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 چكيده
شمول آن يكي از مهمترين نقاط  دستاوردهاي جهانگيري تمدن اسالمي بر حسب  شكل

اين تمدن در گذر تاريخ، اوجها و فرودهاي بسياري را تجربه كرده . عطف تاريخ بشر است
شمول  دهنده به تمدن اسالمي به طور مدوام در پي احيا و جهان عناصر و عوامل شكل. است

هاي  توان آينده آن است كه ميحائز اهميت  هانديشي نكت از منظر آينده. ساختن آن هستند
در . هاي مطلوب و نامطلوب براي تمدن اسالمي شناسايي كرد متفاوتي را در طيفي از آينده

مطلوب تمدن اسالمي مورد بررسي  ههاي دستيابي به آيند شود زمينه اين مقاله تالش مي
اسالمي در  راه حل پيشنهادي مقاله آن است كه تقويت همگرايي ميان كشورهاي. قرار گيرد

هاي مختلف عيني و ذهني شرايط الزم براي احياي شكوهمند تمدن اسالمي را فراهم  اليه
 .كند مي
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 مقدمه -1
 

 فَاعبدونِاحدةً و اَنَا ربكُم ٰانَّ هذه اَمتُكُم اُمةً و
مطلوب جهان اسالم در گرو وحدت و همگرايي امت  هذكر شده، آيند هشريف همطابق آي

در كنار تأكيد مكتب اسالم به وحدت مسلمانان، بررسي تحوالت نظام . اسالم است
توانند به عنوان يك  الملل حاكي از آن است كه كشورهاي اسالمي تنها در شرايطي مي بين

ان آينده ايفاي نقش كنند كه از واگرايي به سمت همگرايي ميل پيدا قطب قدرتمند در جه
انديشي براي  انديشي در خصوص چالشهاي موجود و آينده اين مهم در گرو چاره. كنند

 .فرصتهاي پيش رو است
در اين مقاله تالش شده است ضرورت همگرايي كشورهاي اسالمي تبيين و سپس بر 

دهنده به همگرايي و واگرايي  اي تاريخي شكلاساس شناسايي روندها و رويداده
هاي بديل تمدن اسالمي در  كشورهاي اسالمي و همچنين رصد تحوالت كنوني و آتي، آينده

 .طيفي از همگرايي و واگرايي ارائه شوند
 

 تمدن اسالمي -2
 

آسا طوايف خانه به   ظهور اسالم در ظرف مدتي كمتر از يك ربع قرن با وضعي معجزه
روزترين مردم دنيا بودند در زير لواي  دوش و صحرانشين عرب را كه پيش از ان تيره 

نفوذ خدايان و دينهاي مختلف از عربستان برافتاد و طوايف مختلف زير . توحيد در آورد
نيروي ايمان اين مردم خودسر، ماجراجو و پراكنده را به هم . لواي دين جديد متحد شدند

ناپذير پديد آورد كه در مدتي كوتاه،  پيوست و از آنها نيرويي بزرگ، جوشان و مقاومت
هاي منظم را مغلوب كرد، كشورهاي بزرگ را درنورديد و يك قرن نگذشت كه تمدني  سپاه

ابراهيم حسن، (فرا گرفتروزگار را شمول را بنيان گذاشت و قسمت اعظم جهان آن  جهان
1366 :2( 

اي در تاريخ جهان بوجود آورد، دنياي كهن را زير و  اين تمدن با اين پيشرفت سريع فاصله
آن جهاني نوين ساخت كه نظامهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  هزبر كرد و بر ويران

سلمانان از حيث قدرت، با ظهور تمدن اسالمي م. اخالقي آن با جهان پيشين تفاوت داشت
مسلمانان با جذب بهترين عناصر . ثروت، توليد علم و انديشه به جايگاه رفيعي دست يافتند

هاي تمدنهاي موجود در حوزه علمي و فكري خود، تمدن نوين و شكوهمندي را  گاهواره
 هاي محلي و دعوي جهاني انسجام دروني، ويژگي«بنيان نهادند كه به گفته فرهنگ رجايي 

حجم توليدات علمي، فكري و فني اين مجموعه شگرف . و جهان گير شد» خود را داشت
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چند  بي هو عظيم، تمام ساحت علم و فنّاوري آن روزگاران را در تصرف خود داشت و سلط
 ).94-99: 1382رجايي، (و چون آن، فرهنگ و شريعت اسالم را جهاني ساخت

