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الدين والعوملة
(الصفحات )29-76
ملخّص
ُ
إن العولمة ،من وجهة النظر العملية ،حصيلة التطورات العلمية والفنية التاريخية
ّ
ليتحأ قي ثقافية قو يلطة،
والطبيعية لجميع البشر ،وهي فيي ماهيتهيا ت ضخ يع

ُ
محض إمأانية وقداة يمأن لها قن ضت من نقي جمييع الر يا وقن ّ
ضييدي
وهي
ً
ً
فيها الثقافات ً
دورا ً
يطححا «شيأ اليح محتيو » .مين هنيا،
ميثرا وفعات ،قو هي اص
فهي عام مه ّ لتبادل ومنافسية وضفاعي جمييع الثقافيات ،ويمأين لأي ثقافية
قن ضستفيد منها ا ً
تنادا إلى قاالليتها وحمولتها الذاضيية وضجهيااضهيا الناعمية والصيلبة،
والاألخذ الالحسبان ف اء التآزر والتعاضد والتأام .

ّ
المفأيرين
موضوعات قشغلت قذهيان
ّإن عحقة «الدين» و«العولمة» ضندرج ضمن
ٍ
البيياحث ف فييي الييدين ميين جوانييال عديييدة ،وت ي ّييما ّقن ي ًّيح ميين ْض َي ْنييم المنظي ْ
يومت ف

ّ
يياد وا يييعة اتنتشيييار وضشيييتم عليييى م ييياتت م تلفييية مييين حيييياة
انيييت ضتمتيييع ال العي ٍ
ٌ
وظاهرة ُ
ذات قالعاد ضر ت لها ً
قثرا في جميع
اإلنسان .العولمة عملية متعددة الجوانال
م اتت حياة اإلنسيان اتجتماعييةا الماديية منهيا والمعنويية ،وقثيارت ق يّلة ّ
مهمية عليى
ً
األصييعدة قاةبيية ،منهييا علييى صييعيد الييدين ،والمعنوييية ،والقييي األخحقيييةا فمثلمييا ّقن

مهمية ،فقيد ّ
ّ
يتفهامات ورى ً ّ
األرضيية لنقاشيات
مهيد
الدين قي ً يا منظومية قي ّدمت ا
ٍ
ّ
ْ
تلفية
جوانيال م
ادية وا عة النطاق ،وقلقى الأح لي عليى
وخطاالات ضفاعلية وض
ٍ
*  -ع و الهيّة العلمية في لية العحقات الدولية في وزارة الخارجية اإليرانية.
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ُ
ميين الحييياة البشي ّ
يرية ي ٌ
يواء فييي ذلييم الحييياة السيا ييية قل اتقتصييادية قل الثقافييية قل

اتجتماعية.
ّإن األ ييّلة األ ا ييية التييي يواجههييا البيياحثون فييي م ييال الييدين والشييريعة ،فييي
ظييروك

هييذي ،هييي مييا عح قيية الييدين الظيياهرة العولميية وهي عح قيية الييدين الالعولميية

قا مة على التفاع واتنس ال حتى ت ينتابه القلق من مواجهتهما وضداعيات هيذي
المواجهة قو هي ُم َن ْبنية على الت اد والتناحر وإذا ُع ّرفت العولمة ،في ضحليلها النهيا ي،
ُ
علييى قنهييا م موعيية ميين الفييرا والتهديييدات ،فمييا هييي الفييرا والتهدي يدات التييي
ض عها هذي الظاهرة على درب الدين
ْ
الحقيقة قننا نعيش فيي عيال ٍ نشيهد فيي ثيورة المعلوميات والعحقيات ووعيي البشير

المشييترا القييا علييى التعام ي وازدييياد العح قييات ب ي ف المجتمعييات البشييرية فييي قر ييية
ُ
ونييية .فييي الواقييع ،العولميية ،المفهومهييا الح يالي ،حصيييلة ظهييور صييناعة اتضصيياتت
ً
العالمية .فقد قوجدت هذي الصناعة ً
جديدا من اتضصاتت اتفتراضية التي هي
نوعا

حصيلة اتضصاتت اللحظية .ففي ف اء اتضصاتت الجدييدة ،واليالنظر إليى ضيغ
ْ
الامان والمأيان ،نشيهد ضفياق اليوعي الجمعيي البشيري .لقيد قمسيى العيال الجدييد
يدرا لظهييور «العديييد ميين العولمييات» ،ومصي ً
المحيياذاة العي ْيال الييواقعي مصي ً
يدرا لتغييييرات
ْ
اجتماعية و يا ية وثقافية بيرةّ .إن العال الح حدود وضخول يهدي األفأيار نحيو
ْ
يعبر عن غيدنا قا ًح إننا ْ
ما ّ
اليول نعيش فيي عيال ٍ واحيد ،قو التعبيير روالرضسيون ،ينحيو
ْ
ْ
العالييي ُ نحييو ف يياء واحييد ت غييير .مييين هنييا قميي ٌف الاألديييان اإل لهييية قن ضسييتفيد ،ميييا
ً
ا يييتطاعت إليييى ات يييتفادة يييبيح ،م يين األدوات والتقني ييات المعاص ييرة لتبي ييين رىاه ييا
وقفأارها في ف اء ُم ْع ْولي (دهشيريّ :9102 ،
مقدمة الميلف).
ٍ
ّ
فيما ّ
الأتياب إليى ّقن
يخص عحقة الدين الالعولمة ّثمة آراء متباينة .ييذهال العيض
ً
العولمة ّ
مساعدا لتيدي في األديان دورها ،الحيث إذا قخذنا في الحسبان
ضهيئ ف ًاء
ْ
العالييي ْ
ض يييد األديييان اإل لهييية المختلفيية علييى التعييالي الوةنييية ،فييان الييدين ،الجعل ي
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ً
معنوييياُ ،يوجييد قرضيييية منا ييبة لتيييرويل األفأييار العالميييية .وفييي مقابييي هييذي الر ييية
ّ
التشأ قديان محلية وقي ً ا ال داء
المتفا لة ،ييمن آخرون ،الما له من ُر ى ً متشا مة،
دور للحر ات الراديأالية واألصولية في عصر العولمة .وهأذا ،فاتضجياي المتفا ي

ييمن ال ن عملية العولمة يمأن لها قن ضنطوي على آثار نافعية لددييان ،الحييث ضصيب

األ ديييان ،الا ييتفادضها ميين ضقنيييات المعلومييات واتضصيياتت ميين خييح ل ضبيييين شييرعية
ً
قادرة على قن ّ
الدين ّ
ضقدل للبشر ق ًسا فأرية وةريقة
وقوض على الساحة العالمية،
للحياة الدينية ،والالنظر إلى إمأانية اتضصاتت المتبادلة وضواشل المجتمعيات وضحيرا

األفأييار والب ييا ع والمعلومييات والخييدمات ور وا األمييوال والنيياا خلييف الحييدود
ْ
الجغرافييية ،قن ُضعي ّيد األرضييية لحرضقيياء الييالوعي الجمعييي البشييري .فييي المقاب ي  ،يبييذل

ّ
الأتاب المتشا مون جهوده  ،الا تناده إلى الحر ات الدينية الهامشية والمنحرفة
عيين جييادة الصييواب قو العاةفييية ،قن يي ّ ييدوا ،فييي إةييار ضحليي الحر ييات الدينييية
اتجتماعيية وإالييراز دور المعتقييدات الدينيية فييي الحر ييات الدينيية الراديأالييية ،علييى
الرغبات الت صيصية وانبعاث الثقافات الشعبية في عصر العولمة .وعلي ّ ،
يتبد نوع
ميين الخييحك ب ي ف اليير ْيت ف الجمعييية والأونييية ،الت صيصييية والتعميمييية ،المواقييف

المثالييية والمواقييف العم لييية ،الهو يييات المتداخليية والمنفتحيية والهويييات المنغلقيية ،الميييوتت
ّ
الألياضييية ،والشييأ عي ّ
يال ب ي ف ضماث ي األديييان قو عييدل ضماثلهييا
الأونييية والرغبييات
ّ
وضصييادل األديييان فييي النظريييات المتعلقيية العحقيية الييدين مييع العولميية .فييي الحقيقيية،
يتحقق التماث على قثر ات تناد إلى التعالي المشتر ة والأونية لددييان ،فيي حي ف
ّقن عييدل التماث ي يحييدث علييى قثيير الت يييد علييى التقاليييد وعلييى األديييان الشييعبية
ُّ
والمي سات الدينية .يي ّ د التماث على الميوتت ّ
يصر عيدل التماثي
العامة في ح ف
على اتعتناء الاألشأال الشعبية للهوية.

