توسط شکل را می آینداین فر  (8818:)موالناد باشفرهنگی، ایدئولوژیکی و نظامی می سیاسی،اقت ادی،  مختلف هایروشجهان اسال  از 

وری موجب کستب  ااز رریق پیشرفت و توسعه در علم و فنها و همچنین ها از رریق منابع و نهادهای مالی، مطبوعات و رسانهغربی این شکل،ق   مطابداد

سازی، امروزه همان استعمار به شکلی نوین است  این ح ی تت  به عبارتی جهانی  دنشوبه کشورهای غربی می دیگر کشورها وابستگیایااد و  خود منفعت

   وجود دارند  18است که استعماررران و استعمارشوندران نیا در قرن 

 

 

 

 
 

 جهانی سازی و مکانیزم كنترل( 1)شکل 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

7 

 

  اسالمیسازی جهانی

اند  آیات و روایات اسالمی نیا ت سپرده به حکومت جهانی حات بن الحسن ت علیه السال  ه و دلاسال  بسیار کوشید سازیمسلمانان برای جهانی 

 :( 8812و یاسینی:  8818)موالنا:ت قابل توجه اسموارد زیر ، روایاتاند  از جمله آیات و داده را مورد تأیید و تأکید قرار یشدن اسالمجهانی

وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ مَّا   نُمَکننَ لَهُمْ فِی االَْرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَوَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی االَْرْضِ وَ نَاْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَاْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ وَ»ت  8

  81«کَانُوا یَحذَرون

رسد که خداوند حاکمیت خویه بر زمین را از رریق ، پس روزی میباشدمیای از اراده خداوند برای حاکمیت مستضعفان بر مستکبران این آیه، جلوه

   سپردن آن به دست بندران صالح تح ق بخشد

  «88إِلَی یَو ِ یُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ إِلی یَوْ ِ الْوَقْتِ الْمَعْلُو ِقَالَ رَبِّ فَاَنْظِرنی »ت 1  

پایان یافتن حاکمیت شیطان بر انسان، جهانی شدن اسال  از سوی بنده صالح خداوند تبارک و تعالی یعنی حات بن الحسن ت علیه با پایه این آیه،  بر

   .السال  ت آغاز می شود

  «81هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقن لَیُظْهِرَهُ عَلی الدِّینِ کُلنهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»ت 8 

ا تدبیر، بجهانی شدن اسال  و تشکیل حکومت واحد جهانی اما  زمان ت علیه السال  ت با به کارریری علو  و فنون نوین به اناا  می رسد و تداو  آن 

   .شودتدبر، دانه و بینه میسر می

 81«وَ لَ َدْ کَتَبْنا فِی الاَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذنکْرِ أَنَّ االَْرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ ال ّالِحُونَ»ت 1 

  همه حاکمان زمین، عباد صالح خواهند شد  بدین معنی است که   

نَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا ال ّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی االَْرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکننَوَعَدَ اللّهُ الَّذینَ نَامَنُوا »ت  1

له داللت دارد که ئآیه مذکور بر این مس «81شیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْفاسِ ُونَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال یُشْرِکُونَ بِی 

 صالحان است اختیار در  نیاو در انتها  هترین بندران خدا بودجهان در آغاز در اختیار شایسته

مهم برای  ی  به این معنا که اسال  خود رقیبهستند سازیعنوان مدعی جهانیند بلکه خود به سازی هسترآن و اسال  نه تنها موافق جهانیبنابراین ق

جهانی  بایدای است که سازی بلکه در برابر پدیدهجهانینه به خارر مخالفت با  ؛و واکنشی که از خود نشان می دهد بودهسازی دیگران های جهانیبرنامه

  .شود

  :اند  از جملهشدن اسال  پرداختهبه جهانی خی از روایات و احادیث اسالمیب ت حدیث: بر

  :ددنت رسول خدا ت صلی اهلل علیه وآله وسلم ت فرمو 8

های خدا بر خلق پس از من دوازده نفرند، اول آنان برادر  و آخرشان فرزند   رفته شد: ای رسول خدا! برادرت کیست؟ خلفا و جانشینان من و حات» 

