● حيدر حب اهلل

حيدر حب اهلل*

العـولـمة وعالـميّة الـدين
(الصفحات )801 -18
ملخّص
في خضم العولمة االقتصادية والثقافيةة والييايةية الراةيةة فةي العةالم اليةو
ً
يطرح التياؤل التالي نفيه ةة انطالقا من طبيعة العالقة بين الدين كنموذج وبين
العولمةةة كهةةا ر ة ةة ةةه نةةال ةولمةةة فةةي ا طةةار الةةدينيه ةةه إ ّن الةةدين يقة ّةد

مشروةه للخالص وتصوره لنهاية التاةيخ ةلى أيس ّ
ةولمية لتشكيه ةالم جديد
ّ
المهدويةة فةةي إطار ةا الةةديني العةا الة
ةلةى مرتكةتات دينيةةةه ةه إ ّن فكةةر

ّ
تقريبا ّ
ً
تعبر ةةن مشةرو ةةة واأل ةم ةةن ةقةه ةةة ةةولم ّي
تلتقي ةليه كافة الديانات
يريد الدين في إطاره تحقيق صيغة من صيغ كوننة العالم كلهه
ً
أ إن القضةةية ةةي أن نةةال فرقةةا بةةين العولمةةة والعالميةةةه نةةال فةةر بةةين

الشةةمولية وا لغةةانه نةةال فةةر بةةين نشةةر ثقافةةة التوحيةةد وبةةين إفنةةان الثقافةةات
األخر ى وبالمطلقه

ّ
الرةةوا ةةةن التيةةاتالت المةة كور أةةةاله يتطلةةب تقةةديم صةةياتات متكاملةةةة

لموضةةوةات جو ريةةة فةةي الةةدين يمكةةن مةةن خال لسةةا تحديةةد الميةةافة التةةي تق ة بةةين
ً
ّ
الناتميةةة التةةي ية من بهةةا
الةةدين وبةةين العولمةةة بمفهومهةةا اليةةامدال فهنةةال مةةثال فكةةر

ا يال ويعتبر من خال لسا أنه الصياتة الكاملة للدين وأنه ليس ثمة صياتة أكمهال

*  -مفكر وباحث ورميس تحرير فصلية نصوص معاصر .
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و نال فكر الرامعية والشمول الديني التي تر ى أن ا يال ليس فقة

ً
مكةالمال

من حيث تركيبته الدينية ةة إذا أخ نا قياس الوحي إلى مصدره ةة به إن ا ا يةال
ّ
ٌ
المتطلبةات البشةرية التةي يةر ى ّأنةه جةان ّ
لييةد الفةرا
مكالمه حتى من ناحيةة طبيعةة

فيها بحيث إن أية حاجة بشرية مهما كانت وأينما كانت يمكن أن ترد ً
جوابا لسةا
في الدين نفيهال و نال ً
ّ
ّ
وممتةد
المهدوية بما تحمله من توليفة كبيةر
أيضا فكر
ّ
التصةو ر الموجةود
اال ما ةو

ّ
التصو رات القاممة ةلى مفا يم بنيوية في موضوةنا
من
ّ
ّ
ةكالية الحةةر فةةي تصة ّةو ر فكةةر المهدويةةة فةةي العقةةه
المهدويةةةه إةة
ةةةن موضةةوةة
ً
ً
دينيا ةلى ضون فكر المهدويةه وك لك نال
الشيعي مثال ه نهاية التاةيخ المتبلور
ّ
ً
أيضةةةا التةةةاةيخ الةةةديني فيمةةةا يتعلةةةق بالتفاةةةةه بةةةين األديةةةان والحضةةةارات ...وقضةةةية

ّ
ّ
النهريةات الفليةفية والكالميةة
القو في فرض الدين إلةى تيةر ذلةك مةن
ايتخدا
ّ
الحقوقية ةة التةي ال يمكةن تراوز ةا إذا أة يةد لموضةو العال قةة بةين
والتاةينية ةة وحتى
الدين والعولمة أن يكالمه.
ّ
وحيث إنه من الصعب الدخول في كه ة ه التفاصةيه فةي ة ه الع الةة ف ننةا

نقتصر في منه ة بحثنا ةلى إبدان نو مةن المقارنةة بةين الصةيغة الدينيةة للعولمةة ةةة إن
صة ّ التعبيةةر ةةة وبةةين الواقة الموجةةود ً
ّيت ةةه إلةةى اليةةيطر ةلةةى العةةالم
حاليةةا لسةةا والة

ّ
مهم ً
كلهال و ا يعني أن ه المقارنة مفتقر إلى ةنصر ّ
جةدا مةن ةناصةر المالحهةة
ٌ
المتدوجة؛ ّ
ألن العولمة الفعلية ةبار ةن واق ؛ أ صيغة نهريةة ال نقرأ ةا فةي الكالةب
وفي التصور الة قدمةه م ّييةو ا ّ
ومنهرو ةا ةلةى كافةة الصةعد فحيةبال وإنمةا

نطالعها في الميدان النارجي فيما ايتدةته من نتامج وآثار حقيقية ةلى العالم كلهال
ًّ
ً
نهريةةال أ
لكننا من جهةة أخةر ى نحةاول أن نقةرأ العنصةر الثةاني مةن المقارنةة قةران
نحةةةن لةةةم نرة ّةةر بعةةةد ذال النةةةو مةةةن العالميةةةة والشةةةمولية الدينيةةةة أو فقةةةه إحكةةةا
ّ
الييطر الدينية ةلى العالم ةة وإن كان فةي الت ربةة ا يةالمية الحضةاةية م ةةرات
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ٌ
ا الصعيد ةة ّ
وإنما نحاول ايتشةرافه فةي النهريةة نفيةهاال و ة ه مفارقةة

ّامة ةلى
ٌ
حقيقية ال يمكن التغاضي ةنها به ه اليةهولةال ألن المفتةرض مالحهةة الت ةربتين أو

النهريتين حتى تالكامه المعطيات ال الفصه بينهما وبالتالي محاكمة مرحلة داخه

مرحلة أخر ى.
بيةةةد ّأن الشةةةين الةةة

ّ
يمكنةةةه أن ينفةةةال مةةةن حة ّةةد ةةة ا االزدواج ةةةو درايةةةة

المنطلقةةات التةةي قامةةت ةليهةةا العولمةةة بواقعهةةا الحةالي ومقارنتهةةا بالمنطلقةةات المفترضةةة
ة ه

للعالميةةة الدينيةةةال يةةيما تلةةك المنتتنةةة فةةي التصةةور الةةديني لنهايةةة التةةاةيخال وأخ ة
ّ
المنطلقةةةات يمكنةةةه أن ينفةةةال مةةةن حة ّةةد التباةةةةد فةةةي الفضةةةامين اللةةة ين ترةةةر
مالحهتهما.

ً
وحتى يتركت البحث حول المقارنة من المفترض ً
أيضا أن نكةون قةد فرتنةا يةلفا

مةةن النقاةةةات الك يةةر الةةةدامر حةةول العولمةةة كواقةةة مةةدةوس أو مواجةةهال وحةةةول
التصة ّةو ر الةةديني للحكومةةة العالميةةة أو لنهايةةة التةةاةيخ مةةن حيةةث التفاصةةيه والمواقةةال
ّ
المتعدد في

ً
ين ا طاةينال فنحن نا ال نريةد أن ّنتخة موقفةا مةن ةةا ر العولمةة

الحالية ومدى تأثير ا ا يرابي أو اليلبي ةلى ةعو العالمال كما ال نريد أن نأخة
ً
ّ
كماد للبحث حتةى نةدخه فةي تفاصةيلهال وإنمةا نأخة القايةم
قضية المهدوية مثال

ّ
ّ
المشترل العا ال تقبلةه ً
المهدويةة وتير ةا دون الحةديث
تالبةا الةديانات كلهةا فةي
ً
ةةةن أيةةمان أو أرقةةا أو تصةةويرات م ة ّطر يةةلفا فةةي إطةةار دينةةي أو م ة بيال و ةةو مةةا
ّ
ً
ّ
ونهريةةة وفلية ّ
ّ
ةفية قةةد تمثةةه منطلقةةا لمراحةةه
أوليةةة
ييةةتدةي جعةةه المالحهةةة مح ة
ّ
بحثية أخر ىال وبالتالي ّ
ّ
لتعبر ةن نتامج تير نهامية ةلى كافة الصعد.

و ا يعني ّأن ةمه المقارنة يوف يتخ طاب القةران المحايةد إلةى درجةة معينةةال
فكأننةةا نعتبةةر أنفيةةنا قة ّةران محايةةدين لهةةا رتين ة ّ
ةامتينال ومةةن ثةةم نحةةاول أن نضة
ً
الموامت ونريم صور للمفاضالت الحاصلة بين اتين الها رتين.
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العوملة املعاصرة واقعًا ومفهومًا:
ّ
ّ
صعبا ً
أمرا ً
ومنق لمصطل العولمة ً
نهرا الكالنافه بشين
يعد تقديم مفهو واض

من الغموض الناجم ةن النهر إلى

ه الها ر من زوايا مختلفة نابعة من اختالف

المواقال والرتىال و و ةة أ ةد االتفا ةلى مفهو واحد للعولمةة ةةة ممةا تكةاد تالفةق
8
ةليةةه كلمةةة الدرايةةين لسةةا ال وال ة يديةةد المشةةكلة تعقية ًةدا ةلةةى صةةعيد فهةةم ة ا

ي
ةةةيوةه فةةي الصةةحافة وويةةامه ا ةةةال دون أن ينحةةو منحةةى المصةةطل
المصةةطل
2
األكاديمي ال كما ويضاةال من ة ه المشةكلة ً
ً
وليةدا
أيضةا كةون ة ا المصةطل
تربيا لم يصنعه الفكر والثقافة العربية أو ا يالمية به ا البعةد لةهال و ةو بالتةالي ّ
ً
يعبةر
3

ةن دوامة ايتهالل المصطل وبتواصه في الفكر العربي المعاصر .

