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جهانی شدن رسانه و تحقق امت واحده اسالمی
)نگاهی به فرصت ها و هتدیدهای پیش روی جهان اسالم در فرایند جهاین شدن رسانه ها(

مجیل میالین1 *عیل امیین2

چکیده
جهاین شدن واقعیت دنیای امروز ماست. این فرایند تغییرات مهمی به دنبال داشته است. توسعه 
ازی، دنیای ارتباطات  یتال و دنیای حمج تلف اعم از ماهواره ها و شبکه های دحیج روزافزون رسانه های حمخ
را دگرگون ساخته است. طبیعی است که این فرایند فرصت ها و هتدیدهایی را به مهراه دارد. پژوهش 
پیش رو ضمن برمشردن وضعیت »جهاین شدن« و در رأس آن گسترش عصر ارتباطات، می کوشد 
کند و راهکارهایی را برای استفاده هرچه هبتر از این  وضعیت جهان اسالم را در این فرایند برریس 
وضعیت با هدف مهگرایی جهان اسالم و تبییخ مواضع اسالمی ارائه دهد. باال بردن سواد رسانه ای، 
تالش برای مهگرایی رسانه ای در جهان اسالم و تبییخ مواضع اسالم واقعی و پاسخ به شهبات از 
مجله اقدامایت است که می تواند در جهاین شدن رسانه در دستور کار قرار گیرد. این پژوهش به شیوه 

ام شده است. انه ای و اینترنیت احنج توصییفـ  تلییل و با استفاده از منابع کتاحبخ
واژگان کلیدی: جهاین شدن، جهان اسالم، رسانه، امت واحده، رسانه های اسالمی

1 . دانش آموخته کارشنایس ارشد علوم سیایس. 
یسنده مسئول(. یخ ایران دوره اسالمی)نو 2 . دانش آموخته کارشنایس ارشد تار
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مقدمه
امروزه در عصری به سر می برمی که به نام های گوناگوین مهچون عصر ارتباطات، عصر تکنولوژی، 
عصر پست مدرن و... خوانده شده است. این دنیای جدید متفاوت از قبل است و در این عرصه 
متحول شده هر روز با امکانات جدیدی روبه رو هستمی که بیش از پیش بر زندگی بشر تأثیر می گذارد. 
یخ  ین رخدادهای تار ه ما آن را »جهاین شدن« )Globalization( می ناممی، یکی از قدرمتندتر آحنچ
بشریت است. جهاین شدن در ابعاد سیایس، اقتصادی و فرهنگی، مبحیث است که در زمان حاضر 
کرده است. این  تلف معرفت بشری را به خود جلب  توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه  های حمخ
ییت شده است. مهچنیخ  یزناپذیر موجب دگرگوین های بسیاری در مرزهای جغرافیایی و هو فرایندگر
جهاین شدن موجب تغییرات بسیار گسترده ای در سطح جهاین شده و این تغییرات وسیع در سطوح 
تلف رخ داده است. جهاین شدن عالوه بر سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، بر حوزه  و ابعاد حمخ
تلف هر یک از نظام ارزیش  دین و باورهای مذهیب جوامع گوناگون نیز تأثیرگذار بوده است. جوامع حمخ
برآمده از سّنت ها و اعتقادات دیین خایص برخوردارند، اما این ارزش ها در مواجهه با جهاین شدن، 
یت را  اد دگرگوین در جوامع، نوعی حبران هو دچار چالش می شوند. به عبارت دیگر جهاین شدن با احیج
ین باور دارند که در فرآیند جهاین شدن، یکی از  یه پردازان نو با خود به مهراه می آورد. بسیاری از نظر
جلوه های بسیار مهم، سربرآوردن رسانه های جدید اعم از شبکه های ماهواره ای و رایانه ای و اهتمام 
آهنا به رشد تك فرهنگی جهاین است. تغییرات و توالت یب سابقه ای که هم زمان با سپری شدن 
دهه آخر قرن بیسمت رخ داده رسانه ها را از امکانات و فرصت های بزرگ و مسائل بزرگ تر برخوردار 

کرده است. این فرصت ها از نیاز جهاین به کسب اطالعات سرچشمه گرفته است.

جهانی شدن
درباره جهاین شدن، از مناظر گوناگون اجتماعی، سیایس، اقتصادی، فرهنگی یا ترکییب از آهنا حبث 
که به  موعه فرایندهای پیچیده ای به کار می برند  شده است. برخی مفهوم جهاین شدن را برای حمج
 به شکل فزاینده ای به یکدیگر مرتبط و وابسته می شوند و مهیخ ارتباط 

ّ
موجب آن، دولت های میل

 مشکالیت به وجود می آورد )نش، 
ّ

 و دولت میل
ّ

برای مفهوم حاکمیت میل که  و وابستگی است 
که در حال ساختخ فضای جدید  1380، 10(. جان دسکات، جهاین شدن را فرایندی می داند 
ید هلد جهاین شدن را حرکت به مست نوعی دموکرایس  اجتماعی است ), Chaucil 4272000,(. دیو
و  فرهنگی  کثرت  درعیخ حال  که  می کند  تعریف   )cosmopolitionDemocrocy( جهان شهری 
کاربرد اصطالح جهاین شدن به دو   .)Held, 1999, 12( اقتصادی را نیز درخود خواهد داشت
 )Global village( کتاب اول، دهکده جهاین که در سال 1970م منتشر شده اند.  کتاب برمی گردد 
تألیف مارشال ماک لوهان است که بر نقش توالت وسایل ارتباط و تبدیل شدن جهان به دهکده 
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یکا در  ینسکی، رئیس شورای امنیت میل امر واحد جهاین متمرکز است. کتاب دوم نوشته زبیگنو برژ
که ایاالت متحده برای  کتاب درباره نقیش است  کارتر است. مطالب این  یاست مجهوری  دوران ر

ینیسم باید برعهده گیرد )عبداحلمید، 1379، 152(. رهبری جهان و ارائه منونه جامع نو
که بر  که در آن قید و بندهای جغرافیایی  مالکوم واترز، جهاین شدن را فرایندی اجتماعی می داند 
روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بیخ می رود و مردم به طور فزاینده، از کاهش این 
گاهی نسبت به  گاه می شوند. رابرتسون جهاین شدن را فشرده شدن جهان و تشدید آ قید و بندها آ
ید هلد نیز جهاین شدن را حرکیت به سوی نوعی مردم ساالری  جهان به عنوان یک کل می داند. دیو
کثرت فرهنگی و اقتصادی نیز دربرخواهد داشت.  که در عیخ حال،  جهان مشول به مشار می آورد 
 و فّناوری ها به درجه ای که 

ّ
یدمن نیز آن را ادغام سرسختانه بازارها، دولت های میل افرادی چون فر

پیش از این هرگز دیده نشده است، می دانند و باور دارند که جهاین شدن یعین گسترش سرمایه داری 
بازار آزاد به بیشتر کشورها )نیاکویئ، 1386، 2-3(.

