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 جهانی شدن و چشم انداز فرج
  فرجۀهای جهانی شدن در فهم آموز لی در ظرفیتتأمّ

 ∗غالمرضا بهروزلک

 چکیده 
مؤمنان همواره با . های مشترک دینی در طول تاریخ بوده استآموزۀ فرج یکی از آموزه

خواهد شد؟ اند؛ امّا فرج چه زمانی محقّق ها را تحمّل کرده ای بهتر سختیامید به فرج و آینده
های دینی ایمان قطعی به تحقّق فرج دارد، ظهور برخی هرچند انسان مؤمن بر اساس آموزه

هایی که در زمانۀ ما باعث توجّه یکی از زمینه. شودها سبب تقویت ایمان وی مینشانه
به رغم تفسیرها و گاه فرایندهای . تری به آموزۀ فرج شده، پدیدۀ جهانی شدن است بیش

یابد، نگرش کالن این مقاله آن ی که در مواردی جهانی شدن با آموزۀ مهدویت میناسازگار
 .کند آموزۀ فرج اسالمی را تسهیل و تقویت می های، باور بهاست که جهانی شدن درکلّ، زمینه

 .سازی، حکومت جهانی، امّت واحده مهدویت، فرج، جهانی شدن، غربی:واژگان کلیدی  
 

 مدخل
الت اقتصادی،  تحوّۀ اخیر فراتر از عرصۀای است که در چند ده جهانی شدن پدیده

جهانی شدن از . ه مجامع علمی را نیز بر انگیخته است توجّ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
 مطالعات دین پژوهی نیز قرار ۀه پژوهشگران و صاحب نظران عرصاین جهت مورد توجّ

                                                      
 . عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی∗

 28/4/83: تاریخ تأیید   13/3/83:    تاریخ دریافت
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به همراه صدها اثر گوناگون ای ها، سمنیارها و میزگرده برگزاری همایش. گرفته است
 جهانی شدن نزد دین پژوهان ۀی بودن پدید خود گویای جدّ،تحقیقاتی در این زمینه

فراتر از مسأله چیستی و ماهیت جهانی شدن، یکی از محورهای .  هستکشور ما نیز
مهمی که می تواند مورد توجه دین پژوهان قرار گیرد، توانایی و ظرفیت مفاهیم جدید 

 ، مطالعات اسالمیۀدر حوز.  استهای دینی ویژه جهانی شدن در فهم آموزه هو ب
که عصر است  حکومت جهانی اسالمی ۀ آموز، جهانی شدنۀترین بحث در بارنزدیک

 از این رو مباحث مهدویت در پرتو مباحث جهانی شدن د؛ساز ق میموعود را محقّ
 در. استبحث شده ها  ی بین آنزمینه های تناسب و سازگاری و ناسازگاراز  و ،بررسی

 فرج که رویه دیگری از حکومت جهانی ۀ فلسفۀرسد آموزاین زمینه نیز به نظر می
به رغم وجود . گیرد  جهانی شدن قرار میۀ، در ارتباط مستقیم با پدیداستاسالمی 
 ۀ پدید،و گاه متعارض از جهانی شدن، از دیدگاه نوشتار حاضرگوناگون های  قرائت

ارائه می » ل تاریخیظرف تحوّ«عنوان با دن می تواند با قرائت خاصی که جهانی ش
 از این رو در نوشتار ؛شود ر واقع فرج موثّۀشود، از جهاتی در فهم پذیری و تبیین آموز

  ـ دینیۀتواند در فهم آموز ابعادی از جهانی شدن را که میکوشید  حاضر خواهیم
مچنین به بررسی ابعادی از جهانی شدن که ه.  بکاویمر واقع شود،اسالمی فرج موثّ
 . پرداخت نیز خواهیماست فرج ۀناسازگار با آموز

 

 ها جهانی شدن به مثابه ظرف اندیشه ها و ایدئولوژی
د؟ چنین پرسشی در طول سه کرجهانی شدن چیست و چگونه می توان آن را تبیین 

 قرار دارد و اجماع مشخصی در ای از ابهامدهه از مطالعات گسترده و فراگیر هنوز در هاله
 گذشته در ۀای است که در چند ده جهانی شدن پدیده. باب تبیین آن شکل نگرفته است

 آن ۀی نیز در بارگوناگونهای  ها و دیدگاه ه قرار گرفته و تحلیل جهانی مورد توجّۀعرص
و بحث انگیزی در ریشه یابی جهانی شدن مطرح شده گسترده مباحث . مطرح شده است

.  است تحلیل ماهیت و چیستی پدیده جهانی شدن، مهمۀ مسأل،در بحث حاضر. است
  ـای  فرهنگی و سیاسی و اندیشه ـاقتصادی، اجتماعیگوناگون های  جهانی شدن در عرصه
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 معمول  به طورهای موجود در باب جهانی شدن در طبقه بندی نگرش، و مطالعهنظری 
 یا (as a project)، طرح واره بودن (as a process) فرایندی بودنۀگان  سههای ویژگیبر 

یان شولت به . ه شده است آن توجّ(as a phenomenon)در نهایت پدیده محور بودن 
بین : قان جهانی شدن اشاره کرده استشش معنای مختلف از جهانی شدن نزد محقّ

زدایی یا مریکایی کردن، قلمرواگستری، غربی کردن یا  المللی شدن، آزادسازی، جهان
 برخی بر ارتباط ،از منظری دیگر). 8 و 7ص: 1382شولت، (گسترش فوق قلمرو گرایی

  :1380نش،( جهانی شدن با مفاهیمی چون مدرنیسم و پسامدرنیسم تمرکز کرده اند
 از منظر گفتمانی نیز به جهانی شدن سرانجام). 21-19ص: 1382؛ شولت، 114 -71ص

دیدگاه،  از این .),Fairclough 2001: 206ص: 1381تاجیک، ( نگریسته شده است
 ضمن اشاره به گفتمان ،نورمن فرکالف. جهانی شدن خود به مثابه گفتمان عمل می کند

 : می داردجهانی شدن اظهار
این . های موجود است ی از جهانی شدن میان گفتمان گفتمان خاصّ،چه در عمل مطرح است  آن

] بلکه [شود؛ می زندگی مطرح ناپذیریریواقعیت تغصورت به جهانی شدن نیست که ] ۀگون[یگانه 
هایی چون گات،  های نهادها و سازمان  نئولیبرالی بر مبانی سیاستۀفرایندی از جهانی شدن به شیو

 .(Fairclough, 2001: 207) بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعمال شده است
ی درونی آن که خود ناشی از  جهانی شدن بر اساس نوع مفصل بند، بر این اساس

در عمل . های متفاوتی می یابد ، گونهاستهای موجود و متخاصم  چگونگی تعامل گفتمان
برگر و (های مختلف جهانی شدن مواجه هستیم دئولوژییما به جای یک جهانی شدن با ا

 .)Rupert,2001؛ 2002هانتینگتون، 
. ی نشده است واحدی تلقّ امر، جهانی شدن در مطالعات صورت گرفته،سانبدین 

 تعریف ،هر کسی از منظر و ذهنیت خویش به بررسی آن پرداخته است و از این حیث
توان ویژگی مشترکی را بین  ا با این حال می امّ؛واحدی از آن امکان پذیر نیست

جهانی شدن در هر قرائت و دیدگاهی از آن وضعیتی . های مختلف از آن یافت قرائت
 حس جدیدی را وضعیت ،های ارتباطیها بر اثر رشد تکنولوژی  انسان کهرا در بردارد

های ارتباطی  تکنولوژی.  زندگی گذشته متمایز و متفاوت استۀکنند که از تجربمی
ها از وضعیت خویش، محیط و  پیشاروی انسانای  فزایندهسبب شده است که آگاهی 
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انسانی که در طول . ت قرار گیردها و اطالعاها و انباشتی از داده یت زندگی انسانکلّ
ها  با انبوه داده،تر شدن موانع  با کماکنون ،شودآگاه  امور ۀ هماز است تا کوشیدهها  قرن

 . است شدهمواجه 
 ، فاصلهاکنونهای دور دست بودند،  ها و افق مثالی از کرانه،اگر زمانی شرق و غرب
 فکر و مهارت خویش ۀهای ساخت وژی و انسان به مدد تکنول،معنای خود را از  دست داده