يسييتند التماث ي إلييى خلييق المعييايير العالمييية وخلييق السييب المشييتر ة علييى مسييتو
ْ
العال  ،في ح ف يي ّ د عدل التماث على اإلشادة الالهويات الدينية الشيعبية فيي ّردة
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فعلها على العولمة والت يد على التيدابير الثقافيية الشيعبية واألميور الرمو يية والمذهبيية
لدديان .يعتني التماث الالأونية الشمولية ،فيي حي ف ّقن عيدل التماثي ُيبير ز المييوتت
الحصيييرية .وفيييي النهايييية ،في ّ
ييان التماثييي يي ّ يييد عليييى ضيييرويل األفأيييار المت يييددة
ْ
والحداثوية على الساحة العاليمية ،في ح ف ّقن عدل التماث يي ّ د على الحر يات
يلطة القيو العظميى وميوتضهيا المتسيلطة فيي

الدينية ما العيد الحداثو يية فيي مقابي
ْ
األجااء المختلفة للم تمع العالمي (دهشيري ،المصدر نفس ).
ُّ
ّ
ّ
شم ّقن ضحلي مد الت ثير والت ثر المتبادل ب ف اليدين والعولمية يتطليال
من غير ما ٍ
ّ
جهي ً
والمفأييرين ّ
المهتم ي ف الالييدين حتييى
يودا مبتأييرة وعقلييية عميقيية لبيياحثي الييدين

ّ
يتطرقيييوا ،الميييا لهييي مييين معرفييية صيييحيحة للق يييية ور ييي الفيييرا والتحي ّييديات التييي
ّ
ّ
ويوضيحوا مأانية ور يية اليدين اإل يحمي المبي ف فيي هيذا
نواجهها ،إلى ح الق يية
الامان والمأان» .ليذا فهيذا الفصي يسيعى ،مين خيح ل

الف اء القا على «ضغ
درا ة ّاض ْ
جاهي التفاعي والت ياد بي ف اليدين والعولمية ،إليى ضفأييم مأانية األدييان
العالمية في عصر العولمة وقي ً يا إليى إعيادة التفأيير فيي عح قية اليدين الالعولمية ،وفيي
ْ
ْ
وحمولت في عملية العولمة.
الختال يتناول الالدرا ة والتمحيص قصول اإل حل

املبحث األول :الدين والعوملة :التفاعل أم التضاد؟
ٌ
اليييدين العولمييية حقيقييية ت يمأييين إنأارهيييا وقيييد قلقيييى الظحلييي عليييى جمييييع
م يياتت الحييياة اإلنسييانية و بيي ّ ف وقثبيييت ح يييوري فيييي ييي شييييء ً
دوميييا .ف مي ييع
ً
ْ
والييول قي ً يا قلييح ميا قيد نقيف
المجتمعات البشرية في الماضي ان لهيا ديين العيني
ّ
ياا الي  .حتييى لييو قنأيير غييير ميين النيياا قنهي غييير
علييى م تمييع ت يلتييال الييدين خي ٍ
متدين ف ّ
خاا ٌّ
ّ
فان ض ثير هذا العام قي المي إلى دين ّ
جلي فيه بي فطي ّ
ري ،ميا
ّ
هييي حييال التيينف فيييه والتحييدث اللغيية خاصيية والرغبيية فييي األ ي و ( ...بييو ر،
9101ل .)00 :ذلييم ّقن الييدين يميين اإلنسي ْ
يان شي ًييّا ت يمأيين الحصييول علي ي ميين ّ
قي
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مصدر آخر ،وهذا المصدر هو الثقة الحصيلة جهود الحياة المعنو يية واألخحقيية ودرجية

الرضييا الأبيييرة ميين خييح ل اتضصييال الش صييي القييدرة قو قييدرات الحييياة المتسييامية

(هيول0222 ،ل.)91 :
الناء على ما ّ
ّ
والتدين ،مع وجود الغموض في معناهما ومفهومهما،
ضقدل ،فالدين
لهما ح ور في جميع ميادين و احات حياة اإلنسان المختلفةا ألن اليدين مين قهي ّ
ْ
العوام ي الصييانعة للثقافيية ،والثقافيية نفسييها لهييا دور ق يياا فييي النيييية وميينهل ق َو ْننييية

األدوات واأل ي اتجتماعييية للم تمعييات البشييريةا ميين مث ي اتقتصيياد والسيا يية
ّ
عليية لعناصيير غيييرة ُي ْع ُّيد الي ُ
يدين واحي ًيدا ميين
والتعليي والمجتمييع .مثلمييا هييي الح يارة
ّ
قهمها.
لظاهرة الدين في الح ارة اإلنسانية مأانة الارزة وقد ضر ت ً
آثيارا عميقية فيي
ّ
ثقافة الشعوب .في الحقيقية ،لأي ح يارة ٌ
النييان ّ
دينيي هيو ،مين غيير ميراءُ ،م ليي
لمة الثقافة في قو ع معانيها (مالرب9117 ،ل.)01 :
واآلن يجي ُييدر النيييا قن نييينع النظييير فيييي اتضجييياه ف القيييا م ف عليييى عحقييية التماثييي

ْ
الموضوع ف.
والت امن ب ف الدين والعولمة قو العحقة الت ادية والمتباينة ب ف هذين
عالقة التماثل والتضامن

أ)
ْ
ّإن الواقييع هييو إذا ذهبنييا إلييى ّقن العولميية ضعنييي وعييي البشيير الجمعييي ضجيياي اضصييال

المجتمعات البشرية والتقارب المتفاق ب ف قنواع العمليات السيا يية والثقافيية الدوليية
ْ
ّ
ُ
فسيتتمتع األدييان ،فيي هيذي الحالية ،اليدور
وضراال العال المتبادل ميع الع يها الع ً يا،
فعييال فييي ضطييوير المجتمعييات والثقافييات البشييرية فييي قعلييى مسييتوياضها ّ
ّ
العاميية .ومييع
ضط ييوير الشيييبأات اتضصيييالية وقنيييوات اتضصيييال الجدييييدة وضشييياالم الحر يييات
السيا يييية الالوق ييا ع الجي ييو -يا يييية وقي ً يييا ال ييالنظر إل ييى ض ييا ل الح ييدود وضآ ييي
السيادات ،فقد ا تطاع الدين ،الت

يدي على ضماث وضشاال التعيالي التوحيديية ،قن
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ّ
ْ
الحييدود الجغرافيييية ،وقن ُيع ّْييد ،الترويجييي لتعيييالي ْ
يتمتييع السيييلطة ق بيير ،الحييييث ُ
يعبييير
ْ
ونيي ٍية ،ف ي ً
ياء منا ي ًيبا لخلييق قدوار فييي نظييال القييرار العييال ّمي فييي ظييروك العولمييةّ .إن

التنياغ واتنسي ال بي ف األخيحق العالميية و بي ف األصيول الوةنيية الدينيية و بي ف ضفيياق
ً
عحقات قو ْع م ات من الثغور الثقافية والجغرافيية
ا تطاعة األديان من قج إقامة
ٍ
ْ
قوجيييد األرضيييية لخليييق مفهوميييات عالميييية وازديييياد التوجيهيييات العامييية فيييي األدييييان
ّ ّ
ْ
ياد ُم ّعبيدة لفعييحن وف ي ٍياء لتبييين وجهييات النظيير الدينييية قو
التوحيديية .وإن ضييوفر مهي ٍ
ّ
ْ
المعنوييية فييي دنيييا ُم ْع َولي ْييمة ،الييالنظر إلييى حموليية ضقنيييات المعلومييات المتنامييية وضقلييص
المسافة في الامان والمأانّ ،
مهد السبي لشيوع التدابير األخحقية وضطبيعها وضنظي

األدييييان ّ
للتييييارات العالميييية للمعلوميييات ،والب يييا ع ور وا األميييوال والخيييدمات .ميييا
ٌّ
ّ
قهميية ّقد إليى قبيول األفأيار
مين
المعرفية
ية
يا
و
الناعمية
ة
القيو
مين
حص َلت ي
ٍ
ّ
ضمأين اليدين قن يحقيق ً
نوعيا
العالمية والخصا ص العامية لددييان اإلالراهيميية .لقيد

من التطبيع حول الترويل للأرامية اإلنسيانية ومراعياة حقيوق اإلنسيان عليى السياحة

العالمية ونشر األفأار المتماثلة المتعلقة الالق ايا العالمية (دهشييري ،المصيدر السيابق:

مقدمة الميلف).

ضقييول عح قيية الت ييامن ب ي ف الييدين والعولميية علييى ضحلي ي قن العولميية هييي مييا العييد
خطاب ي يع الثقافيات والح يارات المحياذاة الع يها الع ً يا .ميا ّقن األدييان ،ميع
إزاليية الثغييور ،ييوك ّ
ضتمتييع الالقييدرة علييى قداء قدوار متاايييدة فييي عييال العولم ية .العبييارة

ْ
ْ
قخيييير  ،العولميييية ،الخلقهييييا إمأانييييية التيييي ثير فييييي الحييييدود والتفيييياق الملفييييت للنظيييير
ُ
للتصييادمات الثقافيييةُ ،ضفيياق وعي ْيي اإلنسييان الالعناصيير الثقافييية األخيير ا المعييايير
والق ْي والعادات واألديان .وهذا الوعي ،في الواقعٌ ،
وعيي النسيبية العيوال اتجتماعيية

– الثقافييية المختلفيية والمتعييددة .فييي ظييروك هييذي ،يصييعال جي ًيدا اإليمي ُ
يان ال ف ييلية
ْ
ُ
ٌّ
والدفاع عن ّ
ّ
ةبيعيي قني
صحت المطلقة في مقاب الثقافات األخر .
الخاا
العال
مع ضعف قه ّ مصادر التعرك إلى الهوية التقليدية فياألفراد المتعلقيون اليذلم المصيدر
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ّ
قي ً ا ّ
يتعرضون ألزمة الهوية والمعنى ،األمر الذي يت لى في إةار الشم وفقدان األمن
(ضاجيم9112 ،ل .)21 :ومع هذاّ ،
فدن اليدين ينبنيي عليى ق ي اعتقاديية وقخحقيية

را ة ومرصوصة ،فان  ،عليى اليرغ مين احتماليية إلحياق ال يرر الالهو ييات الثقافيية
ُ ْ
ْ
فييي عصيير العولمييةّ ،
المي ْعولييي علييى
يتمتييع الثبييات ملفييت للنظيير لت دييية دوري فييي العالييي

ق اا قصول األخحقية والمعيارية والمعنوية.
ُ
ً
وفقيا لهييذي الر يييةُ ،ض ّهيييئ العولميية األرضييية لعولميية الييدين ،وضتسيينى الفرصيية لدديييان
ّ
المدعييييية لتحقيييييق آمالهييييا ورغابهييييا مييييا العييييد الخطابييييية .صييييحي ّقن ظييييروك اإلةييييار

ً
الأح ييييأي لصيييناعة الهويييية الثقافيييية ضغيييدو ضيييعيفة ميييع عمليييية العولميية ويسييتولي
إحساا الالتغيير على ذهن المرء ،لأن في المقاب  ،يتسنى ف اء وا ع للغايية عليى
ُ
صيييعيد الحيييياة اتجتماعيييية للثقافيييات المختلفييية وقرضيييية ح يييور الثقافيييات واألدييييان
هييذي ،يتسيينى لدديييان العالمييية التعاليمهييا

المتعييددة (المصييدر نفس ي ) .وفييي ظييروك
الشاملة والنافذة قن ضب ّ ف خطابها الوا ع اتنتشار والمهيمن وضر يخ مأانتها.