هاي تمدن  يراني گسترده شهرها و پايگاهپس از يورش مغوالن در قرن هفتم، به رغم و
بيني اسالمي را با  اسالمي، اين تمدن بار ديگر در قرن دهم هجري احياء شد و اين بار جهان

هاي بزرگ صفوي در  امپراتوري. النهر، هند، ايران و عثماني تركيب كرد هاي ماوراء تمدن
برداشت خود از اسالم  ايران، عثماني در تركيه و گوركاني در هند هر كدام براساس

هر چند اين اوج با ظهور تمدن . توانستند دوباره به تمدن اسالم شكوه جهاني ببخشند
 . صنعتي غرب و جهانگير شدن آن دچار افول و به حاشيه رانده شد

عطف احياي تمدن اسالمي در شرايطي بود كه مكتب  هپيروزي انقالب اسالمي ايران نقط
يسم به عنوان دو قطب قدرت بعد از پايان جنگ جهاني دوم ليبرال غربي و مكتب كمون

با فروپاشي نظام دوقطبي و تقويت . سلطة خود را در سراسر جهان گسترده بودند
الملل، براي كشورهاي اسالمي فرصت مناسبي به منظور احياي  گرايي در نظام بين منطقه

هم قدرت در جهان آينده مجدد تمدن اسالمي و مطرح كردن مسلمانان به عنوان يك قطب م
اما تحقق اين مهم مستلزم وحدت و همگرايي كشورهاي اسالمي به عنوان . فراهم شده است

هاي همگرايي و واگرايي  در ادامه زمينه. نقش آفرينان اصلي احياي تمدن اسالمي است
مطلوب مسلمانان در  هكشورهاي اسالمي به منظور شناسايي چگونگي تحقق آيند

 .اسالمي مورد بررسي قرار گرفته است چارچوب تمدن
 

 همگرايي كشورهاي اسالمي  -3
 

شود كه در آن، جوامع  همگرايي در چارچوب فرهنگ علوم سياسي به فرآيندي اطالق مي
پوشند و  هاي عمده و اساسي خود چشم مي از خواست و قدرت هدايت مستقل سياست

 .)Smith & Peter, 1992:34(ندهاي مشترك و هماهنگ دست ياب كنند به تصميم سعي مي
ها ناشي از جبر و اضطرار نيست، بلكه  از اين منظر، همگرايي ميان كشورها و دولت

. همگن جهت پيوستگي بر اساس آن ويژگيها است ةهاي مشابه و اراد محصول ويژگي
وضعيت همگرايي يعني . تواند به عنوان فرايند و هم وضعيت تعريف شود همگرايي هم مي

فرايند يا فرايندهاي دخيل در . رسند شرايطي كه در آن كنشگران به يك اجتماع جديد مي
فرايند . شود آن نيز عبارتند از وسايل و ابزارهايي كه اين اجتماع از طريق آنها حاصل مي

 .همگرايي بايد داوطلبانه و مبتني بر اجماع باشد
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ركي هستند و بدون اجماع نظر كشورها در قالب همگرايي و اتحاد، داراي سرنوشت مشت
ي يك اتحاد، كشورها به يكديگر قفل  به عبارت ديگر، در سايه. توانند عمل كنند نمي
هاي فراواني را بر  آورند و چون توان هاي ساختاري صلح را فراهم مي شوند و زمينه مي

توانند اهداف مهمي را دنبال كنند و به ثمر  كنند مي روي يكديگر جمع مي
ه اين مهم مستلزم فهم و شناخت عوامل بوجودآورند).  54-55: 1379القلم،  سريع(دبرسانن

 . همگرايي كشورهاي اسالمي است
 

 عوامل همگرايي در جهان اسالم -3-1
 

همگرايي  هبر حسب بررسي رويدادها و روندهاي تاريخي جهان اسالم، عوامل بوجودآورند
اين . بندي كرد توان در طيفي از عوامل عيني و ذهني دسته ميان كشورهاي اسالمي را مي

تكنولوژيك، اقتصادي، جغرافيايي، سياسي و  -عوامل اجتماعي، علمي: عوامل عبارتند از
 .اند در ادامه هر يك از اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته. ارزشها

