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در عصر کنونی ،اندیشهها ،نگرشها و فعالیتهای مختلف سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،مرزهای ملی را پشت
سر گذاشته و در سطح جهانی پراکنده میشوند ،از اندیشههای مختلف تأثیر می-پذیرند و متقاب ً
ال بر آنها تأثیر
میگذارند .مسائل فوق ،همگی تحت تأثیر فرآیندهای جهانیشدن میباشند .بنابراین جهانیشدن در ابعاد سیاسی،
به وجود آورد .اسالم سياسي شيعي نيز در فضای جهانیشدن ،امکان آن را پیداکرده است که از فرصتهاي

جهانيشدن براي عرضه خود استفاده نمايد .برای بررسی این موضوع ،در پژوهش حاضر تالش میشود تا با
بهرهگیری از روشی توصیفی و تحلیلی ،ضمن تبیین مفاهیم اسالم سیاسی شيعی و جهانیشدن و بررسی شاخصها

و ویژگیهایی آنها ،به این پرسش پرداخته شود که :جهانیشدن چه فرصتهایی را برای اسالم سیاسی شيعي
فراهم میآورد؟ فرضیهای که در اینجا مبنای استدالل قرارگرفته عبارت است از جهانیشدن در ابعاد سیاسی،

فرهنگی و ارتباطی ،پیامدها و نتایجی به دنبال دارد که می-تواند فرصتهایی را برای جوامع مختلف به وجود
آورد؛ اسالم سياسي شيعي نيز در فضای جهانیشدن ،امکان آن را پیداکرده از فرصتهاي جهانيشدن براي عرضه

خود بهرهمند شود .بر این اساس نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایدههای ،سیاسی و جامعهشناختی اسالم
سیاسی شیعی مجال ارائه یافته و با توجه به ارزشهای عام اسالمی و توان اسالم سیاسی شیعی برای پاسخگویی

به مسائل زندگی در فضای جدید جهانی ،فرهنگ شیعی بهعنوان فرهنگ مقاومت و جهاد در مقابل فرهنگ زور

و قدرتمداری در سطح جهانی مطرحشده است و تالش دارد در فضای جهانیشدن به یک گفتمان تبدیل گردد.
واژههاي كليدي :جهانیشدن ،اسالمگرایی ،اسالم سیاسی شیعی.
1. moin3617@gmail.com
2. a.alihosseini@ase.ui.ac.ir
3. javademam@yahoo.com
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فرهنگی و ارتباطی ،پیامدها و نتایجی را به دنبال داشته است که میتواند فرصتهایی را برای جوامع مختلف
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مقدمه

در قرن  ،21جوامع در شرایطی قرار دارند که بدون توجه به محیط خارج از مرزهای خود
و یافتن درک مناسبی از آن ،قادر به فهم دقیق موقعیت و شرایط زندگی خود نخواهند بود؛

هیچ جامعهای نمیتواند بهتنهایی و بدون تعامل باکلیت جامعه جهانی به زندگی اجتماعش،
فرهنگی و اجتماعی ،مرزهای ملی را پشت سر میگذارند و در سطح جهانی پراکنده
میشوند ،از نگرشهای مختلف تأثیر میپذیرند و متقاب ً
ال بر آنها تأثیر میگذارند .مسائل

فوق ،همگی تحت تأثیر فرآیندهای «جهانیشدن» میباشند .از این منظر ،جهانیشدن در ابعاد
سیاسی ،فرهنگی و ارتباطی ،پیامدها و نتایجی را به دنبال دارد که میتواند فرصتی برای بروز

انديشههاي مختلف در جوامع گوناگون باشد .در مقاله حاضر تالش میشود با بهرهگیری
از روشی توصیفی و تحلیلی ،ضمن تبیین مفاهیم اسالم سیاسی شيعی و جهانیشدن ،به این

فصلنامه علمی -پژوهشی

148

پرسش پرداخته شود که :جهانیشدن چه فرصتهایی را برای اسالم سیاسی شيعي فراهم

میآورد؟ فرضیهای که در اینجا مبنای استدالل قرارگرفته عبارت است از جهانیشدن در ابعاد

سیاسی ،فرهنگی و ارتباطی ،پیامدها و نتایجی به دنبال دارد که میتواند فرصتهایی را برای

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

جوامع مختلف به وجود آورد؛ اسالم سياسي شيعي نيز در فضای جهانیشدن ،امکان آن را

پیداکرده از فرصتهاي جهانيشدن براي عرضه خود بهرهمند شود .برای ورود به بحث و
پیش از پرداختن به مسئله فرصتهای اسالم سیاسی شیعی در فضای جهانیشدن ،ضروری

است به تبیین این مفاهیم پرداخته شود.
 -1چارچوب تحلیلی و تعریف مفاهیم

 -1 -1اسالم سیاسی شیعی :مبانی و شاخصها

اصطالح «اسالم سياسي» 1به جرياناتی كه بهضرورت تشكيل حكومت بر اساس شریعت
اسالم معتقد ميباشند ،اطالق ميشود .هواداران آن معتقدند كه چالشهای جوامع مسلمان به
خاطر عدم عمل به احكام اسالم بوده و براي عمل به آنها ،تشكيل حكومت ضرورت دارد.

آنها اسالم را بهمثابه يك ايدئولوژي جامع در نظر ميگيرند كه براي همه حوزههاي زندگي
1. Political Islam
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معنا و تداوم ببخشد .در این راستا ،اندیشهها ،فرهنگها ،نگرشها و فعالیتهای سیاسی،

احكامي روشن دارد(حسینیزاده .)13 17- :1386 ،بر این اساس ،مبانی عام اسالم سیاسی

عبارتاند از:

 -در اسالم سیاسی ،دین فقط یک اعتقاد نیست بلکه ابعادی فراگیر دارد و تمامی عرصههای

حیات را در برمیگیرد(بهروزلک.)39 :1387 ،

نظریهای جامع درباره سیاست برخوردار است و به دلیل تکیهبر وحی از دیگر نظریههای
سیاسی متکی بر خرد انسانی ،برتر است.

