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چکیده
مهمترین تکیه گاه و نقطة ثقل همبستگی ،وحدت ،هویت ملّی و علّت وجودی کشورهایی نظیر کشورهای
مسلمان ،به ماهیت فرهنگ و ساختار اعتقادی ایشان باز می گردد و با از بین رفتن این زنجیرة همبستتگی و
هویت ملّی ،بقای دولت ها دیگر موضوعیتی نخواهد داشت .بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،به علت ضعف
رسانههای کشورهای اسالمی و نبود زیرساخت ها و برنامهریزیهای مناسب فرهنگتی در جامعته استالمی و
وجود رسانه ها و ابزارهای متعدد فرهنگی در عصر جهانی شدن فرهنگ غربی و نیز با توجه بته ستلطه نظتام
سرمایه داری در جهان ،شاهد زوال سبک زندگی ،هویت و فرهنگ استالمی مستلمانان و نیتز جامعته ایرانتی
هستیم و اگر برای مقابله با تهدیدها و اختاللهای پدید آمده در جامعته استالمی ،برنامتهریتزی در ستطوو و
بخشهای مختلف انجام نشود ،این روند تشدید میشود و به ایجاد مشکالت بیشتر میانجامد .از آنجایی کته
فرهنگ و اقتصاد ،محور و بنیان رویارویی قدرتها محسوب میشود و رقابت میان بازیگران نظام جهانی ،بته
لحاظ ماهیت کامالً اقتصادی و فرهنگی است ،مقولة «جهانی شدنِ فرهنگ» و بیان ایدههایی ماننتد «پایتان
تاریخ» و «برخورد تمدنها» ،دقیقاً با مالحظة همین شرایط و واقعیات ناشی از تحوالت پدیتده آمتده مطترو
شده اند .در پژوهش حاضر ضمن باور به این موضوع کته جهتانی شتدن ستبب هتور انتواع توستعهطلبتی و
سلطه گری غرب در جوامع اسالمی در سطوو مختلف گردیده است؛ بررسی جهانی شدن و آثار آن بر هویت و
فرهنگ اسالمی مورد توجه است و در نهایت دیدگاه و رویکرد اسالم به مقوله جهانی شتدن ،ستبک زنتدگی،
فرهنگ و هویت و چگونگی برخورد با تهدیدها و چالشهای ناشی از جهانی شدن مورد واکاوی قرار میگیرد.
کلیدواژهها :جهانی شدن ،سبک زندگی ،اسالم ،هویت ،فرهنگ اسالمی.
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مقدمه
جهانی شدن» یا «جهانیسازی» یا همان «غربیسازی جهان» پروژه یا فرایند متدیریتشتدهای
است که غرب با رهبری آمریکا در حال پیگیری آن است .جهانیشدن پدیدهای است که بتر جوانتب
گوناگون زندگی فرهنگی ،اعم از نگرش جنسیتی دانش ،آموزش رسمی ،هویت و سبک زندگی متردم
تأثیر میگذارد (لطفآبادی و نوروزی .)19 :9383 ،در واقع ،این تحوالت که در قالتب جهتانی شتدن
فرهنگی رخ می دهد ،عالوه بر ذوق ،سلیقه ،گذران اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افتراد ،بتر
نگرش به خود ،جامعه و هویت اجتماعی آنها تأثیر میگذارد .به عبارت دیگر در جامعه متدرن ،نتوع و
سبک رفتار و کنشهای مصرفی یا سبک زندگی ،هویتهای فتردی و اجتمتاعی را شتکل متیدهتد
(کفاشی و همکاران .)998 :9381 ،در چنین فضای اجتماعی ،عالوه بر سبکهای متفاوت زندگی کته
توسط افراد انتخاب میشوند ،فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویتتگزینتی افتراد
نیز شده است (خواجه نوری و همکاران .)921 :9381 ،امروزه هویت ایرانی تحت تأثیر عواملی ماننتد
پیشینه تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی ،پارادایم جدید فکری ،انسان مدرن و فرامدرن و نظتام جهتانی و
تهاجم فرهنگی غرب است .ایرانی ها هتم مستلمان هستتند و هتم جهتانی ،در عتین حتال کته هتم
مذهبیاند و هم مدرن (آزادارمکی .)931 :9281 ،از آنجایی که نستل جتوان در مقایسته بتا ستایرین،
روابط اجتماعی گسترده ای دارند و با مظاهر و وسایل تجدد و نوسازی ،جهانی شدن و نیز اندیشهها و
هویت های جدید ،آشنایی و برختورد بیشتتری دارنتد ،بتیش از دیگتران در معتر تغییترات هویتت
اجتمتتاعی قتترار متتیگیرنتتد (کالنتتتری و حستتنی .)920 :9387 ،روو فرهنتتگ غربتتی در بستتیاری از
فرهنگ های غیرغربی تجلی یافته است .مک دونالد و غذاهای مک دونالد و کاالهای آن ،کوکتاکوال،
لباسهای جین ،موزیک راک و بسیاری از جنبههای فرهنگ آمریکایی در میان جوامتع استالمی نیتز
دیده می شود .مسلمانان احساس خطر ،تحقیتر ،اهانتت و از دستت دادن همته ارزشهتای انستانی و
مذهبی خود را میکنند .آنها گمان میکنند در صورت عدم مقاومت ،صلح و آرامش خود را از دستت
می دهند .بدین ترتیب ،این مقاومت ناشی از احساس خطر و ناامنی استت کته مستلمانان نستبت بته
فرهنگ غرب احساس میکنند .قیامها و جنبشهای مذهبی و بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی،
واکنشی در برابر فرهنگ غرب و سالها تحقیر و اهانت مستبدان داخلی و استتعمار و جهتانی ستازی
استت ( .)Ameli, 2000: 152-164آنچته امتروز مطترو استت ،رواگ و گستترش فرهنتگ و
ارزشهای غربی به عنوان ارزش های جهانی است و داد و ستد فرهنگتی و تعامتل ادیتان نیستت .در
پژوهش حاضر با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و جهتان استالم ،جتوان بتودن جمعیتت ایتران،
تحوالت خاص میاننسلی و بیتوجهی و گاه کمتوجهی در مواجهه با هجتوم و نفتوذ فرهنتگهتای
بیگانه از طرق مختلف د ر عصر جهانی شدن و غیره ،بررسی آثار جهانی شتدن بتر جوامتع استالمی،
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هویت و سبک زندگی ایرانی اسالمی و تهدیدها و چالشهای پیش روی جامعته ایرانتی متورد توجته
است .پرسشهای پژوهش حاضر عبارت اند از :آثار و پیامدهای جهانی شدن بر سبک زندگی و هویت
ایرانی اسالمی چیست؟ چالشهای پیش روی هویت ایرانی اسالمی در عصر جهتانی شتدن کدامنتد؟
راهکارهای مواجهه و مقابله با چالشهای هویتی در عصر جهانی شدن چیست؟
فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که جهانی شدن سبب هور سه بعتد غالتب ستلطهطلبتی
(توسعهطلبی) در حوزههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در جوامع اسالمی شده است و نته تنهتا بته
امپریالیسم ،استعمار و استثمار پایان نداده است؛ بلکه جوامع اسالمی بته نحتوی نتوین ،در اشتکال و
سطوو مختلف با سلطه طلبی غرب و تهدیدها و تغییرات فرهنگتی و هتویتی در جامعته ختود مواجته
هستند.
روش پژوهش
روش پژوهش ،کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی است و با توجه به موضوع تحقیق و در راستای اهداف
تعریف شده از روش استنادی و توصتیفی – تحلیلتی استتفاده کتردیم .در روش استنادی از تکنیتک
فیشبرداری استفاده گردید و با برقراری رابطه علی و معلولی بین متغیرها ،بته نتیجتهگیتری منطقتی
مبادرت نمودیم .دادهها با ابزار کتابخانه ای و از طریتق مطالعته کتتب ،نشتریات تخصصتی و علمتی
پژوهشی ،مقاالت و سایت های اینترنتی و نشریات گردآوری شده است .روش گردآوری اطالعات بته
شرو ذیل است -9 :شناسایی و استخراگ فهرست منابع؛  -2طبقهبندی منابع و پتژوهشهتای انجتام
شده؛  -3تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری.
پیشینه پژوهش
درباره موضوعاتی مانند هویت و سبک زندگی و نیز تأثیر جهانی شدن ،پژوهشهای بستیاری در
داخل و خارگ کشور انجام شده است ،اما درباره بررسی آثار و پیامدهای منفی جهانی شدن بر هویتت
و سبک زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی ،تعداد بررسیها بسیار اندک است .در این قسمت از مقاله بته
بررسی پژوهشهایی میپردازیم که بیشترین ارتباط را با متغیرهای تحقیق دارند.
کوپوسسکو ( )19 :2099در پژوهشی با عنوان جنبههای ساخت هویت در موقعیت جهتانی شتدن
بر مشکالت ساختاری هویت اجتماعی و فردی در شرایطی تمرکز کترده کته جهتانی شتدن رخ داده
است .به اعتقاد وی ،وجود یک رویکرد استراتژیک جدید برای تعریف و تفسیر هویت در عصر جهانی
شدن به منظور توضیح و فهم تغییرات اجتماعی در سطوو محلی ،منطقهای و جهانی ضروری استت.
(عرب ناز و همکاران )21 :2099 ،نیز در پژوهش دیگری با عنوان بحرانهای هویت ،جهانی شتدن و
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آثار آن بر هویت اجتماعی و فرهنگی و روانشتناختی بیتان کردنتد کته جهتانی شتدن موجتب بتروز
بحرانهای هویتی ،روان شناختی ،مذهبی و فرهنگی متنوعی شتده استت کته تکثرگرایتی و استتعمار
فرهنگی ،تغییر در ساختارهای اجتماعی سنتی ،تقویت سکوالریسم ،کاهش هویتت اجتمتاعی و خلتق
پیچیدگی در روابط اجتماعی را شامل میشود .بر اساس یافتههتای پتژوهش (جتوادی )2 :2008 ،بتا
عنوان هویت ملی و جهانی شدن در بین دانشجویان شهرهای اسالمآباد و گتیالن غترب ،متغیرهتای
میزان استفاده از اینترنت برای مسائل جنسی ،میزان استفاده از برنامههای متاهوارهای و ماننتد آن ،و
برنامه های مربوط به آن ،اثر منفی بر هویت ملی دارند و متغیرهای رضایت از کار ،امکانتات رفتاهی،
رابطه صمیمی با خانواده ،رضایت و داشتن تسهیالت در موقعیت کار نیز اثر مثبتی بتر هویتت ملتی
دارند.
در پژوهشی با عنوان جهانی شدن فرهنگی و هویت مسلمان به بررسی ساخت هویت اسالمی و
تفاوت های کلی میان هویت های مذهبی در محیط های فرهنگی سنتی ،متدرن و پستامدرن پرداختته
است .به اعتقاد وی جهانی شدن فرهنگی رابطه نزدیکی با جهانی شتدن اقتصتادی و سیاستی دارد و
جهانی شدن و تأثیر آن بر هویتت هتای مستلمانان یکنواختت نیستت و منجتر بته یکستان ستازی و
شبیه سازی هویت اسالمی با فرهنگ جهانی شدن نمیشود .هویت استالمی در بستیاری از متوارد،
مسیر قاطعی را در پیش میگیرد و در برابر فرهنگ جهانی شدن مقاومت میکند .بترای هویتتهتای
پیوندی ،منازعه و برخورد داخلی در درون افراد میتواند منجر به بحران هویت در میان آنها شود و به
از خودبیگانگی و نوستالژی بیشتر آنها بینجامد .پروفسور حمید موالنا نیز در مقالهای با عنوان رستانه
و آثار آن بر هویت مسلمانان ،به بحث درباره دولت ملت و عدم پذیرش آنها در بختش هتای محتلتف
جهان اسالم پرداخته و آن را منبع بروز بحران های مهم در جهان استالم دانستته استت .وی معتقتد
است در عصر مدرن و جهانی شدن ،نظام سیاسی دولت ملت در تتأمین احستاس امنیتت شتهروندان
ناتوان است و احساس بی پناهی را در بین افراد جامعه به وجتود آورده استت ،بنتابراین ،متردم بترای
حفا ت از خود به هویت محلی متوسل شدهاند .به اعتقاد وی ،بحران هویت در کشورهای اسالمی به
علت نفوذ رسانههای مدرن و فناوریهای اطالعاتی تشدید شده است.
در پژوهش حاضر از منظر آثار و پیامدها و اختاللهتایی کته در نتیجته گستترش جهتانی شتدن
فرهنگ غرب در جوامع اسالمی بته وجتود آمتده و باعتث آستیبپتذیری ستبک زنتدگی و پیتدایش
تهدیدهای فرهنگی برای جامعه ایرانی و اسالمی شده است ،موضوع متورد بررستی قترار متیگیترد.
تاکنون پژوهشی با این جامعیت و گستردگی ت که در آن ابعاد مختلف آثار جهانی شتدن در سته بعتد
سلطهگری در حوزههای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بررسی شود ت انجام نشتده استت .بته اعتقتاد
نویسندگان پژوهش حاضر ،یکی از بهترین راههای مقابله با آثار و تهدیدهای جهانی شدن و رسانههتا
و فرهنگ غربی ،مصونیتسازی فراگیر و کار فرهنگی مستمر است.
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مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
«جهانی شدن» یا «جهانی سازی» یا همان «غربی ستازی جهتان» پتروژه یتا فراینتد متدیریت
شدهای است که غرب با رهبری آمریکا در حال پیگیری آن است »Globalization« .بته معنتی
جهانی شدن به عنوان گسترش طبیعی سیطره تمدنی است که فعالتر و علمیتر است .غرب ،نته بته
مفهوم جغرافیایی ،بلکه به مفهوم سیاسی و ایتدئولوژیک ،دنیتا را بته دو بختش برتتر و بربتر تقستیم
میکند .اسالم با جهانی شدن به معنای گسترش ارتباطات ،تجارت و عقل ابرازی مشکل ذاتی نتدارد؛
اما بالعر مشکل دارد .از آنجایی که امروزه مسلمانان در حوزه سیاست ،علم و اقتصاد ،دست فروتتر
را دارند نه فراتر و در عالم ارتباطات و تبادل  -حتی فناوری و فرهنگ  -هتر چنتد فراینتدی طبیعتی
باشد ،قوی ،ضعیف را پایمال می کند ،این فرایندی طبیعی نیست ،بلکه پتروژه ای برنامته ریتزی شتده
است .این توسعهطلبی استعماری ،هژمونی لیبرال سرمایهداری در غرب ،برای تستلط بتر کتل جهتان
