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 های جهاني شدن  ثر فرصتبررسي ا

 ر بازار کاالها و خدمات )برند( ماللب

 2سید محمدمسن محطفوی

 چکیده

های ذهنی سیاستگذاران کشورها بویگه کشورهای در حال توسعه شده و در ارتبا  با  ، یکی از چالش2بیش از دو دهه است که فرایند جهانی شدن

 . استها  آن اهم، توانایی تولید کاالها و خدمات، فرهنگ بومی و جهانی، از 1تجارت جهانیگردد که پیوستن به سازمان  آن، موضوعاتی طرح می

و از طریق ابزارهای مختلف ارتباطی و با تنوع  انقالب اطالعات و ارتباطات،تولید انبوه کاال، به مدد کشورهای قدرتمند پس از از سویی، 

های تبلیغاتی  تکنیکبا صادرات کاالهای خود را  -به راحتی قابل کنترل دقیق نیستند به صورت مجاز و غیر مجاز که در هیچ کشوری -چشمگیر

تر  و از سوی  پیچیده رفته رفته ،مقابله با آنکه راه های  کنند عرصه جهانی وضعیت برتری پیدا می ها را تتمیل و در ن  به نوعی آو گسترش داده 

و  (نفر میلیون 966یک میلیارد و )بالغ بر دلیل شمارمسلمانان جهان به  .شوند می  تر ضعیفبه روز روز ها  در رقابت ،کشورهای در حال توسعه ،دیگر

 جمعاًهای اخیر  آن در سالهای ع و کشورشود و  متسوب میجهان  های سازمان ترینیکی از معتبر سازمان کنفرانس اسالمینیز وسعت سرزمینی، 

کشور  0و حتی  شوند و این کشورها و ثروتمند متسوب میی اوپک جزاع او از طرفی، اکثر ند ا تهشتریلیون دالر درآمد سالیانه دا 96بیش از 

ثروتی سرشار می باشد و بنابراین،  بالقوههاست، صدها میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارند که  ن نیز جزو آ پاکستانو  افغانستان نسبتا فقیر اسالمی که

 کشورهای اسالمیمند شوند؛ اما وضعیت بالفعل اقتصادی  یان نبینند که از آن، بیشتر بهرهشدن نه تنها ز می توانند از جهانی اسالمیکشور های 

و نیاز اکثریت عظیم  -و چه، در کشورهای دیگر های اسالمیکشور چه، ساکن در -با توجه به نر  رشد و ازدیاد جمعیت مسلمانان نامطلوب است.

اند، اما بخش اعظم بازار در دست  انان نیز به این کاالها ترغیب شدهمسلمایجاد شده و حتی غیر برای آنآنان به کاالهای حالل، بازار وسیعی 

 رند که بر این بازار تسلط یابند.شرکتهایی از کشورهای غیر اسالمی است؛ که مسلمانان، هم استتقاق و هم، توان آن را دا

 توانند از آن بیش از پیش بهره ببرند.  می ند کههایی دار یران درکنارکشورهای اسالمی، فرصتا ج. ا.   

های کشورهای  تتلیلی و جمع آوری اطالعات کتابخانه ای، اسنادی و آماری نگارش یافته، به مطالعه فرصت -در این مقاله که با روش توصیفی   

شده  ارائهگیری و پیشنهادات  در بخش پایانی، نتیجهو  پرداخته اسالمی و با نگاهی به شرایط کشورمان، در تولید و عرضه کاالها و خدمات حالل

 است.

 .سازمان کنفرانس اسالمیجهانی شدن، متصوالت حالل، هویت و تهاجم فرهنگی، فرهنگ بومی و جهانی، ج. ا. ایران،  واژگان کلیدی:

                                                                 
1

 mmostafavi@modares.ac.ir صاد دانشگاه تربیت مدرس                                 ع و هیات علمی پگوهشکده اقت - 

2 - Globalization 
3 - World Trade Organization (WTO) 
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ابع مرتبط تهیه ای و اسنادی و با استفاده از آمار و اطالعات من در این مقاله که به روش کتابخانه

فرهنگ، سرمایه فرهنگی ی؛ اسالم یجهانی شدن، فقر و کشورهاشده، پس از مقدمه، به ترتیب به: 

مالحظات  ؛مروری برمطالعات انجام شده؛ جهانی شدن، فرهنگ و فرهنگ جهانی ی؛و مذهب

گیری با نگاهی به وضعیت  نتیجه ؛جهانی شدن، بازاری برای متصوالت حاللی؛ و تجرب نظری

 ، پرداخته شده است.و پیشنهادات اهم مشکالت؛ ایران

 ، ف ر و کشورهای اسالميجهاني شدن. 1

بررسی  و نقش دین را ، در مطالعات خود، مدرنیزاسیون9ماکس وبرساب ه جهاني شدن:  -1-2

د. مدرنیزاسیون را مالزم با بینی نموده بو روشن و با رونق را برای دین پیش ای نه چندان و آینده

زدایی از جهان، پیدایش شهروند، گسترش و تسلط علم و فن بر همه سازی زندگی، راز فیعر

شئونات زندگی و سلطه سرمایه داری می دانست، اما ادیان و مذاهب شرقی بویگه اسالم، در مسیر 

 دیگری به راه خود ادامه دادند.

، پاکستان و بویگه ایران، امید های اسالمی در مالزی، اندونزی، افغانستان ظهور جوامعی با فرهنگ   

زیادی در جمعیت انبوه مسلمانان به وجود آورد و حتی در بسیاری از جوامع غربی مانند ایاالت 

های  می به یک جنبه از سیاست در نظاممتتده، کانادا، آلمان، انگلستان و هلند، فرهنگ اسال

 وند.ش مفاهیم و عناصر هویت ملی بدل می آموزشی، قانونگذاری وحتی

در دوران معاصر، پدیده جهانی شدن، عرصه فرهنگی و هنری کشورهای اسالمی و از جمله    

از مصرف کاالها و خدمات   -ها  ر داده و این تتوالت در همه عرصهایران را تتت تأثیر قرا

های پوشش و  به چشم می خورد. مدل - 1و سبک زندگی 2اقتصادی گرفته تا کاالهای فرهنگی

های مد شهرهای بزرگ  بزرگ کشور شبیه به آنچه در سالن نان بویگه در شهرهایآرایش جوا

از  های هالیوود عالوه بر آنکه کند. آخرین فیلم شود، به فاصله کمی خودنمایی می جهان عرصه می

های فشرده  ی مراکز جمعیتی بزرگ به صورت لوحگردد، در جای جا ها پخش می طریق ماهواره

                                                                 
9. Max Weber  

2. Cultural goods 
3. Lifestyle 
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های  گیرنده شبکه ترین قیمت به فروش می رسد و صدها هزار با نازلقانونی تصویری به طور غیر

میلیون  996به  9ان ان و برای نمونه، تنها شبکه سی کنند های بیگانه را القا می ماهواره، فرهنگ

میلیون نفر در سراسر جهان به  866کشور جهان وارد شده ، یعنی بیش از  266تلویزیون خانگی در 

بنگاه در سراسر جهان  06ترسی دارند و این شبکه خبرهای تولیدی خود را از طریق این شبکه دس

اندازی کرده  دوازده شبکه مختلف را راه 9559ا ت 9586رساند و  به تنهایی از سال  به فروش می

 (.9189است )ر. ک: سمتی ، 

که از طریق  مخاطبانی داردهای فارسی زبان خارجی در ایران نیز  این شبکه و بویگه شبکه 

ای و نیز  های ماهواره از تعداد گیرنده کهدارند های غیرقانونی، برنامه های آن را دریافت می گیرنده

د؛ اما از باش می و معتبری در دست نمیهای خارج از کشور در ایران، آمار رس مخاطبان شبکه

 ها گسترده است.  آید که مخاطبان ایرانی آن شبکه اظهارات مسووالن بر می

های  ، به عنوان یکی از بت «جهانی شدن»برداشت از جهاني شدن و رابطه آن با ف ر:  -1-1

ولی، لیبرالیزه شدن، المللی شدن، جهان مشم بین :گرایش 9 روز، با مفاهیم و اهدافی متفاوت و عمدتاً

سته آن شده است که یکی از د های دیگری نیز از بندی تقسیمگرایی مطرح و  زدایی و غرب قلمرو

یک »و یا « یک فرایند»یا  « یک پدیده»های مهم کارکردی، جهانی شدن را به به عنوان:  بندی

 نماید. ، تقسیم می«ایدئولوژی

افزایش ارتباطات جوامع و افزایش امکان تاثیرگذاری بر دیگر   ها، رغم اختالف در تعریف به  

ی، فرهنگ بومی و حاکمیت ملی از جوامع در جهانی شدن انکار ناشدنی و اثرپذیری اقتصاد داخل

زان ح ور فعال در صتنه جهانی توانند به تناسب می شود و جوامع می عوامل خارجی برجسته می

سازی لزوماً ت و قطعاً ت  ( و به این ترتیب، جهانی9189گذاری بیشتر پیدا کنند)ر.ک: نهاوندیان اثر

 گرایی و تسلط یک ایدئولوژی نیست. به معنای غرب

ررابطه جهانی شدن با فقر جهانی، باید گفت که در نیم قرن اخیر، جهانی شدن به نفع از نظ 

کاهش فقرعمل نموده است. از نیمه قرن بیستم به بعد، جهانی شدن اقتصاد رشد کرده و میزان 

صادرات و تولید ناخالن داخلی کشورها افزایش و میزان فقر جهانی نیز متأثر از آن، از تعداد 

                                                                 
1. Cable News Network (CNN) 
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به یک میلیارد نفر در ابتدای قرن بیست و یکم  9596و چهارصد میلیون نفر در سال  یک میلیارد

 کاهش پیدا کرده است )همان(.

