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 :عنوان مقاله 

  اسالمی-هاي مقابله با اثرات آن در فرهنگ ایرانیجهانی شدن در جامعه اطالعاتی و راهکار
 

  دانشگاه آزاد           -فرهود گل محمدي، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و فارغ التحصیل دکترا ) 1

  ).ارائه کننده و مسئول مکاتبات(  واحد علوم و تحقیقات تهران -          اسالمی

 .  دانشگاه گیالن- و استادیارمحمد کریم معتمد، معاونت دانشجویی و فرهنگی ) 2
 

 :چکیده

 هجهانـی شـدن پدیـده اي است که از روزگاران دور در نهادهاي اجتماعی ملل وجود داشت         
زمانی که کشت و صنعت . است و هر زمان به گونه اي و در قالبی دگرگون خود را نشان داده است  

 با عبور از ردیدوالها و خدمات گتوسـعه یافـت انسـان بـراي رفع نیازهاي خود مجبور به مبادله کا       
امروزه با انقالب فناوري . فـراز مرزها و تمدن ها، ملل و فرهنگ هاي پراکنده تجارت را برقرار کرد     
 نامیده می شود، انجام  انیاطالعـات و ارتباطات، این تجارت در قالب دنیاي کوچک که دهکده جه            

 کنفوسیوس، سقراط، افالطون، رازي،     ،زردشت،مپیامبران و اندیشمندانی مانند پیامبر اسال     . مـی گیرد  
از گذشته بسیار   ...  مولوي، سعدي، حافظ و      ،ابن سینا، فارابی، فردوسی، خواجه نصیر طوسی، خیام       

نتیجه اندیشه، تجربه و یافته هاي آنها . دور پیوسته به سرنوشت جهان و یکپارچگی آن اندیشیده اند
اي معتبر جهان به صورت نظرات جهان شمول تدریس         در سراسـر جهـان پـراکنده و در دانشگاه ه          

در ایـن مقالـه، پـس از ارائـۀ مختصري از تاریخچه جهانی شدن و بیان نظرات         . شـده و مـی شـود      
اندیشـمندان گوناگـون در ایـن زمیـنه، جامعه اطالعاتی و اثرات آن در جامعه جهانی، انواع جهانی                    

وسه بودن جهانی شدن، تعاریف فرهنگ، فرهنگ شـدن، نابرابـري هـا در ایـن فـرایند،  پروژه یا پر           
پذیـري و تغییـر فرهنگـی، هـویت  ملـی، تأثیرات جهانی شدن بر مسلمانان و کشورهاي جنوب و          

می پردازد و در پایان به نتیجه گیري از ... جهـان سـوم و بالعکس، نظرات اسالم در جهانی شدن و       
یه هاي کاربردي در شرایط کشور ایران و مـوارد ذکر شده در کشورهاي گوناگون جهان و بیان توص     

 .فرهنگ ایران زمین می پردازد

  .جهانی شدن، فرهنگ، اسالم، نابرابري، هویت ملی، ایران: کلمات کلیدي
 

دي         16 شرقی، پالك    9استان اصفهان، شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی        : آدرس منـزل فـرهود گـل محمـ        .
 09133261040 و 03125245914: تلفن         8314773591:کد پستی
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 :اشاره 

مـن مـی خـواهم فرهنگهاي تمامی گیتی بر دور خانه ام بوزند و نفسی تازه کنند، آزادانه تا        
با این همه، من اجازه نمی دهم هیچ کدام از آن وزش ها بر پاهایم چیره       . حـدي کـه ممکـن اسـت       

 مهاتما گاندياز . شوند

 
 مقدمه 
تعاریفی گوناگون ارائه می شود که دلیل آن می تواند           ) globalization( از جهانی شدن     

چند وجهی بودن فرآیند جهانی شدن، فراگیر بودن این پدیده، و جدید و نوپا بودن نظریه پردازي و           
:          مطالعـات مـربوط بـه آن باشـد تعاریف عرضه شده از پدیده جهانی شدن بسیار متنوع اند از جمله      

،              )فـرایند غربی کردن و همگون سازي جهان         ( ،  )ابسـتگی و در هـم تنیدگـی جهانـی           افـزایش و  ( 
پهناورتر شدن گستره تأثیر گذاري و تأثیر   ( ،  )ادغـام همـه جنـبه هاي اقتصادي در گستره جهانی            ( 

سیر ... و ) کـاهش هـزینه هـاي تحمـیل شده توسط فضا و زمان            ( ،  )پذیـري کنشـهاي اجتماعـی       
 : ی اندیشه هاي جهانی شدن را می توان به سه احتمال مطرح کردتاریخ

 جهانـی شـدن فـرایندي است که از ابتداي تاریخ بشر وجود داشته است و از همان زمان تأثیرات         -
 .آن رو به فزونی بوده است، اما اخیراً یک شتاب ناگهانی در آن پدید آمده است

ري همزمان بوده است اما اخیراً در آن شتاب ناگهانی           جهانی شدن با نوگرایی و توسعه سرمایه دا        -
 . بوجود آمده است

 جهانـی شـدن یـک پدیـده متأخـر اسـت که با سایر فرآیندهاي اجتماعی نظیر فرا صنعتی شدن،                            -
 .فرا نوگرایی یا شالوده شکنی سرمایه داري همراه است

محافل دانشگاهی چندان به  در 1980آنچـه کـه مسـلم اسـت، واژه جهانـی شـدن تـا دهه           
خاطر نشان می کند که کاربرد   ) 133 . 1990( رسـمیت شـناخته نمـی شده و در لغتنامه آکسفورد            

است که در ) دهکده جهانی ( متأثـر از نظـریه مارشال مک لوهان درباره   ) جهانـی شـدن     ( علمـی   
 .مطرح شده است ) 1960( کتاب اکتشافات در ارتباطات 

: ن با چند پدیده و عامل دیگر گسترش بیشتري یافته است که عبارتند از          فـرایند جهانی شد    
به نظر می رسد رسانه هاي الکترونیک . پـول، تکـنولوژي، حمـل و نقـل و رسـانه هاي الکترونیک             

: صص. 1383. 1ادریسی،  . ( سرعت این پدیده را زیاد کرده است      ... همچـون اینترنت و ماهواره و       
3- 2 .(  

  ازGlobalizing و Globalization ،Globalizeمعتقد است واژه هاي مالکوم واترز  
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 تــرکیب ســهمیه جهانــی                4/4/1959مجلــه اکونومیســت در تــاریخ .  رواج یافــته اســت1960دهــه 
= )Globalized Quota  (  را در مــورد واردات اتومبـیل ایتالــیا بــه کــار بــرد .Globalism و 

Globalization    وارد فـرهنگ و بسـتر شـد و اول بار مقاله اي با این         1961 در سـال      اولـین بـار 
واترز جهانی شدن را چنین تعریف   .  به نگارش درآمد   Spectator در نشریه    1962عـنوان در سال     

جهانـی شـدن فرایندي اجتماعی است که در آن قید و بندهاي جغرافیایی که بر روابط               « : مـی کـند   
 از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده 

عام شدن خاص   « رونالد رابرتسون یکی از صاحب نظران عمده جهانی شدن آنرا           » . آگاه می شوند  
چرا که جنبه هاي کالن زندگی با وجه محلی یعنی جنبه هاي خرد          . می داند » و خـاص شـدن عام       

و جوامع ملی از یکسو با بشریت به عنوان ) هویت فردي ( ود در ایـن تقابل خ   . بـرخورد مـی کـند     
آنتونی گیدنز جهانی شدن را . یک کل و نظام جهانی جوامع از سوي دیگر رو در رو قرار می گیرند          

جهانـی شدن به معناي گسترش روابط اجتماعی و اقتصادي در سراسر      « : چنـین تعـریف مـی کـند       
 متعددي از زندگی مردم از سازمانها و شبکه هاي          در یـک نظـام جهانـی جنـبه هاي         . جهـان اسـت   

در این وضعیت جهان را باید به  . اجتماعـی تأثیـر مـی پذیرند که هزاران کیلومتر از آنها دور هستند             
 » . عنوان یک نظام واحد قلمداد کرد

هـاروي معـتقد اسـت جهانـی شـدن همـان تراکم زمان و مکان است؛ بدین ترتیب که هر                 
شه دنیا به سرعت به اطالع همگان می رسد و عمالً زمان و مکان معناي خود را از        اتفاقی در هر گو   
 .دست داده است

ایـن کـه جهانی شدن دقیقاً از چه تاریخی شروع شده است به دیدگاه افراد بستگی دارد به                  
 سال پیش و دوره اسکندر مقدونی و 3000عـنوان مـثال محمـد حسـین رفیعـی شـروع روند را به             

برخی شروع . صـر مربوط می داند که امپراطوري ها قصد گسترش و جهان گشایی داشتند     فـراعنه م  
امیر عماد میر میرانی به . جهانـی شـدن را پـیدایش ادیانـی مـی دانـند که داعیه جهانی شدن داشتند            

در دهکده داووس سوئیس به سال  ) Klaus Schwab( ضیافت غیر رسمی دکتر کالوس شواب 
 .ز دوران مدرن جهانی شدن اشاره می کند به عنوان سراغا1970

مسئله جهانی شدن در نظرات جامعه شناسان کالسیکی چون سن سیمون، دورکیم و وبر و             
سـن سـیمون، صـنعتی شدن را عامل پیشبرد رفتارهاي مشابه درون      . مـارکس نیـز دیـده مـی شـود         
  می رسید که فلسفه اي تسریع چنین امري به نوعی انترناسیونالیسم. فرهنگهاي متفاوت می دانست

به نظر دورکیم . نظرات سن سیمون از طریق کنت به دورکیم رسید    . جهانی و مبتنی بر انسانیت دارد     
جوامـع از لحـاظ سـاختاري بـا یکدیگر تفاوت دارند ولی با صنعتی شدن نهادهایی همچون دولت             

 شدن تعهدات   در نهایت صنعتی  . تضـعیف مـی شـوند چـرا کـه دولتها تنگ نظر و متعصب هستند               
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وبر هم که بحث عقالنیت را . جمعـی را از بـین مـی بـرد و مـوجب کاهش اهمیت مرزها می شود          
ولی تنها نظریه پرداز کالسیک که صریحاً . مطـرح مـی کند به وجود آن در تمام فرهنگها اشاره دارد    

 استثمار به نظر مارکس با به قدرت رسیدن پرولتاریا  . بـه جهانـی شـدن اشاره می کند مارکس است          
 .فرد از بین می رود و در نتیجه استثمار ملل هم محو می شود

به نظر . مقایسه می کند ) Nationalization( مارتـین آلبـرو جهانی شدن را با ملی شدن     
. او جهانـی شدن فرایندي است که طی آن اقتصاد، فرهنگ و سیاست و عامالن آن جهانی می شوند  

ر وراي مرزهاي فرو ریخته تشکیل می شود، مصادیق طبیعت به در ایـن فـرایند یـک افـق جهانی د         
فراورده هاي فرهنگی قابل تبدیل می شوند، به یمن شبکه هاي جهانی و دسترسی آسان و ارزان به                  
فـراورده هـاي قـدرت تحـوالت عظیمی در ساختار قدرت به وجود می آیند و خرده گفتمان هاي                    

از بین رفتن : موجب تولید شرایط جدیدي می شوندایـن روندها  . جدیـدي نشـو و نمـا مـی یابـند       
، جهانی شدن    )Delocation( و مکـان زدایـی       ) Detritorization( مـرزها، سـرزمین زدایـی       

 .اقتصاد و اقتصادي شدن جهان و سرمایه اي شدن اقتصاد، جهانی شدن کنش اجتماعی

 : به پنج بخش تقسیم می کندرابرتسون نیز مدلی براي جهانی شدن ارائه می کند و این روند را 

در این دوره رویدادهاي مهمی اتفاق   .  در اروپا  18 تا   15مربوط به قرن    . نطفه اي : مرحله اول      * 
افـتاده اسـت کـه عبارتند از آغاز رشد اجتماعات ملی، نزول نظام فراملی، قرون وسطی، گستردگی                  

فیاي جدید، گسترش تقویم حـیطه نفـوذ کلیسـا، نظـریه خورشـید محـوري جهـان، پـیدایش جغرا                
 . گریگوري، جهانی شدن کامالً حالت نطفه اي دارد و هیچ اثري از جهانی شدن دیده نمی شود

). اساساً در منطقه اروپا    ( 1870 تا   18در نیمه اول قرن     . آغـاز جهانـی شدن    : مـرحله دوم        * 
تبلور انگاره روابط رسمی و     . گرایش شدید به ایده دولت واحد همگن      : رویـدادهاي مهم عبارتند از    

 . گسترش میثاقهاي بین المللی. فرد به عنوان شهروند

ترازبندي : رویدادهاي مهم عبارتند از   . 1920 تا   1870در دوره زمانی    . خیزش: مـرحله سوم        * 
 اولیه موضوع تجدد، رسمیت مفهوم بشریت در سطح بین المللی، جهانی شدن محدودیت 

، پـیدایش رمـان هـاي بیت المللی، رشد جنبش هاي وحدت جهانی و        هـاي مـربوط بـه مهاجـرت       
همان طوري که   . مسابقات جهانی مانند المپیک و جایزه هایی همچون نوبل، نخستین جنگ جهانی           

دیـده مـی شـود در ایـن دوره نقطـه عطفـی در مـورد جهانـی شـدن اسـت و اکثر رویدادها جنبه                                            
 .بین المللی دارد

رویدادهاي مهم . 1960 تا  1920در دوره زمانی    . مـبارزه براي هژمونی   :  چهـارم  مـرحله * 
مـنازعه و جـنگ براي تسلط جهانی، تأسیس جامعه ملل و سازمان ملل، تثبیت استقرار           : عبارتـند از  

 .ملی و جنگ سرد
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باالگرفتن : رویدادهاي مهم عبارتند از   . 1960شـروع از اواخـر دهـه        . بالتکلیفـی : مـرحله پـنجم   * 
آگاهـی نسـبت بـه جهان، قدم گذاشتن اولین انسان روي کره ماه، تحکیم ارزشهاي پسامادي گري،                 
پایـان جـنگ سـرد، فزایش نهضت هاي جهانی، پیچیده تر شدن مفهوم فرد به واسطه طرح مفاهیم                   

رشد اسالم گرایی به مثابه جنبش ضد جهانی شدن         . جنسـی، قومی و نژادي، حقوق مدنی و جهانی        
 .دوژانیروو نشست ریو

فوکویاما معتقد است که بشر به نوع حکومت مطلوب دست یافته است و کلیه دولت ها در    
به نوعی می توان گفت . پـی رسیدن به لیبرال موکراسی یا همان نوع حکومت ایاالت متحده هستند           

پـس از پایـان جـنگ سـرد و محـو کمونیسم در شوروي هژمونی لیبرال دموکراسی تفکر غالب در               
 .ت جهان است و فوکویاما مبلغ آنسیاس

بـه هـر روي، هـر یک از صاحب نظران یکی یا چند مورد از فرآیندهاي جهانی شدن را به       
از جهانی  . همین مسئله ابهام در تعریف را بیشتر می کند        . عنوان تعریف جهانی شدن به کار می برد       

، انقالب اطالعاتی، فشردگی    شـدن بـا عـناوین قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی            
هر کدام از این . مکـان و زمان، گسترش جهان آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سیبرنتیک یاد می شود            

ولی مسئله در اینجاست که هر یک از . اصطالحات به وسیله یکی از صاحب نظران ارائه شده است       
ابطه اي دیالکتیک با جهانی شدن ایـن پدیـده ها و فرایندها مانند هر پدیده اجتماعی از این دست ر           

بدین صورت که مشخص نیست جهانی شدن به معناي پایان جغرافیا و از میان رفتن مرزهاي                . دارد
در ایـن مـیان آنچـه مشـخص است تغییر سطح کالن تحلیل علوم     . جغرافیایـی اسـت یـا بـرعکس       

 ها و رویدادها باید بدین معنی که در تحلیل پدیده     . اجتماعـی از فـرد، سـاختار و ملـل جهان است           
 .جهان را به صورت یک کل در نظر گرفت و طرح مسئله را در این کل انجام داد

 
 جهانی شدن پروژه یا پروسه؟ 

بودن جهانی شدن    ) Processفرایند، فراگرد،   ( = اکنون سؤالی که مطرح می شود پروسه         
 آیا جهانی شدن یک روند و       بدین صورت که  . بودن آن  ) Projectطرح، نقشه،   ( = است یا پروژه    

فرایند اجتناب ناپذیر است که بشریت آنرا تجربه می کند یا آنکه جهانی شدن طرحی است هدفمند     
یکی از بهترین جمع بندي هاي چارچوب . کـه بـه وسـیله عـده اي خـاص برنامه ریزي شده است        

نظریه . شده است تصویر   1نظـري در ایـن مـورد بـه وسـیله قدیر نصري انجام شده که در نمودار                   
پردازانـی که جهانی شدن را به صورت یک طرح می بینند معموالً از آن به عنوان جهانی سازي یاد                  

قدیـر نصـري آغاز جهانی سازي را ارسال میسیونرهاي مذهبی به کشورهاي افریقایی و         . مـی کنـند   
 استعمار از   جهانـی سـازي به مفهوم جدید بیشتر غربی شدن، امریکایی شدن و            . آسـیایی مـی دانـد     
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طـریق کوکاکـوال مـی باشد چرا که در این مفهوم یک کشور فرهنگ، ارزش ها و باورهاي خود را                      
بدین . کنار می گذارد و به طور مستقیم فرهنگ غربی یا امریکایی را جایگزین فرهنگ خود می کند              

نده تـرتیب بـدون آنکـه رونـد غـرب را در رسـیدن به وضعیت فعلی تجربه کرده باشد، مصرف کن               
کشور . استعمار از طریق کوکاکوال هم به همین مفهوم داللت می کند          . کاالهـاي غربـی خـواهد شد      

اسـتعمارگر بـه جـاي حملـه مستقیم نظامی و اشغال یک کشور با استفاده از مصادیق فرهنگی خود      
بدین ترتیب سالح، دیگر توپ و تانک نیست . کشـور مسـتعمره را تحـت نفـوذ خـود در می آورد          

جرج ریترز اصطالح مک دونالدیزه . وکاکـوال و فروشـگاه هـاي زنجیره اي مک دونالداست     بلکـه ک  
)  به بنیان هاي جامعه شناسی نوشته جرج ریترز  . ك.براي اطالعات بیشتر ر   ( شدن را به کار می برد       

بسـیاري از مارکسیسـت هـا نیـز بـه انتقاد از جهانی شدن پرداخته اند و معتقدند اگر امپریالیسم را                      
جهانی شدن سرمایه . رحله آخر سرمایه داري بدانیم، جهانی شدن آخرین مرحله امپریالیسم است         مـ 

در کل سه . داري را لخـت و عـریان به نمایش می گذارد و مردم با چهره حقیقی آن آشنا می شوند           
امپریالیسم نو و فرهنگی، نظریه وابستگی و   : نظـریه عمده از طرف مارکسیست ها مطرح شده است         

ایـن سه نظریه نابرابري هاي آشکار جهانی را مطرح کردند و به چاره اندیشی      .  نـوین جهانـی    نظـم 
 .درباره آن پرداختند

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طیف متفاوت دیدگاه متفکران در مورد جهانی شدن. 1                 نمودار 

 
ن رهبر شوروي   نظـریه امپریالیسم اول بار به وسیله هابسن مورخ انگلیسی مطرح شد و لنی              

به نظر هابسن استعمار همواره به دنبال بازارهاي جدید براي فروش  . آن را مـورد اسـتفاده قـرار داد        
کاالهـاي خـود اسـت چرا که کمتر کشوري یافت می شود که کلیه تولیدات خود را بتواند مصرف                

ن شیوه هاي   تـالش دائمـی چنـین نظامـی یافتن بازارهاي جدید براي فروش کاال و پیدا کرد                . کـند 
امپریالیسم به توسعه   . تولـید ارزان یـا مـنابع مـواد خـام و نیروهاي کار ارزان در سایر کشورهاست                 

 جهانی شدن

تعارض جبري سرمایه 
پروسه (داري  
یر امین، سم) محدود

 والرشتاین و بارن

تبانی سرمایه گذاري 
 سوداگر

 )پروژه منحوس (

  شومان، مارتین و التوش

 

 تداوم منطقی درنیته

) پروسه مقبول (
بک و نتونی  اولریش

 گیدنز

تکامل منطقی  سرمایه    
پروســــــــه (داري 

ــوب ــویاما، ) مطل فوک
 نینگتونکاستلز و ها 
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اقتصـادي غرب کمک کرد ولی سایر نقاط جهان را به فقر کشاند چرا که این مناطق را از منابع تهی        
سیم اصل اندیشه خود را از مؤلفان بعدي امپریالیسم یا آنچه که ما به نام امپریالیسم نو می شنا    . کـرد 

کشورهاي استعمارگر قدیمی و امپراطوري ها تقریباً       . لنین و هابسن گرفتند و آنرا امروزي تر کردند        
از بـین رفـته انـد ولی شیوه هاي نوین امپریالیسم جایگزین شده است به طوریکه کشورهاي غربی                

مپریالیسم فرهنگی معتقدند که تسلط     نظریه پردازان ا  . همچنان موقعیت ممتاز خود را حفظ کرده اند       
مردم کشورهاي جهان سوم . اقتصـادي و سیاسـی به پایان رسیده است اما تسلط فرهنگی ادامه دارد         

بـه تقلید از سبک غربی پرداخته اند و کشورهاي غربی در راستاي هدف هاي خود کمک زیادي به             
یاد مصرف شده براي روزآمد کردن دولـت هـاي این کشورها کرده اند؛ به عنوان مثال هزینه هاي ز            

رادیـو و تلویـزیون ایـران در دوره گذشـته به گسترش فرهنگ مصرف گرایی میان مردم منجر شده        
 . است

به اعتقاد نظریه . نظـریه وابسـتگی در ابـتدا در مـورد تحـوالت امـریکاي التین به کار رفت        
به گونه اي که هسته اصلی . ه استپـردازان وابسـتگی جامعـه جهانی به شیوه اي نابرابر توسعه یافت        

نقشی مسلط دارند و کشورهاي جهان سوم       ) ایـاالت متحده امریکا، اروپا و ژاپن        ( جهـان صـنعتی     
. بـدین تـرتیب دنـیا به دو بخش کشورهاي هسته و وابسته تقسیم می شود        . وابسـته بـه آن هسـتند      

این کشورها به . ستگی داردوابسـتگی کشـورهاي توسـعه نیافـته به مدت و چگونگی استعمار آنها ب     
خصوص در امریکاي التین به دلیل حضور نیرومند کشاورزي سنتی از غافله کشورهاي صنعتی باز                

آندره گندرفرانک عبارت توسعه نیافتگی را      . ماندنـد و از نظـر کاالهـاي صنعتی کامالً وابسته شدند           
 فرانک کشورهاي ثروتمند به اعتقاد. بـراي توصـیف تکامـل کشورهاي جهان سوم ابداع کرده است        

ــک مادرشــهر  ــاري                 ) Metropolitan Center( ی ــه کشــورهاي اقم ــی دهــند ک را تشــکیل م
 )Satellite ( پیرامون آن گرد آمده اند. 