 -اسالم سیاسی بازگشت به اسالم و تشکیل حکومت اسالمی را تنها راهحل بحرانهای

جامعه ب ه شمار میآورد(حسینیزاده.)18 -17 :1386 ،

 -اسالمگراها عقبماندگی مسلمانان را زاییده استعمار غرب میدانند(روآ.)23 :1378 ،

علیرغم موارد فوق ،گروههای اسالمی روشی واحد برای عملی کردن اهداف سیاسی

و مذهبی خود ندارند؛ چراکه ایـن مسئله اغلب به برداشتهای متفاوت از مـبانی اسـالم

بازمیگردد ،همچنین وضعیت اجتماعی و سـیاسی حـاکم بـر جـوامع ،سهم مؤثری در
قرائتهای متفاوت از اسالم سیاسی دارد؛ ازاینجهت اسالم سیاسی شیعی با اسال م سیاسی

خالصه کرد:

 -1 -1 -1رابطۀ دیانت پایۀ سیاست

دالیل مختلفی برای ضرورت تشکیل حکومت میتوان بیان کرد که تنها مختص جامعه

اسالمی و احکام شرعی نیست ،زیرا هر جامعهای اعم از مسلمان و غیرمسلمان برای اداره

امور خود ،نیازمند تشکیل حکومت هست .اما باید گفت در جامعۀ اسالمی بهمقتضای نیازها
و شرایط خاصش ،تشکیل حکومت اسالمی و سپردن زمام امور به حاکم اسالمی ضروری
است(جمالزاده و باباخانی .)20 :1396 ،از این منظر ،اسالم سیاسی شیعی همانند اهل سنت،
اسالم را دینی جامع برای اداره جامعه میداند .ازنظر امام خمینی(ره) بهعنوان مهمترین

نظریهپرداز اسالم سیاسی شیعی ،اسالم در مورد «نحوه هدایت جامعه» به سیاست نظر دارد
ِ
سیاست
و هدایت جامعه در مسیر تحقق عدالت ،هدف اصلی دین است .بنابراین ،دین و

صحیح ،هم هدف هستند و هم عین یکدیگرند(فوزی .)71 :1388 ،ازنظر ایشان ،بسیاری از
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اهل تسنن ،تفاوتهای آشـکاری در عـرصه عـمل و نظر دارد که آن را میتوان بدین شرح

فصلنامه علمی -پژوهشی

Downloaded from priw.ir at 13:44 +0330 on Sunday February 17th 2019

 -اسالم سیاسی بر تفکیکناپذیری دین و سیاست تأکید کرده و مدعی است اسالم از

قوانین اسالم در اجرا به حکومت نیاز دارند؛ مثل قصاص ،حدود ،خمس و زکات و احکام

دفاعی و قضایی؛ همچنین چون اسالم دینی جامع است ،بنابراین محدود به زمان و مکان

نمیشود و تا ابد باقی است و استمرار اجرای احکام اسالم ،وجود حکومتی اسالمی را
میطلبد(قاضیزاده و ضیاییفر.)107 :1377 ،

ویژگی اصلی دولت شیعی ،ابتنای دولت بر نظام امامت است و این چارچوب ،عمدهترین

افتراق با اسالم سیاسی اهل تسنن است .دولت شیعی بر پایه امامت ،بهنظام والیتفقیه در

دوران غیبت ختم شده که به اصلی غیرقابلانکار در عملکرد حکومت تبدیلشده است و

بدون این نهاد ،حکومت اسالمی مشروعیت ندارد(حشمت زاده .)246 :1387 ،اسالم سیاسی
شیعی ،پیریزی حکومت و اجرای شریعت را اولویت میداند ،اما آنچه مهم است ،تفسیر

خاص از محتوای حکومت است که در چارچوب نظریۀ امامت تحقق مییابد .در حکومت
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شیعی ،اصول سیاسی ،اقتصادی ،دفاعی و ساختار آن نه برخاسته از اندیشۀ بشر بلکه ملهم از

اصول الهی است .امام(ره) این نوع حکومت را الگویی میدانند که نه با نظامهای استبدادی ،نه

مطلقه و نه مشروطه به معنای متعارف آنها قابل تطبیق نیست .بلکه ضمن دربرداشتن محاسن،

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

از نواقص آنها بری است؛ زیرا بر اساس آن ،حکومتکنندگان در اجرا و اداره جامعه ،مقید

به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن و سنت ،معینشده است(حاجی یوسفی و سلطانی
نژاد.)261 :1386 ،

 -3 -1 -1مردم و حکومت

ازنظر اسالم سیاسی شیعی ،مردم نقش اساسی در تحقق حکومت دارند .بهعنوانمثال امام

خمینی(ره) حکومت اسالمی را بدون رأی مردم ،تحققنیافتنی دانستهاند و معتقدند تنها حکم
فقیهی نافذ است که از سوی مردم انتخاب شود .از دیدگاه امام ،بدون همراهی مردم ،امکان
تحقق و استمرار حکومت اسالمی وجود ندارد .حضور مردم مقدمۀ تحقق حکومت و استمرار

آن است(فوزی.)100 -93 :1388 ،

 -4 -1 -1تعامل حکومت دینی و مدرنیسم

جنبشهای اسالمی شیعی در مواجهه با غرب و مدرنیته ،همواره بهصورت گزینشی عمل

کرده و قائل به انفکاک میان وجه مثبت تمدن غرب در حوزه اندیشه و تجربه از یکسو و
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 -2 -1 -1اجرای شریعت در چارچوب نظام امامت

وجوه سلطه-جویانه و استعمارگرانه بیرحمانه آن از سوی دیگر بودهاند .بهعنوان نمونه

بیانشده است که «ما تمدن غرب را قبول داریم ،لکن مفاسدش را نمیپذیریم»(امام خمینی،
 1385ج .)129 :5

 -5 -1 -1مسئله وحدت مسلمانان

همه مسلمانان را رمز قدرت جهان اسالم دانستهاند(حشمت زاده .)84 :1387 ،براین اساس،
امام خمینی(ره) همواره بر تقویت روابط برادرانه با جهان اسالم تأکید داشته و معتقد بودند:

«ما برای دفاع از اسالم و استقالل ممالک اسالمی درهرحال مهیا هستیم .برنامه ما که برنامه
اسالم است ،وحدت کلمه مسلمین است؛ اتحاد ممالک اسالمی است؛ برادری با جمیع فِرق
مسلمین است در تمام نقاط عالم؛ همپیمانی با تمام ُدول اسالمی است در سراسر جهان؛ مقابل