است .جهانی سازی به این مفهوم ،سلطه غرب است و بر جهان و به ویژه جهان اسالم؛ و در هر سته
حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ اعمال میشود (ازغدی .)9 :9387 ،برختی جامعتهشناستان ایتران ،از
جمله عماد افروغ ،درباره ترجمه  Globalizationبته «جهتانی شتدن» تردیتد دارنتد و بتا بیتان
استدالل هایی ،بر استفاده از معادل فارسی «جهانی سازی» برای ایتن واژه تأکیتد متیکننتد (افتروغ،
 .) 92 :9387هویت و فرهنگ در نظام اجتمتاعی استالم از جایگتاه مرکتزی برختوردار استت .شتهید
مطهری ،تحقق هویت یابی واقعی در انسان را در تکامل و تعالی انسان به سوی اهداف متعالی دانسته
است .به اعتقاد ایشان ،وجود درد مشترک یکی از مهمترین ویژگیهای هویت جمعتی و هویتتیتابی
جوامع است (مطهری.)992-991 :9317 ،
امام علی(ع) اولین تعریف درباره هویت اجتماعی را بیان کرده است .حضرت علی(ع) میفرماینتد:
ای مردم همانا آنچه که مردم را گرد هم میآورد و جمع میکند ،توافق و همتدلی آنهتا دربتاره امتور
خوب و بد و عدم توافق آنها درباره بدیها و خوبیهاست .فقط یک نفتر شتترثمود را پتی نمتود ،امتا
خداوند همه آنها را مجازات کرد ،زیرا همه آن ها با رضایت ،عمل آن فرد را تأییتد و تشتویق کردنتد.
خد اوند متعال همه آنها را پشیمان کرد .آنچه که هویت اجتماعی را تشکیل متیدهتد ،معیتار رایت و
مسلط در یک جامعه است و جامعه با پذیرش یا عدم موافقت ،به اقدامات خوب و بتد واکتنش نشتان
میدهد و از این طریق نظام ارزشی خود را مشخص و فرمولبندی متیکنتد (araki,2000: 37-
 .)45هویت شیوهای است که مردم فکر و رفتار میکنند .تاریخ رفتار و اندیشهای که انسانها بته آن
تعلق دارند و بر این مبنا عقالنیت بخشی از هویت یک مسلمان استت ( bahmanpour,2000:
.)1
برخی سبک زندگی را مجموعه رویکردهای سازمانیافتهای تعریف کردهاند که تحت تأثیر باورها
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و ارزشهای پذیرفته شده و نیز متناسب با امیال و خواستههای فردی و شرایط اجتماعی ،شکل غالب
رفتاری یک فرد یا گروههایی از افراد شده است .سبک زندگی جنبه بیانگرانه و نمادین دارد (شتریفی،
 .)9 :9319در واقع سبک زندگی جنبته هتای غیرقابتل مشتاهده هویتت انستان را در قالتب رفتارهتا،
انتخاب ها و اشیاء برای دیگران قابل مشاهده میکند .سبک زندگی افزون و خارگ از ادراکها ،باورها،
گرایشها و ارزشها نیست (مهدوی کنی .)72-73 :9387 ،نظریههای مختلفی بترای تبیتین جهتانی
شدن و ماهیت و آثار آن بر فرهنگ ،هویت و سبک زندگی جوامع استالمی بته ویتژه جامعته ایرانتی
اسالمی میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در اینجا از ترکیبی از نظریههای مختلف استفاده میشود که
همسو و مکمل یکدیگر هستند و خصوصیات این نظریتههتا بته صتورت ترکیبتی ،چتارچوب نظتری
پژوهش حاضر را تشکیل میدهد.
بر اساس نظر هگل ،جهان بر اساس نیازهای تمدن جدید سامان مییابتد نته بتر استاس تمتدن
اسالمی ،رومی ،یونانی و چینی .نیازهای این تمدن برتر یعنی مدرنیته ،تعیتینکننتده مستیر تتاریخ و
هدایت کننده آن است .بنابراین ،نظریه هگل درباره مدرنیته به بهترین شکل موقعیت غرب در تمتدن
جدید و جهانی شدن ،که مبنای آن سلطه است ،را نشان می دهد .هگل با صراحت بر ضرورت برتری
مدرنیته غربی تأکید کرده و تمدنهای قبلی را مرده نامیده است .نتیجته ایتن برتتری ،تستلط استت.
و یفه این تمدن سلطه گر است که رهبری جهان را به دست بگیرد .به اعتقاد هگل ستایر تمتدنهتا
ارزش خود را از دست دادهاند و غرب با مجموعهای از ساختارها ،نهادها و سازمانهای بینالمللی همه
چیز را در راستای منافع خود سازماندهی کرده است .جهانی شدن مدرنیته به معنای نفوذ و اثرگتذاری
در فرهنگ ،تاریخ ،اقتصاد و سیاست جهان اسالم و جهان است .به اعتقاد هگل کمپانی هنتد شترقی
اربابان هند هستند .بردگی شرقیها نیز به علت محدودیتهای فرهنگی و ذهنی آنهاستت .بنتابراین
باید برتری غرب را بپذیرند (حائری.)991 :9380 ،
بلتران امپریالیسم فرهنگی را روندی واقعی از تأثیرگذاری اجتماعی دانسته است که از طریتق آن
یک کشور ،مجموعه عقاید ،ارزش ها ،دانش و هنجارهای رفتاری و ستبک کلتی زنتدگی ختود را بتر
کشور دیگری تحمیل می کند .تانستال بیان کرده است بتر استاس نظریته امپریالیستم فرهنگتی ،در
بسیاری از نواحی جهان ،فرهنگهای محلی ،سنتی و اصیل ،به دلیل فروش بیرویه مقادیر فراوانی از
تولیدات تجاری و رسانه ای ،عمدتاً به دست ایاالت متحده در حال از میان رفتن هستند .شیلر نیتز بتا
رویکرد اقتصاد سیاسی به ارتباطات بین المللی ،امپریالیسم فرهنگی را دسترستی جهتانی رستانههتای
جمعی آمریکا بر جهان تعریف کرد .به اعتقاد وی ،امپریالیسم فرهنگی دو جنبه دارد :جهانشمولگری
تجدد (مدرنیته) و سلطه فرهنگ سرمایهداری .در بخش بعدی ضمن توضیح هر یتک از رویکردهتای
مذکور ،از دیدگاههای صاحبنظران این حوزه نیز استفاده خواهیم کرد.
امپریالیسم فرهنگی در اینجا تحمیل فرهنگ غربی از زوایه «جهان گستری تجتدد یتا مدرنیتته»
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است .گفتمان مذکور شامل سرمایه داری ،اقتصاد سودمحور ،سیاست دموکراتیتک و اندیشته ستکوالر
است که در خرد علمی ،فردگرایی و حقتوق بشتر نهفتته استت .در اینجتا بتا یتادآوری بحتث پستت
مدرنیستی میتوان گفت مدرنیته جهانی ،همان کالنروایتهای مورد نظر منتقدان معاصر استت کته
خواستار جهان شمول کردن خود است .به اعتقاد گری چنین جهانشتمول گرایتی ،فرافکنتی نامشتروع
ارزش های غربی به سایر فرهنگ های جهان است .یک خاصی است که به غلط خود را عام وانمتوده
است .سرژ التوش فرانسوی در کتاب غرب سازی جهان ( )9111غربی شدن را اشاعه جهانی تمامیت
اجتماعی و فرهنگی دانسته است که مبتنی بر دیدگاهی اساساً «وجودی» است .غربتی شتدن ،نتوعی
یکشکلی فرهنگی است که مستلزم نابودی سایر روایتهتا و شتیوههتای زنتدگی استت .بته اعتقتاد
التوش ،رانش غرب به سمت جوامع دیگر از سه طریق تسهیل شده استت« :مستیر نخستت ،فراینتد
صنعتی شدن تقلیدی است که اشاعه جهانی یک اقتصاد فراملی موجب پیدایش آن شده است .مستیر
دوم با فرایند شهرنشینی سروکار دارد که به نابودی جماعتهای دهقانی مربوط میشود و مسیر سوم
را میتوان ملیتسازی به معنای فرایند ساختن کشورهای بیریشه و تقلیدی به قصد ایجاد یک ملتت
ساختگی و مهار اقتصاد آن نامید (نگری .)970-921 :9389 ،دستاوردهای علمی و فنی که غترب بتا
گذر از مرزهای جغرافیایی ،حضور خود را در کشورهای اسالمی تحکیم کرده و بتا اقبتال متردم ایتن
مناطق مواجه شده است ،گروهی از نویسندگان سکوالر را وا داشت داشت تا تجتدد غترب را الگتوی
برتر زندگی بشناسند و عرفی شدن را یکی از عناصر تجدد و سرنوشت گریزناپذیر همه ادیان معرفتی
کنند .به اعتقاد آنها موقعیت فرانهادی ادیان در دنیای مدرن رو به افول استت ،زیترا دگرگتونی پدیتد
آمده در دوران تجدد ،اقتضائات و نیازهای ویژهای پدید آورده است و از این رو ،عرفی شدن سرنوشت
طبیعی جامعه اسالمی و دین اسالم خواهد بود ،در حالی که عرفی شدن رخدادی تاریخی و نتا ر بته
دین وجوامع مسیحی است و تبیین آن درباره اسالم خدشه بردار است.
اگر با تأمل اندکی واقعیت امروزی جهان را مورد توجه قرار دهتیم ،مالحظته متیکنتیم ایتاالت
متحده که در عین حال سمبل سرمایه داری اقتصادی و سیاسی است ،به دلیل قدرتی کته بتر جهتان
مجازی ،تصورات ،اطالعات و نمادها دارد ،هژمونی فرهنگتی ختود را بته نحتو بتی ستابقه ای اعمتال
میکند .این جریان یادآور تز کالسیک ایمانوئل والرشتاین در توضیح نوع کارکرد سرمایهداری استت.
به اعتقتاد والرشتتاین امتروزه در فرهنتگ سترمایه داری متتأخر نتوعی نژادگرایتی ،ستک بتاوری و
مصرف گرایی نهادینه شده است که از طریق راهکارهای تسهیلکننده جهان شتبکهای (رستانههتایی
ماننتتد رادیتتو ،تلویزیتتون ،ستتینما و اینترنتتت) بتته نحتتو افسارگستتیختهای تحمیتتل متتیشتتود
(.)8:Featherstone,1995
هربرت شیلر با اشاره به امپریالیسم فرهنگی که بیانگر نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق آن،
کشوری اساس تصویرها ،ارزشها ،معلومات و هنجارهای رفتاری و روش زندگی خود را به کشورهای
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دیگر تحمیل میکند ،همواره در آثارش فرهنگ سرمایهداری را با فرهنگ مصرفی آمریکتا یتا همتان
عبارت معروف «آشغال فرهنگی همگون شده آتالنتیک شمالی» مترادف میدانست .به اعتقتاد شتیلر
قسمت اعظم تصاویر تولیدشده رسانهای فقط در چارچوب روابط بازار و بتا قصتد کمتک در بازاریتابی
برای فرآوردههای امریکایی دسترس پذیرند .از این رو در صورتی که یک یا چند کشور تالش کنند به
شیوه ای آگاهانه از مزیت اطالعاتی برای تحمیل اراده سیاسی یا اقتصادی خود بر کشورهای پیرامونی
استفاده کنند ،امکان ایجاد شکل ثانوی امپریالیسم سایبر یا امپریالیسم با گفتمان مسلط وجود دارد .به
همین منظور تولیدات تلویزیون ،سینمای هالیوود ،برنامتههتای متاهوارهای و بته طتور کلتی صتنعت
برنامه های تفریحی که در آن ایاالت متحده نقش اصلی را بازی میکند ،بر پایه تجتاری – مصترفی
سازمان یافته برای تسهیل بازاریابی کاالهتا و ختدمات عمتل متی کننتد (شتیلر .)72- 30 :9377 ،در
اینجاست که به قول استفان سالیوان ،ابتذال به شیوه اصلی زندگی در چارچوب سترمایهداری تبتدیل
میشود« :کاال شدن فرهنگ ،دستکاری آرزوها از طریق تبلیغات و ختردهفروشتی یتک ایتدئولوژیک
کاذب که شأن ،اعتماد به نف و ارزش شخصی را در کاالهای مادی جست وجو میکند » (سالیوان،
.)233 :9382
در پژوهش حاضر تالش شده است در چارچوب دیدگاه انتقتادی ،آثتار منفتی جهتانی شتدن بتر
حوزه های مختلف حیات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشتورهای استالمی بته ویتژه جامعته ایرانتی
بررسی شود .اگر امپریالیسم و جهانی شدن را در قالب سلطه در نظر بگیریم ،مجموعته اقتداماتی کته
باعث ایجاد رابطه سلطه بین سلطهگر و تحت سلطه میشود را میتوان امپریالیستم نامیتد .در رابطته
سلطه ویژگیهای زیر مالحظه می شود :سلطه با هدف استثمار و استعمار انجام میشتود ،امپریالیستم
بیشتر سلطه یک دولت و تمدن در خارگ از محدوده مرزهایش است .سلطه ابعاد سیاستی ،اقتصتادی،
نظامی و فرهنگی دارد و همه ابعاد زندگی یک ملت را شتامل متیشتود .قتدرت از ابزارهتای مستلط
امپریالیسم است و ماهیت آن ،اعمال سیاست است .رویکردهای مختلفی به امپریالیسم وجود دارد که
در باال برخی از آنها و ارتباط آن با جهانی شدن و برخی از آثار آن مطرو گردید .برختی آن را تتالش
برای بقا و امری طبیعی تلقی می کنند ،برخی ارزش امپریالیسم را بته استتراتژی و امنیتت متیداننتد،
برخی نیز به امپریالیسم بار اخالقی میدهند و معتقدند که آن وسیلهای برای آزادسازی متردم از قیتد
حکومت های مستبد و رساننده پیام تمدن به سایر ملتها است .اما در واقع همه اینهتا نقتابی بترای
اعمال نیات سلطهگری است .نتیجه مهمی که از این مفاهیم ،نظریهها و رویکردهای مختلتف دربتاره
جهانی شدن و رابطه آن با امپریالیسم استنباط می شود ،این است که سلطه در عصر جهانی شدن به
سه شکل دنبال می شود .امپریالیسم فرهنگی ،امپریالیسم اقتصادی و امپریالیستم سیاستی .موضتوع
مورد توجه در پژوهش حاضر ،تبیین سلطه سیاسی و فرهنگی غترب استت .در امپریالیستم سیاستی،
امریکا سعی می کند با شعار نظم نوین جهانی و مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت و تروی ارزشهایی
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نظیر دموکراسی غربی و حقوق بشر غربی ،به کنترل و سلطه بر همه مناطق و جوامع بپردازد .در بعتد
فرهنگی نیز شاهد جهانی سازی مدرنیته غربی و تحمیل فرهنگی غرب به عنوان تمدن برتر هستیم و
سرمایهداری از طریق صادرات فرهنگ عمومی ،تولید رسانههای عمومی و فناوری ارتباطات و ستلطه