نظریه نظم جهانی اول بار به وسیله امانوئل والرشتاین مطرح شد و کوششی بود براي تبیین       
 به بعد، یک نظام جهانی پدیدار شده و در          16ه والرشـتاین از قرن      بنابـر نظـری   . نابرابـري در جهـان    

ساختار . این نظام بر یک اقتصاد جهانی سرمایه داري مبتنی است  . سراسر جهان گسترش یافته است    
توضیح این که این . شـکل گرفته شامل سه دسته کشورهاي مرکزي، پیرامونی و نیمه پیرامونی است  

. ر شـبیه بـه فـرانک و بـه نوعی تکامل یافته دیدگاه وابستگی است            تقسـیم بـندي والرشـتاین بسـیا       
کشـورهاي مرکـز کشـورهایی هسـتند کـه مؤسسات اقتصادي نوین در آنها شکل گرفت و پیش از            

نواحی مرکز داراي یک رشته صنایع تولیدي نو و . سـایر کشـورها گـام در راه صـنعتی شدن نهادند       
مانند (  جوامع جنوب اروپا در اطراف دریاي مدیترانه .کشـاورزي پیشرفته و حکومت متمرکز بودند   

آنها انواع روابط تجاري با     . بـه صورت نیمه پیرامونی مرتبط با کشورهاي مرکزي درآمدند         ) اسـپانیا   
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محصوالت کشور مرکز از طریق . کشـورهاي مرکز داشتند ولی اقتصاد آنها به حالت رکود باقی ماند      
بیرونی فرستاده می شد که در نهایت در کشورهاي افریقا و آسیا     کشـورهاي نیمه پیرامونی به حوزه       

در شرایط حاضر ایاالت متحده و ژاپن هسته اصلی مرکز      . بـه تشـکیل کشـورهاي پیرامونی انجامید       
گرایش به سمت مرکز دارد یعنی ) چه اقتصادي چه انسانی ( از دیـدگاه والرشتاین سرمایه      . هسـتند 

مـی گیـرد کشـورهاي نـیمه پیرامونی نقش ضربه گیر را براي             انباشـت سـرمایه در مرکـز صـورت          
کشـورهاي مرکـز دارنـد؛ چـرا که موجب می شوند تا کشورهاي پیرامونی تفاوت عظیم خود را با                     

 .مرکز نبینند و همین موضوع جلوي شورش آنها را می گیرد

 ییکی دیگر از جنبش هاي مخالف جهانی شدن حرکات مذهبی در قالب بنیادگرایی دین 

ایـن گـروه معـتقدند کـه یک طرح هدفمند در پی از بین بردن ارزش هاي حاکم بر جوامع                      . اسـت 
بـه اعـتقاد ایـن گـروه، جهانی شدن پروژه اي است قابل اجتناب که در حوزه ایدئولوژي و                    . اسـت 

 .فرهنگ می توان با آن مقابله کرد

جهانی شدن از پایین . دگیدنـز جهانـی شدن از پایین و جهانی شدن از باال را مطرح می کن             
بـه معـناي تحـوالت فرهنگـی و اجتماعـی اسـت که به دلیل جنبش هاي مردمی و ارتباطات شکل        
گـرفته اسـت و جهانی شدن از باال به معناي جهانی شدن اقتصادي و افزایش شرکت هاي فراملیتی          

 . است
 

 ابعاد جهانی شدن  
 سیاست و فرهنگ توجه دارند و به        کلیه صاحبنظران به جهانی شدن در سه عرصه اقتصاد،         

تونی فیتزپترك سیاست اجتماعی را  . تحلـیل جهانـی شدن در هر یک از این سه عرصه می پردازند             
شاید بتوان جهانی شدن اطالعات را با توجه به مفهوم فراگیر اطالعات      . به این سه عرصه می افزاید     

 اقتصاد، سیاست و فرهنگ مفاهیم کامالً البته الزم به ذکر است که. بـه ایـن چهـار مـورد اضافه کرد     
 .مجزا از یکدیگر نیستند و در یک جامعه ارتباط کامالً منطقی بین آنها برقرار است

  جهانی شدن اقتصاد-
مهمتـرین عرصـه جهانـی شـدن اقتصاد است؛ چرا که جهانی شدن اقتصادي تا حد زیادي صورت                  

مهمترین . ی شدن در این جنبه مطرح استگـرفته و اکثـر مـوافقت هـا و مخالفت ها با بحث جهان              
نمـود جهانـی شـدن اقتصـادي حضـور فزاینده شرکت هاي چند ملیتی و فراملیتی است که درصد                

آمار نشان می دهد که تعداد شرکت هاي . زیـادي از تولـید و تجـارت جهانـی را در دسـت دارنـد               
 شرکت در حال حاضر رسیده  هزار200 به بیش از 1990فراملیتـی از حدود سه هزار در اوائل دهه       

 شرکت غول پیکر رقمی در حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشورهاي       350جمع فروش   . است
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یک چهارم سرمایه دنیا و سه چهارم سرمایه مستقیم خارجی در جهان متعلق به . پیشـرفته مـی باشد   
در اواخر . جهانی شدن امور مالی نیز کامالً محسوس است.  شـرکت بـزرگ چـند ملیتـی است     300

 تریلیون دالر از طریق مبادالت ارزي جابجا می شد یعنی چیزي 1,5 همـه روزه حـدود   1990دهـه   
در مورد جهانی شدن اقتصاد باید به حضور سه سازمان . در حـدود یـک میلـیارد دالر در هـر دقیقه     

 با قوانین بـین المللی بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره کرد که               
 .و موافقت نامه هاي خود نقش مهمی در جهانی شدن اقتصاد دارند

  جهانی شدن سیاست -
دولت هاي ملی   . در مـباحث جهانـی شـدن، دولـت هـاي ملی بزرگترین قربانی ها هستند               

قـدرت هاي خود را از دست می دهند و انواع جدید دولت با اختیارات و کارایی متفاوت جانشین                   
البته آنتونی گیدنز معتقد است که بحران هویت ممکن است موجب شود که دولت              . آن ها می شود   

 .ملی تقویت شود

  جهانی شدن فرهنگ-
جهـان در دل ملـل فرهنگ هاي متفاوتی را پرورش داده است و هر ملتی فرهنگ، آداب و                

ن هـیچ ملتـی بدون فرهنگ نبوده است و ای  . رسـوم و باورهـا و ارزش هـاي خـاص خـود را دارد              
در دنیاي حاضر با توجه به . فـرهنگ بـر روي جهـان بینـی و رویکـرد مردم به دنیا مؤثر بوده است          

گسـترش روز افـزون امکانـات ارتـباط مـیان فرهنگـی، بحث گفتگوي فرهنگ ها و برخورد آن ها         
طبیعـی اسـت کـه در مقـیاس جهانی این تقابل به ایجاد یا انتخاب یک فرهنگ می                   . مطـرح اسـت   

اما آنچه که در مسأله جهانی شدن     . نتیجه می توان از جهانی شدن فرهنگ صحبت کرد        در  . انجامـد 
 اجتماعـی مطـرح است به هم پیوستگی جنبش ها و نهضت هاي مردمی است که همان             -فرهنگـی 

در اینجا مردم مختلف . طـور کـه پـیش تر اشاره شد، به آن جهانی شدن از پایین هم گفته می شود              
ده، براي رسیدن به هدفی مشترك و حل مشکلی مشترك، جنبشی یکسان          دنیا دست به دست هم دا     

را بـه پـیش مـی برند و به نوعی می توان با توجه به ضعیف شدن دولت ها ملی، آن را نقطه مقابل        
 .جهانی شدن اقتصادي یا جهانی شدن از باال دانست

 
  : تعریف هاي فرهنگ و تمدن و مقایسه آنها 
اسان انگلیسی و برخی فرانسوي ها فرهنگ و تمدن را در معناي            جامعه شناسان و مردم شن     

وسـیع و بـه صـورت کـل یـا مجمـوعه اي از دست آورده هاي مادي و غیر مادي بکار می برند و                 
در مجموع .  را در برابر هم قرار داده اند    Civilization و تمدن    Cultureآلمانـیها مفاهیم فرهنگ     

کال و صور سازمان اجتماعی را که امکان بروز و تجلی یک ایـن گـروه عناصـر مـادي آثار فنی، اش          

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 156

جامعـه را فـراهم مـی سازند تمدن می خوانند و مجموع مظاهر غیر مادي مانند آفرینشهاي هنري،                     
 ).آلن بیرو : به نقل از. 31ص . 1374. طبیبی. ( را فرهنگ می نامند... ایدئولوژي و 

  
  :تعریف جامع فرهنگ و عناصر آن 
در نظر )  غیرمادي -مادي( به عنوان مجموعه رفتارهاي انسان و ارزشهاي انسانی         فـرهنگ    

فرهنگ یا تمدن عبارت از آن کل     (( گـرفته می شود و همان طور که ادوارد تیلور بیان داشته است              
مرکبـی اسـت که شامل دانش، معتقدات، اخالقیات، عادات، آداب و رسوم، هنر و هر گونه استعداد        

که انسان از طریق عضویت در جامعه کسب می کند و در قبال ) تکنـیک ها و فنون    ( و مهارتهائـی  
 .آن جامعه تعهداتی به عهده دارد

بـه نظـر هرسکویت دانشمند معروف، تمام فرهنگ هاي موجود در جهان داراي ویژگیهاي             
 :مشترك ذیل می باشند

 .فرهنگ یک امر اکتسابی است -1

 . تاریخی زندگی انسان را در بر داردفرهنگ عوامل طبیعی، روانشناسی و -2

 .هر فرهنگی داراي مشخصاتی است که مربوط به ترکیب و ساختمان جامعه است -3

 .فرهنگ داراي جنبه هاي متعدد است -4

 .فرهنگ در طول زمان تغییر می کند -5

 . فرهنگ هاي مختلف در روي زمین وجود دارد -6

 .ا عملی و میسر استهر فرهنگ داراي قواعد و اصولی است که تحقیق علمی آنه -7

فـرهنگ یـک وسـیله سازگاري فرد با محیط خارجی خود و در عین حال وسیله اي                    -8
  ).31-32صص . 1374. طبیبی. ( است براي ظهور امکانات خالقه او

 
  Cultural Change و تغییر فرهنگی Acculturationفرهنگ پذیري 

ت از پذیرش جنبه هائی از فرهنگ پذیري از اصطالحات علوم اجتماعی است و عبارت اس        
فرهنگ پذیري که در آغاز با استقرار تماس . فـرهنگ یـک گـروه به هنگام برخورد با گروهی دیگر         

بـین دو فـرهنگ شـکل مـی گیـرد، در نهایت منجر به تغییر و دگرگونی در یکی یا هر دو فرهنگ                                
. طبیبی. ( گی تبدیل می شوداینجاسـت کـه مفهوم فرهنگ پذیري، به مفهوم تغییر فرهن         . مـی گـردد   

  ).41ص . 1374
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  :Cultural Identityهویت فرهنگی  

در اصـطالح مـردم شناسـی، عـبارت است از تأکید بر خصوصیات و ویژگیهاي فرهنگی و         
تاریخـی یـک جامعه مانند هنر موسیقی و ادبیات، زبان و رسوم و سنت هاي ملی و دینی، باورها و      

مثالً فرهنگ ایرانی با همه     . نگر تمایـز آن جامعـه با جوامع دیگر است         کـه در طـول تـاریخ نشـا        ... 
گسـتردگی داراي خصوصـیات و ویژگیهایـی اسـت کـه آن را مشـخص و از فرهنگهاي دیگر جدا                       

  ).44ص . 1374. طبیبی. ( می سازد
 

 :جهانی کردن فرهنگ 
، که در )) شدن فرهنگ جهانی(( فرایند واحدي در جهان در حال شکل گیري است به نام      

جامعه شناسان توسعه معتقدند که توسعه . واقـع بـر اثـر آن یـک فـرهنگ جهانـی به وجود می آید          
اقتصـاد جهانـی سـرمایه داري و صنعتی شدن و نظام دیوانساالري بین المللی باعث به وجود آمدن         

ند و بدون شک این فرهنگ ارزشهاي سرمایه داري را ترویج می ک    . ایـن فـرهنگ جهانی شده است      
از این رو عاملی بازدارنده     . یـک دسته از ارزش هاي ملی و بومی را زیر ضربات خود خرد می کند               

صص . 1996به نقل از مک گرو،      . 1381لهسائئ زاده، ع،    . (در توسـعه درون زاي جهان سوم است       
116- 61.(  

 
 جهانی شدن فرهنگ 
اما . رهنگی و اجتماعی آن می باشد مهـم تـرین و بحـث انگیزترین بعد جهانی شدن، بعد ف             

بحـث اساسـی و سـؤال برانگیز آن این است که با وجود جهانی شدن فرهنگ، آیا ما به سوي تک                    
بعـدي شـدن فرهنگ ها خواهیم رفت یا تعدد فرهنگ ها؟ تکلیف خرده فرهنگ ها و فرهنگ هاي     

انی شدن فرهنگ قومـی و محلـی در ایـن موقعـیت چـه خـواهد شد؟ آیا جهانی شدن به منزله جه       
 کشورهاي صاحب قدرت و رسانه نیست؟

 :از ویژگیهاي جهانی شدن فرهنگ 

در عرصه جهانی هر فرهنگی سعی دارد که خود را به : آشـنایی بـا فـرهنگ هـاي مخـتلف         
 .و دیگران هم با فرهنگ هایی غیر از فرهنگ خود آشنا خواهند شد. دیگران بشناساند

 :نقد فرهنگ ها 

گ هـا بـه دید و حوزه نقد کشیده می شوند و از گذشته بیشتر در این                مکـتب هـا و فـرهن       
ادیان، مکاتب، فرهنگ ها و سنت ها هر کدام سعی شان بر این است            . معـرض قرار خواهند گرفت    

کـه هـر چه بیشتر خود را منطقی، عقالنی و اگر نیاز به اصالحات دارند خود را در معرض اصالح                    
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در واقع آن فرهنگ و آیینی خواهد   .  جهانـی ارتقـا پیدا کنند      و فـرهنگ هـا بـه سـطح        . قـرار دهـند   
توانسـت در دیـد جامعـه جهانـی خـود را مقبول بیابد که بر اساس خواسته ها و نیازهاي واقعی و               

فرهنگی که براي این عصر بتواند بشر را از گرداب و سرگردانی     . اساسـی بشـر پی ریزي شده باشد       
 .و حیرانی به آرامش و سعادت برساند

 :تقریب گفتمانها و عقاید 

در ازاي تعالـی اندیشـه هـا و افـزایش مـراودات فرهنگـی و تضارب آرا و عقاید، از میزان              
تعصب هاي فکري و خصومت هاي عقیدتی کاسته خواهد شد و نخبگان جوامع و مذاهب مختلف   

 .نداز انعطاف و تحمل بیشتري در استماع و پذیرش اندیشه هاي مخالف برخوردار می شو

هر روز که به محل کار خود می رویم افرادي با پیراهن هاي چینی و تایوانی، شلوار بافت ترکیه و                     
تنوع کاالها بازار مصرف را دگرگون کرده است و امکان می دهد افراد با               .  کفش آمریکایی می بینیم   

 . سلیقه هاي متفاوت بتوانند کاالي مورد نیاز خود را تهیه کنند

به عنوان مثال قطعات فورد اسکورت      .  سازي نیز جنبه اي بین المللی یافته اند        شرکت هاي خودرو  
مونتاژ نهایی در آلمان، انگلستان و      .  در دوازده کشور اروپایی، کانادا، آمریکا و ژاپن ساخته می شود           

بدین ترتیب اتومبیلی مردم پسند در نزدیکی بازار مصرف با قیمت نهایی               .  اسپانیا انجام می شود    
 . ب در اختیار مصرف کننده استمناس

در نظر اول   .  مثال هاي فوق نمود جهانی شدن نیروي کار، مصرف و تولید در دنیاي امروز ماست                
این رویداد هاي مثبت، نافع و حتی هیجان انگیز به نظر می رسند و اکثر افراد آن را تاکید می کنند                      

 در شهر هاي سیاتل،     1999ي پس از     در شهر جنوا تظاهرات مشابه زیاد       2001ولی چرا در ژوئن     
برخی صاحبنظران حمله تروریستی به برج       .  واشنگتن، پراگ، داووس و گتنبرگ انجام شده است         

هاي دو قلو را ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تبعیض هاي ناشی از آن می دانند چراغ که حمله به                      
 ... و پنتاگون،FBIسمبل اقتصاد جهانی انجام شد و نه به مراکزي چون 

 :الگوي نوسازي فرهنگی
که منظور از آن حرکت . یکی از الگوهاي جدید در علم توسعه،  الگوي نو سازي فرهنگی می باشد           

از فرهنگ سنتی کشورهاي عقب مانده به سوي فرهنگ جدید کشورهاي توسعه یافته، در راستاي                 
به جاده توسعه             بیرون آوردن جوامع کشورهاي جهان سوم از حالت رخوت و عقب ماندگی،                   

در این الگو، وسایل ارتباط جمعی نقشی تعیین کننده دارند هر چه این وسایل بیشتر                    .  می باشد 
گسترش یافته اند، سرعت نوسازي فرهنگی و در نتیجه نوسازي عمومی و کلّی جامعه بیشتر بوده                  

شناسان طرفدار این   جامعه  .  و در نهایت جهان به سمت یک فرهنگ واحد قدم بر می دارد              .  است
در »  شبکه جهانی رایانه  «و  »  ماهواره«  نظریه اعتقاد دارند که دو وسیله ارتباط جمعی جهانی یعنی             
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آینده اي نه چندان دور مردم کشورهاي در حال توسعه را قادر می کنند که به سرعت مردم کشور                     
 ). 80-81:صص. 1381. لهسایی زاده،ع. (هاي توسعه یافته از مواهب توسعه بهره مند شوند

 
 :  شکل هاي تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ

عده اي تصور می کنند که       .  تاثیر فرآیند جهانی شدن بر فرهنگ به سه شکل نمایان گشته است              
جهان در آینده شاهد یک فرهنگ جهانی خواهیم بود که بر تمامی انسانها مسلط خواهد بود که بر                   

مدتا این فرهنگ برخاسته از نظام سرمایه داري و فرهنگ            تمامی انسانها مسلط خواهد شد که ع        
 . غربی و آمریکایی است که بر یک نوع سبک مصرف و شیوه زندگی تاکید دارد

عده اي دیگر معتقدند که عام گرایی فرهنگی تقویت خواهد شد که در آن فرهنگها، عناصر فرهنگی        
 .  ترکیب فرهنگی خواهد انجامیدرا که جهانی شده اند را در خود جذب کرده و به ادغام و

گروهی دیگر معتقدند که فرآیند جهانی شدن موجب افزایش خاص گرایی فرهنگی گزدیده است                
. ادریسی،ا.  (که به برتري فرهنگی معتقدند و از ترکیب و ادغام و همگرایی فرهنگی دوري می کنند                

 ). 1: ص. 1383

 :جهانی شدن دیگر
امروزه به مدد جهانی شدن     .  چک اما بسیار دهشتناك نموده است     جهانی شدن اطالعات، دنیا را کو     

اطالعات هر کسی همه چیز را می بیند و میداند و همین امر خود باعث دور شدن خالیق از                          
در گذشته دنیا بسیار     .  یکدیگر میشود، بی آنکه تمایلی براي همجواري و نزدیکی صورت پذیرد             

در این روزگار هم، دنیا سراپا       .  ا  آدمی دور و ناپیدا بود       اما این تفاوت میان ملت ه      .  گوناگون بود 
در تلویزیون اتاق نهارخوري    .  دگر گونه است، اما این اختالف در هر دیاري نمایان و آشکار است             

تا انتهاي شبکه هاي اطالعات، بنابراین براي درك واقعیت یا یه منظور تحمل بارش، کوشش بایسته          
که دیر زمانی به    )  بسان اولین انقالب عصر حاضر      (نی شدن اطالعات    باید دانست که جها   .  اي باید 

مثابه یک عامل رهایی و پیشرفت جلوه گر می شد، می تواند عاملی براي عدم درك یکدیگر بدل                    
این بدان دلیل است که اطالعات هیچگاه براي         .  گردد و حتی سبب کینه و نفرت میان بشر شود           

دنیا از منظر تکنیک، دهکده جهانی    .  ي این کره خاکی کافی نیست     خلق ارتباط میان مردم و فرهنگها     
ارتباطات هرگز طبیعتا در     .  اما از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دیگر گونه است            .  شده است 

فلسفه سیاسی ارتباطات              .  روزنامه ها، در امواج رادیو، تلویزیون و یا با رایانه ها همراه نیست                  
هر چند . ه خاص را در خود هضم کند که صلح تنها وابسته به اطالعات نیست             می بایست این پدید   

دومین انقالب، حضور دائم دیگري است که امروزه          .  که می تواند نقش تاثیر گذاري داشته باشد         
دیروز دیگري یک واقعیت قوم     .  یکی از عوامل تشدید کننده در ناتوانی درك یکدیگر گردیده است           
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بعالوه باید با این دیگري       .  روز آن یک واقعیت جامعه شناختی است          شناختی بود و دور، ام      
 . همزیستی داشت، فاصله ها هرگز فیزیکی نیستند بلکه فرهنگیند

پرسش بنیادین این انقالب این است که در این دنیاي شفاف و هویدا              .  انقالبی دیگر، فرهنگی است   
یم بود همدیگر را تاب آوریم؟ در چه          اما ناتوان در درك یکدیگر، با کدامین شرایط قادر خواه            

وضعیتی، انقالب تکنولوژي اطالعات و ارتباطات می تواند جایگاه خوش را براي آرمان پیشرفت و               
 سرآغاز این   2001رخداد سپتامبر   .  نزدیکی میان مردم حفظ نماید و از عامل جنگ شدن بگریزد             

درگیري .  ه من این سطور را می نگارم      تهدید، همواره شدید تر ، در هر آن، اکنون ک          .  گسستگی بود 
تروریسم بیانگر عدم پذیرش الگوي     .  مسلحانه در عراق این شکنندگی ارتباطات را تصدیق می کند          

و همین تروریسم میکوشد قابلیت پاسخ اطالعات غربی را به عنوان یک نماد در خود                .  غربی است 
و از این .  در سیاست جهانی است   همچنین پدیدآیی تروریسم، ترجمان حضور فرهنگ       .  تقویت کند 

. غرب در هر جایی رویارویی زوج فرهنگ و ارتباطات است  .  پس پیوندش با ارتباطات حتمی است     
امروزه الزام همزیستی با دیگر فرهنگ ها از طریق حضور فراگیري اطالعات کامال آشکار شده                    

 . است و هم آوردي سیاسی شایانی را بر پا ساخته است

حوادث همواره ما   .  باطات، مبناي اصلی سیاست جهانی در قرن بیستم و یکم است           در مجموع، ارت  
باید به خاطر سپرد    .  دیروز سپتامبر و فردا بحرانهاي سیاسی و نظامی دیگر         .  را به خود می خواهند    

که اگر یک سیستم فنی خواهان آنست که پا برجا بماند، بی نیاز از پروژه سیاسی است که یک نظام         
 در افتادن در ورطه نگرش صرف اقتصادي بگریزد، و از تو هم              ز اطالعات می تواند ا    فنی همچون 

می بایست  .  وحشتناکی که انسان ها می توانند تنها از طریق افسون شبکه ها تغییر کنند، رها شوند                 
بایستی فراتر از عملکرد    .  ضرورت باز اندیشی نظري در باب نقش ارتباطات در جوامع را دریابیم             

در غیر این صورت،     .  ي و ابزاري، به دگرگونی در روابط انسان ها و جوامع بیاندیشیم                اقتصاد
آنچنانکه حافظه تاریخی ما گواه است، اطالعات و ارتباطات می تواند موجب بحران هاي بزرگ و                 

این در حالیست که در درون قرون، اطالعات و ارتباطات از عوامل . سبب جنگ و بد فهمی ها شود      
اطالعات و ارتباطات داراي نقش هاي علمی و           .  هم جواري میان آدمی بوده است       پیشرفت و    

البته به شرط آن که با کوشش عظیمی در ایجاد آگاهی              .  سیاسی مهمی در هزاره سوم می باشند        
چنانچه در عصر جهانی شدن، ارتباطات و اطالعات می تواند ارزشهایی را به ارمغان               .  همراه باشند 

چرا اینکه همواره بیشتر بر روي امکانات بدست آمده از فنون توجه              .   باشد آورد که رهایی بخش   
به دیگر سخن، جهانی شدن فنون بسیار پر        .  می گردد و به نتایج حاصل آمده وقعی گذاشته نمیشود         

و این گونه است که ما پایان فواصل        .  شتاب تر از تحوالتی که از آن سر بر می آورد، پیش می رود              
ما دقیقا از عنایت    .  ویی می کنیم، اما هنوز اهمیت فواصل فرهنگی را در نمی یابیم            فیزیکی را پیشگ  
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به این حقیقت که جهانی شدن اطالعات و ارتباطات، به جاي نزدیک ساختن انسانها و فرهنگها به                  
 . یکدیگر، می توانند عامل جنگ باشند، می گریزیم

 :مدرنیته و جهانی شدن ارتباطات و اطالعات
 این امید را در خانه لیبرال هاي نو زنده          1990جود فرو پاشی اندیشه هاي استالینی در سال         با این و  

 سرمایه داري تنها شیوه ارزشمند در سازماندهی امور سیاسی، اجتماعی و             -نمود که مدرنیته لیبرال   
اقتصادي است و فرهنگ سیاسی جهانی که در جامعه مدنی متبلور است، خواهد توانست از حقوق                

همچون یوگسالوي،  .  شر در کشورهاي که در آن ارزش هاي انسانی زیر پا گذاشته شده است                 ب
اما باور به حرکت به سوي تمدن بشري جهانی، اندیشه اي نو              .  دفاع نماید ...  عراق، افغانستان و    

نیست که از کیسه استراتژیست هاي سیاسی جهان غرب، به ویژه ایاالت متحده آمریکا، در این دو                  
در حقیقت آبشخور این اندیشه در مبانی فکري و اجتماعی تمدن غرب              .  اخیر برخاسته باشد  دهه  

