
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  10/9/1389: تاريخ دريافت
  1389، زمستان 16 سال چهارم، شماره   15/11/1389: تاريخ پذيرش

  

   و فرهنگ مهدويتشدن جهاني
  ديدگاه آيات قرآن كريم و روايات اسالمي از

حسين خنيفر
*

  

جواد زروندي
**

  

نفيسه زروندي
***

  

  چكيده

 در عرصـه    يآور گـسترده و شـگفت    هاي   يا شاهد تحوالت و دگرگون    يامروزه دن 

ـ       ،استي س ، فرهنگ ، ارتباطات ،اقتصاد  يالملـل در راسـتا     ني معاهـدات و امـور ب

رات و تحوالت گـسترده در جهـان و         يين تغ ي به علت وقوع ا    . شدن است  يجهان

ـ تـوان آن را ناد     ، نمـي   شـدن  يت موضـوع جهـان    ياهم ده گرفـت و از بحـث و      ي

 و  گونـاگون  ابعـاد    نسبت بـه   آگاهانه   ينيب  واقع .ديگو درباره آن چشم پوش     و گفت

هـاي   يو ناكارآمـد  ها   ي درك كاست  ، شناخت وضع موجود   ، شدن يده جهان يچيپ

 نيازمنـد  ،آنبرابـر   ده و برخورد آگاهانه و فعال در        ي مواضع سنج  كارگيري  به ،آن

  .است ه آنيسو ق و همهيمشناخت ع

 .انـد   نهـاده  ي شدن رو به فزون    يپردازان جهان  هيان و نظر  يدر جهان معاصر، مدع   

و ها    در طول قرن   »4ي حضرت مهد  يحكومت جهان «ه  يز با ارائه نظر   يعه ن يش

ـ  داعي،متمادهاي   سال  ي،فرهنگـ هـاي    در عرصـه يشـمول   جهـان يدار اصـل  هي

نـده و   ي توجه به آ   ،عيژه در مكتب تش   يو  به ،زيرا در اسالم  ؛  بوده است . .. و ياسيس

 امـام   ي واحد بر اساس قـسط و عـدل و تحـت رهبـر             يل حكومت جهان  يتشك

ت مطرح  ي به نام مهدو   ،خ اسالم ي در تار  مسئلهن  ي ا . دارد ويژه يگاهي جا ،معصوم

                                                            
   . دانشگاه تهراندانشيار *

  (javadzarvandi@gmail.com) . علوم قرآن و حديث، مدرس دانشگاه ارشد كارشناسي **
   .كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تهران ***
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اسـالمي   جامعـه    ين عوامل رشـد و بالنـدگ      ين اعتقاد از توانمندتر   ي ا .شده است 

   .قت بزرگ استين حقيعه در گرو اي اسالم و شياست و بقا

 ضمن  ، شدن ينه جهان يمطرح در زم  هاي   م از بحث  ين نوشتار برآن  ي در ا  رو  از اين 

 م و ي بزن ي مهدو ي فهم و درك حكومت جهان     ي برا ي پل ، از آن  يانداز ارائه چشم 

 4م كه جهاني شدن با آن حكومت عدل جهـاني حـضرت مهـدي             ينكبررسي  

ات اسالمي بارها و بارها با عناوين مختلف به آن          كه در آيات قرآن كريم و رواي      

   .چه وجه اشتراك و امتيازاتي دارد ،اشاره شده است

  واژگان كليدي

  .انقالب اطالعات،  فرهنگي،دهكده جهان ،جهاني شدن ،تيمهدو

  مقدمه 

ابد كه چهره جهان مـدرن      ي  مي  از امكانات دست   يني نو يفي بشر به سطح ك    ،ديبا آغاز هزاره جد   
ـ  تغ يا مالحظـه   قابل ةگون  آن را به   يالملل نيو ارتباطات ب  ها   ونديمه پ و ه  ـ  ا .دهـد   مـي  ريي ن همـان   ي

شناسـان بـا     لـسوفان و جامعـه    ي ف ، اقتصاددانان ،مداران استين روزها ورد زبان س    ي است كه ا   يزيچ
كنـد و    ي مي  را ط  يكپارچگير  يكه نوع بشر به سرعت مس      نيدر ا . گوناگون شده است  هاي   شيگرا
ـ  شـدن بـه عنـوان پد       يجهان .ستي ن يدي ترد ، دارد ياست و فرهنگ جهان   ي س ،به اقتصاد رو    يا دهي

 همـه   ، اسـت  ياسـ ي و س  ي اقتـصاد  ي، اجتمـاع  ي، ابعاد گونـاگون فرهنگـ     يمهم و نوظهور كه دارا    
ان و  ي اد ،ريناپذ ر و تحول قرار داده و به صورت اجتناب        يتأث  را تحت  ي و اجتماع  يفرهنگهاي   ساختار

هـاي   وهيتحوالت صورت گرفته در ابزار و شـ       . ده است كرهمه جوامع را دچار چالش       هاي فرهنگ
ر ي تـأث ياجتمـاع هاي  توانند بر انهدام حد و مرز      مي  آشكارا ،منابع و مردم  هاي   ييجا به ارتباطات و جا  

  )5 :1387 ،كارگر (. را موجب گردندتري بيش يگيكپارچ و ي همبستگ،گذاشته
ـ  ن ي انتخـاب  اي  نهي شدن گز  ي جهان ، از متفكران  يبه قول برخ   د آن را   يـ ست كـه شـما اراده كن      ي

 بـه سـرعت در حـال    ،ايـ دنهـاي    در همه شـاهراه ،زمان  است كه هم  ي بلكه كاروان  ،ريا خ يد  يريبپذ
ز ي شدن ن  يگران عرصه جهان  يام باز ي پ .ز توان متوقف كردن آن را ندارند      يحركت است و كشورها ن    

 ي،اسـ ي در اشـكال س    يكدسـت ي و   ي به سمت همگون   ي،نش فن  و دا  ي اقتصاد يروهايآن است كه ن   
   )6 :وهم (.ش خواهند رفتي پيدولتهاي   و رفتارياقتصاد

ـ يب  جهـان ين نـوع ي مب، شدن يجهان ـ و اندو ايـدئولوژي   ين  بـه عنـوان   ، جهـان ةدن دربـار يشي
ـ فراگ و   يده جهـان  يـ ن پد ي معقول با ا   يياروي رو ،بنابراين. وسته است يپ هم  كالن و به   اي  منظومه  ،ري

ر آن بـر  يند است و با توجـه بـه تـأث       يآن فر ي و اقتضائات ا   ي مبان ،تينانه ماه يب مستلزم شناخت واقع  
ـ  ن ي جوامع اسالم  ين مسئله برا  ي ا ،انيو اد  ها ت فرهنگ يوضع ن يتـر  مهـم   از يكـ يز بـه عنـوان      ي

نـد  يه از فرآ   كـ  ير و شناخت  يرو بنا به تفس    ني از ا  .ديآ  مي  به شمار  ي و فرهنگ  ي اجتماع ي،نيمسائل د 
   . ما متفاوت خواهد بوديياروي رو،مي شدن داريجهانهاي  نديا فرآي شدن يجهان
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ـ  ن ،جهـان هـا و     انسانتر    بيش حاكم بر    يديت و جهان و ناام    يت امروز بشر  يبا توجه به وضع    از ي
ـ     يژه مباحث مهدو  يو  به ،ياعتقاد  و يافزون جوامع به مسائل اخالق     روز  يت و ضرورت پژوهش مبتن

 4يمهـد حـضرت    يحكومـت جهـان    .نه آشكارتر شده است   ين زم يدر ا درست  ول و قواعد    بر اص 
ارائـه شـده در عرصـه       هـاي    و طـرح  ها    برنامه ،اتي نظر ،ها  بر انواع گوناگون حكومت    يخط بطالن 

 امتحـان خـود را پـس خواهنـد داد و            ،ها ات و حكومت  ين نظر ي ا ي كه تمام  يطور  به ، است يجهان
 دولـت   يرايپـذ و تشنگي بسيار     خواهند برد و با آغوش باز        ين آن پ   ضعف و بطال   ي،مردم به پوچ  

   : فرمود7كه امام صادق چنان . خواهند بوديمهدو

 در  يا گر طبقه ي به حكومت برسند و د     يا كه هر طبقه    مگر بعد از آن    ،شود  نمي امر ظهور واقع  

كـه اگـر زمـام        نتواند ادعا كند   يگر كس ي نباشد كه حكومت نكرده باشد تا د       ين باق ي زم يرو

 حـق   ،ام كرده ي ق ،گاه حضرت قائم    آن .ميكرد  مي ادهي ما عدالت را پ    ،ديرس  مي امور به دست ما   

  )274 :1397نعماني، ( .كند  ميادهيو عدالت را پ

 مباحـث   )... و  مذهب ، سياست ، فرهنگ ،اقتصاد(به هر حال جهاني شدن در ابعاد گوناگون خود          
 حكومـت   مـسئله  تنها   ،گيرد  مي قرار توجهو  شتار مورد بررسي    چه در اين نو    آن .طلبد مي گوناگوني

ـ رو در ا   شي پ مسئلهرو   نياز ا .  در مقايسه با جهاني شدن است      4واحد جهاني حضرت مهدي    ن ي
 ؟ است يا غيـر آن     4 همان حكومت جهاني حضرت مهدي     ،ن است كه آيا جهاني شدن     ينوشتار ا 

در صـورت    ؟ دارد ي وجـه اشـتراك    4جهاني شدن با آن حكومت عدل جهاني حضرت مهـدي         آيا  
  يست؟ اين وجه اشتراكات چ،مثبت بودن جواب

  جهاني شدن 

ـ ا ، ارتباطـات  ي تكنولـوژ  ويـژه   بـه  ،ي اكتشافات علمـ   ي است كه فضا   ينديآ شدن فر  يجهان   ن ي
ـ     ي آن ارتباطـات فزا    يفضا را كه عنصر اصـل         و  ي و مكـان   يزمـان هـاي    ن رفـتن فاصـله    ينـده و از ب

 انقـالب اطالعـات و تحـول    فرآينـد  ، شدني جهان، وجود آورده و در واقع    است را به   يتراكم آگاه 
د روابط در ابعاد گونـاگون      يجه تشد ي و در نت   ين ارتباط ينوهاي   يآور  جامعه بشر و توسعه فن     يعلم