های او از کلیت   آگاهی،ها از محیط خویش همراه با  این آگاهی. ها تسلط یافته است بر آن
بود ناتوان اگر او روزگاری از فهم وقایع اطراف خویش . جهان هستی نیز فزونی یافته است

عصر گسترش ارتباطات در ، اکنون شدو دست به دامان امور ماورایی و عوامل فراطبیعی می
ها را در ها را کشف کند و ناشناخته و علل پدیدهساز و کار و اطالعات توانسته است 

ط بر جهان هستی ها داعیه تسلّ  انسانوضعیدر چنین . قلمرو دانش و آگاهی خویش بیاورد
و ای بیش جلوه نمی کند، در صدد تسخیر کرات  دهکدهاکنونرا دارند و فراتر از زمین که 

 .اند سیارات دیگر برآمده
 

  بازتاب مدرنیته، جهانی شدن.أ
 و نظریه پردازان غربی از جهانی شدن، نگرشی مبتنی بر اصول وران هنگرش غالب اندیش

جهانی شدن توانسته . شود ی می جهانی شدن اوج مدرنیته تلقّ،از این منظر. مدرنیسم است
 ،که در شرح االسم جهانی شدن چنان. باشدهای مدرنیته  تر آرمان ق کاملاست بازتاب تحقّ

 آگاهی جدید را بر ،بر عنصر آگاهی فزاینده در فرایند جهانی شدن اشاره کردیم، این دیدگاه
آگاهی فزاینده در جهانی شدن از این جهت همان . کنداساس اصول خویش تفسیر می

مهمترین . ستعطش دانستن است که انسان مدرن از عصر روشنگری به دنبال آن بوده ا
د کرای کالسیک و تأثیرگذار اعالم  امانوئل کانت در مقاله، و فیلسوف عصر مدرنور هاندیش

 :ست از اکه روشنگری عبارت
 و نابالغی ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویش ،خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود...

 برای این روشنگری به هیچ چیز ] تصریح می کندیدرجای دیگر[. است بدون هدایت دیگری
 مگر آزادی؛ تازه آن هم به کم زیانبارترین نوع آن، یعنی آزادی کاربرد عقل خویش ،نیازی نیست

من در روشنگری بیش از هر جای  ... ]که و کالم آخر کانت آن[... در امور همگانی به تمام و کمال
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 ام مور قلمرو مسائل مذهبی پای فشردهدیگر بر خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خود خویش در ا
 .)1372کاسیرر، : ک.ر؛ همچنین 26-15 ص:1376کانت، (

چنین فرایندی آن است که انسان خود، امور را با ظرفیت عقل خویش محک  ۀنتیج 
 نیز )progress( پیشرفت ندیشۀبدون تردید ا. دکنراز آن را کشف سرانجام زند و 

انسان مدرن با محور قرار دادن امور انسانی بر . امتداد همان عصر روشنگری است
م داشتن  خصوصی و مقدّۀ عمومی از حوزۀ امانیسم ونیز با تفکیک حوزۀاساس آموز

 را در عصر روشنگری یش زندگی این جهانی، عقل خود بنیاد خوۀامر سکوالر در عرص
 از ؛نمودی می دست یافتن افق پیشرفت برای آدمی کامالً، آنۀمبنا قرار داد که در نتیج

دستیابی  همین ، پیشرفتندیشۀسرانجام ا. آیداین رو به فکر تسخیر ناکجاآبادها بر می
های بشر   به مدد تکنولوژیاکنونا امّ. شدی میبه جایی است که روزگاری ناکجاآباد تلقّ

ی خود را از دست داده و از نظر وی از آرمان به اساخته دیگر ناکجاآباد برای انسان معن
 . استشدهاقعیت تبدیل و

 دیگر چنین وضعیتی را که جهانی شدن موجود در حال شکل ۀ صبغ،اساسبر این 
اگر جهان به سمتی .  افسون زدایی از عالم دانستۀتوان همان آموزدادن به آن است می

در شود،   جایگزین مجهوالت انسان می،های فزون یافتهدر حال حرکت است که آگاهی
زدایی در بطن  افسونۀآموز. خواهد شدزدایی ونسیر از جهان افچنین صورتی ناگز

 مدرن چون دورکیم و ماکس وران هاندیش. ر امانیستی عصر مدرن قرار داشته استتفکّ
 ۀ با کنار گذاشتن مرحله به مرحل،امانیسم در غرب. اند را مطرح کردهندیشهوبر این ا

با      دورکیم .  خدا می سازدخدا از زندگی این جهانی بشر، انسان را جایگزین
 : می دارد اعالمصراحت
 تر پیشخدا ... قلمرو خود را از قلمرو دین جدا کردند،کم کم مسائل سیاسی و اقتصادی و علمی...

 جهان را به ،کشد و به تدریج ا در طول زمان از آن باز پس می امّ؛در تمام روابط بشر حاضر بود
 تسلطی از راه دور و از باال ،ط باشدحتی اگر بخواهد هم مسلّ. دگذار می هایش وا انسان و درگیری

 .(Durkheim, 1964) ...است
 : آن را چنین تعریف می کند، سیموندز در قرن نوزدهم با اشاره به این بعد امانیسم

ی از شأن انسان به عنوان موجودی معقول و جدا از مقدرات جوهر امانیسم دریافت تازه و مهمّ
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 ماهیت بشر را در آزادی ،ست و دریافت عمیق تر از این مطلب که تنها ادبیات کالسیکهیاتی ااال
ای واکنش در مقابل استبداد کلیسایی و تا  امانیسم تا اندازه. کامل فکری و اخالقی نشان داده است

 افکار وکردار انسان در چارچوبی ذهنی بود ۀای تالش به منظور یافت نقطه وحدت برای کلی اندازه
 ؛)31: 1378دیویس،(کرد   خود رجوع میۀ فائقۀکه به آگاهی از قو

اوج جدایی امانیسم را از کلیسا و آموزه های  دینی می توان در سخن   از این رو  
 انسان محوری غرب را مرگ خدا اعالم ۀ نتیج،نیچه.  نیچه یافتۀمعروف، صریح و متهوران

 دیگر مجالی برای خدای کلیسا باقی ،داییاز نظر او با نشستن انسان در مقام خ. می کند
 .نمانده است
 در اوج افسون اکنونها را کنار گذاشته و ها و افسانه انسان مدرن افسوندیدگاه،از این 

ی  تکمیل فرایند افسون زدایی نیز تلقّۀ عرص، جهانی شدنۀعرص. زدایی قرار گرفته است
ای است که در ذات زدایی پروسهافسون ، طبق قرائت مدرن از جهان،بر این اساس. شودمی

-های جدید به مدد آن شتافته و به تکمیل آن پرداخته  تکنولوژیاکنونمدرنیته نهفته بوده و 
 بازتولید ،طبیعی است سرانجام چنین قرائتی از جهان و به تبع آن از جهانی شدن. اند

ا را بر آن خواهد داشت که مریکایی چون فوکویاماتبار ری ژاپنیمدرنیته خواهد بود و متفکّ
چنین پایانی نیز جز تکمیل مدرنیته در . از پایان تاریخ در عصر جهانی شدن سخن بگوید

 .قرائت لیبرال دموکراسی آن نخواهد بود
هایی چون امانیسم، عقالنیت، پیشرفت و افسون زدایی که در ک به آموزهبا تمسّ

 از این رو گروهی از ؛یابد میبطن مدرنیته نهفته است، جهانی شدن معنایی خاص
اند که نتیجه ای تفسیر کرده  جهانی شدن را به گونه،های مدرنتحقیقات ِ مبتنی بر آموزه

مدرنیسمی که تاکنون نتوانسته بود آرمان پیشرفت . استآن همان مدرنیسم فربه شده 
 در عصری که مملو از آگاهی و اکنون ، ظهور برساندۀ به منصخویش را کامالً

ای آرمان خود را تواند به خوبی و به نحو شایستههای ارتباطی است می تکنولوژی
ی جهانی شدن به مثابه فرایند تکامل طبیعی رشد دانش بشری، برخی با تلقّ. ق سازدمحقّ