الناء على ذلم ،يمأن ضعرييف العولمية ،ببنيتهيا العالميية جدييدة الظهيور ،عليى قنهيا
ْ
المنالة فرصة ألداء دور للدينّ .إن العولمية ،وإن يان يمأين لهيا قن ُضرافيق النيوع مين

عولمة الثقافة واألفأار الخاصة ،إت قنها في اآلن ذاضي ُض ّ
قيدل ً
فهميا لتمياياات الهو ييات

الدينية – الثقافية ،والوةنية ،والمحلية ،وضحترل القي والمعايير الدينية لدقوال المختلفية
قي ً يا ،وميين هييذا المنفييذ ،وميين خييح ل ضقييدي التسييهيحت وات ييتعدادات ات ضصييالية
السيريعة والشياملة لددييانُ ،ض ييف إليى نشياةاضها اتمتداديية (المصيدر نفسي ) .مين
هنا ،فالعملية العامة للعولمة هي التعريف الظهور نوع من القي اإل لهية المشيتر ةا مين
ْ
والح َيف ،والعدالة ،وات لتفات إلى الأرامة اإلنسانية ،وهاض ضلقى
مث  :معاداة الظل

العناية ليد جمييع األدييان اإل لهيية ،ويبي ّ ف عليى نحيو مين األنحياء «العموميية الدينيية»
(العاملي9112 ،ل.)071 :
_______________________________
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ب) العالقة التضادية واملتباينة
ضقول العحقة الت يادية والمتباينية بي ف اليدين والعولمية عليى افتيراض قن الر يية إليى

العولمة والدين

عحقة «ما العد الخطاب وما العيد السيردية» ضقيول عليى عح قية «األ نيا

ف ييي مقابي ي اآلخ يير» ،وف ييي النتي يية فعح ق يية ه يياض ف ضن ييدرج ض ييمن امتني ياع التن يياغ
واتنس الا ذلم ّقن األديان الأبر في العال ضاع العالميية وض يع م اةبيهيا فيي
ُ
نطياق قو يع ميين الثقافية واألرض الخاصيية مين جهية ،وميين جهية قخيير  ،فقيد ضبي ّيدت
ً
العولميية ،الظهورهييا الجديييد فييي العقييدين األخيييرين ،فاضحيية للت ييول وعيياالرة ميين ب ي ف
ّْ
األ ي ة ،ول ْضير ّْ
ظياهرة
قي ميانع يمنعهيا مين ذليم حتيى األدييان ،وقيد قلبسيت ي
ٍ
محوريتهيييا الخاصييية بهيييا و ْ َ
ْ
سيييتها ةبيعتهيييا الجدييييدة .العبيييارة قخييير  ،فيييي هيييذي

ّ
ات ييتراضي ية ،ض ي ّ ضلقييي النظييال الرق ييمالي الليبرالييي علييى قن ي آخيير حلقيية فييي النظييال
م الفة لهذا التيار ُي ْع ُّد المنالة الحر ة ّ
ضد هذا الخطاب الباحث عن
اإلداري ،و
الهيمنة والمحأول الاتندثار (ضاجيم ،المصدر السابق .)21 :فيي مقابي ذليم ،ضينهض
األديان الدنيوية لححتراب ّ
وضقدل نفسها فاضحية لقمي جمييع قالعياد الحيياة اإلنسيانية،

وفييي نتي يية هييذا الصييدال ييياع الغربيييون ّقن الثقافيية الغربييية والنمييوذج الغرب ي ّ همييا
ّ
الحقيقيين.
المنتصرانْ ،وي ُع ّدون قضباع األديان العالمية ه المنتصرين
إذا ما ّ
ّ
المفأيرين المسيلم ف ُور ىاهي حيول العولمية حصيلنا
قمعنا النظر في خطياب

على ارضباط هذا اتضجاي العالمي الموضوع الحداثة .ير العيض المفأيرين المسيلم ف

ينوات
قن العولميية هييي ميين آخيير المنت ييات المم وجيية للحداثيية .فمثلمييا ييان هنيياا لسي ٍ
دوما – ض ٌّاد بينهما ،فالعولمة قي ً ا ،الصيفتها ً
ةويلة ْب َو ٌن ب ف الحداثة والتراث و ً -
االنيا
يذلم ،ولين يحيدث بينهيا وبي ف اليدين ُّ
قي نيوع مين

ْ
ّ
شرعي للحداثة ،يتأون
غير
الحوار والتفاع اإليجاب ّ  .مين هنيا ،في غر المفأيرين المسيلم ف ،فيي الوقيت اليذي
ييير ون فيييي ّقن العولمييية ظييياهرة اجتماعيييية ت يمأييين ّ
ضجنبهيييا ،إت ّقن شيييغله الشييياغ
والحثه األ اا يتمر يا حيول إيجياد ّآليية وحي لحفي

هويية المسيلم ف فيي مقابي
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مشروع العولمة (الحنفي0299 ،ي.)91 :
في الحقيقة ،لو قلنا إن العولمة ّ
مبينة ت تمرار العمليات الناالعية عين المراحي األوليى
للحداثيية وإنهييا ييعي د وب فييي السيييطرة ميين ق ْب ي القييو ات ييتعمارية َ
قصي ْيد ميين
ّ
المتسلطة وقلنا إنها مترادفة لي «مشروع العولمة» ،حينّذ يمأن فه ُ
الشرعية لتدابيرها
ْ
اتضجيييياي الت ييييادي للحر ييييات الدينييييية فييييي مواجهيييية يييييطرة العييييال الحييييداثوي
والرق مالية الليبراليةّ .إن الدين ،الما ّ
ّ
نقيدي للعولميةُ ،يظهير ّردة فعي
يقدم مين فأير
ّ
الغربييية ويبييرز اعتقييادي بوجييود
فييي مقاب ي ضحقيييق نمي واحييد مفييروض ميين القييو
عولمييات متعييددة.

( -

:

مييا يقييول رونالييد روالرضسييون« ،الييدين ضر يييال نقييدي للعولميية»

 ،)Robertson,في هذا المجر  ،ضنهض الحر يات الدينيية األصيولية

قو الأاريامي ييية ،الت ي يييدها عل يييى التني ييوع الثق يييافي وض يييرورة اتعتن ييياء الالخلفي يييات
ْ
اتجتماعيييية المحليييية والثقافيييات المحليييية المتنوعييية ،لمواجهييية في َييرض ةريقييية ا يييتهحا
الرق مالية قو ق لوب الحياة الغربية على المجتمعات المحليية ،وضي ّ يد ،فيي ّردة فعلهيا
على دنيوية قو اضجاي علمانية الحداثية الغربيية ّ
وماديتهيا ،عليى التعدديية الثقافيية التيي
ّ
هي صورة مشألة لثقافة التعدد العالمي ،وضبر ز ضصادل واحتدال اتضجاهات الدينيية

مع التفسيرات الحداثوية الشمولية والعامة والمحتأيرة والمتسيلطة لليدنيا .فيي ف ياء
هذا نشهد فيي االتعياث الحر يات الدينيية األصيولية فيي عصير العولمية الحييث إنهيا

الييدقت ،ميين خييح ل إعييادة

تااليية الرام هييا السيا ييية واإليديولوجييية وإعييادة صييناعة

هوياضهييا الجمعييية الييالنظر إلييى الخلفييية الجدييييدة للعييال  ،المواجهيية اتضجيياي الغر بييي

الشمولي المطلق (دهشيري ،المصدر السابق :مقدمة الميلف).
ّإن جهود الحر ات الدينية من قج إيجاد نظيال اجتمياعي جدييد عليى ق ياا

الرغبييات اإليديولوجييية العاميية والثور ييية التييي ضشييتم علييى جميييع األنظميية الوةنييية قو
القومييية وقي ً يا التشييأيحت السيا ييية-اتجتماعييية ضقييول علييى ات لتفييات إلييى الييذات
الدينية والهوية الدينية األصيلة في مواجهة الرامل الحداثة الغربيية السيا يية والثقافيية

_______________________________
67 ______________________________

ثقافتنا

●

الدين والعولمة

السييلطوية .ضييرفض الحر ييات الدينييية األصييولية ،المسييلأها السييلبي ضجيياي البييرامل
الغربيييية الثقافيييية والسيا يييية التيييي ت ضييير إت قمي ًييرا واحي ًييدا ،اتحتأي ْ
ييار قو السيييلطوية
ّْ
والشييمولية اإليديولوجييية للنظييال الرق ييمالي الليبرالييي وذلييم الالتفاضهييا إلييى ُمسييلمات
العصيير التنييويري الغر ب ي  .وهأييذا ،فاألصييولية الدينييية ،الرف ييها النسييبية والعلمانييية
ْ
الغربية ،قزمعت قمرها قن ُضع ّد ،التطبيقها المعتقدات الدينية في جمييع م ياتت الحيياة

ْ
قدوات التغيير في الحياة اتجتماعيية والثقافيية للم تمعيات البشيرية
الفردية والعامة،
ُ
ً
ً
علييى ق يياا احتييرال التنييوع الثقييافي .يمأيين ْعي ّيد األصييولية الدينييية ظيياهرة معاصييرة
ً
ضنظيم يا جديي ًيدا الالت يييد علييى قهمييية التقاليييد
ضهييدك إلييى ضنظييي المجتمييع البشييري
وا ييتعمالها الطييرق جديييدة .ضيييمن األصييولية الدينييية ،الت يييدها علييى الت يياد ب ي ف
ْ
الثقافييية العالميييية العامييية والظيييروك المحليييية الخاصييية ،قن الاإلمأيييان إقامييية نيييوع مييين
التناغ واتنس ال ب ف الدين وب ف الحداثة (ت العصرية)ا الحيث ُي ْع ّد ُ
ضوافق التعالي
الدينييية مييع المظيياهر العصييرية الخاصي ْيية األ ي ْ
ياا لأغييير ميين الحر ييات األصييولية
ْ
ْ
اإليمان الالعصريات ً
جاءا ت يت اق من
المعاصرة .وعلى هذا األ اا ،يمأن قن ْن ُع ّد
الحر ات األصولية الدينية (المصدر نفس ).