فرهنگ سلطه خود را تحمیل میکند .بدین ترتیب ،تا زمانی که کشورهای استالمی دچتار انحطتاط،
تفرقه و تشتت آراء هستند ،در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی غرب بر علیه هویت ملتی ،سترزمینی و
نظام باورهای خود بی تفاوت و منفعل هستند و نیز تا زمانی که دچار وابستگی اقتصادی ،دولتتهتای
غیرمردمی و غیرپاسخگو ،فساد مالی و تداوم عقب ماندگی هستند ،همچنان امپریالیسم به نفتوذ ختود
ادامه میدهد و جهانیسازی جهان اسالم مطابق الگوهای نوسازی و عرفتیستازی غترب بته پتیش
خواهد رفت و انسجام و امنیت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی آنها به مخاطره خواهد افتاد.
بحث و بررسی
نویسندگان این سطور پ از مداقه و واکاوی در چارچوب نظری پژوهش حاضر بته یافتتههتای
ذیل دست یافتند؛
 .9تضعیف فرهنگهای محلی و ترویج عرفیگری
از این زاویه فرهنگهای محلی و منطقته ای در مقابتل امکانتات وستیع فرهنتگ غربتی امکتان
خودنمایی ندارند و سرعت تحوالت ،فرصت تأمل و اندیشیدن را از این فرهنتگهتا را گرفتته استت.
ورود بیرویه فرهنگ و ارزشهای غربی در جوامع توسعهنیافته ،به تشدید دوگانگی ارزشتی و تشتدید
ازخودبیگانگی و اختاللهای هویتی متیانجامتد .تحتت تتأثیر جهتانی شتدن و گستترش شترایط و
تحوالت آن در جهان اسالمی ،شاهد کاهش تدریجی موقعیت فرانهتادی دیتن و عصتری شتدن یتا
دریافت دنیوی از دین هستیم .به اعتقاد طرفداران جهانی شدن و مدرنیزاسیون ،حذف ستنت و محتو
جامعه سنتی ،مقدمه هر نوع حرکت به سمت جامعه مدرن و توسعه است .از دیتد آنهتا الزمته تحتول
جامعه سنتی و مدرن شدن آن ،جایگزینی دنیاگرایی ،عقلگرایی و عرفیگرایی به جای آخرتگرایتی،
مابعدالطبیعه گرایی ،ادغام دین و سیاست است .به اعتقاد متفکران عصر روشنگری ،دین مانع توسعه و
نمادی از ارتجاع اجتماعی و امری غیراختیاری و غیرآزادانه است .در ایران نیز سکوالرهای جامعه متا
معتقدند با تمسک به آموزههای مذهب تشیع ،نمیتوان به توسعه دستت یافتت و بتر مبنتای همتین
نگرش ،جریانهای اصول گرایی اسالمی را به کهنهپرستی متهم میکنند .در نتیجته توصتیه جهتانی
شدن و سکوالرها ،بسیاری از جوامع اسالمی در فرایند توسعه از الگوی تقلیدی غرب پیتروی کردنتد،
اما به سبب ناهمگونی این الگو با مناسبات اجتماعی و فرهنگیشان به هدف خویش دست نیافتهانتد،
بلکه به علت پیروی کورکورانه از مدلهای عرفی و ستکوالر غترب ،هویتت دینتی و فرهگتی آنهتا
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مخدوش گردیده و دچار آسیبهای فراوان اجتماعی شدهاند .این کشورها با وجتود اینکته بته عرفتی
شدن دین مدد رسانده و موقعیت فرانهادی دین را تضعیف کرده و آن را به حاشیه زنتدگی اجتمتاعی
رانده اند ،امروزه از سوی همان کشورهایی که صادرکننده الگوی یادشتده بته جهتان استالم هستتند،
جوامع توسعه نیافته ،در حال توسعه یا جهان سوم شناخته میشوند .در حالی که فر و قرار بتر ایتن
بود که در صورت تقلید از فرهنگ و تمدن غربی و حضور بلندمدت غرب در این کشورها باید در طی
مدت طوالنی حضور غرب در جهان اسالم به سطح عالی پیشرفت میرستیدند .امتا همچنتان توستط
همان کشورهای غربی به عنوان کشورهای عقبمانده معرفی می شوند .نکتته مهتم ایتن استت کته
عرفی شدن ،واقعه ای تاریخی است که در بستر اجتماعی ویژه ای رخ داده است ،نه اینکه از فراینتدی
قطعی و گریزناپذیر پیروی کند که به ناچار همه ادیان را شامل شتود (گلستتانی.)371-338 :9387 ،
تکفرهنگی شدن و تضعیف فرهنگ های بومی ،تهدید روندهای مربوط به تربیت دینی ،تأثیر بر زبان
و آموزش و کالسهای چندفرهنگی ،همه نمونه هایی از تهدیدهای فرهنگی و تأثیر جهانی شتدن در
کشورهای اسالمی است .فرهنگی که از سوی رسانههای جهانی غرب و شبکههتای روابتط عمتومی
آنها تبلیغ میشود ،فرهنگی که به مردم توصیه میکند چه بپوشند ،چه بخورند و چگونه زندگی کننتد
و چگونه فکر کنند .چالشآورترین بخش جهانی شدن نسبت به اسالم و اندیشه دینی ،خود فرهنگ و
اندیشه است و بخش مهمی از فرهنگ متشکل از نظام ارزشی ،هنجارها و باورهای دینی جامعه است
و با هویت مطرو در فرایند جهانی شدن و حذف مرزهتای اعتقتادی و متذهبی جوامتع تعتار دارد
(حسینی.)20-37 :9387،
در خصوص مقوله جهانی شدن ،مسئله نگران کننده ،رشد تتکفرهنگتی استت .فرهنگتی کته از
سوی رسانههای جهانی غرب و شبکههای روابط عمومی آنها تبلیغ میشود ،فرهنگتی استت کته بته
مردم دیکته می کند چه بپوشند ،چه بخورند ،چگونه زندگی کنند و چگونته فکتر کننتد .بتدون شتک،
مهمترین تکیهگاه مسلمانان در رویارویی استراتژیک با قدرتهای سلطهگر و تهاجم فرهنگتی ،منتابع
فرهنگی ایشان است ،اما با توفیق دشمنان اسالم در استحالة فرهنگی جوامع اسالمی ،به راحتی ایتن
منبع و تکیه گاه استراتژیک از دست ایشان خارگ می شود و زمینه برای تحکیم سلطة بیگانگان بتیش
از پیش مهیا میگردد .از آنجایی که منابع فرهنگی و معنوی ،اصلیترین منبع توانمندی و مزیت آنان
محسوب میشود ،تهدیدهای نرم افزاری نسبت به سایر تهدیدها از اهمیت بیشتری برختوردار استت و
شکست در حوزه فرهنگی به منزلة اضمحالل قطعی پایههای نظام سیاستی و اجتمتاعی استت .زیترا
مهمترین تکیه گاه و نقطة ثقل همبستگی ،وحدت ،هویتت ملّتی و علّتت وجتودی کشتورهایی نظیتر
کشورهای مسلمان ،به ماهیت فرهنگ و ساختار اعتقادی ایشتان مربتوط استت و بتا از میتان رفتتن
زنجیرة همبستگی و هویت ملّی ،بقای دولت ها دیگر موضوعیتی نخواهد داشت .از دیتدگاه استالمی،
گذشته از پایگاه و مبنای مردمی ،هویت اسالمی و انطباق ساختار و رفتار حکومت بتر مبنتای دینتی،
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جنبة دیگر و بُعد مهمتر این مشروعیت تلقی می شود .مشروعیت دولتت در مفهتوم غربتی آن صاترفاً
مشتمل بر عنصر مشارکت مردم و آرای ایشان در انتخاب مستئوالن و کتارگزاران حکتومتی استت و
مؤلفههایی مانند اخالق ،معنویت و عدالت اجتماعی در آن نادیده گرفته میشود (واثق .)9381 ،نفوذ و
ورود قدرتهای مهم اروپایی در امور سرزمین هتای استالمی آثتار عمیقتی بتر نهادهتای ارتبتاطی و
حکومت داشت .در اولین گام ،قدرتهای استعماری توان و اراده دولتهای اسالمی را تضتعیف و بته
اراده خود معطوف کردند و قدرت سیاسی از رهبران اجتماعی و مذهبی به نخبگان سکوالر و نظامی
رسید .تماس میان غترب و کشتورهای استالمی در قترن نتوزدهم و بیستتم ستبب افتزایش جتذب
کشورهای اسالمی در نهادها و حکومتهای سیاسی نیمهستکوالر و ستکوالر اعتم از حکومتتهتای
سلطنتی موروثی ،جمهوریهای نظامی و غربی جدید گردید و این وضعیت موجب برخورد شدید میان
سکوالریسم و شریعت اسالمی شد .این تماس باعث ورود معیارها و ارزشهای غربی به درون جامعه
اسالمی نیز گردید .بعد از انقالب فرانسه ،طبیعت گرایتی بته جهتان بینتی غترب تبتدیل شتد .تحتت
شعارهای مدرنیزاسیون ،فرهنگ و تمدن کشورهای اسالمی نادیده گرفته شد .به بهانته ایجتاد ثبتات
سیاسی در کشورهای اسالمی ،غرب همچنان از رژیمهای سرکوبگر عربی و افریقایی دفاع میکنتد و
حق بهره برداری از منابع طبیعی کشورهای اسالمی را به دست میآورد .اگر در تعریف هویت به ایتن
موضوع توجه کنیم که افراد چگونه در محیط خود و نسبت به دیگران خود را درک میکنند ،تغییترات
اجتماعی سریع ،سکوالریزه کردن اندیشه زندگی و نیتز رستانه نته تنهتا موجتب فروپاشتی باورهتای
اخالقی و سنتی شده ،بلکه بنیان های جامعه سیاسی و سازوکارهای انسجام و همبستگی را نیز از بین
برده است ( .)mowlana, 2000: 253حوزه فرهنگ یکی از حوزههای مهم جهانی شدن استت
که با عنوان گسترش فرهنگ مدرنیته ،روش زندگی آمریکا را در کل دنیا تروی میدهد .جهانیسازی
فرهنگی به این معنا یعنی غربیسازی آمریکایی ،فرهنگ و ارزشهای آمریکتایی کته قترار استت بتا
پوشش جهانیسازی بر دنیا تحمیل شود ،چه مشخصاتی دارد؟ یک از ویژگیهای آن اخالقزدایتی و
تئوریزه کردن فحشا است .فحشا و فساد اخالقی ،همیشه در تاریخ بشر وجود داشته؛ اما همیشه مخفی
می شده است .برای اولین بار در این دوره جدید است که فحشا و فستاد – ماننتد همجتن گرایتی -
علنی و تئوریزه میشود و به آن افتخار میکنند و گروههای صنفی تشکیل میدهنتد .مشخصته دوم،
گسترش فرهنگ سرمایهداری است که مبتنی بر اسراف ،تبذیر و ربا است (ازغدی.)2 :9387 ،
بقای نظام اجتماعی– زبانی کنونی مسلمانان در عصر جهانی شدن در معر خطتر قترار گرفتته
است .در فرهنگ و زبان عربی یا اسالمی ،این وضعیت ،به معنی کاهش عمق و گستره فرهنگ الهی
است .هزاران عبارت مذهبی که ویژگی منحصربه فرد زبتان عربتی و استالمی هستتند ،تحتت فشتار
فرهنگ مهاجم غربی و تحمیالت فرهنگی آنها حذف شده و از قدرت معنوی و ستاماندهی فضتایی
آنها کاسته شده است .عباراتی از قبیل انشاءاهلل ،الحمداهلل ،ستبحاناهلل ،ماشتاءاهلل ،بتارکاهلل ،جتزاءاهلل
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خیرا ،فیاماناهلل ،اناهلل و انا الیه راجعون و گروه کثیری از اصطالحات دیگر حذف شدند .قبل از سلطه
فرهنگ استعمار در عصر جدید ،این اصطالحات به میزان بسیاری در زندگی اجتماعی متردم بته کتار
میر فت و تأثیرات مثبت اجتماعی داشت .در جهان عربی و اسالمی هتم زبتان عربتی و هتم ایمتان
اسالمی ،بخشهای جدایی ناپذیر هویت اسالمی مسلمین است .به اعتقاد استوارد دسماند ،زبان عربتی
عامل تشکیل دهنده وحدت جهان اسالم است .زیرا زبان عربی ،زبان قرآن و پیامبر اسالم (ص) استت
و آثار بسیار گستردهتری بر صحبتکنندگان به این زبان نسبت به سایر زبانها داشتته استت .همتان
طور که هیترینگتن بیان کرده است ،اصطالحات انتخابی و مؤثر میتواند به طور مستقیم بته تعریتف
مذهبی ارتباط یابد ،زیرا مذهب هم یک ویژگی منسجم سبک زندگی و هم یک ویژگتی بترای بیتان
احساسات و بازتاب یک پاسخ به آن است .این پیوند مذهب میان زبان عربتی و استالم متورد توجته
قرار نگرفته است ) .)Morrow, 2007: 3جمشیدیها و قبتادی در پژوهشتی بتا عنتوان تحلیتل
جامعه شناختی مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا به نتای مهمتی دستت یافتتهانتد .بتر
اساس یافته های پژوهش آنها در عصر جهانی شدن و مواجه جامعه ایرانی با انواع جنبشهای معناگرا
و کاالهای فرهنگی غرب ،مراسم عاشورای حسینی کارکرد بسیار درخشانی برای تقویت همبستگی،
هویت ملی و سرمایه اجتماعی جامعه دارد .کتارکرد مراستم عاشتورای حستینی در متغیرهتایی نظیتر
انسجام اجتماعی ،پیوند بین نسلی ،الگوپذیری ،کنترل اجتماعی و تجدید حیات اجتماعی به ترتیب 77
درصد 79،درصد 12 ،درصد 70 ،درصد ،و  11درصد استت .یعنتی مراستم عاشتورای حستینی باعتث
تقویت مؤلفههای انسجام بخش جامعه ایرانی شده و غالبتاً کتارکرد مثبتت و استتعالیی داشتته استت
(جمشیدیها و قبادی .)91-91 :9381 ،به نام تبادل فرهنگی ،سلطه فرهنگی امریکا تقویت و نهادینه
میشود .در این روش ،شیوه ها و اعمال فرهنگی محلی توستط فرهنتگ و اعمتال امریکتایی نادیتده
گرفته می شود و به عنوان عقیده و فرهنگ برتر برای مردم معرفی میگتردد تتا از آن تبعیتت کننتد.
اگرچه جهانی شدن به تروی تبادل فرهنگی سالم میانجامد ،اما در اغلب موارد ایتن تبتادالت بترای
فرهنگ اسالمی مضر هستند .برای مثال در فرهنگ غرب و جهانی شدن فرهنگی ،پوشتش روستری
زنان به عنوان نماد عقبماندگی دیده شده و آمیزش جنسی آزادانه و بتدون قیتد و شترط بتا جتن
متضاد یا مخالف به عنوان یک عمل فرهنگی برتر دیتده شتده استت .از ایتن رو ،فرهنتگ و هویتت
اسالمی به شدت رقیق و ضعیف میشود و مورد مصالحه قرار گرفته و متیگیترد .در ضتمن ،جهتانی
شدن فرهنگ غربی ،ایجاد جامعهای سکوالر و عاری از مذهب را تشویق متیکنتد کته در آن نقتش
اسالم به حداقل میرسد و زوال فرهنگ اسالمی را در پی خواهد داشت(.)Nurullah, 2008:13
 -2تضعیف حاکمیت و استقالل کشورهای اسالمی
ملتی که فرهنگ بیگانه در آن رواگ داشته باشد ،نمی تواند ادعای استقالل کند (خامنه ای:9318 ،
◊ 22