صهیونیست ،مقابل اسرائیل ،مقابل ُدول استعمارطلب»(امام خمینی ،1385 ،ج« .)336 :1ما
دست برادری به تمام ملت-های اسالمی میدهیم و از تمام آنان برای رسیدن به هدفهای

اسالمی استمداد میکنیم»(امام خمینی ،1385 ،ج .)170 :7
 -2 -1جهانیشدن و قرائتهای مختلف از آن

از تأکید بر واحد تحلیل در بررسی فرآیند جهانیشدن (اقتصاد -فرهنگ یا فنّاوری) است.
فریدمن ،از طرفداران رهیافت اقتصادی ،جهانیشدن را ادغام بازارها ،دولتهای ملی و

فناوریها میداند که افراد و شرکتها و دولتهای ملی را قادر ساخته تا دورتر ،سریعتر

و ارزانتر از گذشته به اطراف جهان دست پیدا کنند( .)Friedman, 2012: 1 – 8رابرتسون

بهعنوان طرفدار رهیافت فرهنگی ،جهانیشدن را ،فشرده شدن جهان و تشدید آگاهی نسبت

به جهان بهعنوان یک کل میداند( .)Robertson, 2000: 8گیدنز نیز در همین چارچوب،
پدیده جهانیشدن را موردبررسی قرار میدهد .این نگرش ،در پی آن است که نشان دهد

چگونه فرآیند جهانیشدن به فشردن ،گستردن و تعمیق زمان -مکان برای مردم جهان دست
میزند .اساس ًا گیدنز ،جهانیشدن را پدیده-ای مدرن میداند و معتقد است خود مدرنیته نیز
ذات ًا جهانیگرا است(.)Giddens, 1991: 63

باوجوداین نگرشهای متفاوت جهانيشدن ،شبکهاي بهسرعت گسترش يابنده و هميشه
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تعریف جامع جهانیشدن به دلیل اختالفنظر بر سر ماهیت آن ،دشوار است که ناشی
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جنبشهای شیعی همواره اصل اتحاد را مدنظر داشته و وحدت جهان اسالم و دفاع از

متراکم شونده از پيوندها و وابستگيهاي متقابل است که وجه مشخصه زندگي اجتماعي
مدرن به شمار ميرود .به عبارتي ،فرآيندي است که طي آن وابستگي متقابل بين دولتها و

جوامع مختلف جهان در حال گسترش است(تاملينسون .)14 :1393 ،جهانیشدن ،دنیای ما
را بهوسیله تلفیق فنآوریهای نوین ،سا زواری اجتماعی ،گشایش سیاسی و تولید شیوههای

متقابل سیاسی در میان ملت-ها شده است .بنابراین جهانیشدن فرآیند بیپایانی است که در
دهههای اخیر عمیقتر و گستردهتر شده است و احتماالً همچنان تداوم خواهد داشت و البته
این فرآیندها و اَشکال جهانیشدن ممکن است تغییرات اساسی داشته باشد(.)Jara, 2018, 2
با توجه به تعاریف کلی فوق میتوان گفت اندیشمندان مختلف عمدت ًا در قالب مکاتب
فکری که به آن تعلق دارند به بررسی جهانیشدن پرداختهاند و درواقع از زاویه دید خاص

خود ،جنبههای مختلف آن را مدنظر قرار دادهاند .برخی جنبههای اقتصادی را در نظر گرفتند
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و یا برخی بعد سیاسی و عدهای دیگر بعد فرهنگی و یا ارتباطی آن را در اولویت قرار دادهاند.
همین امر موجب تعدد تعاریف جهانیشدن و فقدان اجماع نظر بین دانشمندان و عدم وجود
یک تعریف واحد از این پدیده شده است که درنتیجه به قرائتهای متفاوتی از جهانیشدن
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منجر شده است.

 -1 -2 -1جهانیشدن بهعنوان یک فرآیند طبیعی یا پروسه تاریخی

نخستین قرائت ،جهانیشدن را پدیدهای میداند که به دلیل پیشرفت و انقالب در فنّاوری

ارتباطات به وجود آمده و موجب پیدایش یک نوع مشابهت و همگرایی در میان ملتها و
کشورهای مختلف شده است .طرفداران این قرائت ،توسعه ارتباطات و دسترسی آسان به

اطالعات را رکن اصلی جهانیشدن میدانند .برای مثال آنها از جهانیشدن به «فشردگی زمان

و مکان و کاهش مرزها و فاصلهها ،یا به عبارتی پایان جغرافیا»(رجایی« ،)59 :1382 ،افزایش

شمار پیوندها و ارتباطات متقابل و فراتر از دولتها و جوامع»« ،به هم پیوستن مردم جهان
در جامعه واحد و فراگیر جهانی»(صداقت« ،)21 :1379 ،ظهور نوعی جامعه شبکهای و امکان
دسترسی بیشتر به اطالعات»(کاستلز« ،)18 :1389 ،شکافته شدن مرزهای ملی و کاسته شدن

از حاکمیت دولتها»« ،از بین رفتن هویت ملی یا ملیتی و پیدایش هویت جهانی» و «جدا
شدن هویت ،از مکان و اهمیت یافتن فضا» یاد میکنند .این قرائت از جهانیشدن ،تحقق آن
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نوین تجارت ،تغییرات بنیادی داده؛ بطوریکه به درهمتنیدگی اقتصادی ،اجتماعی و وابستگی

را اجتنابناپذیر میداند .آنتونی گیدنز ،معموالً این ویژگی جهانیشدن ،یعنی پروسه بودن آن
را مورد تأکید قرار داده و بر همین اساس ،از جهانیشدن بهعنوان نیرویی غیرقابل مقاومت

یاد میکند .مک گرو و دیوید هلد نیز در کتابی به نام «تغییر و تحول جهانی» آوردهاند که
جهانیشدن فرآیندی گریزناپذیر است که فرآیندهای دیگر را در درون خود جایداده و

میآورد .این تحوالت بنیادین ،پروژه نیستند بلکه مقتضیات خاص تاریخی ،آنها را پدیدار
ساخته است.