گوناگون زندگی بشر  که در حوزه  های  جهاین شدن را می توان ناظر به توالت جدیدی دانست 
اصطالح  این  است.  داده  روی  و...(  یست حمیطی  ز فرهنگی،  اقتصادی، سیایس،  )اجتماعی، 
گرفتخ فضای جهاین واحد  که جهان را فشرده می سازد و به شکل  گفته می  شود  به فرایندهایی 
یش از این فرایندها اجتماعی است که در طی آن قید و بندهای جغرافیایی، که بر  کمک می کند. حبخ
روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بیخ می رود و انسان ها به  طور فزاینده از کاهش 
گسترش دامنه فعالیت و نفوذ  یش دیگر از این فرایندها نیز به  گاه می شوند. حبخ این قید و بندها آ
 سیایس و اقتصادی مربوط می شود که حوزه اقتدار دولت ها را تضعیف می کند 

ّ
سازمان های فرامیل

)درسیت، 1380، 122(. برخی جهاین شدن را یک پروژه )جهاین سازی(، برخی دیگر آن را یک روند 
اقتصادی  از سیاست های  متأثر  و  ارادی  امری  ست، جهاین شدن،  دیدگاه حنخ براساس  می دانند. 
کشورهای غریب است، درحایل که در دیدگاه دوم، این امر پدیده ای غیرطراحی شده و نتیجه انقالب 
اطالعایت است )حقیقت، 1382، 452(. بنابراین، درباره ماهیت جهاین شدن، دو نگرش بدبینانه 
که هدف  و خوش بینانه وجود دارد: در نگرش بدبینانه، جهاین شدن معادل جهاین  سازی است 
یکا بر سایر ملل را در فراسوی  یژه امر مهگن سازی جهاین از رهگذر تسلط فرهنگ و اقتصاد غرب به و
خود دارد و در نگرش خوش بینانه، جهاین شدن، فراگردی غیرارادی و در حال وقوع است که ناظر بر 
گسترش مراودات اجتماعی، امپراتوری جامعه مدین، باال بردن مهکاری های بیخ امللیل و منطقه  ای 
یکایی بر  و گفت وگوی متدن هاست )دهشیری، 1380، 18-5(. گروه اول به تأثیر و کنترل فرهنگ امر
رسانه های عمومی، در فرایند جهاین شدن اشاره می کنند )Ardalan, 2009, 518(، درحایل که گروه 

دوم آن را روندی طبیعی قلمداد می منایند.
یژگی های جهاین شدن عبارت اند از:  یف گفته شده اصول و و با توجه به تعار

1_ جهاین شدن فرآیندی تك بعدی نیست، بلکه منسجم و یکپارچه است که در متامی عرصه ها و 
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حوزه های اجتماعی رسوخ کرده است.
2_ ارتباطات متقابل؛ جهاین شدن موجب وابستگی شدید در حوزه ارتباطات و افزایش پیوندها و 
تعامالت اجتماعی در دل شبکه های جهاین می گردد که حاصل این فرایند کوچك شدن  جهان و 

تقق  نظر »دهکده جهاین« است )عبداحلمید عیل، 1379، 154(.
3_ جهاین شدن پدیده ای چالش گراست، به گونه ای که ابعاد آن قلمرو بسیاری از مفاهمی کالسیك 
، فرهنگ و سایر ابعاد را درنوردیده 

ّ
یت، اقتدار میل ، هو

ّ
مهچون نظم، امنیت، دولت، حاکمیت میل

که هسته اصیل مفهوم  گفته می  شود  کرده است.  فراهم  تعریف آهنا  باز  و  برای تفسیر  را  زمینه  و 
کارآمد و مناسیب   چهارچوب 

ّ
که دیگر، واحد دولت میل جهاین شدن در این معنا خالصه می  شود 

یدادهای فعیل نیست. برای تبییخ بسیاری از پدیده ها و رو
4_ جهاین شدن یك فرآیند و پروسه است نه یك وضعیت غایئ. ما در جهاین شدن با فرآیند »شدن« 
کار دارمی؛ فرآیندی که به کمك عوامیل مهچون نظام ارتباط جهاین، سازمان های بیخ امللیل و  سرو 
پذیری   را نادیده گرفته و بسیاری از پدیده ها را دستخوش تول و تبدیل و تأثیر

ّ
موارد دیگر مرزهای میل

کرده است، به طوری که گفته می  شود جهاین شدن روندی اجتناب ناپذیر است )کاظمی، 1380، 14(.
ت ها با خطرهای 

ّ
یکی از پیامدهای جهاین شدن، مهگرایی در عرصه جهاین و مواجه شدن مهه مل

مشترك و تقدیر مشترك است. شتاب و تراکم ارتباطات و تسهیل انواع مبادالت این امکان را به وجود 
کنمی )هابرماس،  که پیامدهای بسیاری از اقدامات خود را به خارج از مرزها منتقل  آورده است 
ید جامعه مدین بیخ امللیل را می دهد که شامل  1380، 87(. از نظر برگر، برای برخی جهاین شدن، نو
گروهی نیز جهاین شدن، مفهومی به جز روبه رو شدن  دمکراتیزه شدن و صلح جهاین است. برای 
یکایی مهراه پیامدهای فرهنگی آن نیست. در واقع،  با هتدید برتری طلیب سیایس و اقتصادی امر
یر  یدهای آن چناین، هتدیدی بیش نیستند و این ادعاها بازتایب از تصو هتدیدات این چناین و نو
گرفته است )برگر و هانتینگتون، 1384، 28- که از تصورات ما شکل  پیچیده جهاین شدن است 
7(. جهاین شدن، پدیده ای چندبعدی است؛ ازاین رو اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امور بسیاری را 
 از بیخ می رود یا کم رنگ می شود؛ کشورها نقش گذشته خود 

ّ
دربرمی گیرد و با تقق آن، مرزهای میل

را از دست می دهند، و به جای قوانیخ داخیل، قوانیخ بیخ امللیل بر کشورها حاکم می گردد )رجایی، 
 مهانند امهیت و 

ّ
یژگی های اصیل دولت میل کیل، در فرآیند جهاین شدن، و 1380، 40(. به طور 

گفت.  نقش مرزها، رو به زوال است. در سطح فرهنگ باید از ظهور جامعه مدین جهاین سخن 
جنبش های فرهنگی و اجتماعی بیخ امللیل جزیئ از این جامعه اند و به مسائل و موضوعایت چون 
 نظر دارند که از حدود توانایی و دید 

ّ
رعایت حقوق بشر و آزادی های مدین از جانب دولت های میل

 بیس فراتر می روند )نش، 1380، 13-10(. جهاین شدن فرایندی اجتماعی است که 
ّ

دولت های میل
که بر روابط انساین سایه افکنده است از بیخ  در آن، قید و بندهای جغرافیایی، فرهنگی، مذهیب 
می رود. البته هرچند جهاین شدن یک روند سیایس، فرهنگی و اجتماعی است، بیش از مهه، روندی 
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اقتصادی است )تاملیسون، 1381، 28(. مانوئل کاستلز با اشاره به عصر اطالعات، جهاین شدن 
که در ادامه حرکت سرمایه داری، هپنه اقتصاد، جامعه و  را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند 
فرهنگ را دربر می گیرد )Kastelz, 1990, 490( و مهان طور که مانوئل کاستلز اشاره کرده، حمرز است 
که جهاین شدن با توسعه جهاین بازارهای اقتصادی مهراه بوده است )Giddens, 1990(، اما بیش 
ییت بوده که نقش حموری 

ّ
از مهه توسعه بازارهای اقتصادی نتیجه فعالیت گسترده شرکت های چند مل

کارگزاران اصیل  را در فرآیند جهاین شدن ایفا منوده اند )sklair, 1994(. اگر رسان های بیخ امللیل را 
جهاین شدن بدانمی، چندان اغراق نکرده امی.