 ، سـاماني  نكـويي  (.كاهد  مي  از اهميت مرزها و فواصل جغرافيايي      طوري كه  به ، است يشئون بشر 
1386: 20(  

ش نسبت  ي از عقل خو   درستك و استفاده    ي از علم و تكن    يريگ  بشر با بهره   ، شدن در اثر جهاني  
س يتأسـ . ايجاد نمـوده اسـت    ها   نهي را در تمام زم    ياجتماعهاي   و نهاد ها    سازمان ،به قرون گذشته  

 ،وابسته بـه آن   هاي   و سازمان  )1945(س سازمان ملل متحد     ي مانند تأس  يالملل ني ب بزرگهاي   نهاد
ـ وني( ي سازمان بهداشت جهان   ،)الهه( ي دادگستر يالملل نيبوان  ي د مانند  و  ي سـازمان علمـ    ،)سفي

 ي، بانـك جهـان    ، كـار  يالملل ني سازمان ب  ،)فائو( يو بار و كشاورز     سازمان خوار  ،)ونسكوي( يفرهنگ
افـزون   گر وابـسته بـه آن سـازمان و گـسترش روز           ي د يارگان فرع ها    پول و ده   يالملل نيصندوق ب 
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ـ ن،  )... و  اكو ،آن  آسه مانند( ياقتصادهاي   هيتحادو ا ها   سازمان ـ هـاي    جـاد سـازمان   يز ا ي ـ  نيب    يالملل
 سـازمان   ،قـا يفرا سـازمان وحـدت      ،المنـافع  مـشترك هاي   ه اروپا و مجمع كشور    يگر مانند اتحاد  يد

ـ  ي همكار ي شورا ،ه عرب ي اتحاد ي،كنفرانس اسالم    و در  ) Gat( »گـات «س  يج فـارس و تأسـ     ي خل
نزديك شـدن ارتباطـات جامعـه         نشان از  ي، همگ 1995در  ) Wto( يت جهان  آن سازمان تجار   يپ

  .است بشري
 زمـان و    ي و ارتباطات همراه بوده كه موجـب فـشردگ         يژ           شدن با رشد تكنولو    يت جهان يوضع

 كوچك شدن جهان و در      ، در طول مكان   ي كش آمدن مناسبات اجتماع    ي، مجاز يجوار  هم ،مكان
  يعنـي سـاكنان آن     ؛ اسـت  شـده  » يدهكـده جهـان   «ش  يداي پ ،وهانر مارشال مك ل   يت به تعب  ينها
  .توانند با يكديگر در ارتباط مستقيم باشند مي

  مفهوم جهاني شدن 

از جمله مفاهيمي است كه در سه ده اخير تداول يافته و عالوه بر عرصـه مراكـز                   جهاني شدن 
 بـه تعبيـر     .ل داشـته اسـت    جهانيان را به خود مـشغو     مردم و    اذهان بسياري از     ،علمي و تحقيقاتي  

خواست كتـابي دربـاره جهـاني شـدن           مي شناسي  اگر جامعه  ، سال پيش  10 تا همين    ،مالكوم واترز 
 . ديگر، قادر به انجـام ايـن كـار نبـود           بسياراين مفهوم و مشكالت     نكردن   به دليل درك     ،بنويسد

ـ  ،قالب اطالعات سير تحول تكنولوژي در عرصه ارتباطات و پيدايش ان         اما )9 :1379 ،واترز(  ة زمين
 70 ملي را فراهم ساخته و واژه جهـاني شـدن در طـول دهـه     ـجغرافيايي  هاي  گذر از محدوديت

  . به تدريج مورد استفاده محافل علمي و دانشگاهي قرار گرفت،ميالدي
تحول شتابان علوم اجتماعي نيز باعث شده است كـه مفهـوم جهـاني شـدن بـه موضـوع روز                

 بـه   »Global« اگـر چـه واژه       . تبـديل شـود    21آغازين سده   هاي    و سال  20 پاياني سده هاي   دهه
 ,Globalization ماننـد هـايي   دارد امـا اصـطالح  سـال   قدمتي بيش از چهار صـد  ،معناي جهاني

Globalizing, Globalize  1 :همو( . رواج يافته است1960از حدود(  
نـگ جـامع بريتانيكـا درتعريـف         در فره  . گرفته شده است   »Globe« از   »Globalization«واژه

»Globe«شود  مياي كه شامل نقشه زمين بر روي آن يك فضا يا كره «: چنين آمده است.«  
ـ     « : در توضيح اين واژه آمده است      ،در فرهنگ آكسفورد   ي عملكـرد يـا اقـدام       ااين واژه بـه معن

   )7 :1387 ،امام جمعه( ».براي جهاني كردن است
اسـتفاده  » Mondialisation«  از كلمـه   »Globalization«مـه   در فرانسه به عنوان معـادل كل      

ي التين نيـز از خـود       امريكا در اسپانيا و     .گويند  مي »Globalisierung«به آن   ها   و آلماني اند   كرده
هرچند در سـنت اسـالمي مـا تعبيـر          ) 5: 1381 ،گيدنز( .كنند  مي دهااستف» Globalisacion« واژه

 حكومت جهاني حـضرت     ،اما تعبيري چون حكومت جهاني اسالم      ،جهاني شدن به كار نرفته است     
  . هستندو آشنا به ذهنمفاهيمي كامالً مأنوس .. . و4مهدي
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  تعاريف جهاني شدن

نتـوان    واقعيت آن است كه شـايد      .گوناگوني عرضه شده است   هاي    تعريف ،درباره جهاني شدن  
 تعريـف   ،شـونده آن   نده و دگرگـون   براي اين پديده نوظهور به دليل ابعاد گوناگون و ماهيت نوشـو           

 زيرا  ؛رو درباره جهاني شدن ميان دانشمندان توافق نظر وجود ندارد           از اين  .واحد و جامعي ارائه كرد    
 اي از ابعـاد آن نمايـان       نهايي تكامل خود نرسـيده اسـت و هـر روز چهـره تـازه               اين پديده به حد   

  .شود مي
 ،»مختلف جهـان  هاي   تر شدن بخش   وابسته «،»فشردگي جهان «برخي از دانشمندان از تعابير      

هـاي   ادغـام همـه جنبـه     « )38 :1385 نيـا،   شـهرام ( .»تنيدگي جهـاني   افزايش وابستگي و درهم   «
پهنـاورتر شـدن گـستره    « ،)Hirst & Thompson, 1996: 48 (»اي جهـاني  اقتـصادي در گـستره  

 هـا  آنو كاهش محـدوديت     ها   سازي دولت  آزاد« و   »اجتماعيهاي   تأثيرگذاري و تأثيرگذاري كنش   
خـود از جهـاني   هـاي   براي تعريف) Sander, 1996: 27( »مشابه ديگرهاي  در فعاليت ميان كشور

  .اند شدن استفاده كرده
  :گويد  مي در تعريف جهاني شدن،مارتين آلبرو

 كه تمام مردم جهان را در يك جامعه واحد فراگيـر جهـاني بـه يكـديگر پيونـد                  هايي   فرآيند

  )30: 1386نكويي ساماني، ( .دهد مي

 ،گيرنـد كـه اقتـصاد جهـاني      مـي  جهاني شدن را براي توصيف روندي به كار   ،كوتكويچ و كلنر  
دهند و بـه خلـق يـك بـازار       مينيروهاي سياسي و فرهنگي به سرعت كره زمين را زير نفوذ قرار           

 نيـا،   شـهرام  (.زندپردا  مي اي سياسي فراملي جديد و فرهنگ جهاني تازه      هاي    سازمان ،نوين جهاني 
1385: 45(  

 جهاني شـدن بـه      ، دسته اول  :توان تعاريف ارائه شده را به دو دسته تقسيم نمود           مي طور كلي  هب
 محيطـي را در نظـر       فرهنگي و زيـست    ، سياسي ،معناي عام و در چارچوب كل تحوالت اقتصادي       

  .اند  به بعد اقتصادي آن توجه كردهتر بيش در تعريف جهاني شدن ،گيرند و دسته دوم مي
  :تعاريف زير وابسته به دسته اول هستند

   :گويد  ميمك گرو
و جوامـع كـه بـه       هـا    جهاني شدن عبارت است از برقراري روابط متنوع و متقابل بين دولت           

هـا    تصميمات و فعاليت  ،ي كه از طريق آن حوادث     فرآيندايجاد نظام كنوني انجاميده است و       

هـاي   مهمي براي ساير افراد و جوامـع در بخـش         هاي   تواند پيامد   مي  از جهان  در يك بخش  

و ارتباطات متقابلي كـه فراتـر از        ها    در واقع افزايش شمار پيوند     .ديگر كره زمين داشته باشد    

مالـك،  ( .سـازند   ميگستراند نظام جديد جهاني را  ميو در نتيجه فراتر از جوامع دامن   ها   دولت

1382: 25(   

   :كند  ميگونه تعريف ي گيدنز جهاني شدن را اينآنتون



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

 دور از هـم را چنـان بـه هـم مـرتبط            هاي   تشديد روابط اجتماعي در سراسر جهان كه مكان       

. پيوندد  مي دورتر به وقوع  ها    زاده حوادثي است كه كيلومتر     ،هر محل هاي   سازد كه رخداد   مي
   )25 :1382هلد و مك گرو، (

  :تمعتقد اسنيز  رزمالكوم وات

جغرافيـايي و   هـاي     محـدوديت  ،ي اجتمـاعي اسـت كـه در نتيجـه آن          فرآينـد  ،جهاني شدن 

 شوند و به تشديد آگاهي عمـومي منجـر    مياجتماعي و فرهنگي متحول و برچيده  هاي   نظام

   )12 :1379واترز، ( .شود مي

اني شـدن   جه،گروگمن و رنه بالز.  تنها به جهاني شدن اقتصاد اشاره دارند       ،ها دسته دوم تعريف  
 جهاني  ، لئوارد معتقد است   .داند  مي ادله سرمايه ساالنه  بالمللي مناسبات توليدي و م     را گسترش بين  

 . ديگر فقط به عملكرد دولتشان وابسته نيـست        ،شدن وضعيتي است كه رفاه يك مرد يا زن عادي         
  )30 :1382 ،ثاني(

ني شـدن آن را بـا مدرنيتـه         جان تاميلنسون نيز با تمركز بر پيچيده شدن ارتباط در عصر جهـا            
اي به سرعت گـسترش يابنـده و هميـشه متـراكم             پيوند زده و معتقد است كه جهاني شدن شبكه        