 سان که از ظلم و جور پر شده باشد  قسم به آن انفرزندت کیست؟ فرمود: مهدی که زمین را از عدل پر سازد، هم :دفرمود: علی بن ابیطالب، سؤال ش

فرزند  مهدی که مرا به حق به عنوان بشارت دهنده و ترساننده برانگیخت، ارر از عمر دنیا یك روز باقی مانده باشد، خدا آن را چنان روالنی سازد تا 

   «سی بن مریم پشت سرش به نماز ایستدقیا  کند، سپس عی

  :ندت رسول خدا ت صلی اهلل علیه وآله وسلم ت فرمود 1

اش مثل کنیه من است، زمین را از عدل پر سازد، چنان که از ظلم که اسم او همانند اسم من و کنیه کندمیدر آخر الامان مردی از فرزندان من قیا  »

     «است)ع(  یو او مهدپر شده 

  :ندرسول خدا ت صلی اهلل علیه وآله وسلم ت فرمود ت 8

م او اسم من ارر از عمر دنیا جا یك روز نمانده باشد، خدای تعالی آن روز را چنان روالنی کند تا در آن روز مردی از من و اهل بیتم قیا  کند که اس» 

   «است

 مهدویت و بیان سازوکارهای متعدد هایی چوناسال  با رااره بر پایه عدالت است  زیساد دارند که اسال  به دنبال جهانیاین نکته تاکی این احادیث بر 

 .کندسازی نماید و در این راه از هیچ کوششی کوتاهی نمیه جهانیکوشد تا اقدا  بمی

                                                 
ه فرعون ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم؛ و ب" 81

 "و هامان و لشکریانشان، آنچه را از آنها بیم داشتند، نشان دهیم
  " .تا وقت معینی خداوند( فرمود: تو از مهلت یافتگانی! بلکهمهلت ده )! مرا تا روز رستاخیا شیطان( رفت: پروردرارا)" 88

  "ها غالب ررداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشنداو کسی است که رسوله را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین" 81
  "زمین خواهند شددر زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم که بندران شایسته ا  وارث " 81

همان  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته اناا  داده اند، وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد،" 16

ر خواهد ساخت؛ و ترسشان را به رونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه دا

 ".ندامنیت و آرامه مبدل می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیای را شریك من نخواهند ساخت، و کسانی که پس از آن کافر شوند فاسق ا
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 :( 8818:)موالناز اد نعبارت فکری و نظری جهانی سازی اسالمی مهم ترین مبانیبا توجه به موارد مذکور   

فراریرترین عامل و  مسلمانان بودهیکتاپرستی، ن طه اشتراک همه  و الزمه ورود به جامعه اسال  است  مسلمانینخستین شرط  :توحید و رراییفطرت -8

  رود  ها به شمار میهمگرایی اجتماعی انسان

ریری زندری ساز بودن ن ه این باور در جهت، سرنوشتحیدتوررایی: تأکید اسال  بر معاد به منظور تأسیس یك نظا  جهانی است تا در کنار آخرت -1

  .آوردرردد؛ زیرا چنین اعت ادی، رفتار اجتماعی را متأثر می سازد و آن را تحت کنترل در می آشکارجمعی و جهانی 

از بنیان متفاوت است زیرا  غیر اسالمیاسالمی با برنامه جهانی شدن  سازیجهانیاز این رو،  است،کرامت انسانی: خداوند انسان را ررامی داشته  -8

  .هررا درصدد تحمیل ع یده بر او نیست، دین می اندیشد رریقست و تنها به است الل آراهانه و آزادانه او از ا هااسال  در پی ارج نهادن به انسان

 مهمترین این ارکان عبارتند از:که  است منوط به ارکان و ساختاری مناسب یاسالم سازیجهانیتح ق ایده 

به بیان دیگر، جهان و تمامی    و ادامه هستی به فیض او وابسته است جهان حاکم بودهخدا: در واقع، اراده الهی بر سراسر ریتی  حاکمیت -8