جهانی شدن رسانه
»رسانه، خود یك پیام است« مجله ای است که یس و اندی سال پیش مك لوهان درباره نقش و 
امهیت بسیار باالی رسانه ها در جامعه بیخ امللیل بیان منود. وی درباره رسانه ها گفته است: ما امروز 
موفق شدمی تا دامنه سیسمت اعصاب مرکزی خود را به یك بستر جهاین نیز گسترش دهمی؛ سیستمی 
که مفاهمی اصیل سیاره ما ــ یعین زمان و مکان ــ را از پیش پای خود برمی دارد. بر این اساس امروز، 

دیگر کره زمیخ چیزی جز یك دهکده نیست.
امروزه نقش رسانه ها و میزان نفوذ آهنا در ساخت فرهنگی جوامع بر کیس پوشیده نیست. برخی از 
یه پردازان ارتباطات معتقدند امروز جهان در دست کیس است که رسانه ها را در اختیار دارد. نقش  نظر
عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده است امهیت رسانه ها تا این حد مورد 
گیرد. در نظر صاحب نظران غریب، در اختیار داشتخ وسایل ارتباط مجعی و فّناوری های  توجه قرار 
جدید ارتباطی، مساوی با در اختیار داشتخ استیالی فرهنگی است. به باور برخی از مجله ادگار 
موران، جامعه شناس فرانسوی، استعمار به دو شکل مستقمی و غیرمستقمی یا استعمار نو، ظهور یافته 
و پس از تبدیل استعمار مستقمی به استعمار غیرمستقمی، وادی فرهنگ به عنوان ابزار این استعمار 
گرفته شده است و از این پس هر فردی که روی زمیخ متولد می شود، فکر و اندیشه او  به خدمت 
 جغرافیایی نیز 

ً
دیر می گردد؛ ازاین رو استعمار، دامئی و مهیشگی شده است و به حمدوده های صرفا تخ

دیر فرهنگی  ین ابزار این تخ خمت منی شود. تا جایی که ضرب و زور نظامی نیز در آن جایی ندارد. مهم تر
نیز رسانه است. 

ی متدن بشر،  امهّیت رسانه هاى گروهی به قدری است که دانـشـمـنـدان در تقسمی بندى مراحل تارحیخ
کـه عبارت است  کرده  ین تافلر تـمـدن بـشـرى را بـه سـه مـرحـله تـقـسـیـم  کرده اند. آلو آن را حلاظ 
کشاورزى، مرحله صنعیت و مرحله فراصنعیت یا عصر ارتباطات و اطالعات. در عـصـر  از: مرحله 
فراصنعیت، قدرت در دست کساین است که شبکه هاى ارتباطی و اطالعایت را در اختیار خود دارند 

)تافلر، 1377، 57(.
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یژگی  یق ماهواره، اینترنت و... جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می آید که دو و از طر
که  اطبان وسیع و متکثری دارند  ازی: رسانه های الکترونیکی حمخ اصیل دارد: 1. فرهنگ واقعیت حمج
ازی  موعه هایی از حیث حمتوای منادین به این افراد عرضه می کنند. در چنیخ شرایطی، فضای حمج حمج
یق واسطه های الکترونیکی منتقل می شود؛ 2. زمان یب زمان و  شکل می گیرد و فرهنگ ها مهه از طر
یان ها: مفاهمی زمان و مکان معاین تازه ای پیدا می کنند. فواصل زماین و مکاین عماًل از  فضای جر
میان برداشته می شوند و انتقال این اطالعات و داده  ها و سرمایه ها و امکان ارتباط هم زمان میان افراد 
تلف به وجود می آید. رسانه های گروهی دو نقش اسایس در تغییر فرهنگی جامعه های  در نقاط حمخ
بگان  امروزی برعهده دارند: از یك سو فرهنگ توده را نشر می دهند و از سوی دیگر منبع تغذیه حنخ
جامعه با هدف نوآوری و ابداع هستند، به عبارت دیگر رسانه های گروهی حلقه اتصال حمیط بزرگ 
کوچك اند. درباره امهیت و تأثیر رسانه ها در فرهنگ، ژودیت الزار معتقد  کل با حمیط  یا جامعه 
است: رسانه ها در فرهنگ جامعه نقش غالب را بازی می کنند و این بازی را نه فقط با بازتاب دادن 

فرهنگ، بلکه با شرکت در فرهنگ سازی نیز به اجرا می گذارند )پورناجی، 1387، 8(.
یون، کامپیوتر، ماهواره، اینترنت و نیز مطبوعات،  یز یب شك انواع رسانه های ارتباطایت، مهچون تلو
اد یك فرهنگ جهاین مشتمل بر یك رشته هنجارها، آداب و عادات مشترك سهم بسزایی  در احیج
اذ خط میش  اتخ با  آنان  بدانمی.  فرهنگ جهاین  منادی  باید  را  رسانه ها  ترتیب  بدین  داشته اند. 
»نسبیت گرایی فرهنگی«، ارزش ها، هنادهای سّنیت و مذهیب و نیز ثبات سیایس بسیاری از جوامع از 

مجله کشورهای جهان سوم را به شدت تت تأثیر خود قرارداده اند.
یج یك فرهنگ جهاین نقش ندارند. در حقیقت، اگر قدرت های  رسانه های بیخ امللیل به تهنایی در ترو
 در مواجهه با این پدیده، سیاست های منفعالنه باز در پیش گیرند، زمینه را برای نفوذ هر چه 

ّ
میل

بیشتر رسانه ها و تضعیف مباین فرهنگی جامعه فراهم خواهند ساخت.
کید بر فرهنگ های  ت ها، در مسیر مقابله با این فرآیند و تأ

ّ
بعیض از انواع رسانه ها به منظور بیداری مل

یه دانستخ نظم در حال شکل گیری، فرآیند جهاین  متمایز گام برمی دارند. این گونه رسانه ها با یکسو
اد یك رشته ارزش ها و هنجارهای جهاین  شدن را حرکیت برای اضمحالل فرهنگ های بومی و احیج
برخاسته از فرهنگ غریب می دانند. این مسئله را می توان تا حدی در مورد کشورهای جهان سوم 
یق ادغام با نظام اقتصاد جهاین در مسیر توسعه یافتگی  اکه این کشورها از طر صادق دانست؛ ازآحنج
یك برانگیز  قرار گرفته اند، ممکن است تنش ها و تعارض هایی در آهنا رخ دهد که برخاسته از نیروهای تر

رسانه ای باشد.
که مهه رسانه ای شده است می توانند بر مفهوم سازی و تصممی سازی  رسانه ها با عرضه مفاهیمی 
و  الگوسازی  به  پیام،  انتقال  بر  و عالوه  گذارند  تأثیر  آهنا  اجتماعی  و  و حیات سیایس  کشورها 
فرهنگ سازی نیز دست زنند. در این صورت رسانه ها می توانند به صلح آمیز شدن سیاست خارجی 
یانه  یت ارزش های مردم ساالر و سازوکارهای مهکاری جو که با تقو کنند؛ بدین معنا  کمک  کشور 
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گفت وگو  یج  کاربرد زور، ترو کید بر اصویل از قبیل احترام متقابل، برابری حاکمیت ها، پرهیز از  و تأ
الفت با قدرت طلیب و  ت ها با یکدیگر، حمخ

ّ
ت ها، تبادل افکار، تمل و مدارای مل

ّ
و ارتباط بیخ مل

یج چندصدایی و چندفرهنگی در عرصه بیخ امللیل، توسعه سیایس، قانون گرایی،  اقتدارخواهی، ترو
حکومت قانون، مسئولیت شهروندی و عقالنیت گرایی در مسیر پدیدارسازی فرهنگ مشترک جهاین 
یج ضرورت  با ارزش های دمکرایس، آزادی و حقوق بشر قدم بردارند و با آموزش صلح جهاین و ترو
یت صلح دمکراتیک جهاین و گسترش  برقراری صلح بیخ امللیل و ائتالف برای صلح جهاین، به تقو

تفاهم بیخ امللیل یاری رسانند )جام جم آنالین، 1381(.