تمام کشورهای اسالمی در حال توسعه هستند  تجارت جهاني و کشورهای اسالمي: -1-9

ای اسالمی آنکه از تجارت جهانی سهم زیادی ندارند. اکثر کشوره  و یا کمتر توسعه یافته و نتیجه

های برتر، از این فرایند  و یا توسط قدرت   زوا را برگزیدهاز جهانی شدن فاصله گرفته و راه ان

اند. از چند کشور متدود اسالمی از قبیل ترکیه، امارات، مالزی و اندونزی که صرف  حذف شده

میزان این  نظر کنیم، دیگر کشورهای اسالمی، سهم چندانی در تجارت جهان در اختیار ندارند.

مترومیت در مناطق آفریقا و آسیای مرکزی بیش از دیگر کشورها است. حتی اگرکشورهای 

شود که میزان تأثیر گذاری آنان در مقایسه با سایر  خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرند، مالحظه می

ربستان، کشورهای در حال توسعه ناچیز است و شاید در این میان بجز ترکیه و امارات، مصر و ع

درصد از تولید ناخالن  9/5وضعیتی بهتر از دیگر کشورها داشته باشند. کشورهای اسالمی فقط 

به  2669درصد از واردات جهان را درسال  9/0درصد از صادرات جهانی و  8جهانی، کمتر از 

 اند و مکان چهارم پس از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی را به خود اختصاص خود اختصاص داده

 9اند. داده

کشور و از  91کشور در سازمان تجارت جهانی ع و و  19ع ای سازمان کنفرانس اسالمی ابین    

 کنند. اند و به عنوان ع و ناظر در جلسات شرکت می ان در مسیر پیوستن به آن در تالشجمله ایر

نها بالغ درصد مساحت کشورها را در اختیار دارند و جمعیت آ 25بیش از  اسالمیکشورهای   

شود. برخی  تولید می اسالمیدرصد نفت جهان در کشورهای  59میلیارد نفر است.  9/9بر 

مانند عربستان سعودی، ایران، عراق، لیبی، الجزایر و امارات متتده عربی،  اسالمیکشورهای 

دیگری  اسالمیوابستگی زیادی به نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی دارند اما کشورهای 

سال گذشته از میزان وابستگی خود به  99اند ظرف  مانند اندونزی، مالزی، عمان و تونس توانسته

ها را  درصد از کل صادرات آن 96درآمدهای نفتی بکاهند و به طور متوسط، صادرات غیر نفتی 

 گیرد. در بر می

                                                                 
 International Financial Statistics CD-ROM 2006استخراج شده از  .9
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ر از میانگین رشد بیشت 2669و  9559های  بین سال اسالمیمیانگین رشد واردات مجموعه کشورهای   

 صادرات بوده که بیانگر افزایش وابستگی این کشورها به خارج است.

شد واردات و صادرات دهد که ر های آماری تجارت خارجی این کشورها نشان می از طرفی، بررسی 

و های زمانی مختلف دچار نوسان بوده و عالوه بر وابستگی روزافزون این کشورها به کاالها  آنها در دوره

از خدمات خارجی، در بخش تجارت خارجی از ثبات برخوردار نبوده و در بلند مدت، آسیب پذیرند. و 

اند صادرات خود را به بازارهای سنتی  آل موفق شده در شرایط ایده مزبورطرف دیگر، کشورهای 

ن، المللی کاهش یافته است و بنابرای ها در سایر بازارهای بین خود افزایش دهند و ح ور آن

و   (Amin, 2006)انددر ایجاد تنوع در بازارهای خود موفقیتی به دست نیاورده اسالمیکشورهای 

گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر و قابلیت رقابت  و نیز سهم افزونتر در تجارت  به این ترتیب، سرمایه

تر نیز شده  اسبمنها به طور نسبی نا ه که این شاخنالملل در این کشورها نه تنها تتقق نیافت بین

 (.9180است )فاخری، 

 فرهنگ، سرمايه فرهنگي و مذهبي -9

به معنای وسیعی به کار رفته تا پیشرفت عقالنی و « فرهنگ»از اوایل قرن نوزدهم واژه  :فرهنگ -2-9

تر داد که بر  معنوی تمدن به مثابه یک کل را توصیف کند و بعد فرهنگ جای خود را به مفهومی جامع

گرفت. به  رهنگ نه فقط کوشش عقالنی بلکه کل شیوة زندگی یک ملت را در بر میاساس آن ف

« با فرهنگ»طوری که امروزه افراد متبتر در هنرها و ادبیات و نیز روشنفکران و فرهیختگان را افرادی 

 خوانیم. اما کاربرد دقیق فرهنگ امروزه شامل معنای زیر است. می

ها و  ارزش  ها، ها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف شدر یک مفهوم، فرهنگ، مجموعه نگر 

کند که در هر گروهی مشترک است؛ مانند فرهنگ اسالمی و فرهنگ  اعمالی را توصیف می

توان به صورت نمادها، زبان، تولیدات، آثار شفاهی  های تعریف کننده گروه را می غربی. ویگگی

شارکت در ایجاد هویت متمایز گروه و های فرهنگ گروه، م و کتبی نشان داد. یکی از جلوه

ها  اع ای دیگر گروهبنابراین، تأمین ابزاری که اع ای گروه بتوانند به وسیله آن، خود را از 

 (.9189تراسبی، متمایز کنند )
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شود که  شود، یک سرمایه متسوب می های فرهنگی که شامل هنر نیز می از سویی، داشته 

 گماشت. باید جهت حف  و گسترش آن همت می

رود  سرمایه منبعی است که برای ایجاد ارزش افزوده به کار می  اصوالًسرمايه فرهنگي:  -9-1

های طبیعی، مالی، فیزیکی، ه انسانی،  نواع مختلف دارد که شامل: سرمایهکه این سرمایه ا

ی به شود. در گذشته، سرمایه بیشتر متک اجتماعی، فرهنگی و در ادبیات متاخر سرمایه مذهبی می

 های انسانی و اجتماعی ها کاسته شد و سرمایه شد که رفته رفته از اهمیت آن سه مورد اول می

ک: قنبری و ایه فرهنگی ارتبا  وثیقی دارد )ر.ها نیز با سرم اهمیت پیدا کردند که این سرمایه

 (.9189صادقی، 

های فرهنگی است،  نوعی دارایی است که ذخیره کننده و تأمین کننده ارزش سرمایه فرهنگی 

تواند داشته باشد. و به دو صورت وجود دارد: ملموس  عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادی که می

مانند میراث فرهنگی که این بخش مانند سرمایه فیزیکی است و ناملموس که به صورت سرمایه 

: ستفاده ازبا اباشد که در یک گروه مشترک است ) هایی می عنوی به شکل اعمال، عقاید و ارزشم

 (.9189تراسبی، 

ها و زبان را در بر  ارزش  سرمایه ناملموس فرهنگی که موجودی آداب و رسوم، عقاید، 

ستد قرار گیرد، اما  و تواند مورد داد عنوان دارایی نمیگیرد، اگر چه مانند سرمایه ملموس به  می

چون و چرایی دارد و  بیتر و در خلق و حف  و گسترش سرمایه ملموس، تأثیر  بسیار با اهمیت

های حاد تهاجم فرهنگی مورد  سازی و در شکل رمایه ناملموس است که در جهانیهمین س

 گیرد.  تخریب قرار می

گفته  هایی ارز و باورها اعتقادها، مجموعه به مذهبی سرمایه: مذهبي سرمايه -9-9

 سرمایه (.9189، اقلیعزتی و ع) باشد گرفته نشأت مذهبی ایمان و مذهب که از وجود شود می

 و هستند همسو عقاید بردارهایی شامل دارای دینی، مذاهب اکثر برای کلی دید در مذهبی

 اینکه بدون افراد که است کالن باورهای و اعتقادات از دسته آن مذهبی، از سرمایه منظور

 این از .دهند می انجام آن را باورشان و قلب ندای توسط شوند، ملزم بیرونی یک نیروی توسط

 همین و کرد خواهند عمل خود اعتقادات پایه بر هستند، مذهبی سرمایه که دارای افرادی رو،
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 داشت و سبب خواهد ح ور اعمالشان ناظر عنوان به همواره که است و وجدانشان اعتقادات

 فرد است با همواره نظارت نباشد؛ چون این 9مجانی سواری دنبال به هیچگاه فرد تا شود می

 (.9185،دلیری و ر. ک: مهرگان) است خود ناظر خود، فرد چون

 شدن، فرهنگ و فرهنگ جهاني . جهاني1

در قرن بیستم رویکردهای تتلیل تغییرات اجتماعی عمدتاً دو شدن و فرهنگ:  جهاني -2-1

ها و باورهای  دسته بود: یکی اقتصاد و سیاست را اساس تغییرات اجتماعی و دیگری ارزش

 دانست. ایه اصلی میفرهنگی را پ

داری( قائلند  شناسان در ارتبا  با فرهنگ و مصرف )به عنوان مهمترین عامل سرمایه انسان 

های اجتماعی را  ها و مرزبندی کنندگان با تکیه بر فرهنگی که توجیهات الزم برای کنترل مصرف

کنند. بیشتر مردم  فادههای فردی و جمعی است توانند از کاالها برای خلق هویت آورد، می فراهم می

های ذهنی و هنجاری  های فرهنگی مربو  به هویت، تمایالت و جنبه در مورد مصرف، بر سیاست

(؛ که برند حالل نیز از مصادیق 9180)آدلمن و همکار.  مصرف در زندگی روزمره توجه دارند

 آن است.