  .سپرده است انساناداره جامعه بشری را به  شته ولیقرار دا خداارکان و عناصرش در قدرت 

های دیگری است  به عالوه، امامت و رهبری از ویژری آن ترین ویژری رهبری در ساختار نظا  جهانی اسال ، بررایده الهی بودننی انسان: مهمجانشی -1

برخوردار هستند  هسته مرکای نظم اجتماعی، مشروعیت مردمی، اسوه فردی و جمعی مرکا وحدت و یکپارچگی، زعامت معنوی و سیاسی، چون:
  

های واقعی انسانی بالفعل از ارزش ،تعالی رسیدهداشته، به ها در نظا  جهانی اسال ، در دوران بلوغ و شکوفایی ع لی و معنوی قرار واحده: انسانامت  -8

ز همه اباارها ا وه شد نیازهای اساسی برآورده شده،های انسانی شکوفا در آن استعدادها و ارزش که ای استارند  جامعه جهانی اسالمی، جامعهبرخورد

 شود ررفته میبرای تح ق صلح و عدالت بهره 

به اجرا در  ی، قانون یا سیستم ح وقی اسالمیاسالم سازیجهانیها سازرار است  در با فطرت انسان، که خداوند آن را نازل کردهی : قانونشرعقانون  -1

  .ح وق و وظایفی تعیین شده است ،و برای هر شخ ی بودهآید که همه در برابر آن یکسان می

 

 طراحی مدل

 سازی غربیمدل جهانی -الف

-بته دنبتال صتنعتی    ،غربد  در این میان ندر جهت تامین منافع کشورهای غربی حرکت کن ی جهانهاملتبه دنبال این امر است که غربی  سازیجهانی

و ، فرهنگتی  مالی نهادهایاز رریق  هاای است که در آن غربیسازی صحنهجهانیدر واقع باشد  میدر جهت منافع خود  ی ضعیفکشورهاسازی اقت ادها 

نظتران متدل جهتان ستازی غربتی      و نظرات نخبگان و صاحب لذا با توجه به ادبیات تح یق  به دنبال سلطه و کسب منافع خود هستند مطبوعاتبه کمك 

المللی، فرهنن غربتی  المللی، تاارت بینتامین مالی بین :های مانندعوامل و مولفهریری ماموع شده است  در این مدل شکل( رراحی 1مطابق با شکل )

غربی به رهبری آمریکا در جهت حفظ و رسترش منافع خود بتا هتدف   ریری جهانی سازی با رویکرد ها و مطبوعات غربی در نهایت به شکلو علو ، رسانه

 استعمار کشورهای جهان سو  و جهان اسال  می اناامد 

 

 
 سازی غربی( مدل جهانی2شکل )

 

 سازی اسالمیطراحی مدل جهانی-ب

استتعمار در  سازی پیادهسازی به دنبال ت ویت خود و الت متحده آمریکا از رریق جهانیاهمان رور که پیه تر هم بیان شد، کشورهای غربی به رهبری ای

با ساب ه درخشانی که در مبارزه با هررونه ظلم و استعمار دارد، این قابلیت را دارد که در م ابل این استتعمار نتوین     لذا اسال  چهره و لباسی نوین هستند

 تاارت جهانی

 ها و مطبوعاتعلو ، رسانه

 فرهنن غربی

 سازی غربیجهانی

 تامین مالی بین المللی
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است، توسعه دهد  لتذا الز  استت   ت بوده و مبتنی بر انسانیت و بسط معنوی سازی را به روش خود که روشی الهی و معنویایستادری کرده و حتی جهانی

توجه به انسانیت افراد نباشد  همچنین علتو  و فنتون مختلتف بایتد     های غربی بیکه اقت اد کشورهای اسالمی، رنن و بوی اسالمی ررفته و همچون مدل

ت و تعالی بشر را مد نظر قرار دهند  از ررفی به دلیتل ایتن کته کشتورهای غربتی بته       بلکه انسانی بودهبر خالف غرب در جهت استعمار و رسترش ثروت ن

