جهانی شدن رسانه و تحقق امت واحده اسالمی

(نگاهی به فرصتها و هتدیدهای پیش روی جهان اسالم در فرایند جهاین شدن رسانهها)
مجیل میالین* 1عیل امیین
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چکیده
جهاین شدن واقعیت دنیای امروز ماست .این فرایند تغییرات مهمی به دنبال داشته است .توسعه
دییتال و دنیای جمازی ،دنیای ارتباطات
روزافزون رسانههای خمتلف اعم از ماهوارهها و شبکههای ج
را دگرگون ساخته است .طبیعی است که این فرایند فرصتها و هتدیدهایی را به مهراه دارد .پژوهش
پیش رو ضمن برمشردن وضعیت «جهاینشدن» و در رأس آن گسترش عصر ارتباطات ،میکوشد
وضعیت جهان اسالم را در این فرایند برریس کند و راهکارهایی را برای استفاده هرچه هبتر از این
وضعیت با هدف مهگرایی جهان اسالم و ن
تبیی مواضع اسالمی ارائه دهد .باال بردن سواد رسانهای،
تالش برای مهگرایی رسانهای در جهان اسالم و ن
تبیی مواضع اسالم واقعی و پاسخ به شهبات از
مجله اقدامایت است که میتواند در جهاین شدن رسانه در دستور کار قرار گیرد .این پژوهش به شیوه
توصییف ـ حتلییل و با استفاده از منابع خ
انام شده است.
کتابانهای و اینترنیت ج
واژگان کلیدی :جهاینشدن ،جهان اسالم ،رسانه ،امت واحده ،رسانههای اسالمی
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 . 1دانشآموخته کارشنایس ارشد علوم سیایس.

 . 2دانشآموخته کارشنایس ارشد تار یخ ایران دوره اسالمی(نو یسنده مسئول).

مقدمه
امروزه در عصری به سر میبرمی که به نامهای گوناگوین مهچون عصر ارتباطات ،عصر تکنولوژی،
عصر پستمدرن و ...خوانده شده است .این دنیای جدید متفاوت از قبل است و در این عرصه
متحولشده هر روز با امکانات جدیدی روبهرو هستمی که بیش از پیش بر زندگی بشر تأثیر میگذارد.
آنه ما آن را «جهاین شدن» ( )Globalizationمیناممی ،یکی از قدرمتندترین رخدادهای تار یخ
چ
بشریت است .جهاینشدن در ابعاد سیایس ،اقتصادی و فرهنگی ،مبحیث است که در زمان حاضر
توجه بسیاری از اندیشمندان حوزههای خمتلف معرفت بشری را به خود جلب کرده است .این
ن
مهچنی
فرایندگریزناپذیر موجب دگرگوینهای بسیاری در مرزهای جغرافیایی و هو ییت شده است.
جهاینشدن موجب تغییرات بسیار گستردهای در سطح جهاین شده و این تغییرات وسیع در سطوح
خ
و ابعاد متلف رخ داده است .جهاینشدن عالوه بر سه حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ ،بر حوزه
دین و باورهای مذهیب جوامع گوناگون نیز تأثیرگذار بوده است .جوامع خمتلف هر یک از نظام ارزیش
برآمده از ّ
سنتها و اعتقادات دیین خایص برخوردارند ،اما این ارزشها در مواجهه با جهاینشدن،
ایاد دگرگوین در جوامع ،نوعی حبران هو یت را
دچار چالش میشوند .به عبارت دیگر جهاینشدن با ج
با خود به مهراه میآورد .بسیاری از نظریهپردازان نو ین باور دارند كه در فرآیند جهاین شدن ،یكی از
جلوههای بسیار مهم ،سربرآوردن رسانههای جدید اعم از شبكههای ماهوارهای و رایانهای و اهتمام
آهنا به رشد تكفرهنگی جهاین است .تغییرات و حتوالت یبسابقهای كه هم زمان با سپری شدن
دهه آخر قرن بیسمت رخ داده رسانهها را از امكانات و فرصتهای بزرگ و مسائل بزرگتر برخوردار
كرده است .این فرصتها از نیاز جهاین به كسب اطالعات سرچشمه گرفته است.
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درباره جهاین شدن ،از مناظر گوناگون اجتماعی ،سیایس ،اقتصادی ،فرهنگی یا ترکییب از آهنا حبث
شده است .برخی مفهوم جهاین شدن را برای جمموعه فرایندهای پیچیدهای بهکار میبرند که به
موجب آن ،دولتهای ّمل به شکل فزایندهای به یکدیگر مرتبط و وابسته میشوند و ن
مهی ارتباط
ّ
ّ
و وابستگی است که برای مفهوم حاکمیت مل و دولت مل مشکالیت بهوجود میآورد (نش،
ن
 .)10 ،1380جان دسکات ،جهاین شدن را فرایندی میداند که در حال
ساخت فضای جدید
اجتماعی است ( .),Chaucil 4272000 ,دیو ید هلد جهاینشدن را حرکت به مست نوعی دموکرایس
جهانشهری ( )cosmopolitionDemocrocyتعریف میکند که درعینحال کثرت فرهنگی و
اقتصادی را نیز درخود خواهد داشت ( .)Held, 1999, 12کاربرد اصطالح جهاین شدن به دو
کتاب برمیگردد که در سال 1970م منتشر شدهاند .کتاب اول ،دهکده جهاین ()Global village
تألیف مارشال ماک لوهان است که بر نقش حتوالت وسایل ارتباط و تبدیل شدن جهان به دهکده