اسالم و جهانی شدن
یرا  یکرد به مفهوم جهاین شدن، چه در تئوری و چه در عمل، پیشینه ای به قدمت بشر دارد؛ ز رو
بزرگ اهلی، چون  ادیان  که  گونه ای  به  کرد،  بروز  اهلی  ادیان  ست در  به جهاین شدن، حنخ گرایش 
هیودیت، مسیحیت و اسالم، سودای جهاین سازی داشته اند، و هر یک از آهنا، درصدد بوده اند امت 
ین شکل  کامل تر ین و  یگانه و حکومت واحد جهاین را پدید آورند؛ البته در این میان، اسالم برتر
اطبان  جهاین سازی دیین را مطرح کرده است: »ان االرض یرهثا عبادی الصالون« )انبیا، 105(. حمخ
در جهاین سازی اسالمی، نه عرب، نه عجم، نه مکی، نه مدین و نه حیت مسلمانان، بلکه متام 
یت )خدا( و عقالنیت )انسان( دو عنصر اسایس آن است. اسالم به عنوان نظامی  مردم اند، و معنو
دیین، فرهنگی، سیایس و اجتماعی از آغاز پیدایش خود و بنا به تعالمی و آموزه های قرآن و پیامبر 
اسالم)ص( خود را آییخ و دیین جهاین و برای مهه اعصار و برخوردار از جهت گیری های جهاین 
دانسته است. با کنکایش در آیات قرآن کرمی، می توان منونه هایی را مشاهده کرد که بر جهاین بودن 
، در فلسفه سیایس  کید می کند و با هبره گیری از آهنا خصیصه جهاین بودن این آییخ تعالمی اسالم تأ

آن هنادینه شده است.
یق مطالعه حمتوای آموزه ها و متخ پیام های آمساین این  جهاین بودن دین اسالم را می توان هم از طر
دین و تصرحیایت که در منابع اصیل اسالمی نسبت به جهاین بودن این دین، و جهاین بودن نبّوت 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، متدن ها، کشورها، و مکتب هایی نیز بوده اند 
یانه و توسعه طلبانه، میل به جهان گرایی داشته و حیت  که براساس اندیشه های جاه طلبانه، سودجو
کوشیده اند در قالِب جهان گشایی به آن جامه عمل بپوشانند. بابلیان و رومیان از مهیخ متدن  ها 
که در یپ نیل به حکومت بر جهان و واداشتخ مهگان به پیروی از ارزش های  کشورها هستند  و 
خود بوده اند )عبداحلمید،1380، 9(. برخی از اندیشمندان اسالمی، مهچون حمّمد قطب معتقدند: 
یت و انتشار دین و  واهد بود، بلکه موجب تقو »جهاین شدن نه تهنا موجب تضعیف و طرد دین حنخ
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بیداری اسالمی در متام نقاط زمیخ خواهد بود« )سید قطب، 1382، 12(. جهاین شدن و تشکیل 
حکومت جهاین از دیرباز به عنوان یکی از آرمان های بشریت مطرح بوده است. انسان ها مهواره 
خواهان آن بوده اند که در پرتو اصول مشترك و متعایل به جنگ ها و درگیری ها خامته دهند و زندگی 
یخ بشریت بشارت  مساملت آمیزی را حمقق سازند. پیامبران اهلی نیز تقق چنیخ آرزویی را در آینده تار
تلف خود دلییل بر این  که وجود تفکر ظهور یك منجی جهاین در میان ادیان و مذاهب حمخ داده اند 
یژه به بعد جهاین فرهنگ  ادعاست )خلیلیان، 1362، 112(. در این میان فرهنگ اسالمی به طور و
 معضالت 

ّ
که برای مهه شئون حیات بشر و برای حل توجه می کند. اسالم تهنا فرهنگی است 

که بوازار اشاره  جهاین، راهبردها و راه حل های اسایس دارد )خسروشاهی، 1351، 67(. مهان طور 
ت ها بر اساس انسان گرایی و 

ّ
کرده است: »ایدئولوژی اسالم قادر است نظام تازه ای در روابط بیخ مل

اد کند« )بوازار، 1361، 125(. یت احیج معنو
که به نظر می  رسد نظم برآمده از عصر جدید را دستخوش  جهاین شدن مشتمل بر امواجی است 
که تفکر جهاین شدن از  یه پردازان معاصر معتقدند  تغییر و دگرگوین منوده است. اندیشمندان و نظر
اندیشه های کلیدی ورود انسان معاصر به هزاره سوم میالدی است )کییل و مارفیت، 1380، 123(. 
با توسعه و گسترش وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و ماهواره ما شاهد نوعی تنیدگی جهاین و ارتباط 
یژه در عرضه فرهنگ سیاست و اقتصاد. فرآیند جهاین شدن از  تنگاتنگ جوامع بشری هستمی به و
یك سو موجب افزایش معرفت بشری و تکمی روابط بیخ امللیل خواهد شد و رفاه و توسعه نسیب را 
تلف  برای جهانیان به ارمغان خواهد آورد، ویل از دیگر سو سبب بروز چالش هایی در حوزه های حمخ
که  که طرفداران دیدگاه رهیافت واگرایی معتقدند  فرهنگی، سیایس و اقتصادی می  شود، به طوری 
ت هاست 

ّ
حرکت اصیل فرآیند جهاین شدن به مست افزایش نابرابری و برهم خوردن تعادل بیخ مل

)کیاین، 1380، 29(. یکی از تأثیرات بسیار مهم جهاین شدن، تأثیر بر وضعیت فرهنگ ها و ادیان 
اد می کند، یکی از  که احیج کنار فرصت هایی  است؛ ازاین رو، جهاین شدن برای جوامع اسالمی در 

دغدغه های مهم و چالش برانگیز به مشار می آید.

اسالم و جهانی شدن؛ تهدیدها و فرصت ها
هم پاشیده،  از  جوامع  یرانه های  و روی  بر  که  دارد  را  توانایی  و  شایستگی  این  اسالم  ایدئولوژی 
پا کند که قاطعانه با  جامعه ای نو بنیاد هند. اسالم می تواند در قلوب پیروان خود آن چنان هیجاین بر
یند. نقش امیان تهنا به خودسازی فرد مسلمان  موانع و مشکالت، به نیروی امیان و اتاد، پیکار جو
حمدود منی شود و از نظرگاه اجتماعی، در جهان امروز، می توان دیانت اسالم را در هیئت ایدئولوژی 
کرد. ایدئولوژی اسالم قادر است نظام  یژگی تساهل و بلندپروازی به جهانیان معریف  فراگیر با دو و
کند )بوازار، 1361، 125(. از  اد  یت احیج ت ها بر اساس انسان گرایی و معنو

ّ
تازه ای در روابط بیخ مل
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یت موقعیت خارجی شان در ساختار جهاین، به پیگیری یک  حلاظ جهاین، مسلمانان به منظور تقو
یکرد ارتباطی متحد خارجی در قبال جهاین شدن نیاز دارند. روابط خارجی دولت ها این امکان  رو
را می دهد که برای حضور در بازارهای جهاین و تأثیرگذاری بر هنادهای بیخ امللیل تالش کنند. هیچ 
کشور مسلماین به تهنایی در موقعییت قرار ندارد که چنیخ قدریت داشته باشد؛ بنابراین، مسلمانان 
باید با تالش دسته مجعی روابطشان را با کشورهای دیگر گسترش دهند و از منافعشان دفاع کنند. 
کنند تا انتقال دانش جهاین را به جوامعشان با تعممی امکانات استاندارد  مسلمانان باید تالش 
کنند. در چنیخ شرایطی، تکنولوژی اطالعایت  برای برخورداری از دانش جوامع بیخ امللیل تسهیل 
اد می کند، بلکه مهچنیخ ابزاری برای استفاده  مسلمانان، نه تهنا توسعه پایدار در جهان اسالم احیج