ولةةيس البحةةث حةةول ةةةا ر العولمةةة مةةن اختصةةاص الكاتةةبال وإنمةةا يميةةه ة ةة أ
ً
الكاتب ةة يلفا إلى تفيير وموقال دون آخرال بيد ّأنه وكمقدمةة تعريفيةة مختصةر ة
1
ّ
ً
ّ
مختص لفهم كال المنتصين ةلى حةد تعبيةر الةبع ةةة
إةدادا لشخص تير
تمثه

تعني العولمة (ً )Globalization
نوةا من بلور العالم في صةيغة واحةد ضةمن إطةار
واحد ّ
محددال أ إنهةا تيةتبطن ً
نوةةا مةن إلغةان أو تقلةيص الصةيغ المتعةدد لواقعيةات

العالم مقابه الحفاظ ةلى وحدوية بييطة في الترييمال أو فقه ي نو من تنمي
5
ّ
خارجي ال بةدف
العالم ال و ا ما يرجعها إلى ج ر ا اللغو في جعه الشين ةة بفعه
6

7

ةةي ة ةة ةلةةةى نطةةةا ةة ّ
ذاتة ّ
ةةالمي ال وتقابله ةةا النصوصةةةية أو النوصص ةةة القامم ةةة ةل ةةى
1
ّ
ومنطقية التمايتات واالفتراقات .
االةتراف بواقعية

تبلورت العولمة بصورتها الحالية فةي بةاد األمةر ةلةى أيةس اقتصةاديةال والنلفيةة
9
االقتصادية لسا مما يبدو ّأنه محه توافق الباحثين حولسا ال أ أن التنامي االقتصةاد
و ال

أوصه البشرية إلى نو من األمركة أو العولمة التي تقود ا الواليات ّ
المتحةد

األميركيةال فيما تمثه الهروف الييايية والتطةورات التكنولوجيةة والمعلوماتيةة ً
أطةرا
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وم االت ومياةدات لتياة الوتامر نحةو ة ه العولمةةال وبعبةار أخةر ى فةان الرة ور
ّ
والمبر رات ّ
ّ
األولية لتولد الواق الفعلي للعولمة من حيث المنطلق والةداف ةو فةي النةدو
ً
ً
ً
المةةالي نحةةةو خلةةةق الشةةةركات المتعة ّةةدد الرنيةةةية أيةةةواقا ايةةةتهالكية جديةةةد بغيةةةة

تحصيه فرص ايت مار أكبرال وبالتالي زياد العوامد المالية لس ه الشركات.
ّإن التةداةيات األخةر ى التةةي رافقةت ة ا ّ
التوجةه االقتصةاد ّإنمةةا ّيةأت الفرصةةة
ً
التي دةمتها ميبقا ه الشركات نفيها لتوليد واق ةةالمي يمكنةه أن ية ّمن ة ا

المطلب الماليال وبالتةالي إيرةاد نةو مةن الضةمانات الحازمةة لةرؤوس األمةوال العمال قةة
في ةد حدوث أزمات مكلفة.
إن القفت األولى التي يحدثها

ا األمر و أن تعمةد امبراطوة يةات المةال الضةخمة

إلى فت األيوا ال أ إلى تدمير الردار الصةامت الة

يحةول دون نفةوذ ة ه اليةل

إلى األيوا العالميةال والمشكلة األيايية التي تبرز نا ي فةي وجةود الدولةة القوميةة
ّ
التي تيعى بحكم تركيبتها إلى إيراد توازن اقتصاد داخلي يعتمد ا نتاج المحلي
والثةروات الداخليةة ً
أيايةا لةةهال و ة ا يعنةي الحةةد مةةن اختراقةات تيةر مدةويةةة لقةةوى
المةةال النارجيةةة األمةةر الة ية ّد ةلةةى المةةدى البعيةةد إلةةى تةةدمير االقتصةةاد الةداخلي
وبالتالي إلى تعري الدولة القومية نفيها لنطر االنهيار.
ً
ومةةن نةةا تقةةال الدولةةة القوميةةة ةامقةةا أياية ًةيا أمةةا العولمةةة بهة ا المفهةةو ال وبالتةالي
ٌ
فهنةةال ضةةرور لت ةةاوز ة ه الدولةةةال أ لحةةدوث أو إحةةداث نةةو مةةن التواصةةه بةةين
أفراد الشعب داخه حدود

ه الدولة وبين ةمالقة المالال أ نو من تنطي الدولةة

القومية يراد ةكه من أةكال االتصال المباةر بين ين الطرفين.
تقريبةا ةةة ً
واقعةا ً
ً
صةعبا تيةر مقةدور ةلةى
لقد ةاةت العولمةة ةة ومنة حةوالي القةرنين
تراوزه نتي ة ّ
تريخ الدولة القومية في جمي أماكن العالم فكانت ةمليات النفوذ

ترةةر بصةةور قنواتيةةةال أ مةةن خةةال ل قنةةوات الدولةةة نفيةةها ومةةن نةةا كانةةت ة ه
الدولةةة تالعةةرض بايةةةتمرار لضةةةغول رأيةةماليي العةةالمال وذلةةك بغيةةة تنفيةةةال القيةةود
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ّ
ّ
الحةر ال وقةد ّأدت ة ه الميةألة إلةى تولةد الحةرو الداخليةة أو
المفروضة ةلى الت ار

ا قليمية بدةم من قوى المال الحاكمة كوييلة من ويامه الضةغ لتمر يةر ةمليةة
ّ
الحر ولو من خال ل ترار األيلحة نفيها.
الت ار
ً
ً
وخلال الدولة القومية كانت تقال ّ
األمة واللغة والعةر والةدين و ...حمايةة متينةة
للحيلولةةة دون نفةةوذ ااخةةر الة يحمةةه مة بضةةامعة الماديةةة بضةةام الفكةةر والثقافةةة
والفةةن واألد والعةةادات والريةةو و ...و ةةو مةةا ّ
تالحييةةه األديةةان واألمةةم واألةةةرا
ّ
كلها.
ً
ّ
ويمكننا أن ّ
جميعا بالعقةد األيةديولوجي النافة
المكونات
نعبر ةن حصيلة ه
في الصميم وال كانت الدول تعتمد ةليه وتيتعين به وتبني ةليه كه مشاةيعها
وخطواتها أما الرأيمال التاحالال أ إ ّنهةا األيةديولوجيا التةي كانةت تفةرض نفيةها

ً
بديال ةةن يةلطة رأس المةالال ومةن نةا كانةت طبيعةة الصةراةات والمةدافعات تأخة
ً
طابعا أيديولوجيا بين االةتراكية والشيوةية والرأيمالية والدين وتير ا...

بيد ّأن يقول االتحاد اليوفياتي ومعه أك ر المعيكر االةتراكي في نهايةات
الثمانينةةات ّأدى إلةةى تبة ّةدل الوضة ال فلقةةد منيةةت األيديولوجيةةة بنكيةةة ّ
قويةةة وفقةةدت
ّ
ّ
الثقة بها ً
المرجةو ال وقةد أثةر يةقول أيديولوجيةة
أيايةا لالنطةال لتحصةيه األ ةداف

ةمالقةةة كةةالفكر الماركيةةةي وميةةتالبعاته إلةةةى توجيةةه ضةةربة قايةةةية للغايةةة لبقيةةةة
األيةةديولوجيات األخةةر ى ومنهةةا الةةدين ّ
واألمةةة والقةةيم والتقاليةةد االجتماةيةةة وأصةةابتها
بنو من ضعال المناةة الفكرية والثقافية والحضةاةية و...ال وقةد جعةه ذلةك الوضة
ً
أك ةةر منايةةبة لعمالقةةة المةةال لت ديةةد الحملةةة المتواصةةلة وتيةةر المنقطعةةة ةلةةى أصةةقا

األرض بغية تأمين أيوا جديد .
لكةةن الحةةدث األ ةةم ال ة

الم ه ال

ةة ّةد ز مةةن فةةرص العولمةةة ة ه ةةو التطةةور المعلومةةاتي

يبق ورافق يقول االتحاد اليوفياتي .لقد نرحت ةبكة المعلوماتيةة
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من التلفديون والراديو وا نترنت والتلفون والفةاكس و ...فةي ّ
تنطةي حةاجت الدولةة

القوميةةة لت ةةد مخةةاطبين لسةةا داخةةه العةةالم كلةةه وباالتصةةال المباةةةر ودون ويةةاطة

الحكوم ةةة المركد ي ةةةال وكم ةةا يق ةةول ج ةةون جةةةيج  John Gageم ةةدير ةةةةركة
الكمبيوتر األميركية «ميكرويييتمت"»ّ « :إننا ال نحتاج إلى الحصول ةلى تأةيرات
الي ةةفر للع ةةاملين ل ةةدينا م ةةن األجان ةةب»ال « ّإننةةةا نتعاقةةةد مةةة العةةةاملين لةةةدينا بوايةةةطة