في الواقع ،ضيمن الحر ات الدينية بازالة التغرييال عين العصيرية الميا ّ
ضقدمي مين
متعيددة للعصيرية قو باعييادة ضعرييف وإعيادة ضفسييير الت يدد الالت ييد علييى
ضفا ْيير
ٍ

وجييود عصييريات متعييددة ومتنوعيية حتييى ضمنييع علييى الغييرب ،بهييذي الطريقيية ،ميين
ْ
احتأاري العصرية ودفعها الاضجاي الحداثةّ .إن مين التنيوع ليرى وقفهيال المجتمعيات
للعصرنة في مقاب الر ية المتماثلة والمتسيلطة للحداثية الغربيية والت

ييد عليى ضعيدد

األشييأال الثقافييية واتجتماعييية للعصييرنة وضييرورة إعييادة صييناعة الييدين المنيياهل
جديييدة الييالنظر إلييى امتييداد ضيييار المعلومييات واتضصيياتتّ ،قد إلييى ضنييامي الحر ييات

ّ
ضمأنيت الحر يات
الدينية األصولية وعحقاضهيا المتبادلية عليى السياحة الدوليية .لقيد
الدينييية الجديييدة فييي عصيير التحي ّيول اتجتميياعي قن ضرضقييي النييوع ميين «الوحييدة فييي
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َ
التعدد ذاض » إلى ياحة الظهيور ،الحييث ْضليوي ُع ُن ْيق اتهتميال مين التماثي إليى التشياال
وميين اتخييتحك إلييى التنييوع .إن جميييع هييذي التحييوتت والعمليييات ُضنب ي عيين عناييية

الحر ات الدينية باعادة ضفسير وإعادة الناء البرامل الثقافية للعصرية وقي ً ا ضشييد
عصريات متعددة وضفا يير متعيددة للت يدد وإعيادة ضعريفي الميا يتنا يال ميع نسييل

المعيار الخاا للم تمعات البشرية.

في الواقع ،الحر ات الدينية في يعيها إليجياد ف ياء عيالمي جدييد نشيهد فيي
انس ال الدين مع عصريات م تلفة ْضبغي إيجاد نظال جديد على ق اا معطيات
ُ
غير غربية للعصرية ورفض اتحتأار قو لطة الحداثية الغربيية .العبيارة قخير  ،فيي
عال ٍ يتنامى في الوعي الاتختحفات ،يأون البحيث عين ّ
خلفيية مشيتر ة اليالتاامن
ّْ ٌ
ً
ّ
التنيو ع مسيلمة
اختيارا ضلتفت إلي األديان ،ذلم ّقن ضأيري
مع احترال التنوع الثقافي
لتقدير البشرية الواحدة التي ضواج مشأحت وضهديدات مشتر ة.

هأذا ،يت الف الدين ميع الحداثية فيي حي ف قني يتفاعي ميع العصيرية .ييذهال

الروا لورن

إلى القول إن الدين يستفيد من ماايا العصرية من غير قن ينقاد للقيي

.)Lawrence,

الحداثو يية مين مثي الفردانيية والنسيبية والليبراليية والعلمانيية ( :
العبييارة قخيير  ،يسييتطيع المتييدينون األصييوليون قن يأونييوا ضي ّيد الحداثيية وميين قنصييار

ّ
يمأيين األصييوليين الييدينيين ميين
العصييريةّ .إن هييذا التمييايا بي ف الحداثيية والعصييرية

ات ييتفادة م يين مااي ييا قدوات العولم يية م يين غي يير قن يقبل ييوا الي ي دوات الحداث يية الثقافي يية
والفأرية من قبي النسبية األخحقية ،والمواقف الليبرالية حول السلو ات الجنسيية
والعح ق ييات المتح ييررة بي ي ف الش ييباب والش يياالات ،واإليديولوجي يية العلماني يية ،واألخ ييحق

اإلالاحييية ،والفردانييية الليبرالييية .العبييارة قخيير  ،لقييد اصييطفى المتييدينون والحر ييات

األصيولية ،اليالنظر إلييى يعيه مين قجي العيودة إليى الييدين والعيث اتضجاهيات الدينييية
وإحيا هاً ،
نوعا من اتضجاي التقلييدي الجدييد فيي معتقيداضه وضيدابيره  ،ويف ّ يلون

يعيا ً
قن يشييألوا ي ً
واعييا ميين قجي إظهييار القييي الدينييية األصيييلة ،الحيييث إنهي ،
_______________________________
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يقييول شيياروت ،يقبلييون اليياألمور العلمييية والتقنييية للعصييرية لأيينه يرف ييون عناصيير

 .(Sharot,في هذي الحالة .يمأن ،باقامية
الت دد المعاصر الثقافية ) : -
ُ
ً
ً
عقحنييا
معييارا
الصلة ب ف الت دد وحر ات الدين القويية ،ات يتفادة مين العصيرية
يييد علييى

ميين قج ي اضخيياذ القييرار والت صيييص والتقيييي  ،ويمأيين ،فييي قثنيياء الت
ُ
العقا ييد والمبييادأل واألصييول والنصييوا المقد يية ،اضخيياذ اتضجاهييات العقحنييية فييي

التعام مع الق ايا الأونية.

ا يتلا إليى ّقن الحر يات الدينيية األصيولية ُضبيرز

ومع ميا يبق ،ييذهال مانويي
ً
نوعيا مين ّردة الفعي الدفاعيية ضجياي العولمية .ففرضييت هيي قن األصيوليين قياوموا إليى
ّ ً
فردانيية الهويية ،ذليم ّقنهي ْي ّ
ّ
ّ
عيدونها متعلقية الالحيياة فيي عحقاضهيا العالميية فيي
حد ميا
ٍ
السييلطة قو فييي المييال .وييير ّقن ضنظييي هييذي الحر ييات ْضشي ّ
يأ ْ ي ّ
يردة فعي علييى
:

 .)Castells,هأذا فيان

المعايير الثقافية واتجتماعية السا دة في العال (
ّ
ا ييتلا ّ
يميييا ب ي ف ضلقييي األصييوليين للعصييرية وب ي ف ّردات فعله ي ضجيياي الحداثيية.
ّْ
الحقيقيية هييي ّقن غيي ًيرا ميين األع يياء المرشييدين للحر ييات الدينييية المحافظيية ضلقييوا

ضعالي ْ فنية قو علمية قو ةبية قو ضجارية عن المجتمعات الحداثوية.
ّ
ً
التفاضيييا ذا الييال إليييى ضيييدخ الناشييط ف الييدينيين المحييافظ ف فييي الحييروب
ا ييتلا
ذلم لي يلتفيت

السيا ييية واألخحقي يية المتنوع يية .ف ييي حي ي ف قن األص ييوليين ،وهييي يرف ييون النس ييبية
األخحقيييية ويي ّ يييدون عليييى رفيييض اإلالاحيييية فيميييا يتعليييق الالعحقيييات المتحيييررة بييي ف
الشباب والشاالات ،يي ّ دون على جوانال الحياة الحداثوية من مث قهمية المسؤولية
الفردييية علييى درب الحييياة ،والعمي ميين غييير

لي وت ملي  ،واضخيياذ موقييف إيجيياب

ضجيياي التعلييي ويف ييلون الفييروع الفنييية والهند ييية وغييير المتعلقيية الدرا ييات الخطيياب

والعلول اإلنسانية.

فييي المل يييص ،ضسيييتفيد الحر ييات الدينييية األصييولية ميين

المعاصييرة

غييير ميين المص ييادر

تقني يات اتضصيياتت الجديييدة حتييى يتمأنييوا ميين ات ييتفادة منهييا فييي

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 66



●محمد رضا دهشيري

ّ
اليتحأ الييالتغييرات اتجتماعييية والثقافييية وضوضيي وضييرويل المعتقييدات الدينييية علييى
النطاق العال .وعلي  ،فقد ا تطاعت الحر ات الدينية األصولية قن ضطعن فيي قيي

العصرية الغربية المادوجة والغام ة في اآلن ذاض  ،الحييث إنهيا ضير قن اتزداوجييات

المتشن ة

التقليد في مقاب الت دد ،والمجتمع في مقاب الفرد ،والعال فيي مقابي

الخاا ،والحافا في مقابي اإلرادة ،والح هيوت فيي مقابي النا يوت ،لي ضلتفيت إليى
الدقا ق األدبيية و إليى وقيا ع الحيياة اتجتماعيية (دهشييري ،المصيدر السيابق ،مقدمية

الميلف).