تأثیر جهانی شدن بر تغییر فرهنگ و سبک زندگی مذهبی(ابعاد و رویکردها)◊

 .)2 -9جهانی شدن در قالب سرمایه داری جهتانی و تحتت رهبتری امریکتا بته دنبتال حتذف همته
ساختارهای اقتصادی کشورهای اسالمی در مقابل بخش خصوصی و بازار آزاد بتوده استت .در عصتر
جهانی شدن مداخله آشکار و مؤثر صندوق بین المللی پول در کشورهای اسالمی ،حمله به پتول ملتی
کشورهای مذکور ،مداخله در بورس جهانی ،انحصار و تمرکز نوآوری ،تحقیق و توستعه در مؤسستات
خصوصی چندملیتی ،دیکتتاتوری ستهامداران و شترکت هتای چنتدملیتی توستط غترب و امریکتا در
کشورهای اسالمی را مالحظه میکنیم .به اعتقاد پل سوئیزی بین جهانی شدن و سلطهگری امریکا و
غرب رابطه وجود دارد .هنری کسینجر بیان کرده است :جهانی شدن فقط واژه دیگتری استت و هتم
معنای سلطه ایاالت متحده امریکاست .به اعتقاد کیت نش آنها میگویند ما بهتترین هستتیم ،زیترا
ملت ما بهترین است .ما بهترین هستیم ،زیرا فقط ما انسان واقعی هستیم (نش.)990-900 :9380 ،
تحت تأثیر جهانی شدن و استعمار کشورهای اسالمی در حالی که در جوامع توسعه یافتته و صتنعتی،
مسائلی مانند اوقتات فراغتت و حمایتت از محتیط زیستت و حیوانتات مطترو استت ،در بستیاری از
کشورهای جهان سوم ،مسأله اصلی بقا و تالش برای زنده ماندن است و در این شرایط ،جهانی شدن
به سود کشورهای صنعتی است .الگوی مصرف و تولید سرمایهداری در بسیاری از موارد ،ملزومتات و
پیامدهای فرهنگی و ارزشی خاصی را به صورت تحمیلی و ناخودآگاه بته همتراه دارد (هتر چنتد اگتر
آزادی واقعی وجود داشته باشد ،میتوان انتظار داشت فناوریها ،افتزایش بهترهوری و بهبتود شترایط
زندگی رخ دهد و شرط آن حذف مناسبات و شرایط تحمیلی است که غرب و نهادهای بین المللی بتر
جهان اسالم تحمیل کرده اند) (حسینی .)21-29 :9387 ،جهانی سازی سبب میشود اهمیتت نیتروی
کار فاقد مهارت و مواد خام کاهش یابد ،نخبگان جهان سوم به ستوی کشتورهای پیشترفته هتدایت
شوند که پیامد آن فقیرتر شدن این کشورها و افزایش نابرابری بین کشورهای فقیر و غنی است .اگتر
جهانی شدن به انتقال فناوری ،افزایش بهرهوری و بهبود شرایط زندگی همه مردم جهان منجر شتود،
بسیار مطلوب است .امپریالیسم بر خالف تصور و تحت نظریه برخورد تمدنهای هانتینگتون کته بته
عنوان ایدئولوژی جانشین جنگ سرد ،راهنمای سیاست خارجی غرب به خصوص امریکا شتده استت،
تهاجم جدید و همهجانبهای را در سطح جهان شروع کرد .بر اساس توصیههای مطرو شتده در نظتام
برخورد تمدنها ،غرب باید مانع موفقیت قدرتهای آسیایی و توسعه اندیشهها و ایتدئولوژی استالمی
شود یا اندیشه های اسالمی را منحرف ،سرکوب و تحقیر کند .امریکا به عنتوان پرچمتدار فرهنتگ و
تمدن غرب و امپریالیسم سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی غرب ،باید اقدامات تهاجمی مختلفتی را علیته
جهان اسالم و ارزشها و فرهنگ اسالمی آغاز کند (الهی .)28 :9383 ،زیرا یگانه مانع اساستی نظتام
سلطه و استکبار ،همین فرهنگ و ارزشهای اسالمی است .اندیشمندان و نظریهپردازان غرب معتقتد
بودند که یگانه مانع جدی برای نفوذ و سلطه فرهنگ و رژیمهتای فرهنگتی و سیاستی و اقتصتادی
غرب ،قرآن کریم و فرهنگ قرانی و حجاب است .بنابراین ،بسیار تالش کردند تا نقش جامعهستازی،
◊ 22