متقابل است كه وجه مشخصه زندگي اجتماعي مـدرن         هاي   متقابل و وابستگي  هاي   شونده از پيوند  
  )14 :1381 ،تاميلنسون( .رود  ميبه شمار

  :كند  ميجهاني شدن را چنين تعريف ،رابرتسون نيز با تأكيد بر آگاهي

مفهوم جهاني شدن به درهم فشرده شدن جهان و هم تراكم آگاهي نـسبت بـه جهـان بـه                    

  )35 :1381 رابرتسون،( .عنوان يك كل داللت دارد

  تاريخچه جهاني شدن

 اما مفهـوم جهـاني شـدن از         ، بيش از چهارصد سال قدمت دارد      »Global«اگرچه واژه جهاني    
 ، به گفتـه رابرتـسون     . رواج يافته است و به تدريج وارد محافل علمي شده است           1960حدود سال   

 ولـي از آن بـه بعـد         ، اعتبار علمي چنـداني نداشـت      1980اين مفهوم تا اوايل يا شايد اواسط دهه         
اكنون رديابي و بررسي نحوه انتـشار        اي كه هم   گونه  به ،كاربرد اين مفهوم كامالً جهاني شده است      

  ) 33 :1381 ،مارتين( .ر جهان نا ممكن استآن در سراس
 اسـتاد اقتـصاد     ،نشيني از آن هم متصور نيست يـا بـه نظـر آنتـوني گيـدنز                ديگر گريز يا عقب   

 .آن را كـرد    تر و متمركزتر از آن است كـه بتـوان ادعـاي كنتـرل بـر                 بسيار پيچيده  ،دانشگاه لندن 
  )24 :1379 ،پور صانعي(

 . منتـشر شـد    1970گردد كـه در سـال        ميتأليف دو كتابي بر   در واقع اصطالح جهاني شدن به       
جامعـه   ، تأليف مارشال مك لوهان و كتاب دوم       جنگ و صلح در دهكده جهاني      با نام كتاب اول   

 در دوران رياسـت جمهـوري       امريكـا  برژينسكي مسئول سابق شوراي امنيـت ملـي          ة نوشت جهاني
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يل ارتباطي در تبديل شـدن جهـان بـه          مباحث كتاب اول به نقش تحوالت وسا      . جيمي كارتر بود  
  :كند  مي مك لوهان در اين كتاب تمدن را به سه دوره تقسيم.دهكده واحد جهاني پرداخت

 تمدن مكتوب يا كهكشان گوتنبرگ كه با اختراع چاپ          .2 ؛ تمدن شفاهي يا كهكشان شاهي     .1
 توسـط مـاركوني شـروع    تمدن الكترونيك يا كهكشان ماركني كه با اختراع راديـو        .3 ؛آغاز گرديد 

  .شود مي
 ؛ زيـرا رود  مـي  پيش )تمدن شفاهي (مك لوهان معتقد است جهان امروز به سوي دهكده قديم           

 ، فـراهم گرديـده و فرهنـگ شـفاهي توسـط راديـو             تر  بيشارتباط افراد به صورت چهره به چهره        
  .كند  مياشاعه پيدا.. . اينترنت و، ماهواره،تلويزيون

ده جهاني خود اين امر را گوشـزد كـرد كـه ارتبـاط افـراد جهـان بـا                    مك لوهان با نظريه دهك    
طوري كه ارتباط چهره به چهره عمالً به منصه ظهـور             به ،يكديگر بسيار نزديك و متقارن گرديده     

  )12 - 9 :1384 ، و عاليدعايي( .رسيده است
نـوان  تاريخچه جهاني شدن را با تحـوالت مهـم جهـاني كـه وي از آن بـه ع                   رولند رابرتسون 

گيري جهاني شدن     به نظر وي روند شكل     .نمايد  مي  تفسير و تحليل   ،كند  مي گانه تعبير  پنجمراحل  
 بـه عقيـده رابرتـسون    .ادامه يافته اسـت  21 آغاز و تا قرن 15تدريجي و طوالني بوده كه از قرن      

  :جهاني شدن مراحل زير را پشت سر نهاده است
 در اروپا ادامه داشت و شامل رشد اجتماعات         18ا قرن    ت 15اي كه از اوايل قرن        مرحله نطفه  .1

 پيـدايش جغرافيـايي     ، نظريه خورشيد محـوري جهـان      ،ملي و گستردگي حيطه كليساي كاتوليك     
  .جديد و گسترش تقويم گريگوري بود

 ، در ايـن مرحلـه     . ادامـه يافـت    19 قـرن    70 تا دهـه     18 آغاز جهاني شدن كه از نيمه قرن         .2
 محـور، تبلورانگـاره روابـط رسـمي     ـ نظـام سياسـي دولـت     :م ذيل اسـت گرايش شديد به مفاهي

 تأكيـد فـراوان بـر حقـوق انـسان و حقـوق              ، تلقي فـرد بـه عنـوان شـهروند         ،المللي و فراملي   بين
 المللـي و   ايـده تـشكيل مجـامع بـين       ،  المللي بينهاي   نامه و موافقت ها   شهروندي، گسترش پيمان  

  .المللي و بين در چارچوب ملي ها بندي موضوع تراز
در  . ادامـه يافـت    بيستم قرن   بيستشروع شد و تا دهه      ميالدي   1870 مرحله خيزش كه از      .3

بـه  (المللـي و بـشريت        جامعه بين  ، فرد ، جوامع ملي  : مرجع اصلي مطرح است    چهار ،چنين مقطعي 
 بـر  مبتنيهاي   حكومت:ازند جهاني شدن در اين دوره عبارتهاي  نمود ).عنوان يك مجموعه واحد  

 طرح نظريـه حقـوق بـشر واحـد و رسـميت يـافتن       ،المللي  رشد ارتباطات بين، ملتـمحور دولت  
  .و پديده جنگ جهاني اول وحدت جهانيهاي  رشد جنبش، المللي مفهوم بشر در سطح بين

 پديده جنـگ    ،گيري جامعه ملل و سازمان ملل متحد        شاهد شكل  آن،اي است كه در       مرحله .4
  .جهان سوم و پديده استعمار هستيمهاي  جنگ سرد و ظهور كشور طوالنيجهاني دوم و دوره 
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، بـرد   مـي   اين مرحله كه رابرتسون پديده جهاني شدن را به معناي خود در اين معنا به كـار                 .5
 بيـستم  قـرن    نـود  شـد و از اوايـل دهـه          ميالدي آغـاز   1960بالتكليفي است كه از اواخر       مرحله

 تبـديل حقـوق   ، و شامل باال گرفتن آگاهي نسبت بـه جهـان  ديدگرعوارض بحراني در آن نمودار    
مشغولي نسبت به بشريت به عنوان يك نوع ويژه از طريق             افزايش دل  ،اي جهاني  مسئلهمدني به   

 ، پايـان جنـگ سـرد   ،تثبيت مدرنيسمهاي    تحكيم ارزش  ، صعود به ماه   ،محيطي زيستهاي   جنبش
ـ   رشد نظام ارتباط جمعي و رشد اسـالم       .جهـاني شـدن بـوده اسـت     ه مثابـه جنـبش ضـد   گرايـي ب

  )133 - 131 :1380 ،رابرتسون(
 بلكه روندي است كـه      ، نوظهور نيست  اي   جهاني شدن وضعيت يا پديده     ،به عقيده پل سوئيزي   

ن يـك   داري بـه عنـوا    در واقع از زماني كه سـرمايه .براي مدتي بسيار طوالني جريان داشته است   
 نيـز  جهاني شـدن     فرآيند ، براي جوامع غربي جريان يافت     ي روش و جامعه انساني  شكل قابل دوام  

  )7 :1380 ،سوئيزي( .آغاز شد

  عوامل مؤثر بر پديده جهاني شدن 

مختلـف  هـاي     بلكه از گذشته بـه شـكل       ،ستيد ن ي و جد  ي ناگهان يدادي رو ، شدن يده جهان يپد
ارشـال مـك لوهـان       م يه دهكده جهان  ي انتشار نظر  . است سير صعودي يافته  وجود داشته و اكنون     

 11 ي اتحـاد پـول    ،)1989(ان جنگ سـرد     ي پا ،)1978(ن تافلر   يه موج سوم آلو   ي انتشار نظر  ،)1965(
 كـه هرچـه     هـستند  شـدن    يده جهان يبروز پد هاي   نهيزم شي از پ  يهمگ.. .و) 1998( ييكشور اروپا 

ني شـدن را    توان به سادگي جهـا     نمي. شود تر مي   بيشز  ي شدت و قدرت آن ن     ،رود  مي تر شيزمان پ 
 در ايجاد آن    گوناگوني بلكه عوامل    ،تابع مستقيمي از خواست يا اراده فرد يا گروهي خاص دانست          

  هرچند ،توان از عوامل مؤثر بر موج نوين جهاني شدن دانست           مي  برخي از موارد زير را     .تأثير دارند 
پيامـد حاصـل از     توان عامل مؤثر بـر جهـاني شـدن يـا              مي  مورد اشاره را   هاي  بسياري از موضوع  

 ايـن   .ي يا معلولي آن نسبت به جهاني شـدن دشـوار اسـت            جهاني شدن محسوب كرد و تمايز علّ      
  :ازند موارد عبارت

هـاي    رشد علم و گسترش سريع دنياي ارتباطات كه بـه واسـطه پيـشرفت              ،آوري  توسعه فن  .1
 چنـد دهـه   يـژه و بـه  و 20 اكتشافات جديد و سرعت روزافزون توسعه دانش بشري در قرن       ،علمي

  . دنياي بشري شدتر بيش موجب كمك به تراكم و انسجام ،اخير رخ داد
و اقتصاد جهاني كه خـود مرهـون افـزايش چـشمگير            ها    جهاني شدن بازار   ، توسعه بازار آزاد   .2

و هـا     تغييرات جـدي در ابـزار      ، گسترش حمل و نقل دريايي و ريلي       ، توسعه صادرات  ،توليد جهاني 
  )Peck, 1998: 25 (.بود.. .د انبوه و تولي،شيوه توليد