ه نقش فرهنگ و شدن، نیازمند مطالع ی مسائل جهان جدید از جمله جهانیامروزه بررس 

ای به فرهنگ و نیز  های اجتماعی معاصر، توجه تازه چگونگی تتول و تطور آن است و در نظریه

مورد توجه « متغیر مستقل»اهمیت جوهری آن در مسائل جهانی و نیز توجه به فرهنگ مثابه یک 

ش رود که نظام تواند پی ها تا آنجا می المللی دولت قرار گرفته است و در واقع، توسعه نظام بین

 (.9181دهد )سینایی و همکار،  فرهنگی اجازه می

طور  از طرفی، جهانی شدن جامعه انسانی مشرو  به حدی است که در آن نظام فرهنگی به  

توان انتظار داشت که اقتصاد و سیاست تا  گذارد و می های اقتصادی و سیاسی تأثیر می نسبی بر نظام

سازی را  تفهیم دگرگون (. و تامیلسون9195میزند )واترز، در آآنجا جهانی شوند که با فرهنگ 

ربیات فرهنگی داند؛ که تج که با جهانی شدن اتفاق افتاده بدون درک مفهوم فرهنگ ممکن نمی

داری متأخر بدون شناخت تأثیر فرهنگ ناممکن است  و تبیین فرایندهای نظام سرمایه را تغییر داده

                                                                 
1. Free Riding 
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ای جهات خصلت  از حالت تبعی و عرضی درآمده و از پاره (. امروزه فرهنگ9186)کاظمی، 

ای آن را قرن  زیربنایی گرفته است. اهمیت فرهنگ برای قرن بیست و یکم به حدی است که عده

دانند و برخی نیز از ظهور قاره ششم تتت عنوان فرهنگ یاد  های فرهنگی می فرهنگ و پارادایم

 کنند.  می

ای از فرهنگی شدن روز افزون زندگی جمعی دانست؛ زیرا  توان جنبه جهانی شدن را می 

 ویگگی اصلی این مرحله از جهانی شدن، هگمونی فرهنگی است. 

یکی از اصطالحات رایج در بت  جهانی شدن است  فرهنگ جهانی فرهنگ جهاني: -1-1

یدرستون ها وجود نداشت. اولین کتاب در این باره توسط مایک ف نامه در لغت 9506که تا قبل از 

گرای آمریکا و آمریکایی شدن جهان  منتشر شد که بیشتر به فرهنگ مصرف 9556در سال 

(. اما امروزه چند برداشت از فرهنگ جهانی وجود دارد. که فرهنگ 9180پرداخته بود )کینگ، 

مصرفی به عنوان فرهنگ جهانی از جمله مهمترین آنهاست. در فرهنگ مصرفی اینکه غرب با 

ها و الگوهای زندگی  از طریق کاالهای مصرفی و فرهنگی سعی دارد با اعمال ارزشسازی  همگن

و رفتاری خود همچنان سردمدار نظام اقتصادی جهان باشد؛ که جرج رایترز  برای آن از عنوان 

 کند و بنابراین، فرهنگ جهانی متکثر و مصرفی شده است استفاده می« مک دونالدی شدن جهان»

 (.9181و سینایی،  9186)ر. ک: نش، 

عوامل مؤثر در قدرت و  یابد، در اینجا آنچه که اهمیت می عوامل موثر بر فرهنگ: -9-1

ها به کارآیی، نوآوری،  هاست. عوامل اثرگذار بر قدرت فرهنگ: قدرت فرهنگ ضعف فرهنگ

  (. White, 1973انعطاف، سازگاری و انسجام فرهنگی بستگی دارد)با استفاده از: 

های  عناصر فرهنگ آورد و ها را کنار هم می  دن با گسترش وسایل ارتباطی، فرهنگجهانی ش 

پذیرند و  تر اثر می ی ضعیفها کنند و فرهنگ گذاری میهای دیگر تأثیر قویتر بر فرهنگ

پذیری نشان داده و عناصر مطلوب را از دیگران اخذ و در خود  های قومی از خود انعطاف فرهنگ

 د.کنن ادغام و ه م می

 . مروری برمطالعات انجام شده۵

در ارتبا  با جهانی شدن و بازار متصوالت حتالل و منطبتق بتا فرهنتگ استالمی منتابعی کته        
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ودی در اختیاراست به موضوع پرداخته باشد، توسط نگارنده یافت نشد و منابع مرتبط متد مستقیماً

 گردد: ترین آنها مرور می که برخی از مهم

 .ا .آن بتر ج  ریو تتأث  یمرکتز  یایشدن در آس یجهان ندایفر»: اثر خود ( در9186)  یپوراصغر -

بته لتتاظ    ی،مرکتز  یایدر حال توسعه از جمله آست  یکه کشورها دهیرس جهینت نیبه ا «رانیا

، رانیت ا کیاستتراتگ  تیت بنتا بتر موقع   و شتدن ندارنتد   یجهتان  ندایفر درتوان الزم را  یاقتصاد

 کیستاز تشتر   نته یتوانتد زم  یمت  ران،یت ا تیت بتا متور  یا منطقته  دیجد یها یگروه بند لیتشک

 باشد. یمساع

ا ثر جهانی شدن اقتصاد بر رشتد، اشتتغال و   » ی خود:نامه دکتر انی( در پا9182ناجی میدانی ) -

شتدن، ستطح    یجهتان  بته رونتد   رانیا وستنیکه پ دهیرس جهینت نی، به ا«توزیع درآمد در ایران

 اهشکت  یرا به مقدار اندک یکاریو نر  ب شیا افزاکشور ر یسرانه و نر  رشد اقتصاد دیتول

 کند. یم دیرا تشد یدرآمد ینابرابر اه،ینر  ارز در بازار س یبها دهد و البته اضافه یم

 :آورده است« شدن اقتصاد و ضرورت توسعه در جنوب یجهان»  ه ام ن انیا ( در پ9182) ییرضا -

آن نداشتته   یهتا  نته یهز ایت ها و  صتاز فر یها سهم مساو شدن، ممکن است دولت یجهان در

 یمردان و نخبگان حاکم بستگ به هنر دولت یادیتا اندازه ز ندیفرا نیاز ا یبردار باشند و بهره

 دارد.

اظهتار   ،«و توستعه متا   یمبتادالت  یشتدن، ستاختارها   یجهتان » مطلتب ( در 9182) یریقانع بصت  -

بتا   یو توان ارتبتاط  ییبرون گراشدن، مقاومت در برابر  یدارد که مشکل ما در برابر جهان یم

 اداست که از تبادالت مو یمردان دولت یها دگاهیاصالح د ،جهان خارج است و راه حل آن

 برند. یکاالاستفاده م -خام
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گیری نموده که جهانی شتدن،   چنین نتیجه "شدن و هویت  جهانی " ( در مقاله9185) تاجیک -

هتای اجتمتاعی را    سازی کرد؛ مرجع هویتفرایند ف ایی گشود و فرد را جایگزین دولت در 

متنوع نمود؛ هویت ها را با هویت های موزاییکی و مواضع اختالطی و پیوندی روبرو کترد و  

در عتین جهتانی   هتا در جهتت تقویتت ختود )     ز این فرصتت جامعه اسالمی ایرانی باید بتواند ا

 اندیشیدن( بهره ببرد.

، تمتدن جهتانی را پلورالیستتی و بتا     "فرهنگ ملیشدن و   جهانی"در مقاله  (9185) نگاد ترابی -

که کشورها به نسبت قدرت اقتصادی و فرهنگی، بتر   داند میظرفیت پذیرش هر نوع فرهنگ 

 آن اثر دارند.