◊ فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی ،سال سوم ،شماره ششم ،تابستان9317

هنجارسازی و دکترین اسالمی را در کشورهای استالمی حتذف یتا کمرنتگ کننتد .غترب در قالتب
نوسازی در جهان اسالم توانست قوانین مدنی و اجتماعی و دکترین اسالم را به حاشیه راند و حجتاب
و حاکمیت ارزش های اسالمی در این کشورها را کمرنگ نمایتد .بعتد از اینکته استالم و ارزشهتای
اسالمی و حجاب در این کشورها کمرنگ شد ،شاهد غارت و تسلط همتهجانبته غترب و امپریالیستم
غرب در این کشورها هستیم .زیترا یگانته متانع مقاومتت در برابتر ستلطه و فرهنتگ ستلطهطلبانته،
نژادپرستانه و لذت طلب غرب ،اندیشه و آیین مترقی و منطقی اسالمی بود .آنهتا در نتیجته ستکوالر
کردن حوزه های مختلف حیات اسالمی در این کشورها توانستند تا حدود بسیاری به اهداف سیاسی و
فرهنگی خود برسند .نتیجه اقدمات آن ها این است که جهان استالم حتاکمیتی بتر منتابع ،منتاطق و
راه های استتراتژیک ختود و منتابع ارزشتمند نفتت و گتاز نتدارد و در حتوزه فرهنگتی نیتز فرهنتگ
مصرفگرایی بر کل زندگی جامعه اسالمی سایه افکنده است.
به اعتقاد ژوزف کنراد در حالت فوق العاده ،فاصله بین تمدن و شقاوت با یک تلنگر از بین میرود.
او نشان داده است که چگونته تمتدن اروپتایی در اوگ ختود متیتوانتد ناگهتان و بتدون مقدمته بته
وحشیگری تب دیل شود ،نظیر کشتار بلژیک در کنگو و کشتار سرخ پوستان و غیره .در دهه آخر قترن
بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ،غرب و امپریالیسم با نشان دادن چهره حقیقی خود یکبتاره رستماً و
علناً کشورگشایی را در سرلوحه برنامه خود قرار داد (الهی .)30 -28 :9383 ،امریکا با حمله به عتراق
در سال  ،9119حمله به افغانستتان در ستال  2009و حملته بته عتراق در ستال  2003و حمایتت از
گروه های تروریستی داعش و النصره در سوریه برای تجزیه حاکمیت عراق و سوریه و سلطه بر منابع
نفت وگاز و تضعیف محور مقاومت ،ماهیت سیاست سلطه گرانه و امپریالیستی خود را نشان داده است
و سعی میکند با سلطه بر منابع قدرت (انرژی و موقعیتتهتای راهبتردی) برتتری ختود را بتر ستایر
کشورهای غربی حفظ کند .رفتار امریکا در عراق و سوریه و حمایت از تروریستها ،جز بازگشتت بته
دوران امپریالیسم همراه با مستعمره نیست .امریکا در قالب جهانی شدن و شعار مبتارزه بتا تروریستم
برای گسترش سلطه خود بر جهان اسالم و استفاده ابزاری از تروریسم برای اهداف خود تالش کرده
است .در نتیجه مالحظه میکنیم که استقالل ،تمایتت ارضتی ،هویتت ملتی و سترزمینی کشتورهای
اسالمی نادیده انگاشته میشود .امپریالیسم و جهانیسازی غربی ،کشتار ،قتل عام و نابودی ملتها را
وسیله ای برای نیل به هدف دانسته و تحت عنوان مبارزه تروریسم میلیتونهتا انستان را در عتراق و
افغانستان نابود کرده و با همین عنوان در قالب جنگ نرم و امپریالیسم نرم یا فرهنگتی ،دولتتهتای
مستقل و غیروابسته به امریکا و غرب (مانند ایران ،سازمان حزباهلل ،انصاراهلل یمن و ستایر مخالفتان
استعمار و امپریالیسم) را مورد تهدید و تحریم و تهاجم قرار داده است .تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه و
طرو خاورمیانه نو در سایه امریالیسم و با شعار جهانی سازی و مبتارزه تروریستم و نوستازی در حتال
انجام است ،ولی این نوسازی جز سکوالریزه کردن جهان استالم و از بتین رفتتن وحتدت و انستجام
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مسلمانان و سلطه غرب بر کشورهای اسالمی و تأمین امنیت اسرائیل نیست و قطعاً ایتن نوستازی و
این نوع جهانی شدن مانند جاده یکطرفه استت کته بته ایجتاد اختتاللهتای سیاستی ،فرهنگتی و
اجتماعی و وابستگی اقتصادی کشورهای اسالمی منجر شده و خواهد شد.
به گفته برژینسکی ساختار هرمی شکل نظام سیاسی امریکا و امرپالیسم در قترن بیستت و یکتم
این گونه است :سه ستون اصلی ژئواستراتژی امپریالیسم امریکا عبارتانتد از :جلتوگیری از ستازش و
ادامه امنیت میان رعایا ،حفظ خراگگزاران و در نهایت جلوگیری از ائتالف وحشیان با یکدیگر .در این
طرز تفکر امریکا و فرهنگ امریکایی در رأس هرم قرار دارد .سایر قدرتهای امپریالیستی و همپیمان
امریکا که باید از سازش و اتحاد آنها علیه لرد بزرگ (امریکا) جلوگیری شتود ،بختش میتانی هترم را
تشکیل میدهند .خراگگزاران نیز رژیمهای جنوب هستند که بایتد منکتوب گردنتد و در عتین حتال
محفوظ نگه داشته شوند .رژیم های سایر کشورهای آسیا ،افریقتا و امریکتای التتین هستتند کته بته
قدرت های امپریالیستی باگ و خراگ به صورت بهتره و هزینته وام ،ستودهای ختارقالعتاده حاصتل از
سرمایه گذاری خارجی و فروش ارزان مواد خام به خصوص نفت (عربستتان ،کویتت ،امتارات متحتده
عربی و فروش نفت عراق و سوریه توسط داعش) و غیره پرداخت میکنند .وحشیان که الزم است از
پیوند و اتحادشان با یکدیگر جلوگیری شود ،همان مردم تحت استثمار و فشار هستند ،زیرا به اعتقتاد
برژینسکی اگر این وحشیان ،که به زعم او کشورهای اسالمی و جهان سوم هستتند ،متحتد شتوند و
انسجام داشته باشند ،تمدن را با خطر مواجه میکنند (الهی .)30 -28 :9383 ،جنگ تمدنها نیز یک
حربه استعماری است .زیرا دین حاکم بر اروپا ،دین و فرهنتگ مستیحیت نیستت .بلکته یتک تمتدن
سکوالر و غیردینی است و مسیحیت حتتی در حتوزههتای فتردی و کتامالً بستته و محتدود تحمتل
نمی شود .دینی که در غرب جریان دارد ،دکترین اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ندارد و اگر هم داشتته
باشد ،اجازه اجرا شدن ندارد و گزارههای آن از نظر غرب غیرمعرفتبخش است و متون آن حقیقتنما
نیست .تفسیربردار است و تفسیرهای مختلف و متضادی دارد و امکان داوری درباره آن وجود نتدارد و
حق و باطل نیز طبق این تفسیر ،نسبی است .خورشید احمد تتأثیرات جهتانی شتدن بتر استتقالل و
حاکمیت کشورهای اسالمی را این گونه ذکر میکند:
الف :وابسته شدن به غرب :در جوامع اسالمی تحت استتعمار ،نهادهتای سیاستی ،اجتمتاعی و
اقتصادی جدید بر اساس تجربه غرب خلق شد که با نهادهای سنتی در تضاد بودند.
ب :قطببندی آموزشی :بر اساس نفوذ استعمار دو نوع آموزش در جوامع اسالمی ایجاد شد .یک
نوع آموزش ملهم از غرب در برابر آموزش سنتی و مذهبی به وجود آمد .جامعه به دو گتروه نخبگتان
مدرن تحصیلکرده جدید و رهبری سنتی قدیم تقسیم شد.
ج :بحران رهبری :به علت نفوذ استعمار ،رهبری سنتی به نحوی نظاممنتد ضتعیف شتد و از بتین
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رفت و نوعی رهبری سیاسی خارجی به جامعه اسالمی تحمیل گردید .این رهبری ،طرفدار غترب و از
مردم خود بیگانه بود .به اعتقاد شیخ احمد ،جامعه اسالمی در برابتر نفتوذ استتعمار و عقتبمانتدگی و
انحطاط جامعه عک العمل نشان داد .برای نجات از این بحران و حل ایتن مشتکل چنتد استتراتژی
مطرو شد (عارفی .)30-1 :9371 ،در ادامه سایر آثار جهانی شدن بر هویت و ستبک زنتدگی ایرانتی
اسالمی بیان میشود.
برخورد تمدن ها بیشتر یک جنگ سیاستی استت و بترای تتأمین منتافع و حاکمیتت ارزشهتای
غیرمادی در حال انجام است و جنگ منافع است نه جنگ اسالم و مسیحیت .بته ایتن بهانته شتاهد
تضعیف استقالل و حاکمیتت کشتورهای استالمی و اشتغال ایتن کشتورها هستتیم و بتا ایتن شتعار
میخواهند رژیمهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی خود را بر جهان اسالم تحمیل کنند.
 .3تأثیر بر هویت و فرهنگ جوامع اسالمی
فرهنگی مستحق توسعه و جهانی شدن است که به دنبال حقیقت باشد ،نه قدرت و ستیطره بتر
دنیا؛ انسان ها را به عنوان موجوداتی شریف در نظر بگیرد ،نه با نگتاهی ابترازی؛ انستان را موجتودی
منطقی بداند ،نه غریزی؛ حق طلبی و کمال خواهی را در شمار امور ذاتی انسان بداند و بته آن احتترام
بگذارد .آنچه امروز زیر پوشش دموکراسی ،پلورالیسم و تولران تبلیغ میشود ،دوباره یک ایتدئولوژی
توتالیتر است .به مسلمانها میگویند به عقاید خود نگاهی شکاکانه و نسبیگرایانه داشته باشید .نوبت
به خودشان که میرسد ،به نام مدرنیته سرمایه داری ،فرهنتگ کتامالً جزمتی و بستته را بته بشتریت
تحمیل میکنند .امروز آن ها به دنبال انحصار جهانی قدرت ،ثروت و حتی فناوری هستند و مرادشتان
از جهانی سازی ،کنترل پلیسی بر کل دنیا و اعمال نظتم نتوین جهتانی استت .آنتان تحتت پوشتش
مدرنیته جهانی ،به دنبال یک دست کردن فرهنگ جهان در جهت غربی شدن هستند .حتی میگویند
دین اسالم را آن گونه بفهمید که با مختصات سرمایهداری لیبرال سازگار باشتد (ازغتدی.)3 :9387 ،
هویت بیانگر نظام ارزشی است که اعمال افراد در جامعه را هدایت میکند و آنان را به صورت جمعی
به سوی جایگاه مستحکم و متعالی سوق میدهد .امام علی (ع) میفرماید کسی که با اعمال گروهی
از مردم موافقت میکند ،صرفاً یک دنبالهرو و مقلد نابینا است .زیرا او دو گناه مرتکتب متیشتود :اول
اینکه کار اشتباه انجام میدهد و دوم اینکه با آن کار موافق است .هویت فردی صرفاً زمانی میتوانتد
در برابر هویت جمعی مقاومت کند که از ابزارهایی استفاده نماید که جایگاه آنها را هنگتام مواجته بتا
هویت جمعی تقویت و مستحکم میکند .اعترا  ،به خصوص از طریق جهتاد و امتر بته معتروف و
نهی از منکر به انسان مسلمان هویت میبخشد .میتوان گفت هویت یک جامعه اسالمی منوط به دو
اصل زیر است :اول ،تبعیت از آرمانهای اسالمی بیان شده در قرآن کریم و ستنت و دوم ،اطاعتت و
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تبعیت از امامت و والیت .امامت و رهبری در اسالم حد کمال و تجلی واقعی هویت اسالمی است .از
این رو ،تجلی هر هویت اجتماعی در امامت و رهبری نهفته استت .هویتت جامعته استالمی از نظتام
سیاسی اسالم تفکیک ناپذیر است .جوامع اسالمی زمانی دارای هویت اسالمی میشوند و هستند کته
تحت حاکمیت و رهبری یک نظام سیاسی اسالمی باشند و دولت آن برای تحقق اهداف و آرمانهای
اسالمی بر مردم حکومت کند ( .)araki, 2000: 37-45برتری فرهنگی غترب از طریتق فراینتد
رضایت و اقناع و فریب سعی کرده است ارزشهای سیاسی ،اخالقتی و فرهنگتی ختود را بتر جهتان
تحمیل کند .مؤلفههایی که در سبک زندگی سرمایهداری در حال تروی بوده و چالشهتایی را بترای
سبک زندگی در جوامع اسالمی و ایران ایجاد کردهاند ،عبارت استت از :انستان در ایتن تمتدن تنهتا
انسان نیست ،بلکه سوژه است .به تعبیر نیچته اراده معطتوف بته قتدرت ،ذات ایتن انستان را شتکل
می دهد .نحوه حضور و بودن چنین موجودی مالزم با نفی قدرت دیگری ولو خداوند است کته اساستاً
به نفی دین و امر قدسی می انجامد و این هور سکوالریسم را در افتق حضتور انستان متدرن نویتد
میدهد .این انسان بر اساس مؤلفههای وجودی خویش یعنی سودجویی ،قتدرتطلبتی و لتذتطلبتی
رفتار می کند .اکنون در دنیای مدرن شیوه زندگی خاصی تحقق یافته است و بته دلیتل ویژگتیهتای