الكمبيوترال و م يعملون لدينا بالكمبيوترال ويطردون من العمةه بوايةطة الكمبيةوتر
80
ً
أيضا» .
ّ
كلها نتامج ّ
ةد ةلى الميتوى االقتصةاد والييايةي
وقد خلقت ه األوضا
88

العالمي يمكن إيراز ا في ميامه أيايية أبرز ا :
ً
أوال :ت ة ّد ةةةا ر العولمةةة إلةةى ةهةةور نمةةوذج ّ
متميةةت لتمركةةت اليةةلطة الماليةةة فةةي

الع ةةالم؛ ف ة ة  351ملية ً
ةةارديرا يمتلك ةةون ف ةةي ة ةةه العولم ةةة م ةةا يملك ةةه 5ال 2ي ةةكان
82
ّ
المعمور ّ .إن ا التمركةت للمةال ةلةى ة ا الشةكه ية د إلةى تفشةي الفقةر ةلةى
نطةةا واية ومةةا يصةةحب ذلةةك مةةن آثةةار مخيفةةة ةلةةى الشةةعو الفقيةةر يةةيما القة ّةار
األفريقيةال كما ي ّد إلةى إذابةة الطبقةة الويةطى فةي المرتمة وتحويلةه إلةى طبقتةين
راقيةةة وفقيةةر مدقعةةةال حتةةى داخةةه المرتمعةةات الصةةناةية نفيةةهاال بةةه ّ
حتةةى داخةةه

ٌ
الواليات المتحد األميركية كما ت ّ
كده جملة من الدرايات.
ثانيةةةا :إن ّ
ً
تركةةةت ةؤوس األمةةةوال العمالقةةةة فةةةي أيةةةد ننبةةةة قليلةةةة جة ًةةدا يةةة د
83

بالتأكيد إلةى تيةا الديمقراطيةة فةي الييايةة العالميةة ال فأبةاطر المةال ب مكةانهم

وقال المياةدات ةن أ دولة أو فةرض نةو مةن الحصةار االقتصةاد ةليهةا بهةدف

إرتامهةةا ةلةةى االيةةت ابة لمطةةالبهمال والتةةي ةةي بةةالطب مطالةةب اقتصةةادية براتماتيةةة
ً
تلقاميا ةة وفق ما تقد ةة إلى مديد من إفقار الرماةات البشرية وإثةران النخةب
مفضية

ّ
المالية الكبير ال والت ار الحاصلة م البنك الدولي وصندو النقد الدولي وتير ما
ةا ٌد ةلى ذلك.
_______________________________
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ً
محميةات الةدين ّ
ّ
واألمةة واللغةةة
ثالثةا :إن انهيةار الدولةة القوميةة ومةا يحةي بهةا مةن
ّ
ثقافي واحدال األمةر الة
والثقافة والتاةيخ ي د إلى ذوبان الثقافات في بوتقة إطار

ييا م في إفنان حضارات وقةيم وتةاةيخ وإحةداث قطيعةة مة الماضةي البشةر وفةي
ً
أيضةا إلةى إفنةان اا الف مةن اللغةات ةةة والتةي
ا ما فيه من أضرار خطيةر ال بةه ية ّد
ً
ً
تيةةتبطن كنة ً
ةوزا معرفيةةة كبيةةر جة ًةدا ةةة حيةةث تشةةير بعة الدرايةةات إلةةى «إن ةةةدد

الله ات المحكية في العالم ّ
تقدر ما بين خمية آالف ويبعة آالف بينها أةبعة آالف
إلى خمية آالف لشعو أصليةال إال إن نال أك ةر مةن  2500لغةة ّ
مهةدد باالختفةان

ةويدا ً
فوراال وك ير منها يفقد ً
ً
ةويدا صالته م الطبيعةال ويقول النبةران بةأن  231لغةة
أصلية معاصر قد اختفت ً
كلياال وح ةوا من أن  90فةي المامةة مةن اللغةات المحكيةة
فةةي العةةالم يةةوف تنتفةةي خةةال ل القةةرن الحةةاد والعشةةرينّ .
وأك ةد برنةةامج األمةةم
المتحةةةد للبيأةةة أن «اختفةةان لغةةة مةة مضةةمونها الثقةةافي يةةواز حةةر كالةةا ةةةن
ّ
يهدد حتى البيأة وتالحمله بالدرجة األولى ةا ر العولمةة بحيةب
الطبيعة» األمر ال
81

الدراية نفيها .
ً
ً
ً
منطقيةةا مةةن ةة ه
اجيةةا
رابعةةا :يثيةةر المنا ضةةون للعولمةةة فةةي اليةةاحة العالميةةة
الهةةا ر يرجة إلةةى تيةةببها فةةي ارتفةةا معة ّةدالت البطالةةة حتةةى فةةي الةةدول الصةةناةية
ً
فضةةال ةةةن الةةدول الناميةةةال فةةالتطور التكنولةةوجي يةةدف ةةة ةلةةى ةةةبه مةةا حصةةه فةةي
بدايات ةهور اا لة وااليتعاضة بها ةن اليد العاملة ةة إلى اختتال العنصر البشر في

ةمليةةة ا نتةةاج وبالت ةالي كمةةا يقةةول جةةون جةةيج إلةةى تحو يةةه أك ر يةةة العةةاملين فةةي
ً
ةةةركاله والبةةالغين  86000موةفةةةا إلةةةى م ةةةرد احتيةةةاطيغن يمكةةةن االيةةةتغنان ةةةةنهمال
85
والحاجة يمكن أن ّ
ييد ا ةدد يةتة وةبمةا ثمانيةة فقة ويشةير ةةومان وبيترمةان
إلى مقولة ةمال الت ار  Washington Sy Cipوالقاضية بأنةه لةن تكةون نةال
ٌ
حاجة إلى أيد ةاملة أك ر من ا بحيةث إن خمةس القةو العاملةة يةيكفي نتةاج
86

كافة اليل .
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وقبه االنتقال للحديث ةن ّ
ةالمية الدين من المنايب التركيةت نةا ةلةى ّأن ة ه
ً
العيو التي توصال بها العولمة ةبما ال تكةون العولمةة ً
وحيةدا لسةاال بةه قةد يكةون
يةببا
دور ً
لعوامه أخر ى ةة ترافقت و ه الها ر ةة ٌ
أيضا في مثه

ه األمور.

العامليّة الدينيّة

نقصد بكلمة العالمية في ا العنوان نا م ّةرد صةيرور الشةين ً
ةالميةا دون ّأيةة
مضاةفات أو مالبيات أو اختتانات مفهوميةة إضةافية كةالتي ّ
تقةدمتال وبالتأكيةد

ً
تقريب ةا تيةةتبطن ة ا
ف ة ّن المنهومةةة المعرفيةةة الدينيةةة ةلةةى ميةةتوى الةةديانات كافةةة
التصور العالمي الييما الديانة ا يالمية التي ّ
صةرحت نصوصةها بالبعةد العةالمي فيهةاال
ً
فقةةد جةةان فةةي القةةرآن الكةةريم ومةةا أريةةلنال إال رحمةةة للعةةالمين( األنبيةةان)807 :ال
وجان ً
ٌ
ذكةر للعةالمين( ص71:ال و التكةوير)27 :ال إن ّأول بيةت
أيضةا إن ةو إال
ً
ّ
مباركا و دى للعالمين( آل ةمةران)96 :ال ومةا تيةألسم
ببكة
وض للناس لل
ٌ
ذكر للعالمين( يويال)801 :ال  تبارل الة نةدل الفرقةان
ةليه من أجر إن و إال
ّ ً
ةلى ةبده ليكون للعةالمين نة ًيرا( الفرقةان)8 :ال ومةا أريةلنال إال كافةة للنةاس
ً
بشيرا ون ًيرا( يبأ .)21 :كما ّأن فكر المهدوية الغارقة في المنيال الديني العا

والناص ت ّ
كد ه المقولةال وتةدةم التصةور القاضةي بعالميةة الةدينال و ةو مةا يةدف
ً
بأن العولمة ةة إذا ما ّ
البع إلى القول ّ
ً
جديةدا
موضةوةا
تعدينا صيغتها اللغوية ةة ال تمثه

فةةي الحيةةا البشةةرية وإنمةةا ةةي مشةةرو ٌ ايةةتهدفته الك يةةر مةةن األمةةم والحضةةارات
واألديان والقوى اليابقة والغابر ال والفروقةات التةي تبةدو ّإنمةا ةي فةي ميةتات الواقة
()87
المعاصرال ومن نا تكون العولمة ً
ً
إيالميا في جو ر ا .
خيارا
تير أن النقطة المركدية فةي المقارنةة بةين العولمةة الغربيةة والعالميةة الدينيةة تكمةن

فةةي البنةةى القبليةةة التةةي انطلقةةت منهةةا اتةةان الها رتةةانال فبحيةةب العةةرض المتقةةد

لها ر العولمة الغربية يالحظ أن المنطلقات التي يراد ةولمتها وكة لك الةدواف التةي

_______________________________
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تحة ّةةةرل ةةةة ا المشةةةةرو تنتلةةةةال فةةةةي جةةةة ر ا ةةةةةن العالميةةةةة الدينيةةةةة فةةةةي الرةةةةانبين
ّ
التصةو ر الغربةي يعنةي أن المةراد
الم كوةينال ألن الرم بين العولمة ونهاية التاةيخ فةي
تعميم الليبرالية بالمفهو الحديث لساال و ا يعني ً
نوةا من ايتبطان المفا يم الحداثية
في داخه المشرو ال و ي مفةا يم ةة بغة

النهةر ةةن ااران فيهةا بةين الحةداثيغن ومةا

بعةةد الحةةداثيغن ةةة ة تقةةو ةلةةى الفرديةةة والنفعيةةة والماديةةة وتير ةةا مةةن المفةةا يم التةةي

تيتوةب الثقافة الغربية واألمريكية بالنصوص.