واحد جهاین متمرکز است .کتاب دوم نوشته زبیگنو برژ ینسکی ،رئیس شورای امنیت میل امریکا در
دوران ر یاستمجهوری کارتر است .مطالب این کتاب درباره نقیش است که ایاالت متحده برای
رهبری جهان و ارائه منونه جامع نو ینیسم باید برعهده گیرد (عبداحلمید.)152 ،1379 ،
مالکوم واترز ،جهاینشدن را فرایندی اجتماعی میداند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر
روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است ،از ن
بی میرود و مردم به طور فزاینده ،از کاهش این
قید و بندها آ گاه میشوند .رابرتسون جهاینشدن را فشرده شدن جهان و تشدید آ گاهی نسبت به
جهان به عنوان یک کل میداند .دیو ید هلد نیز جهاینشدن را حرکیت به سوی نوعی مردمساالری
جهانمشول بهمشار میآورد که در ن
عی حال ،کثرت فرهنگی و اقتصادی نیز دربرخواهد داشت.
ّ
افرادی چون فریدمن نیز آن را ادغام سرسختانه بازارها ،دولتهای مل و ّفناوریها به درجهای که
پیش از این هرگز دیده نشده است ،میدانند و باور دارند که جهاینشدن یعین گسترش سرمایهداری
بازار آزاد به بیشتر کشورها (نیاکویئ.)2-3 ،1386 ،
جهاین شدن را میتوان ناظر به حتوالت جدیدی دانست که در حوزههای گوناگون زندگی بشر
(اجتماعی ،اقتصادی ،سیایس ،فرهنگی ،ز یست حمیطی و )...روی داده است .این اصطالح
ن
گرفت فضای جهاین واحد
به فرایندهایی گفته میشود که جهان را فشرده میسازد و به شکل
کمک میکند .خبیش از این فرایندها اجتماعی است که در طی آن قید و بندهای جغرافیایی ،که بر
روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است ،از ن
بی میرود و انسانها ب ه طور فزاینده از کاهش
این قید و بندها آ گاه میشوند .خبیش دیگر از این فرایندها نیز به گسترش دامنه فعالیت و نفوذ
ّ
سازمانهای فرامل سیایس و اقتصادی مربوط میشود که حوزه اقتدار دولتها را تضعیف میکند
(درسیت .)122 ،1380 ،برخی جهاینشدن را یک پروژه (جهاینسازی) ،برخی دیگر آن را یک روند
میدانند .براساس دیدگاه خنست ،جهاینشدن ،امری ارادی و متأثر از سیاستهای اقتصادی
کشورهای غریب است ،درحایلکه در دیدگاه دوم ،این امر پدیدهای غیرطراحیشده و نتیجه انقالب
اطالعایت است (حقیقت .)452 ،1382 ،بنابراین ،درباره ماهیت جهاینشدن ،دو نگرش بدبینانه
و خوشبینانه وجود دارد :در نگرش بدبینانه ،جهاینشدن معادل جهاینسازی است که هدف
مهگنسازی جهاین از رهگذر تسلط فرهنگ و اقتصاد غرب بهو یژه امریکا بر سایر ملل را در فراسوی
خود دارد و در نگرش خوشبینانه ،جهاینشدن ،فراگردی غیرارادی و در حال وقوع است که ناظر بر
گسترش مراودات اجتماعی ،امپراتوری جامعه مدین ،باال بردن مهکاریهای بینامللیل و منطقهای
و گفتوگوی متدنهاست (دهشیری .)5-18 ،1380 ،گروه اول به تأثیر و کنترل فرهنگ امریکایی بر
رسانههای عمومی ،در فرایند جهاین شدن اشاره میکنند ( ،)Ardalan, 2009, 518درحایلکه گروه
دوم آن را روندی طبیعی قلمداد میمنایند.
با توجه به تعار یف گفتهشده اصول و و یژگیهای جهاینشدن عبارتاند از:
 _1جهاین شدن فرآیندی تكبعدی نیست ،بلكه منسجم و یكپارچه است كه در متامی عرصهها و
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حوزههای اجتماعی رسوخ كرده است.
 _2ارتباطات متقابل؛ جهاینشدن موجب وابستگی شدید در حوزه ارتباطات و افزایش پیوندها و
ن جهان و
تعامالت اجتماعی در دل شبكههای جهاین میگردد كه حاصل این فرایند كوچك شد 
ق نظر «دهكده جهاین» است (عبداحلمید عیل.)154 ،1379 ،
حتق 
 _3جهاینشدن پدیدهای چالشگراست ،به گونهای كه ابعاد آن قلمرو بسیاری از مفاهمی كالسیك
ّ
ّ
مهچون نظم ،امنیت ،دولت ،حاكمیت مل ،هو یت ،اقتدار مل ،فرهنگ و سایر ابعاد را درنوردیده
و زمینه را برای تفسیر و باز تعریف آهنا فراهم كرده است .گفته میشود كه هسته اصیل مفهوم
ّ
جهاینشدن در این معنا خالصه میشود كه دیگر ،واحد دولت مل چهارچوب كارآمد و مناسیب
برای ن
تبیی بسیاری از پدیدهها و رو یدادهای فعیل نیست.
 _4جهاینشدن یك فرآیند و پروسه است نه یك وضعیت غایئ .ما در جهاینشدن با فرآیند «شدن»
سرو كار دارمی؛ فرآیندی كه به كمك عوامیل مهچون نظام ارتباط جهاین ،سازمانهای بینامللیل و
ّ
موارد دیگر مرزهای مل را نادیده گرفته و بسیاری از پدیدهها را دستخوش حتول و تبدیل و تأثیرپذیری
كرده است ،بهطوری كه گفته میشود جهاینشدن روندی اجتنابناپذیر است (كاظمی.)14 ،1380 ،
ّ
یكی از پیامدهای جهاینشدن ،مهگرایی در عرصه جهاین و مواجه شدن مهه ملتها با خطرهای
مشترك و تقدیر مشترك است .شتاب و تراكم ارتباطات و تسهیل انواع مبادالت این امكان را بهوجود
آورده است كه پیامدهای بسیاری از اقدامات خود را به خارج از مرزها منتقل كنمی (هابرماس،
 .)87 ،1380از نظر برگر ،برای برخی جهاینشدن ،نو ید جامعه مدین بینامللیل را میدهد که شامل
دمکراتیزه شدن و صلح جهاین است .برای گروهی نیز جهاین شدن ،مفهومی به جز روبهرو شدن
با هتدید برتریطلیب سیایس و اقتصادی امریکایی مهراه پیامدهای فرهنگی آن نیست .در واقع،
هتدیدات این چناین و نو یدهای آنچناین ،هتدیدی بیش نیستند و این ادعاها بازتایب از تصو یر
پیچیده جهاینشدن است که از تصورات ما شکل گرفته است (برگر و هانتینگتون-28 ،1384 ،
 .)7جهاینشدن ،پدیدهای چندبعدی است؛ ازاینرو اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و امور بسیاری را
دربرمیگیرد و با حتقق آن ،مرزهای ّمل از ن
بی میرود یا کمرنگ میشود؛ کشورها نقش گذشته خود
ن
ن
قوانی بینامللیل بر کشورها حاکم میگردد (رجایی،
قوانی داخیل،
را از دست میدهند ،و به جای
ّ
 .)40 ،1380به طور کیل ،در فرآیند جهاینشدن ،و یژگیهای اصیل دولت مل مهانند امهیت و
نقش مرزها ،رو به زوال است .در سطح فرهنگ باید از ظهور جامعه مدین جهاین سخن گفت.
جنبشهای فرهنگی و اجتماعی بینامللیل جزیئ از این جامعهاند و به مسائل و موضوعایت چون
ّ
رعایت حقوق بشر و آزادیهای مدین از جانب دولتهای مل نظر دارند که از حدود توانایی و دید
ّ
دولتهای مل بیس فراتر میروند (نش .)10-13 ،1380 ،جهاینشدن فرایندی اجتماعی است که
در آن ،قید و بندهای جغرافیایی ،فرهنگی ،مذهیب که بر روابط انساین سایه افکنده است از ن
بی
میرود .البته هرچند جهاینشدن یک روند سیایس ،فرهنگی و اجتماعی است ،بیش از مهه ،روندی

اقتصادی است (تاملیسون .)28 ،1381 ،مانوئل کاستلز با اشاره به عصر اطالعات ،جهاین شدن
را ظهور نوعی جامعه شبکهای میداند که در ادامه حرکت سرمایهداری ،هپنه اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ را دربرمیگیرد ( )Kastelz, 1990, 490و مهانطور که مانوئل کاستلز اشاره کرده ،حمرز است
که جهاین شدن با توسعه جهاین بازارهای اقتصادی مهراه بوده است ( ،)Giddens, 1990اما بیش
ّ
از مهه توسعه بازارهای اقتصادی نتیجه فعالیت گسترده شرکتهای چند ملییت بوده که نقش حموری
را در فرآیند جهاین شدن ایفا منودهاند ( .)sklair, 1994اگر رسانهای بینامللیل را كارگزاران اصیل
جهاین شدن بدانمی ،چندان اغراق نكردهامی.