متمایزش از آن با عنوان سبک زندگی غربی یا امریکایی یاد میشود .مصرف و مصرفگرایی یکی از
ملزومات زندگی روزمره و سبک زندگی جدید است .فردگرایی ،اصل دیگر حتاکم بتر ستبک زنتدگی
غربی و امریکایی است که در حال به چالش کشیدن سبک زندگی اسالمی است و امنیت اجتماعی و
اخالقی جامعه اسالمی را با خطر مواجه کرده است .اینکه اقتصاد و پول مسئله اصلی انسان میشود و
به خانواده گریزی یا ختانوادهستتیزی متیانجامتد .انستان هتا ارزش را در مقایسته بتا ارزش دیگتری
میسنجند .مصرف نیز راه سنجش این ارزش ها شده استت .برستازی هویتت مطلتوب نیتز از دیگتر
مؤلفه های سبک زندگی امریکایی است .مصرف امروزه هویتبختش استت و ستبک زنتدگی بیشتتر
خودا هاری و بیان گرایانه است (آجیلی و مهدی بیکی .)90-2 :9312 ،به اعتقادخورشید احمتددر اثتر
سلطه استعمار و نفوذ آن ،همه وجوه زندگی مسلمانان غیرمذهبی شد و پایههای معنوی جامعه ضعیف
گردید .تهاجم فرهنگی یکی از شیوههایی است که دشتمن از طریتق آن بترای تضتعیف بنیتانهتای
فرهنگی و اعتقادی مردم مسلمان تالش میکند .عامالن تهاجم فرهنگی در پتی آن هستتند کته بتا
استفاده از سازوکارها و روشهای فرهنگی ،بر ارزشهای بنیادی جامعه (خدامحوری ،دشتمنستتیزی،
عدالتخواهی ،خودباوری ،لمستیزی و غیره) نگرشهای پایهای مردم به حکومت و روابط اجتماعی،
ترجیحات اساسی مردم (ترجیحات اخالقی ،اجتماعی ،سیاستی ،فرهنگتی) و آداب و رستوم ،متنش و
رفتار اجتماعی آنها تأثیر بگذارند و آنها را تغییر دهند .نتیجه تهاجم و جنتگ نترم فرهنگتی ،استتحاله
فرهنگی و تغییر هویت مردم و جامعه اسالمی خواهد بود .مهتمتترین پیامتدهای مدرنیتته در جوامتع
اسالمی رواگ اومانیسم ،آزادی فردی و فردگرایی ،پیوند علم و آزادی ،رواگ سکوالریسم و جدایی دین
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از سیاست ،اقتصاد بازار و مصرفگرایی بود .تحوالت پ از رنسان باعث شکلگیری هویتت نتوین
مدنی ،مدرن و سکوالر گردید و در ایران پ از مشروطه نیز هویت ملی مردم به تتدری بته ستمت
مدرن شدن پیش رفت و حاصتل آن تقابتل بتا ارزشهتا و باورهتای اصتیل جامعته بتود و طیفتی از
ملیگرایی مانند ملی گرایی لیبرال ،لیبرالیسم فرهنگی و زبانی ،باستان گرایتی ،ملتی گرایتی نتژادی در
مقابل هم صفآرایی کردند (عارفی .)30-1 :9371 ،امروزه تحت تأثیر جهانی شدن فرهنگ غترب در
کشورهای اسالمی ،بسیاری از افراد ،خود را تحت تأثیر آن بازاندیشی و احیتا متیکننتد و ایتن ستبب
کمرنگ شدن نقش دین و باورها و ارزش های اسالمی شده و خواهتد شتد .مجمتوع عوامتل متذکور
باعث تحریف ادیان الهی پیشین گردید ،به طوری که قدرت جامعهسازی خود را از دست دادنتد و بته
طور طبیعی ،دین از اجتماع جدا شد (در جهان غرب و ایران قبل از انقالب استالمی) .وقتتی خرافتات
وارد دین شد ،طبیعی است که یگانه راه حفظ دین ،جداکردن دین از عقل است؛ و وقتی مفاسد مالی،
اجتماعی سیاسی به وجود آمد ،یگانه راه توجیه آن تفکیک دین از سیاست و حکومت استت .متا بایتد
مراقب باشیم وضعیت ناگواری که برای مسیحیت و یهودیت پدید آمد ،عینتاً بترای استالم بته وجتود
نیاید .شاید سکوالریسم ،عاقبت مسیحیت اروپایی بوده و برای آنها منطقی و طبیعی باشد؛ امتا ایتن
عاقبت برای اسالم ،طبیعی و درست نیست؛ نه به نام مدرن شدن اسالم و نه به نام جهانیسازی.
 .4تهاجم رسانهای
هدف رسانه تغییر رفتار است .در همه رسانهها وضعیت به همین صورت استت .در بعتد سیاستی،
تبلیغات نامزدها در پی تغییر رفتار ما در قالب رأی است؛ در بعد اقتصاد مخاطب قانع میشود تا کاالی
مورد نظر را بخرد .مطبوعات در ایران پیشرفتهتر عمل کرده اند .کشور ما دروازه ارتباط شرق و غترب
است .با ورود روزنامهها ،مردم ایران سبک زندگی دیگتری را انتختاب کردنتد .انقتالبهتا ،تحتوالت
سیاسی ،انقالب اسالمی ،ادبا و شخصیتهایی که به وجود آمدند ،معلول رستانههتا بودنتد .در هجتوم
جدید ماهواره به جامعه ایرانی ،ابتدا از طریق ترانه و آواز اقداماتی انجام شد و سپ از طریق ستاخت
سریال های قوی سعی کردند حجاب و حیا را بردارند .آنها به نحوی مستمر کتار متیکننتد و اولتین
حاصل کار آنها این بود که کتاب را از زندگی مردم حذف کردند .سپ نشستهای خانوادگی کته در
آن تبادل اطالعات انجام میشد ،در زندگی مردم کمرنگ شد و رسانههای تکبعدی جتایگزین آنهتا
شدند .هانتینگتون جنگ تمدنها را مطرو کرد و گفت امریکا نمیتواند در جهان قتدرت برتتر باشتد،
مگر اینکه فرهنگ خود را به کشورهای جهان گسترش بدهد .در میان کشورها ،یک دستته فرهنتگ
امریکا را میپذیرند و عده ای نیز در برابر آن مقاومت میکنند .با این مقاومت جنگ شروع متیشتود.
تأثیر منفی دیگر رسانهها بر قشر جوان ،تلقین زندگی مبتنی بر رفاهطلبی و پولپرستی است ،در حالی
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که فرهنگ ما مبتنی بر تالش و سختکوشی است که برای دستیابی به رفاه موانع را کنتار متیزنتد.
اصالت فرهنگ کشورهای تون  ،مصر و یمن با هجوم غترب ،از بتین رفتت (دهقتان.)3-9 :9319 ،
درنتیجه ،جهانی شدن چالشی را برای فرهنگ و هویت اسالمی ایجاد میکند .صنایع فرهنگی جهانی
در حال تضعیف شکل های سنتی پیدایش و توزیع فرهنگ هستند .بازار جهتانی در حتال تولیتد یتک
تمدن فرامرزی است که در آن تالقی و همگرایی طعمها و سلیقههای مصرفکننده مورد توجه است.
برای مثال ،برندهای جهانی شلوار جین ،کوکاکوال و پپسی ،لباسها و کفشهای آرایشی و ورزشی مد
روز و غیره .این شرکت ها در تجربه فرهنگی غربی امریکایی ریشه دارنتد و وعتده آنهتا ایجتاد یتک
فرهنگ جهانی مادی است که مدعی تحقق رفتاه هتر چته بیشتتر بترای افتراد استت (and harf
 .)Lombardi, 2004از این رو ،فرهنگ غرب یک قدرت سلطهگرانه است که در حال سلطه بتر
کل جهان است و توسط افراد جامعه جهانی در حال تقلید و شبیهسازی است .ارزش غربتی فرهنگتی
عاری از ارزش یا فرهنگ باز و آزاد ،همه نوع محتوا را برای لذت و دسترسی آستان دارد .در نتیجته
محدودیتی در زمینه نمایش امور و مسائل شهوت انگیز ،کانال های تلویزیونی مختلف غربی ،فیلمهای
شهوتانگیز ،کتاب ها و مجالت مختلف غربی ،وبسایتهایی که مطالب و محتواهای شهوتانگیز را
تروی و تجاری میکنند و نیز نسلهای جوان قربانی اسان چنین مطالب موهن هستند .بی بی ستی،
تایم وارنر ،سیان ان ،و نیوز کورپ و سایر غولهای رسانهای تعیتین متیکننتد چته چیتزی منتشتر و
مخابره شود .با وجود این ،مسلمانان هیچ رسانه قدرتمندی ندارند تا به رقابت با این غولها و صتنایع
رسانهای فرهنگی غرب بپردازند .در این فرایند ،سلطه رستانهای غترب ادامته متییابتد و منجتر بته
جایگزینی فرهنگ دینی و محلی و به طور کلی فرهنگ اسالمی متی شتود .رستانه در عصتر جهتانی
شدن ،به سبک زندگی انسانها شکل میدهد و در تعیین و تروی مد لباس ،عادت غذایی ،سبکهای
گفتگو ،الگوه های رفتاری ،موضوعات و مسائل خانوادگی و همته امتور نقتش اساستی دارد .انحصتار
شبکههای رسانهای بین المللی و تتروی و عمتومی شتدن فرهنتگ غترب ستبب تهتاجم ارزشهتا و
هنجارهای غربی شده است (.)Nurullah, 2008: 6-8
در حال حاضر کشورهای جهان اسالم که واجد یکی از درخشتان تترین زمینته هتای فرهنگتی و
معنوی در جهان هستند و از تعالیم و باورهایی زنده ،پویا و رهاییبخشِ اسالم برخوردارند ،در معتر
بیشترین حمالت تبلیغاتی فرهنگی قرار گرفتهاند .قطعاً وقتوع انقتالب استالمی در ایتران زمینتهستاز
پیدایش بیداری عمومی در سرتاسر جهان اسالم و آگاهی ملّتهای مسلمان از ذختایر عظتیم قتدرت
معنوی و فرهنگی خودشان گردیده و امکان تغییر کلّی فضتای ژئواستتراتژیک و ترتیبتات قتدرت در
سطح بین المللی را در اختیار گذارده است .موقعیت محوری جهان اسالم در قلب اوراسیا و نیز مالکیت
آنها بر بخش مهمّی از منابع حیاتی و استراتژیک قدرت یعنی «انرژی» باعث شده است قدرتهتا و
بازیگران اصلی نظام بینالملل دچار نگرانی و تشویش جدّی شوند .بر استاس همتین درک از شترایط
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موجود و آتی ،کانون قدرت مسلمانان را که عبارت از منابع فرهنگی و باورهای اعتقادی ایشان است،
در کانون توجه و تهدیدهای خود قرار دادهاند .امروز مؤسسة عظیم «فرهنگی و هنری هالیوود» دیگر
صارفاً یک مرکز فرهنگی و هنری محض محسوب نمیشتود ،بلکته زمامتداران و استراتژیستتهتای
غربی به ویژه آمریکایی ،این گونه مراکز و مؤسسات را در زمرة ذخایر و منابع قدرت و هژمتونی ختود
قرار میدهند و از طریق تولید انبوه فیلمها و برنامههای هنری ،ضمن تبلیغ و تلقین برتتری فرهنتگ
غربی ،مبانی و باورهای مسلمانان را تحت شدیدترین حمالت تبلیغتی قترار متیدهنتد و گتروههتا و
طبقات جوان جمعیتهای مسلمان در صدر اهداف و برنامهریزیهای ایشان قترار گرفتتهانتد (واثتق،
 .) 800-770 :9381یقیناً امروز صرفاً اجرای برخی شعائر دینی نظیتر نمازهتای جمعته در کشتورهای
مسلمان یا برگزاری همهسالة مراسم ح و نیز دخالت جزئی تعالیم اسالمی در برنامتههتای آموزشتی
مدارس و دانشگاههای ممالک اسالمی ،و بهطور کلّی حفظ واهر اسالمی در این کشورها ،نمیتوانتد
موجب اطمینان خاطر ملّتها و دولت های اسالمی شود .زیرا در حال حاضر متأسفانه پایتخت ممالتک
اسالمی شاهد نمایش و عرضة نمادها و الگوهای فرهنگ غربی به ویژه فرهنگ آمریکایی شده است.
امروز خیابان ها و مراکز تجمع در شهرهای کشورهای مسلمان شاهد تعداد انبتوه جوانتان ،دختتران و
زنانی است که در پوشش و آرایش اهری و رفتارها و روحیه و متنش ختود ،کمتترین مشتابهتی بته
الگوها و مبانی فرهنگ ملی و اسالمی ندارند و به مثابة سفیران و ستربازان فرهنتگ متنحط غربتی،
فضای فرهنگی مسلمانان را در اشغال و تصرف دشمنان اسالم قرار داده و از این جهت ،مستلمانان را
با آسیبهای جدّی و تلفات سنگین فرهنگی مواجه کردهاند (همان.)800-770 ،
 .5رفتارهای اجتماعی و شخصی
بر اساس یافتههای بسیاری از پژوهشها ،کسانی که سبک زنتدگی ستالم را انتختاب متیکننتد،
رفتارهای پرخطر کمتری دارند و حدود  %10مرگهای نابهنگام در کشورهای غربی ناشتی از ستبک
زندگی ناسالم است .فعالیت هایی مانند مصرف الکل ،سیگار ،نبستن کمربند ایمنی ،رفتارهای پرخطر و
نامشروع جنسی باعث تزلزل جامعه و خانواده شده است .در حالی که نیکوکاری ،قناعت ،صرفهجویی،
ایمان و انجام مناسک مذهبی و امثال آن میتواند موقعیت و سعادت فرد یا جامعته را تقویتت کنتد.
انتخاب هر کدام از مقوالت مذکور بر سالمت فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد .گویه ها و ضریب های
پایایی ابعاد سبک زندگی در جدول ( )9بیان شده است.
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گویهها و ضریبهای پایایی ابعاد سبک زندگی
متغیر