ایده تاریخ جهانی   .  در این راستا نظریه هاي کانت، هگل، مارس و وبر روشنگر است             .  نهفته است 
تاریخ جهانی  "  بشر در اندیشه غربی براي اولین بار، توسط امانویل کانت در اثرش تحت عنوان                 

کانت بیان میدارد که تاریخ بشر یک نقطه پایان و مقصد نهایی خواهد داشت که           .   گردید طرح"  بشر
براي کانت و همچنین براي هگل و مارکس بعد از          .  در قابلیت هاي جاري آدمی متصور شده است       

او، این نقطه پایانی تحقق آزادي انسان است که به عنوان جهانی شدن قانون عدالت تعریف                                  
از نظر کانت تنها زمانی که تمام دولت ها چنین قانونی را بپذیرند و با یک شکل حکومت      .  ودمی ش 

جمهوري خویش را منطبق سازند، آنجا پایان تعارضات خواهد بود و یک صلح ماندگار اتفاق                             
 . می افتد

یسم به خود             سرمایه داري، معناي بوروژوازي پروتستان        -پس از مارکس و وبر، مدرنیته لیبرال         .
مدرنیته در واقع سوداي آن دارد تا تمام جهان را به سمت اقتصاد تک جهانی و یا                        .  می گیرد 

از دیدگاه  .  پروتستانیسم سوق دهد و همه فرهنگ ها و هویت هاي جهانی را به خود همراه سازد                 
خص می گردد در      سرمایه داري بر پایه ایدیولوژي بوروژوازي مش         -کارل مارکس مدرنیته لیبرال    

 . حالیکه ماکس وبر ریشه هاي مدرنیته جهانی را در پروتستان می بیند

 -بنابراین جهانی شدن در معناي لیبرال جدید، بیانگر کوشش در جهت جهانی نمودن مدرنیته لیبرال         
سرمایه داري به یاري مکانیزم هاي سیاسی و اقتصادي و به مدد فناوري ارتباطات و اطالعات                      

 حقیقت این فرایند از طریق همگون سازي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در سطح جهانی                 در.  است
 . شکل می گیرد

ایاالت متحده آمریکا و هم پیمان هایش در ناتو و گروه هفت                "  پروژه لیبرال "  امروزه نگاهبان   
سازمان در واقع جهانی شدن پروژه لیبرال در دستان ایالت متحده آمریکا می باشد که به مدد                  .  است
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تجارت جهانی و رسانه هاي ارتباطی و اطالعاتی از کشور ها و دولت هایی حمایت می کنند که با                    
بنابراین جهانی شدن ارتباطات که می توانست در راستاي تقریب            .  این پروژه لیبرال همراه باشند     

نگ هاي دیگر تمدن ها و فرهنگ ها به کار آید در خدمت پروژه لیبرالی قرار گرفته است که به فره        
حتی رخصت بهره گیري مناسب از تمدن غرب را در پاي ابر             .  فرصت هیچگونه مانوري نمی دهد    

تمدن غرب و به ویژه ایاالت متحده آمریکا آنقدر به فرهنگ            .  تروریسم هاي جهانی سوزانده است    
ه        ایاالت متحده ملتی است ک      :  و تمدن خویش غره شده است که مادلین آلبراابت بیان میدارد               

نمی توان از آن چشم پوشید، بر قله ایستاده است  و بنابراین بهتر از دیگر کشورها، نظارگره جهان                    
 .است

بیان می دارد چگونه    )  2004-06-26(در شهر ساپولو برزیل   )  بانی نظریه جنگ تمدنی     (الماندجرا  
کل جمعیت جهان   می تواند ارزش هاي خود را به         )   میلیون 290(از جمعیت جهان    %  5کمتر از   

الماندجرا  در این سمینار بین المللی به نقل از اندیشمندان جنوب سخنش را آغاز و                  .  تحمیل کند 
ایشان سخنش را با تمسک به شعري از ادبیات ایران با این مضمون آغاز میکند                .  به پایان می رساند   

 :که

 یدن شرط ادب نباشددر محفلی که خورشید اندر شمار ذره است            خود را بزرگ د

در واقع بحران هاي پدید آمده در جهان معاصر، این نقطه را بر مال ساخته است که جهانی شدن به                  
طور عام و جهانی شدن ارتباطات به طور خاص نتوانسته است بر این اندیشه و باور چیره شود که                    

ه معناي پایان تمدن ها تهی دست بودن در عرصه اقتصادوبرخی از اندیشه هاي اجتماعی وسیاسی، ب    
در دنیاي مخاطره آمیزي که ما شاهد ابر تروریسم، خشک           .  چرا که جهان صرفا بازار نیست     .  نیست

هستیم، تحمیل یک فرهنگ و اندیشه به مدد ... اندیشی هاي مذهبی، جرم و جنایت سازمان یافته و       
در واقع فناوري ارتباطات . فناوري ارتباطات، بحران و چالشهاي جهان معاصر را کاهش نخواهد داد        

نخست به یاري آن، بخش     .  و اطالعات در وضع حاضر بشر میتواند داراي دو نقش اساسی باشد             
از سوي دیگر به مدد     .  عمده اي از اندیشه هاي حقیقی و جهان شمول مدرنیته می تواند اشاعه یابد              

ه است تا بتوانند از کیان      این فناوري، فرصت مناسبی براي تمدنها و فرهنگ هاي دیگر فراهم آمد             
تمدنی و فرهنگی خویش دفاع کنند و به این طریق بتوانند ارزشها و باور هاي خویش را به دنیاي                     

در حقیقت فرهنگ غرب در چند دهه گذشته هر چه در کف داشت به یاري                 .  معاصر عرضه کنند  
 .  استفناوري ارتباطات به جهان قدیم داشت و اکنون نوبت تمدن شرق و آفریقایی

 در واقع جهانی شدن به طور عام و جهانی شدن ارتباطات به طور خاص تا اندازه اي قادر به                         
جهانی شدن ارتباطات قادر بوده      .  گردش و نهادینه نمودن این مفاهیم در سطح جهان بوده است             

یون هیچ اندیشمندي از اهمیت بسیار شایان رادیو، تلویز. است، دریچه اي براي گشایش جهان باشد   
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در واقع ترس و دلهره رژیم هاي        .  و اینترنت به مثابه افق هاي بلند جهان نمی تواند غفلت نماید             
. خود کامه و توتالیتر از جهانی شدن اطالعات و ارتباطات، خود دلیل و برهان این گشایش است                   

ا این وجود   ب.  کافی است نگاهی بیندازید به چین و دیگر دولت هاي توتالیتر در برخورد با اینترنت               
سوال اینجاست که چرا جهانی شدن ارتباطات و اطالعات نتوانسته است تمام اندیشه هاي مدرنیته                
را جهانی کند؟ چرا نظریه بازگشت ناپذیري تاریخ، یعنی عدم بازگشت به سنت در جهان سوم در                   

سلط شرق زمینه هاي فرهنگ و هویت ملت ها صادق نیست؟ چرا امروزه برخی از اندیشمندان از ت           
بر جهان در دهه هاي آینده سخن می گویند؟ چرا امروزه به جاي توصیه اخالقی گفتگوي تمدنها،                  

 نظریه نسبتا علمی تقابل فرهنگها معنا دار شده است؟

  : جهانی شدن اطالعات و ارتباطات

 از نقش رهایی بخشی و فرهنگی     )  اقتصادي(جهانی شدن ارتباطات با تکیه صرف به بعد کارکردي           
خویش باز ماند و منطق درونی سرمایه داري که تکیه بر انباشت سرمایه داشت در حوزه ارتباطات                  

در واقع ارتباطات از    .  هم رخنه کرد و فرهنگ هاي بجاي تفاهم و گفتگو، تضاد و مقابله پدید آمد                
بعد هنجاري خویش که می توانست نقش رهایی بخش و تفاهمی میان ملت ها و فرهنگ ها را                      

هنجارها در حوزه ارتباطات، دستورات و ارزش هایی هستند که راهنماي              .  ي کند، غافل ماند    باز
در این خصوص همواره اندیشیدن در باب هنجار ها          .  عمل سیاست گذاران اجتماعی قرار میگیرند     

و باید و نباید هاي ارتباطات از دلمشغولی هاي اندیشمندان ارتباطات بوده است که نظریه هاي                    
 اقتدار گرا، مشارکتی ، توسعه بخش، کمونیست روسی، لیبرالی، حاصل این تالش ها بوده                هنجاري

 ملت ها تدوین شده      -لذا در عصر جهانی شدن ارتباطات، این نظریه ها بر مبناي دولت               .  است
در حقیقت در عصر جهانی شدن ارتباطات،         .  است، نمی تواند راهنماي عمل اندیشمندان باشد        

بکوشند تا اطالعات و ارتباطات را از در افتادن به ورطه بحران هاي بزرگ و جنگ      اندیشمندان بتید   
در واقع با دوري از توجه صرف به جنبه هاي اقتصادي عصر جهانی شدن               .  و بدفهمی رهایی دهند   

باید باور داشت   .  ارتباطات و اطالعات می تواند ارزشهایی را به ارمغان آورد که رهایی بخش باشد              
دن اطالعات و ارتباطات می تواند به جاي جنگ میان فرهنگها و ملتها، عامل نزدیک                 که جهانی ش  

این امر زمانی میسر می آید که اندیشمندان حوزه           .  ساختن انسانها و فرهنگ ها به یکدیگر گردد         
ارتباطات قادر باشند به تاجران معبد و آنهایی که فنون ارتباطات را در خدمت منافع اقتصادي و                     

خویش گرفته اند، بشورند و دگم اندیشان حوضه هویت و فرهنگ را از پیوند میان                      فرهنگی  
 . ارتباطات و دنیاي انسانی، آگاه سازند
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 :در عصر جهانی شدن اطالعات، جهان به نفع اغنیا چرخیده است
در واقع، جهانی شدن ارتباطات به جاي آنکه ملت ها و فرهنگ ها را به هم نردیک کند و عامل                       

و گشایش گردد، سبب فقر و دور شدن بیشتر ملت ها شد و منطق درون سرمایه داري که                     رهایی  
و نتیجه آن گردید که بین فرهنگ       .  تکیه بر انباشت سرمایه داشت در حوزه ارتباطات هم رخنه کرد           

 . هاي به جاي تفاهم و گفتگو، تضاد و تداخل رخ دهد

نقش .  و به نقش کارکردي آن توجه گردید        در واقع نقش هنجاري ارتباطات نادیده انگاشته شد            
کارکردي در حقیقت به این امر بر می گشت که همه چیز داد و ستد می شود و جهانی شدن                           

با تحقق نقش کارکردي، اقتصاد       .  ارتباطات به عنوان ابزاري در خدمت این فرایند قرار گرفت              
در واقع  .  اموش سپرده شد  شاخص اصلی ارتباطات به حساب آمد و نقش هاي دیگر آن به وادي فر             

انقالب تکنولوژیک در عرصه ارتباطات، مرز هاي سر زمینی را از میان برد و روند جهانی شدن را                    
سرمایه داري جهانی، فناوري هاي حساس ارتباطات و رایانه را انحصار خود گرفت             .  شتاب بخشید 

در واقع  .   ارتباطی گرداند  را مظهر قدرت هاي نو ظهور     .  ان.  ان.  و شبکه هایی ارتباطی همچون سی     
، به ابزار هایی براي سیطره بر دولت ها و ملت             .ان.  ان.  ماهواره ها و شبکۀ اطالعاتی همانند سی       

به گونه اي که مادلین البرایت به طنز این شبکه را عضو جدید شوراي امنیت      .  هاي جهان تبدیل شد   
ا بود، استعمار گران جدید، شرکت هاي بنابراین برعکس گذشته که استعمار برآمده از دولت ه        .نامید

بزرگ جهان بودند که به مدد رسانه هاي ارتباطی، اسب سرکشی سرمایه داري را بر پیکر مردم                      
نمودن ارتباط بود اگر دیروز امید آن        کمترین نتیجه این سرکشی، ابزاري       .  ضعیف دنیا می دواندند   

و تمدن هاي بشر را از میان ببرد ، این           می رفت که جهانی شدن اطالعات ، تقابل میان فرهنگ ها             
در واقع امروزه شرکت هاي بزرگ دنیا که اساساً در ایاالت           .  امید در آستانه فرو ریختن قرار گرفت        

متحده امریکا ، اروپا و ژاپن واقع شده اند ، مسبب فروپاشی ارتباط جهانی بوده اند و بالطبع در این                
اما ارتباط نقش کارکردي خویش     .  ن بی تاثیر نبوده است    وادي ، سکوت نخبگان و روشنفکران جها      

را که سود و داد و ستد بیشتر بود ، به خوبی ایفا نمود و نتیجه در خوري عاید سوداگران جهانی                        
امروزه این  .  فقرا بود   %  20از افراد ثروتمند دنیا ، سی برابر           %  20 ، درآمد     1960در سال    .  داد

درآمد ثروتمندان نسبت به فقرا در        .  تغییر کرده است  !!  ت  وضعیت به مدد جهانی شدن ارتباطا       
بانک هاي بزرگ با    .  سحرگاه قرن بیست و یکم ، نه سی برابر ، بلکه هشتاد و دو برابر شده است                  

سرمایه در گردش هزار میلیارد یورویی ، بیش از تولید ناخالص ملی یک سوم جهان ، سرمایه                       
 میلیون در آسایش زندگی می کنند ، در حالی           500یت دنیا ،  از میان شش میلیارد جمع    .  اندوخته اند 

 32حتی در کشور هاي ثروتمندي چون ایاالت متحده امریکا ،            .   میلیارد در فقر و نیازند      5/5که  
 میلیون بدون بیمه و حمایت پزشکی و        40 سال ،    60میلیون افراد داراي امید به زندگی پایین تر از           
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 18 میلیون فقیر و      50در اروپا به هنگام شکل گیري یورو،          .   فقرند  میلیون پایین تر از آستانه      45
 ثروتمند جهان ، بیش از تولید         15این در حالیست که سرمایه       .  میلیون بیکار وجود داشته است     

هر یکی از شرکت هاي بزرگ ، بیش از            .  ناخالص بخش عظیمی از کشور هاي افریقایی است          
تجارت جهانی را   %  70این شرکت ها    .  یر ، فروش دارند    کشور بسیار فق   120صادرات هر کدام از     

تحت کنترل و سیطره خویش دارند و با قدرت خود بر تصمیمات سیاسی و حکومتی کشور ها                     
در .  در واقع در عصر جهانی شدن اطالعات ، جهان به نفع اغنیا چرخیده است               .  فشار می آورند    

به .   گفتگوي بین فرهنگ ها به میان آورد        چنین اوضاعی آیا می توان سخن از ارتباطات جهانی و           
نظر می آید تنها فنون ارتباطات با تاکید بر بعد هنجاري است که می تواند نقش رهایی بخش و                       

 .تفاهمی میان ملت ها و فرهنگ ها را بازي کند 

امروزه نیاز به تحرك ، تعامل و آزادي را مقدم بر نیاز به فرهنگ و هویت گرفته اند ، در                        
به عبارت دیگر   .  ه در این خصوص گزینشی وجود ندارد، بلکه باید هر دو را یا هم دید                   حالیک

ممکن است جهانی شدن فنون و صنایع اطالعاتی و ارتباطی وجود داشته باشد ، اما ارتباطات                      
. در حقیقت، صنایع فرهنگی جهانی موجود است، ولی فرهنگ جهانی نه            .  جهانی شده وجود ندارد   

 را باور داشت و بدان ایمان آورد که هرگز یک فرهنگ یا فرهنگ هاي منحصر به                  باید این حقیقت  
فرد و شاخصی وجود ندارد ، هر چه که فرهنگ مسلط می تواند ارزش ها ، باور ها و عقاید خود                       

 .را تحمیل کند

در جهان معاصر، غرب می کوشد به مدد اطالعات و ارتباطات، فرهنگ خویش را روانه                   
ب نماید و در این راستا فکر می کند تمام مردم کره خاکی پیام فرهنگ غرب را                    کشور هاي جنو  

این در حالی است که پیام یکسانی که براي همه فرستاده می شود، در هر جایی                .  درك خواهند کرد  
در این روزگار ، اینترنت این ابهام را آشکار می سازد که این             .  به سبک مشابه اي دریافت نمی شود      

غرب به سادگی می اندیشید که با وجود شبکه           .  طالعاتی قادر به هالك خویشتن است      بمباران ا 
هاي اینترنتی ، جهان از چند کاسگی به در خواهد آمد و به یک وحدت در حوزه فرهنگ و هویت                     

بی تردید کشور هاي جنوب در مقابل این استعمار فکري، به فرهنگ و                 .  جهانی دست می یابد    
بنابراین اینترنت و مجموع فن آوري ارتباطات با امپریالیسم فرهنگی غرب،           .  هویتشان باز می گردند   

یکی قلمداد می شوند و این امر باعث بروز واکنش هاي خشونت آمیز می شود و بحران هاي                        
در .  فرهنگی و مذهبی منطقه را وخیمتر می گرداند که تاریخ سی سال اخیر، شاهد این مدعاست                  

جه استکه غرب نباید خود را در این وادي با دیگر فرهنگ ها قیاس            این خصوص یک نکته قابل تو     
فرهنگ و تمدن غرب، خود مبداً و منشاً اصلی این منطق ارتباطی است و خود آبشخور                     .  نماید
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چرا که غرب، تنها    .  است و بالطبع از این واکنش هاي فرهنگی و هویتی به دور است               »  مدرنیته«
 .دش میان مدرنیته و هویت، کامل استخطه اي از کره زمین است که پیون

در عصر جهانی شدن اطالعات ، چگونه و به چه صورتی می توان همزیستی مسالمت                    
یکی پیوند موفقیت   :  در این گردونه دو امر ممکن خواهد بود        .  آمیزي میان فرهنگ ها را سامان داد       

وم بی توجهی به مساله     آمیز و رضایت بخش میان ارتباطات ، تغییر پذیري و هویت و فرهنگ و د               
در سالهاي اخیر،    .  پیچیده هویت و ارتباطات که در این صورت باید منتظر باتوم هویت بود                   

فرهنگهاي دیگر در مبارزه میان هویتهاي خویش و مدرنیته ، می کوشد مشکالت را تا حدود زیادي            
فن آوري ارتباطی دست    فیصله دهند و امید آن دارند تا با حفظ آرمانها و فرهنگ خود بتوانند بر                   

 .یابند
 

 :جهانی شدن اطالعات و سیطره تکنیک بر فرهنگ

براي فهم اهمیت بعد فرهنگی در ارتباطات، باید شاخص هاي خود ارتباطات را به یاد                   
اگر بعد  .   فرهنگی -فنی ، سیاسی و اجتماعی     :  این شاخص ها سه بعد را شامل می شدند          .  آورد

وازي تحول می یابد، بعد اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده و به             سیاسی و فنی ارتباطات سریع و م      
افراد و جوامع شیوه برقرار کردن ارتباط را کندتر از آن تغییر می دهند که ابزار                .  کندي پیش می رود   

لذا می بایست تغیري ناگهانی در سه سطح رخ دهد، این تحول امروزه در سطوح فنی و                       .  را  
.  اما در سطح فرهنگی و اجتماعی که بسیار هم مهم است، ناپیداست               اقتصادي اتفاق افتاده است،   

به عبارت دیگر، . فنون و شبکه هاي ارتباطی براي افزایش درك متقابل میان ملت ها بسنده نمی کند         
بنابراین سومین مرحله   .  پایان فاصله هاي فیزیکی، اهمیت فاصله هاي فرهنگی را برمال می سازد              

رفت دنیا را بسی دوستانه و یک کاسه سازد، بر عکس ما را از تفاوت                 جهانی شدن که گمان می       
این گسستگی ارتباط از کجا آب می خورد؟ از این حقیقت که گیرندگان                   .  هایمان آگاه نمود   

 . زمان مشابه فرستندگان سیر نمی کنند–اطالعات در یک فضا 

ه تکنیک بر فرهنگ    ک.  در حقیقت، امروزه ما شاهد یک شکاف در نظام ارتباطات هستیم             
چیره شده است، در واقع غلبه و سیطره اقتصاد با رشد صنایع بزرگ فرهنگی همراه شد و بتدریج                    

را )فیلم، تلویزیون، موسیقی، نشریات، مطبوعات و نرم افزار ها         (تمامی بخشهاي فهالیتهاي ارتباطی     
ین وادي کسی به خاطر     بدون عنایت به تمامی مالحظات سیاسی و بدون آنکه در ا           .  در خود بلعید  

بیست سال  :  به اینجا رسید   .  خطراتی که متوجه دمکراسی میشد، هراسی به خویش راه دهد               
 . ایدیولوژي آزاد و بی قاعده در عرصه ارتباطات

جهانی شدن اطالعات ، تنها بازتاب غرب است، که با یک الگوي مشخص سیاسی و فرهنگی گره                  
زیرا گوناگونی فرهنگ ها ، شرایط .  نی از این باب نیست      خورده است، و میان شمال و جنوب تواز       
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اگر چه فنون ارتباطی یکسان است، اما آدمهاي این دنیا ، به               .  پذیرش اطالعات را تغییر می دهد      
فراوانی اطالعات . موضوعات یکسانی عالقمند نیستند، و حظ و بهره یکسانی از اطالعات نمی برند           

 . البته همه چیز را کالف سر در گم می کنندهیچ چیزي را آسان نمی سازد و صد
 

 :اسالم و جهانی شدن

بایستی ماهیت اسالم را به جهانیان بشناسیم که اسالم اینگونه نیست که با اندیشه یک فرد                 
به خشونت گرایی بیانجامد اسالم ماهیتی دارد که مسالمت گراست و خواهان این است که فضاي                  

ین امر را هم در آن قصور کرده این و فضا سازي که ماهیت دین                مناسب براي اندیشه فراهم شود ا     
چیست و دین چه کارکرد هایی می تواند داشته باشد در این زمینه قصور کرده ایم و با توجه به این        
قصور دیگران دین را بگونه دیگر عرضه می کنند و ما را به دوران قرون وسطی می کشاند یعنی به                     

یی و به نفع ابزار هاي مدرن و به مسلط شدن ترقی عده اي خاص نسبت      تاریک اندیشی، واپس گرا   
به دین بر افراد دیگر یعنی آنها می گویند سرانجام دین به یک الیگارشی برخی نخبگان دینی که                      
آنها نظرات خودشان را به دیگران تحمیل می کنند و در نتیجه بنام دین و استفاده ابزاري از دین                       

براي تبیین ماهیت دین و فضا سازي براي نقش         .  ن را به دیگران تحمیل کنند     تالش می کنند نظرشا   
دکتر محمد رضا   .(آفرینی دین بایستی هم نخبگان دین و فرهنگ و هم جوامع مسلمان تالش کنند               

  ).1384. اینترنت. دهشیري
 

 جهانی شدن و کشور هاي منطقه

دیدگاه جامعه شناختی   )1:  به طور کلی از سه دیدگاه می توان به بحث جهانی پرداخت                
در این دیدگاه بیشتر به مباحث پست مدرنیسم جهانی شدن و باز اندیشی پرداخته                :  جهانی شدن   

طرفداران پست مدرن جهانی شدن از طرفی به شکل گیري جامعه پسافوردیسنم و                   .  می شود 
رهنگی و  سرمایه داري بی سازمان معتقدند و از طرف دیگر به کثرت گرایی و نسبی گرایی ف                      

در مدرنیته که به شکل گیري جامعه مدرنیته فرا صنعتی باور دارند و                 »  باز اندیشی   «  طرفداران  
 .تجدید نظر مداوم در مورد ساختار هاي اجتماعی در مدرنیته برتر

اساس این  .  این دیدگاه در واقع بر فرآیند جهانی شدن تاکید می کند           :  دیدگاه لیبرالیستی   )2
سترش تکنولوژي به ویژه تکنولوژي اطالعاتی یا انقالب الکترونیکی است ، به              دیدگاه ، تنوع و گ     

نظر طرفداراي این دیدگاه تولید و مصرف از حالت عینی و ملموس آن به سمت اطالعات و                        
خدمات الکترونیکی تغییر شکل داده و به عبارتی نتیجه فعالیتهاي اقتصادي در عصر جهانی شدن                  

اینان بر این باورند که تولید شدیداً جهانی        .  تولیدات اقتصادي است    محصوالت و   »  بی وزن شدن  «
شده و مقررات زدایی و آزاد سازي بازار هاي داخلی و جهانی از یک طرف و در هم یافته شدن                       
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در عصر جهانی شدن گرایش     .  آنان از طرف دیگر رقابت را به یک اصل جهانی تبدیل نموده است             
بر اساس دیدگاه   .   بدون وزن به شدت افزایش پیدا کرده است           به سمت کارگران ماهر و کاالي       