جهانیشدنرسانه
«رسانه ،خود یك پیام است» مجلهای است كه یس و اندی سال پیش مك لوهان درباره نقش و
امهیت بسیار باالی رسانهها در جامعه بینامللیل بیان منود .وی درباره رسانهها گفته است :ما امروز
موفق شدمی تا دامنه سیسمت اعصاب مركزی خود را به یك بستر جهاین نیز گسترش دهمی؛ سیستمی
كه مفاهمی اصیل سیاره ما ــ یعین زمان و مكان ــ را از پیش پای خود برمیدارد .بر این اساس امروز،
دیگر كره ن
زمی چیزی جز یك دهكده نیست.
امروزه نقش رسانهها و میزان نفوذ آهنا در ساخت فرهنگی جوامع بر كیس پوشیده نیست .برخی از
نظریهپردازان ارتباطات معتقدند امروز جهان در دست كیس است كه رسانهها را در اختیار دارد .نقش
عمده رسانهها در شكلدهی به افكار عمومی باعث شده است امهیت رسانهها تا این حد مورد
ن
داشت وسایل ارتباط مجعی و ّفناوریهای
توجه قرار گیرد .در نظر صاحبنظران غریب ،در اختیار
ن
داشت استیالی فرهنگی است .به باور برخی از مجله ادگار
جدید ارتباطی ،مساوی با در اختیار
موران ،جامعهشناس فرانسوی ،استعمار به دو شكل مستقمی و غیرمستقمی یا استعمار نو ،ظهور یافته
و پس از تبدیل استعمار مستقمی به استعمار غیرمستقمی ،وادی فرهنگ به عنوان ابزار این استعمار
به خدمت گرفته شده است و از این پس هر فردی كه روی ن
زمی متولد میشود ،فكر و اندیشه او
ً
ختدیر میگردد؛ ازاینرو استعمار ،دامئی و مهیشگی شده است و به حمدودههای صرفا جغرافیایی نیز
خمت منیشود .تا جایی كه ضرب و زور نظامی نیز در آن جایی ندارد .مهمترین ابزار این ختدیر فرهنگی
نیز رسانه است.
خ
ّ
امهیت رسانههاى گروهى بهقدری است که دانـشـمـنـدان در تقسمیبندى مراحل تاریى متدن بشر،
آن را حلاظ کردهاند .آلو ین تافلر تـمـدن بـشـرى را بـه سـه مـرحـله تـقـسـیـم کرده کـه عبارت است
از :مرحله کشاورزى ،مرحله صنعىت و مرحله فراصنعىت یا عصر ارتباطات و اطالعات .در عـصـر
فراصنعىت ،قدرت در دست کساىن است که شبکههاى ارتباطى و اطالعاىت را در اختیار خود دارند
(تافلر.)57 ،1377 ،
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از طریق ماهواره ،اینترنت و ...جهان جدیدی به موازات جهان واقعی بهوجود میآید كه دو و یژگی
اصیل دارد .1 :فرهنگ واقعیت جمازی :رسانههای الكترونیكی خماطبان وسیع و متكثری دارند كه
ن
چنی شرایطی ،فضای جمازی
جمموعههایی از حیث حمتوای منادین به این افراد عرضه میكنند .در
شكل میگیرد و فرهنگها مهه از طریق واسطههای الكترونیكی منتقل میشود؛  .2زمان یبزمان و
ً
فضای جریانها :مفاهمی زمان و مكان معاین تازهای پیدا میكنند .فواصل زماین و مكاین عمال از
میان برداشته میشوند و انتقال این اطالعات و دادهها و سرمایهها و امكان ارتباط همزمان میان افراد
در نقاط خمتلف بهوجود میآید .رسانههای گروهی دو نقش اسایس در تغییر فرهنگی جامعههای
امروزی برعهده دارند :از یكسو فرهنگ توده را نشر میدهند و از سوی دیگر منبع تغذیه خنبگان
جامعه با هدف نوآوری و ابداع هستند ،به عبارت دیگر رسانههای گروهی حلقه اتصال حمیط بزرگ
یا جامعه كل با حمیط كوچكاند .درباره امهیت و تأثیر رسانهها در فرهنگ ،ژودیت الزار معتقد
است :رسانهها در فرهنگ جامعه نقش غالب را بازی میكنند و این بازی را نه فقط با بازتاب دادن
فرهنگ ،بلكه با شركت در فرهنگسازی نیز به اجرا میگذارند (پورناجی.)8 ،1387 ،
یبشك انواع رسانههای ارتباطایت ،مهچون تلو یزیون ،كامپیوتر ،ماهواره ،اینترنت و نیز مطبوعات،
ایاد یك فرهنگ جهاین مشتمل بر یك رشته هنجارها ،آداب و عادات مشترك سهم بسزایی
در ج
خ
داشتهاند .بدین ترتیب رسانهها را باید منادی فرهنگ جهاین بدانمی .آنان با اتاذ خط میش
«نسبیتگرایی فرهنگی» ،ارزشها ،هنادهای ّ
سنیت و مذهیب و نیز ثبات سیایس بسیاری از جوامع از
مجله كشورهای جهان سوم را بهشدت حتت تأثیر خود قراردادهاند.
رسانههای بینامللیل به تهنایی در ترو یج یك فرهنگ جهاین نقش ندارند .در حقیقت ،اگر قدرتهای
ّ
مل در مواجهه با این پدیده ،سیاستهای منفعالنه باز در پیش گیرند ،زمینه را برای نفوذ هر چه
بیشتر رسانهها و تضعیف مباین فرهنگی جامعه فراهم خواهند ساخت.
ّ
بعیض از انواع رسانهها به منظور بیداری ملتها ،در مسیر مقابله با این فرآیند و تأ كید بر فرهنگهای
ن
دانست نظم در حال شكلگیری ،فرآیند جهاین
متمایز گام برمیدارند .این گونه رسانهها با یكسو یه
ایاد یك رشته ارزشها و هنجارهای جهاین
شدن را حركیت برای اضمحالل فرهنگهای بومی و ج
برخاسته از فرهنگ غریب میدانند .این مسئله را میتوان تا حدی در مورد كشورهای جهان سوم
ازآناكه این كشورها از طریق ادغام با نظام اقتصاد جهاین در مسیر توسعهیافتگی
صادق دانست؛ ج
قرار گرفتهاند ،ممكن است تنشها و تعارضهایی در آهنا رخ دهد كه برخاسته از نیروهای حتریكبرانگیز
رسانهای باشد.
رسانهها با عرضه مفاهیمی که مهه رسانهای شده است میتوانند بر مفهومسازی و تصممیسازی
کشورها و حیات سیایس و اجتماعی آهنا تأثیر گذارند و عالوه بر انتقال پیام ،به الگوسازی و
فرهنگسازی نیز دست زنند .در این صورت رسانهها میتوانند به صلحآمیز شدن سیاست خارجی
کشور کمک کنند؛ بدین معنا که با تقو یت ارزشهای مردمساالر و سازوکارهای مهکاریجو یانه