 جهـاني شـدن را در محـدوده افـزايش           ، اين مفهوم  ؛المللي شدن   جهاني شدن به عنوان بين     .3
ي كـه در وراي مرزهـاي       ياهـ   و اجتماع ها    يعني هويت  ؛داند  مي در كنار مرزها  ها   روابط بين سازمان  
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 ،ا از ميان برداشتن موانع دولتي است       اين به معناي باز شدن مرزها ب       .يابند  مي قلمرو ملي گسترش  
 ويژگـي فاقـد   . تجارت و روابط فرهنگي را سـرعت بخـشيد  ، ارتباطي،اي كه مبادالت مالي   هنگو به

 حكومت جهاني و فرهنگ جهاني متجـانس و نيـز بـا             ،بودن به وسيله اقتصاد جهاني يكپارچه      مرز
  )35 :1384 ،ي و عالدعايي( .كاربرد مديريت نظام جهاني مصداق خواهد يافت

  و طبيعت اطـرافش مـسلط شـده          رشد دانايي بشر سبب شده انسان بيش از پيش بر محيط           .4
 ،ديگر زندگي بشر تأثير گذارد و ارتباطش را تسهيل كند و بـيش از پـيش            هاي   و بر صنعت و جنبه    

   شـايان  ي كمكـ ، جهـاني شـدن  فرآينـد اين مهم به رشـد   حضور در دنياي متراكم را احساس كند      
  .ه استكرد

گيري و تداوم و تقويت موج جديد جهـاني           سبب شكل  ،اي از عوامل تاريخي     مجموعه ،اين بنابر
اي مناسب نيز در قالب آرا و عقايد حاميان اين            بستر فكري و انديشه    ، از سوي ديگر   .ندا شدن شده 

  )56 :1385 ،نيا شهرام (.گيرد  ميپديده شكل

  ابعاد جهاني شدن

بعدي و مركب اين پديـده ضـروري           توجه به ماهيت چند    ، جهاني شدن  وجوه در بررسي ابعاد و   
گـذارد كـه از مرزهـاي سياسـت و       مـي  روندي از دگرگوني را به نمـايش ، جهاني شدن زيرا ؛است

 آرژان آپـادوراي بـا   .گيـرد   مـي  فرهنگ و شيوه زنـدگي را نيـز دربـر   ،رود و دانش    مي اقتصاد فراتر 
 ، ارتبـاطي و ايـدئولوژيك     ، مـالي  ،آورانـه   فن ،مختلف قوميتي  هاي  بعدي از حوزه   پنجطراحي مدلي   

  )167 :1382 ،توحيدفام( :كند  مي حوزه عبورپنجمعتقد است كه فرهنگ جهاني از اين 

   بعد فني و تكنولوژيك.1

 انقـالب   ،آوري توليـد شـد      كه موجب تحول در فن     هجدهمدر پي انقالب صنعتي اول در قرن        
آوري توزيع و ارتباط ايجاد كـرد و اينـك در             تحولي در فن   نوزدهم،صنعتي دوم در نيمه دوم قرن       

 نويـد بخـش     ، انقـالب صـنعتي سـوم      بيـست و يكـم     و ابتداي سده     بيستمانتهايي سده   هاي   دهه
  .تحوالتي نوين در حوزه ارتباط و اطالعات است

   بعد اقتصادي.2

فنـي و   هـاي    يشرفتتأثير اتفاقات مختلفي چون پ     جهاني شدن اقتصادي روندي است كه تحت      
 رشـد سـريع تجـارت و گـسترش          ،جديـد صـنعتي   هاي    ظهور قدرت  ، انقالب صنعتي  ،تكنولوژيك

  .ارتباطات در سطح جهان تولد يافته است

   بعد سياسي.3

 به حيطه داخلـي     پيش از اين  منظور از جهاني شدن سياست آن است كه مسائل و مباحثي كه             
 وجود  ، پيش از اين   .يابد  ميي  تر  بيشان ابعاد جهاني     با گذشت زم   ،تعلق داشت ها   و حاكميت دولت  
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  شـد سـبب تنـوع و تفـاوت           مـي  تقويـت هـا     هـويتي كـه بـا دخالـت دولـت          ــ  مرزهاي فرهنگي 
   امـا جهـاني شـدن بـه تـدريج ايـن             گرديـد،   مـي  در ميان اقـوام وملـل مختلـف       ها   جدي فرهنگ 

 فرهنگ مردم تا حدي     ،مليهاي   پذير كردن مرز   تر ساخت و كمك كرد تا با نفوذ        رنگ را كم ها   مرز
 جهاني شـدن سـعي در ايجـاد نـوعي فرهنـگ             ، بدين ترتيب  .تغيير يابد ها    ملت ـ مستقل از دولت  

ــشر دارد   ــراد ب ــه اف ــان هم ــشترك مي ــي م ــون .سياس ــاتي چ ــاريخ« نظري ــان ت ــا»پاي     فوكويام
)Fukuyama, 1992: 42 - 44( احدي مؤيد اين ديدگاه است كه جهان به سمت فرهنگ سياسي و

  .كند  ميحركت

   بعد اجتماعي.4

 به لحاظ اجتماعي نيز تأثير بـسزايي        ، اقتصادي و فرهنگي   ، عالوه بر ابعاد سياسي    ،جهاني شدن 
 افزايش يافتـه و     ،گسترده كه در اثر گسترش ارتباطات     هاي    مهاجرت .بر زندگي بشر گذاشته است    

گيـري   كه هر يك موجب شكل    د  ان محيطي از اين جمله    نيز توجه جدي و جهاني به مسائل زيست       
   )118 :1385 نيا، شهرام (. شده استها  آنمختلف فراملي براي پرداختن بههاي  و سازمانها  توافق

   بعد فرهنگي.5

 جهاني شـدن    ،الكترونيكيهاي    با پيدايش وسايل ارتباطي نوين همچون رسانه       ،در عصر حاضر  
 ،نده ارتباطات الكترونيكي و حمل و نقل سريع       كن  بار خاص خود را پيدا كرده و آثار تسريع         ،فرهنگ

، نامـد   مـي اي شـده اسـت كـه مـك لوهـان آن را انفجـار اطالعـات                موجب ايجاد تأثير ساختاري   
)McLuhan, 1964: 185( تواند حوادث و مناظري را كه بسيار دورتـر    ميبه نحوي كه هر انساني

 وي نام اين پديده جديـد       . مشاهده كند   احساس و امور مربوط به ديگر افراد بشر را         ،از وي هستند  
 عالوه بر تأكيـد بـر       ،بحث از جهاني شدن    رابرتسون در  )Ibid:.93( .گذارد  مي »دهكده جهاني «را  

 از ايده آگاهي جهاني و تشديد آن در خالل روند           ،تراكم زمان و مكان به عنوان ويژگي اين پديده        
 ي را براي بعد فرهنگي جهاني شـدن قائـل          جايگاه خاص  ،كند و به اين ترتيب      مي جهاني شدن ياد  

ادامـه ايـن    در ،تنهـا جنبـه فرهنگـي    ، از ميان ابعاد مطرح شـده )Robertson, 1992: 8 (.شود مي
  .خواهد شدبررسي  ،نوشتار

  تعريف فرهنگ

هاي متفاوت تعاريف مختلفي از فرهنگ صورت گرفته است كـه در ايـن               طور كلي از ديدگاه    هب
 1 تـايلور ، مثالبراي. پردازيم  ميمهم از بين تعاريف ارائه شده درباره اين واژه       به دو تعريف     نوشتار،

  :دكن  ميگونه تعريف فرهنگ را اين) 1871(

                                                            
1. Tylor. 
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 آداب و   ، اخالقيـات  ، قـانون  ، هنـر  ، ديـن  ،اي شامل دانش   فرهنگ يا تمدن كليت درهم تافته     

 .آورد  مـي  ترسوم و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون عـضوي از جامعـه بـه دسـ                 
  )39: 1357آشوري، (

  :كند  ميبيانچنين نيز ) 1930 (1بوگاردوس
به شـمار  عمل و انديشه يك گروه اجتماعي در گذشته و حال         هاي    مجموع راه و رسم    ،فرهنگ

 .رسيده از نسل پيشين   هاي   يا باورها و نيز رسوم و رويه      ها    و عبارت است از مجموع فراداده      رود  مي
  )49: وهم(

  فرهنگي ها مؤلفه

  بيني و باورها جهان. 1

كـه   )20: 1379 ،افروغ و ديگران  (بيني است     جهان ،ترين اليه فرهنگ   نخستين مؤلفه و زيرين   
طـور كلـي     كلي هماهنگ در مورد جهان و انـسان و بـه          هاي   شامل يك سلسله اعتقادات و بينش     

  )12: 1379 ،مصباح يزدي (.درباره هستي است

  ها  ارزش.2

 ، زشـتي و زيبـايي و درسـتي و نادرسـتي           ،داوري است و بـين خـوبي و بـدي          مالك   ،ها ارزش
  )20: 1379 ،افروغ و ديگران(. كند  ميگذاري ارزش

   هنجارها يا الگوهاي رفتاري.3

در اسـت كـه      از مفـاهيم اساسـي       ، هنجـار  . هنجارهـا هـستند    ،سومين مؤلفه و اليـه فرهنـگ      
 كه اگر چيـزي بخواهـد        است به معناي مقياسي  و  ) 78: 1388 ،رباني( رود  مي شناسي به كار   جامعه

  )181: 1378 پور، رفيع (. بايد مقياسش با آن شبكه متناسب باشد،تري قرار گيرد در شبكه كلي

  جهاني شدن فرهنگي

فرهنگي بـه   هاي   با وجود تنوع و تفاوت گسترده ميان رابطه فرهنگ و جهاني شدن يا واكنش             
  :سته تقسيم كردتوان آن را به چهار د ، مياين فرآيند

  همگوني فرهنگي) الف

 .شوند  مي منفعلها   همگوني فرهنگي عبارت است از نوعي استحاله و انفعال كه در آن فرهنگ            
داري و    سـلطه نظـام جهـاني سـرمايه        ،كـه جهـاني شـدن اقتـصادي       نـد   پردازان برآن  برخي نظريه 

 ،رداشت از جهـاني شـدن      اين ب  . نوعي جهاني شدن فرهنگي را در پي دارد        ،مليتي چندهاي   شركت
همان امپرياليسم فرهنگي است كه فرآيند جهاني شـدن را در خـدمت گـسترش نـوعي فرهنـگ                   

                                                            
1. Bogardus. 
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چون و چراي تمدن      جهاني شدن را سلطه بي     1اليبز) 128 - 127: 1388 ،رباني( .داند  مي مصرفي
 ،شـود   مـي  بنـدي  آنجلـس بـسته    داند كه در لوس     مي كند و استيال را همان چيزي       مي غرب قلمداد 