 -2 -2 -2جهانیشدن بهعنوان یک طرح یا نقشه برنامهریزیشده

در مقابل دیدگاه نخست که جهانیشدن را فرآیندی طبیعی و غیرقابل مقاومت میدانست

که به دلیل انقالب در ارتباطات و اطالعات ،پدید آمده است ،دیدگاه دیگری وجود دارد

که جهانیشدن را یک طرح یا نقشه برنامهریزیشده برای سلطه برجهان میداند و برای
اشاره به معنای واقعی آن ،واژه جهانیسازی را بکار میبرد .طرفداران این تعریف را طیف

گستردهای از موافقان و مخالفان جهانیسازی تشکیل میدهند .ازجمله ساموئل هانتینگتون و
فوکویاما معتقد به این تعریف هستند .آنها برخالف آنتونی گیدنز که جهانیشدن را بهنوعی

به سلطه تمدن غرب برجهان یا آمریکایی شدن جهان ،معنا میکنند .همچنین اندیشمندانی
چون والرشتاین ،گوندرفرانک ،سووی ،پل باران ،حسن حنفی و سمیر امین معتقد به چنین

نگرشی هستند و جهانیشدن را حلقهای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایهداری میدانند .به این
بیان که این نظام سلطه ،برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و

بحران مشروعیت را در جهان پخش کند تا الیههای نامکشوف جهان را به انحصار خویش
درآورد(داودی.) 215 :1381 ،

به هر ترتیب با توجه به آنچه در مباحث فوق بیان گردید ،نویسندگان مقاله حاضر معتقدند

جهانیشدن ،یک پدیده پیچیده و چندبعدی است که در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی و

فرهنگی نمود یافته است و این مفهوم ،اشاره به فرآیندی دارد که درنتیجه فشرده شدن مکان
و زمان در آن ،انسانها در یک جامعه جهانی واحد به شکلی نسبت ًا آگاهانه ادغام میگردند و

درنتیجه بسیاری از محدودیتهای سیاسی و جغرافیایی و نیز ترتیبات اجتماعی ،فرهنگی و

153
فرصتهای اسالم سیاسی شيعي در فضای جهانیشدن

با مدرنیته یکسان دانسته و آن را فرآیندی طبیعی معرفی میکند ،با صراحت جهانیشدن را
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تحولی بنیادین در فضای سازمانی و روابط اجتماعی و کنشهای متقابل قدرت به وجود

ِ
اقتصادی موجود ،از بین رفته و یا با تغییرات گستردهای مواجه میشوند.
 -2اسالم سیاسی شیعی و فرصتهای جهانیشدن

ارتباطی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نمود یافته است و اشاره به فرآیندی دارد که درنتیجۀ
فشرده شدن مکان و زمان ،انسانها در یک جامعه جهانی واحد به شکلی نسبت ًا آگاهانه ادغام

میگردند و درنتیجه بسیاری از محدودیتهای سیاسی و جغرافیایی و ترتیبات اجتماعی،

ِ
اقتصادی موجود از بین رفته ،یا با تغییر گسترده مواجه میشوند که فرصتهایی
فرهنگی و
برای جوامع مختلف در پی دارد.

 -1 -2فرصتهای بُعد تکنولوژیکی -ارتباطی جهانیشدن

فصلنامه علمی -پژوهشی

ی و اطالعات
ي ارتباطجمع 
ش تكنولوژ 
ت از گستر 
ت اس 
بُعد تكنولوژيك جهانيشد ن عبار 
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ت ندارند و
ن است .ديگر مرزها اهمي 
ل تأمي 
ي قاب 
ي رايانها 
اينترنت ،ماهواره و نرمافزارها 
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ي كشورها از طريق
ي تجار 
ت و نيازمنديها 
ي ارتباطي ،اطالعا 
ك ه در اثر تولید تكنولو ژیها 

ي در
ط جمع 
ي ارتبا 
ش تكنولوژ 
ساير كشورها قرار دارد(رجايي .)116 :1382 ،بنابراین گستر 

ت را
ن مرد م در هر نقطه ،قادرند اطالعا 
همگا ن بهعنوا ن مصرفكننده شناخت ه ميشوند .بنابرای 
ي در زمره ترجيحات
ن امر را فه م نمايند ك ه چ ه چيز 
ت آورند و اي 
ف عال م به دس 
مستقيم ًا از اكنا 

دو سطح ملتها و دولت-ها برای اسالم سیاسی بهطور عام ،فرصتآفرین است؛ در سطح
ملتها ،يكي از نتايج ،برداشتهشده فاصلهها است .بدین معنی که افزايش فزاينده اطالعات و
رسانههاي گروهي ،مفهوم مرز در واحدهاي سنتي همچون دولت -ملي را بياثر ميسازد و

مرزهاي جغرافيايي ،جاي خود را به مرزهايي با تواناييهاي اطالعاتي ميدهند(قوام:1384 ،
 .)361از این منظر ،جهانيشدن با حذف مرزهاي جغرافيايي در مناسبات و روابط فرهنگي،

سياسي ،اجتماعي میتواند منجر به نزدیکترشدن مسلمانان در وراي مليت و قوميت آنها
شود .همچنین فنآوريهای نوين ،امكان تحول در باورها ،ارزشها و تصوير ذهني مخاطبين

را افزايش داده و ميتواند ذهنيت مسلمانان را فراتر از جامعه ملي به سمت ايجاد تصويري
1. Globalization as a Process or Globalization as Progect
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عليرغ م اختالف در تعريف جهانيشدن (چه بهعنوا ن پروسه و چه بهعنوا ن پروژه) ،1نقطه
ي ابعاد تكنولوژيك و ايدئولوژيك است که در اَشکال مختلف
اشتراك این است که دارا 

مثبت از زيست و آينده مشترك سوق دهد و محيط ذهني خوبي ايجاد كند تا زمينهساز
انسجام جهان اسالم شود .بهگونهای كه احترام به عقاید و ارزشهاي طرف مقابل نهتنها به

افزايش اعتمادسازي انجامد ،بلكه از تعصبات بكاهد و زمينه همكاري را افزايش دهد»(ستوده،
 .)110 :1387همچنین میتواند نوعی احساس نياز به اتحاد در میان مسلمانان پدید آورد؛ در

«جهانيشدن از باال» را به جريان درمیآورد(عاملي ،)155 -156 :1382 ،كشورهاي اسالمي

نيز خود را نيازمند تشكل در مجموعهاي بزرگتر ميبينند تا از فروپاشي اقتصادي ،فرهنگي
و سياسي خود جلوگيري نمايند .فنآوريهای ارتباطي ميتواند اين نياز را در حاكمان و