و تأ کید بر اصویل از قبیل احترام متقابل ،برابری حاکمیتها ،پرهیز از کاربرد زور ،ترو یج گفتوگو
ّ
ن ّ
بی ملتها ،تبادل افکار ،حتمل و مدارای ملتها با یکدیگر ،خمالفت با قدرتطلیب و
و ارتباط
اقتدارخواهی ،ترو یج چندصدایی و چندفرهنگی در عرصه بینامللیل ،توسعه سیایس ،قانو نگرایی،
حکومت قانون ،مسئولیت شهروندی و عقالنیتگرایی در مسیر پدیدارسازی فرهنگ مشترک جهاین
با ارزشهای دمکرایس ،آزادی و حقوق بشر قدم بردارند و با آموزش صلح جهاین و ترو یج ضرورت
برقراری صلح بینامللیل و ائتالف برای صلح جهاین ،به تقو یت صلح دمکراتیک جهاین و گسترش
تفاهم بینامللیل یاری رسانند (جام جم آنالین.)1381 ،

اسالم و جهانی شدن
رو یکرد به مفهوم جهاینشدن ،چه در تئوری و چه در عمل ،پیشینهای به قدمت بشر دارد؛ ز یرا
گرایش به جهاینشدن ،خنست در ادیان اهلی بروز کرد ،به گونهای که ادیان بزرگ اهلی ،چون
هیودیت ،مسیحیت و اسالم ،سودای جهاینسازی داشتهاند ،و هر یک از آهنا ،درصدد بودهاند امت
یگانه و حکومت واحد جهاین را پدید آورند؛ البته در این میان ،اسالم برترین و کاملترین شکل
جهاینسازی دیین را مطرح کرده است« :ان االرض یرهثا عبادی الصاحلون» (انبیا .)105 ،خماطبان
در جهاینسازی اسالمی ،نه عرب ،نه عجم ،نه مکی ،نه مدین و نه حیت مسلمانان ،بلکه متام
مردماند ،و معنو یت (خدا) و عقالنیت (انسان) دو عنصر اسایس آن است .اسالم به عنوان نظامی
دیین ،فرهنگی ،سیایس و اجتماعی از آغاز پیدایش خود و بنا به تعالمی و آموزههای قرآن و پیامبر
اسالم(ص) خود را ن
آیی و دیین جهاین و برای مهه اعصار و برخوردار از جهتگیریهای جهاین
دانسته است .با کنکایش در آیات قرآن کرمی ،میتوان منونههایی را مشاهده کرد که بر جهاین بودن
تعالمی اسالم تأ کید میکند و با هبرهگیری از آهنا خصیصه جهاین بودن این ن
آیی ،در فلسفه سیایس
آن هنادینه شده است.
ن
جهاین بودن دین اسالم را میتوان هم از طریق مطالعه حمتوای آموزهها و مت پیامهای آمساین این
دین و تصرحیایت كه در منابع اصیل اسالمی نسبت به جهاین بودن این دین ،و جهاین بودن ّ
نبوت و
خامتیت رسالت پیامبر شده است ،درک کرد و هم با توجه به مباین عقالین و علمی و مهاهنگی این
دین با فطرت نوع بشر اثبات منود .در کنار ادیان اهلی ،متدنها ،کشورها ،و مکتبهایی نیز بودهاند
که براساس اندیشههای جاهطلبانه ،سودجو یانه و توسعهطلبانه ،میل به جهانگرایی داشته و حیت
ن
مهی متدنها
قالب جهانگشایی به آن جامه عمل بپوشانند .بابلیان و رومیان از
کوشیدهاند در ِ
ن
و کشورها هستند که در یپ نیل به حکومت بر جهان و واداشت مهگان به پیروی از ارزشهای
خود بودهاند (عبداحلمید .)9 ،1380،برخی از اندیشمندان اسالمی ،مهچون ّ
حممد قطب معتقدند:
«جهاین شدن نه تهنا موجب تضعیف و طرد دین خنواهد بود ،بلكه موجب تقو یت و انتشار دین و
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بیداری اسالمی در متام نقاط ن
زمی خواهد بود» (سید قطب .)12 ،1382 ،جهاینشدن و تشكیل
حكومت جهاین از دیرباز به عنوان یكی از آرمانهای بشریت مطرح بوده است .انسانها مهواره
خواهان آن بودهاند كه در پرتو اصول مشترك و متعایل به جنگها و درگیریها خامته دهند و زندگی
مساملتآمیزی را حمقق سازند .پیامبران اهلی نیز حتقق ن
چنی آرزویی را در آینده تار یخ بشریت بشارت
دادهاند كه وجود تفكر ظهور یك منجی جهاین در میان ادیان و مذاهب خمتلف خود دلییل بر این
ادعاست (خلیلیان .)112 ،1362 ،در این میان فرهنگ اسالمی بهطور و یژه به بعد جهاین فرهنگ
ّ
توجه میکند .اسالم تهنا فرهنگی است كه برای مهه شئون حیات بشر و برای حل معضالت
جهاین ،راهبردها و راهحلهای اسایس دارد (خسروشاهی .)67 ،1351 ،مهانطور که بوازار اشاره
ن ّ
بی ملتها بر اساس انسانگرایی و
کرده است« :ایدئولوژی اسالم قادر است نظام تازهای در روابط
ایاد كند» (بوازار.)125 ،1361 ،
معنو یت ج
جهاینشدن مشتمل بر امواجی است كه به نظر میرسد نظم برآمده از عصر جدید را دستخوش
تغییر و دگرگوین منوده است .اندیشمندان و نظریهپردازان معاصر معتقدند كه تفكر جهاینشدن از
اندیشههای كلیدی ورود انسان معاصر به هزاره سوم میالدی است (كییل و مارفیت.)123 ،1380 ،
با توسعه و گسترش وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و ماهواره ما شاهد نوعی تنیدگی جهاین و ارتباط
تنگاتنگ جوامع بشری هستمی بهو یژه در عرضه فرهنگ سیاست و اقتصاد .فرآیند جهاینشدن از
یكسو موجب افزایش معرفت بشری و حتكمی روابط بینامللیل خواهد شد و رفاه و توسعه نسیب را
برای جهانیان به ارمغان خواهد آورد ،ویل از دیگر سو سبب بروز چالشهایی در حوزههای خمتلف
فرهنگی ،سیایس و اقتصادی میشود ،بهطوری كه طرفداران دیدگاه رهیافت واگرایی معتقدند كه
ن ّ
بی ملتهاست
حركت اصیل فرآیند جهاینشدن به مست افزایش نابرابری و برهم خوردن تعادل
(كیاین .)29 ،1380 ،یكی از تأثیرات بسیار مهم جهاین شدن ،تأثیر بر وضعیت فرهنگها و ادیان
ایاد میکند ،یكی از
است؛ ازاینرو ،جهاین شدن برای جوامع اسالمی در کنار فرصتهایی که ج
دغدغههای مهم و چالشبرانگیز بهمشار میآید.