لیبرالیسم جهانی شدن ، دیگر رهیافت واقع گرایی دولت محور تضعیف شده و با پیشرفت                        
وارد »  سیاست قدرت محور    «  به جاي مفهوم    »  سیاست اطالعات محور    «تکنولوژیهاي اطالعاتی   

لمللی غیر دولتی نوعی جامعه معروفی جهانی         ادبیات روابط بین الملل شده و سازمانهاي بین ا           
بوجود آورده اند که قدرت را از دست دولت مردان خارج نموده اند و طرفداران دیدگاه لیبرالیستی                  
همچنین بر تضعیف حقوق موضوعه و آنکه محصول توافقات دولتهاي ملی است اشاره می کنند که     

حقوق طبیعی داده که در قالب حقوق بشر و         جاي خود را به     »  دولت هاي ملی  «با تضعیف جایگاه    
آزادیهاي مدنی ظهور نموده است، طرفداران رهیافت لیبرالیستی جهانی شدن بر انتقال از اجتماع                  

به فرد گرایی تاکید دارند که در پرتو پیشرفت هاي تکنولوژي اطالعات و گسترش رسانه ها         .  گرایی
حامیان .  ویت جوامع عقل پیوند شده است       باعث تضعیف هر چه بیشتر جوامع مهر پیوند و تق             

لیبرالیست جهانی شدن از زوال دولت رفاهی سخن می گویند و بر تقویت نو محافظه کاري صحه                  
بازار تاکید داشته و خصوصی سازي و         ))خودجوش((آنان با تاسی از هایک بر نظم        .  می گذارند 

 و مصداق عینی اندیشه خود را       تمرکز زدایی از دولت را خروج از بن بست دولت رفاهی می دانند             
ظهور تاچریسم و ریگانیسم می دانند که باعث رشد و رونق تجارت جهانی و بالطبع تقویت جریان           

در نهایت اندیشمندان لیبران جهانی شدن بر زوال استراتژي جانشینی              .  جهانی شدن شده است    
 تاکید دارد و بر رشد       واردات و اوج گیري راهبرد توسعه صادرات در تعمیق جریان جهانی شدن             

 دیدگاه خوشبینانه و مثبتی دارد و جهانی        (FDL)تجارت جهانی و سرمایه گذاري مستقیم خارجی        
 .  می دانند (Process)شدن را روند 

رهیافتی که آقاي مارتین کور به آن تعلق دارد             :  دیدگاه مارکسیستی با جهان سوم        )  3
این گروه در بر گیرنده نظریه پردازان وابستگی ،          .  رهیافت جهان سوم یا جریان جهانی شدن است        

. حامیان ، دیدگاه هاي ماکسیستی و نئومارکسیستی، نظریه نظام جهانی و مکتب فرانکفورت میباشد              
آنان به جهانی شدن سرمایه داري ، استثمار ، امپریالیسم ، آمریکا ، مک دونالد باور دارند و جهانی                     

ه داري یعنی انباشت ، کاالیی شدن و به اکثر رساندن سود و              شدن را معادل بسط و گسترش سرمای      
رقابت در تمامی عرصه هاي حیات بشري تلقی میکنند و از دو بعد اقتصادي و فرهنگی بر آن                              

می تازند و آن را نقد می کنند از بعد اقتصادي بر تقسیم ناعادالنه کار میان دولتهاي ملی و روابط                       
اینان معتقدند جهانی شدن نقش ایدئولوژي توجیه کننده         .  له کاال تأکید دارند   ناعادالنه تولید و مباد   

نظام سرمایه داري را بازي می کنند و نظام سرمایه داري با اتکاء به جهانی شدن سعی در                            
اما .  مشروعیت بخشی به نابرابریها ، تقسیم کار ناعادالنه ، ساخت سلسله مراتب موجود را دارد                  
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ین کور به آن پرداخته بررسی ماهیت جهانی شدن اقتصاد از ابعاد مهم و کلیدي                آنچه که آقاي مارت   
آن یعنی آزاد سازي مالی ، آزاد سازي تجاري و آزاد سازي سرمایه گذاري و ارائه طرح ها و                          
پیشنهاداتی جهت کاهش جوانب منفی جهانی شدن در مواجهه اقتصاد هاي ملی و اقتصاد جهانی                  

ند جهانی شدن از طریق سیاست هاي اتخاذ شده در ستوه ملی و جهانی                 است به اعتقاد وي فرآی     
کردن جهانی اخیر منجر به آزاد سازي مالی ، تجاري و سرمایه گذاري شده ، به پیشرفته و توانمند                    

سیاست هایی که فرآیند هاي تصمیم گیري ایجاد کننده آن ، تحت الشعاع                                 .  گردیده است 
 .وسعه یافته و موسسات بین المللی تحت کنترل آنها می باشددولت هاي کشور هاي ت

 
 :مشکل هویت ایرانیان امروز

 جهانی شدن -1. در رابطه با هویت و جهانی شدن می شود سه تا اصل اساسی را بیان کرد       
  رابطه مان با جهانی شدن چیست؟-3 ما که هستیم؟ -2چه جور پدیده اي است؟

است که توده هاي معمولی در عرصه سیاست بازیگر           مهمترین خصیصه قرن بیستم این       
. شدند، این طغیان توده ها در معارف مختلف به درجات مختلف و تاریخ هاي مختلف آمده اند                    

 سالش است در همه حوزه ها می تواند بازیگر باشد حتی            15هر کس   :  امام اصالً تمامش کرد گفت    
ند ، خیلی جالب است یعنی طغیان توده ها         در انتخاب مجلس خبرگان که می خواهد رهبر تعیین ک         

مشروعیت سیاسی هم گرفت بنابراین افکار عمومی در همه جاي دنیا اگر حرف این آقاي پروفسور             
را بپذیریم این یک انقالب همه گیر و همه جایی است و اینک سه تا تاریخ را در مملکت خودمان                     

و ما می دانیم این با حرف شیخ فضل اهللا            داریم که آدمها بازیگر شدند ، خوب این اهمیت دارد             
جمعیت حق بازیگري ندارد ، شیعه اکثریت را قبول نکرد ، بنابراین این          :  مغایرت دارد که می گفت      

این .  افکار عمومی از این طرف مهم شده براي اینکه در سطح جهان است که همه بازیگر شدند                     
 جهانی شدن اما در عین حال یک پدیده اي           است که دولت ها مهم هستندبایددولتها کمک کنند به         

ما در کجا هستیم به      .  همه گیر است، شهروندها هم مهم هستند، چرا؟ براي اینکه بازیگر شدند              
گمانم اینکه صورت برداري کردیم که ما چه هستیم؟ اما فعالً تصمیم نگرفتیم که می خواهیم                      

ا هستند که به شدت دنبال بازیگري در          بازیگر باشیم یا نه ؟ البته من می دانم که بعضی جناحه              
 سال که در سازمان تجارت جهانی مطرح است         7سطح جهانی هستند براي اینکه می بینم تقاضاي         

البته من اینجا بگویم سازمان تجارت جهانی صدر جهانی    .  و آمریکا هم به شدت گرفتار شده است         
ل یکی از مالکهایش گرفته بشود ما در        شدن است ، اصالً ربطی به جهانی شدن ندارد اما با این حا             

کجا هستیم ما می توانیم در عرصه جهانی بازیگر باشیم براي اینکه بالقوه نیروهایی داریم که                               
می توانند بازي کنند ولی از این طرف هنوز تصمیم نگرفتیم یا الاقل بعضی جناحهایمان تصمیم                    

حهایمان هنوز حکم نشده بازي حکم را در نظر         گرفته و بعضی جناحها تصمیم نگرفتند بعضی جنا        
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هم وقت فرصت دارند     )  زیاد هم حکم دارد    (بگیرید تا موقعی که یک گروه خاص حکم دارد             
بنابراین مشکل است بعضی ها هستند در بعضی از زمینه ها حکم دارند و                  .  حکمش را می زنند    

وه می توانیم بازي کنیم اما هنوز         این که ما در کجا هستیم ما در بالق          .  بعضی ها در زمینۀ دیگر       
افکار عمومی مان مؤثر است اما حکم دست کس دیگري است دولت هم مجبور است                 !  بالفعل نه 

در سطح جهانی شدن بازي کند چون جهانی شدن بازیی است که اگر پر زور نروي پر زور خورده                    
 .می شوي و بهتر است که آدم پر زور برود

 
 جهانی شدنمعضله آفرینی فرهنگ براي 

یعنی ما  .  ما در حوزه فرهنگ هم با وضعیت مشابهی با جهانی شدن اقتصاد روبرو هستیم                
ثانیاً با ساز و کارهاي واحد       .  اوالً با بازنگریهاي جهانی فرهنگ مواجهیم      :  در حوزه فرهنگ هم      

 گویی که از .ثالثاً با شکل هاي مشابه رفتار فرهنگی مواجه هستیم     .  تولید فرهنگ یا فرهنگ آفرینی      
این منظر باز کلیت جهان در عرصه فرهنگی یک واحد یکپارچه اي شده و عناصر و اجزایی که در                    

هر کاري که می کنند این وحدت و یکپارچگی را باز                       .  درون این مجموعه دارند کار می کنند          
 اختالفهاي  در درون یک دولت ملت مثل ایران درست است که یک تفاوتهایی یا                  .  می تابانند 

از حیث  .  ولی همه اینها هویت واحدي براي خودشان قائل هستند             .  فرهنگی جزئی وجود دارد    
معیار هایی  .  آداب و معاشرتشان از حیث چیزهاي فرهنگی که به آنها عالقمندند و استفاده می کنند               

هایی که  که بر اساس آن معیار ها مقوله هاي فرهنگی را انتخاب می کنند و خالصه ساز و کار                        
موزیک .  مثالً همگی از سعدي خوششان می آید      .  هستی و فرهنگی اینها را می سازد وحدت دارند         

یا موسیقی ایرانی یک شاخص عمومی دارد که کمابیش همه آدمهایی که اینجا هستند با آن موانست        
 یا  دارند و احساس می کنند که بیانگر فرهنگی آنهاست ، کاالهاي فرهنگی که در این محدوده                    

پدیده هاي فرهنگی که در این محدوده ظاهر می شود به یک شکلی است که بر چسب ایرانی بودن        
یعنی اگر عناصر مختلف جهانی فرهنگ را       .  بر چسب ایرانی این واحد دولت ملت را دارد        .  را دارد   

 مثل عناصر مختلف جهان اقتصاد در نظر بگیریم یعنی بازیگرهاي فرهنگی ، تولیدات فرهنگی ،                  
مصرف فرهنگی ، و ساز و کارهایی که براي این عناصر مختلف حاکم است و معیار ها و                            
هنجارهایی که اعمال فرهنگی را شکل می گیرند در نظر بگیریم از این منظر می گوید که جهان                      

گویا همه روز نامه هاي واحدي را می خوانند ، همه لباس               .  دارد وحدت فرهنگی پیدا می کند      
مندند و می پوشند، همه به موزیک واحدي دارند عالقمند می شوند ، نمی گفتند                 واحدي را عالق  

شده می گفتند داریم می رویم که جهانی شدن از عرصه اقتصاد شروع شده ، همه جهان را به                         
همدیگر دوخته از همه جهت بحثهاي مختلف اقتصادیشان را به هم وحدت داده ولی در بعضی                    

ولی در این بخش یعنی در حوزه فرهنگ هم ما داریم با چنین                   بخشها هنوز داریم می رویم        
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وضعیتی روبرو می شویم معیار هاي فرهنگی که تعیین کننده ذوق و سلیقه آدمهاست کمابیش                     
معیارهاي واحدي شده ، آن مصرف گرایی که ویژگی خاص جهان غرب بوده همه دنیا عالقه                      

کنند یا حتی کاالهایی که تولید می شود دوست         به این مقوالتی فرهنگی که غرب تولید می          .  دارند
 . دارند به لحاظ فرهنگی مظاهر این فرهنگ را داشته باشد

جهانی شدن یعنی اینکه ما وارد عرصه و دوره اي از تاریخ خودمان شدیم که تمام قالبهاي                  
بین رفته و یک قبلی که این قالبها رفتار هاي ما را توجیه می کرد و معنا می داد و تنظیم می کرد از                      

قالب فراتر از اینها به اسم قالب جهانی آمده و همه اینها را به هم می دوزد و به عنوان اجزاي آن                         
همان طور که قبل از اینکه عراق ، عربستان، اروپا یا هر جاي دیگر دولت ملت               .  واحد در می آورد     

 اینها واحد هاي خود مختاري را       و...  مثالً قوم شاهسون ، کرد ، ترك و       .  بشوند ، هزاران قوم بودند    
تشکیل می دادند که بعداً آمدند یک هویت واحد یک ساختار واحد و سازمان واحدي به نام ایرانی                   

 .و ایرانی بودن اینها را هم جمع کردند ، و شد دولت ملت ایران یا فرانسه یا هر جاي دیگر

نده رفتار قبلی شان از هم       االن هم همه این واحد ها متالشی شدند یعنی قواعد تنظیم کن             
پاشیده و دیگر به آنها عمل نمی کند یا در حال از هم پاشیدن است و اینها دارند تبدیل به اجزاء                        

نه اینکه اینها از بین می روند        .  یک ساختار جدید به اسم ساختار جهانی و نظام جهانی می شوند             
درون یک واحد جدید به اسم واحد         بلکه به این معنا که اینها دوباره سازماندهی می شوند در                

جهانی درست مثل اینکه مثالً قومیتها و قبایل و اقوامی که قبل از این در سرزمین جغرافیایی ایران                    
 .زندگی می کردند و اصالً خودشان را ایرانی نمی دانستند

ا ایرانی یک مفهوم جدید است یعنی اگر شما بروید کنار کرد ها ، ترك ها مثالً تاریخشان ر           
بسنجید آنها همگی یک ترقی از خودشان داشته اند اگر می رفتید از آنها می پرسیدید اصالً معنا دار              

بعد آمد . نبود شاید وحدت فرهنگی خودشان را با مسلمان بودن معرفی می کردند نه با ایرانی بودن            
 اروپا که دولت    یک واحدي به اسم ایران این در اروپا خیلی شدیدتر بود یعنی قبل از دوران جدید                

ملت هایی مثل فرانسه ، انگلیس اینها همهشان قبائل مختلف بودند که در این کشور ها عمل کردند             
گه گاه مثل ایران یک قبیله اي می آمده غلبه پیدا می کرده بر آن محدوده جغرافیایی خاص و مسلط         

 ..به لحاظ سیاسی و یک قوم دیگري را جاي خودش را می دادند

 ي مختلف درباره جهانی شدننظریه ها

جهانی شدن نه یک    :  تعریف جامعی که از جهانی شدن ارائه می دهند به این قرار است               
پدیده ثابت واقعه وجود ال متغیر ، بلکه فرآیندي با مجموعه اي از فرآیند هاست که یک دگرگونی                   

نی فضا و روابط    در فضاي سازمانهاي روابط اجتماعی و انجمن هاي اجتماعی بوجود می آورد یع              
این دگرگونی ها با چهار شاخص سنجیده                    .  سازمان و انجمن هاي اجتماعی را تغیر می دهد            
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 سرعت آن    -3 عمق     -2وسعت روابط اجتماعی      :  1می شود، این چهار شاخص عبارت است از          
ان تاثیر روابط   یعنی آنها قصد دارند که با بررسی عمق ، وسعت، سرعت و میز            .   میزان و تاثیر آن    -4

اجتماعی در عرصه جهانی نشان بدهند که چطور در دوران هاي مختلف تاریخی و در شرایط فعلی          
در نظریه دیوید هلد و آنتونی مکرو معتقد . این شاخص ها در مورد جهانی شدن قابل مطالعه است      

ابل سوق         به سه ویژگی اصلی جهانی شدن هستند که جهانی شدن را به نوعی از وابستگی متق                     
فشردگی و  :  ویژگی اول   .  می دهد، متمایز می کند و روند متکامل تري از آن را تشکیل می دهد                  

شدت نهادها یعنی تاثیر بسیار شدید و گسترده نهاد         :  ویژگی دوم .  تراکم شبکه ها در عرصه جهانی     
 .هاي بین المللی که فوق العاده سریع و فوق العاده شدید تاثیر می گذارد

 .مشارکت هاي فراملی : ویژگی سوم 

آنها معتقدند که بسیاري از روند ها و تصمیم گیریها در درون چارچوب هاي ملی است که       
معنا پیدا کرده و در مرحله جهانی شکل می گیرد البته در تاثیر همۀ آنها در حوزه سیاست گسترش                    

وکراسی ، رژیم هاي ریبرال و       آنها معتقدند که روز به روز رژیم هاي دم         .  جهانی دموکراسی است  
 .مدل اقتصاد بازار آزاد در حال جهان شمولی بیشتر است

 هویت ملی

 قرن اخیر است قبل     7بحث هویت ملی و حس ملی یک حس جدیدي است و مربوط به               
البته ممکن است یک    .  از آن احساس تعلق به یک کشور در هیچ کجاي دنیا وجود نداشته است                

.  داشت و بحث هایی بود ولی اینها هویت فرهنگی و تاریخی بوده اند                مملکتی یک اسم خاصی را    
به .  ولی هویت ملی به معناي جدید آن نبوده است و به تدریج پدید آمده و شکل گرفته است                       

 قرنی که بشر را از چند بره یک سري از نهاد 7.  قرن بوده است7عقیده ما هویت ملی معلول همین     
و به تشکیل حکومت هایی از      .  راي خودشان پیدا کرده بودند آزاد کرد      هاي زمینی که چهره قدسی ب     

هویت ملی و حس ملی چه در ایران و چه در جهان چیزي است که در                     .  نوع جدید منجر شد    
کما اینکه هویت هاي فرهنگی ، تاریخی و          .  مقطعی از جهان شکل گرفته و بوجود آمده است           

جود می آیند و انسان ساخته می شود و خلق جدید             جغرافیایی هم به همین ترتیب است اینها بو        
چون بوجود می آید دچار دگرگونی است یعنی این حس ملی را بعد از ایلخانیان                .  حادث می شود  

و صفویه نگاه کنیم هر روز دچار تحول شده و در دوره قاجار هم تحوالت دیگري پیدا کرده در                      
و چون  .  قالب اسالمی هم همین طور        دوران مشروطیت یک تحوالت جدید پیدا شده و با ان             

که از این هم عبور کنیم و به مراحل باالتري برسیم            .  متحول می شود لذا می توان به جایی برسیم         
یعنی یک حس دیگري در ما ایجاد شود که عالوه بر اینکه حس ملی را حذف نمی کند بلکه حس                     

. مدرك تحصیلی لیسانس را میگیرید     به عنوان مثال     .  ملی در مرحله پائین تري از آن قرار بگیرد           
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. وقتی می خواهید فوق لیسانس بگیرید لیسانس را کنار نمی گذارید بلکه یک درجه باالتر می روي                
شاید بتوان گفت این جریان حس جهانی پیدا کردن اینکه ما عضو یک جامعه جهانی هستیم یک                    

 یک عبور و باال رفت نسبت       بلکه.  حسی پیدا می شود نه اینکه می خواهد حس ملی را حذف کند             
جداي از اینکه چه استفاده هایی می       .  به حس ملی است و بتدریج براي همه جهان محقق می شود            

 . کنند و چه مطامعی دارند
 

 :جهانی شدن و مسلمانان

،تجارت و عقل ابرازي هیچ مشکل ذاتی ندارد؛         اسالم با جهانی شدن به مفهوم گسترش ارتباطات          
 در حوزه سیاست، علم و اقتصاد، دست        - متاسفانه -چون امروزه مسلمانان  .  دارداما بالعرض مشکل    

 هر چند   - حتی تکنولوژي و فرهنگ    -فروتر را دارند نه فراتر و برتر و در عالم ارتباطات و تبادل              
 . پروسه اي طبیعی باشد، قوي، ضعیف را پایمال می کند

رف گرایی، تنوع طلبی و لذت طلبی       در حوزه فرهنگ، جهانی سازي فرهنگ سازي براي رشد مص          
هدف، ایجاد وابستگی اقتصادي در جهان اسالم و غارت آن در حوزه سیاست است جهانی                 .  است

سازي به این مفهوم، عبارت است از جهانی سازي سلطه سیاسی بر کشور هایی اسالمی؛ که تا به                    
انها تعقیب می شد و     حال از طریق گسترش جنگ هاي مذهبی و نژادي و قومی و ملی بین مسلم                

این اواخر از طریق لشکر کشی و اشتغال گري و جنگ و الاقل در جهان اسالم به اصلی ترین رکن                     
آنها می دانند که    .   هم تن نخواهند داد     - یعنی دموکراسی  -توسعه سیاسی یا مدرن کردن سیاست      

.  از کار در می آید     امروز در هر کشور اسالمی که انتخاب آزاد صورت بگیرد، یک جریان اسالم گرا             
 بلکه حتی در مصر و عربستان و سایر کشور           - که اشغال کردند   -لذا آنها نه در عراق و افغانستان       

 . هاي اسالمی، اجازه انتخاب آزاد نخواهند داد

سومین حوزه جهانی سازي، حوزه فرهنگ است که به نام گسترش فرهنگ مدرنیته، روش زندگی                 
جهانی سازي فرهنگی به این معنا یعنی غربی سازي             .  ج می دهد   آمریکا را در تمام دنیا تروی       

فرهنگ و ارزش هاي آمریکایی که قرار است با پوشش جهانی سازي بر دنیا تحمل                    .  آمریکایی
فحشا و . شود، چه مشخصاتی دارد؟ یکی از مشخصاتش اخالقی زدایی و تئوریزه کردن فحشا است     

ت؛ براي اولین بار در این دوره جدید است که فحشا و            فساد اخالقی، همیشه بر تاریخ بشر بوده اس       
 علنی و تئوریزه می شود و به آن افتخار می کنند و گروه هاي صنفی                 - مثل همجنس گرایی   -فساد

مشخصه دوم، گسترش فرهنگ سرمایه داري است که مبتنی به اسراف و تبذیر و               .  تشکیل می دهند  
، عبارت است از گسترش اجباري، و به عبارت           جهانی سازي فرهنگی  :  آنها می گویند  .  ربا است 

یا ماییم که جلو داریم، یا بقیه که در         :  آنها می گویند  .  دیگر، گسترش اجتناب ناپذیر فرهنگ مدرنیته     
مفهومش این است که این، یک جاده یک طرف است، تونلی         .  دوره گذار از سنت به مدرنیته هستند      
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د؛ بعضی دیرتر و بعضی زودتر، این همان ادبیاتی است           است که همه بشریت باید به دنبال ما بیاین         
دوره سوسیالیسم آینده قطعی بشریت است؛ ما         :  که کمونیست ها به کار می بردند و می گفتند            

این همان  .  جلوتر می رویم و بقیه در حال گذار هستند و باید به ما برسند؛ واال نابود خواهند شد                   
اما واقعا کدام فرهنگ،     .  سولینی و هیتلر هم شنیده بودیم      ادبیات فاشیستی است که ما قبال از مو         

 :مستحق جهانی شدن است؟ فرهنگی که داراي این چند مشخصه را داشته باشد

 به دنبال حقیقت باشد، نه قدرت و سیطره بر دنیا؛ -1

 انسان ها به چشم موجودات شریف بنگرد، نه با نگاه ابرازي؛ -2

 ي؛انسان را موجودي منطقی بداند، نه غریز -3

 . حق طلبی و کمال خواهی را در شمار امور ذاتی انسان بداند و به آن احترام بگزارد -4

. مبعوث شده است؛ یعنی براي همه بشریت       »  کافه للناس «خدا در قرآن کریم فرموده که پیامبرش،         
این پیامبر، اهداف و مطالبات جهانی دارد اما این مطالبات جهانی، انسان است و در جهت مدح                     

) ص(در دعاییکه از پیامبر اکرم       .   و عدالت و فضیلت است، نه پایمال کردن حقوق انسان             انسان
اللهم اغن کل فقیر؛ اللهم اشبع کل جائع؛ اللهم اکس          «:  براي ماه مبارك رمضان نقل شده، آمده است       

کل عریان؛ اللهم اقض دین کل مدین؛ اللهم فرج عن کل مکروب؛ اللهم رد کل غریب؛ اللهم فک                     
در این دعا از خدا می خواهم که تمام فقیران جهان به رفاه برسند و تمام گرسنگان                    ...  «سیر  کل ا 

پیداست این دین مطالبات جهانی و بشري        .  جهان سیر شوند و تمام برهنگان جهان لباس بپوشند         
 . دارد و با مطالبات جهانی تفکر مقابل حتما اشتقاق تئوریت پیدا می کند و پیدا کرده است

 :ه گیرينتیج

فرهنگی و تنوع فرهنگی تاکید می کنند، » الگوهاي چند گانه  «امروزه فرهنگ شناسان ضمن اینکه بر       
در حال شکل گیري است که ضمن تاثیر پذیري از          »  فرهنگ جهانی «بر این باور نیز هستند که یک        