ملل مسلمان ايجاد نمايد و به آنان بفهماند كه ضروري است براي حفظ هويت فرهنگي و
اجتماعي خود ،منطقهاي از كشورهاي اسالمي را شكلبخشند؛ حاصل اين امر منطقهگرايي

اسالمي ميشود .بر اين مبنا ،منطقهگرايي همانند دژي در برابر جهانيشدن ليبرال ،محسوب
ميشود كه همه كشورها ازجمله كشورهاي اسالمي در مواجهه با جهانيشدن ،میتوانند به

سمت آن درحرکت باشند»(واترز.)12 :1379 ،

 -2 -2فرصتهای بعد فرهنگی جهانيشدن

خودآگاهی و دگر آگاهی فرهنگی و تمدنی را موجب میشود .در این خصوص ،گیدنز
اعتقاد دارد که معنای جهانیشدن این نیست که جامعه جهانی در حال یکپارچه شدن به

معنای فرهنگ آنگلو -آمریکایی باشد ،بلکه این پدیده در برخی ابعاد با تفرق روبرو است تا
اتحاد()Miri and Yazarloo, 2017: 967؛ به عبارتی جهانیشدن ،فرآیند همگنساز نیست ،در
آن شاهد بازتولید هویتهای فرهنگی دیگری نظیر هویت اسالمی نیز خواهیم بود .از سویی نیز

جهانیشدن فرآیندهایی را در بردارد کهموجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید میآورد

و جملگی خاصیتدار فرهنگی را به چالش میطلبد؛ این همان برداشت رایج از جهانیشدن
فرهنگ غربی یا «امپریالیسم فرهنگی» است؛ از این دیدگاه ،جهانیشدن عبارت است از اراده
معطوف به همگون سازی فرهنگی در جهان یا غربی کردن فرهنگ جهانی(نظری و قنبری،
 .)127 -126 :1392در این زاویه دوم ،سه جنبه عام برای جهانیشدن قابلشناسایی است:
گسترش مدرنیسم :اصوالً برجستهترين وجه جهانيشدن فرهنگي را ميتوان جهانگيرشدن
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از یکسو جهانيشدن ،شکلگيري و گسترش فرهنگي خاص در عرصه جهاني بهواسطه
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شرايطي كه گفتمان ليبرال غرب ،گفتمان برتر جهانيشدن را رقم مي-زند و به تعبير گيدنز

ويژگي-هاي محوري مدرنیته دانست که ویژگیهایی مانند صنعتگرایی ،نظام سرمایهداری،
لیبرالیسم و ...از آن جملهاند(گلمحمدي.)99 :1396 ،

گسترش مصرفگرايی :در فرهنگ مصرفگرا و در جامعه جهاني مصرفزده ،افراد

تشويق ميشوند تا بيشتر ازآنچه نياز دارند بخواهند و مصرف به منبع اصلي هويت اجتماعي
جهانيشدن فرهنگ آمريکايي :فرآيند جهانيشدن با گسترش فرهنگي واحد در جهان،

نوعي همگوني جهاني پديد ميآورد و فرهنگي که جهان را تسخير ميکند ،نسخۀ آمريکايي
ش سلطه
است .در این رابطه ،بارکر جهانیشدن فرهنگ آمریکایی را با توجه به گستر 
ی آمریکایی
ق آن را به سود جهان میداند« :سرمایهدار 
سرمایهداری ،امری طبیعی و تحق 

میباید مردم زیر سلطه خود را قانعکند که شیوه زندگی آمریکایی ،همان چیزی است که
آنها میخواهند و البته سلطه آمریکا به نفع همه مردم است»()Barker, 1989: 279؛ از این

فصلنامه علمی -پژوهشی
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دیدگاه میتوان چنین برداشت کرد که بهطور طبیعی ،فرهنگهای پیشین و خودمختاری

محلی نابود خواهند شد .بنابراین جهانیشدن به این مفهوم ،امپریالیسم به سبک مکدونالد و
هالیوود ،توصیف میشود(شولت .)9 :1386 ،این امر به معنای آن است که روابط جهانی بر
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اساس سلطه تنظیم میشود و نظام سرمایهداری بهصورت غالب عمل میکنند و کشورهای

واپسمانده که قدرتی کمتر دارند ،بهصورت ملتهای زیر سلطه درمیآیند(پهلوان:1390 ،
 .)409باوجوداین جنبههای منفی ،در حوزه فرصتهای جهانیشدن فرهنگ نیز مباحث
زیادی مطرح است ازجمله:

 -1 -2 -2بازگشت و گسترش دين در اثر قلمرو زدایی

هينس با اشاره به سابقه جوامع مذهبي مسيحي و اسالمي پيش از ظهور دولتهاي متمركز

سكوالر ميگويد« :اهميت سياسي دين در سياست بينالملل كه از آغاز قرن  17رنگباخته
بود ،بار ديگر در اواخر قرن  20به مدد فرآيند جهانيشدن به دوران اوج رسيده است(هينس،
ي از تكنولوژي
ي را ايجاد كرده است ك ه با برخوردار 
 .)390 :1381زیرا جهانيشد ن شرايط 

ي فرهنگي
ي و صدا 
ل دنيا ميتوانند پيا م تمدن 
ي ،مل 
ي ابزار 
ت و توانمنديها 
اطالعات ،ارتباطا 
ي خود را به
س میيابند و ندا 
ت انعكا 
ي ضعيف ،قدر 
س سازند ،بنابراین صداها 
خود را منعك 

ش جها ن می-رسانند(رجايي .)119 :1382 ،در اين شرايط دين اسالم نیز بهمنزله مكتبي
گو 
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تبديل ميشود(.)Friedman, 1994: 43

كه توجه كاملی به مقتضيات زمان دارد و ازآنجاکه «فطرت الهي انسان كه پذيراي وعدهها

و بشارتهاي الهي است ،محدود به فضا و زمان خاص نيست و مخاطب اديان و بهویژه
اسالم ،انسان به ماهو انسان است(افروغ)43 :1387 ،؛ میتواند جايگزين مناسبي براي حل

بحرانهاي كنوني جهان تلقي شود و به ارائه نظام معنايي كامل خود بپردازد .هينس در این
است تا خود را از طريق ايجاد يك جامعه مذهبي فراملی تبديل به «دين جهاني» نمايد(هينس،