  )80: 1381قراگوزلو، . (نشيند گناه مي هاي بي گردد و در مغز انسان سپس به دهكده جهاني ارسال مي

  گرايي فرهنگي خاص) ب

پردازان مدعي هستند كـه       برخي نظريه  ،سازي فرهنگي  سازي يا يكپارچه   در نقد نظريه همگون   
 در  .سـتحاله و تـسليم نيـست       ا ، جهاني شدن به هيچ روي انفعـال       فرآيندواكنش فرهنگي در برابر     

با مقاومت و حتي مقابله پرتنش همراه است كه معموالً در قالـب  ها    واكنش فرهنگ  ، موارد تر  بيش
 فرآينـد  ، بـه بيـان ديگـر      .يابـد   مي  قومي و نژادي نمود    ، ديني ،بخش زباني  توسل به عناصر هويت   

هاي   تفاوت ،كند  مي كدستاز زندگي در دنياي مدرن را ي      هايي   جهاني شدن در عين حال كه جنبه      
  )84: 1381 محمدي، گل (.دنماي  ميفرهنگي و هويتي را نيز تقويت و احيا

قـومي اسـت و دسـته ديگـر از          هـاي    گرايـي   خـاص  ،فرهنگـي هـاي    گرايـي  اي از خاص   دسته
هـاي   گيـرد كـه ايـن جنـبش      ميديني شكلهاي  فرهنگي بر محور دين و سنتهاي   گرايي خاص
بـرداري جهـاني از محـصوالت        امروزه بهره ) 86: وهم(. نامند  مي د گرايي ديني  گرايانه را بنيا   خاص

 ،برخي مصاديق از جهاني شدن فرهنگ است      ها   هنري و امكان عرضه و استفاده جهاني از انديشه        
بومي و محلـي در ايـن فرآينـد         هاي   تر كسي معتقد است كه فرهنگ      كمها،   رغم اين ويژگي   اما به 

  )76: 1380،يميسل (.نابود خواهند شد

  آميزش و تحول فرهنگي) ج

 اعتقـاد   ، در اين نگرش   . آميزش و تحول فرهنگي است     ، جهاني شدن   فرآيند سومين واكنش به  
 فرآينـد زيستي و اختالط فرهنگي در صحنه جهاني امكان دارد و بر اثـر               بر آن است كه نوعي هم     

گيرنـد    مـي   در كنار هم قرار    موجودهاي   و هويت ها    فرهنگ ،ها جهاني شدن و نزديك شدن فاصله     
 مفهـومي را بـا      ،رابرتـسون ) 135: 1388 ،ربـاني  (.زيستي و رقابـت اسـت       نوعي هم  ،كه نتيجه آن  
كشد و هـدف او آن اسـت كـه            مي شمولي امر محلي و محلي شدن امر جهاني پيش         عنوان جهان 

 بلكـه در    ،د كرد بومي را نابود نخواه   هاي   خاص و فرهنگ  هاي    تمامي پديده  فرآيندنشان دهد اين    
  )87: 1380، سليمي (. خواهد بخشيدها  آناي جديد به  جايگاه و چهره،بستر جهاني

  گزينش با آگاهي و انتخاب) د

 .توان مطرح ساخت    مي رسد ديدگاه چهارمي را با عنوان گزينش با آگاهي و انتخاب            مي به نظر 
ي به شكل گـزينش آگاهانـه       زيست هم بلكه   ،ي و آميزش مطلق در جامعه     زيست  هم نه   ،در اين زمينه  

                                                            
1. Libes. 
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 جهاني شدن فرهنـگ بايـد چنـان         فرآيند جامعه در    . امري مطلوب است   ،نياز از ميان عناصر مورد   
قدرتي داشته باشد كه مرعوب جوامع ديگـر نـشود و بتوانـد آگاهانـه دسـت بـه انتخـاب عناصـر                       

 ، جهاني شـدن   فرآيندبا   روياروييرسد بهترين گزينه در       مي  بنابراين به نظر   .فرهنگي مطلوب بزند  
 قوي  ي برخورداري از فرهنگ   ،گزينش عناصر فرهنگي جوامع با انتخاب آگاهانه است كه الزمه آن          

فرهنگ خودي را در اعـضاي جامعـه تقويـت و نهادينـه سـازد و تـوان                  هاي   است كه بتواند بنيان   
   .در عرصه جهاني را داشته باشد بيگانههاي  مقاومت با فرهنگ

 ،مشخص و معروف پديده جهـاني شـدن پـرداختيم و در ادامـه             هاي    بيان ويژگي  جا به  تا بدين 
ديدگاه جامعه مهدوي را در ارتباط با رويكردهاي مطـرح شـده در بـاال از ديـدگاه آيـات قـرآن و                       

  )137: 1388 ،رباني (.كنيم ميروايات و احاديث اسالمي بررسي 

  ان و آينده فرهنگي جه)مهدويت (4حكومت جهاني حضرت مهدي

 اما نـه    ،، تشكيل حكومت جهاني مطرح است     )آيات قرآن و احاديث اسالمي    (در بينش اسالمي    
 از نظـر بيـنش      هـا    آن و اقوام ديگر وجود خارجي نداشته باشند و يا ماهيت         ها   به اين معنا كه ملت    

 اسـالمي را نويـد داده   ـرو هرچند اسالم تشكيل امت واحد جهـاني    از اين. اسالمي زير سوال رود
 داشـتن عقيـده   ، بلكه معيار امت واحد از نظر اسـالم     ،داند ها نمي   آن را منوط به نابودي ملت      ،است

ت        .توحيدي است  نـه حـذف آن      ،مختلـف معتقـد اسـت     هـاي     اسالم به جامعه جهاني با حفظ مليـ 
اشـاره شـده در آيـات قـرآن كـريم و            هـاي    با توجه به آموزه   ) 109: 1383 آبادي،  صوفي (.ها مليت
 هم به اشتراكات توجـه دارد       ، فرهنگ در عصر جهاني شدن مهدوي      ،ت و احاديث دين اسالم    روايا

كدام را براي رسيدن به ديگري از سـر          فرهنگي و اين در حالي است كه هيچ       هاي   و هم به تفاوت   
 ،گردد و از ديگر جهـت       مي  زيرا از طرفي تنوع و تفاوت فرهنگي باعث نشاط جامعه          ؛دارد راه برنمي 
ي در جامعـه دارد و      ناپـذير سياسـي و اجتمـاعي انكار     هـاي     بازتاب ،فرهنگيهاي    تفاوت حذف اين 
 در يـك مـسير و        همه افراد  شود  ، سبب مي  بخش فرهنگي در جامعه    عناصر وحدت وجود  همچنين  

  )197: 1388 ،رباني (.بستگي اجتماعي باشندداراي انسجام و هم
و هنجارهـا را  ها    ارزش ،)باورها(بيني   انكه جه ها    در زيرساخت  ،در روزگار جهاني شدن مهدوي    

ايـن جامعـه عبـارت      هاي    زيرا ويژگي  ؛ نوعي همساني يا وحدت فرهنگي وجود دارد       ،گيرد مي    بر در
 دينـي و  ـ هنجارهـاي اسـالمي    ،بينـي الهـي و توحيـدي    است از فراگيري امـوري ماننـد جهـان   

   .هنجارهاي اخالقي
بينـي الهـي و      يگانگي واقعي كه همان جهان     يكپارچگي و    ،4در دوران ظهور حضرت مهدي    

و هنجارهـاي   ها    ارزش ،بيني توحيدي است بر همه جوامع حاكم خواهد شد و بر اساس اين جهان            
 راه و روش او كه بر عدل و حق اسـتوار اسـت بـا                .وجود خواهد داشت  ها   اسالمي در تمام فرهنگ   
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زيـر پـرچم توحيـد و ايـدئولوژي     نيز هماهنگ و سازگار است و همگان    ها   فطرت و سرشت انسان   
   :فرمايد  مي7امام علي) 205 - 204، 1388 ،رباني( .آيند  مياسالمي و دين واحد گرد

.  در اين زمان قائم ما قيام كنـد و همـه را بـر يـك مـرام و عقيـده گـرد آورد                        ،اي مالك .. .

  )206: 1397 ،نعماني(

  )مهدويت (4جامعه جهاني حضرت مهديفرهنگي هاي  ويژگي

  رشد علم و آگاهي.1

 بشر چنان در پي فراگيري علم و دانش خواهد بود كه امـام              4در زمان ظهور حضرت مهدي    
   :فرمايد  مي در اين زمينه7باقر

با كتاب  ها   جا كه زنان در خانه      تا آن  ، به همه شما حكمت و علم بياموزند       4در زمان مهدي  

  )106، ح352، 52ج: 1404مجلسي، ( .خدا و سنت پيامبر قضاوت كنند

  توحيدي  ـبيني الهي فراگير شدن جهان. 2

 فراگير شدن اصل توحيد و ايمان بـه وحـدانيت خداونـد             ،عصر ظهور هاي   يكي ديگر از ويژگي   
   : آمده است7باره در بخشي از كالم امام محمد باقر  در اين.است

 خوانـده   كه خداونـد بـه يگـانگي       اين جنگند تا  مي] حضرت مهدي و يارانش   [ ،به خدا سوگند  

  )345، 52ج: همو( .كي براي او قرار نگيرديشود و هيچ شر

  خداونـد ،كنـد   مـي  نقـل امامان پـيش از خـود   6 از پيامبر  7در حديث ديگري كه امام رضا     
  :فرمايد مي

چنان وي را با لشكريان خود ياري دهم كه همه مردم بر يگـانگي              .. .به عزت و جاللم قسم    

  )61: 1419 صافي گلپايگاني،( .من گواهي دهند

   ديني ـفراگيري هنجارهاي اسالمي. 3

  :فرمايد  ميباره  در اين7حضرت علي
داري و نمـاز      مردم به كارهاي عبادي و شرعيات و ديـن         4به هنگام ظهور حضرت مهدي    

 .ماند كه به خاندان پيـامبر كينـه و دشـمني ورزد             نمي آورند و كسي باقي     مي رويها   جماعت
  )474: همو(

 جارهاي اخالقيفراگيري هن. 4

 حـضرت  . فراگيري هنجارهـاي اخالقـي در جامعـه مهـدوي اسـت       ،عصر ظهور هاي   از ويژگي 
   :فرمايد باره مي  در اين7علي