وامع فرهنگ هاي رایج در جهان، خود نیز محور هاي مشخص فرهنگی را بر دیگر فرهنگها در ج                  
 ).11:ص. 1383تیر . لهسایی زاده، ع. (القاء می کنند

پس از عصر صنعتی، به موجب پیدایش فناوریهاي نوین ارتباطی و اطالعاتی و ارزشمند شدن                     
اطالعات در آستانه هزاره سوم، جامعه اي شکل گرفت به نام جامعه اطالعاتی که در آن دانش و                     

بتدریج کشور ها به ضرورت حرکت به سوي          .  اطالعات محور اساسی تحوالت و توسعه است        
اما در عین حال، دغدغه ها و نگرانی هایی نیز بویژه در کشور هاي در                .  جامعه اطالعاتی پی بردند   

نگرانی هایی مانند تهدید هویت فرهنگی کشور ها، تداوم و           .  حال توسعه و جهان سوم بوجود آمد      
ه همین جهت است که کشور ها با پژوهش و            افزایش نابرابري ها و بی توجهی به حقوق بشر، ب           

برنامه ریزي علمی و برگزاري اجالس هاي منطقه اي و اجالس جهانی سران درباره جامعه                       
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در کشور ما هم به منظور      .  اطالعاتی می کوشند بهترین حضور را در جامعه اطالعاتی داشته باشند           
ررسی ها و تالش هایی      حرکتی مطلوب در جهت حفظ فرهنگ ملی و مصلحت ملی تا کنون ب                

در این جامعه اطالعات باید به طور انبوه در دسترس همگان قرار گیرد تا این                .  صورت گرفته است  
در ورود به این    .  اطالعات باعث مشارکت علمی و اندیشمندانه شهروندان در تصمیم گیري ها شود           

نرم .  فمند با یکدیگر توام کنیم    جامعه باید نظامند باشیم، سخت افزار و نرم افزار را باید به طور هد              
در غیر اینصورت، همیشه مصرف      .  افزار و برنامه تهیه کنیم تا محتواي ملی و بومی داشته باشیم              

  ). 9:ص. 24/4/1385. معتمد نژاد، ك(کننده نرم افزار هاي غربی خواهیم بود 

شور هاي عقب مانده بسیاري از جامعه شناسان توسعه، موانع فرهنگی را اصلی ترین موانع توسعه ک    
تقدیر گرایی،  )  1:   شکل دیده می شوند    4این موانع بسیار زیادند، اما در سطح گسترده به           .  می دانند 

63: صص. 1381. لهسایی زاده، ع. (تضاد هاي قومی )4کمبود شناخت علمی،    )  3تجدد ستیزي،   )  2
/62 .( 

فرهنگ خود را کامال طرد و نفی اگر مردم کشور هاي جهان سوم به دنبال سراب دستیابی به توسعه    
کنند و فرهنگ غربی را بدون مطالعه کافی، کامال بپذیرند از این طریق نظام فرهنگی یک جامعه                     

 . تخریبی تبدیل می شود/ کار کردي به مصرفی / تغییر و از تولیدي 

مسئله را  مویلمان این   .   در پی این تغییر فرهنگی، شخصیتهاي مردم جهان سوم نیز تغییر می کنند              
آنها از طبیعت هاي مغرور، شجاع، صدیق،        «  :  پیش چنین تشریح کرده است      )  1961( سال 45در  

سربلند و بی نیاز عموما در مدتی کوتاه افرادي فرومایه، شارالتان و دروغگو بوجود می آیند که تنها           
 جزء اهداف   این نتیجه .  »به فکر لذت و سود بوده و فرهنگ سنتی خود را نفی و مسخره می کنند                 

در رقابت هاي اقتصادي هر چه تعداد رقبا کمتر باشد، احتمال موفقیت بیشتر               .  سرمایه داران است  
است و یکی از بهترین روشهاي حذف رقیب، خنثی کردن او و از طریق تغیر فرهنگ آن از تولیدي                    

د کشور  وار»  توسعه  «این فرهنگ جدید مخرب را می توان در قالب            .  به مصرفی و تخریبی است    
مخصوصا کشور هایی مانند ترکیه و ایران به عنوان در کشور اسالمی             (هاي جهان سوم کرد تا آنها       

. از حیطه رقابت اقتصادي و مذهبی حذف شوند       )  با فرهنگ غنی و ذخائر اقتصادي و انسانی زیاد           
  ).339-340: صص. 1387. رفیع پور، ف(

ما باید  :  و نظریات آقاي مارتین کور می گوید        یکی از محققین مراکشی در رابطه با این کتاب              
متواضع باشیم و از تجربیات دیگران استفاده کنیم، ما باید کار آرایی مان را باال ببریم، از وضعیت                     
اقتصادي جهان موجود تا حد امکان استفاده کنیم، باید مسئولیت قبول کنیم و وضعیت زندگی مردم               

واقع گرا باشیم و موقعیت جهانی خودمان را بدانیم و بعنوان یک             را از فقر به غنا تبدیل کنیم، باید          
همکار در موقعیت جهانی، محل خودمان را تقویت کنیم، باید از دیگران یاد بگیریم و هر روز بر                     
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داده هاي خودمان نسبت به روز گذشته اضافه کنیم و برنامه ریزي کنیم تا وضعیت کشورمان را                     
ه وضعیت و جایگاه ما در سازمانها به چه شکل است لذا باید به هر                  ما می دانیم ک   .  تغییر بدهیم 

طریق در موقعیتی قرار بگیریم از نظر سطح زندگی تقویت کنیم، سازمانهاي بین المللی را می دانیم،            
می توانیم با آن بعنوان همکاري موقعیت خودمان را تقویت کنیم، می دانیم که اقتصاد بازار در                       

واند کار کند اما باید محیط مناسب ایجاد بشود تا اقتصادمان کار کند ما مردم               بعضی قسمت ها می ت    
خودمان را می شناسیم باید به حرف آنها گوش بدهیم و هر کسی را در جاي مناسب خودش قرار                    
بدهیم، باید به آن ها ارزش بدهیم و از منابع ملی خودمان که سرمایه هاي انسانی هستند استفاده                     

 . ه یک جامعه بهتري داشته باشیمکنیم تا اینک

جامعه ما در طول تاریخ تهاجم هاي زیادي داشته و حتی مستشرقین به عناوین مختلف در میان                     
خوب یک مقداري تشدد در خود جامعه هم ایجاد  .  جامعه ما یا القاء کردن یا شخصا حضور داشتند        

 واقعا جامعه ایرانی آنچه که االن به        اینکه.  کردند که بر افکار و صحبت هاي مردم تاثیر گذاشته اند           
فترت اهللا  :  (عنوان اعتدالی بود که از قدیم بود آیا این همان نیست که خداوند در قرآن می فرماید                  

اصل آن عدالت یا آن خیر خواهی جوانمردي طبیعی بود که خداوند تمام انسان ها را                     ...)  التی  
 . عدالت خواه خواسته

تم و افتخار می کنم که ایرانی هستم و مسلمان، و همه طبیعت                 درست است که من ایرانی هس      
 . آفرینش این هست که خدا همه را عادل آفریده لذا مخصوص یک قومش نیست

اگر ما تحوالت فرهنگی جهان را مبنا قرار بدهیم چیزي بعنوان جهانی شدن، یک سرابی بیش                      
ون نظریه جهانی شدن می خواهد      چ.  نیست و نظریه جهانی شدن در مرض فروپاشی قرار می گیرد          

نظریه اي براي یک عرصه نباشد بلکه براي عرصه ها باشد و اگر نظریه جهانی شدن نتواند بعضی                    
بلکه . از عرصه ها را توضیح بدهد بنا براین به لحاظ نظري آن نظریه توضیح دهنده کل عالم نیست              

. و در تاریخ بشریت است     مبین یک تحول کیفی در عرصه حاضر است و در تاریخ جهان است                 
تحوالت و ساز و کارها و رخداد هاي جهان فرهنگ نشان می دهد که فرهنگ جهان یک کاسه                      
نشده هیچ بلکه دارد بشدت به سمت تشعب و تفرق و تکثیر حرکت می کند و در نتیجه ما چیزي                     

احد مشترك هویت ملی به مفهوم حکومت سیاسی و. به اسم فرهنگ جهانی نمی توانیم داشته باشیم 
و خوب که پدیده جدیدي است و در هیچ جامعه قدیمی نیست در گذشته هاي دور اگر بگردیم                     
صرفا یک آثار و خاطره هایی خوب وجود دارد ولی چیزي که بصورت جدي وجود داشته باشد                    
مشاهده نخواهد شد وقتی یک پدیده جدید است میتوان از آن عبور کرد تحول پیدا کند و پیشرفت                   

این موضوع هم به قرن گذشته بر می گردد در ایران هم همین طور است اما حس ملی مان                      .  کنیم
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 قرن است حب وطن همیشه بوده و این غیر از حس ملی است که منجر به حکومت                    7مربوط به   
 . سیاسی واحد شده است

  قرن هم تحوالت عدیده اي را به خود دیده است که جاي بحث دارد و رسیدیم به                      7در طول   
بحث این است که یک حس جهانی شدن در شرف         .  جایی که داریم یک حس فراملی پیدا می کنیم        

پیدا شدن است و باالتر این جهان حذف نمی کند حس ملی را بلکه از آن عبور می کند و باال تر                         
می رود بنحوي که بتوان گفت حالت تکامل یافته آن است و یا اینکه مقطع جدیدي شروع می شود         

 . جاي خود محفوظ استکه به 

جهانی شدن فرایندي پیچیده و اجتناب ناپذیر است که در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ                      
تغییرات عمده اي ایجاد کرده است که به زعم بسیاري از اندیشمندان، حوزه فرهنگی جدي ترین و                 

هن آن، باید   با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه ایران و تمدن ک         .  مهمترین عرصه جهانی شدن است    
به امر فرایند جهانی شدن به شکل جدي پرداخت و با مشخص گردیدن وضعیت و جایگاه فرهنگ                
ایرانی و فرایند جهانی شدن به سیاستگذاري فرهنگی مناسب و مطلوب همت گماشت، تا جوانان                 

این این مرز و بوم در این دنیاي پیچیده فرهنگی دچار بحران و سرگردانی فرهنگی نشوند، و در                     
با توجه به گذشته و تاریخ ایران، به     .  صورت می توان به توسعه و پیشرفت جامعه ایران امیدوار بود          

بوده اند و   »  عام گرایی فرهنگی    «نظر می رسد که ایرانیان در زمینه فرهنگی بیشتر داراي رویکرد              
فرهنگی دست زده و توانسته اند از فرهنگهاي مختلف و متنوع اطراف خود استفاده کرده و به ادغام       

.                                                     به نتایج مطلوب دست بیابند و شاید راز ماندگاري این فرهنگ کهن، همین باشد                               
 » پایان«

 منابع و ماخذ
-k20-aspk.30تارنما.جهانی شدن فرهنگ                 ).7/6/1385(آذري نژاد،        )1

dehdashtman.blogfa.com/post 
سومین همایش علوم انسانی و     :  مقاله ارائه شده در   .  جهانی شدن و فرهنگ   ).  1383.(ادریسی، )2

 مقاالت برگزیده   CD:چاپ مقاله کامل در    .  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارك     .  1383آذر.  هنر
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 www.aviny.com/article/azghadi/jahan_mosle,.aspx-31k:نما

. چاپ اول .  معه، مقدمه اي بر جامعه شناسی کار بردي          آناتومی جا   ).  1378.  (رفیع پور،ف، )11
 11. شرکت سهامی انتشار. تهران

: مقاله ارائه شده در   .  جهانی شدن اقتصاد و تحوالت بازار     ).  1383.  (رنجبریان، ر و رنجبریان، ل    )12
چاپ مقاله کامل   .  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك    .  1383آذر  .  سومین همایش علوم انسانی و هنر     

 . مقاالت بزرگ همایشcd:رد

موسسۀ .  چاپ دوم .  مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایالت و عشایر          )  1374.  (طبیبی، ح )13
 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

: تار نما  .  نظریه هاي مختلف درباره جهانی شدن              ).  1385مرداد.  (سلیمی، ح  )  14
www.globalization.ir/html/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid

=13 
. روزنامه اطالعات .  فرایند جهانی شدن، فرصت یا تهدید       ).  2/3/1384.  (ر.  عظیمی حسینی، س  )15

 . 19: ص. 23347شماره 

: تار نما    .  هویت ملی    :  جهانی شدن    ).  1385مرداد.  (فتح الهی، م        )  16
did.ir/directory/index.fa.asp?parents=3839 

انتشارات موسسۀ عالی   :  تهران.  ترجمه هرمز همایون پور   .  نظریه رفاه )  1381.  (فیتزپتریک، ت )17
 . پژوهش تامین اجتماعی و گام نو

-177شماره  .   اقتصادي -اطالعات سیاسی .  "جهانی شدن "  ).1381خرداد و تیر    .  (قراگوزلو، م )18
178 . 

: تار نما     .  جهانی شدن و جهان سوم                      ).  1385مرداد.(ع.  قوام)19
www.globalization.ir/html/index.php?op=modload&name=news&file=article&sid=1
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 :معضله آفرینی فرهنگ براي جهانی شدن تار نما                ).  1385مرداد.  (کچوئیان، ح  )  20
www.globalization.ir/html/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid
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. مراسم افتتاحیه همایش ملی کشاورزي پایدار در ایران سخنرانی در   ).  1381اسفند  .  (کالنتري، ع )21
 . دانشگاه آزاد اسالمی و رامین پشوا
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 . تهران.  نیجهانی شدن، فرهنگ، هویت، نشر). 1381(گل محمدي، ) 23

ترجمه علی اصغر   .  جهان رها شده؛ گفتار هایی در باره یکپارچگی جهان          ).  1380.  (گیدنز، آ )  24
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 . نشر نی. تهران. چاپ پنجم. ترجمه منوچهر صبوري). 1387. (گیدنز، آ) 25

 144.  نشر زر .  شیراز.  چاپ اول .  شناسی توسعه روستائی  جامعه  ).  1379.  (لهسائی زاده، ع  )  26
 .صفحه

 . تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور. جامعه شناسی توسعه). 1381. (لهسائی زاده، ع) 27
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 .  مقاالت برگزیده همایشcd:کامل درمقاله 
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 آسیب شناسی وحدت و انسجام اسالمی:عنوان
 

 آزاد اسالمی واحد زاهدان مدرس دانشگاه ، منصور نیک پناه
 

 
 چکیده

م اسالمی در کلیه عناصر و موجودات اسباب تکامل و ترقی است            وحـدت و انسـجا    

انسجام کلیه . علـی الخصـوص براي انسان که خود مظهر خرد و نماد اندیشه است          

اما اتحاد مسلمین و    . ي ملل و آرامش و صلح هدف متعالی است که نامتصور است           

ایی که  انسـجام ملـت ایـران بـا عنایت به چشم هایی که دوخته شده است و دسته                 

در این مقاله نویسنده به آسیب      . گشـوده گـردد یـک هـدف ضروري و واجب است           

هایـی کـه اتحـاد و انسـجام اسـالمی و ایرانـی را تهدید می نماید پرداخته، سپس                    

آسیب هایی که . راهکارهایـی که امت واحده را محقق  می نماید، پیشنهاد شده است  

 .وان کرده استسالهاست ملل اسالمی را پیکره اي ضعیف و نات

 .وحدت، اتحاد، انسجام، آسیب ها: کلید واژه ها

 

 :پیشگفتار 

فرد به کمک جمع به کمال می رسد و نقاط        . اتحـاد و وحدت رمز تکامل فرد و اجتماع است           

ضـعفش پوشـیده مـی شود تجارب جمع فرد را از خطا و لغزش مصون نگه می دارد ؛ هر                   

نمود چشمگیرتري خواهد   ...ی ، ترقی ، همیاري      چـه انسـجام افزونتـر ، محـبت ، کمـال طلبـ             

مطالعـه در تـاریخ امـم و قـبایل نشـان دهـنده تاثیـرات شـگرف و عمیق وحدت و              . داشـت   
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از طـرف دیگـر ، تـبعات تفـرقه و اخـتالف همچـون سم مهلک سبب از هم       . انسـجام اسـت     

آن بارها ما همچنانکه قر. تاریخ آئینه ي عبرت است . پاشـیدن جوامـع و تمدن ها می گردد          

انفال ، .( والتکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعدها جاهم البینات      : را سـفارش مـی نمایـد        

). 46انفال (بـنا بـر همـین است که متذکر می شود و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم                  ) 46

ت ایـنهمه تـذکار براي چیست ؟ چرا قرآن و حدیث به کرات ما را دعوت به  انسجام و وحد              

یقیناً نگرانی از اینست که مبادا ذخایر با شکوه و       . مـی نمایـد و از تفـرقه بـر حذر می دارد              

ولی افسوس که آمد به سرم از آنچه می . افـتخارات اسالم و مسلمین به راحتی زایل گردد         

مسـلمین هـر چـه از دوره پیامبر اسالم فاصله می گریند ، اختالف و دو دستگی         . ترسـیدم   

تگی همچـون خـوره به تندي سترگ و عظیم درخت اسالم می افتد و از اوج     بلکـه چـند دسـ     

عـزت بـه حضـیض ذلـت افـتاده مشتی جهانخوار و مستکبر علی رغم جمعیت قلیل بر خیل          

کنیـر مسـلمین سـایه ي شوم استثماري خویش را پهن کرده لحظه به لحظه و روز به روز                

د که شکاف بین امت اسالمی را بیشتر       بـا وسیله اي تازه و توطئه اي جدید در پی آن هستن            

در چنین شرایطی هوشیاري محل . و زمیـنه ي غـارت سـرمایه ي آنهـا را مساعدتر نمایند              

مسـلمان و بازگشـت بـه سـنت حسنه و سیره ي مبارك نبی مکرم اسالم و ائتالف قلوب و            

نها مهـروزي از یـک سـوو وحدت و انسجام ملت ایران و اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر آ     

 .برگ برنده اي است که اسباب موفقیت آنها را رقم می زند

 واژه وحدت و اتحاد و تعریف آن 

راغب اصفهانی . وحـدت و اتحـاد بـه مفهـوم یکـی شدن و گرایش و تمایل به یکدیگر است                   

راغب . ( الـوحده االنفـراد و الـواحد فـی الحقـیقه هـو الشـئ الـذي الجـزء له البته                       : مـیگوید 

  ) 514اصفهانی ، ص
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واحد در جنس همچون انسان و خرس ، واحد در نوع        : واحـد چند جور به کار رفته است         « 

زیـد ،عمـرو کـه در نـوع واحدند ، واحد باال اتصال ویا از حیث صناعت واحد است                   : مانـند   

مانـند حـرفه واحـده ، واحد در خلقت است به علت بی نظیري همچون الشمس واحده یا در                 

ولی احد ... واحد ، اثنان : ن واحـد وگـاه واحـد یعنـی مـبدء عدد            فـال : فضـیلت واحـد اسـت       

تعالی ، هو الواحد و ... ال یو صف به غیر ا: چـنانچه بـه طـور و صـف به کار رود باید گفت       

  ) 73علوي مقدم ، ص(» ..هو االحد ال ختصاصه باالحدیه 

 بودن ، یکی بودن وحدت در لغت به معناي یگانه  : عالمـه شـیخ محمد نجار در مجله االزهر          

اسـت ولـی هـم اکـنون ایـن کلمه به معناي اتحاد و یکی شدن دو چیز و بیش از دو چیز به                 

الواحده : ابوالبقاء  . وحدت دولتین ، وحدت قوانین تجارت       : کـار میـرود و مـثال مـی گویـند            

 ) 32حجازي ، ص . (کون الشی بحیث الینقسم و تطلق ویراد بها عدم التجزیه و االنقسام 

منظور حصر مذاهب به یکی و یا اخذ : اسـتاد مطهـري در تعـریف اتحاد و وحدت می گوید           

مشـترکات مـذاهب و طـرد مقـزقات آنهـا کـه نه معقول و منطقی است و نه مطلوب و عملی         

مـنظور ایـن دانشمندان ، متشکل شدن مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان        . اسـت   

 )322، ص وزارت ارشاد اسالمی . ( مشترکشان 

انسجام ، تعاون ، : در عـین حـال واژه اتحـاد و وحـدت را مـی تـوان بـا واژه هایی از قبیل           

همکـاري ، همـیاري ، هم آهنگی ، همسانی ، نوع دوستی ، یگانگی ، الفت ، محبت ، جماعت ،                     

 .مرتبط دانست ... 

 :اتحاد و انسجام مطلوب ترین نماد طبیعت 

اق بیفتد ، اسباب کمال است ، حتی بین اشیاو عناصر بی           اتحـاد و انسجام در هر شکلش اتف       
. بنابـراین مـتوجه مـی شـویم کـه مبناي عالم بر اتحاد و یگانگی استوار شده است                    . جـان   
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توضـیح آن کـه اگر یک اراده و یک نظام هم آهنگ بر این عالم حکمفرما نباشد و یک هدف                     
ند و تباه می گردد و چنانچه الفت    مـورد نظر نباشد به پرتگاه نیستی و نابودي سقوط می ک           

دانشمندان « . و اتحـاد بـین ذرات هـر شی ایجاد نشود آن شی وجود خارجی پیدا نمی کند            
اتم در حدود یکصد میلیونیم     . اتـم و هسـته و الکتـرونها بـی انـدازه کوچکـند               : مـی گویـند     

سـانتیمتر  
000/000/000/100

ي موجـود در تـه یــک   اگـر بخواهـیم تعـداد اتمهـا    .  قطـر دارد  1

اگر اتمها اولیه اشیا بهم     . سـنجاق را بشـماریم بالـغ بر یکصد میلیون تحمین زده می شود               
 )153صانعی ، ص .( نمی پیوست آن اشیا به وجود نمی آمد 

بسیاري از انواع « .ایـن وضـعیت در بـین حـیوانات بـه نوع پیشرفته تر قابل مشاهده است                 
گی می کنند و نیز انواع زیادي از آنها به حالت اجتماعی            پـرندگان بـه طور دسته جمعی زند       

آهـیوان زندگـی جمعـی دارنـد و تـا اندازه اي از انتظامات ساده      . بـه گـردش مـی پـردازند      
بـرخوردارند و هـم آهـنگ هسـتند هـر دسـته رئیسی دارد که آنها را رهبري می کند و در                     

 .مواقع خطر هشدار می دهد 

 :ري اتحاد و انسجام در جوامع بش

انسـان به عنوان فکورترین آفریده ي الهی و متکامل ترین آنها براي دست یافتن به انسجام           
لذا . بیشـتر ، ابـزار بهتـري در دسـت دارد که همانا عقل و اندیشه و استدالل و منطق است               

 .وحدت در محافل علمی بشري از دیدگاه مختلف مورد بحث و گفتگو واقع شده است 

 :فلسفه وحدت و اتحاد در 

وحدت از اموري است که قابل تمدید و تعریف      : وحـدت را مقابل کثرت می دانند و گفته اند           
البته از بحث وحدت در جنس و وحدت در نوع و وحدت   . نمـی باشد مگر به مقابله با کثرت         

در کـیف و وحـدف در کـم و وحـدت در وضـع و در اضـافه صرف نظر می شود و نیز از        
ك ، علوي مقدم ، . ر.( یان عقـیده الهیون و طبیعیون می گذاریم      وحـدت وجـود و تفـاوت مـ        

 )49ص 

 :وحدت و اتحاد در جامعه شناسی 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 184

است که به   ) conflict(یکـی از نظـریات مـتداول و معتبـر در جامعـه شناسـی نظریه تقابل                  
در این . پـیش کشیده شد  ... توسـط جـورج زیمـل ، مـاکس وبـر ، دارو نـدورف و کـوزر ،             

و نمونه هاي   ) Forms(زیمل بین اشکال    . اس کـنش متقابل اجتماعی می پردازد        نظـریه اسـ   
( وجـود قطـبهاي مختلف در کنش و واکنش   . تمایـز قائـل اسـت    ) social types(اجتماعـی  

روابط تقابلی خودبخود . سازنده جامعه واحد می باشد ...) عشـق و نفـرت ، شـادي و غم ،            
ه در سایه همکاري و اتحاد نیروهاست که جامعه         مـوجب سـاخت اجتماعی نمی گردند ، بلک        

 .سازي امکان پذیر می گردد

 :وحدت و اتحاد در روانشناسی 

کسـانی از قبـیل اریـک فـروم و ما زولوجزء نظریه پردازان بزرگ به حساب می آیند اریک              
فـروم نقـش بـر جسـته اي را کـه او به فرهنگ در شکل دادن شخصیت می دهد ، مشاهده                        