بتا شتناخت هتر چته بهتتر      دهتد:   پیشتنهاد متی   "جامعه دینی و جهانی شدن "راسخی در مقاله  -

منتدی از   ی راه عتالج نیستت و تنهتا بهتره    منف فعالیت ها گسترش یابد. مبارزه شرایط جهانی، 

المللتی گفتگتوی    کنتد )بتا استتفاده از: مرکتز بتین      میها را توصیه  ها و مقابله با چالش فرصت

 (.9181تمدنها،

معتقد است کته  « مسلمان یکشورها یآن برا جیشدن و نتا یجهان»( در مقاله 9189) یعسکر -

کارآمتد و  هتای  شتدن، بته نهاد   یجهتان بردن از  دهیو فا یاسالم یهاکشور تیحف  هو یبرا

توستعه یافتته و حمایتت     )که یکدیگر را خنثتی نکننتد(   و هماهنگ افتهیسازمان  یها استیس

 .است اجیشده احت

موانتع راه ج. ا.   ،«رانیت آن بتر اقتصتاد ا   یامدهایشدن و پ یآثار جهان»( در مقاله 9189) یاسد -

 ،یختارج  یگذار هیبودن سرما زیناچ ،یدولترا در اقتصاد  یجامعه جهانبه پیوستن  رایب رانیا

را همتوار   ریمست  نیا ،یعموم یساز با آگاه دیبا یداند که م یباال م یکارینر  ب ت،یرشد جمع

 .دونم
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، «جهانی شدن و بازار کتار در کشتورهای در حتال توستعه    »در مقاله ( 9189دادگر و ندیری ) -

ی شدن بر اشتغال در برخی اثر جهان ، وراهگشا راتجارب بازار کار کشورهای در حال توسعه 

 .دانند یمنفی م را کشور های غیر رقابتی( )شاغل در فعالیتهای  از گروه

اجتمتاعی را   داند که روابتط  اب خود، جهانی شدن را فرایندی میدر کت (9180)متمدی  گل -

و بتا   دهد ینماید و منابع هویت را با امکانات و شرایط جدید گسترش م از قید مکان آزاد می

 دهد ، بی مرزی و گوناگونی را نشان میاز بین بردن آرامش انسان متدود به جامعه سنتی

پرداختته و   "اقتصتاد و شتریعت  "و  "نظتام جهتانی  " اکبرزاده و همکتارانش در اثتر ختود، بته     -

شدن فشارهای زیادی را برای آزاد ستازی اقتصتادی وارد کترده     گیری کرده که جهانی نتیجه

اصتالحات  به دنبتال  یری بر جوامع اسالمی داشته و اندیشمندان اسالمی را که تأثیرات چشمگ

 .(Akbarzadeh  etal, 2005) داند می های جامعه جهانی مذهبی و تطابق با ضرورت

معتقد است قرائت غرب « اسالم در مواجهه با جهانی شدن»( در مقاله 9189) مایک فیدراستون -

ه نگرشی خواهد داد که تمدن جدید را حاصل مساعی متور از علم و پیشرفت جای خود را ب

داند و باید از نوع نگاه اسالم هراسانه و اسالم ستیزانه که در غرب وجود دارد،  همه بشریت می

ها  گوی صتیح میان تمدنرک و احترام بهتر یکدیگر و گفتکناره گرفت و راه را برای د

 گشود.

آگاهی از میزان ادغام تجاری کشور در اقتصاد  اعتقاد دارند که( 9189رستمیان)و مهرآرا  -

روند جهانی  های اقتصادی کشور در پیوستن به  درک موقعیت و توانایی تواند به  جهانی می

حاکی است که ایران در صدور کاالهای مبتنی بر این مطالعه،   شدن کمک کند. متاسبه

 دارد. مزیت نسبی ایستا مزیت

های رقابت  به ایجاد انعطاف در بنگاه که از ضرورت یا مقاله( در 9189) رنانی و همکاران -

اند که از میان عوامل  دهیرس جهینت نیپرداخته اند و به ا ،یند جهانی شدن استاپذیری در فر

 کند.  پذیری بنگاه بازی می دازه انعطافتولید، انعطاف پذیری نیروی کار نقش بنیادین را در ان
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همگام با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، الزم تقدند که مع( 9185)و همکارانپاسبان  -

هایی گوناگون مانند کاهش قیمت تمام  ی صادرات کاالهای کشاورزی از راهاست قدرت رقابت

 های سیاستی مناسب، تدوین و اجرا شود. انداردهای بهداشتی، در قالب بستهشده و رعایت است

، برخورداری از جهانی سازیدر مواجهه با اند که  ردهری کگی نتیجه( 9185پناهی )و بیگی  ولی -

کشف جایگاه مناسبی برای خود  ،که بتواند در تولید جهانی ؛کلیدی است ،پذیر صنعت رقابت

های مهم کشور، بهبود ف ای کسب و کار و رقابتی  یکی از اقدام و آن را حف  کند؛که

 نمودن آن است.

همه کشورها را  های توسعه هزاره  گرفته که هدف جهید نت( در مقاله خو9156رضایی اسکندری)-

، ها دست پیدا کنند. عملکرد کشورهای آسیای مرکزی به آن 2699تا سال که اند  متعهد شده 

آزادی اقتصادی، ع ویت های  شاخن ،ادغام اقتصادی کشورهای منطقه و در ناهمگون بوده

 در این کشورها با مشکل مواجه است. ...های خارجی و  ، جذب سرمایهجهانیهای   در سازمان

 

 مالمظات نظری و تجربي -1

متکثر شده و  های نظری از جهانی شدن برداشت شدن: های نظری از جهاني برداشت -2-1

 تر به شرح زیر است: ها نمایندگان خود را دارند که موارد مهم هر کدام از برداشت

م رنگ و جهان یک مجموعه واحد شده، برداشت، مرزهای جغرافیایی ک در این کل نگری:

فرایندی که حوادث در بخشی از جهان، پیامدهایی بر سایر جوامع و در سراسر جهان داشته و 

 9وابستگی متقابل فزاینده و آگاهی بیشتر از جهان اتفاق افتاده است.

 سازی را به عنوان یک برنامه از پیش ، جهانیمارکسیستی برداشت این برداشت هژمونیک:

داند که تمامی مراحل رامدیریت می کند: جهانی سازی به مثابه  طراحی شده با یک فاعل قادرمی

داری  ؛ امپریالیسم آخرین مرحله سرمایههای بومی هویت و آمریکایی سازیو هدم  غربی

 .2گرایی،آخرین مرحله آن وجهان

                                                                 
 بر این باورند. (Perlmutter)کسانی مانند پرل موتر  -9
 کردند. از این نظریه دفاع می (Huntington)نگتون کسانی مانند هانتی -2
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ها  رچه قدرت دولتشدن در این دیدگاه، گسترش روزافزون ارتباطات و ه جهانیگرايي:  واقع

تر و جهانی شدن زمینه ساز باز تولید و گسترش قدرت  المللی نترل آنها بر مناسبات بینبیشتر، ک

 9نماید. هاست. دولت ملی همچنان اعتبار خود را حف  می دولت

ی زیادی در کشورهای مختلف و نیز برداشت صاحب شواهد تجربشواهد تجربي:  -1-1

ها را  شرایط به وجود آمده و تتلیل دادهتوان  انگر این است که بیشتر میبینظران از این تجربیات، 

مربو  به دوره پس از دو  هگمونیک هینظربا تلفیقی از نظریه کل نگری و واقع گرایی توضیح داد. 

 های جهان )اتتاد جماهیر قطبی شدن جهان )بعد از جنگ دوم جهانی( بوده که یکی از قطب

متتده آمریکا تنها ابر ر فروپاشی شده و تصور بر این بود که ایاالت ی( دچاستیالیسوس یشورو

 کند. ؛ که حوادث بعدی آن را تایید نمیرقیب در جهان آینده خواهد بود قدرت و بی

ه بروز سه گونه هویت مقاوم در ب ،مانوئل کاستلز معتقد است که تالش برای تتمیل سلطه 

انجامد: هویت مشروعیت بخش  که  و متلی می های دینی، فرهنگی، ملی، قومی ت گروهأهی

که ناشی از احساس طراوت شود؛ هویت مقاومت  ملی ایجاد می های ها و دولت درون حکومت

که سبب  ای انجامد و هویت برنامه خاص می های ها و گرایش ها و جمعیت است و به ایجاد انجمن

های تازه  برنامه ساخت هویتشود که دسته جمعی عمل و  ظهور کنشگران اجتماعی جدیدی می

گرا به خود بگیرد. )کاستلز،  های متفاوت از ارتجاعی تا عقل تواند جلوه کنند. که می را اجرا می

ای دیگر از موضوع هویت فرهنگی به شمار  گرایی فرهنگی در واقع جلوه ( کثرت9186

 (.9181آید)سینایی،  می

ین جهان، تجربه واقعی کثرت در ا :صامب نظران از ديدگاه شواهدمحاديق  -1-9

  هاست نه وحدت آن. و اگر چه ممکن است تمدن فناورانه در جهان مسلط گردد، فرهنگ

( و به این ترتیب، امنیت 9186های مختلف هویت خود را حف  خواهند کرد )هانتینگتون،  فرهنگ

جهانی گانگی و چند فرهنگی است و جامعه ی واحدهای ملی نیازمند پذیرش چندجهان و حت

های ملی کشورهای غربی  (. حتی فرهنگ9186نیازمند فرهنگ همگن و یکدست نیست )پهلوان، 

متفاوت، در زیر سقف دولت ت ملت دچار تکثر   های فرهنگی کامالً به خاطر همزیستی با گرایش

                                                                 
 بر این باورند. (Hobsbown)کسانی مانند هابس باون  .9
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دهد و  های متلی و تفاوت آنها را مورد تأیید قرار می شدن، اعتبار فرهنگ اند. جهانی شده

 کند. های قومی را تقویت می عیت هویتمشرو

رود، بلکه روی به یک جهان  شدن به سمت ایجاد جهانی همگن پیش نمی روند جهانی 

کند. در عرصه  ناهمگن دارد. دنیای جهانی شده، کثرت اشکال گوناگون را تتمل و تشویق می

(؛ تا جایی که 9195اند )رجایی،  فرهنگ، هنجارهای فرهنگ غیر غربی صدای رساتری پیدا کرده

یونسکو، مرکز فرهنگی سازمان ملل در این جهت، اقدامات قابل توجهی را انجام داده و در 

که در آن سازمان  9آخرین اقدامات خود اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی را به تصویب رسانده است

 2سابقه زیادی دارد.