.)388 -387 :1381

 -2 -2 -2فراهم شدن فرصت مقاومت

عرصۀ جهانيشدن شامل دو گفتمان جهانيشدن از باال و جهانيشدن از پایين است .روند

جهاني-شدن از باال درصدد است ارزشهاي مدرنيته همچون سکوالریسم و مصرفگرايي

فرهنگي و اقتصادي را گسترش داده و نوعي همسانسازي فرهنگي را به وجود آورد .در
مقابل ،جهانيشدن از پائين یا آنچه گيدنز از آن با عنوان «جهانيشدن معكوس» ياد ميكند،

در مقابله با ايدئولوژي نظام سرمايهداري غرب و روند حاكم برجهان معاصر و همچنين

سلطه اقتصادي شركتهاي چندملیتی شکلگرفته است .اين نوع نهضتهاي اجتماعي در
منظر ،جهانیشدن فرصتی را برای طرح ایدههای مخالف جهانیشدن از باال فراهم میآورد

و شنیدن صداها و گفتمانهایی را که امکان انتشار و ابالغ آن در سطح جوامع بشری وجود
ندارد ،در پرتو تکنولوژی اطالعات مجال می-یابد(عاملي .)155 -159 :1382 ،از این منظر،

فرهنگ اسالمی و شیعی ،مجال بروز پیدا میکند و از طریق جهانیشدن ،اندیشمندان امکان

مییابند تا ایدهها و آرای فلسفی ،سیاسی ،اقتصادی و جامعهشناختی اسالم شیعی را بشنوند
و با توجه به ظرفیت اسالم شیعی برای پاسخگویی به مسائل زندگی دنیای جدید و با عنایت

به ارزشهای جهانشمول دین اسالم ،مقتضیات و شرایط جدید میتواند فرصتهای مناسبی
را برای معرفی اندیشۀ اسالم شیعی به وجود آورد.
 -3 -2فرصتهای بُعد سیاسی جهانیشدن

شتاب جهانیشدن سیاست از ابعاد دیگر جهانیشدن کندتر است و علت آن در حق

حاکمیتی نهفته که دولتها برای خود قائلاند و این امر موانعی برای جهانیشدن سیاست
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تقابل با سلطه جهاني و جستجو براي عدالت فراگيرتر جهاني ظهور پیداکرده است .از این
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خصوص معتقد است که اسالم بهعنوان يك نظام مذهبي ،اجتماعي و فرهنگي سعي نموده

ایجاد کرده است .بااینوجود ،بسیاری از مسائل که قب ً
ال به حوزه داخلی و حیطه حاکمیت

دولتها تعلق داشتند ،امروزه ابعاد جهانی پیداکردهاند(اخوانزنجانی .)۹۳ :1383 ،همچنین
در پرتو تحول ارتباطات رسانهای و الکترونیکی و دستیابی به قالبها ،الگوهای جدید،

ظرفیت تبیین و پیشبین روند حوادث و تکانههای بحرانساز آینده جهان نیز تغییر کرده
شرکتها و سازمانهای فراملی است .در سیاست جهانی ،دولتهای ملی بهتدریج کنترل،

مدیریت و اختیارات خود را ازدستداده و نظارت آنها بر نیروهای داخلی کمرنگ میشود.
عامل جهانیشدن سیاست ،خود دولتها هستند که از طریق پیوستن ارادی به شبکهها و

سازمانهای فراملی ،مبادرت به تضعیف درونی خودکرده و تسلط کشورهای مرکزی بر خود

را افزایش میدهند(افروغ .)25 :1387 ،بنابراین نتایجی حاصل میشود که عبارتاند از:
 -1 -3 -2کمرنگ شدن حاکمیت ملی
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مسئله مهم آن است که حاکمیت ملی که بنیاد الگوی ملت -دولت را شکل میدهد متأثر از

فرآیند جهانیشدن دستخوش تحول شده و برخی از الزامات خود را ازدستداده و معنایی

تازه از حاکمیت شکلگرفته که بامعنای پیشین آن متفاوت است .دیگر نمیتوان تحوالت

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

رخداده در اروپا ،آمریکا یا ژاپن را جدا از مشکالت اقتصادی دیگر کشورها دانست؛ دیگر

نمیتوان حمله به برج-های دوقلوی نیویورک را مسئله داخلی آمریکا عنوان کرد یا بحران

عراق ،فلسطین و افغانستان را مختص به مناطق خاص دانست و یا نمیتوان سیاستهای

زیستمحیطی آمریکا را ازآنچه در دیگر نقاط این کره خاکی رخ میدهد ،جدا پنداشت .به
این معنا حاکمیت ملی دچار فرسایش شده و منافع مشترکی شکلگرفته که در ورای تقسیمات

ملی معنا میشوند .همین امر است که مسئولیت جهانی را به دنبال دارد و حاکمیتهای ملی
را به تبعیت از سیاستها و برنامههای خاص و جهانی وامیدارد.
 -2 -3 -2تغییر نگرش نسبت به قدرت

آلوين تافلر معتقد است بزرگترين تحول قرن  ،21ظهور قدرتهاي ماوراء حكومتها و

دولتهاي ملي و محلي است(تافلر .)657 :1394 ،در جهانیشدن ،نگرش به قدرت برخالف
نگرش سنتی که نگرشی از باال به پائین بود ،بهگونهای دیگر شده و قدرت سخت بهعنوان
عامل کنترل رفتار ،کارکرد و مشروعیت خود را تا حدود زیادی ازدستداده است .بازیگران
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است .بهطورکلی ،وجه سیاسی جهانیشدن کاهش نقش دولت -ملتها و افزایش نقش

متعددی که درصحنه جهانی حضور دارند ،فاقد ابزار خشونت یا توان اِعمال کنترل هستند ،اما

بهمراتب اثرگذارتر شده-اند .همچنین جنبشهای اجتماعی فراملی را میتوان عاملی قدرتمند
در جامعه جهانی تلقی کرد .آنها بر دولتها ،نهادهای سیاسی فوق ملی و سیاستهای فراملی

نظیر شرکتهای چندملیتی ،میتوانند فشار وارد کنند(نش.)۷5 -74 :۱۳94 ،

فرهنگ سیاسی اسالمی همواره مطرح بوده و بر اساس منابع دینی تحقق آن حتمی خواهد
بود .زیرا ازآنجاکه اسالم به مرزها توجهی ندارد و امت محور است ،در ذات خود حامل

جهانگرایی است(ابراهیمی .)17 :1385 ،بنابراین مسلمانان معتقدند اسالم ،دین جهانی است
و رسالت جهانی دارد .در این رابطه میتوان به آیاتی از قرآن کریم 1اشاره کرد که در آنها بر
جهانیشدن دین اسالم و تشکیل جامعه جهانی بشارت داده شده است.