)مدظلته( آن را بته تهتاجم     یاو غیرانسانی هستند که م ا  معظم رهبری اما  خامنته  های ناجوانمردانهدنبال توسعه فرهنن خود در جهان اسال  با روش

مدار، پوچ و م ترفی غترب ایستتاده و حتتی آن را     ا اسال  با فرهنن غنی خود در م ابل فرهنن وابستهاند، الز  است تای تشبیه نمودهجانبهفرهنگی همه

آوردهتای آتتی استال     سازی اسالمی بدون توجه به توسعه قدرت نظامی در م ابل غترب بترای حفتظ امنیتت و دستت     تحت تاثیر خود قرار دهد اما جهانی

 حاصل نخواهد شد 

ریتری  ( رراحی شتده استت  در ایتن متدل شتکل     8نظران مدل جهان سازی اسالمی مطابق با شکل )حبنظرات نخبگان و صا با توجه به مطالب مذکور و

آوری استالمی در نهایتت بته شتکل     های مانند تامین مالی اسالمی، تاارت اسالمی، امنیت اسالمی، فرهنن استالمی و علتو  و فتن   ماموع عوامل و مولفه

 اسالمی می اناامد ریری جهانی سازی با رویکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی اسالمی( مدل جهانی3شکل )

 هاتجزیه و تحلیل داده

 سازی غربیتجزیه و تحلیل مدل جهانی

را بر  این مدل هایمولفه تاثیر بررسی (1)جدول مبستگی اسپیرمن استفاده شده است  های آن از آزمون هغربی و مولفهسازی برای بررسی مدل جهانی

به رور نمونه آزمون اسپیرمن مشخص کرده است که همبستگی مثبت و معناداری بین  دهد نشان می %11ناداری را در سطح مع سازی غربیجهانی

   وجود دارد 11ربی در سطح معناداری %سازی غفرهنن غربی و جهانی

 

 م دار معناداری )ضریب همبستگی( یجهانی ساز مولفه

 222/2 183/2 فرهنن غربی

 222/2 111/2 المللیتاارت بین

 228/2 311/2 ها و مطبوعات غربیعلو ، رسانه

 2211/2 113/2 المللیتامین مالی بین

 غربیسازی ها با جهانی( رابطه مولفه4)ل جدو

 

-(، تاثیررذاری مولفه1همچنین جدول )شود  با توجه به موارد ذکر شده و سازی غربی پذیرفته میلذا از نظر آماری تاثیررذاری فرهنن غربی بر جهانی

-بنابراین مدل جهانی  شودسازی غربی پذیرفته میبر جهانیالمللی تامین مالی بینها و مطبوعات غربی و همچنین المللی، علو ، رسانههای: تاارت بین

ترین مولفه این مدل توان بیان داشت که مهم( و ضرایب همبستگی محاسبه شده، می1مطابق با جدول ) ( تایید شد 1سازی غربی مطابق با شکل )

اان تاثیر و اهمیت را در مدل دارا کمترین می 311/2المللی با ضریب همبستگی المللی است  مولفه تامین مالی بینفرهنن غربی و بعد از آن تاارت بین

 هست 

مثبت و  هایکه همبستگی ه استمشخص کرد امر رااین  (1مطابق با جدول ) سازی غربیهای چهاررانه مدل جهانیبررسی آماری همبستگی بین مولفه

  داردوجود  %11در سطح معناداری ها ربین متغیمعناداری 

 

 تاارت داخلی اسالمی

 

 تامین مالی اسالمی

 آوری اسالمیعلم و فن

 فرهنن اسالمی

 امنیت اسالمی

 جهانی سازی اسالمی
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 المللیمالی بین تامین المللیتاارت بین مطبوعات غربیها و علو ، رسانه فرهنن غربی مولفه

 31/2 13/2 11/2 8 فرهنن غربی

 11/2 11/2 8 - ها و مطبوعات غربیعلو ، رسانه

 11/2 8 - - المللیتاارت بین

 8 - - - المللیتامین مالی بین

 سازی غربیهای جهانی( رابطه بین مولفه5)ل جدو

 