 هايـشان زدوده   بندگان نسبت به يكـديگر از دل      هاي   كينه.. .كند  مي هنگامي كه قائم ما قيام    

  )541، 2ج: 1389؛ صدوق، 104، 10ج: ؛11، ح316، 52ج: 1404مجلسي، ( .گردد مي
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 خداونـد غنـا و      ،كنـد   مي  قيام 4 بيان شده است زماني كه حضرت مهدي       باره  در اين همچنين  
كند هركس به مال و ثـروت         مي اي كه حضرت اعالم    گونه  به ،نهد  مي نيازي را در دل بندگانش     بي

  )64: 1423 ،طاووس ابن (.شود  نميقدم  پيش، ولي كسي براي آن،نياز دارد بيايد

  4حد جهاني حضرت مهديحكومت وا

بار از سوي ديـن ارائـه شـده          براي نخستين يا تشكيل حكومت واحد جهاني       شمولي ايده جهان 
  .اند  دعوت كرده، واحدي مردم را براي تشكيل امت،است و تمامي اديان بزرگ

  :نويسد ، ميرابرتسون
چنـين   لقوه ايـن  صورت با  اقل به  آيد و يا حد    كه جهان به صورت يك جامعه واحد در        ايده اين 

 در روي زمـين و يـا        شـمول   جهـان  تاريخي طوالني داشته كه در آن سخن از بهـشت            ،شود

جديـد مـذهبي نيـز      هاي    در برخي از جنبش    .پادشاهي خداوند بر روي زمين گفته شده است       

 . برداشته شده اسـت    ،شمول مذهبي  جهانهاي   يابي به سازمان   مشخص براي دست  هايي   گام
  )186 :1381رابرتسون، (

 بهترين شكل به ـترين دين    به عنوان كاملـ دين اسالم  ،آيات قرآن و روايات اسالمياز نظر 
 هرچنـد   ،و مـشكالت باشـد    هـا    جهان و از بين برنده كاستي     انسان و   هاي   گوي نياز  تواند پاسخ  مي

  :گويد  ميواترز
 ،يـسم يدويـسم و هن   ي بودا ، مـسيحيت  ، يعني اسالم  ، مذاهب بزرگ جهان   ،طي قرون متمادي  

كه هم از اقتصاد و هم از       اند   خاص را به پيروان خود عرضه داشته      هاي   اي از ارزش   مجموعه

ايـن مـذاهب مفهـومي      كـه   خـصوص     بـه  ،باالتر قرار گرفته اسـت    هاي    در مرتبت  ،حكومت

  )242 :1381هنيس، ( .گرايانه از رسالت بودند جهان

 به وسـيله  ،اند گوناگون پديد آمده هاي    نام كه به  ييها و جدايي ها   خواهد تمام اختالف    مي اسالم
 ، حزبـي  ، مـسلكي  ، جغرافيـايي  ، وطنـي  ،ي ملّ ، طبقاتي ، اختالفات نژادي  .ردبعقيده توحيد از ميان ب    

 كنـار   نيـز  حتي بايد اختالفات ديني      .همه بايد از ميان برود و سبب امتياز و افتخار نباشد          .. .زباني و 
  :فرمايد  ميقرآن در اين زمينه .شندگذاشته شود و همه تسليم فرمان خدا با

Gا إِلَىالَوتَابِ تَعلَ الْكا أَهقُلْ ي نَكُميبنَنَا ويب اءوةٍ سمكَل F64: آل عمران( ؛(   
  .اى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم: بگو

 ، اجتمـاعي  ، اسالمي اعم از نظام سياسي     هاي   و نظام  هااسالم ديني جهاني است و كليه دستور      
 ،خصوص تفكر شـيعي     جوهر تفكر اسالمي و به     .اند جهاني.. . اخالق و  ،خانواده ،فرهنگي ،اقتصادي

 ، تاريخ ، انسان ، خدا ،بيني اسالمي در مورد جهان     حكومت به شيوه جهاني است نه ملي و نيز جهان         
  .گيرد نشئت ميز اين جوهر فكري  فن آوري و ساير نظامات الزم بشري ا، زندگي،جامعه
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ـ      ؛ مهدويت يك فلسفه بزرگ جهاني اسـت       ،از ديدگاه استاد شهيد مطهري      ي چـون اسـالم دين
اي كـه بـه گروهـي خـاص          حزبـي و ملـي يـا فرقـه         يامـر  جهاني است و تشيع به معناي واقعي      

 .سـت ها شمول و مختص به همه انـسان       اي جهان   بلكه تشيع عقيده   ، نيست، باشداختصاص داشته   
 :انبيـاء ( Fولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الـصالحونَ            G: فرمايد  مي وقتي قرآن 

 :1383 ،اباذري(.  نه از اين منطقه و آن منطقه و اين قوم و آن نژاد             ،كند  مياز زمين صحبت     )105
378(  

بـوده  هـا    ن انسان ي در ب  ينير د ي باور فراگ  ، عام خود  يت در معنا  ي مهدو  و ياعتقاد به ظهور منج   
 ير مختلف ي با تعاب  يمنج افته و ي ي تجل ي به نحو ملموس و بارز     ، اين اعتقاد  ،ان مختلف ي در اد  .است

در   در زرتـشت و    »انتيسوشـ « ،تيحيهـود و مـس    ي در   »حايمـس « ،ن هندو يي در آ  »يكالك«چون  
  )120 - 114 :1387 ،توفيقي( .اد شده استي يم در فرهنگ اسال»4يمهد« ،تينها

ـ د بـر ظهـور      يـ در تأك ها   رغم تفاوت  بههايي   ر و باور  ين تعاب يچن  گـشودن راه    ي بـرا  يك منجـ  ي
  .ند مشتركيل به سعادت ابدي انسان جهت ني فراسويديجد

 توجه به آينده و تشكيل حكومت واحد جهاني بر اسـاس            ، در مكتب تشيع نيز    ويژه  به ،در اسالم 
 به برخـي از آيـات و روايـات          اكنون . دارد ويژه ي جايگاه ،قسط و عدل تحت رهبري امام معصوم      

  :كنيم  ميمربوط به اين موضوع اشاره

G    ىدبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وـشْرِكُونَ           هالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع ظْهِرَهيقِّ لينِ الْحدو �F 
  )33: توبه(

ديـن اسـت     او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هرچه                

  .پيروز گرداند، هرچند مشركان خوش نداشته باشند

آيا اين پيـروزي    «:  هنگام تالوت اين آيه از ياران خود پرسيد        7كه علي است  در روايات آمده    
  : فرمود. آري: گفتند»؟حاصل شده است

 و ةالـه اال اهللا بكـر    ان ال  ة اال و ينادي بـشهاد     ة حتي ال يبقي قري    ،ي بيده  هو الذي نفس   ،كال
  )200 :1382طاهري، :  سوره صف، به نقل از4ذيل آيه  مجمع البيان،(؛ عشياً

 زمـاني كـه     تـا  ،شود  نمي  آشكار ، اين پيروزي  ، سوگند به كسي كه جانم به دست او است         ،نه

ن به گوش   آكه صبح و شام بانگ الاله اال اهللا از            مگر آن  ،هيچ آبادي روي زمين باقي نماند     

  .رسد

Gَونحالالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَدوF )105 :انبياء(   
 ما بـه ارث خواهنـد       هو در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايست             

  .دبر

  : نقل شده كه فرمود7 ذيل اين آيه از امام باقر، طبرسيمجمع البياندر 



 

 

  107 

ني
جها

 
دن

ش
 از

ت
دوي

 مه
گ

رهن
و ف

 
 

مي
ال

اس
ت 

وايا
و ر

م 
كري

ن 
رآ

ت ق
آيا

اه 
دگ

دي

  )199 :1382طاهري، ( .ند هست همان ياران حضرت مهدي در آخرالزمان،آنان

 نـشئت   :بيـت   از قرآن كريم و روايات اهل      ، اعتقاد به تشكيل حكومت واحد جهاني      ،بنابراين
  . آن را داده استقگرفته كه خداوند وعده تحق

  ضرورت تشكيل حكومت جهاني

 ،گـري   پرخـاش  ، نـابرابري  ، فقر ،گر اين است كه خطر جنگ       نشان ،وضعيت و نماي كلي جهان    
 تـرس   در كه   ، مردم جهان   حالت كنوني  .كند  مي تهديد جهان را كامالً  .. . ظلم و فساد و    ،سودجويي

 و مايـه از بـين    كانون اساسي فكري براي تشكيل حكومت واحد جهـاني   ،دنبر  مي التهاب به سر   و
 در سايه چنـين حكـومتي       .سوز است  خانمانهاي   رفتن هر نوع اختالف و زايل شدن اسباب جنگ        

 ،طبيعـي هاي  الهي و موهبتهاي  رسد و مردم جهان از نعمت       مي  به سعادت و عزت    ،است كه بشر  
  )53 :1387 ،كارگر( .كنند  ميطور مساوي استفاده به

 از ،و اسـتكبارها در كـل جامعـه بـشري    هـا   عاف استـض ،هـا   كـشمكش ،بخش بـزرگ تـضادها    
هـا   فرمايان در ميـان انـسان      و حكم ها   سرچشمه گرفته و به دست دولت     ها   و درون كاخ  ها   حكومت
 بـه   ،حكومـت خـود   هـاي     پايه تر  بيش براي گسترش قدرت و استوارسازي       اينان .يابد  مي گسترش

و هـا     نتيجه آن جنـگ    .آوردند  مي جوددرگيري به و   يازيدند و تضاد و     مي  دست تر  بيشجذب منافع   
 بـا تـأملي     .فـردي اسـت   هاي   كشي و سلب آزادي     بهره ،ها و ستم ها   بسيار و انواع ظلم   هاي   ويراني

مختلف پديد آمـده كـه ماننـد آتـش زيـر            هاي   كه ميان ملت  هايي   نسبت به آينده بشر و خصومت     
 كـه از  هـا    ظريه برخورد تمـدن    آبستن فجايعي در آينده بشريت است و خصوصاً با طرح ن           ،خاكستر

يابيم كه چـه     مي در ، داده شده  »ساموئل هانتينگتون « از جمله    ،ييامريكافكران   سوي برخي روشن  
   .كند  مي جامعه بشري را تهديد،خطر عظيمي

   :فرمايد  مياهللا مكارم شيرازي در اين مورد آيت
هـاي   ادن به كشمكش  درسد كه وجود حكومت واحد جهاني براي پايان           مي كم زماني فرا   كم