توجه به همدلی آحاد انسانی و توسعه  انسجام بیشتر در تتقق تنوع فرهنگی و»این سازمان تأکید به  

دارد و حتی در بت  جهانی شدن در مصوبه آمده است: با توجه به اینکه توسعه « تبادالت میان فرهنگی

سریع فناوری اطالعات و ارتباطات، فرایند جهانی شدن را تسهیل کرده است و اگر چه چالشی در برابر 

ها  ها و تمدن ط جدیدی را برای گفتمانی نو بین فرهنگتنوع فرهنگی خواهد بود، در عین حال، شرای

 (.9185)ایپکچی،  کند ایجاد می

ها  شدن پدیده مرکزی تمدنی، ارتقاء روند جهانی در چنین شرایطی دنیا شاهد ظهور واحدهای 

.از سوی دیگر ارتقا و گسترش 1باشد المللی می و احیای فرهنگ غیر غربی در سطح نظام بین

                                                                 
در سی و یکمین اجالس کنفرانس عمومی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متتد )یونسکو( در نوامبر  -9

2669. 
هایی مربو  به حف  فرهنگ سنتی و عمومی  ه(، توصی9500المللی ) های بین از جمله اعالمیه اصول همکاری -2
 (.9592های جهانی ) ( و قرارداد حمایت از میراث طبیعی و فرهنگ9585)
میالدی ویلسون، جرج و کلمانسو رؤسای  9595در اینجا نقل قولی از هانتینگتون گویای مطلب است: در سال  -1

اقتدار کشورها را تعیین نمودند و مشخن کردند کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه، در کنفرانس پاریس حوزه 

کدام کشور باقی بماند، کدام کشور از بین برود و چه کشورهای جدیدی خلق شوند! مرزهایشان کجا و حاکمانشان 

چه کسانی باشند و چگونه خاورمیانه بین قدرت های فاتح تقسیم گردد! صد سال بعد از این مقطع، جانشینان ریگان، 

ا... خمینی روبرو خواهند  ان با چالش ناشی از جانشینان دنگ شیائوپینگ، ناکازونه، گاندی، یلتسین و آیتتاچر و میتر

 (.9195شد )هانتینگتون، 
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افزاری  افزاری با قدرت سخت با شکوفایی تمدنی همراه است و قدرت نرمفرهنگ کشورها 

 اند. عجین

شدن را باید پایان سلطه  ن نیست؛ حتی به نظر می آید جهانیشدن، آمریکایی شد جهانی 

گل  ، به نقل از:(Taylor, 1999 ای در تاریخ جهان دانست هگمونیک امریکا و شروع مرحله تازه

البته به معنای نمود نداشتن فرهنگ غربی و مصرفی از طریق تولید انبوه  ه اینک )9180متمدی، 

غربی و حتی مخالف های فرهنگی غیر یار از جمله هویتباشد و عوامل بس متصوالت فرهنگی نمی

اند که از تسلط فرهنگ غربی بر دنیاهای دیگر جلوگیری  غرب شرایطی را به وجود آورده

شدن را با گسترش  ن مانند گیدنز اگر چه شروع جهانینظرا کند. تا آنجا که برخی صاحب می

 کنند دانند، اما جهانی شدن فرهنگی را در جهت افول غرب ارزیابی می نهادهای غربی عجین می

 (.9180متمدی،  )گل

مریکایی فرهنگ اقتصاد و سود است نه ارزشهای ملی که مردم آمریکا را نیز به فرهنگ آ 

( و واقعیت این است 9181تارو، ای ایجاد کرده است ) ذهبی بنیادگرایانهو واکنش م  هراس انداخته

 9های فرهنگی است. امریکا در حال وارد شدن به عصر چالشکه آ

شوند که برآمده از قدرت  تلقی می تأثیرگذارها زمانی به عنوان عامل  ضمن اینکه فرهنگ     

و ارتقای اعتماد به نفس عمومی و نیز  های اجتماعی باشند که باع  حف  اقتصادی و دیگر جنبه

به بتران هویت   شود که حالت عکس آن به افول اعتماد به نفس و نهایتاً حاکمان در کشورها می

 انجامد. می

حال تکوین است که بیشتر مونتاژ  یابد، فرهنگ جهانی در آنچه در جهان گسترش می    

سازی  نمونه استودیوهای بزرگ فیلمٍتوان گفت که چند ملیتی است. برای  مریکاست و میآ

بزرگ ضبط موسیقی در امریکا، یکی شرکت  9هاست؛ از  ها و ژاپنی درهالیوود دست فرانسوی

مریکایی است؛ بزرگترین ناشر امریکا، یک شرکت آلمانی است؛ مازاد تجاری خالن ژاپن در آ

میلیارد دالر  18گی مریکا در کاالها و خدمات فرهنو کسری تجاری آ 9/95صوالت فرهنگی مت

                                                                 
 (.9181)، 29امریکا در قرن استراتگی امنیت ملی آ .9
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است! و باشگاه موسیقی اجتماعی کوبا درعرض یک سال یک میلیون نسخه آلبوم خود را در 

 امریکا به فروش رسانده است )همان(.

  کوشل معتقد است که در عصر جهانی کارل :شدن  جهاني . امیای دين در روند1-1

م در این عصر، به این بستگی دارد که ای دارند. نقش دین اسال ها مسئولیت ویگه شدن اقتصاد، دین

کند. مردم ساالری،  در مقابل مسائل مهمی از قبیل صلح و عدالت جهانی، چه نکاتی را دنبال می

ها تأثیر مستقیم و زیادی بر  حقوق بشر، نفی زور، صلح و عدالت جهانی و رفاه عمومی برای انسان

  (.9186نقش دین اسالم خواهد داشت )مطالعات راهبردی، 

های فرهنگی و سیاسی کشورهای اسالمی به خوبی آشکار  در فرایند جهانی شدن، گرایش 

برگزار گردید، به خوبی گرا در چندین انتخابات که در کشورهای اسالمی  های اصول است. گروه

ای جهانی پیدا کرده و در بسیاری از نقا  جهان  سازی، جلوه اند. هم اکنون فرایند بومی عمل نموده

های فرهنگی در بسیاری از  های مذهبی نمایان گردیده است. رواج و احیای مؤلفه با مؤلفه

 های جمعیتی و اقتصادی آنان دانست ای از پویایی کشورهای آسیایی اسالمی را باید نشانه

 (.9195)هانتینگتون، 

رفتن در نیمه اول قرن بیستم تصور صاحب نظران این بود که نوسازی کشورها به از بین  

همانگونه که « مذهب»احیاء مجدد (؛ در حالی که 9189)رفیعی،  انجامد ها می مذاهب و فرهنگ

تمدن و تقریباً در هر کشوری رخنه کرده است. در اواسط دهه  ،در هر قاره ،دارد بیان می «کپل»

گرایش موجود که مبتنی بر غیر مذهبی کردن جوامع بود وارونه گشت. نگرش مذهبی  ،9596

دی در این دوران شکل گرفت. هدف نگرش جدید مذهبی. بهبود بنیادهای مقدس دینی جدی

گذار از نوگرایی را مورد پیگیری قرار  معه بود. به بیان دیگر این گرایش،برای سازماندهی جا

داد و نقا  کور آن را ناشی از جدایی از خدا می دانست. موضوع گفتمان مذهبی جدید  می

رای گرایش به مسیتیت بود. هدف دیگر مذهب جدید را نمی توان نوگرا بشارت جدید اروپا ب»

 «را به عنوان اسالمی کردن نوگرایی تلقی نمود بلکه باید آن ،نمودن اسالم دانست

(Kepel, 1994). 