في الوقت الذي ير في ا تلا قن مصير األديان ذاهال الاضجاي قحد ْ
خيار ين،
ً ً
فاما األصولية ّ
ّ
ْ
الخييار ين
خييارا ثالثيا بي ف ذينيم
وإما العلمانية ،يطرح ييغموند بوميان
ْ
في ظروك العولمة ،قت إن يقول على الصلة ب ف الدين والعصيرية ميع رفيض مفياهي
.)Bauman,
من الحداثة في الوقت ذاض  ،وهي ما ضي د على عملية العلمانية (
عي الفّات الدينية من قج العودة إلى ّنتها وضقليدها ٌ
مثلما يطرح غيدنا ،فان ْ
نوع
من ات يتراضي ّية غيير التقليديية قو الحداثويية بي ضقيول عليى إعيادة النظير إليى نفسيها

واضخاذ مسلم جديد ضجاي العل الحديث ،وت ّيما قن ضلم السنف والتقاليد ضت

 .)Giddens,ليذلم فيان العيث اليدين ينبنيي
وفيق الر يية اتجتماعيية ( : -
على إمأانية انس ال الدين مع العصرية .فيي هيذي الحالية يمأين فهي ُ حسا يية
األديان وحافاها على الساحة الدولية في عيها للتعريف الالتعالي الدينية في صلال

اهتمامها الالخصيا ص المحليية والشيعبية ،ويمأين ضبييان جهيود األصيوليين المتيدين ف
لجع العحقات اتجتماعية ْ
ذات صبغة قخحقيية جدييدة وذليم الات يتفادة مين قيوة

العحقات العالمية في ضواش ها ب ف المحلية وب ف العولمة ،فحمولة ضدبير دينيي عيالمي قو
ّ
عال يتطابق ويتساوق مع ضرويل وضقوية التنوع الثقافي ،الاإلضافة إلى ذليم ،ت ينبغيي
ً
ً
ظاهرة متماثلية ّ
ومتحيدة الشيأ بي إن لهيا ً
قنواعيا وقشيأات
ضصور األصولية الدينية
م تلفة وإن

ان ير قن الصلة ب ف الدين وب ف السيا ة مي سية مهمية ألداء دور
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ْ
ْ
الدين في العالي المعول وفيي ضيرويل ضعيالي اليدين الأونيية والشياملة عليى السياحة
الدولية.

املبحث الثاني :إعادة النظر يف عالقة الدين بالعوملة
يياه ف مت ي ْ
صيييحي قن هنييياا ،فيميييا يتعليييق الالعولمييية ،اضجي ْ
ييادين هميييا «العملي يية»
و«المشروع» ،وقد ض ّ عليى ذليم األ ياا ُ
عيرض مقارنيات ورى ً إيجابيية و يلبية فيي
إةار التفاع والت اد قو التداعيات اإليجابية والسلبية ب ف الدين والعولمة ،إت قن العيد

الدقة وإمعان النظر في مصدر هذي الظاهرة ،وفي قداوضها الصلبة والناعمة ،ودت لها
ّ
البرانية وشواهدها التاريخية ،يبدو قن القول العمليية هيذي الظياهرة قو مشيروعها ليي
ٌ
ل عحقة في الت ثير قو الت ثر في/الي الدين ،ذلم قن :
ً
ٌّ
ضحول ت يمأن الرجوع عن من جهات م تلفة و – على األق
قوت ،عملية العولمة
ْ
اتضجياه ف) .ليي فقي ت يمأين إحيياء ظيروك
– من الر ية التاريخية (في ح
ما قب المرحلية األخييرة للعولمية ،بي إن ضوقييف هيذي العمليية قو إالطاءهيا ُ
غيير ممأين
ّ
البتة .مع مرور األيال ،يتسيع نطياق العولمية وضتسيارع ق غير ،ويتفياق ضي ثر األشي اا

والفّات المختلفة بهذي العملية ،وضتقلص إمأانية التنحي عن ض ثيراضها (علي الاالا ي،

9111ل.)951 :
ّ
ثانيا ،في فرضية «العملية» ليي للعولمية ّ
ً
وموجي  ،بي إنهيا معييار ةبيعيي ت
محيرا
ّ
ينفم يستمر في ةريق ْوينفذ إلى جميع ُص ُيعد الحيياة البشيرية .إن العولمية فيي هيذي
ً
ْ
ّ
ييأح قل م ي ً
الفرضيييية ،ي ٌ
ييموناُ ،ض ّهييييئ المجيييال لتبيييادل المعطييييات
ييواء ضييي ّ ضلقيهيييا شي

واألفأ ييار ف ييي المج يياتت المختلف يية م يين الحي يياة اتجتماعي ييةا م يين قبيييي  :السيا يية،

واتقتصاد ،والعل  ،والثقافة ،والدين ،والمجتمع ،ويأون الخطاب السا د مع اليدين
ً
وقفأارا لها القدرة واإلمأانيية عليى الجيواب عين
ثقافات
قو األديان في هذا المجال
ٍ

مقت يييات الامييان والمأييان وعيين احتياجييات المجتمعييات المختلفيية فييي المجيياتت
ً
المذ ورة آنفا.
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ً
ً
ثالث يا ،فييي فرضييية التييداعيات والمشييروع قي ً يا ،ليين ضتغييير الظييروكا فوفق يا لهييذي
الر ية ،وإن انت الدول الغربية وقمريأا ُض ْع ُّد ُ
المي ر ْج األ اا لهذا المشروع ويقال
ّ
ْ
ّإن مشييروع العولميية مشي ٌ
يروع يسييتند إلييى ضصييمي والرنييامل مسييبق ف يت ل يى فييي إةييار
ا تراضي ية قو إيديولوجية الر ية خاصة ،والمحور األ اا لخطاب مشروع العولمية هيو
ّ
يييطرة وضسييل الثقافيية الغربييية ومحييو التنييوع الثقييافي ،األميير الييذي ضأييون نتي ت ي
الحتمية شيوع ثقافة التسل وات تهحا (ش اعي زند9112 ،ل)925 :ا لأن ت ّاليد

ميين التييذ ير قن «العولميية» معروضييية فيييي هيييذي الفرضيييية قي ً ييياا َ
قي ّإن المحي ّيير
األص ييليين لهيييذي المش ييروع ييييدقبون جاه ييدين ،مي ين خيييح ل ضو ّ يييله العمليييية العولمييية
ُ
وات تفادة من األدوات التقنية الصلبة الحديثة ،قن ُي َملوا الشأ الذين يريدون في
ف

األالعاد السيا ية واتقتصادية والثقافية واتجتماعية والدينية على شعوب الدنيا.

عملييية واحييدة،

فييي واقييع الحييال ،ت يعييدو قن يأييون ضحقيييق «عولميية مطلقيية»،
ً
خيات وق طورة ت هي مبنية عليى اليدت العينيية وت ضترضيال عنهيا إمأانيية منطقيية،
ّ
التشأ والت ي هو «عولمات عدييدة» ،ومين ق غير محياور
ب إن ما هو في ةور

ُ
«الحلقات العالمية» «عولمة الدين» .عحوة على ذليم ،الت صيص فيي ظياهرة خاصية
قمر ُج ّواني ،واألمير ُ
الج ّيواني ت يسيتوجال اإلجبيار فيي قبولي  .فياذن ييف للغيرب قن
يي ّ
يروج ثقافت ي ونماذج ي األخيير ويفرضييها الاإلجبييار علييى المجتمعييات األخيير
انيييت الحالييية ميييا ُزعييي  ،يييان ينبغيييي ّقن الغيييربييين يييانوا يسيييتطيعون قو قن
غييير ميين مييواةنيه نحييو العييض األديييان ،وت ي ّييما نحييو
يسييتطيعوا قن يمنعييوا مي ي
فلييو

الدين اإل حمي .النياء عليى ذليم ،فالحيديث فيي عمليية العولمية يأيون عين خطياب
النماذج حيث ّ
ضتمتع األديان اإل لهية ،الالنظر إلى شمولية ونفوذ ضعيالي األدييان وقيمهيا،
الموهبة قداء دور متاايد في ف اء «العولمات المتعددة».
ً
راالعا ،الدين ظياهرة فطريية ضرافيق اإلنسيان ْوضصيحب مين اليدء حياضي إليى نهايتهيا
(بييو ر9101 ،ل .)7 :قييد يأييون هييذا المي ي الجي ّيواني فييي مرحليية ميين مراح ي حييياة
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اإلنسان ،الالتاامن مع إيمان وضدين والحث عن الحق ،السبال العض اتنحرافيات التيي
ّ
ُ
ً
ةماعيا ويبحيث عين السيأينة والطم نينية
يولدها الخيارجْ ،ينشيد المصيلحة ويأيون

قي ً يييا ،وميين الممأيين قن يتغافيي المييرء عيين ضلييم الفطييرة الحقيقييية فييي ظييي هيييذي
الخصيا ص السييلبية ،لأيين الفطييرة اإلنسييانية فييي النهاييية ضأتشييف حاليية اهتمامهييا

ونباهتهييا .لهييذا السييبال نفسي  ،يقييول إرنسييت رينييان« :قييد ينتهييي ويتح شييى زميين حييياة
شيء نحب ْون ُع ّدي من ق باب الحياة .و ذلم قد ضوول الحرية والعلي والعقي

ٌ
والصناعةا لأن محال قن ينمحيي التيدين مين عليى صيفحة الحيياةا بي إن التيدين
ً
ً
والرهان يا شي ْ
ياهدين علييى الطييحن المدر يية المادييية – التييي ضبغييي حييب ْ
يييبقى دليييح
ً
الفأيير اإلنسيياني وحصييري فييي مييآزق حقيييرة للحييياة األرضيييية ( »-نقيييح عيين دراز،
0226ل .)012 :ميين هنييا ،الييافتراض قبييول مشييروعية مشييروع العولميية فليين ضنمحييي
ُ
األديان من صفحة قذهان حياة البشر .وقه ّ شاهد على هذي الق ية ح ُور اليدين
في الجوانال اتجتماعية للم تمعات الغربية وضفاق ميلها إلى األديان اإل لهية وت ّيما

إلى اإل حل.