 به عنوان يك ضرورت     ، براي كنار زدن دين از لب پرتگاه جنگ        ،بزرگهاي   روزافزون قدرت 

سـاختگي و   هـاي    گردد كه بايد سـرانجام ايـن مـرز          مي پذير احساس  نا و يك واقعيت اجتناب   

آيتـي،  ( .دردسر ساز برچيده شود و همه مردم زير يك پرچم و با يـك قـانون زنـدگي كننـد                   

1383: 360(   

   :نويسد  مي)م120 - 46( مورخ و نويسنده يوناني ،پلوتاك
بر مردم است كه مجتمع واحدي را تشكيل داده و قـانون واحـدي را متابعـت كننـد تـا بـه                       

   )380 :1383اباذري،( .سعادت برسند

شهيد مطهري اين بحث را به عنوان تكامل تاريخ و سير آن بـه سـوي تحقـق جامعـه واحـد                      
  :فرمايد  ميكند و ي مجهاني مطرح
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 شـدن و در     لالـشك   متحـد  ،به سوي يگانه شـدن    ها   و فرهنگ ها   و تمدن ها   بايد گفت جامعه  

 جامعه جهـاني واحـد      ،كنند و آينده جوامع انساني      مي  در يكديگر ادغام شدن سير     ،نهايت امر 

ال رسد و انسان به كم      مي انسانيت به فعليت  هاي   اي است كه در آن همه ارزش       تكامل يافته 

 :1381رضـواني،   (. خره انسانيت اصيل خـود خواهـد رسـيد        حقيقي و سعادت واقعي خود و باأل      

105(   

اي بـسيار روشـن و       اي الهـي از آينـده      اسالم از همان ابتدا با قاطعيت تمـام بـه عنـوان وعـده             
اي كامل و پـاك بـه نـام جامعـه             جامعه ،درخشان خبر داده است كه با تكامل فكري و عقلي بشر          

  .  در ابعاد جهاني تشكيل خواهد شدمهدوي

تأكيـد بـر بعـد       بـا ( 4مقايسه جهاني شدن و حكومت واحد جهاني حضرت مهـدي         

  )فرهنگي

 4 جهاني شدن و حكومت واحـد جهـاني حـضرت مهـدي             و مفهوم  پس از روشن شدن معنا    
  .پردازيم  ميديدگاه به مقايسه و بررسي وجه اشتراك و تمايز اين دو اكنون ،)مهدويت(

مختلـف  هـاي    رچند پديده جهاني شدن به سرعت در حال گسترش و پيشروي در عرصـه              ه .1
   :نويسد  ميباره  ژان ماري گينو در اين. نارسا و پيچيده است، اما امري مبهم،جهاني است

بينـايي قابـل      با وضـعيت شـخص نـا       ،جهاني شدن هاي   وضعيت اجتماعات انساني در تجربه    

آورد و فقط يك اسـطوره از عهـده شـرح             مي را به دست   اش مقايسه است كه ناگهان بينايي    

واسطه فـرد بـا جهـاني      بيي روياروي.آيد كه اين دگرديسي برخواهد انگيخت      هيجاناتي برمي 

  مـاري گنـو،    ( .كنـد   مـي   منتها شرايط دموكراسي را از ريشه دگرگون       ،آور است  كرشدن دنيا س

1379: 17(   

به روشـني در روايـات و احاديـث بيـان            4يكه تصوير حكومت جهاني حضرت مهد      در حالي 
 تر ترسيم و تبيين گشته اسـت و        و ساختار و ابعاد اين حكومت با دقت هرچه تمام         ها   شده و ويژگي  

   .كاستي در آن وجود ندارد گونه ابهام و هيچ
 امـا   .را دارد هـا     ادعاي نزديكـي و پيونـد فرهنـگ        ، جهاني شدن از نظر فرهنگي و اجتماعي       .2

جنـگ  (پارچگي به وجود نخواهـد آمـد        ك ي ، در جهان آينده   ،نظر مدعيان  ه بر خالف  روشن است ك  
 درصدد  ،و جوامع ها   و الگوهاي خود بر ديگر فرهنگ     ها    زيرا غرب با تحميل و اجبار مدل       ؛)ها تمدن

   :نويسد  ميآلن دوبنوآ.سلطه بر همه جهان است
 اينـك صـاحب   ،وكراتيـك داري دم  سـرمايه .نـد عوامـل راسـتين تاريخ  هـا    و فرهنگ ها   ملت

تواند صحنه را     مي براي هميشه   اما اشتباهي بزرگ است كه فكر كنيم       ،بالمنازع ميدان است  

   )60 :1387كارگر، ( .تاريخ متوقف خواهد شداش  كنترل كند و با پيروزي

 در حـالي كـه در عـصر         ،كند  مي  جهان را آبستن التهاب و تنش      ،ها و تضاد تمدن  ها   اين برخورد 
و ها   جويي تمدن   نشاني از اختالف و كشمكش و حتي سلطه        ،رد اشاره در روايات اسالمي    موظهور  
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فكري و منطبق با عقالنيت و      هاي   جهاني شدن اسالمي مبتني بر گرايش     . نخواهد بود ها   فرهنگ
  )316 :1382 ،مرقاتي (.گيرد  ميانساني بوده و با آزادي و انتخاب صورتهاي  معيارها و ارزش

پرستند و    اين است كه همگان در آن يكتا       ،برجسته جامعه جهاني موعود   هاي   يژگي يكي از و   .3
دهند و دين برتـر و آيـين پذيرفتـه شـده           نمي پرستند و شريكي براي او قرار       مي خدا را به يگانگي   

   :فرمايد  مي7 حضرت علي. اسالم خواهد بود،مردم
 شـهادت داده  ، به يكتايي خـدا  ،امجا هر صبح و ش     كه در آن    مگر آن  ،هيچ آبادي نخواهد ماند   

   )60، 51 ج:1404مجلسي، ( .خواهد شد

   :فرمود 7 حضرت علي.گيرد  مي محور زندگي بشر قرار، قرآن،همچنين

، خطبـه   195: 1385شـريف رضـي،     ( ؛ و يعطف الرَّأْي علَى الْقُرْآنِ إِذَا عطَفُوا الْقُرْآنَ علَى الـرَّأْي          

138(  
 آرا و نظر مـردم را تـابع         ، امام زمان  ،دم قرآن را به رأي خود تفسير كنند       در آن هنگام كه مر    

   .قرآن قرار خواهد داد

 محـور   ،4گـردد كـه در عـصر حكومـت مهـدي            مـي   مشخص 7نياز اين كالم اميرالمؤمن   
تنهـا قـرآن      نه ، در حالي كه در وضعيت جهاني شدن       ، قرآن خواهد بود   ،چيز و همه آرا و عقايد      همه

شود كه قرآن از صحنه خارج شـود و اگـر هـم در                مي  بلكه كوشش  ،ي محور نيست  در جامعه بشر  
   . آيات قرآن را طبق نظر خود تفسير كنندكوشند مي ،رنگي دارد  حضور كم،برخي از جوامع

  اقتصادي و سياسي جوامع    ،سازي باعث ايجاد تعامل و برابري فرهنگي        جهاني ،از نظر برخي   .4
  هـا    فرهنگـي و ارتباطـات اسـتفاده كـرده و در نتيجـه تفـاوت           شـود و همگـان از محـصوالت        مي

  فرهنگـي  هـاي     رشد ارتباطات جهاني و جريان     ، اما از نظر ديويد هلد     .رود  مي از ميان ها   و نابرابري 
 ،در عرصـه توليـد و توزيـع كاالهـا    هـا    باعث تشديد نـا برابـري  ـشود    ميچه تبليغ  بر خالف آنـ

اي از   در ايـن وضـعيت تعـداد فزاينـده        « :كند  مي ارندورف نيز ادعا   د .خدمات و امتيازات شده است    
 در حـالي كـه   ،)62 :1387 ،كـارگر ( » . از بازار كار طرد خواهند شـد ـتر    نسل جوانويژه به ـمردم  

 رفع نابرابري و تبعيض و استفاده كامل از منـابع طبيعـي             4ركن اساسي حكومت حضرت مهدي    
  . جهان خواهد بود

هـا    عقل انـسان ؛ زيرا بر مبناي حاكميت عقل است4 جهاني حضرت مهدي حكومت واحد .5
 بر مبنـاي هواهـاي      ، در حالي كه حكومت بر اساس جهاني شدن        ،رسد  مي در عصر ظهور به كمال    

  :خوانيم  مي7 در حديثي از امام باقر.گيرد  مينفساني و تمايالت فردي شكل

مجلـسي،  (؛  القهـم خ عقولهم و اكمل به ا     وس العباد فجمع به   ءاذا قام قائمنا وضع يده علي ر      

  )336، 52 ج:1404
دهد   مي را تمركز ها    نيروهاي عقالني توده   ]به تأييد الهي  [ ،قائم ما به هنگام رستاخيز خويش     

  .رساند  ميخلق را به كمالهاي  و خردها و دريافت
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به ا   در انحصار كشورهاي خاصي است و اين كشوره        ، دانش پيشرفته  ،در عصر جهاني شدن    .6
 در حالي كـه توسـعه       ،كنند  مي از انتقال آن به كشورهاي ديگر جلوگيري       خود   نامحدود منابع   دليل

 شـريف از امـام      ي در حـديث   . اسـت  4بارز حكومت جهاني حـضرت مهـدي      هاي   علمي از ويژگي  
  :خوانيم  مي7صادق

 حرْفَانِ فَلَم يعرِف النَّاس حتَّى الْيـومِ        الْعلْم سبعةٌ و عشْرُونَ حرْفاً فَجميع ما جاءت بِه الرُّسلُ         
ا                    هـإِلَي ضَـم ي النَّـاسِ وا فثَّهرْفاً فَبشْرِينَ حالْع ةَ وسالْخَم نَا أَخْرَجمقَائ نِ فَإِذَا قَامرْفَيرَ الْحغَي

   )336، 52 ج:1404ي، مجلس( ؛الْحرْفَينِ حتَّى يبثَّها سبعةً و عشْرِينَ حرْفًا
 دو  ،چه پيامبران الهي بـراي مـردم آوردنـد          تمام آن  . بيست و هفت حرف است     ،علم و دانش  

 اما هنگامي كه قائم ما قيـام  ،اند حرف بيش نبود و مردم تا كنون جز آن دو حرف را نشناخته     