توانند تأثیرات سیاسی قابل  گرا چشم گیرند و می های اصول جنبش دهد که شواهد نشان می
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تر از امواج سطتی گرایش مذهبی با این وجود. این موارد فرا ؛توجهی را بر جای گذارند

گرایان دانست.  های افرا  سر گیتی را باید فراتر از فعالیتباشند. تجدید حیات مذهب در سرتا می

خود را در زندگی روزمره و کنشهای مردم نشان داده است. احیاء فرهنگی در جامعه  این روند،

ی که در سایر نقا  لدیق و پذیرش به خود گرفته، در حاروشنفکری و سکوالر شکلی از تص

اند. جرج ویل  های مذهبی تجلی یافته جهان. روند احیاء فرهنگی به عنوان نمادی از پذیرش ارزش

سکوالرزدایی جهان یکی از حقایق مسلط جوامع مختلف در اواخر قرن »سازد که:  خاطر نشان می

 . (Weigel, 1991)«بیستم است

های  دولتای در  العاده ظهور مذهب و روندهای دینی به شکل فوق ،جهانی شدن در آستانه

منجر به احیاء روندهای مذهبی  شود. خأل ناشی از سقو  ایدئولوژی، کمونیستی سابق مشاهده می

در این مناطق گردیده و احیاء مذهب از آلبانی تا ویتنام قابل مالحظه می باشد. در روسیه بازگشت 

گوید:  تبا  با گرایش به سوی مذهب و بویگه اسالم است. تا جایی که برژینسکی میاساسی در ار

 (.9181توان مسلمانان را نادیده گرفت )برژینسکی،  در جهان امروز به لتاظ راهبردی، به هیچ وجه نمی

دقیقاً همان است که زمینه را برای  ترین علت بازگشت مذهب در جهان، لیترین و اص مشخن

اقتصادی و اجتماعی که در نیمه دوم قرن بیستم  م آورده و فرایند نوگرایی فرهنگی،فراهمرگ مذهب 

 (. 9189ک: معتمدی، ر.) باشد ت در جهان اسالم درحال پیشرفت میبه سرع

رسیم که  بندی می شد بیندازیم، به این جمعاگر نگاهی به کشورهای به سرعت در حال ر

اعتبار  هرگز بی در بسیاری از مناطقاب و رسوم ها در حال گسترش است. آد مذهب در آن

رد. این مسأله با روندهای نگردیده است. جستجو درباره توجیه و تبیین خلقت بشر وجود دا

 ای از فشارهای روانی در جامعه همراه گردیده است. گسترده

را « روب»اما توسعه اقتصادی، خود تتت تأثیر متغیرهای فرهنگی است و شواهد موجود، بینش  

تواند ماهیت اقتصاد را شکل  که مدعی بود فرهنگ صرفاً یک پیامد اقتصادی نیست، بلکه می

 (.9191)اینگلهارت،  کند دهد، تأیید می

تواند اقتصاد و  پویا و با پشتوانه اقتصادی همراه باشد، می به این ترتیب، اگر فرهنگی اصیل و 

به عنوان کاالهای اقتصادی و نیز  حاللمتصوالت توسعه را به جهتی مطلوب خود بکشاند. 
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ای در اختیار مسلمانان و کشورهای اسالمی در این جهت قرار داده  فرهنگی، ظرفیت گسترده

 است.

 جهاني شدن، بازاری برای مححوالت مالل -1

گرایی فرهنگی با  گرایی )کثرت نگری و واقع ان داد که نظریات کلوضعیت و شرایط دنیای جدید نش

ی دارد و جهان اسالم با توجه به ظرفیت بیشتر های موجود، همخوانی تولید(، با واقعیتقدرت  تاکید بر

های کارشناسی و تخصصی و  شود که با استفاده از یافته عامل با جهان، نه تنها منفعل نمیجمعیتی خود، با ت

های عمومی و بکر،  نیز تجربیات گذشته، می تواند از جهانی شدن منتفع شود و عالوه بر یافتن بازار

فرهنگ خود را نیز به جهانیان معرفی و مخاطبان خود را جذب نماید؛ که یکی از این امکانات، تولید و 

 باشد. متصوالت حالل میصدور 

تعریف و  متصوالت حالل قبل از ورود به این بت ، الزم است کدامند؟ مححوالت مالل -1-2

ها موادی که  ی می شوند که در آنو خدمات شامل کاالها لشود. متصوالت حال ای از آن ارائه تاریخچه

از موادی مثل گوشت  مثالً ؛استفاده نشده استه، م معرفی گردیداحر ، مصرف آناز نظر دین اسالم

باید در  دام می نکته دیگر اینکه باید تولید و ارائه هم طبق قوانین اسالمی باشد. مثالً .خوک یا الکل

 اسالمی ذبح گردد. مطبق احکاها  کشتارگاه

کمیته میالدی  9559الملل در سال  اولین بار در سطح بین ،با توجه به اهمیت تولید متصوالت با برند حالل

تعریف رسمی از غذای حالل ارائه  2یغذا و کشاورز یسازمانجهانو 9یسازمان بهداشت جهان مشترک

بلکه حمل و  ،و مقررات برند حالل می شود نه تنها تولید و فرآوری مشمول قوانین ،نمود. در این تعریف

 شود.  یند دخیل باشد شامل میانقل، ذخیره سازی و یا هر وسیله و ابزاری را که به نوعی در این فر

های اقتصادی از جمله تولیدات  گستره بسیار وسیعی از فعالیت ،البته در حال حاضر دامنه برند حالل

با توجه به اینکه تا و گردد  مچون مسافرت و تورسیم را شامل میی هدارویی، آرایشی، بهداشتی و فعالیتهای

                                                                 
1. World Health Organization(WHO) 

2. Food and Agriculture Organization(FAO) 
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پیش مورد  زاین موضوع بیش ا ،دهند جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل میدرصد  16میالدی  2629سال 

 .(rahva.ir) مسلمانان قرارگرفته است توجه جامعه جهانی مخصوصاً

 کاالی مالل جمعیت مال و آينده مسلمانان، پتانسیل بازار -1-1

 دهند. بیشترین جمعیت دنیا را تشکیل می پس از مسیتیان، مسلمانانجمعیت مسلمانان:  -1-1-2

 22میلیارد نفر در دنیا مسلمان هستند، که نزدیک به  9/9دهد بیش از  کشور نشان می 266مطالعه بیش از 

 درصد جمعیت دنیاست. 

انان، موضوعی با اهمیت است؛ به طوری که افزایش تعداد کشورهای اسالمی و رشد جمعیت مسلم 

رسید و بعد از فروپاشی شوروی و  یوگسالوی سابق  کشور می 51تعداد کشور اسالمی به ، 9585در سال 

 کشور افزایش یافته است.  99و با دولت خودگردان فلسطین، امروزه به 

شمولی آئین اسالم تعیین هان باید توجه داشت که مرزهای جهان اسالم را امواج مذهبی و قدرت ج 

کند و صرفاً نباید به این متدوده وسیع به عنوان یک متدوده جغرافیایی نگریست. جهان اسالم به دلیل  می

و نگادهای مختلف در آن از یک ساختار اجتماعی،  ها و اقوام لمروی آن و وجود ملیتگستردگی ق

که فقط در تبعیت از اسالم و تظاهرات  فرهنگی و سیاسی و تاریخی متفاوت و متنوعی برخوردار است

 (.9182دهد ) ر. ک: مستوفی الممالکی،  می یک مجموعه واحدی را نمایش میفرهنگ اسال

میلیارد نفر جمعیت، بیشترین تعداد مسلمانان)بیش از یک میلیارد  5قاره آسیا، وسیع ترین قاره با حدود  

 ان جهان است.درصد از کل مسلمان 96نفر( را دارد که شامل حدود 

درصد  59میلیون مسلمان دارد که اساس  566میلیون نفر جمعیت، بیش از  566قاره آفریقا با حدود 

 دهند.  از کل مسلمانان جهان را تشکیل میدرصد  29مردم این قاره مسلمان هستند که 

وپا مسلمان هستند میلیون نفر از مردم ار 55باشد که حدود  میلیون نفر می 916ره اروپا حدود جمعیت قا 

 باشد.  درصد از کل مسلمانان جهان می 2و درصد از مردم کل اروپا  0که این تعداد برابر با 

میلیون مسلمان، ایاالت متتده آمریکا  0میلیون نفر جمعیت به طور کل  881در قاره آمریکا، با داشتن  

 ن قاره است. ترین کشور مسلمان نشین ای میلیون مسلمان، پر جمعیت 5یش از با ب
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هزار مسلمان سکونت  196میلیون نفر جمعیت دارد، کمی بیش از  16در قاره اقیانوسیه که بیش از  

 (.paberahnegan.mihanblog.comدارند )ر.ک:

قرار دارد که همان طور که در کنیم بازار بزرگی در اختیار مسلمانان  به این ترتیب، مشاهده می 

باشند که اگر برخی  روتمند میاد قابل توجهی از آنها جزو کشورهای ثهای قبلی اشاره شد، تعد بخش

به این موضوع  های آنان اکثراً های آنها حساسیتی به مصرف کاالهای حالل نداشته باشند، ملت تدول

 اند. حساس

در تتقیقی که موسسه زندگی مذهبی و اجتماعی آمریکا انجام آينده جمعیتي مسلمانان:  -1-1-1

سال آینده بر شمار مسلمانان جهان افزوده خواهد شد و دو برابر میزان سال  26ورد کرده که در داده، برآ

، اسالم را آیین و اساس زندگی 2616درصد مردم جهان در سال  5/20خواهد بود. به طوری که  9556

 خویش قرار خواهند داد.