 
 اجتماعي -3-1-1 
 

در ذيل اين محور نقش عوامل فروملي و فراملي همگرايي كشورهاي اسالمي مورد توجه 
هاي  به عبارت روشنتر در ذيل عوامل فروملي نقش نهادها، سازمانها و شبكه. گيرد قرار مي

غير دولتي مردم نهاد فعال در درون هر يك از كشورهاي اسالمي حائز اهميت است و در 
اي مورد  و سازمانهاي دولتي و مردم نهاد فعال در سطح منطقهسطح فراملي نقش نهادها 

المللي  كشورهاي اسالمي نيز با درك اين واقعيت كه حضور مؤثر در عرصه بين. توجه است
هاي  ها و سازمان منظور تشكيل اتحاديه هايي را به نيازمند اجماع و وحدت است، تالش

 )749-768: 1376رحمان، (اند المللي آغاز كرده اي و بين منطقه
هاي مختلف سياسي،  امروزه براي پيشبرد همگرايي و همكاري ميان كشورها در حوزه

المللي،  اي و چه در سطح بين اقتصادي، فرهنگي، علمي و تكنولوژيك چه در سطح منطقه
آيد كه با برخورداري از ساختارهاي رسمي و براساس  وجود مي هايي به اتحاديه يا سازمان

هاي مشترك  بدين ترتيب، تالش. صورت فراملي عمل كنند ها به چندجانبه ميان دولتتوافق 
هاي  و آگاهانه براي تسهيل مراودات ميان كشورها و اقدامات جمعي از طريق سازمان

ايوانز، (پذيرد المللي كه داراي چارچوب كمابيش دائمي هستند صورت مي اي و بين منطقه
1381 :309-308( 

منظور جمع كردن  وجود يك سازمان كارآمد و فراگير به اي اسالميدر حوزه كشوره
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با وجود . ناپذير است كشورها در فرايند همگرايي، همانند اتحاديه اروپايي ضرورتي اجتناب
توانسته در رابطه با همگرايي جهان اسالم گزينه مناسبي  آنكه سازمان كنفرانس اسالمي مي

مي در آن عضويت دارند و هم از چندين دهه تجربه باشد، زيرا هم تمامي كشورهاي اسال
اما اين سازمان به دليل آنكه از كارايي و قدرت الزم برخوردار . سازماني برخوردار است

هاي غربي، نقش مؤثري ايفا نمايد و پاسخگوي  نيست تاكنون نتوانسته است همانند سازمان
د و با توجه به تغييراتي كه در نيازهاي جهان اسالم براي ايجاد همبستگي و انسجام باش

 .دهد خود را با مقتضيات جديد هماهنگ و سازگار نمايد عرصه سياست جهاني رخ مي
عالوه بر اين، يكي ديگر از داليل ناكارايي سازمان كنفرانس اسالمي، وسعت حوزه عمل و 

مشكل  لذا حل اين. باشد هاي بسيار ميان مناطق مختلف جغرافيايي جهان اسالم مي تفاوت
هاي تقويت همكاري و  نيازمند آن است كه سازمان كنفرانس اسالمي با فراهم آوردن زمينه

اي خارج از چارچوب كنفرانس اسالمي، همانند اتحاديه  هاي منطقه همگرايي ميان سازمان
هاي آنها را هماهنگ  فعاليت... آن و .سه.فارس ـ آ عرب ـ اكو ـ شوراي همكاري خليج

اي، كه  هاي منطقه تواند در كاهش رقابت اين امر مي. شش و كنترل درآوردنموده و تحت پو
 .گردد، مؤثر واقع شود باعث تضعيف سازمان كنفرانس اسالمي مي

از ديگر عوامل مؤثر بر ناكارآمدي سازمان كنفرانس اسالمي وابستگي برخي كشورهاي 
و فقدان سازوكارهاي  عضو به بيگانگان، عدم توجه بعضي اعضاء به همكاري با سازمان،

. باشد هاي سازمان كنفرانس اسالمي مي مؤثر در وادار نمودن كشورها جهت اجراي قطعنامه
منظور آنكه سازمان كنفرانس اسالمي به نهادي شايسته جهت  براي بهبود اين وضعيت و به

ايجاد اتحاد و انسجام نظري و عملي در جهان اسالم تبديل گردد اين سازمان نيازمند 
تغييراتي بنيادين و توجه عميق به مشكالتي همچون بحران هويت عقيدتي، رقابت ميان 