مشترك در تبادل دانش با بقیه جهان فراهم می آورد )لطیف و حممدزاده، 1389(.
یرا در زمان  کاربران اینترنیت در جهان اسالم، از یک جنبه هتدید به مشار می آید؛ ز افزایش تعداد 
حاضر، هزاران تارمنای مغایر با ارزش ها و تعالمی اسالمی در فضای سایبر در حال فعالیت اند و روزانه 
یان  کاربر از سراسر جهان و مهچنیخ در جوامع اسالمی به آهنا مراجعه می کنند. این جر میلیون ها 
کشورهای  مسئله،  این  با  مواجهه  در  باشد.  اسالم  برای جهان  پدیدآورنده مشکالیت  می تواند 
اسالمی اغلب در یپ ارائه و اعمال راهکارهایی برای مقابله با آهنا خواهند بود. اعمال سیاست 
ینگ و فعال سازی هکرها در فضای سایبر بر مهیخ اساس است. از سوی دیگر باید توجه کرد  فیلتر
که فضای سایبر برای جهان اسالم می تواند کارکردی دوگانه داشته باشد؛ یعین مهچنان که هتدیدی 
جدی برای ارزش های اسالمی به مشار می آید؛ می تواند فرصیت در اختیار این جوامع قرار دهد تا از 
یق آن بتوانند مرّوج ارزش ها، آموزه ها و تعالمی این دین آمساین باشند و برای تبلیغ و گسترش آن  طر

در سایر جوامع جهان بکوشند.
به طور کیل چالش هایی که اسالم در فرایند جهاین شدن با آهنا روبه روست عبارت اند از:

اد می شوند که با نفوذ بیشتر ارزش های  ییت بدین شکل احیج ییت: چالش های هو 1. چالش های هو
ییت در نتیجه آن، ازخودبیگانگی  لیبرال دموکرایس غرب در جوامع اسالمی و شکل گیری تعارض های هو
کید  کردن ارزش های اسالمی، ارزش های مورد تأ کم رنگ  یت می شود و با  در میان شهروندان تقو
یت دیین  غرب به مرور جانشیخ فرهنگ اسالمی می گردد. در این زمینه شاخص حفظ و احیاى هو

و مبارزه با هتاجم فرهنگی بیگانه در معرض هتدید قرار گرفته است.
یت اسالمی و خلق و گسترش   به جای هو

ّ
یت های میل کید بر هو یت قوم گرایی و تأ 2. رشد و تقو

یت می شود  ستیز در درون جوامع اسالمی: با آغاز روند جهاین شدن، خاص گرایی های فرهنگی تقو
 و ناسیونالیسیت افزایش می یابد. اسالم حمور اتاد را پایبندی 

ّ
و حرکت های قومی و احساسات میل

به ارزش های اسالمی و تأیس به آیه »و اعتصموا حببل اهلل مجیعا و التفرقوا« می داند، 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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یر نامطلوب از اسالم در میان جوامع جهان: تبلیغات ضددیین با هبره گیری از فّناوری های  3. ارائه تصو
یری و فضای سایبر، فقط به درون جوامع اسالمی حمدود  ارتباطی مانند رسانه های صویت و تصو
امیده  یری نامطلوب از اسالم و مسلمانان در سایر جوامع نیز احنج نشده، بلکه این حرکت، به ارائه تصو
است. مسائیل مانند ترور، رعایت نکردن حقوق بشر و حقوق زنان، هتدید، خشونت، عقب ماندگی، 
رییب علیه مسلمانان در رسانه ها، فیلم های  ین و تخ یسم و ابتر بودن، منونه هایی از تفسیر وحشت آفر بربر
غریب و فضای سایبر است )افروغ و دیگران، 1388، 459(. اندیشه های لیبرال دموکرایس غرب 
یری نامطلوب ارائه  یج فرهنگ ایثار و شهادت در جهان اسالم را با تصو شاخص هایی مهچون ترو
یسیت و خشونت طلبانه علیه  می دهد و آهنا وسیله ای برای اشاعه ترور و دامن زدن به اقدامات ترور
تلف جهان معریف می کند. رعایت نکردن حقوق زنان در جوامع اسالمی نیز موضوعی  شهروندان حمخ

یر سؤال برده است. کید بر جایگاه زنان در جامعه اسالمی را بارها ز است که شاخص تأ
یج مباحث و موضوعات غیراخالیق در میان جوانان در جهان اسالم و اجرای پروژه دین زدایی  4. ترو
یر  یج دهنده انواع هرزه نگاری ها، تصاو در این چهارچوب: امروزه هزاران تارمنا در سطح گسترده ای ترو
و فیلم های مسهتجن هستند که دستریس به آهنا به راحیت ممکن است. نتایج یک کار پژوهیش نشان 
رد هستند.  ربه، مذکر و حمج  جوان کم تج

ً
کاربران ایراین در فضای سایبر، عمدتا که برای منونه  می دهد 

ین کلمات  براساس یافته های این پژوهش، در چند سال اخیر مهواره »کلمات پورنو« در فهرست مهم تر
جست وجوشده توسط کاربران ایراین بوده اند. این موضوعات در فضای سایبر در چهارچوب اجرای 
یج می شود )امحدی پور و دیگران، 1389، 13( و شاخص هایی مانند التزام علمی به  پروژه دین  زدایی ترو
یات و اخالق اسالمی و نیف مادی گرایی و تفکر اومانیسیت، پایبندى  دین اسالم، حفظ و احیاى معنو
به شعائر فردى و اجتماعی دین اسالم و اعتقاد به خدا و روز جزا را در معرض هتدید قرار می دهد.
گرفتخ بنیان خانواده در جهان اسالم:  یج الگوی زندگی غیراسالمی و در معرض هتدید قرار  5. ترو
کرده و در این زمینه، به  کید  اسالم بر تشکیل خانواده و ارضای غرایز در چهارچوب آن بسیار تأ
قانومنند شدن روابط زن و مرد در چهارچوب ارزش های اسالمی توجه منوده است. اما تفکر لیبرال 
الف آن عمل می کند. امروزه  کید می مناید و در جهت حمخ دموکرایس غرب، بر اندیشه هایی غیر از این تأ
فضای سایبر، شرایطی را فراهم کرده است که در آن، ارزش های مد نظر اسالم درباره خانواده و روابط 
یر سؤال می رود. یکی از منونه های بسیار آشکار آن در کنار منابع مکتویب که تبلیغ می شود  زن و مرد ز
فعالیت در اتاق های گفت وگو یا به عباریت »چت روم »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 ازهم پاشیدگی بنیان خانواده ها را در یپ داشته است. در این 
چهارچوب، شاخص هایی مهچون حفظ کیان خانواده و پایبندى به روابط شرعی میان زن و مرد در 

یر سؤال رفته است. جهان اسالم ز
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راهکارهایی برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها
ین وظیفه مسلمانان در قبال روند جهاین شدن، مقابله با  با توجه به هتدیدهای بیان شده، خطیرتر
یسندگان:  مفروضات و مباین فرهنگ غرب است، نه نیف دستاوردهای علمی غرب. به قول یکی از نو
»امروز مسلمانان بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند که از پیشرفت های علمی دنیا و فرهنگ و متدن 
گاه باشند و نکته های مثبت آن را کسب کنند، ویل در این زمینه، نباید مرعوب غرب شوند  جهاین آ
و از توانایی ها و قابلیت های دین اسالم غفلت ورزند« )نکویئ ساماین، 1376، 255(. هر روز که 
می گذرد، مظاهر فرهنگ غرب در برابر فرهنگ اسالمی، که مبتین بر تکامل معنوی و تعایل روحی 
است، نفوذ خود را از دست می دهد. اگرچه غرب با پیشرفت های صنعیت و پژوهش های علمی 
ت ها حفظ کرده، این جاذبه از دل بستگی مسلمانان به 