 سازی اسالمیجهانیتجزیه و تحلیل مدل 

 نتایج (1)های آن از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است  جدول و مولفه اسالمیسازی برای بررسی مدل جهانیسازی غربی، مانند مدل جهانی 

سازی اسالمی که در شکل های موثر بر جهانیربق این جدول تاثیررذاری تما  مولفه دهد نشان میاسالمی سازی مدل جهانیآزمون همبستگی برای 

ل همچنین بر اساس جدو اند پذبرفته شده 11/2دارند، در سطح 21/2ها م دار معناداری کمتر از ( نشان داده شده است، به دلیل آن که تمامی مولفه8)

و امنیت اسالمی است  مولفه تامین ترین مولفه این مدل فرهنن اسالمی و بعد از آن تاارت اسالمی مهم توان نتیاه ررفت و بیان داشت که( می1)

 کمترین میاان اهمیت را در مدل دارد  381/2مالی اسالمی با ضریب همبستگی 

 

 

 

 

 م دار معناداری )ضریب همبستگی( یجهانی ساز مولفه

 222/2 121/2 فرهنن اسالمی

 222/2 138/2 تاارت اسالمی

 228/2 181/2 امنیت اسالمی

 2211/2 318/2 آوری اسالمیعلو  و فن

 2283/2 381/2 تامین مالی اسالمی

 سازی اسالمیها با جهانی( رابطه مولفه6)ل جدو

 

های مثبت و ( این امر را مشخص کرده است که همبستگی3سازی اسالمی مطابق با جدول )های چهاررانه مدل جهانیبررسی همبستگی بین مولفه

 وجود دارد  %11معناداری بین متغیرها در سطح معناداری 

 

 فرهنن اسالمی امنیت اسالمی آوری اسالمیعلم و فن تاارت اسالمی تامین مالی اسالمی مولفه

 121/2 188/2 138/2 181/2 8 تامین مالی اسالمی

 181/2 111/2 118/2 8 - تاارت اسالمی

 118/2 113/2 8 - - آوری اسالمیعلم و فن

 118/2 8 - - - امنیت اسالمی

 8 - - - - اسالمیفرهنن 

 اسالمیسازی های جهانی( رابطه بین مولفه7)ل جدو

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

استت کته ایتن    ای موجب توسعه اقت ادی کشورها و توسعه بازارها شدهسازی همراه با تحوالت سریع جهانی به خ و  ان الب الکترونیکی و رسانهجهانی

-ها شده است  همچنین نهادها و ساختارهای مالی با ت لیل حاکمیت دولتت مختلف جهانی به خ و  در فرهننهای تغییرات موجب تغییراتی در عرصه

هتا را بته ایتن امتر     سازی را تستهیل کترده و دولتت   کار؛ جهانیوبخشی به بخه خ وصی و حذف موانع تاارت و کسبها در اقت اد بازار در جهت قدرت

 و همچنین بتا رواج فرهنتن غربتی    کشورهاسازی است، روی دیگر این است که غرب با نفوذ بر یك رو از سکه جهانیکنند  اما تما  موارد فوق تشویق می

ای بتر  وکار و همچنین نفوذ و بمباران رستانه سازی است تا از رریق کنترل منابع و نهادهای مالی و اقت ادی، تاارت و کسببه دنبال غربی هادر بین ملت

منافع کشور خود را تامین کنند  ایتن امتر موجتب توزیتع ناعادالنته ثتروت و        از این رریق تا ،سازی کننداستعماره نوین خود را پیادهجهان سلطه یافته و 
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در این تح یتق  های حیاتی در وضع مطلوبی قرار ندارند  شاخصر درآمد شده است، به روری که کشورهای مسلمان با وجود دارا بودن منابع مختلف از نظ

آمتاری   هتای و با استفاده از پتردازش و مطالعات نظری  مح  ین سازی با رویکرد اسالمی و غربی بررسی شد، به روری که با توجه به نظراتمفاهیم جهانی