ابعاد

گویهها

پایایی

سبک زندگی

مصرف فرهنگی

رفتن به سینما ،تئاتر وکنسرت

%79

رادیو ،تلویزیون داخلی و خارجی
سی دی و دی وی دی
کتاب و مجله
موسیقی سنتی و پاپ
موسیقی پتاپ ،راک و زیرزمینتی (بتدون مجتوز وزارت
ارشاد اسالمی)
اینترنت
مصرف مادی

%71

زنان
استفاده چادر ،زیورآالت ،مانتوی کوتاه و انتدامی ،رنتگ
کردن مو ،برداشتتن ابترو ،الک نتاخن ،عطتر وادکلتن،
قرصها و کرمهای حالتدهنده برخی اندام
تزریق ژل و بوتاک
مصرف سیگار ،قترص اکت  ،متواد مختدر ،مشتروبات
الکلی
شرکت در کالسهای رقص و ایروبیک
مردان
کت و شلوار ،تیشرت و شلوار جین
اصالو موی سر و ریش با مدل فشن و ساده
استعمال سیگار ،اک  ،مواد مخدر ،مشتروبات الکلتی و
افزایش خشونت و پرخاشگری

فعالیتهای فراغت

رفتن به پتارک ،کتافی شتاپ ،کتافینتت ،ستالنهتای %11
ورزشی
مسافرت داخلی و خارجی
چت کردن ،معاشرت با جتن
جنسی