ّ
خود، مهچنان جاذبه خود را در بیخ مهه مل

یت بنیان های متدن اسالمی و اهلام  یت اسالم و امیان به خدا نکاسته و اّمت اسالمی را به تقو معنو
ی صدر اسالم دل گرم ساخته است. مسلمانان این واقعیت را پذیرفته اند که در  ربه های تارحیخ از تج
ت های مسلمان 

ّ
شرایط جهان امروز، اسالم در صوریت می تواند رسالت راستیخ خود را ادا کند که مل

یرا مهان طور  ّهز باشند؛ ز به موازات امیان مذهیب و ارزش های اخالیق، به ابزارهای صنعیت و علمی حمج
پا کند که  که بوازار اشاره کردده است، »اسالم قادر است در قلوب پیروان خود آن چنان هیجاین بر
یند. نقش امیان تهنا به خودسازی  قاطعانه با موانع و مشکالت، به نیروی امیان و اتاد، پیکار جو
فرد مسلمان خامته منی یابد و از نظرگاه اجتماعی، در جهان امروز، می توان دیانت اسالم را در هیئت 

یژگی تساهل و بلندپروازی به جهانیان معریف کرد« )بوازار، 1361، 125(. ایدئولوژی فراگیر با دو و
مسلمانان و اندیشمندان و متفکران جهان اسالم باید از جنبه نظری، به بازتعریف و تلیل خاستگاه 
ی پیدایش متدن غرب و جهاین شدن و عواقب و پیامدهای آن دست زنند و از  و زمینه های تارحیخ
جنبه عمیل و کاربردی نیز با استفاده از ابزارهای فّناورانه رسانه ای، مانند ماهواره و اینترنت و انواع 
وسایل جدید ارتباطی، این امکانات را به عنوان یك فرصت و فضایی مناسب برای نشر عقاید و 
ارزش های اسالمی خود تلیّق کنند و در فرایند تّوالت فرهنگی، سیایس، اجتماعی و اقتصادی در هر 
یر سابق مالزی، »مسلمانان  ست وز نقطه ای از جهان نقش خود را ایفا منایند. به قول ماهاتیر حممد، حنخ
باید با کوشیش مهاهنگ، بر فرایند جهاین شدن تأثیر بگذارند و آن را قانومنند سازند«. رسالت دیگر 
 برای حبران های فکری و معنوی جهان حاضر 

ّ
اندیشمندان مسلمان در شرایط کنوین، یافتخ راه حیل

یت و فکر متدن غرب است و از این نظر، توجه به بنیادها و مباین  و کوشش برای تسخیر روح معنو
فلسیف و سیایس و اقتصادی متدن غرب و حبران های اجتماعی و فرهنگی و دیین عمیق عصر حاضر، 
ابالیگری و صدها مکتب پوچ و سرگرم کننده و خألهای فکری  که به بروز و ظهور مکاتب احلادی و ال
و اعتقادی در غرب منجر شده است، امهیت دارد. بدین روی، اندیشمندان اسالمی باید بکوشند 
به نیازهای عقالین، فطری، معنوی بشر امروز پاسخ اقناع کننده ای بدهند و این خود، امتیازی بزرگ 
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برای اسالم و اندیشمندان اسالمی در جهان امروز است. مهچنیخ از راهکارهای مهمی که می توان با 
استفاده از رسانه ها به شناساندن ظرفیت های جهان اسالم و تالش برای مهگرایی در دنیا با استفاده 

یر اشاره کرد: از آرمان صلح خواهی اسالمی، پیگیری منود می توان به موارد ز

باال بردن سواد رسانه ای در جهان اسالم
سواد رسانه ای )Media Literacy( در یک تعریف بسیار کیل عبارت است از یک نوع درک متکی 
بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آهنا را شناخت و از یکدیگر تفکیک 
کرد )شکرخواه، 1385، 27(. سواد رسانه ای مهارت های الزم را برای برقراری ارتباطی  و شناسایی 
گاهانه با رسانه ها می آموزد و در عیخ  حال دیدگاهی تلییل و نقادانه نسبت به پیام های  متفکرانه و آ

رسانه ای فراهم می کند )قامسی، 1385، 97( .
اطبان رسانه ها در جهان اسالم بیاموزد که از حالت انفعایل و   در واقع سواد رسانه ای می تواند به حمخ
مصریف خارج و به معادله متقابل و فعاالنه ای وارد شوند؛ حالیت که در هنایت به نفع خود آهناست. 
به سخن دیگر، سواد رسانه ای کمک می کند تا از سفره رسانه ها به گونه ای هومشندانه و مفید هبره مند 
که خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانه ای قرار دارد، فضای  شد. امروز در دنیایی زندگی می کنمی 
پیرامون ما سرشار از اطالعات است و وقیت برای مثال تلفن مهراه یک نفر به صدا درمی آید این 
که یک مودم  که پل ارتباط او با متاس گیرنده شده است، یا زماین  اطالعات موجود در فضاست 
می تواند افراد را به جهان یب انهتای اینترنت بکشاند، نشانه ای دیگر است از مهیخ شرایط حاکمیت 
یوین،  یز له و کتاب و خبرگزاری و شبکه  تلو اشباع رسانه ای بر جهان یا حاال که میلیون ها روزنامه و حمج
شبکه های اجتماعی، بر زمیخ و زمان می بارد مهه نیاز دارند به اینکه در برابر چنیخ فضایی، چتری 
اذ کنند؛ مهه نیاز دارند به اینکه در انتخاب هایشان بیشتر دقت  برسر بگیرند و یک رژمی مصرف اتخ
کنند، درست مثل اینکه حاال مردم در مورد تغذیه خودشان عمل می کنند؛ چون مردم اکنون باسوادتر 
یتامیخ یا مواد دیگر باشد،  شده اند؛ مراقب هستند که در غذایی که مصرف  می کنند چقدر کلسترول، و
تلف اعم از دیداری،  در فضای رسانه ای هم باید دانست چه مقدار باید در معرض رسانه های حمخ

شنیداری و نوشتاری بود و چه چیزهایی را از آهنا برداشت.
یون، ماهواره، رادیو، اینترنت، شبکه های  یز نگارندگان بر این عقیده اند که چون رسانه ها اعم از تلو
گهی های  له هر روز و به طور فزاینده اطالعات، سرگرمی ها و آ یدئو، روزنامه و حمج اجتماعی، فیلم، و
ارائه می کنند و مهگی سهم بسیاری در شکل دهی و نفوذ به فرهنگ، ارزش ها،  تلیف را به ما  حمخ
دیدگاه ها و اعتقادات ما دارند، اگر مسلمانان سواد رسانه ای الزم را داشته باشند، توانایی تلیل و 

یافت خواهند کرد. یایب رسانه ها را خواهند داشت و پیام های آهنا را به درسیت در ارز
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ایجاد اتحادیه های بین المللی رسانه ای با هدف تحقق وحدت اسالمی
امروز یکی از ضعف های بسیار مهم مسلمانان نداشتخ وحدت در زمینه های فکری فرهنگی، سیایس و 
اقتصادی و نظامی است. وحدت اسالمی و خوداّتکایی مسلمانان و کاهش وابستگی به قدرت های 
ت های مسلمان در صحنه های 

ّ
بیگانه در ابعاد سیایس، فرهنگی و اقتصادی و محایت از حقوق مل

ت ها و دولت های اسالمی است. جهان اسالم ضمن مرزبندی 
ّ
بیخ امللیل یکی از وظایف مهم مل