إذن ما يراد ةولمته في المشرو الحاضر و ه المنهومة المعرفية والحياتيةةال ة ا
مةةةن جهةةةة ومةةةن جهةةةة أخةةةر ى فةةةان العنصةةةر المحة ّةةرل لهةةةا ر العولمةةةة ةةةو العنصةةةر

االقتصاد ال ّ
وأما الروانب الييايية والثقافية والحضةاةية واللغويةة واالجتماةيةة و...
ّ
ف نمةا ةةي أمة ٌ
ةور تالبة المركةةت الة يصةةدر ةنةةه المشةةرو ال وتقةةال فةةي درجةةة متةةأخر
()81
ةنه .
إذا أخ نا

ين األمرين بعين االةتبار يمكننا أن نقةرأ المةوامت بةين العولمةة الغربيةة

والعالمية الدينية ييما ا يالميةال ويمكن ةرض ذلك من خال ل نقطتين ما:
النقطةةة األولةةى :فةةي المشةةرو ال ة

يةةراد تعميمةةه مةةن خةةال ل العولمةةةال ف ة ن العولمةةة

الغربيةةة تر يةةد فةةي وقتهةةا الةةرا ن تعمةةيم الليبراليةةة الحديثةةةال والليبراليةةة تعنةةي قبةةه كةةه

ةةةين أو تنتةةدن إلغةةان الطةةاب المعنةةو للحيةةا وإةةةاد ريةةمها وفةةق أيةةس مصةةلحية
ّ
نفعيةة فرديةةة تفتةرض ا نيةةان محةور الحيةةا دون أن يكةون جة ً
ةتنا مةن كةةه أكبةرال

ّ
الكمةي ألمةور ذال العقةه الة
و ه الليبرالية ال تحمةه يةوى العقةه
ّ
الغربي ً
ةموما في الفتر األخير ال والشةين الطبيعةي الة يتوقة أن يةن م ةةن ذلةك
ةةةو ازديةةةاد السة ّةةو بةةةين النةةةاس أجمعةةةين ال فقةةة بةةةين الحضةةةارات أو بةةةين الطبقةةةاتال
صةبغ الفكةر

واليةةةبب ف ةةي ذل ةةك يكم ةةن ف ةةي طبيع ةةة التص ةةادمات المص ةةلحية ب ةةين البش ةةر و ةةي
تصادمات و إن أمكن ّ
الحد منها من خال ل بع النهم الغربية في م ال اليياية
__________________________________
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واالجتمةةا إال أن العقةةه الغربةةي لةةم ييةةتط أن يمنعهةةا أو أن يحة ّةد منهةةا فةةي م ةةال
العالقات التي تربطه باألمم والحضارات األخر ىال به إن األمر ال

يمكن التركيت
89

ةليه نا ينب من الفكر التي أثار ا تاةود في «حوار الحضةارات» مةن أن النمةو

الغربي الم ه والموفقية الغربية ةلى أك ر من صعيد إنما جانا ةقةب مماريةة إلغةان
وقم وإذابة وإفنان وقهر لألديان والحضارات واألمةم والةدول األخةر ى ممةا تشةهد بةه

يليلة األحداث التاةينية لحيا االيتعمار في القةرنين التاية ةشةر والعشةرين ومةا
يتالال و ا يعني أن الحد الة

يحصةه فةي الغةر مةن التةداةيات اليةلبية لنتةةات

البراتماتية والفردية وتير ا إنما كان بفضه ممارية تةداةيات أبشة ةلةى الصةعيد
النةةارجيال و ةةو أمة ٌةر لةةه مداليلةةه؛ فالرفا يةةة االقتصةةادية والحة ّةد مةةن حةةاالت التخلةةال
العلمي واالجتمةاةي فةي الغةر ّإنمةا جةان فةي ك يةر مةن األحيةان ةةن طريةق يةلب
ّ
ثةروات األمةةم األخةةر ى اليةيما القةةار األفريقيةةةال و ة ا مةةا مةةن ةةأنه أن يةةدله ةلةةى أن
ً
الحضار الغربية تق تحت مثار الي ال القامه :ه إن الغر كةان ب مكانةه طبقةا
لنهرياته ةن الحيا والكون وا نيان أن ينه

ب صالح م تمعاته لةوال المماريةات

التي تراوز بها نهرياته نفيها في العالقات م الدول األخر ى والشعو األخر ىه!
ّإن ما تقد يرةدنا إلى أن المنهومة الحياتية التي تحملها العولمة إلى أقطةار العةالم
ّ
مةةن ةةةأنها إذا مةةا يةةرنا وتةةداةياتها الطبيعيةةة أن تولةةد مدية ًةدا مةةن االنقيةةا البشةةر
ّ
ً
الحاد التي من ةأنها أن تصن ّ
ّ
ةنفةا ً
ً
وتأزمةا أينمةا
ايتقرارا وان تولةد
توت ًرا ال
والفواة
ّ
حلت.
ّإن ااثار الم لة والمنيفة للعولمة مما أةرنا إليه أو لم نشر ما ي إال تعبير منطقةي

ةن البنى القبلية التي حملتها وتحملها العولمةة معهةا وتر يةد مةن خال لسةا إصةالح العةالمال
ف ة ذا مةةا أةيةةد للعولمةةة أن يتةةدرس فةةي إطةةار العةةالم ال ة ينتف ة بهةةا أ ةةةالم األثريةةان

وأمثالسم فة ن لسةا ً
آثةارا إيرابيةة فةي تايةة األ ّميةةال وإذا أةيةد لسةا أن تكةون فةي نطةا
ّ
م تمعات محدود ةلى حيا م تمعةات أخةر ى لربمةا أمكنهةا أن تحةه الك يةر
_______________________________
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من المشاكه التي يعيشةها إنيةان تلةك المرتمعةاتال والت ر بةة الغربيةة خةال ل القةرنين
الماضيغن ةا د ةلى مةا نقةول .إال إن المفارقةة ا ّ
لسامةة نةا تكمةن فةي الشةمولية التةي
تر يةةد العولمةةة أن تماريةةها أو تعبةةر ةنهةةاال فقةةد اةتةةادت الت ر بةةة الغربيةةة أن يكةةون لسةةا

ضحايا قبال كه إنراز أو تقد ةلمي أو حياتي أو حضاة تن تهال فمن يمكن أن

يكون اليو ضةحية للعولمةة وكيةال يمكةن أن تنية م العولمةة مة نفيةها إذا آمنةت
ّ
بمنطق الضحية لكه ّ
تقد ما دامت قد أدخلت في حياباتها كه البشره
النقطة األيايةية فيمةا نر يةد ا ةةار إليةه نةا ةي أن العقةه الغربةي الة

العولمة و نفس العقه الغربي ال
ً
يابقا ة و و ما يصح التيمية التي ذكر ةا بعة

تحملةه

حملته الحمالت االيةتعماةية ةلةى العةالم الثالةث
البةاحثين مةن أن العولمةة ةي «مةا

بعد االيتعمار» باةتبةار أن (مةا بعةد) فةي مثةه ة ه التعةابير ال تعنةي القطيعةة مة (مةا

قبه) كما نقول (ما بعد الحداثة) أو (ما بعد الكانتيغن) دون التخلةي ةةن الحداثةة
أو ةةةن فليةةفة كانةةت20ة ة وقةةران ةة ا العقةةه ت ّ
كةةد ارتكةةازه أو احتياجةةه لمنطةةق
الضحية؛ ألن المفةا يم الليبراليةة والحداثيةة التةي ينطلةق منهةا ّإنمةا تالطلةب وتيةتدةي
مثه ذلكال فعندما أكون محور العالم في الم ب ا نيانيال وةندما تكون ّ
أباليتي
ً
كامنةة فةةي ذاتةي وفةةي ةةد أبةةاليتي بغيةر ال وةنةةدما تكةون اافةةا التةي أحملهةةا ال

ةالم فيها للمعنويات األخالقية والروحية ...فمن الطبيعي حينأ أن أخةرج بداةوينيةة
ً
صةالحا
اجتماةية تر ى في بقان األصل (الة ييةاو فةي المفهةو الغربةي األقةوى)
للبشرية مادمت أنا و ذال األقوى.