بـا انـتخاب درسـت مـی توانند جامعه اي هماهنگ و یکپارچه     :  او معـتقد اسـت      کـرده ایـم ،    
براساس این نظریه ، اصل منحصر به       : نظریه سلسله مراتب نیازهاي مازلو      . داشـته باشـد     

فـرد کـل نگـري که انگیزه هاي چندگانه انسان را به هم می پیوندند این است که زمانی نیاز      
 .د نیازي عالی تر سر بر می آورد ضعیف تر به طور کامل اشیاع شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدت گرایی 

 )Bهاي ارزش( ارزشهاي بودن 

 خود شکوفایی

فوق نیازها و فوق انگیزشها
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 :فصل اول 

 آسیب شناسی اتحاد و انسجام
 

 :اختالف همواره بد نیست 

قـبل از ورود بـه بحـث تفـرقه و آشـفتگی که بین امم اسالمی حادث گردید و اختالفاتی که                   

است که اختالف اگر دشـمنان در داخـل ممالـک بـه دامـن زدن آنهـا مـی پردازند قابل ذکر                 

اختالف معقول انسان ها امري « . »  اختالف امتی رحمه   « . معقـول باشـد ، اشـکالی نـدارد          

طبیعـی اسـت و گـردآوري همـه مـردم بـر یـک مذهب در اندیشه و نتیجه گیري کاري بس          

 )75غزالی ، ص (» .دشوار است 

ات و االرض و اختالف     و من آیاته خلق السمو    « . در قـرآن هـم اخـتالف را حکمت می داند            

چنانچه « . و گاه نعمت است     ) 22روح ،   ( » .السـنتکم و الـوانکم آن فـی ذلک الیات للعالمین            

نگـاه صـحیحی بـر اخـتالفات خـدادادي حـاکم باشـد ، تفاوت ها نعمت خواهند ، اما آن چه             

بلکه مـورد تاکـید قـرآن اسـت ، ایـن است که این تفاوت ها نباید مایه فخر و برتري باشد ،                 

 )204 ، ص 22مکارم شیرازي ، ج . ( برتري تنها به تقوا است 

اختالف « .اصـال وجـود اخـتالف طبیعـی اسـت و به طور مطلق قابل بر طرف کردن نیست               

. بـین طـرفداران دو عقـیده بـر اثـر تعصـبات یـک امـري اسـت کـه هسـت و طبیعـی است                  

در .. سنی خودشان مخصـوص شـیعه و سنی هم نیست بین فرق شیعه خودشان بین فرق        

رهبر انقالب ، رهنمودهاي والیت ، ص       ( » طـول زمـان از ایـن اختالفات وجود داشته است            

15( 
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صـرف وجـود اخـتالف باعث بغض و کینه نیست در هیچ فرقه اي از فرق اسالمی از جمله             

ما شیعه هستیم با اهل سنت اختالف داریم و آنها هم با ما اختالف دارند       « . شـیعه و سـنی      

آیا الزم است که ما به .  ولـی آیـا ایـن اخـتالف هـا بایـد بـه بغـض و عـدوات منجر شود                      ،

رهبـران آنهـا توهـین کنـیم تـا آنهـا هـم بـه اهـل بیت توهین کنند و این جنگ به خاطر این                      

 )22محسنی ، ص ( » اختالفات ادامه پیدا کند

 سابقه ي آفات اتحاد مسلمین 

 است به ساحت وحدت و انسجام ملی و مذهبی     تفـرقه و اخـتالف غیـر منطقی آسیبی جدي         

 .که پس از وفات پیامبر اسالم چهره نمود در شکل زیر نشان داده می شود 

 جانشینی پیامبر اسالم و سقیفه ي بنی ساعده

 دوران خالفت عثمان 

ناکثـین ـ مارقـین ـ قاسـطین ـ گوشـه گیـران و          :دوران امامـت حضـرت علـی و گـروهاي     

 اعتزالیون

 شعوبیه 

 مویان  ا

 عباسیان     

  تفرقه در بین مسلمانان در اروپا و از دست دادن سیسیل و اندلس 

 ایجاد فرقه کالمی 

 جغرافیایی ـ اقلیمی ـ فکري ـ اعتقادي : فرقه گرایی با تمایزات 

 حمله مغول و تشدید فرقه گرایی
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 187

 سربداران شیعه و حمله هـرج و مـرج و اخـتالل در سرتاسـر ایـران و مبارزه بین حاکمان سنی مذهب و          

 )7میر جعفري ، ص ( تیمور 

 اختالفات صفویه ، عثمانی و دخالت عناصر بیگانه 

 پس از ایجاد تفرقه حمالت مستقیم نظامی 

 الجزایر ، عدن ، تونس ، مصر ، سودان ، کویت ، لیبی ، مراکش ، شیخ نشین ها: تصرف 

 فروپاشی عثمانی 

ریک سرآرتور مک ماهون انگلیسی شریف حسین ظهـورپان ترکیسـم وپـان عربیسـم و تح         

 را براي قیام بر علیه ترکها 

در دولـت عثمانـی و خرید اراضی        ) امانـوئل قـره سـوافندي       ( ظهـور و نفـوذ صهیونیسـم        

 فلسطینی 

 تفرقه مسلمین و فدا شدن فلسطین 

 حمله عراق به ایران 

 حمله عراق به کویت 

 حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق

 ؛ کـتاب وحـدت ـ حلبـی ، تـاریخ      188 و علـوي مقـدم ص   330وزارت ارشـاد ، ص  . ك.  ر(

  )592تمدن ، و ، هاشم زهی ، ص  

 آسیب شناسی اتحاد و انسجام 

عـوامل مختلفـی سـبب ایجـاد تفـرقه و در هـم شکسـتن انسجام مسلمین و ملت ها گردیده             

 .است 

 م خود را تو ز هم پاشیده اي امتی بودي امم گردیده اي                      بز
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 )اقبال الهوري (آنچه تو با خویش کردي کس نکرد    روح پاك مصطفی آمد به درد 

 .در ذیل به بعضی از این آسیب ها اشاره می گردد 

 الف ـ عوامل فرعی 

  ـ اختالف مذاهب 1

 ساکنان  مگر اینکه جماعت مسلمان و    ) 13حجرات ،   ( تعـدد مـذاهب فی النفسه فاجعه نیست         

یـک سـرزمین قصـد تخـریب و سـرکوب نمـودن طرف مقابل را داشته باشند و در این راه          

یکـی از بارزتـرین نمـونه هـاي اختالف در بین     . مـذهب را مستمسـک خـویش قـرار دهـند           

پیـروان اسـالم مخالفت هایی است که هرازگاهی به اشکال مختلف و با شعار سنی و شیعه      

 .در کشی و مقابله با یکدیگر می شودبروز می نماید و منجر به برا

 ـ شیعه و سنی 

تـاریخ ایـران و جهان اسالم نشان دهنده جنگها و کشتارهایی که بنام یکی از این مذاهب بر     

قدرت طلبی و اقتضاي سیاست شاید بهترین عامل در  . علـیه دیگـري صـورت گـرفته است          

الم بزرگان و پیشگامان فریقین     در حالیکه اگر به ک    . بـروز چنـین نـزاعها و اختالفاتی است          

مـراجعه نمائـیم مـتوجه مـی شـویم کـه نشـانه اي از تحقیر ، تکفیر تفسیق و تخریب طرف            

 .مقابل در آن نمی توان یافت 

 )از نظر شیعه ( اهل سنت مسلمانند 

اسالم عبارت است از شهادت به توحید و تصدیق به رسالت : مـی  فرماید     )ع( امـام صـادق   

ه واسطه ي همین دو ، خون مسلمانان محفوظ می گردد و مقررات نکاح             کـه ب  ) ص( محمـد   

 ) 41موسوي عاملی ، ص .( وارث جاري می شود و اهل سنت بر همین ظاهر هستند 
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اسالم همین گفتار و کردار ظاهري است که می بینی همه مذاهب اهل سنت           ) : ع(امـام باقـر     

 و مقررات نکاح وارث بر قرار می گردد  بـر آنند و به واسطه ي آنها خونها محفوظ می ماند           

و همـه نمـاز مـی خوانند و زکوه می دهند و روزه می گیرند و حج می روند و به این جهت        

 )42همان ، ص .( از کفر بیرون آمده به ایمان نسبت پیدا می کنند 

 )از نظر اهل سنت ( شیعیان اهل نجاتند 

خـود خـط شیخ شهاب الدین   : د  از کـتاب الجواهـر مـی گـوی         58عـارف شـعرانی در بحـث        

اذراعـی را دیـده ام کـه از شـیخ االسالم تقی الدین سبکی به این صورت سوال کرده بود ،                  

چیست ؟ ) روافض و شیعه ( مـوالنا بفـرمائید نظـر شـما در کافـر دانستن اهل اهواء و بدع            

ن ، ص هما...( بـدان اي بـرادر اي برادر حکم کردن به کفر مومن بسیار مشکل است         : گفـت   

57( 

ابن . ال اکفر احد من اهل القبله بذنب       : ال اکفـر اهـل االهـواء بذنب و بازگوید           : امـام شـافعی     

جمعـی از علما بر آنند که مسلمان را به واسطه ي اعتقاد یا فتوایی نمی    : حـزم مـی نویسـد       

ي و تـوان تکفیـر و تفسـیق کرد و همین نظر ابن ابی لیلی ، ابو حنیفه ، شافعی و سفیان ثور        

داود بـن علـی و هر کس را که ما از صحابه در این مسئله صاحب نظر دیدیم و مخالفی در           

 )93مدیر شانه چی ، ص .( این مسئله سراغ نداریم 

زیرا چون ... بپرهیزید از دشمنی با اهل ال اله اال ا: شـیخ االکبـر ابن العربی صاحب فتوحات     

 ) .59موسی عاملی ، ص . (  می شوند داراي والیت عامه هستند از دوستان خدا محسوب

بزرگترین مصیبتی که دامن گیر فرق اسالمی گردید آن بود      : رشـید فاضـل نویسنده المنار       

کـه یکدیگـر را فاسـق و کافـر خـواندند بـا آنکـه همگی از راه اعتقاد مذهبی خود طالب حق              

 ) 60همان ، ص ... ( بوده 
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 م بودسلوك اصحاب ائمه با یکدیگر در نهایت احترا

 .بود ) ع(از رجال اهل سنت از ثفات علمی امام صادق ) اسماعیل بن زیاد (  سکونی -

  عـبدالملک بـن هـارون شـیبانی بن هارون شیبانی کوفی شیعه نبوده وي از روات شیعه             -

 .نقل حدیث می کرده و آنان نیز از او استماع کرده اند 

است و ثقات اصحاب حضرت      فضـیل بـن عـیاض بصـري کـه اصـالً اهل خراسان بوده                 -

 .است و با اینحال سنی مذهب است ) ع(صادق 

ــ ابوالختـري که سنی مذهب بوده و منصب قضاوت داشته و با هارون الرشید مخالطت و                  

 .می باشد ) ع(وي از اصحاب حضرت صادق . معاشرت می نموده است 

) ع(دي حضرت باقر ــ سـلیمان بـن خالد از قرا وفقها و موجهین بوده است و افتخار شاگر            

 .را داشته با اینکه زیدي مذهب بوده است 

نقل کرده است   ) ع(ــ ضحاك بن محمد بصري با اینکه سنی است کتابی از حضرت صادق               

... 

 .بسیاري از موارد ذکر شده نمی تواند باعث اختالف باشد 

دگاه اهل اما با بررسی دی . امامـت از مهمتـرین مسـایلی است که مانع تخریب گردیده است              

و اال مامه عندنا من : عضد الدین ایجی   « .سـنت ایـن مـورد نمـی تـواند باعث اختالف باشد              

 ) 395مواقف ، ص (» الفروع و انما ذکرنا ها فی علم الکالم تا یسا بمن قبلنا 

جـاي سخن و گفتگو نیست که  ... النـزاع فـی ان مـباحث االمامـه بعلـم الفـروع           : تفتازانـی   « 

رتـباط بیشتري دارد زیرا جز این نیست که ایجاد امامت با نصب پیشوایی            امامـت بـه فقـه ا      

کـه داراي صـفات مخصوص باشد از واجبات کفایی است و واجب کفایی آن رشته اموري               
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اسـت کـه مصـالح دینـی و دنـیوي مسـلمانان به آن بستگی کامل دارد و امور مسلمین در                       

 )83سبحانی ، ص ( » .پرتو آن تنظیم می شود 

ال اعـتقاد بـه خالفـت عمـر بـن عبدالعزیـز باعـث تفـرقه اهـل سنت نشده است یا ترك              مـث « 

 )85همان ، ص ( » .مستحبات بخاطر توقیر و حرمت مذهب دیگر در تاریخ نمونه دارد 

بنابـراین مـتوجه مـی شـویم که تفرقه و اختالف در بین مسلمین به هیچ وجه اساس و پایه      

این عواملی که اختالف می کنند « .ر انقالب می فرماید    بنابـر همـین است که رهب      . اي نـدارد    

نه مقدسات شیعه را قبول  . نـه شـیعه اند و نه سنی ، نه به شیعه عالقه دارند و نه به تسنن                   

 » .دارند نه مقدمات سنی را 

 راهکارهاي مصالحه 

 سنت دومین -2هـر دو فرقه در مورد مصونیت و ماندگاري قرآن اتفاق نظر دارند               -1

 اخـتالفات قـرون قبل را در قالب تحقیقات علمی و           -3اصـلی مسـلمین اسـت       منـبع   

 براساس اصول مشترك فراوانشان به     -4عبـرت آمیـز مـورد بررسـی قـرار دهند            

 .آینده ي خود روي آورند 

 اختالف ملیت و نژاد  -2

الفخر لعرب  «: پیامبر اسالم   . ملـت و مذهب در اسالم نه سبب فخر است و نه عامل برتري               

 )83مدیر شانه چی ، ص( » .عجم و ال بیض علی االسودعلی 

در قـرآن سوره آل عمران وجود قبایل و شعوب را لتعارفوا می داند نه دلیل برتري و فخر                 

در اسـالم بـر خالف مبانی حقوقی معاصر که براساس تابعیت می شوند ، اختالف نژاد ،       « .

در . از حقوق اجتماعی نیست زبـان و سـایر عناصـر دیگـر ، سبب اختالف در برخورداري         

قوانـین اسـالمی تابعـیت و ملـیت براسـاس خون ، زبان ، خاك و سایر عناصر مادي دیگر                   
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در بسیاري موارد به اقلیت هاي زبانی یا مذهبی به چشم بیگانه نگریسته        ... اسـتوار نیسـت     

 شـده و بـیگانه یـا غیـر خودي نیز کسی بوده که خون ، زبان و مذهب وي با شخص حاکم      

) 20و8زنجانی ، صص .( یـا اکثـریت مـردمان ساکن در یک سرزمین مطابقت نداشته است           

این معاهده در فقه   « .بنابـر همـین خـون و مـال غیـر مسـلمانان محتـرم شـمرده می شود                    

. اسـالمی با عنوان معاهده ذمه شناخته شده و در منابع معتبر فقهی جزئیات آن آمده است         

ی بـود کـه پیامبر در بدو ورود به مدینه با یهودیان منعقد      نمـونه بـارز آن معاهـده مشـترک        

 )70رفیعی ، ص .( ساخت 

  اختالف زبان -3

فارسی ، کردي ، بلوچی و گویش هاي : برابـر آمارهـا ، زبـان هـاي شـاخه آریایی ، شامل              

و عربی و سایر زبان ها % 20) آذري و ترکمنی ( زبان هاي ترکی % 78مخـتلف آنهـا حدود     

البته برابر اصل پانزدهم قانون )  . 1997تئولوگ کام ، ص  .( ن مـردم رایج است      در مـیا  % 2

اساسـی ایـران زبـان رسـمی کشـور فارسـی اسـت و بقـیه زبان ها داراي اعتبار محلی و                        

همـه اقوام می توانند در محاوره هاي روزمره خود ، فعالیت هاي    . حـرمت قانونـی هسـتند       

خـویش استفاده و یا در مسیر رشد ، پویایی و  آموزشـی و فرهنگـی محلـی خـود از زبـان        

 )احمدي ، محمدرضا ، فصلنامه  پیام . ( بالندگی آن تالش کنند 

 .آنچه مهم است اینکه هیچ یک از این موارد دستاویز اختالف و تفرقه نمی تواند باشد 

 اختالف لهجه ملیت نزاید بهر کس       ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان 

ــر  ــمان را      گ ــام و آس ــواندند ش ــه اي     صــبح را خ ــی ن ــند ایران ــو را گفت ــنطق ت ــدین م ب

 )شهریار(ریسمان
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  تعداد دولتها -4 

وجـود دول اسـالمی به تنهایی سبب اختالف نیست بلکه اگر حب جاه و استغراق در مفاسد      

اف آنهـا در بـر گیـرد و تحت تاثیر وسوسه هاي بیگانگان قرار گیرند ، می تواند اسباب شک        

این مورد را یکی از عوامل اختالف مسلمین بر ) ره (امام خمینی . مسـلمین را فـراهم سازد       

 )25امام خمینی ، ص .( می شمارد 

  اختالفات علمی -5

اگـر بـه صـورت منطقـی برخوردگـر  نـه تنها سبب شکاف نیست ، بلکه باعث پیشرفت امم            

 .اسالمی می گردد

 : اختالفات عاطفی -6

انه و کورکـورانه از یـک شخصـیت و ترد و تخریب دیگران به خاطر آن      طـرفداري متعصـب   

 .پسندیده نیست 

  اختالفات کالمی -7

در بین خود این مذاهب نیز می . عـالوه بـر اختالفاتی که بین فریقین می تواند مشاهده کرد      

دي از قبیل اختالفاتی که در بین فرق اشعري ، ماتری . تـوان اخـتالفات کالمـی مالحظه نمود         

 :همچون. و معتزله وجود دارد 

 خدا در -3 افعال بندگان مخلوق خداست یا مخلوق انسان -2 قـرآن قـدیم است یا حادث    -1

( » . هرگز اسالم و ایمان وابسته به آنها نیست  -4سـراي دیگـر قابـل رویـت هسـت یـا نـه               

 )81سبحانی ، ص 
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خود این . ل مشاهده است یـا تفاوتهایـی کـه بـین فـرق اثنی عشري ، زیدي و اسماعیلی قاب               

دامـن زدن به آنها و علم نمودن آنها و بزرگ نمایی عیب        . اخـتالفات اسـباب تفـرقه نیسـت         

 .شمرده می شود

 :عوامل اصلی : ب 

  جهل متقابل -1

. یکـی از عـوامل اصـلی اخـتالف فرق اسالمی در ممالک مختلف در طول تاریخ بوده است                  

بازیچه ي دست هر فرد مغرض و سودجویی         . آدم جاهـل بـه راحتـی قابـل تصـرف است           

اگر مسلمین نسب به یکدیگر آگاهی      . سـریع االشتغال و غیر منطق و متعصب است          . اسـت   

بنابر همین است که سید شرف  . بسـیاري از عـوامل تفـرقه کـنار نهـاده مـی شد               . داشـتند   

 :الدین عاملی می گوید 

نـا آگاهـی از عقایــد   ) . 202خراسـانی ، ص  واعـظ زاده  ( » المسـلمون اذا تعارفـوا تالفـوا    « 

 ) 80سبحانی ، ص .( یکدیگر از عوامل مهم اختالف مسلمین است 

 :همچانکه سعدي می گوید 

 دو عاقل را نباشد جنگ و پیکار                نه عاقل می ستیزد با سبک بار 

 یداگر نادان به تندي سخت گیرد                  خردمندش به نرمی دل بجو

 و گر بر هر دو جانب جاهالنند                اگر زنجیر باشد بگسالنند

  تهمت و افتراي پیروان مذاهب به یکدیگر -2

در صحیح « .امر پسندیده اي نیست ... منسـوب کـردن فـرقه مقابـل بـه کفر ، ارتاد ، فسق ،         

اشد آتش بر او مسـلم نقـل است که حتی اگر به اندازه ي یک دانه ي خردل در دلش ایمان ب           

کسی که بمیرد و بداند که خدایی : عـثمان بـه نقل از پیامبر اسالم می فرماید        . حـرام اسـت     
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در صحیح ) 44-54موسوي عاملی ، صص .( نیسـت جـز خـداي یکتا وارد بهشت می شود         

در ) بخاري ، باب ایمان .( بخـاري بارهـا احادیـث و روایاتـی از این نوع وارد گردیده است        

مدیر ( من کفر مومنا صارکافرا     :  ملـک مذکـور است که رسول اکرم می فرماید            مـوطا ابـن   

 )91شانه چی ، ص 

 : بدعت -3

بـدعت و نـوآوري در علـم و فـن آوري امـري اسـت پسندیده ولیکن بدعت در دین و فرقه                      

یجب « .سـازي و ابـداع در عـبارات سـبب تفکـیک و دوري مسـلمین از یکدیگـر مـی گـردد             

عه المحـرمه و هی ما کانت فی العقائد و العبارات و الحالل و الحرام و بین  التمییـز بـین الـبد     

بارها ائمه و بزرگان دین مسلمین      ) 61عماره ، ص    ( » .االبـداع فی شوون الدنیا فهو مطلوب        

 را از بدعت در دین نهی کرده است 

 ) 82ابن ماجه ، ص .( من احدث فی امرنا هذا مالیس فیه فهو رد 

هر کس صاحب بدعت را توبیخ کند ، خدا   : قلبه امناو ایماناً    ... ب بدعه مالء ا   مـن انتهـر صاح    

 )91مجیدي خوانساري ، ص .( قلبش را از ایمان پر می کند 

 )90-91مجیدي خوانساري ، صص . ك .ر.( و البته موارد متعدد دیگر 

  تبادل القاب و اوصاف و اسامی زشت -4

ناپسند، ضمن اینکه تخم کین در دلها می کارند ، زمینه   پیـروان فـرق اسالمی با تبادل القاب         

و عکس العمل طرف مقابل را . ي را بـراي هر گونه خصومت و کینه کشی فراهم می سازند          

 .از همین نوع است ... ذکر القابی از قبیل رافضی ، ناصبی ، . بر می انگیزد 
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  تشدید و تکثیر اختالف و تحریک احساسات-5

اسـات عامـه مـردم و گفـتن سـخنان مـبالغه آمیز و دور از واقع در           بـازي نمـودن بـا احس      

خصـوص سـایر فـرق سـبب انحـراف اذهـان و کدورت و بروز عکس العمل هاي نامناسب          

اینجانب تمام گرفتاریها و بدبختی     ) : ره(امام خمینی   « .نسـبت بـه بـرادران دینـی می گردد           

نجمی ، ص (».بین آنان می دانم هـاي مسـلمین و دولـت هاي اسالمی را در اختالف و نفاق        

35 ( 

  علماي ضالل -6

علما و اندیشمندان هستند که عموم مردم را می  . عامـه ي مـردم در اخـتالف کمتـر دخیلند            

این . پیامبر اسالم . توانـند بـه جانـب ائـتالف و محبت سوق دهند یا کینه کشی و خصومت       

 :نکته را بارها گوشزد می نماید 

مجیدي .    ( زله عالم و حاکم جائرو هوي متبعا : بعدي اعماالً ثالثه  انـی اخـاف علـی امتـی         

 )54خوانساري ، ص 

. ( ایـتها االمـه انـی ال اخـاف علـیکم فـیما التعلمـون ولکن انظروا کیف تعلمون فیما تعلمون                 

 )54همان ، ص 

 )56همان ، ص . ( اخاف علی امتی ائمه مضلین ان اطاعوهم فتنوهم 

ه ي مردم ، تابع دانشمندان و مبلغان و گویندگان هستند ، اگر آنان              روشـن اسـت کـه تود      « 

همـراه و همسـو باشند و حقایق را به دور از تعصب و لجاج و عناد صرفا به منظور ارشاد      

و هـدایت بازگـو کـرده و بنویسـند ، هرگـز شـکاف و بدبینـی در جوامع پدید نمی آید ، اما                      

ب و عـناد سخن گویند و افرادي کینه توز و  چـنانچه آنـان خـداي ناخواسـته از روي تعصـ        

تشـتت طلـب باشند ، امیدي به اتفاق و اتحاد و اصالح و رشد جامعه مسلمانان نخواهد بود                
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در )15عطایی اصفهانی ، ص .( و امـت اسالمی هرگز طعم گواراي وحدت را نخواهد چشید           

 اصـل اشــاره  بــه ایـن ...  و14 و شـوري  19 و106 و 105قـرآن نیـز در ســوره آل عمـران    

 .گردیده است 

  گفته عوام را مالك قرار دادن -7

بـه همـان نسبت که سخن علماي گمراه می تواند عامه را بشوراند ، پیروي از عوام نیز فرو     