ّییت یکدست و منسجم برای پیروان  ّیت خود با فرهنگ و متدن بیگانه، باید درصدد ساختخ هو هو
یرا یکی از عوامل مهم عّزت و اقتدار مسلمانان توجه به  این مکتب در قالب »اّمت« واحد باشد؛ ز
یك است. استعمارگران با تقسمی کشورهای اسالمی به دولت های کوچك، پاره  مهیخ اصل استراتژ
اد انواع مرزبندی های سیایس و فرهنگی، اّمت  کردن مرزهای جغرافیایی جوامع اسالمی و احیج پاره 

اسالمی را دچار تشّتت و تفرقه های داخیل منوده اند )نکویی ساماین، 1387(.
که هر روز بر قدرتش افزوده می شود و  اکه در عصر حاضر جهاین شدن رسانه فرایندی است  ازآحنج
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 گرفته اند و منی توانند فارغ از تأثیرات 
که فضای  که در مواجهه منطیق با این واقعیت، می توان از فرصت هایی  کرد  آن باشند، باید توجه 
تلف مانند اتادیه  سایبر در اختیار قرار می دهد استفاده کرد و با راه اندازی اتادیه های رسانه های حمخ
یون های اسالمی، اتادیه مطبوعات جهان اسالم و... با موضوعات و مباحث متنوع، به  یز رادیو تلو
یج آییخ های مناسب و مقبول در جامعه اسالمی دست زد و به مقابله با هتدیدهای جهاین شدن  ترو
اد مهبستگی و وحدت بیخ جوامع  یت و احیج برای جهان اسالم برخاست و مهچنیخ به رشد معنو

اسالمی و دفاع از مسلمانان سراسر جهان کمک کرد.
 مسلمانان این واقعیت را پذیرفته اند که در شرایط جهان امروز، اسالم در صوریت می تواند رسالت 
ت های مسلمان به موازات امیان مذهیب و ارزش های اخالیق، به  ابزارهای  

ّ
راستیخ خود را ادا کند که مل

اکه سازمان های بیخ امللیل از مجله  ّهز باشند؛ مهچنیخ ازآحنج صنعیت  و علمی از مجله رسانه های قوی  حمج
سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن مانند شورای امنیت، شورای اقتصادی ـ اجتماعی 
صیص وابسته به آن از مهان آغاز شکل گیری، به دور از تأثیر جهان اسالم بوده اند و  و آژانس های تخ
به تسخیر غرب و صهیونیسم درآمده اند تا علیه مصالح دنیای اسالم و مسلمانان به کار گرفته شوند 
)فتحی یکن، رامز طنبور، 1387، 114 (، تأسیس اتادیه های بیخ امللیل رسانه ای جهان اسالم سبب 
یون و مطبوعات و...  یز خواهد شد مهکاری و مهاهنگی میان رسانه های جهان اسالم از مجله تلو
در ابعاد فرهنگی، دیین و سیایس براساس پایبندی کامل به منافع امت اسالمی افزایش یابد و جهان 
اسالم از توانایی مقابله با راهبرد اسالم هرایس رسانه های غرب و صهیونیسم برخوردار شود و به 
بگان و اندیشمندان  تقریب مذهیب و تقق وحدت مسلمانان دست یابد و با برقراری ارتباط میان حنخ
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یبای اسالم را به جای چهره خشن  یر ز اسالمی، اسالم ناب حممدی را به جهانیان معریف کند و تصو
و ترسناکی که رسانه های دمشن اسالم از آن ارائه می کنند تبلیغ کند.

همگرایی رسانه ای بین کشورهای اسالمی
ات از غرق  در عصر امروز جهاین شدن رسانه در حال گسترش در متام کشورهای جهان است و راه حنج
کردن خود در دست تقدیر نیست،  الف آن یا واگذار  شدن در امواج سهمگیخ آن شنا در جهت حمخ
که بتواند از حرکت امواج برای حرکت به مست پیشرفت و  بلکه ساختخ کشیت مستحمکی است 
یه،  کشورهای سور یژه  کند )میلسون، 1381، 14(. امروزه جهان اسالم و به و ساحل ارتقا استفاده 
یست،  عراق، عمان، لبنان، افغانستان و... با مشکالت فراواین در زمینه بنیادگرایی، خشونت، ترور
اوز نظامی، اشغالگری و کشتار یب رمحانه کودکان، زنان و مردان یب گناه روبه رو هستند و بیشتر این  تج
دوش کردن چهره این دین، در رسانه های جهاین بازتاب داده  جنایت ها به نام اسالم و با هدف حمخ
یری موحش از مسلمانان، منتسب کردن متامی حوادث سوء، انفجارها،  می شوند؛ مهچنیخ ارائه تصو
ترورها و حبران های اقتصادی به مـسلمانان در  دسـتور کار رسانه های غریب است. ساخت فیلم هایی 
یکاتور و امثال  ایهنا، تهنا  یکی از هزاران منونه این اقدامات است )شیرودی،  کار شبیه فتنه، چاپ 

کاظمی، 1390، 154-155(.
مبرهن است که رسانه های غریب با استفاده از منابع مایل چشمگیر و شبکه های متنوع در تالش اند 
یری نامناسب از اسالم به افکار عمومی ارائه دهند. در مهیخ حال، هرچند مسلمانان می کوشند  تصو
کنند، با توجه به سلطه جهاین  یر مقابله  یر نادرست را تصحیح و به نوعی با این تصو این تصو
ربه های   تالش های آهنا یب فایده )یا کم فایده( بوده است. غرب براساس تج

ً
رسانه های غریب، عموما

جنگ های جهاین و دوران جنگ سرد، در راه تبلیغات و انتقال پیام های موردنظرش بسیار حرفه ای 
شده و این چیزی است که مسلمانان از آن یب هبره اند )درخشه، 1389(. با توجه به مهیخ مسئله 
مع  کنفرانس اسالمی، حمج کشورهای اسالمی و سازمان ها و هنادهایی مانند سازمان  ضرورت دارد 
یون های اسالمی، اتادیه مطبوعات جهان  یز جهاین تقریب مذاهب اسالمی، اتادیه رادیو تلو
اسالم و هنادها و اتادیه های دیگر به صورت جدی، فعال و منسجم با ایده های فرهنگی، اجتماعی، 
سیایس و مهاهنگ با اصل انسجام اسالمی با تولید برنامه های قوی با هجمه رسانه های غریب مقابله 
کنند و دین رمحاین و صلح طلب اسالم را معریف منایند. مهچنیخ الزم است با مهفکری اندیشمندان، 
ییب  روشنفکران، علما و رجال سیایس جهان اسالم، شبکه های جهاین رسانه ای اسالم با دیدگاه تقر
تلف رسانه ای )روزنامه، ماهواره، خبرگزاری،  و وحدت جهان اسالم تأسیس شود و عرصه های حمخ
ییب فراهم گردد تا آهنا بتوانند  بگان جهان اسالم با دیدگاه تقر فیلم، شبکه های اجتماعی و...( برای حنخ
اد شبکه های رسانه ای جهاین  کنند. با احیج اد  گفتمان مشترکی در مسیر تقق وحدت اسالمی احیج
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که در جهان اسالم تولید می شود با هدف مهگرایی  ییب را  اسالم می توان متامی تولید حمتوای تقر
یری صحیح از چهره اسالم نشان داد.  مسلمان به کار برد و با ارسال آن به دنیای شرق و غرب، تصو
یری که از آن در افکار عمومی جهان شکل گرفته است نیازمند و  در واقع امروزه جهان اسالم با تصو

تشنه رسانه هایی با حمتوای صلح و مهگرایی اسالمی است.