مختالف ،داشتتن رابطته

منبع( :زارع و فالو)97 :9319 ،
شکل باال :تأثیر اقدامات انسانی بر سالمت انسان و محیط زیست در عصرر مردرن
(مصرفگرایی افراطی)
نابودی تنوع زیستی ،گونههای مهاجم ،تغییر کارکرد اکوسیستم ،مصرف و اتمام ذخایر مواد و ژنها
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 .2رویکرد اسالمی به هویت در عصر جهانی شدن
بی شک مبانی قومی و پیشینة تاریخی و نیز وحدت سرزمین ،حکومت ،آداب و رستوم و باورهتای
مشترک و ملی در ایجاد همبستگی عمومی و هویت ملّی نقشی انکارناپذیر دارند و بنابراین ،هتدف از
طرو مبانی دینی در این زمینه ،هرگز به معنای انکار آنها نیست .در کشوری نظیر ایتران بتا ستابقة
تاریخی طوالنی و با وجود تنوّع قومی ،زبانی ،ناحیه ای و غیره ،آیا این عوامل قومی و تاریخی بودهاند
که تاکنون موجب بقای این کشور در نقشة سیاسی جهان شدهاند یا عامل مهتمتتری در ایتن زمینته
مؤثر بوده است؟ بی تردید ،ح وطندوستی و اعتقاد به پیشینة تاریخی مشتترک و آداب و رستوم و
سرزمین واحد نقشی انکارناپذیر داشته و در شکلگیری هویت ملّی مؤثر بودهانتد ،امتا مطالعته تتاریخ
پرفراز و نشیب کشور نشان می دهد که عوامل فوق همواره نقشی حتداقلی داشتته و متردم ایتران در
شکستها و پیروزیها چندان به این مبانی هویت ملّی متوسّل نشدهاند .در حالی که استالم و تعتالیم
آسمانی آن در طول تاریخ همواره اقوام تُرک ،کرد ،بلوچ ،آذری ،عرب ،گیالنی و مازندرانی و لتر را بتا
وجود تفاوت های فراوان قومی و نتژادی و فرهنگتی و سیاستی ،بته مثابته مبنتایی قابتل اطمینتان و
ریسمانی محکم به یکدیگر پیوند زده و هویتی ایرانی – اسالمی را پدید آورده است .در هتر نهضتت
ضداستبدادی و ضد استعماری ،نه در ایران بلکه در همة کشورهای دنیتا ،دیتن و آمتوزه هتای دینتی
آنچنان همبستگی و وحدتی میان مردم پدید آورده است که نظیری برای آن نمی توان یافتت (واثتق،
 .)770-100 :9381همبستگی و وحدتی که بر اساس اعتقادات دینی پدید آید و مبنای تشکیل نظتام
سیاسی باشد ،منبعی غنی و قابل اتکا و استراتژیک برای حفظ استقالل و امنیت ملی و تمامیت ارضی
برای آن کشور است و مسلّماً نیروهای معتقد به باورهای دینی و مفاهیی مانند «جهاد و شتهادت» در
مقایسه با نیروهای فاقد باورهای دینی ،از کارایی و نقش بیشتر و بهتری در صحنههای جنگ و دفاع
برخوردار خواهند بود .نمونههای چنین فداکاریهای فوق العاده را عالوه بر صدر اسالم و جنتگهتای
پیامبر و مسلمانان با مشرکان و دولتهای ایران و روم ،در جنگ تحمیلی عراق علیه متردم مستلمان
ایران طی  8سال دوران دفاع مقدّس مشاهده کردهایتم (واثتق .)9381 ،قترآن کتریم در ایتن زمینته
میفرماید« :محمَّدْ رسولُ اهللِ و الَّذینَ معهُ اشدّاءُ عَلَی الکفّارِ رحماءُ بینهمْ…» (محمتد پیتامبر ختدا و
کسانی که پیرو او هستند ،بر کافران بسیار سختگیر و با یکدیگر مشفق و مهرباناند) (سورة فتح ،آیه
.)21
امام علی (ع) می فرماید ایمان را بر کرده های نیک توان ساخت و از کردار نیتک ،ایمتان را تتوان
شناخت (نه البالغه ،9378 ،خطبه  .)911 ،911بر اساس سخن فوق ،آنچته موجتب انجتام کارهتای
پسندیده و برخورداری از حیات ارزشمند میشود ،ایمان است .ایمان ،انسان را به انجام اعمال صالح و
حیات طیبه راهنمایی میکند .همچنین از طریق انجام کارهای پسندیده ،میتوان سطح ایمان افراد را
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سنجید .رفتارهای سنجیده ،عیار سنجش ایماناند .امام علی (ع) میفرماید هر اهری را باطنی است.
آنچه اهرش پاکیزه بود ،باطن آن نیز چنان است ،آنچه اهرش پلید است ،باطنش نیز پلیتد استت.
بدان هر کردهای چون میوه ای است که از گیاهی رسته است و هیچ گیاه را از آب بتینیتازی نیستت
وآبها گونهگون بود .آنچته آبیتاریاش نیکوستت ،درختتش نیکتو و میتوهاش شتیرین استت و آنچته
آبیاریاش پلید است ،درختش نیز پلید و میوهاش تلخ است (همان ،خطبته .)913 ،912 ،امتام صتادق
(ع) نیز می فرماید :آلودگی اهر ،معلول آلودگی باطن است ،کسی که درون خود را پاک کند ،خداونتد
بیرون او را پاک می کند و کسی که در نهان پروای خدا را داشته باشد ،خداوند نیز در آشکار او را رسوا
نمیکند .ا ما کسی که در نهان به خدا خیانت کند ،خدای متعال در آشکار او را رسوا و بیآبرو میکنتد
(مصباو الشریعه 9200 ،ق .)907 :باورها و اعتقادات ستطحی منجتر بته بتروز رفتارهتای نادرستت و
غیرمنطقی می شود .برخی معتقدند که رفتارهای انسانها تحت تأثیر باورها و ارزشهای آنان نیستت.
فاصله معناداری بین این دو وجود دارد .ادعای این گروه از پژوهشتگران ایتن استت کته بستیاری از
اوقات فرد یا گروهی خالف ارزشها و نگرشهای خود رفتار میکنند .بنابراین ،رفتارها را نمیتوان بر
اساس باورها ،ارزشها و نگرشها تبیین کرد .ادعای دوم آنها نیز این استت کته اگتر ستبک زنتدگی
تحت تأثیر ارزشهای پذیرفته شده افراد و گروهها بود ،در این صورت ارزشها و نگرشهتای مشتابه
باید به سبک زندگی یکسان منجر شود (گیبنز و بوریمر.)902 :9389 ،
در حالی که در راهبرد اسالمی ،توسعه از یک سو متضمن «عمران االر » استت کته استتفاده
بیرویه از طبیعت را نفی میکند ،و از سوی دیگر تعالی و کرامت انسانی را در بر میگیرد ،جمتع بتین
دنیا و آخرت را تضمین میکند و توسعه اقتصادی و فرهنگی را بته طتور همزمتان متورد توجته قترار
میدهد ،می توان گفت که سبک زندگی معیار ،شاخص و نمادی برای هویت دینی ،اعتقادی و ارزشی
ف رد و جامعه است .با مطالعه نوع معماری ،پوشش ،اوقات فراغت ،نوع استفاده از محتوای رسانه و نوع
رسانه ،روابط خانوادگی و اجتماعی ،موستیقی ،ارتباطتات شتهروندی ،دکوراستیون خانته و امثتال آن،
میتوان به کیفیت باورها و ارزشهای افراد پی برد .به تعبیر زیبای عالمه مجلستی ،تاهر ،عنتوان و
نمایشگر باطن است (مجلسی 9203 ،ق ،جلد  .)311 :11در وضعیت کنونی کته وضتعیت بشتر دچتار
بحران شده ،مسائل بی پاسخ فراوانی بترای انستان مطترو شتده استت کته گفتمتان غترب (لیبترال
دموکراسی) پاسخی برای آن ها ندارد .این وضعیت ،فرصتی بترای بازگشتت ادیتان استت .از ایتن رو
میتوان گفت در شرایط کنونی « ،در جهان غرب ،بحران تمدن جدید ت بحرانتی کته فترآورده غترب
است ت به کامل ترین وجته ،محستوس و مشتهود استت؛ زیترا بتا ورشکستتگی اجتمتاعی و بحتران
زیستمحیطی مرتبط است .در جهان غرب ،راهحلهایی برای این بحران پیشنهاد میشود که مشتمل
بر همان اسباب و عواملی هستند که این بحران را موجب گشتهاند» (نصر .)22 :9381 ،این وضعیت،
موجب سرگشتگی انسان ها شده است .این فرصتی است که انسانها به سنّت های ختود بتاز گردنتد.
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چنانچه در غرب ،یکی از راهحلهای بحران زیستمحیطی را بازگشت به فضائل سنتی متیداننتد .در
این شرایط ،ادیان جهانی در عرصه زندگی احیاء میشود .دین اسالم به منزله مکتبتی کته در آن بته
مقتضیات زمان توجه شده است ،جایگزین مناسبی برای حل بحتران هتای کنتونی جهتان محستوب
می شود .برخی اندیشمندان بر احیای مجدد ادیان در سطح زندگی بشر صحه گذاشتهاند .جف هیتن
با بیان سابقه جوامع مذهبی فراملی مسیحی و اسالمی پیش از هور دولتهای متمرکز سکوالر بیان
کرده است« :با این حال ،اهمیت سیاسی دین در سیاست بینالملل که از آغاز قرن هفتدهم بته طتور
فزاینده ای رنگ باخته بود ،بار دیگر در اواخر قرن بیستم به مدد فرایند جهتانی شتدن و متعاقتب آن،
انقالب ارتباطات به دوران اوگ سیاسی خود رسید (هنی  .)310 :9389 ،در این شرایط اسالم نه تنهتا
به سادگی می تواند محور اصلی زندگی انسان مسلمان قرار گیرد و انسجام اسالمی را بته وجتود آورد،
بلکه برای تمام بشر ،پیام صلح ،دوستی ،عدالت ،امنیت و آرامش را دارد .این موضتوع از آنجتا نشتأت
می گیرد که ادیان به فطرت انستان توجته دارنتد و «فطترت الهتی انستان کته پتذیرای وعتدههتا و
بشارت های الهی است ،محدود به فضا و زمان خاص نیست .مخاطب ادیان به ویژه اسالم ،انسان بته
ماهو انسان است .گسترش ادیان ،حاصل قلمروزدایی از منظر «شولت» ،جهانی شدن ،همتان فراینتد
قلمروزدایی است که اکنون به دوران اوگ خود رسیده است .این امر ،رفیتها و قابلیتهای فراوانتی
برای جهانی شدن واقعی اسالم در مقابل جهانی شدن غیرواقعی و مصنوعی غترب ایجتاد متیکنتد.
«جهانی شدن حقیقی بر انسان شناسی و فلسفه تاریخ خاص مبتنی است و با هر انسانشناسی سازگار
نیست .بدون باور به جوهر و غایتی برای انسان یا دست نیافتنی دانستتن ایتن ذات و جتوهر و غایتت
برای انسان و عدم باور به مبانی این جوهرگرایی که به اصلگرایی و خالقگرایی برمیگردد ،نمیتوان
مدعی جهانی شدن و عام گرایی مرتبط با آن شد» (افتروغ .)22 :9387 ،در ایتن نگترش ،الیتههتای
زیرین فرهنگ همچون جهانبینی و ارزشها اهمیت بسیار بیشتری دارد و «بته میزانتی کته جهتان
کنونی به خدا ،انسان ،ذات و غایت او و به فلستفه تتاریخ منبعتث از آن و در مرتبتت بعتدی ،اصتول
اخالقی و رفتاری منت از آن باور داشته باشد ،میتوان درباره جهانی بتودن واقعتی آن داوری کترد»
(هنی .)387 :9389 ،
نتایج و یافتههای پژوهش
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر
 فرایند جهانی شدن در ابعاد مختلف خود آثار قاطعی بر رفتارها و هویت اجتمتاعی متردم در نتواحیمختلف جهان اسالم داشته است.
 سبک زندگی با تغییر در بخشهای مختلف هویت افراد در عصر جهانی شدن رابطه دارد.◊ 22
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 در جامعه ایران بنا به بافت و ساختار مذهبی ،دین و اعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد. جامعه ایرانی -اسالمی با توجه به موقعیت استراتژیکی آن ،جوان بودن جمعیت ،تحتوالت ختاصمیاننسلی و بیتوجهی و گاه کمتوجهی در مواجه با نفوذ فرهنگهای بیگانه از طرق مختلف در عصر
جهانی شدن ،مستعد آسیبها و اختاللهای فرهنگی بسیاری است.
 اشکال خاصی از هویت در فرایند مدرن شدن و جهانی شدن شکل گرفته است که بیشتر ناشتی ازمادی شدن سبک زندگی ،مصرفگرایی و ضعف اعتقادات اسالمی افراد است.
 با توجه به وجود نابسامانیهای متعدد از قبیل تفکر مادیگری ،مصرفزدگی و رقابتت در تجمتل ومصرف و تنوع طلبی و به طور کلی تغییر سبک زندگی در جهان اسالم و نبود زیرساختهای مناستب
فرهنگی و رسانه ای و نیز ضعف فعالیتت در حتوزه فرهنتگ و عتدم تولیتد محتتوای مناستب توستط
مسئوالن فرهنگی کشور در عصر جهانی شدن ،جهانی شدن سبب ایجتاد چتالشهتای جتدی بترای
هویت فرهنگی اسالمی افراد شده است.
 پدیده جهانی شدن به تضعیف و زوال فرهنگ دینی و ستنتهتای بتومی متردم در جهتان استالممیپردازد و فرهنگ غرب را تقویت میکند.
 باورها و ارزش ها یکی از عوامل مهم و اثرگذار در شکل گیری سبک زندگی انسان ها است ،زیرا ازآثار منفی مصرف زدگی عالوه بر مسائل اقتصادی ،کاهش تعداد جمعیت ایرانی است .بتر اثتر الگتوی
مصرف نادرست ،درآمد اغلب خانواده ها مصروف هزینه های غیرضروری و نیازی های کاذب و رقابتت
در تجمل میشود و به دلیل عدم مدیریت صحیح درآمد و هزینتههتا ،بستیاری از ختانوادههتا تصتور
میکنند به دلیل هزینههای باال نمیتوانند صتاحب فرزنتد شتود .بنتابراین ،ازدواگ نمتیکننتد یتا بته
تکفرزندی اکتفا مینمایند .مدیریت هزینهها و درآمدها و مهمتر از همه اصتالو نگترشهتا و تفکتر
خانوادهها میتواند جامعه را در مقابل بحرانهای آینده مصون نگه دارد.
 در عصر جهانی شدن ،گفتمان لیبرال دموکراسی رغبتی به حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی نداردو جوامعی که در عصر جهانی شدن تحت تأثیر امور تحمیل شده از سوی نظام سرمایهداری و گفتمان
لیبرال دموکراسی هستند ،گرفتار تعار ها و بحرانهای مختلفی شدهاند ،از جمله میتوان معضتالت
و تضادها ،تضاد سود و نیاز ،تضاد خودویرانگری خرد خودبنیاد و تضاد مبنا و بنا را بیتان کترد .از ایتن
رو ،با توجه به نتای فوق میتوان گفت:
 راهحل بسیاری از این تضادها توجه به توحیدگرایی و هستیشناسی اسالمی استت .از آنجتایی کتهنگاه اسالم به انسان ،نگاه توحیدی است و انسان را خلیفهاهلل میداند و صرفنظر از رنگ ،مکان ،نژاد
و مذهب ،حقوق و آزادیهای او را محترم میشمارد ،این نوع نگاه توحیدی به انسان زمینه و فرصتت
گفتگو و تعامل را بین جوامع مختلف فراهم میکند .فقط در شرایط صلح و وجود امنیت و بتا اقنتاع و
برقراری عدالت میتوان از هژمون شدن گفتمانهای رقیب جلتوگیری کترد و تهدیتدهای دشتمن در
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عصر جهانی شدن را خنثی یا تعدیل نمود .دالیل و ویژگیهای مهمی که در فرهنگ اسالمی نهفتته
و آن را مستعد و شایسته جهانی شدن کرده استت ،عبتارتانتد از تعقتل و ختردورزی ،توحیتدگرایی،
منجی گرایی و اعتقاد حقیقی به آزادی واقعی و عدالت نظمآفرین و نظم عدالتآفترین ،گترایشهتای
انسان دوستانه (انسان با خطاب قدسی) ،انسان شناستی استالمی ،اختیتار و آزادی انستان ،استتقالل و
اصالت روو ،فناناپذیری انسان ،نامتناهی بودن انسان ،انبیاء تعالیبخش و معرفیکننده کمتال حقیقتی
انسانها ،نظام ارزشی بین انسان ها ،محوریت انسان در نظتام آفترینش و غیتره .بنتابراین ،تشتریح و
تروی این مفاهیم فطری و پرورش نسل توانمند و دانتا بته ایتن امتور در ستطوو مختلتف و حضتور
فرهنگی فراگیر در سطح منطقهای و بینالمللی و شبکههای مختلف میتواند جامعه ایرانی اسالمی را
در برابر امواگ سهمگین سبک زندگی و فرهنگ ضدبشری غترب مصتون نمایتد .پیشتنهاد متیشتود
آموزش و پرورش برای استقرار تربیت اسالمی ،ابتدا عالیتق ایتدئولوژیک پنهتان در متواد آموزشتی،
روش های تدری  ،عناصر فضاهای آموزشی و به تعبیری برنامه پنهان را شتفاف ستازد و ستپ بتر
مبنای ارزشها و اصول اسالمی ،آن ها را در جهت عالئق ایتدئولوژیک استالمی متحتول کنتد و بته
تدوین نظام جدیدی از تربیت دینی بپردازد و این امری گریزناپذیر است.
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