 .رفتن در وادي جهالت و گرفتار شدن در گرداب نادانی است 

  مغالطه ي ناشی از الفاظ مشترك -8

ترك با معانی متعدد ، گاه سبب بروز اختالفات و          طبـیعت زبـان از جهـت وجـود الفـاظ مش           

مثالً در مورد و المطلقات .این مورد در قرآن هم متجلی است     . سـوء برداشـت ها می گردد        

اختالف کرده اند که به معنی طهر یا     » قرء«در مورد کلمه ي     : یتـربض با نفسهن ثالثه قروء       

 آیـه والـذین یظاهرون من       در» ظهـار   « چنـین اختالفـی در خصـوص        . حـیض گـرفته انـد       

یـا اختالفی که بین فقها در خصوص تفسیر آیه الزانیه و الزامی فاجلد  ) 43نسـا، آ   (نسـائهم   

یا اختالفی که در معنی ولی به معنی      « .وجود دارد   ) 2نور ،   ( واکـل واحـد مـنها مائـه جلده          

چنین ) 203واعـظ زاده ، خراسـانی ، ص   (» دوسـت یـا رهبـري و امامـت مـی تـوان یافـت         

اختالفـی را می توان در کالم فقها و علما و بزرگان هم مشاهده کرد که بنا به یکی از دالیل                

 :زیر رخ می نماید 

مثل بی  .  گاهـی ممکـن اسـت فقـیه و مجتهد به علت کثرت احادیث ،حدیثی را ندیده باشد                    -

 در مورد اطالعـی ابوبکـر از حکم سنت در مورد ارث بردن مادر بزرگ ، یا بی اطالعی عمر      

 .استئذان 

 .گاه فقیه حدیث را دیده اما به خاطر علل و خللی در اسناد آنرا نپذیرفته  -
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 .برخی فقها در خصوص پذیرش حدیث واحد شروطی دارند که بقیه ندارند  -

مثالً حجازیان احادیث  . براسـاس اندیشـه اي خـاص حدیثـی را ضـعیف بشـماریم                -

 .عراقی یا شامی را نمی پذیرند 

 .  حدیثی به او رسیده باشد اما آنرا از یاد برده باشد ممکن است -

گاهـی کلمـه اي مشـترك یا مجمل یا احتمال هم معناي حقیقی و هم معناي مجازي                    -

 ؟.را دارد 

  اختالف وراثتی -9

گـاه اختالفات بین مسلمین ناشی از اعتقادات گذشتگان و بازگشت آیندگان به عقاید کهنه و              

( انتهنا ان نعبد ما یعبدء اباونا .  از این مسئله بر حذر می دارد     قـرآن ما را   . فرسـوده اسـت     

اوامر الهی  )87هود،  . ( قالـوا یـا شـعیب اصـلوتک تامرك ان نترك ما یعبد اباونا               ) 62هـود،   

. صرفا به جهت آزادي آدمی در انتخاب راه خویشتن است           » .ال اکـراه فی الدین      « همچـون   

اسکندري .( اد زشت ترین نوع انتخاب دین قلمدادمی کند         قـرآن انـتخاب دین را از آبا و اجد         

 )371، ص 

  اختالف شعار و شعائر -10

. گـاه اخـتالفات جزیـی در مراسـم و مناسـک و شـعائر دینی سبب بروز اختالف می گردد         

یا تفاوت در شعار فرق مختلف  ... اخـتالف در مناسـک حـج یا تالوت اذان ، نماز جماعت یا               

 )203واعظ زاده خراسانی ، ص ... (، یا منصور امت ... بر، الحکم اال ااک... ا: از قبیل 

  تحزب و تعصب -11

ایجـاد احـزاب مذهبـی و سیاسـی و تعصب ورزیدن در حمایت از مذهب خاص یا ملیتی یا                   

قومـی آنهـم بـه صـورت ناشـیانه و غیـر منطقـی امـر پسـندیده نیسـت ، مـثل علـم نمودن                

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 199

وحدت عربی منهاي اسالم هیچ توفیقی نخواهد « زالی شـیخ محمـد غ   . ناسیونالیسـم عربـی     

غـرب منهاي اسالم مساوي است با صفر ، چنانچه اسالمی در کار باشد این اتحاد     . داشـت   

اصـوالً اسالم دین جهان     ) 1383مبانـی وحـدت فکـري مسـلمانان ،          .( هـیچ ارزشـی نـدارد       

... الناس انی رسول اقل یا ایها . خاص و حزب و کشوري نیست   . مشـمول و فراگیـر اسـت        

یا ) 107انبیاء ، .( ما ارسلناك اال رحمه للعالمین . و بازگوید  ) 158اعـراف ،    .( الـیکم جمـیعاً     

نامـه هـاي پیامبـر مکرم اسالم به سران کشورهاي مختلف بیانگر فراگیر بودن دین اسالم                 

قوم و اصالً شرف هر  ) 289جعفـر سـبحانی ، مبانـی حکـومت اسالمی ، ص          .( مـی باشـد     

شیخ محمد شلتوت ) 34خوانساري ، ص .(االسالم یعلوء الیعلی علیه     . حـزب با اسالم است      

 ) 56قمی ، ص .(این مورد را تذکر می گردد

  هوي و هوس سیاست و ریاست -12

ماینطق عن الهوي ان هو اال      « .امـر دیـن ، موضوعی احساساتی بر پایه هوس فردي نیست             

اخوف ما اخاف علی امتی « امبر اسالم هم وارد شده است که     از پی ) 3نجم ،   .( وحـی یوحی    

 .»الهوي و طول االمل 

  جمع و خلط بیان دعوت به وحدت و حمایت از مذهب -13

 یکی از مذاهب اسالمی    -1: متاسـفانه گـاه در محـور وحدت انحراف روي می دهد از قبیل               

 مذاهب مختلف در -2. کنند برگـزیده و بقـیه فـرق اسالمی تنها از آن مذهب برگزیده تبعیت           

یکدیگـر ادغـام شـوند بـه این صورت که مشترکات تمامی مذاهب گرفته شود و مفترقات و           

«  کنار گذاردن همه مذاهب موجود و بازگشت به طریقه           -3. اخـتالفها کـنار گذاشـته شـود         

یعنـی شـیوه ي مسـلمانان و صـحابه و تابعـین قـبل از شکل گیري مذاهب                   » سـلف صـالح   

 . ایجاد مذهبی جدید و کنار گذاشتن مذاهب موجود-4مختلف 
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. بایـد دانست که هیچ یک از موارد فوق هدف وحدت مذهبی و انسجام ملی نمی تواند باشد            

 .بلکه وحدت در عین احترام گذاشتن به عقاید دیگران است 

  یاس از رسیدن به اتحاد -14

خش مسلمین و ملت ما می      بزرگتـرین عاملـی کـه مـی تـواند در رسیدن به اهداف وحدت ب               

تـواند عامل بازدارنده باشد ، یاس و ناامیدي و اظهار ضعف در رسیدن به این مقصد است                

نگرشـی بـه سـیر حـرکاتهاي وحـدت بخـش اما عقیم جهان اسالم می تواند آئینه ي تمام                  . 

 .نمایی از حرکتهاي مایوس وار امت اسالمی دارد 

 . سه سال دوام آورد1958) مصر و سوریه ( جمهوري متحده عربی  -1

 . یک روز1958اتحاد اردن و عراق  -2

 . اصالً محقق نشد1958اتحاد مصر ، عراق و سوریه  -3

 . بهم خورد1963اتحاد مصر و سوریه  -4

 . دیري نپائید1963اتحاد مصر و عراق  -5

 .اتحاد مصر ، سوریه و اردن شش روز  -6

 .وم  سرنوشت نامعل1969) ناصر ، قذافی ، نمیري ( منشور طرابلس  -7

 . چند هفته فقط 1970مصر و لیبی  -8

 .، بهم خورد 1971) مصر ، سودان و لیبی ( جماعیر عرب  -9

 . بهم خورد1974 لیبی و تونس -10

 . یک هفته 1978 سوریه و عراق -11

 . نامعلوم1980 لیبی و سوریه -12
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                                 .        هـنوز شـکل نگرفته     1983) الجزایـر ، مـراکش و تـونس         (  مغـرب بـزرگ عربـی        -13

 )333وزارت ارشاد ، ص ( 

ایـن خـود بهتـرین هشـدار و رهنماست که در شیوه ي حرکت و انسجام مستحکم باید             

 .قدم برداشت و از حرکتهاي ناشیانه و ضعیف خودداري نمود

  دسایس استعمار-15

ي دشمنان و ایـن بحـث خـود فصـلی مستقل می طلبد که براساس آن به اسرار حرکتها      

ولـیکن در ایـن وجیـزه به صورتی مجمل و           . شـیوه ي فعالـیت آنهـا بیشـتر بپـردازیم            

تیتـروار بـه سـیر نفـوذ غـرب و اهـداف آنهـا در راستاي تقویت جبهه خود و تضعیف                    

بارها متذکر می   ) ره(ایـن همـان خطـري است که امام          . سـنگر مسـلمین مـی پـردازیم         

می با داشتن قریب یک میلیارد جمعیت و در دست          چرا باید دولت هاي اسال    « :گـردیدند   

... داشـتن ذخیـره هـاي زیر زمینی و برخورداري از تعلیمات حیات بخش قرآن کریم و                

بخاطـر دخالت استکبار در امور سیاسی و اجتماعی که اینگونه از هم پاشیده و ضعیف           

 )35نجمی ، ص .( باشند 

دآوري نمود که ملتهاي اسالمی از بدو    قـبل از ورود بـه بحـث اصلی این نکته را باید یا             

تکبر ، . تاسـیس مـورد تهـاجم و توطـئه عـوامل بـیگانه خصوصـاً غـرب قـرار داشتند                     

تمامـیت خواهـی و تـرس از اسـالم و مسـلمین و سوابق شکست هاي متعدد آنها را بر       

 هجري  490اتحاد صلیبی ها از     « .آن مـی دارد کـه هـیچگاه دست از دسیسه بر ندارند              

 سال حمله ور شدند ، حداقل صدمه اسالم 200 بار در  8 ایـن اقدامات  است که        یکـی از  

هاشم زهی ،   ( » .و مسـلمین از دسـت دادن سیسیل و اندلس در پی این تهاجمات است                

در گذشـته طـی چـند مرحله همچون جنگهاي صلیبی و حکومتهاي الئیک به            «) 593ص  
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براي رسیدن به این ) 24می ، ص    ق.( جـنگ همـه جانـبه بـا اسـالم و دیـن پرداخته شد                

  اقدام مستقیم: اقدام غیر مستقیم ب : الف . هدف دشمنان به دو شیوه اقدام می نمایند 

 اقدام غیر مستقیم : الف 

ایجـاد ، تحـریک و تجهیـز مشـتی عناصـر بـی خبر و خود فروخته جهت ایجاد رعب و              

تشویش به برادر کشی وحشـت و ناامنـی ، تـرور و ایجاد احزاب و گروههاي مذهبی و       

بـا شـعار دیـن نمـونه اي از اقـدامات آنهاسـت کـه در طی این دهه هاي اخیر با موارد                       

وهابـیت از مقاخرترین و خطرناکترین اقدامات آنهاست که  . مخـتلف روبـرو بـوده ایـم         

 .البته آخرین آنها نخواهد بود

 وهابیت 

یک نمونه . یت می شود  امـروز وهابـیت بـا صـدها میلـیون دالر به اشکال مختلف تقو              «

وهابیت دشمن شیعه است ولی اگر به مذاهب دیگر نوبت برسد نه            . اش در عـراق است      

آنچه از این  ) 20محسنی ، ص    ( » .حنفـی باقـی مـی گذارنـد و نـه شـافعی و نـه مالکی                  

حاصل شده یعنی خون ها را مباح شمردن     ) نسبت شرك به مسلمین     ( عقـیده ي باطـل      

ردن و امـوال آنهـا را غارت کردن و منفجر ساختن خانه ها و     و عـرض و آبـروي را بـ        

وسـایل نقلـیه و مراکـز اداري و تجـاري ایـن اعمـال و مانند آن به اجماع همه مسلمین                      

حـرام و گـناه اسـت زیـرا سـبب هـتک حـرمت نفـوس و اموال است و امنیت و آرامش            

دارند از بین می زندگـی مـردي را که در خانه ها و مراکز کار صبح و شام رفت و آمد             

» بـرد و مصـالح عمومـی جامعه را که بدون آن نمی توانند زندگی کنند بر باد می دهد        

از همین دست ... بابیت ، بهائیت ، قادیانی و    : فرقی از قبیل    )177مکـارم شیرازي ، ص      .( 

 .هستند
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یکـی دیگـر از راههـاي نفـوذ اسـتعمار بـین ملـل علی الخصوص ممالک اسالمی تربیت         

علمـی از ایـن کشـور متناسـب بـا فـرهنگ و ایـده خود است و گسیل کردن این             نسـلی   

ــه کشــور رســالت اســت     ــتحاله شــده ب ــاي . جماعــت اس ــداد 85-6را در ســال ه  تع

 ، ترکیه 3980، کویت 6900 ، عربسـتان  6940لبـنان  : دانشـجویان مسـلمان در آمـریکا        

ان براي دست یابی  ایجـاد جـریان روشـنفکري در ایر       ) 391اسـکندري ، ص     ... ( و2640

 .به اهداف استعمارگرانه در ممالک اسالمی است 

 :اقدام مستقیم : ب 

اسـتعمارگران و جهانخوران به شیوه هاي مختلف نظامی ، صنعتی ، سیاسی ، فرهنگی               

بـه مانـورهاي مسـتقیم مـی پـردازند که در مباحث قبلی روند مختصر این تهاجمات و                    

 .دشمنان اما این . تجاوزات را بر شمردیم 

 صهیونیست ها - 

صـهیونیزم کـه در دامـان یهود و با شعار یهودیت پرورش یافته ، قوي ترین دشمن اسالم                

بلکـه بشـریت اسـت و در آسـتین آن مـی توان دست کلیه ي دشمنان اسالم و ایران را می          

اصوالً قوم یهود به لج بازي و سخت سري و ستیزه از ابتدا مشهور         . تـوان مشـاهده کـرد       

از مجادلـه هـاي دائمی که با پیامبر شان حضرت موسی داشتند و سپس توطئه بر         . دند  بـو 

علـیه حضـرت عیسـی و آنگـاه دسیسـه چینـی بـر علیه اسالم به گونه اي که گوشه اي از                       

-88مائده ( سرسخت ترین دشمنان . توصـیف قـرآن در خصـوص ایـن قوم اینگونه است         

82 ( 

تکذیب کنندگان پیامبر ،    ) 96بقـره ،    ( بان حـریص    دنـیا طلـ   ) 13ممتحـنه ،    (مغضـوبین خـدا     

) 13 و مائـــده 154نســـاء (پـــیمان شـــکنان ســـیاه دل ) 70-71مائـــده (کـــوران و کـــران 
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فتنه ) 44-43مائده  ( دروغپـردازان تحـریف گـر ، جاسوسان تفرقه افکن ، خورندگان حرام              

 آنکه صهیونیست حال. گوشه اي از خصایص این قوم است  ... و  ) 99آل عمران ،  ( انگیـزان   

هـا جماعـت فتنه انگیز و حریصی هستند که حتی یهودیان واقعی هم از آنها اظهار تنفر می                

ایـن گـروه تشـکیالت و فلسـفه خاص خویش را دارد و با حمایت همه جانبه جبهه             . نمایـند   

انستیتوي « .اسـتکبار ، مـتحد و یکـپارچه بـر علـیه اسـالم و مسلمین وارد عمل شده است                     

 تشـکیل گردید و جانشین کمیته جوانان  1974طـرفدار صـلح خاورمـیانه در سـال     جـوانان   

 رئیس انستیتو   1974طی نامه اي در سال      . طـرفدار صـلح و دموکراسی در خاورمیانه شد          

تاسـیس انسـتیتو را اعالم و اظهار کرد که به نظر ما اسرائیل در میانه   » کـارل گـرش مـن     «

درك مسائل این کشور به خصوص براي کسانی که جـدال بلند مدتی است براي بقاي خود         

او اعالم کرد که برنامه هاي آموزشی       . در آیـنده رهبران آمریکا خواهند بود ، ضروریست          

کمیـته جـوانان را ادامـه خـواهد داد تـنها بـا یـک تفاوت بزرگ و آن اینکه انستیتو سازمان               

موجب امنیت مالی انستیتو   معـاف از مالـیات خـود کسـر نمائید و این امتیاز              . خـواهد بـود     

 )411لی اوبرین ، ص ( ». خواهد شد 

تجزیه لبنان به : روزنامـه یهـودیت و صهیونیزم ، ایدئولوژي خود را اینگونه بیان می کند      « 

پـنج ایالـت ، تجـزیه مصر وزایل کردن قدرت مرکز آن ، تجزیه سوریه و عراق به دولتهاي                  

به جزیره عربی و به طور خالصه انهدام     کـوچک مذهبـی یـا قومـی بـه نابـودي کشاندن ش             

وزارت ...( تمـام جهـان عـرب ، نقشه دقیق و منظم رهبران صهیونیستی را تشکیل می دهد                  

 )343ارشاد ، ص 

مـنافع استراتژیک اسرائیل به کشورهاي عربی خاورمیانه ، مدیترانه           : 1981اریـل شـارون     

 بایـد بـه جهـت امنیتـی تا        ایـن مـنافع    80در دهـه ي     . و دریـاي سـرخ محـدود نمـی شـود            

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 205

کشـورهاي تـرکیه ، ایـران ، پاکستان مناطقی چون خلیج فارس و آفریقا خصوصاً شمال و          

 ) 342وزارت ارشاد ، ص .(مرکز آفریقا گسترش یابد 

در جهان فعلی خطر صهیونیست علیه اسالم یک        « .فعالـیت ایـن گـروه صرفاً نظامی نیست          

. تصرف فرات و نیل و تصرف مکه و مدینه هستند       این قوم در اندیشه     . تهدیـد جـدي است      

... ایـن خطـر فقـط نظامی و سیاسی نیست بلکه پرورش نیروهایی از قبیل سلمان رشدي و              

شاید بنابر همین کینه    ) 24نجمی ، ص    ( » .بـراي تقـویت بعـد علمـی و فرهنگی اسالم است             

ا التتخذوا الیهود و یـا ایهـا الذین آمنو    « : ورزي ایـن قـوم اسـت کـه در قـرآن آمـده اسـت                 

 ) 52مائده ، ( » ...النصري اولیاء بعضهم اولیاء بعض 

 انگلیس 

رهبر « .اسـتعمار پیـرو پیشگام و جلودار نقشه هاي شوم و اختالف انگیز بر علیه مسلمین                  

مـن مـی خـواهم ایـن را بگـویم در این کار انگلیسی ها از بقیه دشمنان استعماري      : انقـالب   

ران ، تـرکیه و کشـورهاي عربـی و در شبه قاره هند اینها سالها زندگی              در ایـ  . متبحرتـرند   

کـرده انـد و بـا رمـوز کـار آشـنا هستند که چگونه می شود سنی را علیه شیعه و شیعه را        

 )16رهنمودها ، ص (» .علیه سنی تحریک کرد 

مه من حداقل دو سناریو و برنا    « .نمـونه اي از سیاسـت هـاي آنها این نظر جان گراو است               

یکی . را کـه مـی توانـند منجر به هرج و مرج شده به سقوط تدریجی بیانجامد در نظر دارم       

نیـروهاي تمرکـز یافـته کـه توسـط نارضایتی هاي منطقه اي و قومی تحریک شده باشد و               

اگـر بـا ایـنها بـه انـدازه کافـی به طرز غلطی روبرو شوند ممکن است باعث تعطیل شدن و              

.( نفاق در مدارس بین محصلین و بین کادرهاي مدارس . ردند بسـته شـدن مناطقـی نفتی گ      

این کشور  . اینها نمونه اي از راهکارهاي این دشمن قدیمی اسالم است           ) . 179علـوي ، ص     
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ارتـباط ایـران بـا کشـورهاي اروپایـی و همچنین      « .در ایـران هـم سـابقه ي حضـور دارد            

هر . ز عصر صفوي قوت گرفت      کشـورهاي همسـایه از طریق روابط سیاسی و بازرگانی ا          

یـک از دول اروپایـی سـعی مـی کردند با عالیق مشترکی مانند تجارت با ایران یا تضعیف                     

در این میان انگلستان با تاسیس      . دولـت عثمانـی و با اتحاد با ایران باب روابط را بگشایند              

 سال  شـرکت انگلیسـی مسـکوي ورود نمایـنده ي آن دولت آنتونی چنکیسنون به ایران در                

 ق فـتح بـاب کرد و سپس با تاسیس شرکت انگلیسی هند شرقی و ورود نماینده ي آن        968

 ق ودایر کردن نمایندگی در بندر جاسک و شهرهاي  1026ادوارد کانـاك بـه ایران در سال         

مستر همفر ، جاسوس ) 180شعبانی ، ص .( شـیراز و اصـفهان وارد مـرحله جدیـدي شـد         

... ا مذهب و مراکز مذهبی ، گسترش ترورسیم بین مسلمانان و         انگلیسـی دقـیقاً به مبارزه ب      

 )387اسکندري ، ص .( اشاره کرده است 

ایـن دشـمنان در حالـی در فکـر توطـئه و تفرقه بین ملت مسلمان و مملکت ایران هستند که       

پولشان واحد اقتصاد   . خودشـان روز بـروز بـر وحـدت و انسـجام خودشـان مـی افزایند                  

بـا کمال تاسف برخی از سران کشورهاي اسالمی    « در حالـیکه    ... د و   واحـد ، مـذهب واحـ      

حضرت . بـراي انـتقام از کشـورهاي اسـالمی دیگـر با آمریکا و اسرائیل همکاري می کنند        

غزالی ، مبانی ( » .علـی هـم از سسـتی یارانش در برابر هجوم دشمن همین گله را می کرد             

 )1383وحدت فکري ، 

 :آمریکا
ر مسیحیت و مبارزه با ترروریسم کشورهاي اسالمی را عرصه جوالن آمریکا با شعا

قرار داد و با ایجاد شکاف در بین مسلمین هر روز زمینه نفوذ خود را بیشتر فراهم می 

 م ولفو ویتس طراح و استراتژیت 1992در هملن روزهاي آغاز جنگ سرد درسال . کند
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« : بیان کرده ... لت بوش پسر معروف در زمان بوش پدر و معاون وزیر دفاع در دو

ایاالت متحده آمریکا باید نظم نوین جهانی را  بر پا و رهبري کند و براي محافظت از آن 

باید به رقباي بالقوه خود تفهیم کندکه حتی هوس رقابت با آمریکا و ایفاي نقش بزرگتر 

 تجدید حیات براي رسیدن به چنین هدفی ،... در منطقه یا جهان را در سر نپرورانند 

 ».نظامی آمریکا بسیار ضروري است 

آرتور اچ واندرنبرگ در رابطه با توسعه طلبی همه جانبه آمریکا در نیم قرن اخیر می 

ما نطق خداحافظی .  ساله اخیر آمریکا را شکسته ایم 150ما سیاست سنتی « :گوید 

قدرت آسیا ، اروپا و ما خویشتن را در سیایت و جنگهاي . واشنگتن را کنار گذاشته ایم 

ما در راهی گام گذاشته ایم که هیچ راه بازگشت ار آن . آفریقا کامال در گیر کرده ایم

این همان سیاستی است که امروز قصد تجزیه عراق ، افغانستان ) الون،جان(».وجودندارد

مریکا و حمله به ممالک اسالمی به عنوان بزرگترین نیروي مقاوم در برابر جاه طلبی آ... ، 

 .دارد

 :مرزهاي جغرافیایی 

نمـونه اي از دسـایس اسـتعمار اسـت که به نوعی وحدت و انسجام و اتحاد امم اسالمی و               

این مرزهاي ساختگی به هیچ دولت : به قول غزالی . حتـی یک کشور را در هم ریخته است          

د نکته را استعمارگران در انتخاب مرزها چن   » .کوچکـی اجازه کمک به دیگري را نخواهد داد        

 .لحاظ قرار داده اند 

مرزهاي ناپایدار و در حال نوسان انتخاب کرده اند تا امکان مجادله و مناقشه دائمی             : الـف   

مثل مرز هیرمند در سیتان ، مرز آبی ایران و عراق     . بـین ملـل اسـالمی وجود داشته باشد          

 .در غرب 
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یک قوم را به دو قسمت تقسیم در انـتخاب محـور مرزي به گونه اي عمل نموده اند که             : ب  

بخشی از آنها در یک کشور و بخش دیگر در کشور دیگر تا امکان نفوذ ، سوء   . نمـوده انـد     

اسـتفاده و تـبادل اطالعـات و دشـواري کنتـرل مـرز و احتماالً ادعاي استقالل و یکی شدن           