جمع بندی
با توجه به اینکه امروزه فرایند جهاین شدن اجتناب ناپذیر است، تالش برای در امان ماندن از 
اد می شود امهیت بسیار دارد. از سوی  هتدیدهای آن و استفاده از فرصت هایی که در این فرایند احیج
که  است  فراهم شده  فرصت  این  ارتباطی،  روزافزون شبکه های  توسعه  و  رسانه ها  رشد  با  دیگر 
تلف بتوانند بیش از پیش دیدگاه ها و قابلیت های خود را بروز دهند و در  یت های حمخ فرهنگ ها و هو

دنیا منتشر سازند، هرچند به مهان اندازه هم در معرض هجوم قرار دارند. 
کید  در این میان فرهنگ اسالمی نیز می تواند با استفاده از این فرصت و با تدبیری مناسب، ضمن تأ
یکردی اتادطلبانه و با استفاده از رسانه هایی  بر تقریب و مهگرایی در داخل جهان اسالم و با رو
یر کشیدن چهره ای خشن و نامطلوب از  اسالمی، به احقاق حقانیت دین اسالم بپردازد و از به تصو
یکردی تقرییب در دنیای اسالم  اد شبکه ای رسانه ای قدرمتند و با رو دین اسالم جلوگیری مناید. با احیج
می توان از فرصت یب بدیل جهاین شدن هبره گرفت و ضمن شناساندن آرمان ها و رساندن پیام های 
دین اسالم به دیگران، از هجمه ها و هتدیدهای علیه اسالم جلوگیری کرد، نگاه رأفت آمیز اسالمی 

یست ها خود را مناینده اسالم ناب جا زنند. یسم و ترور را حاکم منود و اجازه نداد مسائیل مثل ترور



ســـال اول، مشـــاره اول
پاییز و زمستان 1393

62

منابع
الف( منابع فارسی:

امحدی پور، زهرا و ابوالفضل کاوندی کاتب و میمث میرزایی تبار )1389(. »چالش های جهان اسالم در عرصه جهاین 
کنگره بینامللیل جغرافیدانان جهان اسالم، 25 تا 27 فروردین، زاهدان. موعه مقاالت چهارمین  شدن«، در حمج

مع جهاین تقریب مذاهب اسالمی. افروغ، عماد و دیگران )1388(. جهاین شدن و جهان اسالم، هتران: حمج
ین، ترمجه عیل کمایل  ین فرهنگی در جهان کنو گو برگر، پیتر و ساموئل هانتینگتون )1384(. چند جهاین شدن: گونا

و الدن کیامنهر، هتران: انتشارات روزنه.
وز، ترمجه مسعود حممدی، هتران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. بوازار، مارسل )1361(. اسالم در جهان امر

اطبان دیگر یکسان منی اندیشند«، روزنامه  پورناجی، بنفشه )1387(. »نگاهی به پدیده جهاین شدن رسانه ها: حمخ
اعتماد، ش 1891.

تاملیسون، جان )1381(. جهاین شدن و فرهنگ، ترمجه حمسن حکیمی، هتران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
پذیری سیاست خارجی از رسانه ها در عصر جهاین شدن«: رسانه ها و  جام جم آنالین )1381(. »نگاهی به تأثیر

سیاست در عصر جهاین شدن قابل دسترس در آدرس:
100004213254=http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum

ل اسالم و جهاین سازی  « در جهان مشو
ّ

حقیقت، سید صادق )1382(. »جهاین سازی و مسئولیت های فرامیل
مع جهاین تقریب مذاهب اسالمی. موعه مقاالت شانزدمهیخ کنفرانس بیخ امللیل وحدت اسالمی(، هتران: حمج )حمج

خلیلیان، سید خلیل )1362(. حقوق بین امللل اسالمی، ج 1، هتران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
له رسانه، سال بیسمت، ش 3. درخشه، جالل )1389(؛ »اسالم هرایس در رسانه های غریب«، حمج

له مصباح، ش 37. درسیت، امحد )1380(. »جهاین شدن و خاورمیانه عریب«، حمج
له مصباح، ش 37. دهشیری، حممدرضا )1380(. »ایران و جهاین شدن: هتدیدها و فرصت ها«، حمج

رجایی، فرهنگ )1380(. پدیده جهاین شدن: وضعیت بشری و متدن اطالعایت، ترمجه عبداحلسیخ آذرنگ، هتران: 
گاه. آ

شکرخواه، یونس )1385(. »سواد رسانه ای؛ یک مقاله عقیده ای«، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، ش 4 )مشاره 
پیایپ 68( )زمستان(.

له  شیرودی، مرتیض و سید آصف کاظمی )1390(. »نقش رسانه های غرب در برابر گسترش اسالم در غرب«، حمج
یخ، ش 14 )پاییز(. سخن تار

عبداحلمید، حمسن )1380(. »جهاین شدن از منظر اسالمی«، ترمجه شاکر لویئ، پگاه حوزه، ش 34.
کشورهاى جهان سوم«، مترجم سیداصغر قرییش،  عبداحلمید عیل، عادل )1379(. »جهاین شدن و آثار آن بر 

اطالعات سیایس ـ اقتصادى، ش 155 و 156.
فتحی یکن، رامز طنبور )1387(. جهاین شدن و آینده جهان اسالم، ترمجه مولود مصطفایی، هتران: احسان.



ســـال اول، مشـــاره اول
پاییز و زمستان 1393

63

یکرد جدید به نظارت«، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، ش 4 )مشاره  قامسی، طهورث )1385(. »سواد رسانه ای رو
پیایپ 68( )زمستان(.

ییس، هتران: امیرکبیر. قطب، حمّمد )1382(. مسلمانان و مسئله جهاین شدن، ترمجه زاهد و
کاظمی، عیل اصغر )1380(. جهاین شدن فرهنگ وسیاست، هتران: قومس.

له اندیشه صادق، ش 5. کیاین، داود )1380(. »مقاله مقدمه ای بر جهاین شدن«، حمج
کییل ری و فیل مارفیت )1380(. جهاین شدن و جهان سوم، ترمجه شیخ علیان و نورایئ، هتران: وزارت امور خارجه.

کشورهای جهان اسالم«،  لطیف، حیدر و آزاده حممدزاده )1389(. »فرآیند جهاین شدن و برریس این پدیده در 
کنگره بینامللیل جغرافیدانان جهان اسالم، زاهدان. موعه مقاالت چهارمین  حمج

ِکیت )1380(. جامعه شنایس سیایس معاصر جهاین شدن، سیاست و قدرت، ترمجه حممدتیق دل فروز، با  نش، 
یر. یه، هتران: انتشارات کو مقدمه حسیخ بشیر

نکویی ساماین، مهدی )1387(. »اسالم وجهاین شدن«، معرفت، ش 133.
نیاکویئ، امیر )1386(. جهاین شدن و توسعه با نگاهی به ایران )گذاری بر جهاین شدن و اقتصاد سیایس ایران(، 

هتران: کتاب دانشجو.
ین و دیگران )1377(. به سوی متدن جدید، ترمجه حممدرضا جعفری، چ سوم، هتران: نشر سیمرغ. تافلر، الو

هابرماس، یورگن )1380(. جهاین شدن و آینده دموکرایس، ترمجه کمال پوالدی، هتران: مرکز.

تین: ب( منابع ال
 Ardalan, Kavous )2009(, “Globalization and Culture:four Paradigmatic
Views”, International Journal of  Emeralds,:Vol.36, No.5

 Chaucil, Nasli )2000(. “Cathouction: CylenPolitica in International Relation”,
 .International Political DeieneeRevilu, Vol21 , No , 3

 Giddens, Anthony )1990(. The Consequences of  Modernity, London: Polity
.Press

Held ,Danicl. )1999(; GlolalTnanakarmation.Ztamland: ZtandandUnivenci�
.tyPnead

 Kastelz, M Manael )1990(. Information Systems and Development in the
.Third World.Information Processing and Management, Vol.26, No. 4