گر را با سازد و دو حرف دي  مي بيست و پنج حرف ديگر را آشكار و در ميان مردم منتشر            ،كند

   . كامل و منتشر گردد،كند تا بيست و هفت حرف  ميآن ضميمه

 ظهـور   ، عـدم مـديريت واحـد در جهـان         ،بزرگ جهـاني شـدن    هاي    از ديگر معايب و نقص     .7
 ايـن مـشكل در     .سياسي قدرتمند و متنـازع بـا هـم اسـت          هاي   قدرت و گسترش واحد   هاي   بلوك

جهـان  هـاي     كـشور  .ان آن حـضرت اسـت      تحت فرم  ،حكومت جهاني به خوبي حل شده و جهان       
 حكومـت بـر   ، اداره و مديريت خواهند شد و كارگزاران و ياران نزديك ايـشان ،تحت رهبري واحد 

   :فرمايد  مي7كه امام صادق  چنان،سياسي را بر عهده خواهد گرفتهاي  واحد
و كنـد و آنـان را بـه عـدالت             مـي   اصحاب خويش را به تمامي شهرها و بالد اعـزام          ،مهدي

  )60 :1387كارگر، ( .دهد  مياحسان فرمان

 بلكه  ، همين موارد مطرح شده نيست     به منحصر   ،امتيازات حكومت واحد جهاني حضرت مهدي     
  . به آن اشاره كرديمنوشتار،ما در حد نياز اين 

  نتيجه

به ستوه آمده و بـا طـرح        ها   و تبعيض ها   خواه همواره از وجود فاصله     صادق و عدالت  هاي   انسان
و اقتـصاد واحـد و داد و سـتدي جهـاني و             ها   سازي و مديريت يگانه براي همه انسان       ر جهاني شعا

بـاره و     بهتـرين تعبيـر در ايـن       .را محـو كننـد    ها    در اين انديشه بودند كه تبعيض      ،بهداشتي جهاني 
  : است7 واالسخن امام صادق،آموزش اين معيار

وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما       فإنّك إذا تأملت العالم بفكرك، و ميزته بعقلك،         
، 1 ج الحيـاه، ( . و االنسان كالمملّك ذلك البيت، و المخول جميع ما فيـه           ...يحتاج اليه عباده  

  )106 :1381 حكيمي، : به نقل از،625
 آن را   ،اگر در انديشه خود درباره جهان تأمل كني و به عقل خـود درصـدد شـناخت آن برآيـي                   

اهي ديد كه ساخته و پرداخته شده و هرچـه مـورد نيـاز بنـدگان بـوده در آن                    اي خو  همچون خانه 
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چه در آن اسـت بـه خواسـت          فراهم آمده است و انسان همچون مالك اين خانه شده كه همه آن            
در اين تعاليم اسالمي از كره زمين به بيت و خانه تعبير شده و              . خدا به اختيار وي قرار گرفته است      

 مالك اين خانه به حـساب آمـده         ،اي ز هر نژاد و رنگ و زبان و مليت و طبقه          طور مطلق ا   انسان به 
 پيامبران الهـي    .در طبيعت خود ميل به با هم بودن و اجتماعي شدن را دارند            ها    انسان ، آري .است

 تعبيـر   .تـرين اديـان اسـت       اسالم كه مترقي   ويژه  به ،از پيشتازان اين طرح در انديشه و عمل بودند        
  :گر اين حقيقت جاودانه در فرهنگ اسالمي است  بياننهج البالغه در 7 امام عليژرف و انساني

        مةَ لَهبحالْم ةِ ويلرَّعةَ لمالرَّح كرْ قَلْبنْفَانِ ... أَشْعص ما            :فَإِنَّه إِمـ ينِ وـي الـدف ا أَخٌ لَـكإِم 
  )53نامه  ،404: 1385 شريف رضي،( .نَظيرٌ لَك في الْخَلْقِ

 : زيرا مردم دو گروهند    ؛ه مردم و دوست داشتن آنان را در خود نهادينه كن          بمهرورزي نسبت   

  . هستند كه در آفرينش همانند تو، تو)انساني( يا برادران نوعي ،ند هستيا برادران ديني تو

و تفكـر    را اعـالم كـرده       3 و اليتيسم  2 آپارتايد 1،راسيزم  نفي تفكر  ،اين بخش از نامه به روشني     
 تأييـد را   هـستند ها    كه بر مبناي برادري و برابري همه ملت        5 و كاسموپوليتانيسم  4انترناسيوناليسم

  )405: 1385 ،شريف رضي( .نمايد مي
 پيچيده و داراي آثار و پيامـدهاي گونـاگون          ، گسترش يابنده  ، امري فراگير  ،پديده جهاني شدن  

آن دسـتخوش   هـاي     جنبـه  تر  بيشرا در   ها   انطوري كه شرايط زندگي انس     به ،در زندگي بشر است   
 گسترش سريع ارتباطات و نزديكي جوامع به يكديگر و تعامـل و             .عميق كرده است  هاي   دگرگوني

 برخي از وجـوه مثبـت و قابـل          ، باال رفتن سطح سواد و معلومات      ،فكري در مورد مسائل جهان     هم
 ،اقتـصادي در سرتاسـر جهـان      اي  هـ  توان گسترش نوآوري    نمي رو  از اين  .تسقبول جهاني شدن ا   

هـاي   تنيـدگي و نزديكـي روابـط و افكـار و انديـشه             هم  در ،تكنولوژي تغيير و تحوالت ارتباطات و    
 مهـم و جديـد      ، پيچيـدگي  ، از طرف ديگر   .تفاوت بود  را ناديده گرفت و نسبت به آن بي       .. .بشري و 

كـه   ه رو به فزوني است و اين      ك،  و پيامدهاي منفي آن   ها   بودن مباحث و موضوعات آن و نيز جنبه       
كند كـه بـا دقـت و هوشـمندانه       مي ايجاب، عوامل و كارگزاراني قرار دارند،در پس پرده اين روند    

  .مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
ور مادي شده است و روابط نزديكي       مكه نصيب بشر در ا    هايي   جريان اوضاع جهاني و پيشرفت    

همه را به يـك اتحـاد واقعـي و همكـاري            ،  اند ا هم پيدا كرده   ل ارتباط كنوني ب   يكه به واسطه وسا   
 تـر   بـيش  اين احتيـاج را      ، هرچه جلوتر برويم   . محتاج كرده است   تر  بيشصميمانه و برادري حقيقي     

                                                            
1. Racism: پرستي نژاد  

2. Apartheid: پرستي نژاد  

3. Elitism: بيني برتر خود  
4. Internationalism. 
5. Cosmopolitanism. 



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

   ش يعنـي آن دهكـده جهـاني كـه دانـشمندان غربـي در قـرن بيـستم احتمـال                    ؛كنيم  مي احساس
آن خبـر   از   ، با تأكيد فراوان و قطعيت و حتميـت        ،يشپ در هزار و چهارصد سال       ، اسالم ،اند را داده 

رهبري آن نظـام را آشـكارا        داده و حتي كيفيت وقوع آن و نحوه حكومت در آن دهكده جهاني و             
چيـره  و ايمان بر كفـر      است  معين كرده است و خبر داده كه پيروزي از آن مستضعفان و صالحان              

  .خواهد شد
تـر    سال پيش آسان   پنجاه از   ، حكومت واحد جهاني   ئلهمس دربارةخوشبختانه امروز بحث كردن     

 ؛كنـد   نمـي  قدر سنگيني  آنها    به گوش  ،شود  مي  امروز وقتي صحبت از حكومت واحد جهاني       .است
نظـران    همين كه صاحب   . كامالً جدي مطرح شده است     يچون تعبير دهكده جهاني به عنوان بحث      

 خـود امـري     ،انـد  نـوا شـده    يع اسالم هـم    با مكتب تش   ، در اصل تشكيل حكومت واحد جهاني      ،دنيا
 بـراي دنيـا     ،نظـر امـام معـصوم       تشكيل حكومت واحد جهاني تحـت      ، تا ديروز  ؛ زيرا ارزشمند است 

 ، خـود  ، ولي امـروزه   ؛كردند  مي  نبود و آن را به صورت امري عجيب و باورنكردني مطرح           پذيرفتني
شدن به روشـني نيـاز انـسان را بـه           جهاني   .دانند  مي ناپذير امري اجتناب  آن را به صورت قطعي و     

 ،سازد و با رشد و شـكوفايي علمـي          مي نزديكي و اتحاد با هم و تشكيل جامعه جهاني واحد آشكار          
 جهان به تدريج خود را براي پذيرش حكومت         ،صنعتي و فكري و احساس نياز به اتحاد و نزديكي         

  .سازد  ميواحد جهاني آماده
 ،گـو و تبـادل آرا و افكـار         و  امكان گفـت   ،مع به يكديگر  گسترش سريع ارتباطات و نزديكي جوا     

 برخي از   ، باال رفتن سطح سواد و معلومات      ،فكري  تعامل و هم   ،استفاده مردم جهان از آخرين اخبار     
 در حكومـت جهـاني   هـا   آنوجوه مثبت و قابل قبول جهاني شدن است كه مدل كامل و مطلـوب   

 به  )آيات و روايات  (ه شده در بينش اسالمي       اشار مهدويت . وجود خواهد داشت   4حضرت مهدي 
تدبيري الهي براي سرانجام تاريخ است تـا        لطف و   و ظهور منجي موعود     بشر  عنوان مدينه فاضله    

  .تحقق يابدها  آرزوهاي بشر در طول قرن
 بيـنش و تعـاليم      انديـشي  و بهتر پي بـردن بـه عمـق غنـا و دور             تر  بيش هرچه   براي ،در پايان 

شـود ايـن تعـاليم كـه          مـي   پيـشنهاد  ، در موضوع سرانجام تاريخ و بـشر       )واياتآيات و ر  (اسالمي  
ي مـورد   تـر   بـيش سـوزي     هرچه بـا عمـق و دل        است، برگرفته از طريق وحي از سرچشمه هستي      

 زوايـاي گونـاگون و مختلـف حكومـت          ،هـا  بررسي قرار گيرد تا در نتيجه اين تحقيقات و پژوهش         
هـاي تـشنه      آشكار شـده و در نهايـت انـسان         تر  يشب بهتر و    )مهدويت( 4جهاني حضرت مهدي  
  . با اين تعالم ناب آشنا نماييمتر بيشحقيقت دنيا را هرچه 
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  منابع 
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