... گيري و  هاي رقيب، تقويت نظام تصميم كننده سازمان اعضاء، خنثي كردن اقدامات تضعيف
 )1376احمدي، (باشد مي

 
 ارزشها -3-1-2

 

فق عمومي، يافتن به يك توا هاي مشترك در ميان كشورها، امكان دست وجود ارزش
شود واحدهاي ملي هرگز  اين اتفاق نظر، باعث مي. دهد همبستگي و پيوند را افزايش مي

). 664: 1372دوئرتي،(دهند احساس ننمايند كه هويت خود را بر اثر همگرايي از دست مي
ساالر و باالتر از  به زعم حميد موالنا اتحاديه امت اسالمي واحد حكومتي، دولتي، مردم
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بر همين ). 322: 1382موالنا، (و خداشناسي و ايدئولوژي مسلمانان است همه مكتبي
 . اساس ارزشهاي اسالمي مهمترين عامل مشترك و پيوند دهندة كشورهاي اسالمي است

اين امر بستر . شوند عنوان امتي واحد شناخته مي مطابق تعاليم اسالم همه مسلمانان به
هرچند كه . كند شورهاي اسالمي فراهم ميمناسبي را از لحاظ فكري براي همگرايي ك

عنوان يك عامل واگرا عمل كند، اما  ها و تفاسير گوناگون از اسالم ممكن است به برداشت
اي بر  هاي بنيادين اسالم كه همه مسلمانان جهان به آن اعتقاد دارند، تأكيد ويژه آموزه

جهانشمول سعي در ايجاد عنوان يك دين  در حقيقت، اسالم به. نمايد وحدت مسلمانان مي
همگرايي و همبستگي ميان همه نژادها و اقوام دارد تا تمامي مسلمانان را بدون توجه به 

بسياري از تكاليف اسالم همانند وجوب رو . آورد صورت يك ملت واحد در  نژاد يا زبان به
ش نق... به كعبه ايستادن در هنگام نماز، مراسم حج، روزه گرفتن در ماه رمضان و

هاي مشترك، تمدن  عالوه بر اين، ارزش. دهد بخش اسالم را مورد تاكيد قرار مي وحدت
گذشته، و تجارب تاريخي، سرنوشت كمابيش مشترك مسلمانان و مواردي از اين دست 

تواند از جمله موارد ايجاد وحدت و همبستگي در كل جهان اسالم محسوب  مي
 ).309-310: 1374درايسدل، (شود

رهبري در هشتمين كنفرانس كشورهاي اسالمي محور وحدت جهان اسالم را  مقام معظم
چه به دنياي امروز ما ارتباط دارد اين  آن «از منظر ايشان. اعالم كردند) ص(ارادت به پيامبر

. در آن نقطه، هيچ اختالف بين آنها نيست است كه در بين فرَق يك نقطه وجود دارد كه
ممكن است كساني تفسير و حرفي داشته  متفقٌ عليه است،حتّي در عقيده توحيد هم كه 

نقطه هيچ اختالفي وجود ندارد و آن،  باشند كه آن ديگري قبول نداشته باشد؛ اما در اين
اللَّه عليه وآله و سلّم  عبداللَّه صلي محبت و ارادت به نبي مكرم اسالم حضرت محمدبن

اهللا  آيت(»آن بايستي تالش شود روي اين، يك نقطه اجتماع و اتّحاد است و. است
 ).1376اي،  خامنه

 
 سياسي -3-1-3

 

تمدن  هدهند ي اسالمي، به عنوان واحدهاي سياسي تشكيلها ـ ملت همگرايي دولت
 :تواند شكل دهنده به يك قدرت جهاني بالمنازع باشد اسالمي بر حسب موارد زير مي

 ايجاد قدرت هاي معتبر براي مندي جهان اسالم از كانون ـ بهره 1

 جهاني دارد  هگرا كه قابليت طرح خود را در گستر ـ داشتن ايدئولوژي برون 2

 ي ارتباطات جهاني به دليل توان توليد معنا  ـ برخورداري از سهم قابل توجه در شبكه 3
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ـ امكان ارتقاي سازمان نظامي خود و تبديل نمودن آن به يك قدرت مؤثر در سطح  4
 اي منطقه