اسالم و جهانی شدن؛ تهدیدها و فرصتها
ایدئولوژی اسالم این شایستگی و توانایی را دارد كه بر روی و یرانههای جوامع از همپاشیده،
جامعهای نو بنیاد هند .اسالم میتواند در قلوب پیروان خود آنچنان هیجاین برپا كند كه قاطعانه با
موانع و مشكالت ،به نیروی امیان و احتاد ،پیكار جو یند .نقش امیان تهنا به خودسازی فرد مسلمان
حمدود منیشود و از نظرگاه اجتماعی ،در جهان امروز ،میتوان دیانت اسالم را در هیئت ایدئولوژی
فراگیر با دو و یژگی تساهل و بلندپروازی به جهانیان معریف كرد .ایدئولوژی اسالم قادر است نظام
ن ّ
ایاد كند (بوازار .)125 ،1361 ،از
تازهای در روابط بی ملتها بر اساس انسانگرایی و معنو یت ج

حلاظ جهاین ،مسلمانان به منظور تقو یت موقعیت خارجیشان در ساختار جهاین ،به پیگیری یک
رو یکرد ارتباطی متحد خارجی در قبال جهاین شدن نیاز دارند .روابط خارجی دولتها این امکان
را میدهد که برای حضور در بازارهای جهاین و تأثیرگذاری بر هنادهای بینامللیل تالش کنند .هیچ
کشور مسلماین به تهنایی در موقعییت قرار ندارد که ن
چنی قدریت داشته باشد؛ بنابراین ،مسلمانان
باید با تالش دستهمجعی روابطشان را با کشورهای دیگر گسترش دهند و از منافعشان دفاع کنند.
مسلمانان باید تالش کنند تا انتقال دانش جهاین را به جوامعشان با تعممی امکانات استاندارد
ن
چنی شرایطی ،تکنولوژی اطالعایت
برای برخورداری از دانش جوامع بینامللیل تسهیل کنند .در
ن
ایاد میکند ،بلکه مهچنی ابزاری برای استفاده
مسلمانان ،نه تهنا توسعه پایدار در جهان اسالم ج
مشترك در تبادل دانش با بقیه جهان فراهم میآورد (لطیف و حممدزاده.)1389 ،
افزایش تعداد کاربران اینترنیت در جهان اسالم ،از یک جنبه هتدید بهمشار میآید؛ ز یرا در زمان
حاضر ،هزاران تارمنای مغایر با ارزشها و تعالمی اسالمی در فضای سایبر در حال فعالیتاند و روزانه
ن
مهچنی در جوامع اسالمی به آهنا مراجعه میکنند .این جریان
میلیو نها کاربر از سراسر جهان و
میتواند پدیدآورنده مشکالیت برای جهان اسالم باشد .در مواجهه با این مسئله ،کشورهای
اسالمی اغلب در یپ ارائه و اعمال راهکارهایی برای مقابله با آهنا خواهند بود .اعمال سیاست
فیلترینگ و فعالسازی هکرها در فضای سایبر بر ن
مهی اساس است .از سوی دیگر باید توجه کرد
که فضای سایبر برای جهان اسالم میتواند کارکردی دوگانه داشته باشد؛ یعین مهچنان که هتدیدی
جدی برای ارزشهای اسالمی بهمشار میآید؛ میتواند فرصیت در اختیار این جوامع قرار دهد تا از
طریق آن بتوانند ّ
مروج ارزشها ،آموزهها و تعالمی این دین آمساین باشند و برای تبلیغ و گسترش آن
در سایر جوامع جهان بکوشند.
به طور کیل چالشهایی که اسالم در فرایند جهاین شدن با آهنا روبهروست عبارتاند از:
ایاد میشوند که با نفوذ بیشتر ارزشهای
 .1چالشهای هو ییت :چالشهای هو ییت بدین شکل ج
لیبرالدموکرایس غرب در جوامع اسالمی و شکلگیری تعارضهای هو ییت در نتیجه آن ،ازخودبیگانگی
در میان شهروندان تقو یت میشود و با کمرنگ کردن ارزشهای اسالمی ،ارزشهای مورد تأ کید
ن
جانشی فرهنگ اسالمی میگردد .در این زمینه شاخص حفظ و احیاى هو یت دیىن
غرب بهمرور
و مبارزه با هتاجم فرهنگى بیگانه در معرض هتدید قرار گرفته است.
ّ
 .2رشد و تقو یت قومگرایی و تأ کید بر هو یتهای مل به جای هو یت اسالمی و خلق و گسترش
ستیز در درون جوامع اسالمی :با آغاز روند جهاینشدن ،خاصگراییهای فرهنگی تقو یت میشود
ّ
و حرکتهای قومی و احساسات مل و ناسیونالیسیت افزایش مییابد .اسالم حمور احتاد را پایبندی
به ارزشهای اسالمی و تأیس به آیه «و اعتصموا حببل اهلل مجیعا و التفرقوا» میداند ،اما تبلیغات
منیف علیه اسالم روند وحدت جهان اسالم در آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد که در این میان
شاخص وحدت کلمه امت اسالمی در معرض هتدید است.
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 .3ارائه تصو یر نامطلوب از اسالم در میان جوامع جهان :تبلیغات ضددیین با هبرهگیری از ّفناوریهای
ارتباطی مانند رسانههای صویت و تصو یری و فضای سایبر ،فقط به درون جوامع اسالمی حمدود
انامیده
نشده ،بلکه این حرکت ،به ارائه تصو یری نامطلوب از اسالم و مسلمانان در سایر جوامع نیز ج
است .مسائیل مانند ترور ،رعایت نکردن حقوق بشر و حقوق زنان ،هتدید ،خشونت ،عقبماندگی،
بربریسم و ابتر بودن ،منونههایی از تفسیر وحشتآفرین و خترییب علیه مسلمانان در رسانهها ،فیلمهای
غریب و فضای سایبر است (افروغ و دیگران .)459 ،1388 ،اندیشههای لیبرال دموکرایس غرب
شاخصهایی مهچون ترو یج فرهنگ ایثار و شهادت در جهان اسالم را با تصو یری نامطلوب ارائه
میدهد و آهنا وسیلهای برای اشاعه ترور و دامن زدن به اقدامات ترور یسیت و خشونتطلبانه علیه
شهروندان خمتلف جهان معریف میکند .رعایت نکردن حقوق زنان در جوامع اسالمی نیز موضوعی
است که شاخص تأ کید بر جایگاه زنان در جامعه اسالمی را بارها ز یر سؤال برده است.
 .4ترو یج مباحث و موضوعات غیراخالیق در میان جوانان در جهان اسالم و اجرای پروژه دینزدایی
در این چهارچوب :امروزه هزاران تارمنا در سطح گستردهای ترو یجدهنده انواع هرزهنگاریها ،تصاو یر
و فیلمهای مسهتجن هستند که دستریس به آهنا به راحیت ممکن است .نتایج یک کار پژوهیش نشان
ً
تربه ،مذکر و جمرد هستند.
میدهد که برای منونه کاربران ایراین در فضای سایبر ،عمدتا جوان کم ج
براساس یافتههای این پژوهش ،در چند سال اخیر مهواره «کلمات پورنو» در فهرست مهمترین کلمات
جستوجوشده توسط کاربران ایراین بودهاند .این موضوعات در فضای سایبر در چهارچوب اجرای
پروژه دینزدایی ترو یج میشود (امحدیپور و دیگران )13 ،1389 ،و شاخصهایی مانند التزام علمى به
دین اسالم ،حفظ و احیاى معنو یات و اخالق اسالمى و نىف مادیگراىی و تفکر اومانیسیت ،پایبندى
به شعائر فردى و اجتماعى دین اسالم و اعتقاد به خدا و روز جزا را در معرض هتدید قرار میدهد.
ن
گرفت بنیان خانواده در جهان اسالم:
 .5ترو یج الگوی زندگی غیراسالمی و در معرض هتدید قرار
اسالم بر تشکیل خانواده و ارضای غرایز در چهارچوب آن بسیار تأ کید کرده و در این زمینه ،به
قانومنند شدن روابط زن و مرد در چهارچوب ارزشهای اسالمی توجه منوده است .اما تفکر لیبرال
دموکرایس غرب ،بر اندیشههایی غیر از این تأ کید میمناید و در جهت خمالف آن عمل میکند .امروزه
فضای سایبر ،شرایطی را فراهم کرده است که در آن ،ارزشهای مد نظر اسالم درباره خانواده و روابط
زن و مرد ز یر سؤال میرود .یکی از منونههای بسیار آشکار آن در کنار منابع مکتویب که تبلیغ میشود
فعالیت در اتاقهای گفتوگو یا به عباریت «چتروم«هاست که امروزه موجبات آشنایی و برقراری
روابط نامشروع دختران و پسران جوان یا حیت مردان و زنان متأهل در جهان اسالم را فراهم کرده و در
موارد متعددی وقوع جرم و جنایات و ازهمپاشیدگی بنیان خانوادهها را در یپ داشته است .در این
چهارچوب ،شاخصهایی مهچون حفظ کیان خانواده و پایبندى به روابط شرعى میان زن و مرد در
جهان اسالم ز یر سؤال رفته است.