ران و مثل مرز بلوچستان ای. مـناطق مـرزي و مبارزه با حکومت مرزي وجود داشته باشد            

پاکسـتان ، سیسـتان در ایـران و افغانسـتان ، تـرکها ایران و آذربایجان و ترکیه ، کردهاي               

 .ایران و عراق 

تحـریک و تشـویق و تجهیـز مناطقـی مـرزي بـا عنایت به ویژگی هاي خاص مذهبی و                     : ج  

قومـی بـراي مـبارزه با حکومت مرکزي و ادعاي استقالل و اتحاد با بخش مقابل در کشور        

 .دیگر 
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 :فصل دوم 

 عوامل اتحاد     

 

 ضرورت اتحاد 

در فصـل قـبل بـه عـوامل ایجاد تفرقه و آسیب ها انسجام ملی و مذهبی پرداختیم اکنون با            

 عنایت به اینکه 

 ) مولوي(جان و گرگان وسگان از هم جداست           متحد جان هاي شیران خداست 

 . وحدت قلبی و باطنی امت اسالمی با قومیت و تخرب و تعصب از بین نمی رود و اینکه

 امر حق را حجت و دعوي یکی است                     خیمه هاي ما جدا دل ها یکی است 

 )اقبال الهوري( از حجاز و چین و ایرانیم ما                        شبنم یک صبح خندانیم ما 

اسالمی ، وحدت « .نـوع وحـدت و انسـجام وحدت عقیده و فکر است    چـرا کـه عالـی تـرین      

حقیقـی در اجـتماع و مـیان گـروههاي گوناگـون تنها در صورت وحدت فکر وارده عقالنی                   

محقـق مـی شـود ، بنابـراین ملـت و جامعـه اسـالمی عـبارت اسـت از مجموعه گروههاي                       

گ و قانون واحد را براي مختلفـی که بر اساس عقیده و فکر واحد ، زندگی مشترك و هماهن          

 ) 8زنجانی ، ص ( » .تنظیم حیات اجتماعی و فردي خود انتخاب کرده باشند 

بـر ایـن اساس ، برقراري انسجام و اتحاد بین ملل اسالمی و ممالک دینی با عنایت به خطر             

باید ...  آل عمران 103بـه مقتضاي آیه شریفه      « .دشـمنان ضـرورت بیشـتر پـیدا مـی کـند             

سـلمان در کنار مسلمانان باشد هماهنگ و با هم به ریسمان الهی اعتصام جویند            همـواره م  
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و هرگـز از اتحاد و اتفاق و همدلی که نعمت ویژه الهی و منشا رسیدن به کمال نهایی است                  

غفلـت نکنـند و از خطـر اخـتالف و دشـمنی بـا همدیگـر کـه همانند حرکت در لبه پرتگاه و                     

 )14عطایی اصفهانی ، ص (» .گودال آتش است ، غافل نشوید 

اتحـاد و انسـجام اصـلی اسـت کـه در قرآن سیره ي نبوي و کالم علوي و زندگی صحابه                 

کـرام قابـل مشـاهده است و اینهمه سفارش و رفتار عملی خود بهترین و دلیل براي نزدیک       

قبل از پرداختن به این بحث الزم       .شـدن هـر چـه بیشتر مومنین و مسلمین به یکدیگر است              

 . ذکر است که وحدت ممکن است به یکی از طروق زیر حاصل گردد به

 )اساس وحدت عشیره اي . ( همانندي نژادي و همخونی است : الف 

 )ناسیونالیسم عربی عبدالناصر( همزبانی : ب 

 همبستگی اقتصادي : ج 

 )اتحاد جماهیر شوروي ، اتحادیه شیخ نشین هاي خلیج فارس ( اتحاد سیاسی : د

 .اد در مذهب و عقیده که این بهترین و پایدار ترین عامل انسجام و اتحاد است اتح: ه 

  اتحاد و انسجام در قرآن -1

قـرآن کـریم که تجلی کالم حق متعال است ، بارها ما را به انسجام و یگانگی فرا می خواند            

نتم اعداء اذا ک ... جمیعا و ال تفرقوا   ... واعتصـوا بحبل ا   : بـارز تـرین دعـوت ایـن اسـت کـه             . 

قرآن انسجام ما را بر گرد حبل       ) 103عمران  . ( فالـف بـین قلوبکم فاصبحتم نبعمته اخوانا         

 اما این حبل چیست ؟ . الهی بهترین اجتماع می داند 

تفسیر المنار هم . الممـدود من السماء الی االرض      ... هـو حـبل ا    ... کـتاب ا  : در حـدیث آمـده      

فرات بن ابراهیم کوفی یکی  ) 20 ، ص4عبده ، ج(  است حـبل را به همین مفهوم کتاب گرفته    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 211

انا : اعرابی از پیامبر در مورد آیه پرسید ، پیامبر فرمود : از علمـاي حـدیث قرن سوم گوید        

  ) 55علوي ، ص. ( و علی حبله ... نبی ا

قر طبی کتاب قرآن میداند و . علـی بـن ابـرهیم قمی منظور حبل را توحید و والیت می داند               

  ) 56-55همان ، صص . ( ن مبارك ، آنرا جماعت می داند اب

تفاوتـی در اصـل انسـجام و جمع شدن مسلمین برگرد یکدیگر در هیچ یک از تفاسیر نهفته              

قرآن اتحاد مسلمین را . نیسـت و اخـتالف مصـادیق خدشـه اي بـه اصـل وارد نمـی نمایـد             

والمو . ( ا فرا می خواند هماهنگـی و وحـدت کبري می داند و حتی به وحدت کلیه رسالت ه            

 ) 285بقره ، ( » . و مال ئکته و کتبه و رسله ال تفرق بین احد من رسله          ... مـنون کـل آمـن با      

و . لعلکم ترحمون ... انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخوایکم و اتقواا    « : و بـاز می فرماید      

و همه یک  ) 138بقره ،( » صبغه ... و مـن احسن من ا ... صـبغه ا « : همـه یـک رنـگ بگیـرند       

و « . و بـا یکدیگـر تعـاون و همکـاري داشته باشند             » نحـن لـه عابـدون       « . معـبود بگیـرند     

و همچـنانکه از ایـن آیه استنباط می گردد       » المومـنون و المومـنات بعضـهم اولـیاء بعـض            

 انفال 46 آل عمران و 107تا100 حجرات و 29و10در آیات . خـاص جـنس محـدود نیسـت        

 . ت مشابه بر وحدت مومنین دارد تاکیدا

شما اي امت «: از قبیل . از طـرف دیگـر ، بـه وحـدت مسـلمین بـه گونه ي ویژه می پردازد          

اسـالمی ، بهتـرین امت ها هستید که به سود و نفع انسانها آفریده شده اید ، مادامی که امر              

  )13رات ، حج( »  . به معروف و نهی از منکر نمائید و به خداوند ایمان آورید 

قـرآن متذکـر شـده اسـت که این اتحاد و انسجام در حالی در بین مومنان ایجاد شده است          

از الفت دور . کـه قبل از اسالم آوردند در توحش و جهالت و مکاوحت زندگی می گذراندند             

حال اگر اضافه  )63انفال ،   . ( و از کیـنه سرشـار بودند و از صراط مستقیم فاصله داشتند              
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 بـر این آیات که عالوه بر دعوت به اتحاد ، از تفرقه ها را بر حذر می دارد ، با تعداد          نمائـیم 

 .زیادي از آیات روبه رو می شویم که بیانگر اهمیت موضوع است 

  حدیث نبوي-2

پیامبـر اسـالم کـه خـود بهتـرین الگـوي وحدت بخش مسلمین است بارها ما را به اتحاد و                

 جدائـی بـر حـذر مـی دارد و مومنان در دوستی و رحمت و        انسـجام فـرا مـی خـواند و از         

عطـوفت بـه یکدیگـر مانـند اعضـاي پیکـر انسـانند ، هرگاه عضوي رنجور و درمند گردد ،                

 ، مسلم 32نجاري ، ص  ( » . اعضـا دیگر هم از بیدار خوابی و سوزش تب متاثر می گردند              

ت مسلمین کناره گیر کسـی کـه یـک وجب از جماع   : در جـاي دیگـر مـی فـرماید           )66، ص   

 )121مصطفوي ، ص .( مرگش در حال جاهلیت است 

براي ) 179علوي ، ص  ( » و الجماعه خیر و الفرقه عذاب       « :جماعـت را سـعادت می شمارد        

ایـنکه اهمـیت اتحـاد و انسجام امت اسالمی را یادآور شود ، این تمثیل زیبا را ذکر می کند                    

ا گوسفند جدا شده از گله را می خورد یا در           شـیطان گـرگ آدمـی اسـت و گـرگ هم تنه            « :

( پایبند جماعت باشید ، زیرا شیطان قرین تنهایی است و از دو نفر          : حـدیث دیگر می فرماید    

 ) 598هاشم زهی ، ص .( دورتر است ) جماعت 

  سیره عملی پیامبر -3

تلف و به لذا در مراحل مخ. از آنجائـیکه پیامبـر اسـالم نمـاد کامـل انسـجام و اتحـاد است           

اشـکال گوناگـون ، اقـدامات وحـدت بخشـی را انجـام مـی دهـند ، نمونه اي از این اقدامات              

 .موارد زیر است 

 )56 ، ص 2طبري ، ج( بر پا داشتن نماز به جماعت  -1

 دعوت مسلمین در خانه ارقم و تشکیل جماعت سه سال بعد از بعثت  -2
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 اجتماع مسلمین در ورود به شعیب ابی طالب  -3

  جمعی به حبشه هجرت دسته -4

 »حرب االحمر«مالقات با نمایندگان مدینه در عقبه منی و بستن پیمان  -5

 رفتن به مدینه بر پا داشتن نماز و بناي مسجد قبا  -6

سـاختن منـزل و اختصـاص آن براي مسجد و نماز و اصحاب صفه و مقرر کردن           -7

 اذان به عنوان نداي وحدت 

 نخستین منشور اساسی براي مجتمع اسالمی  -8

 حاد بین مهاجر و انصار ات -9

 عمره االقضا )  سال بعد از هجرت 7(  بر پا داشتن حج -10

  فتح مکه و رفتار مسالمت آمیز و ایجاد وحدت -11

  حجه الوداع و اجتماع عظیم مسلمانان-12

 )مثل ازدواج با حفصه ، ام سلمه ، سوده (  وصلت پیامبر با قبایل مختلف -13

 )99-100 صص مدیر شانه چی ،(  شوري-14

 سیره ي عملی صحابه جهت ایجاد انسجام 

جز سعد (پـس از اسـتقرار خالفـت خلـیفه اول ، اجتماع جمعه و جماعات مسلمانان           -1

 .برگزار می شد) بن عباده 

 در احکام دینی اگر نمی دانستند به دیگري مراجعه نمی کردند -2

جنگ با ( در مسـایل مهـم سیاسـی جـز بـا نظـریه شوراي کاري فیصله نمی یافت                  -3

 ).رومیان که حضرت علی خلیفه را از حضور شخصی بر حذر داشت 

 . مشاوره توسط صحابه در امور اجتماعی بلکه در موضوعات شخصی -4
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 )106مدیر شانه چی ، ص (مصاهرت و پیوند ازدواج بین صحابه  -5

شـادمانی عمـر هـنگام ضـرب خوردن توسط غالم مغیره از اینکه ضارب مسلمان                -6

 ).بخاري ، در مقتل عمر.( ین سبب تفرقه گردد نیست ، مبادا ا

قاتل ابن صفیه : فرمود )  ع(در جـنگ جمـل به مژده دهنده قتل زبیر ، حضرت علی            -7

 .آنرا سبب تفرقه و تشتت آرا می دانست . فی النار

بـن زبیـر و مـروان حکم براي حفظ    ... بـاز گـرداندن محتـرمانه عاشـیه و عفوعـبدا         -8

 آرامش و انسجام

دینه پس از شهادت امام حسین و گریختن مروان و خاندان و پناه بردن     قـیام اهل م    -9

و موارد ) 108مدیر شانه چی ، ص (بـه خانـه ي علی بن حسین و پناه دادن به وي          

 متعدد دیگر 

هـر چـه از صـدر اسـالم فاصله می گیریم ، حرکات وحدت آفرین و انسجام بخش کمتر و                 

 .آسیب هاي تفرقه بیشتر می گردد

  انسجام بخش محورهاي

مسـلمین بـراي رسـیدن بـه وحـدت دسـتاویزهاي مختلفـی دارند که به نمونه هایی از آنها                    

 .اشاره می گردد

از نظـر اسالم ، توحید و پاي بندي به اصول و اندیشه      : یکـتا پرسـتی و یکتاگرایـی         -1

هـاي برخاسـته از اعـتقاد بـه خـداي یگانه ، زمینه ي وحدت و یکپارگی مردم را به             

 )1361عسکري ، ص (» . نسانی کلمه فراهم می کندمفهوم ا

 یگانگی شریعت و آیین کتاب  -2

 )59نساء ،ص .( و اطیعوالرسول و اولی امرمنکم ... اطیعو ا: وحدت رهبري  -3
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 .همان هدایت به سوي خداوند و خیر است : وحدت هدف  -4

 مسجد و اقامه نماز جماعت و جمعه  -5

 حج  -6

به مسلمین امت   » اي مردم   « ره عمومی است    نداي قرآن هموا  : ابعـاد جهانی اسالم      -7

 . اطالق می گردد ، در کتب فقهی دارالکفر و دارالسالم گویند

 انما المومنون اخوه: حریت و برادري اسالم  -8

 مبارزه با دشمن مشترك و استعمارگران  -9

  اشتراکات فراوان مذاهب بزرگ اسالمی -10

  چشم پوشی کردن از اختالفات جزیی و لفظی -11

 :واید اتحاد و انسجام ف

امت « تحقـق آرمـان بـزرگ و واحـد اسـالم براي تغییر و تحول وضعیت موجود                     -1

 »واحده  اسالمی 

 همکاري و گفتگوي مثبت با کلیه مذاهب اسالمی  -2

 ترویج اسالم و حمایت از اسالم  -3

 تایید و نصرت خداوند  -4

 بازگشت مجد و عظمت مسلمین و پیروزي بر دشمنان اسالم  -5

 قالل اسالمی کسب است -6

 آسیب ناپذیر شدن مسلمین  -7
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 راههاي رسیدن به انسجام در جامعه کنونی 

 
 
 محبت

 گذشت و مدارا

       عدالت

 پرهیز از برادر کشی و هتک حرمت

 راه هاي رسیدن به انسجام      پرهیز از تکفیر یکدیگر

 از تهمت و غیبت بپرهیزید

 چاپ کتب و نشریات مشترك

 افکار و قضاوت آراتبادل 

 دانشگاهها و مراکز علمی مشترك

 تبادل استاد و دانش پروژه

 

 محبت مسلمین نسبت به یکدیگر : الف 

به . در ایـن بـاب آنقـدر حـدیث و روایـت وارد گـردیده اسـت که تمام آنها قابل ذکر نیست              

ت که کاخهاي سر به فلک کشیده بهشت شایسته کسانی اس        : پیامبـر اسـالم     :عـنوان نمـونه     

سوگند به : پیامبر اسالم )19شرف الدین ، ص .( در راه خـدا بـا یکدیگـر دوستی می ورزند     

آن خدایـی کـه جـان مـن در اختیار اوست هیچ بنده اي مومن نخواهد شد مگر آنکه دوست       

بر : حضرت علی )17همان ، ص  .( بـدارد بـراي برادر خود آنچه را براي خود دوست دارد             

.( ادران دینی که آنان هم در دنیا و هم در آخرت کمک خواهند بود             شـما بـاد دوسـتی با بر       

 )21همان ، 

او بـراي بـرادرش چون دیدبان و آینه و    . مسـلمانان بـرادر مسـلمان اسـت         : امـام صـادق     

هرگز بوي خیانت نکرده با او خدعه نمی کند ، ستم بر او روا ندارد ، وي را                . راهـنما اسـت     

 .و موارد دیگر ) 18همان ، ص .( ز نمی شمرد تکذیب نکرده ، غیبتش را جای
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  گذشت و مدارا–ب 

خداوند به دلهایتان نگاه می کند ، کسی که قلب صالحی دارد ،        : پیامبـر اسـالم مـی فـرماید         

  )342 ، ص 16قرطبی ، ج. ( خداوند به او لطف می کند 

یزند که به در روز قـیامت نـدا دهـند همسـایگان خـدا کجایند ، گروهی برخ      : حضـرت باقـر     

. (  خاطـر خـدا بـا یکدیگـر دوسـتی مـی کردند و بذل و بخشش و دید و بازدید می نمودند                         

ــدین ، ص   ــالم   )20شــرف ال ــر اس ــن   : پیامب ــق الحس ــن الخل ــن الحس ــیدي . ( ان احس مج

  )22خوانساري ، ص 

  عدالت–ج 

وري بــه اصــل عــدالت محــ...  نحــل و 90 انعــام ، 152 مائــده ، 8در قــرآن مجــید در آیــات 

عدل ساعه خیر من عباده سبعین      : پیامبر اسالم می فرماید     . مسـلمین تـوجه گـردیده است        

  )544طبرسی ، ص . ( سنه قیام لیلها و صیام نهارها 

  پرهیز از برادر کشی و هتک حرمت–د 

پیامبـر اسـالم بارهـا مـا را از هـتک حـرمت ، تجـاوز به حریم سایر مسلمین و قتل آنها بر          

خون و مال و شرف شما بر شما : از جملـه در حجـه الـوداع فـرمودند      . حـذر کـرده اسـت    

همه چیز : در جاي دیگر فرموده است . حـرام اسـت ، مانـند حـرام بودن امروز در این ماه            

همچنین  ) 592هاشم زهی ، ص . ( خون و مال و شرفش . مسـلمان بر مسلمان حرام است       

ت ، کوچکترین آنها مسئولیتشان را ادا خـون مسـلمان بـا هم مساوي اس     « : فـرموده اسـت     

 » . می نماید و دورترینشان را پناه می دهند و آنان با یکدیگر متحد و یکپارچه می باشند 

معـاذ بـن جـبل را به یمن فرستاد ، سفارش کرد اگر اسالم              ) ص(نقـل اسـت وقتـی پیامبـر         

  )31شرف الدین ، ص . ( آوردند ، هرگز متعرض آنها نشود 
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چون شخصی از ترس نیزه من کلمه شهادتین :  زیـد در واقعـه حـرقه می گوید          اسـامه بـن   

تـو او را کشتی پس از اینکه به یکتایی خدا    : پیامبـر از او پرسـید       . گفـت ، مـن او را کشـتم          

شـهادت داد ؟ آنقـدر این جمله را تکرار کرد که من آرزو کردم اي کاش قبال مسلمان نشده           

  )32همان ، ص . ( بودم 

د بـن عمـر از حضـرت رسـول پرسـید اگـر در جـنگ کافري یک دست مرا قطع کرد ،             مقـدا 

بخاري ، باب اعزام . ( او را نکش : سـپس کلمـه شهادتین گفت ، تکلیف چیست ؟پیامبر گفت         

همچنـین در صحیح مسلم و مسند احمد بارها به این مطلب اشاره             ) علـی و خالـد بـه یمـن          

 .شده است 

 : ط غالم مغیره ، ضربت خورد ابن عباس گفت وقتی عمر ، خلیفه دوم توس

وقتی شهادتین را به زبان آوردند و رو به        : را بکشـیم ؟عمـر گفت       ) قاتلـین   ( مایلـی آنانـرا     

شرف الدین ، ص .( قـبله نمـاز خـواندند و حج به جا آوردند ، دیگر چگونه آنها را می کشید          

36(  

  پرهیز از تکفیر یکدیگر–ر 

نـی از دیـدگاه پیامبـر اسـالم و سـایر ائمه دین بسیار ناپسند تلقی           کافـر خـواندن بـرادر دی      

 : در حجه الوداع می فرمایند . گردیده است 

بعـد از مـن بـه طـرف کفـر برنگـردید ، بـه شیوه اي که بعضی بعضی دیگر را بزنند و می                 

ی اي کافر این کلمه به یکی از آن دو برم      : هـرگاه مسـلمانی به مسلمان دیگر گفت         : فـرماید   

 :در خصوص حیطه ي مسلمانی رسول خدا می فرماید  )593هاشم زهی ، ص . ( گردد 

کسـی کـه یکتایـی خدا را گواهی کند ، قبله ي مسلمانان را قبله خود قرار دهد ، همانند آنان              

نمـاز بگذارد و از گوشتی که آنان پاك و حالل می دانند ، بخورد مسلمان به شمار می رود              
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شرف الدین ، . ( بهـره مند شده ، مشمول وظایف مسلمانی خواهد شد       و از مـزایاي اسـالم       

از آنجائـیکه در مـباحث قبلـی بـه ایـن مـوارد پـرداختیم از تکـرار آنها پرهیز می                       ) 25ص  

 .نمائیم

 . از تهمت و غیبت و خصومت نسبت به هم بپرهیزید –ك 

رحمت الهی دور   مـومن چون برادر  پدر و مادري مومن است از            ) : ع(امـام موسـی کـاظم       

بـاد کسـی کـه بـه بـرادر خود تهمتی بزند و با او به دوروئی رفتار کند از رحمت الهی دور          

. بـاد کسـی که برادر دینی خود را نصیحت نکند ، خود را بر او ترجیح و یا از او غیبت کند                 

  )301 ، ص 2اصول کافی ، ج ( 

  چاپ کتب و نشریات مشترك –گ 

  آرا تبادل افکار و تضارب–ل 

  دانشگاهها و مراکز علمی مشترك–م 

  تبادل استاد و دانش پژوه–و 
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عبده، محمد، تفسیرالمنار، سیدمحمد رشیدرضا، دارالمعرفه، لطبعه  -21
 .الثانیه، بیروت

عسکري، مرتضی، در راه وحدت، واحد تحقیقات اسالمی، بنیاد بعثت،  -22
 .1361اول، 

 .، قم1383، عطایی اصفهانی، چرا؟ چرا؟، ناشر امیرالعلم -23

علوي مقدم، محمدعلی، کتاب وحدت اسالمی، وزارت ارشاد اسالمی،  -24
 .1362اول، 

عماره، محمد، رساله التقریب، العدد الحادي و الثالثون، الدوره الثامنه،  -25
 .م200/  هجري 1422محرم، ربیع االول، 

غزالی، محمد، مبانی وحدت فکري، فقهی، فرهنگی مسلمانان، مترجم  -26
 .1383لیمی، نشر احسان، اول، عبدالعزیز س

قمی، محمدتقی، منادیان تقریب مذاهب از نظر تا عمل، نشر ادیان ، اول،  -27
 .، قم1386

کلینی رازي، محمدبن یعقوب، الفروع من الکافی، علی اکبر غفاري،  -28
 .، تهران1367دارالکتب االسالمیه، سوم، 

ناصري،  لی اوبرین، سازمانهاي یهودیان آمریکا و اسراییل، مترجم  -29
 .1369مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، اول ، 

 .، بیروت1372متقی، علی ابن حسام، کنزالعمال، مؤسسه الرساله،  -30

محسنی، محمدآصف، تقریب مذاهب از نظر تا عمل، نشر ادیان، اول،  -31
 .، قم1386

، 1385مجیدي خوانساري، غالمحسین، نهج الفصاحه، انصاریان، سوم،  -32
 .قم

 .1362 کاظم، کتاب وحدت، وزارت ارشاد اسالمی، اول، مدیر شانه چی، -33

 .مسلم، صحیح، شرح االمام النووي، دارالفکر، بی تا -34

 .1362مصطفوي، سیدجواد، کتاب وحدت، وزارت ارشاد اسالمی، اول،  -35

مکارم شیرازي، وهابیت بر سر دو راهی، انتشارات مدرسه امام علی  -36
 .1385ابن ابیطالب، چهارم، 

احمد صادقی : رف الدین، وحدت امت اسالمی، ترجمه موسوي عاملی، ش -37
 .1362اردستانی، نشر حاذق، قم، 
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میر جعفري، حسین، تاریخ تیموریان و ترکمانان، دانشگاه اصفهان،  -38
1381. 

 .1385نجمی، محمدصادق، تجلی وحدت، نشر مشعر، چاپ چهارم، بهار،  -39

، اول، واعظ زاده خراسانی، محمد، کتاب وحدت، وزارت ارشاد اسالمی -40
1362. 

 .وزارت ارشاد اسالمی، صهیونیسم دشمن وحدت مسلمین، کتاب وحدت -41

هاشم زهی، مولوي نبی بخش، کمیسیون اجتماعی هجدهمین همایش  -42
 .1385علمی ـ تحقیقی مذاهب اسالمی، زاهدان ، 
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