های   کاستیکرده، عقالنی عمل ها را در وضعیت جدیدی فرض می کنند که کامالً انسان
توان در فوکویاما، هانتینگتون و  چنین دیدگاهی را می. نهند زندگی گذشته را پس می

این نظریه پردازان که بر مشرب لیبرال دموکراسی . در گیدنز مشاهده کردسرانجام 
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 کمونیست بلوک شرق معتقدند لیبرال  ـپایبندند، با افول نظام های سویالیستی
 در این مجموعه افراطی ترین دیدگاه.  مبنای زندگی بشر قرار خواهد گرفت،دموکراسی

 ، پایان تاریخ فرهنگ دموکراسیندیشۀ فوکویاما دانست که با طرح ااز آنِباید را 
 بارز آن دانسته و خواهان ترویج ۀ  آمریکایی را در قرن بیستم نمون60 و 50های  دهه

چنین دیدگاهی را هانتیگتون نیز به صورتی مالیم .  استشده جهانی ۀآن در عرص
تونی گیدنز نیز پیوندی عمیق بین مدرنیته و جهانی شدن برقرار آن. مطرح کرده است

 جهانی شدن از پیامدهای مدرنیته یا به تعبیر دیگر توسعه و ،از دیدگاه وی. کند می
گیدنز چهار رکن مدرنیته را که عبارتند از  (Giddens, 1990:284). امتداد آن است

ه طور خاص کنترل سیاسی ب(گرایی، نظارت و کنترل  سرمایه داری، صنعتنظام 
و قدرت نظامی را به چهار مقوله متجانس دیگر که ابعاد جهانی شدن ) ت ملّ-دولت

این چهار بعد عبارتند از اقتصاد سرمایه داری . سازد را تشکیل می دهند، مرتبط می
 ملت، نظم جهانی، نظامی که در واقع –جهانی، تقسیم کار بین المللی، سیستم دولت 

    یا جهانی شدن مدرنیته توضیح » مدرنیته بزرگ شده«را در خصوص نظر گیدنز 
رابرتسون نیز . )285ص، 2ج :1382به نقل از عاملی، ، Giddens,2001:245( می دهد

به و جهانی شدن را مدرنیته بزرگ شده ای می داند که از سطح جامعه محدود گذشته 
 است  مقیاسی جهانیاین همان مدرنیته با و. سطح جهانی گسترش یافته است

(Robertson, 1992: 142) . توان در پیوند بین  را میپیشین وجه اشتراک دیدگاه های
 جهانی شدن چیزی جز بازتولید مدرنیته ،از این جهت. جهانی شدن با مدرنیسم دانست

 .استب تحوالتی نیز در آن شده سبدرعرصه جهانی نیست که 
 ،نظری ه در جزئیات از نظر مبانی اندیشگی وقان دیگری نیز هستند که با مناقشمحقّ

ها بر سر آن است که   آنۀ مناقشیگانهاند و راهی چون گروه نخست را پیش گرفته
و است داری از اهداف مدرن خویش دچار انحراف شده  سرمایهۀجهانی شدن با غلب
ه به این گروه ک. دکنتأمین را تواند آرمان مدرنیسم نمیبه خوبی جهانی شدن فعلی 

 ۀ سلطۀ جز ادام، جهانی شدن موجود: معتقدند،اندهشدمتفکران نئومارکسیست معروف 
 جهانی شدن تداوم دیدگاه،از این . های جدید نیست گیری از تکنولوژیطبقاتی با بهره

ه داشت که این نحله نیز در مبانی مدرن ه باید توجّ البتّ؛استعمار به شکل جدید آن است
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 پیشرفت و عقالنیت خود و اندیشۀقیده هستند و محوریت انسان، با گروه نخست هم ع
ها در  ا تمایز آن امّ؛اندها استوار کرده  خود را بر آنۀبنیاد مدرن را قبول دارند و اندیش

در این نگرش با محدود . بینندها را متفاوت می ق این آرمان تحقّۀست که شیو اآن
عه است که آزادی، پیشرفت و زندگی سازی مالکیت خصوصی و اهمیت دادن به جام

های  ترین نظریه پردازان این نحله، ریشهوالرستین، یکی از مهم. شودعقالنی تأمین می
 جهانی شدن ،از نظر او. جهانی شدن را با ظهور نظام سرمایه درای توأم دانسته است

 از وضعیت  گذارۀ آغاز مرحل،شود شمرده میچه جدید  ا آن امّ؛قدمتی پانصد ساله دارد
بحرانی مدرن به وضعیت جدیدی است که ماهیت آن هنوز مشخص نشده 

دیگر نظریه پردازان نئومارکسیست نیز جهانی شدن را طرح . (Wallerstein,2000)است
 خود به تمام جهان قلمداد ۀداری غربی برای گسترش نفوذ و سیطر و برنامه سرمایه

ای نبوده و سرانجام  وضعیت تثبیت یافته یعنی؛)1380سوئیزی و همکاران، ( اند دهکر
طبیعی است که جهانی شدن به مثابه وضعیتی جدید . بشری امری متفاوت خواهد بود

تواند ماهیتی متفاوت از جهانی شدن سرمایه داری باشد و  میوران همنظر این اندیش
 .ندکن تری زندگی ها با مبانی سوسیالیستی در جامعه بهتر و مطلوب انسان

 
 های پسامدرن  جهانی شدن و قرائت.ب

د که کرتوان از گروه دیگری از نظریات یاد های مدرن از جهانی شدن میفراتر از نظریه
  :کیت نش معتقد است. زنندجهانی شدن را با پسامدرنیسم پیوند می

 جامعه شناسی در چارچوب چرخش پسامدرن ۀجهانی شدن با پسامدرنیته پیوند خورده و در رشت
 ).96: 1380نش، (ریزه گردیده است تئو

 اقتصادی و -های پسامدرن به جهانی شدن از دو منظر مارکسیستی  نگرش، از نظر او
های کسانی همانند   دیدگاه،در گروه نخست. اند  فرهنگی مطرح شده-پسامدرنیسم فکری

وضعیت کتاب  هاروی در .گیرند دیوید هاروی و اسکات لش وجان یوری قرار می
بین جهانی شدن، پسامدرنیسم و اقتصاد پسافوردیسم ارتباط برقرار ) 1989 (نپسامدر

 ۀ جدیدی از شیوۀ تبعی و محصول فرعی مرحلای  پدیده، چنین وضعیتی،از نظر او. کند می
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ها و   بلکه بر مصرف سریع نشانه،سرمایه داری است که نه بر کاالهای تولید شدهتولید 
 مالی به ضرر دولت و نیروی ۀ سرمای،اری پسافوردیدر سرمایه د. اتّکا داردخدمات 

لش و یوری نیز در ). 85: همان( کار سازمان یافته اهمیت و اولویت یافته است
 این ۀداری پسامدرن به همراه اقتصاد پسافوردی، سرمایه داری غیرسازمان یافت سرمایه

  و صنایع خدماتیدهند و بر اولویت یافتن مقوله مصرف ه قرار میدوران را مورد توجّ
 ). همان(در این دوره تأکید می کنند 

عد اقتصادی  اقتصاد بیش از حد بر بُۀهای پسامدرن نئومارکسیستی در عرص نگرش
بدون تردید . کنندفرهنگی وسیاسی آن غفلت می ـ  و از ابعاد فکری،جهانی شدن تأکید

 .تصادی تقلیل داد اقۀتوان آن را به عرص مدرنیته بیش از صرف اقتصاد است و نمی
های  توان در خصلت نفی روایت ترین ویژگی عصر پسامدرن را از منظر لیوتار می مهم

 هژمونیک و کالن قرائت مدرن از انسان و جهان ویژگیبا  مخالفت ه ویژهکالن درکل و ب
 پسامدرنیسم و مرکززدایی ۀهای شالوده شکنان از این حیث باید بر خصلت. دانست

. کشدپسامدرنیسم از این حیث اصول مدرنیسم را به چالش می. دکره جّنهفته در آن تو
توان اصول اساسی آن را ی شده است میهر چند مدرنیته گاه تعبیری سلبی و مبهم تلقّ

، سکوالریسم، عقالنیت حسابگر، و )امانیسم( در چهار آموزه اصلی انسان محوری
ر پیروی از الگوی غربی برای آموزه پیشرفت که خود در بر دارنده تجویز کالن د