طبوعتات غربتی و   هتا و م المللی، علو ، رستانه المللی، تاارت بینتامین مالی بین هایبین مولفهمشخص رردید که ه شده از پرسشنام آوریهای جمعداده

)تتامین متالی   ا هت های آماری استفاده شده رابطه بین ایتن مولفته  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  همچنین تکنیك سازی غربیجهانی بافرهنن غربی 

ستازی استالمی   ررسی مدل جهانیها و مطبوعات غربی و فرهنن غربی( را به صورت مااا تایید کرد  همچنین بالمللی، علو ، رسانهالمللی، تاارت بینبین

آوری استالمی، امنیتت استالمی و فرهنتن     تامین مالی اسالمی، تاارت اسالمی، علتم و فتن   هایهای آماری مشخص کرد که بین مولفهاستفاده از روشو 

-لی استالمی، تاتارت استالمی، علتم و فتن     )تامین ماا هسازی اسالمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  همچنین رابطه بین این مولفهاسالمی با جهانی

 آوری اسالمی، امنیت اسالمی و فرهنن اسالمی( را به صورت مااا تایید شد   

سازی جهان این است که اسال  با فرهنن غنی ختود در م ابتل ایتن تهدیتدات جتدی      غربیم ابله با دهد که راه حل سازی اسالمی نشان میمدل جهانی 

موضتع قتدرت بتا غترب     ز ها و انساا  کشورهای استالمی و همکتاری آنهتا ا   د  بدین منظور افاایه همکاریرتی فعاالنه اقدا  کنبه صوو کرده ریای برنامه

شود تتا مستلمانان   آوری و مسایل امنیتی در کشورهای اسالمی موجب میضمن تامین نیازهای اقت ادی و مالی کشورهای اسالمی موجب رشد علم و فن

شود که کشورها بتوانند با استعمار جدید به شکل نوین مبارزه کرده و از این رریتق ضتمن   این امر موجب می  به خودباوری برسند با درک درستی از خود

هتای  های جهانی را کاهه دهند  از سوی دیگتر پتی بتردن بته قابلیتت     افاایه قدرت خود در جهان، سهم خود در جهان را افاایه داده و میاان نابرابری

کشورهای اسالمی و اتحاد این کشورها به عنوان جهان اسال  تحت یك رهبری واحد به همراه کنار رذاشتن اختالفات جائتی متی توانتد باعتث     موجود در 

باید توجه داشت که ارر جهان اسال  تعریف درستی از جهانی ستازی نکنتد، قطعتاً     المللی شود ایااد و بالفعل شدن این قدرت بال وه عظیم در صحنه بین

ختود را در منط ته    جمهوری استالمی ایتران توانتایی   ، با توجه به ماهیت ان الب اسالمیدیگران جایگاهی برای کشورهای اسالمی تعریف خواهند کرد  لذا 

و جهتان شتده   عمده در منط ه ای های عمدهو خیاش ها، منار به بروز و ظهور ان الب و اسال  حرکت اجتماعی این انت الاست، به روری که ه نشان داد

جمهتوری   لتذا تتوان مشتاهده کترد؛    کنون در جریان بیداری اسالمی که امروزه در سطح خاورمیانه و جهان اسالمی فراریر شتده، متی  ا هما ر که این روند

د که مشکالت ختود را بتدون   سازکشورها را قادر می ،این مدلاجرای   ای بازی کندسازی اسالمی ن ه عمدهاسالمی ایران این قابلیت را دارد تا در جهانی

و  دخالت خارجی حل کنند  به منظور دستیابی به چنین موقعیتی، جهان اسال  بایتد بته موسستات و تشتکیالت ختود از قبیتل بانتك توستعه اقت تادی         

از قبیل شورای امنیتت   های خبری توجه بیشتری کند  همچنین باید مؤسسات جدیدی برای حفاظت و صیانت از م الح خودها و آژانسمطبوعات، رسانه

   ایااد شوند  و نیروی دفاعی اسالمی اسالمی
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