ازنظر اسالم سیاسی شیعی ،آموزههای اسالمی ازآنجاکه خواستههای معقول و فطری بشر

را در خصوص عدالت ،مدیریت جهانی ،برآورده کردن نیازهای روحی و مادی انسانها،

دادن هویت مستقل به افراد ،حفظ کرامت انسانی و قیام ضد نظامهای دیکتاتوری را در خود

نهفته دارد ،از زمینهای مناسب برای جهانگیر شدن بهرهمند است و میتواند با در نظر گرفتن
ارزشهای دینی خود را جهانی سازد؛ در این مورد ،چهار محور اصلی گفتمان اسالم سیاسی

شیعی عبارتاند از:

الف -معنویتگرایی

ب -ترویج فرهنگ عدالتخواهی و عدالتطلبی
ج -پایهگذاری مردمساالری دینی

د -تقویت خودباوری و بیداری ملل مستضعف(حاتمی.)121 -122 :1392 ،

بر مبنای این گفتمانسازی بوده است که جایگاه اسالم سیاسی شیعی ،از حاشیه به مرکز

تحوالت جهان اسالم منتقلشده است .شیعیان که در طول چندین قرن نهتنها همواره در اقلیت

بوده و آماج حمالت قرار میگرفتند و از بروز اندیشههای خود هراس داشتند با پیروزی اسالم
سیاسی شیعی ،فرهنگ شیعی را بهعنوان فرهنگ مقاومت و جهاد در مقابل فرهنگ زور و

 .1آیات  5و  6سوره قصص ،و سوره مؤمنون آیه .52
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اهداف ارزشی خود ،از منابع قدرت نرم خود بهرهگیری کند و مؤلفههای تمدن و فرهنگ و
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در حوزه فرصتهای سیاسی جهانیشدن میتوان گفت اندیشه حکومت جهانی در

قدرتمداری مطرح کردهاند که امروزه در فضای جهانیشدن به یک گفتمان تبدیلشده و
بهعنوان یک پدیده الهامبخش فرهنگی -سیاسی جلوهگر است(سیمبر.)1 :1393 ،

در پایان الزم به ذکر است که در کنار فرصتهایی که جهانیشدن میتواند برای جوامع و
فرهنگهای مختلف در برداشته باشد ،یقین ًا چالشهایی نیز به همراه خواهد داشت .نویسندگان
در اینجا بهطور اجمالی میتوان بیان کرد:

ي فرهنگي،
ي بيانگر عالمگير شد ن ارزشها 
ل از هر چيز 
که چالشهاي جهانيشد ن قب 

يو
ي هويت 
ن امر ديگر جوام ع را با چالشها 
ت و اي 
ي اس 
ي غرب 
ي اقتصاد 
ي و الگو 
سياس 
ن ميا ن رویکرد اسالم سیاسي شیعی ،با توج ه ب ه تعارض
ي مواج ه مي-سازد .در اي 
سياس 

ي با وضعيتی پر از چالش
ي و فرهنگ 
ي ليبراليس م اقتصادي ،سياس 
ي با آموزهها 
ي اسالم 
باورها 

روبروست ،چراکه بر شاخصها و معیارهای فرهنگی خاص خود تأکید دارد .بدین معنی
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که در حوزه اقتصاد برخالف جهانیشدن ،گفتمان اسالم سیاسی شیعی در پی ایجاد روابط
اقتصادی کارآمد همراه با تأمین عدالت اجتماعی است و بدین منظور دایره آزادی مالکیت

مطلق را محدود ساخته و حدودی را برای آن ترسیم نموده تا از گسترش فقر جلوگیری

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

نماید و فقرا را تأمین کند .این در حالی است که نئولیبرالیسم اقتصادی جهانیشدن ،مبتنی بر
این ایده است که نیروهای بازار منجر به رفاه ،آزادی ،دموکراسی و صلح جهانی میگردد .اما
اسالم سیاسی شیعی مدعی آن است که قیود و حدود آزادی به نفع آزادی و برابری اجتماعی

است ،زیرا از طریق آن تالش میشود تا فرصتهای برابر اقتصادی برای شهروندان ایجاد
شود .در رابطه با بُعد سیاسی نیز میتوان گفت سیاست در کانون منازعه میان جهانیشدن و
اسالم سیاسی شیعی قرار دارد .یعنی نگرش سکوالریستی به سیاست ،در مقابل رویکرد دینی
نسبت به آن قرار دارد .جهانیشدن تالش میکند تا سیاست سکوالر را امر موجه و مقبول

در تصور جمعی بشر تصویر کند و آنچه را بهعنوان سیاست دینی در گفتمان اسالم سیاسی

شیعی بیان میشود به حاشیه براند .جهانیشدن ،بین امر سیاسی و مذهبی جدایی میاندازد
و بر ناکارآمدی و غیر مقبول بودن سیاست دینی استدالل میکند و سیاست را امری کام ً
ال

غیرمذهبی و عرفی تلقی میکند این در حالی است که در اسالم سیاسی شیعی اساس ًا اسالم،
دینِ سیاسی است و قطع رابطه آن باسیاست به معنای تجزیۀ کلیت عقیده اسالمی است.
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مقاله حاضر ،در مقالهای دیگر به بررسی این چالشها برای اسالم سیاسی شیعی پرداختهاند.