شکنانه   پسامدرنیسم با خصلت شالوده،به بیان دیگر. ، مطرح کرداستپیشرفت و تکامل 
 دیگر اصول  سوژه محوری را نفی می کند و با نفی سوژه یا انسان محوری،،خود

 ).1378سولومون، : ک.ر( ریزد مدرنیسم نیز فرو می
 - مثابه یک وضعیت پسامدرن از جهت فکریترین نمود گفتمان جهانی شدن را به مهم

 ،بر این اساس. توان در مرکزیت زدایی از هژمونی مدرنیسم غربی دانست فرهنگی می
 سیاست هویت و امکان عرضه و یمود خصلت پسامدرن جهانی شدن، پیدایترین نُ مهم

به . این امر محصول نفی روایت کالن است. است جهانی صۀهای دیگر در عر ظهور قرائت
کنیم که ویژگی آن فقدان ایمان به فراروایت   تاریخی زندگی میای  در برههکنون ما ا،تعبیر لیوتار

زدایی از  با مرکزیت. (Lyotard,1984)  بهتر استۀمدرن پیشرفت عقل به سوی جامع
پسامدرنیسم . شود های دیگر فراهم می ها و روایت  زمینه برای فرهنگ عمالً،فراروایت مدرن



 
 

 

90

هم 
ل ن

 سا
    

    
    

    
    

    
  

 /
ز  

پائی
13

83
 

 

 امکان ،ق نفی روایت کالن مدرنیسم غربی و نسبی قلمداد کردن گفتمان غربیاز طری
از این حیث باید بر خصلت .  جهانی فراهم می کندۀهای دیگر را در عرص گفتمان

 اجتماعی را تحت ۀ هر پدید،پساساختارگرایی. دکره پساساختارگرایی در پسامدرنیسم توجّ
های تعیین کنندگی ساختاری و   برخالف نگرش.داند تأثیر سیال ساختارهای اجتماعی می

ـ نیز مبناگرایانه موجود در نظریه مدرن، هیچ مبنایی برای معرفت و نیز حیات سیاسی 
ها نه بر اساس معیارهای از پیش   هویت انسان، از این رو؛ها وجود ندارد اجتماعی انسان

صول روابط قدرت  خاص اجتماعی موجود که خود محاوضاع بلکه بر اساس ،تعیین شده
 ).130: 1376دریفوس، (د شو ، تعیین میهستند

ها وجود   از این جهت هیچ مبنای ذاتی برای برتری گفتمان خاصی بر دیگر گفتمان
جهانی . است جریان مسلط ۀها تعیین کنند ندارد و صرفا روابط قدرت و هژمونیک بین آن

ا  امّ؛نیسم را بر عهده داشته استی بازتولید گفتمان مدر خاصّوضعیتشدن از این جهت در 
ها امری سیال، محتمل  چون هیچ منطق ذاتی برای تداوم یگ گفتمان وجود ندارد و گفتمان

 جدید با افول  وضع، جهانی شدن درLaclau,2001)(:ی می شوند و زوال پذیر تلقّ
. سازد یهای دیگر را فراهم م ها و گفتمان  هویتۀمدرنیسم خصلتی متفاوت می یابد و زمین

ال شدن هویت های متفاوت و متکثر همراه می شود که از  جهانی شدن با فعّ،از این حیث
فعال . (Scott, 1995: 4-12)آن به ظهور سیاست هویت در عصر جهانی شدن تعبیر می شود

های   اخیر همانند رنگین پوستان، جنبشۀهای به حاشیه رانده شده در دو ده شدن هویت
) هویت های مبتنی بر مذهب( ، و بنیادگرایان دینی)بتنی بر جنسیتهویت م(فمینیستی 

 ).1382کاستلز، : ک.ر (استنمود بارزی از چنین وضعیتی 

 
  جهانی شدن و ابعاد جهانشمول ادیان.ج

با مطرح شدن جهانی . های دینی مربوط می شود جهانی شدن از منظر سوم به نگرش
ای جهانشمول ادیان، جهانی شدن را به همین معنا ه ک به آموزهشدن، دینداران نیز با تمسّ

چنین .  جهانی شدن واقعی همان جهانی شدن دینی است،از دیدگاه آنان. اند اخذ کرده
حتی برخی با تمسک به آموزه . دیدگاهی در کشور ما در چند سال اخیر مطرح شده است



 
 

 

ی ش
جهان

    
    

    
    

    
    

   
رج

ز ف
اندا

شم 
و چ

دن 
 

 91 

آن را با جهانی  ل اهللا تعالی فرجه الشریف ـعجـ اسالمی حکومت جهانی حضرت مهدی 
هایی نیز در   نظریه پردازی،های غیر دقیق ا فراتر از چنین نگرش امّ؛اند شدن یکسان گرفته

نمونه ای از چنین کاری را می توان در عماد .  جهانی شدن دینی صورت گرفته استۀبار
، "جهانی شدن مصطلح" و "رجهانی شدن واقعی و متصوّ"او با تفکیک بین . افروغ یافت

جهانی شدن مصطلح در .  است گرفته فرهنگی این مسأله را پی-ویکردی فلسفیبا ر
داری در  سرمایه. داردریشه تحوالت سرمایه داری غرب و بنیان نظری آن یعنی مدرنیسم 
تری دست یابد و در نگاهی  صدد است در نگرشی خوشبینانه با جهانی شدن به سود بیش

 هم به لحاظ نظری و ،داری هایی که نظام سرمایهبن بست ها و تضاد«تا از کوشد  میدیگر 
 ،از نظر افروغ.  رهایی یابد،» اجتماعی با آن مواجه است-معرفتی و هم به لحاظ اقتصادی

 : این تضاد در ذات مدرنیته استۀریش
 به دلیل نفی ،دهند داری را تشکیل می  امانیسم و خرد خود بنیاد و تجربه گرایی که مبنای سرمایه

 نفی ذات و غایت برای انسان انجامیده است و در دوره های تاریخی متفاوت به هیچ  به،خدا
 ). 32ص: 1382افروغ، ( انگاری و نفی علنی انسان و خرد او منجر شده است

های مدرنیته به تصریح بسیاری از  گیرد که با بن بست چنین نتیجه میسرانجام او 
اگر  «،ادیان همراه بوده است و در نتیجه جهانی شدن با بازگشت ،نظریه پردازان غربی

نگرش   اعتقاد به یک حقیقت غایی و وجود ضروری یک، جهانی شدن واقعیۀالزم
 منسجم و مخاطب قرار دادن انسان قطع نظر توحیدی ونگاه به عالم به مثابه یک کلّ

از مرزهای جغرافیای و فرهنگی و قائل شدن به وجود ذات و غایتی برای انسان و 
: همان( »ید این امر می باشدؤ عالم باشد، قرآن کریم سرشار از آیاتی است که مکلّ
 و نظریه پردازان دیگری نیز در چنین دیدگاهی مشترک وران هاندیش). 45ص

 ).1382مرقاطی، : ک.ر ،برای نمونه(هستند
 

  اسالمی فرج ـمفهوم دینی
هی و ت اال طبق این سنّ.های آسمانی اسالمی است ترین بشارت فرج یکی از مهمۀآموز

 حتی اگر یک روز از پایان عمر جهان ، اسالمیهای هبر اساس قول متفق تمام مذاهب و فرق
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. دکنآن میزان طوالنی خواهد کرد که مهدی ظهور را بیش نمانده باشد، خداوند آن روز 
 نیگوناگوها و اسامی  چنین وعده ای در ادیان آسمانی مشترک است و منجی موعود با نام

های موجود به منجی و موعود را می توان به   نگرش،یدر یک طبقه بندی کلّ. یاد شده است
 :)39 و 38ص: 1383موحدیان عطار،(بندی کرد   طبقهذیلشیوۀ 

 : به لحاظ ماهیت
 : موعود شخصی. 1

 ؛)مانند مسیح برای مسیحیان(  دارای جنبه الوهی.أ
 .)شتیانمانند سوشینت برای زرت( موعود بشری صرف .ب

 :)های دائو و کنفوسیوس ینیی جهانی در آمانند آرمان صلح کلّ(موعود غیر شخصی . 2
 :به  لحاظ کارکرد