لهذي األ باب ،يأون الحديث عن التفاع قو الت اد المطلق للعولمة والدين ً
قميرا
ً
دقيقيا (ميين حيييث ُ
غيير معقييول وغييير واقعي ّييّ .إن المنطقي ّْيي فهي ُ األدييان ً
منبعهييا،
فهميا
ومحتواها ،وم ا ُلهيا ،وفا ُ
وحينّيذ ُ
ةيرح خطياب التفاعي قو
يدضها ،ور ُيتهيا الأونيية)،
ٍ

الت يياد بينهمييا .فاألديييان فييي قحييد التقسيييمات ضنقس ي إلييى قرالييع فّييات ،هييي الفّيية
ُ
اتالتدا ية ،والفّة المحلية ،والفّة الوةنية ،والفّة العالمية .والفّات الثحث األ ْول ،السيبال

محدودييية نطاقهييا وضعاليمهييا ،ت ضحظييى الاتهتمييال الأييافي فييي ق ييية التفاع ي قو
الت يياد مييع معيييار العولميية ،مييا هييو مهي ّ وإشييأالي ويسييتغير ات ييتفهامات فييي عملييية
العولميية إنمييا هييو البتي ْية األديي ُ
يان التييي ضيياع قنهييا عالمييية واآلن ،العييد ّ
ةيهييا منعطفييات ميين
ْ
ً
التييياريخ ،ضواجييي ظييياهرة متناق ييية قي العولمييية المانحييية للفيييرا والمهي ّييددة .إن ظييياهرة
العولميية ،ضواجي  ،ميين ي جانييال ،هييذي األديي ْ
يان ،والخصييا ُص اإليديولوجييية للتعييالي
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الدينييية والمحتويييات ال ييرورية والأونييية لدديييان اإل لهييية هييي التييي ضحييدد ةريقيية
ْ
التفاع وماهية هذي المواجهة.
ّ
ً
الناء عليى ذليم ،فيان يح مين المسييحية والبوذيية اللتي ف ضاعميان العالميية ،ضي ثرت
ّْ
ً
قحيانا إلى ّردات فع في مواجهتهيا.
واضطرت
الظاهرة العولمة على نحو من األنحاء،
ضجياي اليدنيا

لأن من حيث قن ليست لهما في األ اا نظرة إيجابيية واضجياي نشي
وت ضريييان لنفسييهما ً
دورا مباشي ًيرا علييى صييعد الحييياة اتجتماعييية ،فانهمييا ت ضسييتغيران
ً
جييدات ذا الييال .إضييافة إلييى ذلييم ،ضأافلييية هييذين الييدين ف وانسي امهما مييع «عملييية
العلمانييية»  -التييي دفعتهمييا نحييو ّ
جوانييية الفييرد ،وانعاالييية المعاالييد ،وضسييييل المقد ييات

الخارقة للطبيعةّ ،
وحر رت الصعيد العال للحياة اتجتماعية من ضدخحضهما – ّقد إلى
ّ
ضقلص مواجهتهما وجدالهما مع عملية العولمة إلى ققصى درجات اتنخفاض (لمويد من
المعلومييات عيين التشييابهات واتفتراقييات انظيير:

ييدارنات ضيبييواري (9119ل) ،دييين شنا ييى ضطبيقييى ،ضرجمي

الالفار ية مرضية شنأالي ،ج  ،0ةهران :انتشارات

مت ،صص .)999-971

إن األديان الهندو ّيية ،والورادشيتية ،واليهوديية ،والأونفشيو يية ،وإن لي ضأين
لهييا مييياة الحاعتنيياء اليياألمور الدنيوييية واتجتماعييية وضظهيير ّردات فعي  ،اليياختحك فيمييا
بينها ،ضجاي ال غوةات الخارجيية لأسير المقاومية التعليميية والتي ثير فيي قضباعهيا ،إت

قنهييا ،السييبال ميااضهييا الوةنييية والقومييية ،ليين ضأييون الح ي األديييان العالمييية ،نشييطة

و ونية مع الوجوي المختلفة للظاهرة الأونية (ش اعي زند ،المصدر السابق-929 :

.)925

إن ق غيير األديييان ،وإن

انييت ّ
ّ
ّ
والمحوليية،
القيميية الديناميأييية،
ضتمتييع الالمفيياهي

والمشتر ة ،من مث  :القي األخحقية الثاالتة ،والمعنوية ،والباعثة على السأينة و ،...

إت قن هذي المفاهي في قغلال األديان الحالية في الدنيا – ما عدا الدين اإل حمي –

ت ضملم األداة والقدرة على الوقوك في وج العولمة ،واإل يحل فقي  ،الميا يمليم مين
ُ
دورا ً
ينشد العولمة والعقحنية ويمأن ل قن ّ
ييدي ً
الارزا
مياة مرونة التعالي والعقحنية،
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في اتنس ال قو عدل اتنس ال مع هذي العملية.

لذلم ،فان قعقد الت ثيرات المتبادلة وق غرهيا ضرا ًميا ضت ليى فيي العح قيات بي ف

عملية العولمة وب ف الدين اإل حمي .وميع قن ميياة «العالميية» و«الشيمولية» و«الحيو يية»
للدين اإل حمي ّقدت إلى قن يطرح هيذا اليدين ،فيي السييرة التاريخيية – اتجتماعيية
ً
ْ
نماذج خاصية وم تلفية الالمقارنية ميع األدييان اإل لهيية األخير  ،فيان
للدول اإل حمية،
ً
آنفيييا لييي ضمنييع هيييذا الييدين ميين قن يأييون ً
مرنيييا ويتطييابق مييع
الظييروك الميييذ ورة

الخلفيات اتجتماعية المتباينة والظروك التاريخية المختلفة ولن ضمنع ذلم .إن حمولية
يييون اإل يييحل يتطيييابق ويت ليييى فيييي الخلفييييات اتجتماعيييية المختلفييية ،ضمأييين قن

ْضأتسال على نطاق قو ع من إمعيان النظير فيي الدرا يات التاريخيية وات يتقرا ية،
وذلم من خح ل التمحيص ،والت ّم في خصا ص العض ضعاليمي قي ً يا .وإن يان

ً
ممأن يا قن العييض المسييلم ف ل ي يأونييوا قييد ا ييتفادوا ميين جميييع هييذي الحمييوتت
و ييانوا قييد حبسييوا قنفسييه داخ ي ق ييي ة التقليييد والتح ّ يير الحديدييية .إن ظيياهرة
العولميية ،لهييذا السييبال الال ييب  ،ليسييت فقي ت ُضعي ّيد ظيياهرة غريبيية ومهي ّيددة لدديييان
العالمية والأونية

اإل حل ،ب هي ظاهرة مانحة للفرا وفعالية .فياذا

يان فيي

هذي الت رالة احتمال وجود التهديد فهو ضهديد ينبع في األ اا من ضقصير وضيعف
ً
قضباعها في فه ظروفها ومتطلباضها ً
صحيحا و ذلم في الع يا عين شيف
فهما

الحمييوتت وا ييت دامها حيييث يجييال وقيا ييها قيا ً يا صي ً
يحيحا .فييي هييذا المجيير ،
ُ
ْق ّ
عدت دينامية الفق الشيعي ،الالنظر إلى النا على اتجتهاد ،متطلبات انس ال هيذا
ّْ
وهي األرضيية لجهيود العلمياء الشييعة لح يتفادة مين
المذهال مع الظروك الامأانية
ُ
فرا العولمة من خح ل إدارة الامان.
املبحث الثالث :اإلسالم يف عملية العوملة :األصول واحلموالت
لدصييول األخحقييية فييي الييدين اإل ييحمي المب ي ف مصي ٌ
يدر فطي ّ
يري ،وهنيياا قهمييية
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بيييرة لشيييوع العييض المفيياهي ميين قبي ي  :العداليية اتجتماعييية ،والتعيياون اإلنسيياني،
والخحفة اإل لهية ،ومن الحرييات المعقولية وت ّييما ات يتناد إليى ّ
ضقيدل حريية الفأير

على حرية العقيدة .إن ّ
ضقيدل حريية الفأير عليى حريية العقييدة يعنيي قني ت ّاليد مين
ّ
يتمأن ةبقييات المجتمييع البشييري قجمييع قن ضنييال
إعييداد قرضييية وم ييال منا ي ْيب ف لتي
ّْ
مقدمة عليى حريية
م ال الفأر والتفأير الحرية .الناء على ذلم ،فحرية التفأير
العقي ييدة ،ذل ييم قن حر ي يية العقييييدة ضعن ييي قن يس ييتطيع البش يير اص ييطفاء معتقيييداضه

وعقا ييده الدينييية التييي يبغونهييا الحر يييةا فييي ح ي ف قن حر ييية التفأييير ضعنييي إعييداد
األرضييية والف يياء المنا ي ْيب ف للتفأييير والت مي (دهشيييري ،المصييدر السييابقّ ،
مقدميية

الميلف).

وعلى هيذا األ ياا يمأين إظهيار ّردة فعي ضجياي مشيروع العولمية المفيروض مين
ُ
ُ
جهة ،ومن جهة قخر ات تفادة من األرضية التي قع ّدت في العمليية العامية للعولميةا

َ
قي ات ييتفادة ميين التيييداعيات اإليجابييية للعولميية ومقارنتهييا ميييع آثارهييا السييلبية .فييي
ُ
ً
ً
الحقيقييةُ ،ض ْعي ّيد العولميية ،ميين وجهيية نظيير ميين يقولييون العملييية العولميية ،إمأانييية وفرصيية
ً
ً
ً
وقرضية ت ضحم في ذاضها إيديولوجية ور الة ضد العقحنية وضد الدين ،وت يمأن
ُ
ْعي ّيدها مثي «مشييروع العولميية» قو «عولميية العييال » ومييا ضحملي ميين ثقافيية غربييية ضرضأييا
على إرادة السلطة السيا ية ،حيث ضهدك إلى السيطرة العلمانية والمادية على الدين

والمعنو ييية .إن «العولميية» ،الحسييال قييول العييض العلميياء المسييلم ف ،مث ي محمييد قطييال،
ً
«لييي فق ي ت ضي ّ
ييدي إلييى ض ييعيف الييدين وةييردي ب ي ضقي ّيدل للييدين هدييية لتقويت ي
وانتشاري ونشر اليقظة اإل حمية في جميع نقاط البسيطة» (قطال9111 ،ل.)09 :
في واقع الحال ،يمأن اإلقرار واتعتيراك الي ن ّ
التيدين فيي عصير العولمية يت ليى
ْ
قي مقاوميية مشييروع العولميية المفييروض ً
يأل فّ :
األول الشييأ المقيياولَ ،
فرض يا،
فييي شي

والثاني هو الشأ المر ن ،قي ات تفادة من ضقنيات الغرب ونشاةاض العلمية لتطيوير
األهداك والمقاصد الدينية وضرويل التعالي اإل حمية.