فعلةةى يةةبيه المثةةال يةةر ى الةةبع أن العولمةةة تطةةرح الديمقراطيةةة وحقةةو ا نيةةان
كأ ةةداف نبيلةةة تيةةعى لنشةةر ا ً
ةالميةةا مةةن تةةدويه يةةلطاتها ونشةةر قيمهةةا الناصةةةال
ولكننةةا نر ةةد أن أبةةةاطر العولمةةةة يضة ّ
ةةحون بالديمقراطي ةةة وحق ةةو ا ني ةةان ةن ةةدما
ّ
يتعارض ذلك م مصالحهمال حيث نالحظ كيال دقت العولمةة إيةفين االنهيةار فةي
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دول ةةةر أيةةيا ةنةةدما أرادت أن تفةةرض يةةيطرتها المطلقةةة ةلةةى ة ه الةةبالدال فهة ه
ً
ّ
الدول التي يعتبر ا الغر مثاال لن اح انتقال العولمة إلى المرتمعات تير الغربية ةلت

حكوماتها تيةلطية أ و ةةبه تيةلطية رتةم انصةباتها بديمقراطيةة مديفةة (إندونييةيا
ً
وماليديا مثال)ال و ا األمر يدل ةلى حتمية التناقضات في المرتم الرأيمالي الغربي
الز العولمةة

الحديث في ةروف العولمةال فقد أثبةت الواقة أن ا فةرال الليبرالةي الة
يمثةةه تعة ّةد ًيا ةلةةى الديمقراطيةةة نفيةةها لصةةال ةمالقةةة المةةال خاصةةة حقةةو العمةةال
28

وأحوالسم المتد ور .
ّأمةةا فةةي العالميةةة الدينيةةة فةةان األمةةر مختلةةال؛ إذ تنطلةةق المنهومةةة الحياتيةةة التةةي
يطرحها الدين من قاةد إما إنكار ال ات كما تفعله الديانة الميةيحية أو مةن نةو

من الموازنة بينها وبين ااخر كما و الحةال فةي ا يةال ال وتنطلةق مةن افتةراض ة ا
العةةالم ةةو نهايةةة كةةه ةةةين لتصةةب نتامرةةه حايةةمة ونهاميةةة إلةةى اةتبةةاره ّ
ممة ًةرا لكةةه

ةي ن بشر وبالتةالي ليتشةكه مةن ذلةك م ةال واية لمةن ااخةر مةا ةو دنيةو فةي
يبيه األفق األخرو ااخرال مما يعني فت المرال أما ااخر ليقوى بدل اةتبةار قوتةه
إفنة ً
ةان لةةيال أو لتنطلةةق مةةن اةتبةةار األ لةةم مصةةدر القة ّةو والقيمةةة كمةةا فةةي يةةانتاترا ا
تاند بدل افتراضه ً
ً
وتعبيرا ةن اللغوية والعبث.
رمتا للفشه والنهاية
وليس الدين ةة بالمعنى الواي له ةة بحاجة إلى من يثبت له

ه الميتاتال فالشةعو

والقبامه التي لم تمر بمرحلةة الرأيةمالية ولةم تعةرف النهةا الغربةي تحكةي بوضةوح
ةةةن ترةةار فةةي تايةةة األ ّ
ميةةة لةةو جةةر ى تعميمهةةا لربمةةا تيةةرت الك يةةر مةةن أوضةةا
ا نيا نيةال فقر ى وأةياف أفريقيا والعالم ا يالمي ويفوح مااليا السند كلها تعابير

واضحة ةن ريوخ ةوح التعاون بدل التصاة الماد ال وةوح التضحية والتقديم لآلخر
ً
ً
بدل ةوح االحتكار واالبتتاز الماد واالقتصاد ال و ا الواقة يمثةه ةةهاد حاكيةة
ً
وكافية دون الحاجة إلى الرجو إلى آمال العقه الديني في النهاية الشديد الروةةة
التي يصوتها للتاةيخ البشر ال والتي ةلى أ تقدير تحكي ةةن األفةق الة

يحملةه
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التصة ّةو ر الةةديني لشةةبكات العالقةةات التةةي أةاقةةت تشةةكيه الك يةةر منهةةا األنمة ي
ةال
الحياتية التي فرضتها طبيعة النهم الغربية.

وال نريد نا الدخول فةي نةو مةن الطوباو يةة واةتيةاف الكةال فةي مثاليةة األ نةا
ً
ّ
وةيطانية ااخر؛ ألن المشكالت الناجمة ةن التطبيق الةديني لييةت قابلةة للت ا ةه
ً
أحيانا ّ
ليتصه بالمثه
به ه البياطة أو بنطا تعبو ّ ثوةو ّ يت اوز الحقامق والوقام
ويحكي ةنها أك ر من الواق والميدانال به نريد أن نشير إلى ّأن الدين ك و ر ال

ينتةةدن ة ةة بصةةور كاملةةة أو ةةةبه كاملةةة ةلةةى األقةةه ة ةة األحةةداث الم لمةةة التةةي ترةةر
ّ
فالتصةو رات التةي يحملهةا الةدين ةةن
المعانا منها بيبب العولمةة فةي وضةعها الةرا نال

تصةو ٌ
المفهو االقتصاد والمالي ةة بقط النهر ةن فرص التطبيق ةةة ةي ّ
رات يفتةرض
ّ
ّ
معةدالت
بحيب بنيتها النهرية أن تنفال من االنقيا الطبقي البشر ومن ارتفا
ً
الفقر و...ال ّإن القيم الدينية المالية ال تيم بتمركت رأس المال كي ال تكون يدولة

ّ
والفضةةةة وال
بةةةين األتنيةةةان مةةةنكم( الحش ةةر... )7:والةةة ين يكنةةةدون الةةة ب
ّ
ينفقونهةةةا فةةةي يةةةبيه اهلل فبشةةةر م بعةةة ا ألةةةيم( التوبةةة )31 :وال تقبةةه الت ا ةةةه
النلقةةي للفقيةةرال بةةه تصة ّةر ة وفةةي مختلةةال المرةةاالت ّ
وحتةةى ةلةةى الميةةتوى العبةةاد
ً
نموذجةةا) ة ةلةةى تضةةيغق السة ّةو االجتماةيةةة والمعنويةةة بةةين
الشخصةةي (الصةةو والحةةج
الفقيةةر والغنةةيال و ةةو أمة ٌةر يعة ّةد مةةن أ ةةم أياية ّةيات الةةدين بحيةةب درايةةة نصوصةةه
ً
ً
وتاةينهال ا فضال ةن إ ّن البنية المفا يميةة للضةرامب فةي ا يةال مةثال تعةد الفقيةر
والميةةكين ركنةةين مةةن أركانهةةاال فالميةةلم ةنةةدما يمةةارس دف ة الضةةريبة ف نةةه ال
يماريةةها ةلةةى الطريقةةة الغربيةةة ّ
وإنمةةا كالعبيةةر حة ّةي فةةي نفيةةه ةةةن ةمليةةات إتاثةةة

الفقةةةران والميةةةاكين ال م ّةةةرد ّ
ةمليةةةة ميكانيكيةةةة اقتصةةةادية ايةةةتدةتها طبيعةةةة
الهروف واألوضا ال أو مخافة النيار الفادحة فةي نهايةة المطةاف مةن خةال ل ّ
التةوتر
ال

ّ
الكمةي
ي ّد إليه تد ور أحوال الفقران والمياكين في طبيعةة العقةه الغربةي
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ً
تالباال و ه العناصر النفيية واليةلوكية وبالتةالي المهةا ر االجتماةيةة واالقتصةادية

ال تيةةم فةةي حةةدود نمة تركيبتهةةا بيةةيطر مفةةا يم ومقةةوالت تفتخةةر بةةرأس المةةال
ّ
وتيحق حقو الطبقة الفقير أو العاملة في ل ا قصان لآلخر الضعيال ةةن نعمةة
العمه الداةم ألبي أةكال الحيا .

إن الةةرف العةةالمي لهةةا ر الةةدين المةةوالي للمةةال واليةةلطة يةةوان فةةي الت ر بةةة
ٌ
ٌ
الكنيية أو في ترربة ّ
دليةه واضة ٌ
مرتكةت فةي أةمةا
وةاظ اليةالطين الميةلمين

التصو ر البشر ةلةى ّأن الةدين نصةير البةامس ال الغنةيال مةن دون مماريةته ً
ّ
نوةةا مةن
احتقار الغنى والرفا ية ييما الدين ا يالميال و ا ةا ٌد ةلى ةكه العالقة التةي
ّ
يحملها الدين فيما يتعلق بموضو المال.
األمر ااخر ال

يمكن أن ترر مالحهته في المنهومة الدينية و ةناصر

التمايت االجتماةي في التصور الدينيال ف ذا كانت الليبرالية بأةكالسا القديمة
تالمكن من االيتغنان ةن ةمالقة المال ّ
ألنها ّ
ّ
ً
تلقاميا كأرقا
تصنفهم
والحديثة ال

ّ
ّ
تفضيلي في
متقدمة في المرتم ف ن الدين ب ةطامه القيمة للعلم والتقوى كمامت
ّ
ّ
تفضيلي إال من
اجتماةي
المرتم يقصي المال ةن تحوله إلى ةنصر تمايت ذا اةتبار
ًّ
ً
ةرا مطلقا يا أيها الناس ّإنا
حيث التوةيال التقوامي له وإن لم يكن ير ى فيه
ً
ةعوبا وقبامه لتعارفوا ّإن أكرمكم ةند
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم

اهلل أتقاكم ّإن اهلل ٌ
ةليم خبير( الح رات)83:ال و ا يعني فرز المرتم ةلى
أياس مغاير للفرز الغربي؛ فليس العالم فقير وتني أو تني فق حينما يت ا ه
ّ
الفقير ً
كليا به و ةا ِلم وجا ه وتقي وتير تقي ...و ا التقييم الرديد يقلص

من دخالة رجال المال ةة من حيث م رجال مال ةة في اتناذ القرار ويض لمواقفهم
حدودا تقتضيها األبعاد العلمية وا يمانيةال و ي ٌ
ً
أبعاد من ةأنها أن تمن
ونفوذ م

رأس المال وأصحابه من تدمير الديمقراطية وممارية إر ا وفرض وقم من نو

آخر.
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به ة ا العةةرض اليةةري والمةةوجت ّ
نتوصةةه إلةةى ّأن العولمةةة ذات المضةةمون الغر بةةي ومةةا
ترة ّةره ةلةةى الشةةعو األخةةر ى مةةن ويةةالت تنشةةأ إةةةكالياتها مةةن ة ه النلفيةةة التةةي
ً
ٌ
ً
انطلقت منهاال و ي خلفية يعارضها الدين معارضة ةديد ال وبالتالي فالعالمية الدينيةة
يمكنهةةا إذا مةةا أحيةةنت ايةةتخدا مفا يمهةةا أن تال ةةاوز ة ه المنةةاطر نحةةو صةةيغة
ّ
وأقه ً
ةمول أك ر ً
ضرراال و و ما ترةد له النصوص ا يةالمية المتعلقةة بميةألة
يلما
ّ
التصو ر الديني لنهايةة التةاةيخ ا نيةاني
المهدوية والتي تكشال بشكه أو بآخر ةن
ه التاوية.