 ؛نجات بخشی فردی
 .نجات بخشی جمعی

 :نیز می توان دسته بندی کردگوناگون های موعود نجاتبخش جمعی را به لحاظ
  به لحاظ کارکرد اجتماعی.1 

مانند موعود برخی ادیان سرخپوست و ه(  اجتماعیاًنجاتبخش صرف. أ
 ؛)فریقاییا

 ؛)مانند موعود اسالمی( نجاتبخش معنوی و اجتماعی. ب
 .)مثل موعود آیین بودای مهایانه( معنویاًنجاتبخش صرف. ج

 به لحاظ فراگیری رسالت. 2
 ؛)مثل موعود یهودیت و صهیونیسم( موعود قوم مدار. أ             
 ....) و  بودا، زرتشت،مانند موعود آیین های اسالم، هندو(هانشمولموعود ج. ب            

 :به لحاظ آرمان. 3
 رو به گذشته. أ

i.  ؛)مثل افالطون( آرمانشهر گرا 
ii. ؛بهشت گرا 
iii. همانند موعود یا  آرمان  کنفوسیوس(گرا  باستان(. 
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 رو به آینده. ب
i.   ؛)مثل مهدی به مفهوم شخصی و نه نوعی( موعود پایانی 
ii. ت، یا مثل مهدی نوعی و  مجدد در اهل سنّ( عیموعود مقط

 ؛)موعود زرتشتی
 به لحاظ کیهان  شناختی. 4
مثل موعود اسالمی و هندویی که به نوعی با پایان عالم ( دارای کارکرد کیهانی. أ

 ؛)همراه است
 .بدون کارکرد کیهانی. ب

هی ات االصف به صف چنین اعتقادی به ظهور منجی موعود شخصی و متّ،در دین اسالم
.  است پیامبر گرامی اسالم یکی از آموزه های اصلی متفق بین مذاهب اسالمیۀو از سالل

-ه درتحقیقی از منظر سختی مکّاالقر در دانشگاه ام) 1999(عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی
 46 ، استخراج کرده است که از آن میان حدیث نبوی را در باره مهدی338 ،گیرانه وهابی

محتوای .  صحیح یا حسن دانسته استۀا به لحاظ داللی و سندی معتبر و از گونروایت ر
به وسیلۀ این روایات حاکی از قطعیت قیام مهدی موعود، برقراری حکومت عدل جهانی 

در .  استحضرت و نیز اقتدای عیسای مسیح بدان حضرت از نظر احادیث نبوی
 دانشگاه اسالمی مدینه نیز به رفع ابهام از تادان شیخ عبدالمحسن العباد از اس،تحقیقی دیگر

 . ی پرداخته استشبهات افراطی در مورد اصل اعتقاد به مهدویت بر اساس روایات سنّ
-به اجمال می.  استها و چیستی نگرش اسالم به آموزه فرج  ویژگی، مهم،به هر حال

 :یمکن فرج اسالمی اشاره ۀهای آموز توانیم به ویژگی
و قدسی  هی االۀ صبغ، فرج اسالمیۀهای بارز آموز یکی از ویژگی :ماهیت دینی فرج

 مدرن ۀ تاریخ را بر اساس آموزۀهای آینده نگر مدرن که آیند بر خالف نگرش. آن است
 ، با برتری و غلبه انسان مدرن سکوالر می دانند، در نگرش اسالمیprogressپیشرفت یا 

هی می  قدسی و در هماهنگی با ساحت االۀنیز با گرایش انسان به عرصرا  تاریخ ۀآیند
هی  بلکه با حاکمیت مطلق اال، آینده نه با حاکمیت انسان، از این منظر،به بیان دیگر. دانند

 انسانی خواهد بود که در ،هی از این رو انسان عصر ظهور فرج اال؛رقم خواهد خورد
 ی ظهور چنین عصر،هیطبق آیات اال. آفرینش استهی هماهنگی و تالئم کامل با نظام اال
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ها با  هی صورت می پذیرد و در آن دین اسالم فراگیر خواهد بود و  انسان االۀبر اساس اراد
 ،اصل اساسی در دیدگاه اسالمی. اشتیاق پیام آسمانی اسالم را در آغوش خواهند کشید

إن :  مانند؛در قرآن کریم خداوند منشأ حکم دانسته شده است. استحاکمیت خداوند 
در آیات ). 40 ):12(؛ یوسف62): 6(انعام(یا  اال له الحکم) 67): 12(یوسف(حکم اال هللا ال

 :اند فی شده پیامبران نیز صاحبان حکم معرّ،دیگر
 )105 ):4 (نساء (اللّهُ إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ أَنزَلْنَا إِنَّا

ت  حکم به همراه کتاب و نبوّیده و از اعطاکر به رسالت پیامبران اشاره ،یا در آیات دیگر
  :ها خبر داده است به آن

 ).82 ):6(انعام(اولئک الذین آتینهم الکتب و الحکم و النبوه
 بر خالف نگرش عصر ، در این عصر:معنویت مداری و فضیلت مداری عصر ظهور

 حیات جمعی انسان خارج ۀخد و از چرکرجدید غرب که فضیلت را امری شخصی 
 انسان ۀترین دغدغ مهم.  آرمانی مبتنی بر فضیلت و خیر اخالقی خواهد بودۀ، جامعساخت

های سیاسی عصر جدید ماهیت جامعه و انسان نظریه. یابی به آزادی بوده استتمدرن دس
 عصر های کالسیک همانند یونان باستان وبرخالف نظریه. اندجدید را بر آزادی بنا کرده

 سازی نیل به فضیلت اخالقی و سعادت  زمینه، اسالمی که غایت جامعهۀمسیحیت و دور
 ۀ نیل به آزادی است که به دو شیوۀ، انسان مدرن از ماکیاولی به بعد در دغدغشددانسته می

 های مدرن لیبرالیسم و سوسیالیسم دنبال شده استآزادی جمعی و فردی در نظریه
 سیاست هدف اسالمی وران اندیشها در نظریه های اسالمی و دیدگاه امّ ؛)2ج : 1376بلوم،(

الدنیا مزرعه «حدیث معروف نبوی . و زندگی جمعی فراهم سازی سعادت انسان است
 از ؛سیاسی اسالمی بوده استـ های اجتماعی   الهام بخش تمام نظریات و دیدگاه،»االخره

 .ح خلق نامیده شده است استصال، اسالمیوران هاین رو سیاست نزد اندیش
 فرج نیز ۀر اسالمی که در آموزیکی از اصول تفکّ :علم مداری و عقالنیت اسالمی

  صادقامامکه از  طبق روایتی. استهای عقالنی در اسالم نقش عقل و آموزهیابد، ی میتجلّ
 :فرمایندنقل شده است، حضرت می

دو حرف آن است و مردم تاکنون فقط اند  ردهچه تاکنون پیامبران آو  آنۀحرف است و هم 27دانش 
حرف دیگر را بیرون آورده،  25جز با آن دو  حرف آشنایی ندارند و هنگامی که قائم ما قیام کند، 
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حرف  را   27کند و  مجموع دهد و آن دو حرف را نیز ضمیمه میآن را بین مردم گسترش می
 .)326ص، 52ج : 1411مجلسی، ( .سازدمیان مردم  منتشر می

 فرج اسالمی آن است که بر خالف دانش مدرن امروز که بر ۀ مهم در آموزۀ نکت
 عقالنیت ابزاری ،خوبی بیان کردهه که ماکس وبر ب کی است و چنانعقالنیت خود بنیاد متّ

ی است، در ای به فکر منافع و مصالح دنیفقطجای عقالنیت ارزشی را  گرفته و انسان مدرن 
توان به روایت نخست کتاب  نمونه میطور به ؛معنویت همراه استاسالم عقالنیت با 

  تمجید شده و خداوند به عزت و جالل  که در آن عقل کامالًکرد  اشاره کافیشریف 
بر این . کندترین افراد نزد خویش اعطا می خورد که آن را به محبوب خود  سوگند  می

دیثی حدر . شد م خواهدهها فرا ننسا اۀمهقالنیتی برای عز چنین یاساس در عصر ظهور ن
 ،شتهامردم گذ بر سر ار خویش تحضرت دسقیام قائم، نگام که هاست   آمدهرقامام باز ا