_______________________________
67 ______________________________

ثقافتنا

●

الدين والعولمة

يستطيع المسلمون ،على ق اا اتضجاي التفاعلي والمر ن ب ف اليدين وبي ف العولمية،

قن يستفيدوا من ضقنيات اتضصياتت الجدييدة لترقيية العح قيات ومفاقمية التعيامحت

مع القيية المتيدين ف .وهيذا النيوع مين التقنييات يسيتطيع قن يت ياوز الحيدود الجغرافيية
ْ
والثقافية وقن ُي ْع ّد قداة منا بة لنق قفأار اإل حل الخالص و يذلم لر ي صيورة
إيجابية ل وإزالية صيورض السيلبية ميع األخيذ الالحسيبان ف ياء اإلعيحل الغربي القيا
ٌ
على الت ويف من اإل حل .لأن ت ّالد من ات لتفات إليى قن ف ياء العولمية ييف ذو
ّْ
حدين يمأن ل قن يخلق ّ
ضحديات للثقافة اإل حمية ويجعلها في مواجهة ومنافسة
ْ
ّ
مييع الثقافييات األخيير وت ي ّييما ثقافيية الغييرب المتسييلطة ،ويمأيين ل ي قي ً يا قن ُيعي ّيد

فرصة فرييدة لنشير التعيالي اإل يحمية الثر يية عليى السياحة العالميية .ليذلم ،علينيا قن
ّ
نميا في هذا الباب ب ف األداة والفأر والشأ عال ب ف القيمة والمنهل .فلنا فأرنيا

وضفأيرنييا الخيياا النييا ونييدقب جاهييدين قن نقي ّيدل للم تمعييات قيمنييا الخاصيية النييا،
ْ
لأيين فييي اآلن ذاضي نسييعى إلييى قن نسييتفيد ميين األرضييية المي ُيي ْع ّدة فييي دنيييا المعلومييات

واتضصاتت واألدوات ومناهل اتضصال الحديثية واإلعيحل ات يتفادة القصيو حتيى
يتسنى لنا قن نقيود األفأيار العالميية العامية فيي اتضجياي اليذي نشيتهي ْونبغيي ،وهيذي
األفأ ييار ه ييي الميييي إل ييى عولم يية اإلنس ييان والع ييودة إل ييى الفط ييرة البش ييرية المتأامل يية

(دهشيري ،المصدر السابق.)11-01 :
ُ ْ ّْ
إذا ما ض ّملنا العولمة من وجهة النظر العملية ،وجدنا قن األرضية المييعدة فيي العصير
الحالي لي فق ت ضحول دون نشر اليدين اإل يحمي والسيط بي إنهيا ُض ّهييئ قرضيية

ٌّ
عيالمي
منا بة لعولمة اإل حل قي ً اا مع األخذ الالحسبان قن اإل حل في ذاض وماهيت
ُ ْ
ّ
وعقحني .وعلي  ،يمأن القول لقد قع ّد ف اء منا ال ،فيي عصير العولمية ،لشيمولية
فق ل ُضلق العولمية الاليدين

القي وضبيان الرى والمعتقدات الدينية .في الواقع ،لي
َ
وضعت فيي قليال اهتماميات البشير المعاصيرين .إن اإلنسيان المعاصير،
إلى الهامش ب

ْ
اليول ،يشعر الالحاجة إلى الدين والتعالي الدينية ق غر من قي زمين م يىا ذليم قن
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جميييع األديييان السييماوية ،الييدعوضها إلييى لميية التوحيييد المشييتر ة و إلييى الوحدانييية،
ضرشد البشرية إلى الهداية واأل لوهية .في ف ياء هيذاّ ،
يتمتيع الفأير اليديني وحيوار

األديان ال همية ملفتة للنظر.
وعاما ر ُ
إن ون اإل حل ً
عالميا ً
دينا ً
الت هداية جميع البشر ونجاضه في جمييع
ٌ
األعصار واألجيال دت لة على ر يت العميقة والجامعة المانعة لدميور الدنيويية ،واليدين
ييدين معقييول يتطييابق مييع العقي اإلنسيياني والفطييرة

اإل ييحمي ،إضييافة إلييى ذلييم،
اإلنسييانية ومي ّ
يرو ٍج للتعييالي األخحقييية والمعنوييية ،يسييتوجال ض ي م ف الحاجييات الروحييية
والنفسية للبشر ونجاة البشرية من الحيرة والتي .
ً
ً
ييامح و ي ْ
ً
ييون ضعاليمييي عقحنيييية و يييون
جامعيييا و ي
إن يييون اليييدين اإل يييحمي

معارفيي العميقيية وضعاليميي المعنو ييية والعرفانييية واألخحقييية ،وقوانينيي المتقنيية ،وقوامييري
ٌ
العملييية فييي خدميية حييياة اإلنسييان الفردييية واتجتماعييية ،دت ليية علييى قن هييذا الييدين

يلتفت إلى جميع قالعاد الحياة البشرية .في الواقع ،إذا قخيذنا الالحسيبان هيدك ونيوع
ْ
ر ييالة وماهيييية ضعيييالي اإل يييحل الأونيييية ،يمأييين قن ْن ُعي ّييد عالميييية اليييدين اإل يييحمي
ً
خاصيت الذاضية ،ذلم ّقن اإل حلً ،
ْ
دينا ،ير قن حقوق ضعود للبشيرية قاةبية وللبشير
ً
افيية .فييي الحقيقية ،عولميية اإل ييحل ضعنييي عولميية العلي والعقحنييية والمعنو ييية والعداليية
ُ
واألمن والتطور ّ
وعلو البشر في جميع قرجياء المعميورةُ ،وض ْع ّيد دعيوة اإل يحل إليى العلي
ً
والتعقلن واتعتيدال واحيدة مين م ياتت العولمية ومقبوليتهيا وشيموليتها عليى السياحة

الدولية (المصدر نفس ).

ً
محيورا ق ا ًييا
يمأن إثبات عالمية الدين اإل حمي وقيام عليى العدالية الصيفت

مع األخذ الالحسبان محتيو ضعاليمي وآييات القيرآن الأيري السيماوية وميا جياء فيي

المصييادر اإل ييحمية األصيييلة ميين ضصييريحات :علييى ييبي المثييال ضمأيين اإلشييارة إلييى

الحاتت التالية:
ْ
ُ َ ْ ُّ ْ ّْ ُ ّ ْ ُ ُ
يول الل إ ْل َيي ُ
أَ
 .0ر الة النبي األ رل (ا) العالمية :ق يا قيهيا النياا إنيي ر
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ْ َ ْ ْ ّْ
ّْ ً ّ ْ
اا إت ْ افيية ل ّلنيياا ( ييب )92 :ا ْ و ْمييا
ْجم ًيع يا( األعييراك)052 :ا ْ و ْمييا ق َر ْ ييلن
ْ َ ْ ْ ّْ
ّْ
ْ ّْ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ
ً َّ ْ
يان ْعليى ْع َبيدي
اا إت ْر َح ْمة لل ْعالم ْف( األنبياء)016 :ا ْ ض ْب ْار ْا اليذي نيو ل الفرق
ق َر ْ لن
ْ
ْ
َ ْ ْ ْ ْ ُْ ً ْ
ْ ُ ْ َ ْ
وحا ْوآل إ َال ْيراهي ْ ْوآل
ون لل ْعالم ْف ْنذ ًيرا( الفرقان)0 :ا إ ّن الل اصطفى آدل ون
ليأ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ َ
ْ َ ْ
ع َم ْر ْان ْعلى ال ْعالم ْف( آل عمران)11 :ا ُ ه ْو الذي ق َر ْ ْر ُ ول ُ الال ُه ْد ْودين ال ْح ّق
ل ُي َظه ْر ُي ْع ْلى ّ
الدين ُ ّل ْو ْل َو ْ ر ْي الَ ُم َشر ُ ْ
ون( الصف.)2 :
لقييد قشييير فييي هييذي اآليييات إلييى قن نبي ّيي اإل ييحل األ ييرل (ا) ْيعييرض ر ييالت
ُّ
ً
القرآنييية التييي هييي الييوحي اإل لهييي نفسي الخاصي ّيية األالدييية للبشيير افيية .ضييدل اآليييات