من

وأر ى أنه من المنايب ةرض الةبع

مةن ة ه النصةوص ةةة ةلةى ميةتوى الةدامر

ا يالمية ةة نا ك ةار إلى ا األمر؛ فمن جملة ه النصوص التةي تحكةي ةةن
ً
ّ
ّ
صحاحاال فقال له
...يقيم المال
تنعم مشترل بين أبنان ا نيان ما جان في الرواية «
22
ٌ
ً
صحاحاه قال :باليوية بين الناس» ال وفي ةواية أخر ى «إذا قا قامم أ ه
رجه ما
23

البيت ّ
قيم باليوية وةدل في الرةية» ال وفي ةواية ثالثةة «يرمة إليةه أمةوال الةدنيا
من بطن األرض وةهر ا فيقول للناس :تعالوا إلى ما قطعةتم بةه األرحةا ويةفكالم
ً
فيةةه الةةدمان الحةةرا وركبةةتم فيةةه مةةا حة ّةر اهلل فيعطةةي ةةةيأا لةةم يعطةةه أحة ٌةد كةةان
21

قبله» ال وفي خبر راب « ...يطلب الرجه منكم من يصله بماله ويأخ مةن زكاتةه
25
ال يوجةد ٌ
أحةد يقبةه منةه ذلةكال ايةةت غنى النةاس بمةا ةزقهةم اهلل مةن فضةله» ال و ةةي

ً
ي
نصوص ّ
ٌ
صحت أو لم تص قبلت أو لم يتقبةه ةةة و ةو مةا ال يعنينةا فعةال ةةة تحكةي ةةن
ّ
التصو ر الناف في العقه الديني.
ا
النقطة الثانيةً :
ً
بعيدا ةن المحتوى الة تهدفةه العولمةة ً
وتعميمةا ممةا أةةير لةه
نشةرا
في النقطة اليةالفة فة ن المةنهج ّ
المتبة فةي العولمةة ٌ
مةنهج ٌ
قةامم ةلةى البعةد االقتصةاد

ً
مشةروةا
للحيا ال ال تريد العولمة تعميم ثقافة أو معرفة أو أخال أو حيا أو ...ولييةت
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من ا القبيه ويحمه ا ا ّ
لسمال ّإنمةا تريةد نشةر يةلطة رأس المةال فةي العةالمال و ة ا
ّ
ّ
ويرر ا إلى تعميم أنمال ةةي وأةةكال حيةا لتفةت بة لك
جر ا
السدف و ال
ً 26
ً
أيةواقا جديةد ال فأة يةةاف العةالم الفقيةر والثالةةث ال تعةي ةة كمثةةال بيةي ةةة ةلةةى
ا المرال؛ فيعمد الناس

نها تغ ية حديث به ةلى ممارية نو من التقليدية في
إلى النضار واللحو والفواكه و ...ثم ّ
يرهدونها فةي بيةوتهمال وطريقةة ةيشةهم ة ه
ال ترعلهةةم محتةةاجين إلةةى ارتيةةاد المطةةاةم وأةةةباه ذلةةكال ّإن القصةةد إلةةى فةةت يةةو
جديد يربر يلطان المال ةة وبااليتعانة ّ
بقو ا ةال الربار ةة ةلةى إيرةاد تعةديالت

في حيا الناس ترعلهم مرتادين للمطةاةم وةةازفين ةةن أةةكال ةيشةهم الماضةية
لتحيةةا ب ة لك م ّييةةات كبيةةر مثةةه الماكدونالةةد والة ة  KFCوتير ةةاال ّإن بقةةان نهةةم
ً
ً
الحيا االجتماةية ةلى الشكه اليالال ّ
يفوت ةلى قوى المةال أيةواقا مثمةر ال ولسة ا
ً
ترد نفيها مضطر لنشر ثقافة االيتهالل واتبا يياية الرفةاه اليوميةة بةين النةاس
و ةةو مةةا يةةي ّد بطبيعتةةه إلةةى تشة ّ
ةكه أنهمةةة ةةةي جديةةد وبالتةالي تحر يةةك ة لةةة
الرب .

إن النقطةةة األيايةةية التةةي نريةةد التركيةةت ةليهةةا ةةي ّأن الميةةار الميةةداني للعولمةةة
والداف العملي لسا إنما و البعد المالي ً
تالبا ال تيةرال ومةن نةا يصة ّ لنةا ةةد اةتبار ةا

مشة ً
ً
ةةروةا حضة ً
معنويةةةا أو ً
ً
ً
ةلميةةةا ...إنهةةةا بالدرجةةةة األول ةةى
أخالقيةةةا أو
ثقافيةةةا أو
ةةاةيا أو
مشرو مالي اقتصاد ييخر جوانةب الحيةا األخةر ى بةالعرض وبةالتب لنفيةه دون
أن يكةةون لقةةيم الفكةةر والحضةةار والثقافةةة وا يمةةان أي ةة أ ّميةةة يةةوى مةةن حيةةث

توةيفها في الييا ا نتاجي العا ال فتيويق العولمة لثقافةات معينةة لةيس بالضةرور
ً
قناةةةة بنموذجيةةة ة ه الثقافةةاتال وإنمةةا إبراز ةةا كنمةةوذج ةلةةى الصةةعيد العةةالمي بةةأ
ّ
ً
ةكه من األةكال ً
العامة لرؤوس األموال.
تنايبا م المصال
نهرا لكونها أك ر
والمفارقةةة الرو ر يةةة التةةي تحصةةه نةةا ةةي فةةي تراج ة يةةلطة الفكةةر والمعرفةةة
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ّ
والثقافة والقيمة واألخةال لصةال يةلطة المةالال فةالمثقفون والعلمةان يوضةعون حينأة
ف ةي الدرجةةة الثانيةةة مةةن ية ّةلم صةةانعي القةةرار ّ
وحتةةى رجةةال الييايةةةال بةةه إنهةةم ةلةةى
يتحولةةون تة ً
األيةةاس نفيةةه يةةوف ّ
ةدرجيا إلةةى م ة ّةرد مةةوةفين لندمةةة ة ا النةةو مةةن

اليلطة كما و الحال في وةاظ اليالطين فةي القةرون الغةابر ال و يةن م ةةن ذلةك
صن العولمة بقوتها االقتصادية طبقات خاصة من المثقفين والعلمان ممن ي منون بها
ً
ً
ً
ً
وي ّمنون لسةا تغطيةة ةلميةة وثقافيةة داممةة لينفة و ا إلةى أةمةا المرتمعةاتال و ة ا مةا
ً
ّ
حصه ويحصه فعال يوان قصد المثقفون ذلك أ لم يقصدوا.
ّأما ةلى الصعيد الديني فالقضية مختلفةال فعنةدما ير يةد الةدين تعمةيم ذاتةه فة ن
ّ
دفةةه ّ
األول ال يتمثةةه فةةي يةةلطة المةةال والةةرب وإنمةةا فةةي المعرفةةة والقيمةةة مهمةةا كةةان
موقفنا من ه المعرفة أو من تلك القيمةال ّأما المال فةيمكن ةةة ةلةى أبعةد تقةدير ةةة أن
ّ
ً
ً
ّ
نموذجا)ال و ا معناه ً
ً
نوةا
يشكه وييلة لس ا السدف ال دفا بنفيه (الم لفة قلوبهم
من حاكمية القيمة والفكر ةلى المال والرب ال و ة ا االنقةال فةي اليةلطة أو ة ا
التداول له مداليله العديد وآثاره ً
أيضا.
ّإن ة ا االنقةةال يرعةةه الفكةةر والثقافةةة والمعرفةةة والقيمةةة فةةي الواجهةةة بحيةةب

ّ
يةةةلم األولويةةةاتال كمةةةا يرفةةة مةةةن ةةةةأن التضةةةحية والتفةةةاني واألخةةةال وأ ةةةه ةةة ه
االجتمةاةيال وفةي المقابةه يفةرض ةلةى ةؤوس األمةوال التراجة

النصال في الوية
ً
خطةةةو إلةةةى الةةةوران فةةةي موضةةةو الصةةةن الفاةةةةه للقةةةرار دون أن يعنةةي ذلةةك ي ةةلب
ً
ّ
المشاركة ّ
والتحكم.
ألن نال فرقا بين المشاركة
وبعبار أخر ى فالشريحة التي تقود حركة التغيغر وا صالح في المرتمة الةديني
ّ
ويوةفةون
(ومنه العالمي) ّإنما م العلمان والمتدينون؛ أ ّأنهم ال ين يقةودون الميةير
ةؤوس أمةةوالسم أو أمةةوال ااخةةرين فةةي خدمةةة مشةةروةهم ال ة