ن افزوده خواهد شد؛ در حالی که درصد بر شمار پیروان اسالم در جها 9/9براساس این تتقیق هر سال 

 (.farsnews.comدرصدی روبرو خواهد شد ) 9/6شمار غیرمسلمانان با رشد 

مالزی بته عنتوان قطتب جهتانی غتذای      : غذای مالل )عرضه( و تجارت وضعیت تولید -1-9

ت ی نیست باشد. مالزی تنهتا کشتور   همچنین پیشرو در این صنعت نیز میحالل در جهان شناخته شده است و 

 های مسلمان و غیر مستلمان  رقابت شدید میان ملت و قابل توجه است که باشد که مایل به تجارت حالل می

 ستتان انگل عالوه بتر آن،  د.وش وجود دارد که شامل برونئی، تایلند، فیلیپین، استرالیا و نیوزلند می در این زمینه

 د.نباش ی میای حالل بعد از مالزو فرانسه اکنون از تولیدکنندگان مهم غذ

یکی از بزرگترین صادرکنندگان گوشت و تجارت کشاورزی در جهان است  ،برزیل در حال حاضر

 دهد. ن کشور را متصوالت حالل تشکیل میو درصد قابل توجهی از صادرات ای

ای برند کشور جهان دار 966از صادرات میلیونی مرغ منجمد شده به  درصد 96در حدود  همچنین

بیشترین این متصوالت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از قبیل عربستان، باشد.  حالل می

 شود. می صادرامارات متتده عربی، کویت، بترین، عمان و قطر 

برزیل دارای گواهی حالل مرغوب میلیون تن متصول گوشت  9/9از صادرات  درصد16نزدیک به 

رس، ایران و مصر مهمترین خریداران است.به عالوه در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فا
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 متصوالت گوشت برزیل هستند.

 درصد 99فرانسه یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده گوشت ماکیان در جهان است. در حدود 

دهد. عمده صادرات فرانسه به  ن کشور را متصوالت حالل تشکیل میصادرات گوشت منجمد ای

 باشد. ، امارات متتده عربی و یمن میویتکشورهای اسالمی مانند عربستان صعودی، ک

از آن را با گواهی و  درصد 86آمریکا سومین صادر کننده گوشت در جهان است که بیشتر از 

 نماید. حالل به کشورهای مسلمان صادر می برچسب

 مرغوباز گوشت  درصد 56نیوزلند چهارمین صادرکننده گوشت گاو در جهان است و نزدیک به 

 شود. کشور مسلمان صادر می 92بیش از به گواهی حالل بوده که  صادراتی آن دارای

میلیون دالر موادغذایی حالل از کشورمان صادر شده که  206 حدود ،9189بر اساس آمار سال 

شرکت در ایران موفق به  15در حال حاضر  و ها کشورهای غیر اسالمی بوده است مقصد عمده آن

 (.agrofoodnews.com) ندا و گواهی حالل گردیدهدریافت نشان 

بسیاری از غیرمسلمانان بر این نکته واقفند که برند حالل در بازارهای جهانی، سود اقتصادی بسیاری را 

در راستای این و  پردازند به تولید این متصوالت می ،ها به ارمغان خواهد آورد و به همین دلیل برای آن

گوشتی حالل را در فرانسه و برخی کشورهای دیگر  های فروش فرآورده چندی پیش، مهم، شرکت نستله

های  شان را به عنوان یکی از استراتگی مین نیاز مسلمانان، انتظارات دینیأبرای تو  شروع کرده است

 اقتصادی خود در نظر گرفته است.

مندی خود را در ورود به تجارت در این متصوالت غذایی در حال  کشورهای غیرمسلمان عالقه

تر از سایر متصوالت  درصد گران 16تا  99در بازارهای اروپا، متصوالت حالل  اند. ان دادهتوسعه نش

رسند که با توجه به جاذبه این متصوالت، هرگز از مشتریان حالل فود کاسته نشده  مشابه به فروش می

 است.

ست، برای در حال حاضر، کشورهایی مانند تایلند، انگلیس و آمریکا که دین رسمی آنها اسالم نی

اند.  کسب بازار و درآمد به بازار شناسی کشورهای اسالمی و متصوالت حالل توجه جدی پیدا کرده

بازار  .آیند از بازارهای کلیدی غذاهای حالل در اروپا به شمار می ،عالوه بر این، فرانسه، بریتانیا و آلمان

دالر تخمین زده شده است که این میلیارد  966متصوالت غذایی حالل در اروپا دارای ارزشی معادل 

 میلیارد دالر هنوز فاصله دارد. 056میزان با حجم بازار جهانی با ارزشی نزدیک به 

هزار  926میلیارد یورو است که توسط  9در کشور ایتالیا معادل  تنها  حجم تجاری تولیدات حالل
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یی نیز خواهند توانست سهمی از های داوطلب ایتالیا اداره می شود که از این پس، شرکتشرکت اسالمی 

 (.ivo-nkh.ir) این بازار وسیع را به دست آورند

 وضعیت ت اضا -1-1

های دیگری از  شود و مصرف کننده لمان تولید نمیبرای مصرف کننده مس این نوع تولیدات صرفاً

، 2669ر سال د زیرا غذای حالل نشانگر کیفیت باال و سالمت غذایی مطمئن است. ؛دیگر ادیان هم دارند

بیش از تریلیون دالر یعنی  9/2های اقتصادی حالل اعم از غذایی و غیر غذایی،  ارزش بازار جهانی فعالیت

میلیارد دالر یعنی  959میلیارد دالر در سال برآورد گردیده که ارزش بازار جهانی غذاهای حالل،  هزار 2

 .(agrofoodnews.com) شودامل میهای اقتصادی برند حالل را شدرصد کل فعالیت 9/29معادل 

سازمان  بانک توسعه اسالمی و مرکز تتقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی و دیگر موسسات 

پاسخ به تقاضای بازار جهانی تجارت متصوالت حالل در   یبرا یعیوس یها کنفرانس اسالمی، به تالش

آرایشی حالل و خدمات حالل از قبیل  های غذای حالل، داروی حالل، مواد بهداشتی حالل، مواد حوزه

توانند از نوع حالل  اند. سایر کاالها و خدمات نیز می بانکداری بدون ربا، توریسم و از این قبیل برآمده

 (. forum.shamiz.ir) باشند البسه و انواع شکالت و کاکائو میتولید شوند که شامل 

صوالت غذایی حالل در رشد روزافزون صادرات مت: ححوالت ماللبازار م -1-۵

  دارد. 9نشان از جایگاه ویگه این نوع مواد در میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی ،های اخیر سال

                                                                 
های  برای اولین بار در ایتالیا و با ام ای توافق میان وزرای خارجه، بهداشت، سیاسته در سال گذشته، برای نون -9

با رعایت قوانین اسالمی تعریف و به تمام  "حالل"کشاورزی و توسعه اقتصادی این کشور، استاندارد متصوالت 

مل متصوالت و فرآورده های غذایی، بهداشتی شا "حالل ایتالیا"مراکز و فروشگاه ها ابالغ شد. پیمان ایجاد مارک 

و دارویی با کیفیت باال و با رعایت قوانین اسالمی و مقررات کیفی ایتالیا و اروپا می شود. مارک حالل در ایتالیا بنا به 

ز المللی سازی سیستم تولیدی ایتالیا ا کل گرفت که خود جهت حمایت از بیناسالمی ایتالیا ش -ابتکار جامعه مذهبی

طریق فعالیت های هدفمند برای ورود به بازارهای اسالمی و کمک به ارتباطات بیشتر اقتصادی میان ایتالیا و 

میلیارد  966های غذایی، زیبایی و دارویی در جهان معادل  ست. حجم تجاری تولیدات و فرآوردهکشورهای اسالمی ا

یتالیا که از این پس بر روی تولیدات و فرآورده های میلیارد یورو است. مارک حالل ا 95یورو و در اروپا معادل 

شود، مناسب با قوانین کشورهای  مسلمان، در کشور ایتالیا عرضه میمختلف، استاندارد الصاق و برای جلب مشتریان 

شود. هدف از تولد مارک حالل در ایتالیا، یک پل  کامل به مقررات اسالمی تولید می مسلمان بوده و با احترام

است.  اطی با مسلمانان است، طرح حالل با هدف ایجاد یک مارک با کیفیت و برای احترام به مقررات اسالمیارتب
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موجب شده است که امروزه بسیاری از  ،وابستگی صنایع غذایی حالل به مواد مرغوب و کیفی

ند واهمیت این بازار این تولیدات را در برنامه کاری خود قرار ده  کشورهای بزرگ صادرکننده،

ند. براساس آمارهای زادرپمسلمانان ب یجدی بارقابت بهتا غیرمسلمانان  هاز نظر اقتصادی هم باع  شد

اسالمی تامین و  های غذایی حالل کشورهای اسالمی از ممالک غیر درصد از فرآورده 90رسمی، 

یت ازآن دارد که سهم ها حکا تواقعی  شود. درصد از طریق کشورهای اسالمی تهیه می 25فقط

به  2665میلیارد دالر در سال  89از  ،های غذایی المللی فرآورده کشورهای اسالمی از تجارت بین

درصد از تجارت جهانی  96افزایش یافته است که نزدیک به  2665میلیارد دالر در سال  982

شورها، تاکنون توانسته های غذایی با منشا حالل بوده است. ایران هم به عنوان یکی از ک فرآورده

های غذایی حالل ایران  است جایگاهی را دراین عرصه از آن خود کند.مجموع صادرات فرآورده

شود که با توجه به  میلیارد دالر برآورد می 5به کشورهای اسالمی و غیر اسالمی در سال گذشته 

 توانمندی باالی کشور، این رقم قابل افزایش است.