المذ ورة على شمولية وعالمية نظال اإل حل الحقوقي و ونية ر الة النبيي األ يرل

(ا) لجميع البشر.
ْ
ّ
َ
ّ
ْ
ْ
ً
 .9نييوول القييرآن للعاليييم ف قجمييع وللبشيير قاةبييةْ  :و ْمييا ُهي ْيو إت ذ َ ي ٌير لل ْعييالم ْف
ُ
(القل  .)59وفي جميع الحاتت التي ضبدق فيها اآليات القرآنية الخطاب عال ييا ّقيهيا
أ ُ ّْالذي ْخ ْل ْق ُ
ّْالناا دت لة على عالمية القرآن ،مث ْ  :يا ْق ُّي ْها ّْالن ُاا َاع ُب ُد َوا ْر ّْال ُ
أَ
ْ
أ َ ْل ْع ّْل ُ
ين ميين ْقي َيبل ُ
أ ي َ ْض ّْت ُقي ْ
ْو ّْالييذ ْ
ياا ْقي َيد ْجيياء ُ ُ
يون( البقييرة)90 :ا ْ يييا ق ُّي ْهييا ّْالني ُ
ّْ
أ ُف ُر َوا ْفيا ّْن لل ْميا فيي ّْ
أ َ ْو إن ْض َ
أ َ ْفآم ُن َوا ْخ َي ًرا ّْل ُ
الر ُ ُول ال َال ْح ّق من ّْر ّال ُ
الس ْيم ْاوات
ْ
ْ ْ
ياا ْقي َيد ْجيياء ُ
يان ُّ
األ َرض ْو ْ ي ْ
الل ْعل ًيميا ْحأ ًيميا( النسيياء)061 :ا ْ يييا ق ُّي ْهييا ّْالني ُ
و
ْ
ُ
أ َ ْوق ْنا َل ْنا إ ْل َي ُ
ان ّمن ّْر ّال ُ
ُال َر ْه ٌ
أ َ ُن ًورا ّمب ًينا( النساء.)062 :
َ ْ ْ ّْ ّْ
الل التيي
ّ .1ثمة قيوان ف منسي مة ميع الفطيرة اإلنسيانية ومتوافقية معهيا :فطيرة
ْ
ْ ْ
ْ َْ
ْ
ف ْط ْر ّالن ْاا ْعل َي ْها ت ْض َبدي لخلق الل( الرول.)11

ْ
 .2الر ييية الجامعيية والأامليية لجميييع جوانييال الأييون والحاجييات البشييريةّ  :مييا
ْ َْ ً ّ ُ ّ
ْ
ْْ
ف ّر َة ْنا في الأ ْتاب من ش َي ٍء( األنعال)12 :ا وقن الل وصف القرآن ضبيانا لأي
ْ
ش َي ٍء( النح .)22 :

 . 5اتهتمييال الحاجييات البشيير المعنو ييية ور ي خطييوط الحييياة المعقوليية (المعنو ييية،
والعقحنييية ،واتعتييدال) :فاآليييات الأريميية الداليية علييى المعنو ييية ميين مثي ْ  :ي َع ْل ُمي ْ
يون
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ْ ً ّ ْ َ ْ ْ ُّ
الد َن ْيا ْو ُه َ ْعن َاآلخ ْرة ُه َ ْغاف ُل ْ
ون( الرول)6ا وعلى العقحنية من
ظاهرا من الحياة
ْ
ْ َ ْ َْ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
ْ
األ َمثييال ْن َ يير ُب ْها ل ّلنيياا ْو ْمييا ْي َعقل ْهييا إت ال ْعييال ُم ْ
ون( العنأبييوت)21 :ا
مث ي  :وضلييم
ْ
ُ َ
ْ
َ
َْ
وعليى اتعتيدال ميين مثي َ  :اعييدلوا ُه ْيو قق ْير ُب ل ّلتقي ْيو ( الما يدة)2 :ا قو ْ و ْ ييذل ْم
َ
ُْ ً
ْج ْعل ْنا ُ َ ق ّمة ْو ْ ًطا( البقرة.)021 :

 .7الت يد على مساواة جميع البشر ورفض التمييا العنصري واألف لية العرقية
ْ
ُ َ
ْ ْ َ
ْ َ ْ
– المادييية والقومييية واللغوييية :ق ي ْيييا ق َهيي الأ ْتيياب ْض ْعييال َوا إلييى ْ ل ْمي ٍية ْ ْييواء ْب َي ْن ْنييا
ْ
ّْ
ْ ْ ْ ُ ْ ّْ
ْ ً ْ ْ ْ
ْ َ
أ َ قت ْن َع ُب ْد إت الل ْوت ُنشر ْا ال ش َيّا ْوت ْي ّت ذ ْال َع ُ ْينا ْال َع ً يا ق َر ْال ًااليا ّمين ُدون الل
و ب َين
ْ ْ ُّ ْ ّْ ُ ْ
ْ ْ ّْ َ َ ْ ُ ُ َ
ْ
ييوا َاشي ْييه ُد َوا ال ْ ّْنيييا ُم َسيييل ُم ْ
يياا إ ّنيييا
ون( آل عمييران)72 :ا ييييا قيهيييا الني
فيييان ضوليييوا فقولي
ْخ ْل َق ْنا ُ ّمين ْذ ْ ير ْو ُق ْنثيى ْو ْج ْع َل ْنيا ُ َ ُش ُيع ًوالا ْو ْق ْبا ي ْ ل ْت ْع ْيار ُفوا إ ّْن ْق َ ْير ْم ُ
أ َ ع ْنيد
ٍ
ّْ
ْ
الل ْق َض ْقا ُ َ إ ّْن ا ْ
لل ْعلي ٌ خب ٌير( الح رات.)01 :
ْ
ّ
ْ ْ ْ
 .6رفض ضسل وعبودية غير اللْ  :وت ْي ّت ذ ْال َع ُ ْنا ْال َع ً ا ق َر ْال ًاالا ّمين ُدون الل
ً
ْ ْ َ َ
لل ل َل ْ
(آل عمران)72 :ا ْ و ْلن ْي َج ْع ْ ا ُ
ين ْعلى ال ُمييمن ْف ْ يبيح( النسياء،)020 :
أافر
ْ
َ
ْ َ
ورفض الجور والفساد الأ قشأال والي ّي حيافا يانْ  :وت ُضفس ُيدوا فيي األ َرض
ْ
ْال َع ْد إ َصحح ْها( األعراك.)57 :

َ
َ ْْ
 .2الدعوة إلى العدالة والقس ُ ُ  :ونوا ق ّوام ْف الالق َس
َ
ْ
َ
 ،)015قو إ ّن الل ْي ُم ُر الال ْع َدل ْواإل َح ْسان( النح .)21 :
ّْ
ْْ
ّ
ْْ
الو ُبيور مين ْال َعيد اليذ َ ر ق ّن
 .2التبشير الت ي م تمع عالميْ  :ولق َد ْ ْت َب ْنا فيي
ْ
ين ْآم ُنييوا مي ُ
ون( األنبييياء)015 :ا ْ و ْعي ْيد ا ُ
الصييال ُح ْ
لل ّْالييذ ْ
ينأ َ
َاأل َر ْض ْير ُث ْهييا ع ْبيياد ْي ّْ
َْ
َ ْْ
ُ
ْ
ّْ
األ َرض ْ ْميييا ا َ ي ْييت َ ْل ْف ّْاليييذ ْ
ين مييين ْقي َييبله َ
الصيييال ْحات ل ْي َسي ْييت لف ّن ُه فيييي
ْو ْعمليييوا
ْ
ّْ
ْ ْْ
ْ
ْ
ُْْْ ّ ْْ ْ
ْ
أن ّف ل ُه َ د ْين ُه ُ الذي َار ْض ْ يى ل ُهي َ ْول ُي ْب ّيدل ّن ُه ّمين ْال َعيد خ َيوفه َ ق َم ًنيا ْي َع ُب ُيد ْونني ت
وليم
ُ
َ
ْ
ْ
ون ب ْش َي ًّا ْو ْمين ْ ْف ْير ْال َع ْيد ْذل ْيم ف َولّ ْيم ُهي ُ ال ْفا ُيق ْ
ُي َشر ُ ْ
ون( النيور)55 :ا ْ ييا
ّْ
َ ُُ َ
ّ َ
ٌ
ّْ ً ْ ْ َ ُ
الش َي ْطان إ ّْن ُ ْل ُ
ْق ُّي ْها ّْالذ ْ
أ َ ْع ُيد ّو
السل ْ آفة ْوت ْض ّتب ُعوا خ ُط ْوات
ين ْآم ُنوا َادخلوا في
ُ
ّمب ٌف( البقرة.)912 :

ُ
ش ْه ْداء لل( النساء:
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ْ
قم ٌف الالذ ر قن عولمة اإل حل ت ْضحول دون عولمة األديان قو دون عولمية اليدين،
ً
ذلييم ّقن لجميييع األديييان ماهييية واحييدة ،وهييي ات ييتناد إلييى نشيير المعنوييية واألخييحق

اإلنسييانية والعداليية اتجتماعييية .النيياء علييى ذلييم ،فييان نشيير الييدين اإل ييحمي ت يعنييي
ً
محو القية األديان ب يعني قن اإل حل ّ
يتمتع ال فأار فريدة وق غر ضأامح الالمقارنة
مع القية األديان ،ول إمأانيية التفاعي ميع القيية األدييان لعولمية اليدين واألخيحق فيي

المجتمعات النامية ،الحيث يمأن لنا قن نشهد في المستقب عولمة المعنو يية التيي هيي،
الالمنا بة ،ر الة الثورة اإل حمية اإليرانية قي ً ا في هذا المجال.
وهأذا ،لي

فق

ت ضنتهي العولمة إلى التفرقة ب ف األديان ب إنها ُض ّهيئ األرضية

والف اء لحلتقاء الديني والحوار الديني حتى ضستطيع األديان ،الات تناد إلى ما بينها

ميين مشييتر ات

غيييرة وجييذورها فييي الفطر ييية والات ييتناد إلييى األخييحق والعداليية

الفردي يية واتجتماعي يية ودور العا ل يية ف ييي ضقو ي يية البني يية اتجتماعي يية وض ييرورة إش ييراا
ْ
ْ
الشييعوب فييي ضحديييد مصييا رها والت طييي لمسييتقبلها ،قن ُضعي ّيد قرضييية الحييوار للفه ي
المشترا ،وإيجاد النقاط المشتر ة ،والترقية الاألخحق والمعنوية.
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