ت به
ش جهانيشد ن نسب 
در حوزۀ چالشهای فرهنگی نیز میتوان گفت چالشانگی ز بخ 

ت به
گ نسب 
ي فرهن 
ش زيربناي 
ي از نق 
ن امر ناش 
اسالم سیاسی شیعی در حوزه فرهنگ است؛ اي 
ل از نظا م ارزشي،
گ متشك 
ي از فرهن 
ش مهم 
ت و از سويی ،بخ 
ي اس 
ي اجتماع 
ديگر ساختارها 

ی دارد .همچنین آموزههاي اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی لیبرالیسم که در
گ سیاسي شیع 
بافرهن 

فرآیند جهانیشدن ،در حکم آموزههاي عام و جهانشمول مطرح میشوند ،در تعارض جدي
با مجموعۀ ارزشهاي اسالمی است؛ الگوي رفتاري اسالمی در حوزۀ رفتار فردي ،اجتماعی
و در ابعاد سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي ،باید در چارچوب باورهاي دینی و بر اساس نظام

ارزشی اسالم تنظیم و تدوین شود .این در حالی است که جهانیشدن تالش میکند که الگوي
رفتاري مبتنی بر نگرش مادیگرایا ِن را به جوامع دیگر تحمیل کند.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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ي جامع ه است و با هویت مطرح در فرآیند جهانیشدن و حذف
ي دين 
هنجارها و باورها 
مرزهای اعتقادی جوامع تعارض دارد .بر این اساس ،جهانيشد ن ِ فرهنگ ،تعارض بنیادی

جمعبندی

در مقاله حاضر بیان شد که جهانیشدن در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ارتباطی،
پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد که در اثر آن ،فرصتهایی برای جوامع مختلف به وجود
آمده است .در این فضا ،اسالم سياسي شيعي نيز امکان عرضه پیداکرده است .بهطور خالصه،

نوین ميتواند ذهنيت ملتهاي مسلمان را فراتر از جامعه ملي به سمت ايجاد تصويري مثبت
از زيست ،سرنوشت و آينده مشترك سوق دهد و یک محيط ذهني ايجاد كند تا زمينهساز
انسجام در جهان اسالم شود .در مورد بُعد اقتصادی جهانیشدن گفته شد اگرچه در تمامی

مواردی که جهانیشدن میتواند فراهم آورنده فرصتهای اقتصادی برای جوامع مختلف
باشد اما سیستم اقتصادی اسالم ،با مبنای نظری اقتصاد جهانیشده که مبتنی بر لیبرالیسم است
در تضاد قرار دارند زیرا مسائل اقتصادي ارتباط ريشهاي با مفاهيم بنيادين جهانبينيها و
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ايدئولوژيها دارد .در رابطه با بُعد فرهنگی ،بیان شد که جهانیشدن فرصت مناسبی را برای

طرح ایدههای مختلف فراهم میآورد و گفتمانهایی که امکان انتشار آنها وجود ندارد ،در

پرتو فنّاوری اطالعات مجال نشر مییابند .از این منظر ،فرهنگ اسالمی با درونمایهای غنی،

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

مجال بروز پیدا میکند و جهانیشدن با درهمفشردگی زمان و مکان و انتقال ایدهها ،زمینه
عرضه فرهنگ اسالمی به جوامع بشری را فراهم میسازد؛ بنابراین از طریق جهانیشدن،

ایدههای ،سیاسی ،اقتصادی و جامعهشناختی اسالم مجال ارائه مییابند و با توجه به توانمندی
اسالم شیعی برای پاسخگویی به مسائل زندگی جدید و با عنایت به ارزشهای جهان-شمول

دین اسالم ،شرایط جدید میتواند فرصت مناسبی برای معرفی آرای اسالم شیعی به وجود

آورد .در رابطه با بُعد سیاسی جهانیشدن بیان گردید اسالم سیاسی شیعی مدعی است که

میتواند از منابع قدرت نرم خود بهرهگیری کند و مؤلفههای فرهنگ ،ارزشهای دینی و رفتار
سیاسی خود را جهانی سازد .در این راستا جایگاه اسالم سیاسی شیعی در جهان ،میتواند از

حاشیه به مرکز تحوالت جهان اسالم منتقل شود و فرهنگ شیعی بهعنوان فرهنگ مقاومت

و جهاد در مقابل فرهنگ زور و قدرتمداری در سطح جهانی مطرح شود و در فضای
جهانیشدن به یک گفتمان تبدیل گردد.
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نتایج این پژوهش در چهار سطح بیان داشت که در بُعد ارتباطی -تکنولوژیکی ،فنآوريهای
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 تاملینسون ،جان ،1393 ،جهانیشدن و فرهنگ ،ترجمه محسن حکیمی ،چاپ  ،2تهران ،نشر دفترپژوهشهای فرهنگی.

 جمالزاده ،ناصر و باباخانی ،مجتبی ،1396 ،کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی -سیاسی امام خمینی،دوفصلنامه دانش سیاسی ،سال  ،13شماره  ،1پیاپی .25

 حاتمی ،محمدرضا ،1392 ،بررسی الگوپذیری خیزشهای جدید خاورمیانه و شمال افریقا مدل انقالباسالمی یا مدل امریکایی ،جستارهای سیاسی معاصر ،دوره  ،4شماره .10

 حاجییوسفی ،امیرمحمد و سلطانینژاد ،احمد ،1386 ،سامان سیاسی در عراق جدید ،تهران ،انتشاراتوزارت امور خارجه.

 حشمتزاده ،محمدباقر ،1378 ،مقدمه و چارچوبی برای بررسی تأثیرات انقالب اسالمی در کشورهایاسالمی ،نامه پژوهش ،شماره .13-12

 -داودی علی اصغر ،1381 ،جهانی شدن و چالش حاکمیت های ملی ،کتاب نقد ،ش  24و .25

 رجایی ،فرهنگ ،1382 ،پدیده جهانیشدن وضعیت بشری و تمدن اطالعاتی ،مترجم عبدالحسین آذرنگ،تهران ،نشر آگاه.

 -روآ ،اولیویه ،1384 ،ایران :تشیع و انقالب ،تهران ،انتشارات باز.

 ستوده ،محمد ،1387 ،جهانیشدن و همگرائی کشورهای اسالمی ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره .42 -سیمبر ،رضا ،1391 ،اشاعه فرهنگی انقالب در دیپلماسی عمومی ،خبرنامه صبح صادق.

 شولت ،یان آرت ،1386 ،نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانیشدن ،ترجمه مسعود کرباسیان ،چاپ  ،2تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 -صداقت ،پرویز ،1379 ،سرشت جهانی شدن و زمینه های آن ،ماهنامة بورس.

 عاملی ،سعیدرضا ،1382 ،جهانیشدن و فضای مذهبی ،مجموعه مقاالت جهانیشدن دین ،تدوین محمدجوادصاحبی ،قم ،احیاگران.
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