های غذایی حالل در طول یک دهه اخیر و نسبت  صادرات فرآورده براساس آمارها، ارزش

درصد از تولید داخلی کشور صرف  96برابر شده، درحالی فقط  9نزدیک به   ،9198به سال 

درصد از تقاضای جهانی مواد غذایی با منشا حالل توسط صنایع غذایی کشورمان  9/6صادرات و 

های غذایی حالل  که توزیع جغرافیایی صادرات فرآورده این است ،شود. نکته قابل توجه تامین می

وح ور صادرکنندگان ایران در بسیاری از بازارهای جهانی  دشرایط نامناسبی دار، کشور

 99متدود به  ،ترین بازارهای صادراتی ایران است. عمده قنوکمر ،برخوردار از جمعیت مسلمان

درصد از کل صادرات مواد غذایی حالل  05هایی است که به تن  افغانستان کشور از جمله عراق و 

های صورت گرفته، در سالهای اخیر، ارزش افزوده  گذاری با سرمایه اند.  را به خود اختصاص داده

و حتی در مقایسه با  گذشتهریال  میلیون 266و میلیارد 8واقعی صنایع غذایی حالل کشور از مرز 

که گویای   درصدی( را تجربه کرده 96دو رقمی)بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نر  رشد 

                                                                                                                                                      
تواند بسیاری از متصوالت و فرآورده های غذایی و بهداشتی خود را از طریق اسالمی سازی و  بدین ترتیب، ایتالیا می

ور نیز در سوپر مارکت ها عرضه کند و از این رعایت مقررات اسالمی به کشورهای مسلمان صادر و در سطح کش

 (.ivo-nkh.irطریق، خواهد توانست سهمی را در کشورهای مسلمان به دست آورد )
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 رشد فعالیت صنایع غذایی حالل کشور است. 

افزوده  نشان از آن دارد که ارزش ،های کارشناسان اقتصادی بینی با تداوم این وضع، پیش

هزار واحد  8با توجه به فعال بودن  و برابر رقم فعلی برسد 5به بیش از   ، 9565غذای حالل در سال 

میلیارد دالر  5تا  2699توان ارزش صادرات صنعت حالل را تا سال  لیدی غذایی در کشور، میتو

که در صورت تتقق چنین هدفی، کشور وارد مرحله جدیدی از صادرات صنایع  افزایش داد

 .حالل خواهد شد
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 گیری با نگاهي به وضعیت ايران . نتیجه8

های دینی و فرهنگی قرار داده که اگر به  گروه جهانی سازی، ظرفیت وسیعی را بویگه در اختیار

امت جهانی »آورد. و چه بسا  برداری شود، پتانسیل جهانی برای آنها فراهم می خوبی از آن بهره

شود.که  ها می نوردد و وارد قلب ریزی نمود که مرزها را در می را بتوان با آن پایه« اسالمی مجازی

 آورد. که جهانی شدن برای فرهنگ ما به ارمغان میاین به نوبه خود، از فرصتهایی است 

توان نتیجه گیری نمود  ، مصرف و بازار متصوالت حالل، میباتوجه به تقاضا، تولید، عرضه 

که در فرایند جهانی سازی، نه تنها فرهنگ اسالمی، در جهان ت عیف نشده که در اثر گسترش 

ها پیدا  می(، بازار وسیعی بین غیر مسلمانسالارتباطات و اطالعات، حتی کاال ها و خدمات حالل)ا

در صورت توجه به آن، به فرصت تبدیل شده  کشور های اسالمیاین روند برای   کرده و چه بسا

 است.

واقعیت این است که کشور های اسالمی، امروزه در حال تبدیل شدن به یک بازار 

 باشند. می بزرگ با کاالها و خدمات خاص و بویگه حالل

 ای برای موفقیت در بازار های بالقوه از مزیت ،به عنوان یک کشور اسالمی بزرگ و شناخته شده نیز نایرا

های مخصوص به خود متسوب   فرهنگی با ارزش که نوعی کاالی -غذایی حالل فرهنگ و نیز بازار

 .برخوردار است-شود می

سواحل کم از برخورداری  کشورمان در تولید بسیاری از مواد غذایی به خودکفایی رسیده و با

های آینده غذاهای حالل دریایی متسوب شود. از آنجا که  تواند به عنوان یکی از قطب می ،نظیر

با الب در تولید و توزیع مواد غذایی نهایی به ویگه حالل را دارند، غبخش خصوصی کشور نقش 

ی حالل بود. با گذشت های غذای توان شاهد ح ور ایران در بازار جهانی فرآورده میشرایطی، 

ای،  های غذایی حالل در سطح ملی و منطقه ها به ایجاد برند فرآورده زمان، توجه و تالش شرکت

. عالوه براینکه به مرکز دانش و درآیدتایید متصوالت حالل تولید و تواند کانونی برای  ایران می

 .دمات حالل تبدیل شودگذاری در زمینه متصوالت و خ اطالعات برای ترویج تجارت و سرمایه

میلیون دالر موادغذایی حالل از کشورمان صادر شده که مقصد  206 حدود ،9189اساس آمار سال بر

چنانچه به کارگیری برند حالل در متصوالت صادراتی  و ها کشورهای غیر اسالمی بوده است عمده آن
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ید تولید کنندگان ایرانی شده و در صورت سهم بزرگی از این بازار عا قطعاً ،ایران جایگاه خود را پیدا کند

ظرفیت بسیار بیشتر از صادرات متصوالت با برند حالل  ،نشان حالل در تولیدات مواد غذایی هتوجه ب

های  توان با تقویت امتیازات برندهای ایرانی حالل، بر میزان صادرات فرآورده می ها را داراست. این

 .غذایی و غیر غذایی حالل افزود

 م مشکالت. اه3

جهانی شده، در وهله اول به  در اقتصادمشکالت تولید کاالها و خدمات حالل مهمترین 

ی کشورهای اسالمی را که برخ گردد بر میاقتصادی و اجتماعی کشورمان   ساختارهای فرهنگی،

 اهم -کید بر شرایط ایرانبا تأ -ط با این مقاله، موارد زیرشود، در مرحله بعدی و مرتب نیز شامل می

 باشد: مع الت می

 ساختار ضعیف تولیدی و بویگه تورم، بیکاری و توزیع درآمد نامناسب؛ 

 گذاری خصوصی و خارجی؛ اقتصاد دولتی و سهم کم سرمایه 

 نسبت اندک صادرات )بدون نفت و گاز( به تولید؛ 

 زنی بهتر؛ ( و نیز قدرت چانهیخارج برای تجارت) مهاجرت نخبگان با قدرت ارتباطی 

 ها؛ ادرات کشورمان در اثر تتریمودیت صمتد 

 رسانی و بازاریابی؛ ی اسالمی با ابزارهای جدید اطالعهای تولیدی و توزیع عدم آشنایی کامل بنگاه 

المللی در معرفی کاالهای  های معتبر بین کشورهای اسالمی با مراکز و شرکت فقدان ارتبا  فعال 

 ؛حالل

اسالمی به  کنندگان کشورهای مصرف پایین تماداع وف بین کشورهای اسالمی یهمکاری ضع 

 ؛یکدیگر

پاسخگو نبودن میزان تولید نسبت به تقاضا که باع  شده است تا کشورهای اسالمی در رقابت با  

 حالل شوند.  کننده کاالهای خارجی سایر کشورها عقب بیفتند و حتی خود، مصرف

 پیشنهادات. 21

 ، ابتداح ور موفق برای، یش کارآییدر جهت افزا دولت از بخش خصوصی  حمایت -

 ؛در خارج از کشور (توان رقابت شیافزا )باسپسدر داخل و 
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با توجه به مزیت نسبی کشور در این  دولت در معتبرسازی برند حالل ایران  تشویق -

 زمینه؛ 

ها و جوایز  ل در قالب اعطای تسهیالت و مشوقتوسعه برند حال ازحمایت و ریزی  برنامه -

 ؛این کاالها رای فعاالن برتر بویگه با توجه به گرایش کشورهای غیراسالمی بهصادراتی ب

و غذایی حالل درسطح ملی و منطقه ای و توزیع  تولید های انجمنتاسیس و حمایت از  -

 المللی؛ ان، مجریان و رسانه های مطرح بینتبلیغات گسترده جهانی از طریق طراح

ی منطقه و کشورهامسلمان و توجه بیشتر به تتکیم روابط تجاری با کشورهای همسایه  -

در اولویت قرار دادن تجارت متصوالت  و سازمان کنفرانس اسالمی بویگه به اع ای

 ؛حالل

های  در اختیار شرکت المللی متصوالت حالل، عمدتاً در وضعیت فعلی که عرضه بین -

ید و کشورهای غیر اسالمی است، سازمان کنفرانس اسالمی، نظارت بر مراحل تول

هایی  در صورت عدم پذیرش آنان، متدودیتعرضه کاالهای حالل، تعیین نماید و 

 جهت ورود این کاالها به کشورهای اسالمی اعمال گردد.
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