راهکارهایی برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها
با توجه به هتدیدهای بیانشده ،خطیرترین وظیفه مسلمانان در قبال روند جهاىنشدن ،مقابله با
مفروضات و مباین فرهنگ غرب است ،نه نیف دستاوردهای علمی غرب .به قول یکی از نو یسندگان:
«امروز مسلمانان بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند كه از پیشرفتهای علمی دنیا و فرهنگ و متدن
جهاین آ گاه باشند و نكتههای مثبت آن را كسب كنند ،ویل در این زمینه ،نباید مرعوب غرب شوند
و از تواناییها و قابلیتهای دین اسالم غفلت ورزند» (نکویئ ساماین .)255 ،1376 ،هر روز كه
میگذرد ،مظاهر فرهنگ غرب در برابر فرهنگ اسالمی ،كه مبتین بر تكامل معنوی و تعایل روحی
است ،نفوذ خود را از دست میدهد .اگرچه غرب با پیشرفتهای صنعیت و پژوهشهای علمی
ّ
خود ،مهچنان جاذبه خود را در ن
بی مهه ملتها حفظ کرده ،این جاذبه از دلبستگی مسلمانان به
معنو یت اسالم و امیان به خدا نكاسته و ّامت اسالمی را به تقو یت بنیانهای متدن اسالمی و اهلام
از جتربههای خ
تاریی صدر اسالم دلگرم ساخته است .مسلمانان این واقعیت را پذیرفتهاند كه در
ّ
ن
راستی خود را ادا كند كه ملتهای مسلمان
شرایط جهان امروز ،اسالم در صوریت میتواند رسالت
ّ
به موازات امیان مذهیب و ارزشهای اخالیق ،به ابزارهای صنعیت و علمی جمهز باشند؛ ز یرا مهانطور
که بوازار اشاره کردده است« ،اسالم قادر است در قلوب پیروان خود آنچنان هیجاین برپا كند كه
قاطعانه با موانع و مشكالت ،به نیروی امیان و احتاد ،پیكار جو یند .نقش امیان تهنا به خودسازی
فرد مسلمان خامته منییابد و از نظرگاه اجتماعی ،در جهان امروز ،میتوان دیانت اسالم را در هیئت
ایدئولوژی فراگیر با دو و یژگی تساهل و بلندپروازی به جهانیان معریف كرد» (بوازار.)125 ،1361 ،
مسلمانان و اندیشمندان و متفكران جهان اسالم باید از جنبه نظری ،به بازتعریف و حتلیل خاستگاه
و زمینههای خ
تاریی پیدایش متدن غرب و جهاین شدن و عواقب و پیامدهای آن دست زنند و از
جنبه عمیل و كاربردی نیز با استفاده از ابزارهای ّفناورانه رسانهای ،مانند ماهواره و اینترنت و انواع
وسایل جدید ارتباطی ،این امكانات را به عنوان یك فرصت و فضایی مناسب برای نشر عقاید و
ارزشهای اسالمی خود ّ
تلق كنند و در فرایند ّ
حتوالت فرهنگی ،سیایس ،اجتماعی و اقتصادی در هر
نقطهای از جهان نقش خود را ایفا منایند .به قول ماهاتیر حممد ،خنستوز یر سابق مالزی« ،مسلمانان
باید با كوشیش مهاهنگ ،بر فرایند جهاین شدن تأثیر بگذارند و آن را قانومنند سازند» .رسالت دیگر
ّ
اندیشمندان مسلمان در شرایط كنوین ،ن
یافت راهحل برای حبرانهای فكری و معنوی جهان حاضر
و كوشش برای تسخیر روح معنو یت و فكر متدن غرب است و از این نظر ،توجه به بنیادها و مباین
فلسیف و سیایس و اقتصادی متدن غرب و حبرانهای اجتماعی و فرهنگی و دیین عمیق عصر حاضر،
كه به بروز و ظهور مكاتب احلادی و ال ابالیگری و صدها مكتب پوچ و سرگرمكننده و خألهای فكری
و اعتقادی در غرب منجر شده است ،امهیت دارد .بدینروی ،اندیشمندان اسالمی باید بكوشند
به نیازهای عقالین ،فطری ،معنوی بشر امروز پاسخ اقناعكنندهای بدهند و این خود ،امتیازی بزرگ
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ن
مهچنی از راهکارهای مهمی که میتوان با
برای اسالم و اندیشمندان اسالمی در جهان امروز است.
استفاده از رسانهها به شناساندن ظرفیتهای جهان اسالم و تالش برای مهگرایی در دنیا با استفاده
از آرمان صلحخواهی اسالمی ،پیگیری منود میتوان به موارد ز یر اشاره کرد:

باال بردن سواد رسانهای در جهان اسالم
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سواد رسانهای ( )Media Literacyدر یک تعریف بسیار کیل عبارت است از یک نوع درک متکی
بر مهارت که براساس آن میتوان انواع رسانهها و انواع تولیدات آهنا را شناخت و از یکدیگر تفکیک
و شناسایی کرد (شکرخواه .)27 ،1385 ،سواد رسانهای مهارتهای الزم را برای برقراری ارتباطی
عی حال دیدگاهی حتلییل و نقادانه نسبت به پیامهای
متفکرانه و آ گاهانه با رسانهها میآموزد و در ن
رسانهای فراهم میکند (قامسی)۹۷ ،1385 ،.
در واقع سواد رسانهای میتواند به خماطبان رسانهها در جهان اسالم بیاموزد که از حالت انفعایل و
مصریف خارج و به معادله متقابل و فعاالنهای وارد شوند؛ حالیت که در هنایت به نفع خود آهناست.
به سخن دیگر ،سواد رسانهای کمک میکند تا از سفره رسانهها به گونهای هومشندانه و مفید هبرهمند
شد .امروز در دنیایی زندگی میکنمی که خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانهای قرار دارد ،فضای
پیرامون ما سرشار از اطالعات است و وقیت برای مثال تلفن مهراه یک نفر به صدا درمیآید این
اطالعات موجود در فضاست که پل ارتباط او با متاسگیرنده شده است ،یا زماین که یک مودم
میتواند افراد را به جهان یبانهتای اینترنت بکشاند ،نشانهای دیگر است از ن
مهی شرایط حاکمیت
اشباع رسانهای بر جهان یا حاال که میلیو نها روزنامه و جمله و کتاب و خبرگزاری و شبک ه تلو یزیوین،
زمی و زمان میبارد مهه نیاز دارند به اینکه در برابر ن
شبکههای اجتماعی ،بر ن
چنی فضایی ،چتری
برسر بگیرند و یک رژمی مصرف خ
اتاذ کنند؛ مهه نیاز دارند به اینکه در انتخابهایشان بیشتر دقت
کنند ،درست مثل اینکه حاال مردم در مورد تغذیه خودشان عمل میکنند؛ چون مردم اکنون باسوادتر
ن
یتامی یا مواد دیگر باشد،
شدهاند؛ مراقب هستند که در غذایی که مصرفمیکنند چقدر کلسترول ،و
خ
در فضای رسانهای هم باید دانست چه مقدار باید در معرض رسانههای متلف اعم از دیداری،
شنیداری و نوشتاری بود و چه چیزهایی را از آهنا برداشت.
نگارندگان بر این عقیدهاند که چون رسانهها اعم از تلو یزیون ،ماهواره ،رادیو ،اینترنت ،شبکههای
اجتماعی ،فیلم ،و یدئو ،روزنامه و جمله هر روز و بهطور فزاینده اطالعات ،سرگرمیها و آ گهیهای
خمتلیف را به ما ارائه میکنند و مهگی سهم بسیاری در شکلدهی و نفوذ به فرهنگ ،ارزشها،
دیدگاهها و اعتقادات ما دارند ،اگر مسلمانان سواد رسانهای الزم را داشته باشند ،توانایی حتلیل و
ارز یایب رسانهها را خواهند داشت و پیامهای آهنا را بهدرسیت در یافت خواهند کرد.

ایجاد اتحادیههای بینالمللی رسانهای با هدف تحقق وحدت اسالمی

ن
نداشت وحدت در زمینههای فكری فرهنگی ،سیایس و
امروز یكی از ضعفهای بسیار مهم مسلمانان
ّ
اقتصادی و نظامی است .وحدت اسالمی و خوداتكایی مسلمانان و كاهش وابستگی به قدرتهای
ّ
بیگانه در ابعاد سیایس ،فرهنگی و اقتصادی و محایت از حقوق ملتهای مسلمان در صحنههای
ّ
بینامللیل یكی از وظایف مهم ملتها و دولتهای اسالمی است .جهان اسالم ضمن مرزبندی
ن
ساخت هو ّییت یكدست و منسجم برای پیروان
هو ّیت خود با فرهنگ و متدن بیگانه ،باید درصدد
«امت» واحد باشد؛ ز یرا یكی از عوامل مهم ّ
این مكتب در قالب ّ
عزت و اقتدار مسلمانان توجه به
ن
مهی اصل استراتژیك است .استعمارگران با تقسمی كشورهای اسالمی به دولتهای كوچك ،پاره
ایاد انواع مرزبندیهای سیایس و فرهنگیّ ،امت
پاره كردن مرزهای جغرافیایی جوامع اسالمی و ج
اسالمی را دچار ّ
تشتت و تفرقههای داخیل منودهاند (نکویی ساماین.)1387 ،
ازآناکه در عصر حاضر جهاینشدن رسانه فرایندی است که هر روز بر قدرتش افزوده میشود و
ج
به قویل تقدیری است که خواه ناخواه برسراسر جهان سایه افکنده است و خواسته یا ناخواسته،
جهان اسالم و سایر جوامع در معرض پدیده جهاین شدن قرار گرفتهاند و منیتوانند فارغ از تأثیرات
آن باشند ،باید توجه کرد که در مواجهه منطیق با این واقعیت ،میتوان از فرصتهایی که فضای
سایبر در اختیار قرار میدهد استفاده کرد و با راهاندازی احتادیههای رسانههای خمتلف مانند احتادیه
رادیو تلو یزیو نهای اسالمی ،احتادیه مطبوعات جهان اسالم و ...با موضوعات و مباحث متنوع ،به
ترو یج آیینهای مناسب و مقبول در جامعه اسالمی دست زد و به مقابله با هتدیدهای جهاینشدن
ایاد مهبستگی و وحدت ن
ن
بی جوامع
برای جهان اسالم برخاست و
مهچنی به رشد معنو یت و ج
اسالمی و دفاع از مسلمانان سراسر جهان کمک کرد.
مسلمانان این واقعیت را پذیرفتهاند كه در شرایط جهان امروز ،اسالم در صوریت میتواند رسالت
ّ
ن
ی
راستی خود را ادا كند كه ملتهای مسلمان به موازات امیان مذهیب و ارزشهای اخالیق ،بهابزارها 
ن
ازآناکه سازمانهای بینامللیل از مجله
م ّهز باشند؛
مهچنی ج
صنعیتو علمی از مجله رسانههای قوی ج
سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن مانند شورای امنیت ،شورای اقتصادی ـ اجتماعی
و آژانسهای ختصیص وابسته به آن از مهان آغاز شکلگیری ،به دور از تأثیر جهان اسالم بودهاند و
به تسخیر غرب و صهیونیسم درآمدهاند تا علیه مصالح دنیای اسالم و مسلمانان بهکار گرفته شوند
(فتحی یکن ،رامز طنبور ،) 114 ،1387 ،تأسیس احتادیههای بینامللیل رسانهای جهان اسالم سبب
خواهد شد مهکاری و مهاهنگی میان رسانههای جهان اسالم از مجله تلو یزیون و مطبوعات و...
در ابعاد فرهنگی ،دیین و سیایس براساس پایبندی کامل به منافع امت اسالمی افزایش یابد و جهان
اسالم از توانایی مقابله با راهبرد اسالمهرایس رسانههای غرب و صهیونیسم برخوردار شود و به
تقریب مذهیب و حتقق وحدت مسلمانان دست یابد و با برقراری ارتباط میان خنبگان و اندیشمندان
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اسالمی ،اسالم ناب حممدی را به جهانیان معریف کند و تصو یر ز یبای اسالم را به جای چهره خشن
و ترسناکی که رسانههای دمشن اسالم از آن ارائه میکنند تبلیغ کند.