 ). 336ص: لسی، همانجم( سازد میفزون  ها را های آنیاهها و آگدخر
ام جهانشمول یسالمی پا بارز دیگر فرج یها یکی از ویژگی: ولی فرج اسالمیمجهانش

یهود   همانندناز ادیا یی برخیاموعودگر های آموزهبر خالف . ست ااه  انسانمتمارای بآن 
دانند، فرج اسالمی ویژگی فراگیر و ی می قوم یا گروه خاصّای براًکه فرج را صرف

این بدان جهت است که . گیرد ها را در بر می  تمام انسان،جهانشمول دارد و بر این اساس
خوانده ها ارزانی داشته و همه را به دین واحدی  ام انسان دین خود را برای تم،خداوند
 فرج ،بر این اساس.  است دین نزد خداوند واحد و  همان اسالم،طبق تصریح قرآن. است

و رفع ستم و گسترش عدالت  و حکمت با . گرفت خواهد در برها  اسالمی نیز تمام انسان
 شاید بتوان نماد اقتدای مسیح. شدق خواهد  پذیرش اسالم از سوی تمام مردم جهان محقّ

 ،بدون تردید. ی چنین وحدتی دانست را تجلّل اهللا تعالی فرجه ـعجـ به مهدی  موعود 
گیرد و بازگشت و اقتدای مسیح ای از  مردم جهان را در بر میجهان مسیحیت  بخش عمده

 انهمین معه  برآنیق تعبیر رت واحده دامّ. دوخواهد ب ی چنین وحدتیجلّت خود ،تربه حض
 جمع همعصر ظهور  کنار   که دراستی سخن  گفته اله اۀواحد تو خداوند از امّ. ستا
 .اهند شدوخ

  عدل و دادۀشاعا ،سالمیاویژگی بارز فرج :  جهانیۀگسترش عدل و داد در عرص
طول تاریخ بوده  نسان دراهای بزرگ  رماناز آ یکی تعدال. ت جهانی اسۀر عرصد
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از ها  سانمتأسّفانه ان ،صهرر این عگوناگون دهای  اهگا و دیده  نظریهۀئبه غم ارا. ستا
چنین ناکامی را می توان در دو سطح  نظری و . اندازماندهبچنین وضعیتی رسیدن به 

دانشمندان، ها متناسب باشد؟  کدامین عدالت می تواند با وضعیت انسان. عملی جست
ا تا کنون هیچ اجماعی  امّاند؛  پرسش  دادهاینبه در طول تاریخ را  مختلفی یها پاسخ

از عدالت نقض گوناگون های   نظریه،با گذشت زمان. در این باب شکل نگرفته است
چنین تزلزل و تردیدی در مفهوم . اندها دنبال دیدگاه جدیدی رفته انسانشده و 

ی های اصلی ناکامتوان یکی از زمینهعدالت و چگونگی آن را در تاریخ بشری می
 مفهومی نهایی از ۀ از این رو ضرورت ارائ؛ به عدالت دانستیابیها در دست انسان

 ،باشدهای انسان تناسب داشته  منجی موعود که با سرشت و ویژگیبه وسیلۀ عدالت 
سرگردانی ها را از   که از این طریق انساناستهای اصلی منجی اسالمی یکی از کارویژه

 .آورد ی در مو تردید در چیستی عدالت
چنین .  جهانی استۀ گسترش عملی عدالت در عرص، اصلی دیگر منجیۀکارویژ

داد  زمانی صورت خواهد گرفت که جهان را ظلم و بی،اقدامی طبق روایات اسالمی
و همگی تشنه برند  میعدالتی رنج ها از بی  است که انسانیدر چنین عصر.  باشدفراگرفته

ای  گستره،چنین انتظاری.  عدالت در جهان هستند منتظر فراهم شدن،و از صمیم وجود
 بلکه خصلتی ؛ خاص یک منطقه نخواهد بود،عدالتی دهد که بیجهانی دارد و نشان می

ای ای به شیوهچنین نکته. استفراگیر دارد و نشان از جهانشمولی بی عدالتی در این عصر 
اند و از وضعیت  گرفتهها در کنار هم قرار گوید که انساننمادین از عصری سخن می

 ، جغرافیاییۀدر روزگاران گذشته به دلیل فاصل. دیگر در جهان اطالع مستقیم دارند یک
 چنین ،ا در عصر مشرف به ظهور امّ؛ در جوامع مختلف حاکم بودگوناگونیهای وضعیت
 عدالتی در سراسرتوان به گسترش ظلم و بی  از این رو می؛شودیت میهایی کم اهمّفاصله

به تناسب چنین بحرانی است که . دکر و تمام جهانیان را در انتظار فرج تصور ،جهان حکم
 .یابدای جهانی میعدالت نیز گستره
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  تاریخ و جایگاه فرجۀفلسف
توان  تاریخ نیز میۀ فرج را از منظری دیگر، یعنی نگرش اسالم به فلسفۀآموز
 اصلی و محوری پرسش سه ،منطق حرکت، فرایند و سرانجام تاریخ. کردبررسی 

ای  سخن از عصری طالیی و  نجات بخش آموزه،بدون تردید. حرکت تاریخی هستند
های مختلفی در هر سه  ها و دیدگاهیتلقّ. دارد است که به سرانجام تاریخ بشری نگاهی

 دو نگرش کالن ،در پاسخ به سرانجام و غایت تاریخ.  مطرح شده استگفته ۀ پیشعرص
های اصلی در  توان از نگرشبینانه به آینده را میفرجام تاریخ و نگرش خوشبدبینی به 

 یتشناسی از منظر چگونگی سیر تاریخ نیز اهمّهم چنین آینده. آینده شناسی دانست
 اًبرخی دیگر صرف. اندها به تاریخ بر اساس نگرش خطی شکل گرفته برخی نگرش. دارد

های ماقبل ادیان ابراهیمی  برخالف نگرش. اندحرکت تاریخ را حلقوی یا دوری دانسته
 بشری شکل گرفته است و به حرکت  ـایدر ادیان هندو و قبیلهبه طور عمده که 

 خطی است و ، ابراهیمی حرکت تاریخ ـدوری تاریخ معتقد بودند، در ادیان آسمانی
شتی چنین بازگ. برای تاریخ سرانجامی تصور می شود که با بازگشت منجی همراه است

 .زند میعصر طالیی ادیان را رقم
 سرانجام نیکی در انتظار صالحان، محرومان ،هی االۀاز منظر اسالمی نیز طبق وعد

هی بر حاکمیت ت اال سنّ،اسالمیگوناگون طبق آیات و روایات . و مستضعفان است
در بحث حاضر نیز .  اسالمی استوار شده استۀ فاضلۀق مدینحق بر باطل و تحقّ

 بر اساس همین باید جهانی شدن را ۀتاریخی، از جمله پدیدهای  دگرگونی فرایند
ای شکل گرفته و در ها از زندگی قبیله حیات انسان. ل تاریخی سنجیدپویایی و تحوّ

 ، تاریخ اسالمیۀاز نگرش فلسف. تری ادغام شده است طول تاریخ در جوامع بزرگ
طبق آیات . ق خواهد شدیز محقّ اسالمی نۀ واحدۀق جامعسرانجام تاریخ با تحقّ

ظاهری های ای است که به رغم تمایزت واحده خدای واحد دارای امّ، قرآنیۀشریف
هی به وحدت االریسمان ک و اعتصام به دیگر در تمسّ جهت تعارف و آشنایی با یک

؛ 1369صدر، : ک.ر(  اسالمی را شکل دهند ـهی االۀت واحداند تا امّفرا خوانده شده
 ).1368زدی، مصباح ی
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. هی بر اجرای امور از طریق فرایند اسباب و عوامل آن استت االبدون تردید سنّ
.  است از این باب)مجلسی، همان("أبی اهللا ان یجری االمور اال باسباب"حدیث معروف 

 خداوند خود ،بدون تردید.  آرمانی خواهد بودۀل تاریخی زمینه ساز نیل به جامعفرایند تحوّ
 و ت ابتاله به سنّا با توجّ امّکند؛ای را ایجاد  فاضلهۀتوانست جامع تکوینی میۀاداز طریق ار
.  مدینه فاضله فراهم شودهای زمینهتدریج ه ها ضرورت دارد تا ب هی برای انسانآزمایش اال