ةةو بحيةةب طبيعةةة
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ةخصيتهم مشةرو ةلمةي قيمةيال أمةا العولمةة المعاصةر فة ن الييايةة نفيةها تصةب
ً
دمية فيها بيد أصحا األموال.
إن ه النقطة بال ات تقودنا إلى القول بأن جةو ر الةدين ة ة ّلمةا كةان ةبةار ةةن
ّ
ةةتمكن مةةةن النفةةةوذ إلةةةى اليةةةيطر
االةتقةةاد القلبةةي والفعةةه البةةاطني ةة ة لةةةم يكةةةن لية

والحكم إال ةن طريق الرضا القلبي العا ال إكراه فةي الةدين( البقةر )256 :ال
ً ٌ
دامما فعه إراد ٌّ ناب ٌ مةن الة ات ا نيةانية
و ا يعني ّأن الفعه الديني وا يماني و
في قناةاتها وميولسا الفكرية والقلبيةةال ومةن نةا فة ذا الحهنةا ة ا العنصةر ف ّننةا لةن
نيتطي الرت بالمشابهة بين العولمة وبةين ّ
ةالميةة الةدين؛ ألن العولمةة الغربيةة تمتةد إلةى

العالم كله ةن طريق االقتصاد ويلطة المال و ا الطريق ال يرتب بالفعه القلبةي
ّ
يشةكلون
والعقد للبشرال أ إنهم ييتقبلونه دون أن يماريةوه يةيما الفقةران الة ين
الغالبية العهمى في العالم المتعولم حيب الفرضال أما في الدين فالقضةية مختلفةة؛
فن ّ
ةالميته ال تالم من دون إدخال دور الفعه البشر العا ةن إراد ورتبة وإال فةان
ما ييحصه ليس يوى ييطر قو ال دين من دون أن نمارس ً
نوةا من الفصه تير

الميتيا بين ين األمرين .ةالمية الدين ي أن يعتنقةه النةاس وي منةوا بةهال أمةا إذا
ً
ً
ييطر ةلى العالم ّ
ةالميا بالمفهو
بقو اليالح أو المال مثال فه ا ال يعني أنه قد أصب
القرآني والفليفي للكلمة به م ّرد ّقو مييطر ةلةى العةالمال و نةال فةر ٌ ةاية ٌ
بين األمرين.
إذن إدخال خصوصية الفعه القلبةي فةي الةدين يحيةه الميةألة إلةى واقة إراد ال
ّ
يعبر بالتالي
خارجيال وبالتالي يمن من أية صيغة ةمول دون ا الفعه ا راد ال
ةن قناةات األمم والشعو وأفراد الناس.
واألمر الهريال في ا المرةال ةو النصةوص الدينيةة التةي تحكةي ةةن العال قةة
ّ
ّ
جمعيةة
بين المنلص والناس؛ فهة ه النصةوص تشةير بوضةوح إلةى إجمةا ةةا ّ وإراد
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ّ
المنلصال وةلى ّ
حد تعبير البع
ةلى ا
27
إجمةةا ةةةا ويص ة ّ التعبيةةر ةةةن قامةةد ا بأنةةه محبةةو القلةةو » ال ومةةن جملةةة ة ه
النصوص ما جان في كالا منتخب األثر «فال يبقى يهود وال نصةراني وال ٌ
أحةد
«تالميت الحكومةة المهدو يةة بانبثاقهةا ةةن

21
ّ
إال آمن به ّ
ّ
وصدقه »...ال « ويقبه الناس ةلى العبةادات والشةر
ممن يعبد تير اهلل
29

والديانةةة والصةةال فةةي الرماةةةات» ال « ...يرضةةى بنالفتةةه أ ةةه اليةةماوات وأ ةةةه
30

األرض. »...

ً
تعقيدا
وال نريد نا حصر العولمة بالبعد االقتصاد به إننا نوافق ةلى ّأنها أك ر

مةةن ذلةةك كمةةا ي ة ب إليةةه بع ة

38

البةةاحثين وذات صةةالت بالييايةةة واالجتمةةا

وباألنهمة الحقوقية والم ييات ا نيانية والبيأية واالجتماةية العالمية وتير ةاال إال ّأن
ا ال ينفي الفعالية الرو رية التي يلعبهةا المةال فةي قيامةة ة ه الهةا ر وال يينتةدل
ً
ترقةةا فةةي األبعةةاد األخةةر ى التةةي قةةد تكةةون ّ
متفرةةةة ولييةةت
ة ا المحة ّةرل أو ييت ةةاوز
أصةةةيلةال وحتةةةى لةةةو كانةةةت العولمةةةة مههة ًةةرا لرمةةةا االقتصةةةاد وتيةةةره فةةة ن العامةةةه
تبعا لموقعيته في الفكر الغربي ً
االقتصاد يمثه الروح المحركة فيه ً
ةموما.

والمشكلة الم يفة التي حصلت وتحصه يةيما بفعةه تةأثير المةد الغربةي ةي فةي
إةاد ريم ةبكة العالقات االجتماةية في المرتمة ا يةالمي ةلةى أيةس يمكةن
القول بأن النصوص الدينية ال توافق ةليهاال وقد نفة ت ة ه المنهومةة الرديةد إلةى
ةمةةق الكيةةان ا يةةالمي ّ
فحولةةت الواق ة إلةةى محتةةوى تربةةي ذ إطةةار دينة ّةيال وقةةد
كانت ةملية إفرا المضمون المعنو والعاطفي لألدان والنشال والفعالية االجتماةية
ً
وا يةةةالمية لصةةةال بيروقراطيةةةات حايةةةمة واحةةةد مةةةن إفةةةرازات ةةة ا الواقةةة بنهةةةر
الكاتب.
ّإن أصعب مهمة يحملها الباحث والمثقال الديني اليو تكمن في مهمة التأصةيه
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والت

ير ال

يمارس دور الفعه ال ّرد الفعهال وبالتالي ترنب المنهج التوفيقي يببعده
يحةاول السرو من الواق ةة

اليلبي ةة م االةتراف باألبعاد ا يرابية األخر ى له ةة ال
ً
ًّ
أ ّ واقةةة ية ٌ
ةةيكيا أو حةةةديثا ةةةةة دون أن يمتل ةةك ج ةةرأ ترةةةةيده أو
ةةوان كةةةان كالية
ً
إصالحهال و و مةا يةدف تةار إلةى إفةرا المقةوالت الدينيةة وأخةر ى إلةى التنكةر لل هةود
البشرية والعقالمية حتى الغربية.
اهلوامش:
 -8م لة ةالم الفكرال العدد 2ال لعا  8999ال العولمةة الواقة واافةا ال د .الحبيةب الرنحةانيال ص 80ال وراجة
ً
أيضا الدكالور ةصا خفاجيال مالحهات حول العولمة والدولة والقوميةال ضمن كالةا العولمةة والتح ّةوالت

ّ
المرتمعية في الوطن العربيال تحرير الدكالور ةبد الباي

ةبةد المعطةيال مركةت البحةوث العربيةة والرمعيةة

العربية لعلم االجتمةا ال نشةر مكالبةة مةدبوليال الطبعةة األولةىال  8999ال ص 377ال وكة لك الةدكالور طةالل
ةتريييال م لة المنهاجال العدد1 :ال  8997ال ص 266ال وآخرين ي
ك ر أةاةوا إلى ا األمةر ً
أيضةاال ومةن بيةنهم
ّ
ةلى الياحة ا يرانية الدكالور ةماد افرو ال في حوار معه في م لة "بكاه حوزه"ال العدد 1ال  2008ال ص.9
ّأمةةا ةلةةى صةةعيد الموقةةال مةةن ة ه الهةةا ر م الواقة أك ةةر منهةةا المفهةةو ةلةةى حةةد تعبيةةر الباحةةث ا يةةالمي
تباينةا مة ًال؛ مةن رأ ة ّ
الدكالور ةلي جمعةال فقد تباينةت ة كمةا أةةرنا ة ً
حتةى ةلةى ميةتوى العةالم الغر بةي ة
مؤيد ةديد التأيغد إلى معارض موته في المعارضة وما بينهمةا جهةد توصةيفي محايةد ةلةى ح ّةد قةول اليةيد
ييين في كالابه العالمية والعولمةال ففيما يرا ا البع

ً
ً
وامتدادا للمة ب ا نيةاني أو حتميةة
خالصا للبشرية

تاةينية ال مفر منها كما في تعبير الصةحافي تومةاس فر يةدمان (ملةال العولمةةال إصةدار المركةت االيتشةاة
ً
للدرايات والتوثيقال بيةروتال العةدد 88ال  8997ال ص 15ال نقةال ةةن مقةال للباحةث المغر بةي حيةن أوة يةد نشةر
ً
ً
كابويا مخيفا يقته كةه إنرةازات
في جريد الشر األوي ال تاةيخ 5م3م). 8997ال يرا ا البع ااخر

األديان والحضارات والثقافاتال لصال جماةات محدود ّ
ثرية أو تربيةة ةلةى أبعةد تقةديرال ومةا بةين ة ين

الرأيغن مواقال من التصاد المرن والتقاط الواثق.
ّ
 -2الدكالور ةلي جمعةال جم من الباحثينال ا يال والعولمةال إةداد محمد إبرا يم مبرولال الطبعة الثانيةال

الدار القومية العربية.
ّ
ً
 -3ال نال محمد إبرا يم مبرولال نقةال ةةن الةدكالور زكةي المةيالد فةي م لةة الكلمةةال العةدد 89ال  8991ال
وراج ة ً
أيضةةا الةةدكالور حيةةن حنفةةيال حةةوار حةةول االترا ةةات الرديةةد فةةي ةلةةم الكةةال ال م لةةة قضةةايا
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إيالمية معاصر ال العدد81 :ال  2008ال ص  86ة .87
 -1الدكالور ّ
محمد ةابةد الرةابر ال قضةايا فةي الفكةر المعاصةرال مركةت درايةات الوحةد العربيةةال الطبعةة