 برخوردار بودن از قلمرو جغرافياي وسيع كه دربردارنده جمعيتي باال استـ  5

 ـ برخورداري از موقعيت ژئوپليتيك حساس و تأثيرگذار در نظام جهاني  6
عنوان عامل  تواند به كننده مي الزم به ذكر است كه وجود يك يا چند قدرت تهديد

). 665: 1374دوئرتي، (نمايدهمبستگي و همگرايي ميان كشورهاي در معرض تهديد عمل 
عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده از جنگ سرد به  بعد از فروپاشي نظام دوقطبي، امريكا به

تقويت همگرايي كشورهايي كه . دنبال تحكيم هژموني خود در يك جهان تك قطبي است
ر ب. تواند جهان را به سمت جهان چند قطبي سوق دهد منافع و ارزشهاي مشترك دارند مي

تواند آنها را  همين اساس همگرايي ميان كشورهاي اسالمي بر محور ارزشهاي مشترك مي
 .به يك قطب قدرت در جهان آينده تبديل كند

تحوالت كشورهايي همچون فلسطين، افغانستان و عراق كه با مداخلة مستقيم قدرت 
سالم در اند و همچنين تحوالت كنوني جهان ا ثباتي شده خارجي دستخوش آشوب و بي

با نزديك كردن افكار عمومي كشورهاي اسالمي ... كشورهاي تونس، مصر، ليبي، يمن و 
بنابراين نياز كشورهاي اسالمي به اتخاذ مواضع . كند زمينة سياسي همگرايي را فراهم مي

المللي، تأمين منافع مسلمانان در مجامع جهاني و  مشترك در خصوص مسائل مشترك بين
هاي گوناگون، ضرورت همگرايي  جهان اسالم به هنگام بروز بحرانافزايش هماهنگي 

هاي اسالمي و مسلمانان را به تالش مستمر در راستاي  كشورهاي اسالمي را بيشتر و دولت
 . كند همگرايي بيشتر كشورهاي اسالمي ترغيب مي

 
 جغرافيايي  -3-1-4

 

هزار  5كيلومتر طول و  هزار 11در حال حاضر، كشورهاي اسالمي در سرزمين وسيعي با 
. از نظر ژئوپليتيكي، جهان اسالم مشتمل بر سه بخش است. اند كيلومتر عرض واقع شده

اول، مركز جهان اسالم كه در خاورميانه قرار دارد و نقش مواصالتي و ارتباطي را ميان 
شود و  دوم، غرب جهان اسالم كه از كانال سوئز آغاز مي. نمايد جهان اسالم ايفا مي

باشد؛ ويژگي مهم اين بخش جهان اسالم،  دربرگيرنده كشورهاي مسلمان قاره آفريقا مي
سوم، شرق جهان اسالم كه از مرزهاي شرقي ايران آغاز . وحدت سرزميني آن است

عزتي، (گيرد شود و مسلمانان آسياي مركزي، هند و جنوب شرق آسيا را در برمي مي
1371 :163 .( 
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اهميت ژئوپليتيكي، مركز جهان اسالم در رتبه اول، غرب جهان  بندي از لحاظ در يك رتبه
عالوه بر اين، اغلب . اسالم در رتبه دوم، و شرق جهان اسالم در رتبه سوم اهميت قرار دارد

هاي آبي،  هاي ارتباطي، تنگه كشورهاي اسالمي مناطق حساس ژئوپليتيكي همانند راه
هاي داردانل و بسفر، كانال سوئز،  تنگه. ارندها و درياهاي مهم جهان را در كنترل د خليج
فارس، درياي عمان و  الطارق، خليج ي جبل ي ماالكا و تنگه ي هرمز، تنگه المندب، تنگه باب

درياي سرخ در كوتاه كردن فواصل دريايي و زميني، ميان شرق و غرب، نقش مهمي 
 ).163-175: 1371عزتي، (برعهده دارند

 
 اقتصادي  -3-1-5

 

تواند ابزار  اي اقتصادي كشورهاي اسالمي چنانچه در كنار يكديگر قرار گيرد ميمزيته
برخورداري از . مناسبي براي ايجاد همگرايي در راستاي شكوفايي تمدن اسالمي باشد

بخش عمدة ذخاير انرژي جهان، قرار گرفتن در مسيرهاي مهم انتقال انرژي، كاال و 
صد ميليارد دالري، زمينه مناسبي را براي تقويت خدمات، برخورداري از بازار بزرگ چند