ای خواهند سرانجام خود به چنین نتیجهگوناگون، های  ها از طریق تجربیات و آزمون انسان
جوامع پیش . وردآها به ارمغان   نیک را برای آنۀتواند جامعهی می االۀوعد فقطرسید که 

چنین امری به دلیل عدم . مانند فاضله ناکام میۀ همگی در رسیدن به جامع،از عصر ظهور
اند، اما به هر چند در طول تاریخ رهبران فرهیخته و صالحی آمده. ست اها آمادگی انسان

. ق سازندهای آرمانی خود را محقّاند خواستهعی نتوانستهنامناسب اجتمااوضاع دلیل 
ا خود ایشان سرانجام نیکی را برای آینده پیش  امّ؛سرانجام حکومت علوی از این باب است

دارد که حکومت  در نهج البالغه به این بعد تاریخ اذعان میامام علی. کنندبینی می
نه که شتر سرکش سرانجام فرزند خویش گو  همان؛سرانجام بر اهل بیت هموار خواهد شد

تاریخی را بر اساس های  دگرگونی از این رو ؛)200 ۀنهج البالغه، خطب( دهدرا شیر می
و جهانی شدن پی گرفت هی باید  االۀق وعدمنطق خاص خود و از منظر زمینه سازی تحقّ

ساس چنین اکرد، بر که در سطور آتی بررسی خواهیم  و تحوالتی از این قبیل را چنان
 . دکرمنطقی ارزیابی 

 

  فرجۀجهانی شدن و فهم پذیری آموز
؟ برای  سازدتواند چشم انداز فرج اسالمی را برای ما روشنجهانی شدن چگونه می

  ـهر چند. های عصر جهانی شدن برگشت به ویژگیدوباره باید پاسخ به این پرسش 
توان  شدن مطرح شده است می جهانی ۀی در بارگوناگونهای   دیدگاه ـکه گذشت چنان

 فرج ۀ فاضله اسالمی و آموزۀها جست که از جهاتی ما را به مدین مشترکاتی را بین آن
 . سازداسالمی رهنمون می
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 های کالن عصر جهانی شدن   ویژگی.أ
توان در موارد ها و مشترکات جهانی عصر جهانی شدن را می ترین ویژگیمهم

 :جستذیل 
های   یکی از ویژگی: جهانیۀها و تشکیل جامع ین انسانایجاد همگرایی ب.  1

اصلی جهانی شدن را در هر قرائتی از آن می توان خصلت جهانشمولی ابعاد زندگی 
 زمانی و ۀهایی که بر اثر فاصل جهانی شدن سبب شده است تا تفاوت. بشر دانست

ها در فرایند  انانس یت خود را از دست بدهند وها برجسته شود، اهمّ مکانی بین انسان
 . بگیرندتری قرار همگرایی و وضعیت تشابه بیش

 فرهنگی  ـمهم اجتماعیآثار ها یکی از  ها، هنجاره و فرهنگهماهنگی در سلیقه 
ها را   انسان،جهانی شدن هایی عمالً فارغ از محتوای چنین فرهنگ. جهانی شدن است

های  ها و فرهنگ  به اقلیماگر روزگاری جهان. کشاندبه سوی همرنگی و همشکلی می
ها در   مرزها درنوردیده شده است و انساناکنونشد، مختلف و متنوعی تقسیم می

 . اند گرفتهدیگر قرار ارتباط مستقیم تری با یک
یکی از  :ها در عصر جهانی شدن  انسانۀرشد فکری و آگاهی فزایند. 2

 ها و اطالعات ا به دادهه ی انسانیاب گسترش دست،های بارز عصر جهانی شدن ویژگی
برخالف . یابداز این جهت جهانی شدن با اعصار گذشته تمایز اساسی می. است

ها به دلیل مشکالت سخت افزاری با سهولت امکان پذیر  دوران گذشته که رشد دانش
 عصر جهانی ۀهای ارتباطی فراهم کننند جهانی شدن و رشد تکنولوژیاکنون نبود، 
ه این امر به جهاتی با  البتّ؛برای رشد علوم فراهم ساخته است مناسبی را وضع ،شدن

ا با این  امّ؛)شایگان(ب افسون زدگی جدید نیز شده استسبمجازی سازی ذهنیت ها 
های بارز  توان یکی از ویژگی  سریع و آسان به اطالعات و داده ها را مییابیحال دست

 . دانستعصر جهانی شدن
 ،جدید جهانیاوضاع  : جهانیۀم فراگیر هماهنگ کنندنهادها و نظازمینه سازی . 3

های  گسترش سازمان. ده استکراحساس نیاز به نهاد فراگیر جهانی را امری ضرور و الزامی 
فراگیر جهانی ۀ ی به عرصی و محلّ ملّۀها را از عرص  ذهن انسان، گذشتهۀجهانی در چند ده
 .سوق داده است
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ای بود، ی و منطقهها محلّ های آن ندیشدند و خواستها ی میها محلّ  اگر روزگاری انسان
 و اند ها به نیازهای مشترکی رسیده  فراهم شده است که انسان، جهانی شدنۀ در عرصاکنون
اصلی   الزم وۀ زمین، از این رو جهانی شدنجویند؛ میها   را نیز برای آنهای مشترکی حل راه

 .راهم کرده استق حکومت و نظام فراگیر جهانی فرا برای تحقّ

 دیگر ۀ ویژگی برجست:نیاز انسان به محتوا و معنای جدید در عصر جهانی شدن. 4
ها و  ی عصر جهانی شدن برای فرهنگهای جدّ توان چالش عصر جهانی شدن را می

های ب وارد شدن شوک و تکانهسب جهانی شدن ،از این جهت. های موجود دانست تمدن
سازی جهانی  ادغام و یکپارچهویژگی به دلیل . شودی میهای مختلف بشر ی به فرهنگجدّ

 دنبال ،ها در عصر جهانی شدن  از این رو انسان؛تری دارد  این امر برجستگی بیش،شدن
 معنای پیشین زندگی از حالت نهادینه شده و رسوب کم دستگردند یا معنای جدیدی می

ها در وضعیت   انسان،ه بیان دیگرب. گیرد ها قرار میشده به صورت آگاهانه مد نظر انسان
از  . گیرندل در هویت خویش قرار میها در وضعیت تأمّ نها و تمدّ مواجهه با دیگر فرهنگ

 ی شده استهای عصر جهانی شدن تلقّ این جهت است که بحران معنا یکی از ویژگی
 ).48-35 ص:1383قوام، (

 
  جهانی شدن و چشم انداز فرج.ب

در درک بهتر چگونگی ماهیت را تواند ما  از جهاتی میبدون تردید جهانی شدن
د که جهانی کر نباید از این نکته غفلت ،با این حال.  اسالمی فرج یاری کندۀآموز

ا صرف نظر  امّ؛ فرج اسالمی داردۀی نیز با آموز جدّهای تمایز، کنونیاوضاعشدن در 
ن غربی سازی یا هایی که جهانی شدن را هما ویژه نگرشه  و بهااز این تمایز

های نگرش پسامدرن به  دانند و همچنین فارغ از کلیت و ویژگی یمریکایی سازی ما
 با استناد به وضعیت حاضر در اًتوان صرفکه توضیح داده شد می جهانی شدن، چنان

. دهد فرج سوق میۀ نکاتی را یافت که ما را به فهم بهتر آموز، جهانی شدنۀعرص
 .مکن مینکات اشارهبه برخی از این اکنون 
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ر ابعاد جهانشمول و چگونگی تصوّ :فهم پذیری ماهیت جهانی فرج اسالمی. 1
 ،در روزگاران گذشته.  استشدهتر   جهانی شدن آسانۀ امروزه به مدد پدید،فراگیر فرج
های زمانی و مکانی  ر حکومتی فراگیر جهانی همواره به دلیل وجود فاصلههمواره تصوّ

که در   و جهانی چنانگسترده قلمروی ۀچگونگی ادار .مراه بوده است ههایی با ابهام
 ؛کردههای گذشته رخ نموده است، همواره عدم ارتباط مستقیم را مطرح می امپراتوری