األولىال  8997ال ص .836
ّ
ً
فيتامينةا منش ًةطا ا لياتهةاال وأن األقلمةة
ا التعبير وير ى ّأن العولمة ترعه من التمايتات
 -5نال من يرف

ما تتال األياس األول في التبادالت الدوليةال راج بهة ا الصةدد جوةج طرابيشةيال العةالم المتعةولم لةيس ةالمةا
ً
أحاديا كما يقال به ةالم مبرق إلى حد بعيدال جريد الحةيا ال العدد 83182ال بتاةيخ 7م8م. 2008
ً
 -6يقال ةن العولمة في المنهار اللغو بأنها أحةد مشةتقات الفعةه ةلةم ة ةةالم ة ييعةالم ة ةولمةة فهةي ةلةى وزن
ي ي
ي ي
ً
ً
وتأثيرا أو جعه الشةين ً
ً
ةالميةا بفعةه ق ّةو
وةه ة فوةلة أ جعه للشين فاةلية
فاةه فوةلة أو فوةه يف ِ
فاةه ي ِ

دافعةال ولم نقه فاةلية أو ةالمية الشين ألن مصطل العالمية فق ال يعني وجود القو الدافعةة التةي تفةرض
ً
لغويا أن مفهو التفعيه ينتلال ةن
المفهو ةلى العالم أ أن مفهو العالمية خال من التفعيه .ومن الواض
ّ
ٌ
ٌ
خارجية وفي الفاةلية قو ٌ
مفهو الفاةلية ففي التفعيه قو ٌ
ذاتية .راج ةالن الةدين ّ
القبةانريال م لةة النبةأال
العدد 11ال نييان  2000ال ً
وأيضةا الرةابر ال مصةدر يةابقال ص 835ال والةدكالور رفيةق الع ةمال م لةة المنهةاجال
العددال 1ال  8997ال ص .257

 -7راج الدكالور رفيق الع مال مصدر يابقال ص .257

 -1الدكالور محمد ةابد الرابر ال مصدر يابقال ص .835

 -9راج الدكالور طالل ةتريييال مصدر يابقال ص .266
 -80فخ العولمةال ص .21

 -88إن األرقةةا الم ة كور فةةي م ةةال مهةةا ر وتةةأثيرات العولمةةة ةلةةى أك ةةر مةةن صةةعيد يةةيما ةلةةى الصةةعيد
ٌ
االقتصاد أك ر من أن تحصى أو ّ
تالحملها مقالة مختصر ٌ كه ه ناال لكن وللمراجعة يمكةن االطةال
ةلى كالا "فخ العولمةال االةتةدان ةلةى الديمقراطيةة والرفا يةة" لم لفيةه ةانس ة بيترمةارتين و ارالةد ةةومان

والة نقلةه إلةةى العربيةة الةةدكالور ةةدنان ةبةاس ةلةةي ونشةرته يليةةلة ةةالم المعرفةة فةةي ةةدد ا  231ةةةا
ً
 8991ال وقةةد أثةةار ة ا الكالةةا ض ة ة فةةي األويةةال األلمانيةةة لةةدى طباةتةةه الطبعةةة األولةةى فةةي بةةرلين ةةةا
 8996وجر ى تكرار طبعه ليتة مرات في ةا واحدال وقد كشال
يعد ً
جداال و و ل لك ّ
ً
واحدا من المصادر ا ّ
لسامة في ا المرال.

ا الكالا ةن أرقا م لة وقيمةة

 -82فخ العولمةال ص .60
ً
 -83الفيليةةوف جةةال أت ةاليال القةةبسال 81م9م8997ال نقةةال ةةةن دوة يةةة "فةةوةين بةةوليس" العةةدد 807ال صةةيال
 8997ال وراج ً
أيضا انس بيترمارتين و ارالد ةومان في "فةخ العولمةة"ال يليةلة ةةالم المعرفةة العةةدد 231ال

. 8991
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 -81أجر ى

ا البحث ٌ
ةدد من الرامعيغنال ووض خالصته البروفيور داة يةه أدييةون بويةا مةن جامعةة

مارانهاو الفدرالية في البرازيه والمركت من أجةه البيأةة واادا والمرتمة فةي معهةد مانيةفلد التةاب لرامعةة

أكيفورد في بريطانياال راجة صةحيفة "اليةفير" اللبنانيةة العةدد الصةادر فةي 80م2م 2008ال وكة لك موقة
ً
الردير ةلى االنترنت بنفس التاةيخال نقال ةن أ .ف. .
 -85فخ العولمةال ص .25

 -86فخ العولمةال ص .26 – 25
 -87الييد ّ
محمد حين األمينال م لة المنهةاجال العةدد 1ال  8997ال ص 251ال ومحاضةرته فةي مدينةة النبطيةة

حول ترديد الفكر ا يالميال راج جريد اليفيرال بتاةيخ 30م8م. 2008

 -81من الضروة مالحهة أن الكال نا ةن العولمةة ال ةةن الفكةر الغر بةي فحيةبال أ أنةه ال يةراد إلغةان
ً
البعةةدين الفكةةر والثقةةافي وك ة لك ا نيةةاني بحيةةث يةةدةى انةةه ال أ ةةداف قيميةةة مطلقةةا لةةدى ا نيةةان
الغربيال إنما يراد التأكيد ةلةى ّأن مةا يرةر ةلةى صةعيد العولمةة األميركيةة ةو بع ٌةد مةا ٌّلي بالدرجةة األولةى ال
ً
حصرا وةلى كه الدرجات والميتويات.
 -89راج ة حةةوار الحضةةاراتال ةوجيةةه تةةاةود ال تعر يةةب الةةدكالور ةةةادل العة ّةواال ةو يةةدات للنشةةر والطباةةةةال

بيروتال الطبعة الرابعةال . 8999

 -20د .الرابر ال محمد ةابدال قضايا في الفكر المعاصرال مركت درايات الوحد العربيةال بيةروتال الطبعةة

األولىال  8997ال ص .837
ً
 -28راج العولمة دراية تحليليةال ةبد اهلل ةثمان وةبةد الةرؤوف آد ال نقةال ةةن دولةة المهةد وبةدامه العولمةةال

مرتضى معاشال م لة النبأال العدد  39ة 10ال  8120ة ال ةن موق االنترنت annabaa.org
ّ
 -22بحار األنوارال محمد باقر المرلييال دار إحيان التراث العربيال بيروتال الطبعة الثالثة المصححةال  8913ال
ج58ال ص .92

 -23ال نال ج 52ال ص .358

 -21ال ن.
ٌ
 -25ال نال ج 52ال ص 337ال وتر ةةدر ا ة ةةار إل ةةى أن ة ة ا المض ةةمون ق ةةد اة ةةتملته جمل ةةة م ةةن النص ةةوص
واألحاديث ةن النبي (ص) وأ ه بيته ( ) كما ّ
نصت ةلى ذلك المصادر الحديثية الشيعية والينيةال فراج

صحي البخاة بشرح الكرمانيال دار إحيان التراث العربيال بيروتال الطبعة الثانيةةال  8918ال ج 7ال ص 813ال
ً
وأيضا صحي ميلمال دار إحيان التراث العربيال بيروتال ج 2ال ص 708ال وتير ماال وإن كان في تقيغم جملةة
ٌ
من ا النصوص من حيث ويامه ا ثبات م ال للمناقشة مةن حيةث الص ّةحة والضةعال وفةق قواةةد نقةد

وتقيغم األيانيد المعروفة ةلى ميتوى ةلمي التاةيخ والرجال الييما بعد ما يشبه معارضتها بروايات مختلفة
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ّ
المهدوي ةةة ةلةةةى الصةةةعيدين االقتصةةةاد
ال ةةنم ال ويمكةةةن مراجعةةةة البح ةةث الموضةةةوةي لمن ةةةتات الدولةةةة
واالجتمةةاةي ةنةةد الشةةهيد ّ
محمةةد صةةاد الصةةدرال تةةاةيخ مةةا بعةةد الههةةورال الرةةتن الثالةةث مةةن مويةةوةة ا مةةا

المهد (ةج)ال دار التعارف للمطبوةاتال بيروتال  8992ال ص  518إلى .567
ّ
ّ -26
نشدد نا ةلى ّأننا ندرس ةا ر العولمة ال الغر كله ومشروةه الفكر أو الحضاة .
 -27أنهةةر ةلةةي ّ
محمةةد خرايةةانيال جشةةم انةةداز ى بةةه حكومةةت جهةةاني امةةا مهةةد (ةةةج)ال "نهةةر فةةي

الحكومة العالمية لإلما المهد (ةج)"ال م موةة المقاالت المنتخبة من الملتقى الينو الثاني لدراية األبعةاد
الوجودية لإلما المهد (ةج) والمنعقد في إيرانال الرتن ّ
ّ
بتصرف.
األولال الطبعة األولىال  2000ال ص 169ال
 -21منتخب األثرال الشةيخ لطال اهلل الصةافي الكلبيكانيال الطبعة األولى  8189ةال قمال ايرانال ص .136
 -29ال نال ص .592

 -30بحار األنوارال مصةدر يةابقال ص .98

 -38د.الحبيب الرنحانيال ةا ر العولمة الواق واافا ال م لة ةالم الفكرال العدد 2 :لعا . 8999
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