 ):19-26: 1373مقيمي، (كند بنيان اقتصادي كشورهاي اسالمي به شرح زير فراهم مي
 ي اقتصادي گيري كامل از منابع طبيعي و انساني براي دستيابي به رشد و توسعه بهره -1
 ـ ايجاد و تقويت يك بنيان اقتصادي نيرومند 2
 المللي و گسترش بازارهاي داخلي ن ورود به بازارهاي بينـ افزايش توا 3
 محصولي ـ افزايش قدرت رقابت در مورد كشورهاي متكي به اقتصاد تك 4
 ـ كاهش فشار سياسي ناشي از تفاوت در سطوح اقتصادي 5
 ـ دستيابي به ثبات بيشتر اقتصادي 6
 ...مشترك و  ل اي، ايجاد پو منطقه هاي ـ توسعه بازار پولي با تشكيل بانك7
 گيري ـ گسترش مبادالت آماري و اطالعات اقتصادي و توسعه ميدان تصميم 8
 

 علم و تكنولوژي  -3-1-6
 

توان آن را در يك چارچوب تمدني درك  علم و تكنولوژي دستاورد تمدني است و تنها مي
ساز در طي تاريخ تحوالت جوامع  اين دستاورد تمدني خود مهمترين عامل تمدن. كرد

ايلياتي، (مطالعه سير تحول و تكوين جوامع انساني). 18: 1384هاف، (انساني بوده است
نكتة مهمي است كه توجه به آن فهم تحوالت تمدني ناشي  دربردارندة) روستايي و صنعتي

به اعتقاد تافلر اگر به همة . سازد از گذار از هر مرحلة تاريخي به مرحلة ديگر را ميسر مي
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، 1376: تافلر. (بينيم دگرديسي تكنولوژي است تحوالت تمدني يك جا بنگريم آنچه مي
169 .( 

به عبارت . اسالمي علم و تكنولوژي است گيري تمدن هاي شكل يكي از مهمترين پايه
هاي علمي و تكنولوژيك زمان خود از يك سو  گيري از زمينه روشنتر مسلمانان با بهره

ساختند و از سوي ديگر توان علمي و تكنولوژيك   هاي تمدن اسالمي را مستحكم پايه
تكنولوژي ساز علم و  با توجه به نقش تمدن. باعث گسترش حوزة نفوذ تمدن اسالمي شد

يكي از مهمترين محورهاي همگرايي كشورهاي اسالمي به منظور احياي تمدن اسالمي 
از اين رو فراهم كردن بسترهاي الزم به منظور دستيابي به . توجه به علم و تكنولوژي است

علم و تكنولوژي از جمله اولويتهاي راهبردي براي رسيدن به اقتدار  هجايگاه برتر در حوز
 . المللي و احياي مجدد تمدن اسالمي است المي در مناسبات بينكشورهاي اس

 
 عوامل واگرايي در كشورهاي اسالمي -3-2

 

واگرايي  هبر حسب بررسي رويدادها و روندهاي تاريخي جهان اسالم، عوامل بوجودآورند
توان در طيفي از عوامل عيني و ذهني به شرح زير بررسي  ميان كشورهاي اسالمي را مي

 : كرد
 اختالفات ارضي و مرزي  -3-2-1

 

ترين اختالفات دوجانبه و چندجانبه ميان كشورهاي  اختالفات ارضي و مرزي از مهم
هاي انساني و مالي بر اقتصاد و جامعه كشورهاي  اسالمي است كه عالوه بر تحميل هزينه

هاي خارجي فراهم  برداري بيشتر قدرت اسالمي، زمينه را براي مداخله و بهره
الفات، مانع بزرگي بر سر راه ايجاد همگرايي و تفاهم اين نوع اخت). 1376سنبلي، (سازد مي

 . ميان كشورهاي اسالمي و احياي تمدن اسالمي است
دهد،  فارس كه تنها بخش كوچكي از جهان اسالم را تشكيل مي براي مثال در منطقه خليج

مورد اختالفات ارضي و مرزي ميان هشت كشور اين منطقه وجود دارد كه  50حدود 
وي اين كشورها تمايلي اساسي و جدي براي حل اختالفات مزبور از طريق تاكنون از س