 جهانی حتی ۀ فهم ارتباط مسقیم و فراگیر در عرص، جهانی شدنوضعیتدر اکنون ا امّ
 از این رو می ؛ی چندان مشکل نیستهای ارتباط فراتر از کره زمین به مدد تکنولوژی

ی بین خود و مردم یا حتّعصر ها بر ارتباط مستقیم بین امام  توان روایاتی را که در آن
های  منان در عصر جهانی شدن تصریح شده است، بیانی رمزگونه از رشد تکنولوژیؤم

 ،ندکنهایی که در عصر جهانی شدن زندگی می برای انساناکنون ارتباطی دانست که 
ای با اعجاز و  ر چنین پدیده تصوّ، در حالی که در گذشته؛ استآشکارامری عادی و 

 . استخرق عادت همراه بوده

همواره سخن از حکومت و مدیریت  :فرج و احساس نیاز به حکومت جهانی. 2
ا در عمل به رغم گسترش  امّ؛فراگیر جهانی در روایات اسالمی مطرح شده است

ی خودمختار یا های محلّ ی، حکومتقمرهای نخست ر سدهامپراتوری اسالمی د
 ،با ورود به عصر جدید. اند  اسالمی را بر عهده داشتهۀ جامعۀ ادارخودخوانده عمالً

ر حکومت جهانی را با خدشه و اشکال مواجه  تصوّی نیز عمالًهای ملّ گیری دولت شکل
از گذشته و به نحو ها بیش   انسان، در عصر جهانی شدناکنونا  امّ؛ساخته بود

د و درک ضرورت چنین امری دارن میی به مدیریت واحد بر جهان اذعان تر حسوسم
موجود جهانی شدن اوضاع از این جهت نیز می توان . استروشن شده بسیار آسان و 

 جهترا به دلیل احساس نیاز به حکومت فراگیر جهانی، فارغ از محتوای آن، در 
 .نست دایحکومت جهانی حضرت مهد

هر چند  :های بشری و نیاز به معنای جدید برای زندگینابسندگی آموزه. 3
 جهانی بر ۀنگرش خود را در عرصکوشند  میهای مدرن به جهانی شدن  نگرش
توان امروزه شاهد افول مدرنیسم غربی از منظری واقع بینانه میکنند، ها تحمیل  انسان
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نقدهای . ی وعملی می توان مشاهده کرد نظرۀ چنین امری را در هر دو عرصعلل. بود
بر نقدهای افزون ن غرب، ها بر اصول مدرنیسم از درون خود تمدّ فراگیر پسامدرن

از سوی .  و متفکران اسالمی، گواه نابسندگی نظری مبانی مدرنیسم استوران هاندیش
 عمل نیز انسان مدرن با از دست دادن معنای زندگی که بر اساس ۀ در عرص،دیگر
ادیان از این جهت .  دنبال معنای جدیدی برای زندگی است،رنیسم بنا شده استمد

از این جهت می توان گفت که جهانی . توان بارزی را برای معنا دهی به زندگی دارند
 نیاز ،عملی مدرنیسم و مکاتب بشری های نظری و شدن با برجسته ساختن ضعف

هی برای بشر که  از این رو منجی اال؛تر کرده است هی بیشها را به هدایت اال انسان
یابد و انسان معاصر م است، چشم انداز بهتری می فرج اسالمی مسلّۀدر آموز

 . کند میتر درک ضرورت آن را بیش

جهانی شدن را عصر  :ابعاد فراگیر و جهانشمول دین در عصر جهانی شدن. 4
 شاهد شکل گیری یک ،مروزعی بود که ما اجرج ویگل مدّ. اندبازگشت ادیان نیز خوانده

یم نوع حرکت فراگیر احیاگرانه دینی در تالش برای سکوالریسم زدایی از جهان هست
 قرن مدرن و واپسینتوان  می  از این رو قرن بیستم را؛)19ص: 1381هینس، : ک.ر(

 از منظر عقلگرایی کم دستسکوالر دانست که احتماال جهان نوگرای قرن بیست و یکم 
 .(Berri, 1993) شود گر می  در قالب جهانی پساسکوالر جلوهعصر روشنگری

گرایی سکوالر در جهان سوم،  یگرایی معاصر بر خرابه های ملّدر حقیقت، دین 
 استشده  در اروپا استوار گرا در جهان توسعه یافته و کمونیسم یسرمایه داری مادّ

 ). 64ص :1380هینس، (

توان بر اساس   در عصر حاضر میمهم ترین وجه اهمیت بازگشت ادیان را
براون در بررسی وضعیت . قدرت معنادهی یا انگاره پردازی ادیان توضیح داد

او بر این باور است که توانایی دولت . استکرده آینده جهان بر این نکته تأکید 
 اندیشه هایی ۀ خود به قدرت خیره کنندنبایدر کسب برتری در منازعات با رق

ق به اجتماعات مختلف، آنان را وا ن پیوند افراد متعلّبستگی دارد که ضم
دارد تا تمایالت، امنیت شخصی و حتی زندگی خود را در راه دفاع از دولت  می
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این که چه کسی در تمام موضوعات و مسائل به تبعیت از چه . خود فدا کنند
 از طریق جوامع انگاره پردازی که در سراسرفقط پردازد  ای فردی می اندیشه

گیتی گسترش یافته و با درنوردیدن مرزها برخی از منسجم ترین جوامع را در 
؛ به نقل از Brown,1995:157( شود ص میجهان تشکیل داده اند، مشخّ

ادیان به دلیل آموزه های جهانشمول خود قدرت بارزی در ). 69 و 68ص:هینس
مّی    مهو از این جهت در فضای جهانی شدن قدرت دارند پردازی  ندیشها

 .شوند می یتلقّ
 

 نتیجه

 گزارشی کوتاه از ظرفیت سازی جهانی شدن در هر قرائتی از آن ،چه گذشت آن
 ،مهم ترین کارکرد جهانی شدن در این زمینه.  فرج اسالمی بودۀبرای فهم آموز

.  استبرجسته ساختن و فهم پذیرتر ساختن ابعاد جهانشمول حکومت آرمانی اسالمی
هماهنگ با ها  آناند که الزم است تمام  خود به این نتیجه رسیدهها  امروزه انسان

هر چند در محتوای زندگی جدید . ای مشترک زندگی کننددیگر و در جامعه یک
های مختلف از  اختالف نظرهایی وجود دارد و از این جهت تمایزهایی بین قرائت

ی و لشکگیرد، به لحاظ  شکل میجهانی شدن با حکومت جهانی حضرت مهدی
 .  باشدر مفید و مؤثّتواند کامالً جهانی شدن می،ق چنین حکومتیسازی تحقّ مهمقدّ

ق حکومت جهانی  اسالمی با اعجاز و خرق عادت  چگونگی تحقّ،اگر روزگاری
با تواند  خوبی چنین امری را میه شد، انسان عصر جهانی شدن بهمراه دانسته می

قاد و اعتماد خود به آموزه فرج اسالمی از مشاهده کند و در جهت تقویت اعتچشم 
 از این رو حتی اگر ما جهانی شدن را به صورتی که امروزه غرب در ؛آن بهره بگیرد

های پیشرفته ارتباطی  گیری از تکنولوژیصدد تحمیل فرهنگ و تمدن خود با بهره
ه ابعاد ک بتوان با تمسّ، نپذیریم، با وجود این میاستهمانند ماهواره و اینترنت 

 فرج اسالمی را برای انسان معاصر توضیح داد و همانند ۀ آموز،خاصی از جهانی شدن
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های جهان  نکات دقیق و علمی که در متون دینی همانند قرآن کریم در باره قانونمندی
 ۀرا در  بارسال پیش  1400های  بینی هستی آمده است، ورود اخبار مالحم و پیش

های ارتباطی هماهنگی دارد،  با گسترش تکنولوژیوضعیت عصر ظهور که بسیار 
اعجاز و دلیل و گواه دیگری بر صدق و درستی باورهای دینی دانست و به تحکیم 

هی را های االق وعدهدیگر بشارت نزدیک شدن تحقّ ایمان به فرج پرداخت و به یک
 . سعیدق آن روزبه امید تحقّ. داد
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