همگرایی رسانهای بین کشورهای اسالمی
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در عصر امروز جهاین شدن رسانه در حال گسترش در متام کشورهای جهان است و راه جنات از غرق
ن
سهمگی آن شنا در جهت خمالف آن یا واگذار کردن خود در دست تقدیر نیست،
شدن در امواج
ن
ساخت کشیت مستحمکی است که بتواند از حرکت امواج برای حرکت به مست پیشرفت و
بلکه
ساحل ارتقا استفاده کند (میلسون .)14 ،1381 ،امروزه جهان اسالم و بهو یژه کشورهای سور یه،
عراق ،عمان ،لبنان ،افغانستان و ...با مشکالت فراواین در زمینه بنیادگرایی ،خشونت ،ترور یست،
جتاوز نظامی ،اشغالگری و کشتار یبرمحانه کودکان ،زنان و مردان یبگناه روبهرو هستند و بیشتر این
جنایتها به نام اسالم و با هدف خمدوش کردن چهره این دین ،در رسانههای جهاین بازتاب داده
ن
مهچنی ارائه تصو یری موحش از مسلمانان ،منتسب کردن متامی حوادث سوء ،انفجارها،
میشوند؛
ترورها و حبرانهای اقتصادی به مـسلمانان دردسـتور کار رسانههای غریب است .ساخت فیلمهایی
ل ایهنا ،تهن ا یکی از هزاران منونه این اقدامات است (شیرودی،
شبیه فتنه ،چاپ کار یکاتور و امثا 
کاظمی.)154-155 ،1390 ،
مبرهن است که رسانههای غریب با استفاده از منابع مایل چشمگیر و شبكههای متنوع در تالشاند
تصو یری نامناسب از اسالم به افكار عمومی ارائه دهند .در ن
مهی حال ،هرچند مسلمانان میكوشند
این تصو یر نادرست را تصحیح و به نوعی با این تصو یر مقابله كنند ،با توجه به سلطه جهاین
ً
رسانههای غریب ،عموما تالشهای آهنا یبفایده (یا كمفایده) بوده است .غرب براساس جتربههای
جنگهای جهاین و دوران جنگ سرد ،در راه تبلیغات و انتقال پیامهای موردنظرش بسیار حرفهای
شده و این چیزی است كه مسلمانان از آن یبهبرهاند (درخشه .)1389 ،با توجه به ن
مهی مسئله
ضرورت دارد کشورهای اسالمی و سازمانها و هنادهایی مانند سازمان کنفرانس اسالمی ،جممع
جهاین تقریب مذاهب اسالمی ،احتادیه رادیو تلو یزیو نهای اسالمی ،احتادیه مطبوعات جهان
اسالم و هنادها و احتادیههای دیگر بهصورت جدی ،فعال و منسجم با ایدههای فرهنگی ،اجتماعی،
سیایس و مهاهنگ با اصل انسجام اسالمی با تولید برنامههای قوی با هجمه رسانههای غریب مقابله
ن
مهچنی الزم است با مهفکری اندیشمندان،
کنند و دین رمحاین و صلحطلب اسالم را معریف منایند.
روشنفکران ،علما و رجال سیایس جهان اسالم ،شبکههای جهاین رسانهای اسالم با دیدگاه تقرییب
و وحدت جهان اسالم تأسیس شود و عرصههای خمتلف رسانهای (روزنامه ،ماهواره ،خبرگزاری،
فیلم ،شبکههای اجتماعی و )...برای خنبگان جهان اسالم با دیدگاه تقرییب فراهم گردد تا آهنا بتوانند
ایاد شبکههای رسانهای جهاین
ایاد کنند .با ج
گفتمان مشترکی در مسیر حتقق وحدت اسالمی ج

اسالم میتوان متامی تولید حمتوای تقرییب را که در جهان اسالم تولید میشود با هدف مهگرایی
مسلمان بهکار برد و با ارسال آن به دنیای شرق و غرب ،تصو یری صحیح از چهره اسالم نشان داد.
در واقع امروزه جهان اسالم با تصو یری که از آن در افکار عمومی جهان شکل گرفته است نیازمند و
تشنه رسانههایی با حمتوای صلح و مهگرایی اسالمی است.

جمعبندی
با توجه به اینکه امروزه فرایند جهاین شدن اجتنابناپذیر است ،تالش برای در امان ماندن از
ایاد میشود امهیت بسیار دارد .از سوی
هتدیدهای آن و استفاده از فرصتهایی که در این فرایند ج
دیگر با رشد رسانهها و توسعه روزافزون شبکههای ارتباطی ،این فرصت فراهم شده است که
فرهنگها و هو یتهای خمتلف بتوانند بیش از پیش دیدگاهها و قابلیتهای خود را بروز دهند و در
دنیا منتشر سازند ،هرچند به مهان اندازه هم در معرض هجوم قرار دارند.
در این میان فرهنگ اسالمی نیز میتواند با استفاده از این فرصت و با تدبیری مناسب ،ضمن تأ کید
بر تقریب و مهگرایی در داخل جهان اسالم و با رو یکردی احتادطلبانه و با استفاده از رسانههایی
اسالمی ،به احقاق حقانیت دین اسالم بپردازد و از به تصو یر کشیدن چهرهای خشن و نامطلوب از
ایاد شبکهای رسانهای قدرمتند و با رو یکردی تقرییب در دنیای اسالم
دین اسالم جلوگیری مناید .با ج
میتوان از فرصت یببدیل جهاینشدن هبره گرفت و ضمن شناساندن آرمانها و رساندن پیامهای
دین اسالم به دیگران ،از هجمهها و هتدیدهای علیه اسالم جلوگیری کرد ،نگاه رأفتآمیز اسالمی
را حاکم منود و اجازه نداد مسائیل مثل ترور یسم و ترور یستها خود را مناینده اسالم ناب جا زنند.
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