اين امر به نوبه خود احتمال ايجاد تنش ميان . آميز مشاهده نشده است هاي مسالمت روش
 ).11-12: 1374جعفري ولداني، (كشورهاي منطقه را تشديد نموده است

رد كه برخي از مهمترين آنها اختالفات ارضي متعددي در قلمرو كشورهاي اسالمي وجود دا
ادعاي مراكش نسبت به اراضي صحراي غربي، ادعاي ليبي نسبت به : عبارتند از

ـ عمان و ابوظبي بر سر  هايي از اراضي شمالي چاد، اختالف ميان عربستان سعودي قسمت
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هاي بوريمي، اختالف ارضي ميان مصر و سودان، ادعاي عراق نسبت به سرزمين  واحه
الف مرزي ميان عراق با ايران درباره خط مرزي اروندرود، اختالفات مرزي كويت، اخت

ميان عربستان سعودي و همسايگانش، اختالف ميان عراق، سوريه و تركيه در مورد 
درايسدلر، (برداري از رود فرات، اختالف ميان مصر، سودان و اتيوپي در مورد رود نيل بهره

 ).116-138همان، 
 

 سم و نژادگراييناسيونالي  -3-2-2
 

توانند در دو سطح كالن و خُرد بر  گرايي دو عاملي است كه مي ناسيوناليسم و فرقه
تا پيش از راه . همگرايي ميان كشورهاي اسالمي تأثير گذاشته و موجب واگرايي شوند

هاي ناسيوناليستي از اروپا به جهان اسالم، انديشه وحدت مسلمانان در  يافتن انديشه
اما نفوذ . داد قدرت واحد، ايدئولوژي مسلط بر جهان اسالم را تشكيل ميچارچوب يك 

هاي متعدد بود، با  ها و ملت ي ناسيوناليسم در جهان اسالم، كه مركب از قوميت انديشه
هاي ملي  سبب تمايل به ايجاد دولت... ايجاد انواع ناسيوناليسم عربي، تركي، ايراني و 

 ).106-107، 1374بابايي،  علي(ها شد مبتني بر اين انديشه
ترتيب، ايدئولوژي ناسيوناليسم با تأكيد بر نژاد و زبان در جهان اسالم، كه مركب از  بدين

تواند عامل همگرايي باشد بلكه عامل  هاي گوناگون است، نه فقط نمي انواع نژادها و زبان
عربيسم از  نتجارب تاريخي گوياي اين واقعيت است كه حتي پا. شود  اصلي واگرايي مي

ادعاي نهضت وحدت سراسري اعراب نتوانست در جوامع و كشورهاي عربي ايجاد وحدت 
شدت اعتبار و قدرت خود را  هاي اعراب و اسرائيل با شكست اعراب، به نمايد و طي جنگ

 1991طوري كه در جريان جنگ به). 585: 1381ايوانز، (از دست داد و به ضعف گرائيد
رهاي عرب براي آزادي كويت با نيروهاي غربي در جنگ با خليج فارس، برخي كشو

 .عراق همراه شدند
هاي قومي و مذهبي در جهان اسالم را تشديد كرده و با  گرايي نيز نزاع عالوه بر اين، فرقه

بررسي تاريخي . گيري يك هويت واحد اسالمي شده است ايجاد واگرايي، مانع از شكل
هاي افراطي مذهبي در جهان اسالم با تحقق وحدت  حاكي از آن است كه مخالفت فرقه

مذاهب سني و شيعه يكي از موانع جدي تحقق وحدت مسلمانان و كشورهاي اسالمي 
 .اند بوده

هاي مختلف نه تنها بر وحدت كلي جهان  خواهانه تحت تأثير فرقه همچنين مطالبات جدايي
يز تأثير سوء گذاشته است اسالم بلكه حتي بر وحدت ملي و سرزميني كشورهاي اسالمي ن
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كشي را در ميان كشورهاي  هاي داخلي، پاكسازي قومي و نسل و احتمال بروز جنگ
اسالمي افزايش داده و تبديل به يكي از عوامل مهم واگرايي در جهان اسالم شده 

 ).1380براون، (است
 

 هاي سياسي تنوع نظام  -3-2-3
 

توان از پادشاهي مطلقه تا  سياسي را مي هاي در كشورهاي اسالمي طيف مختلفي از نظام
ها و ساختارهاي سياسي در كشورهاي  اين تنوع و تفاوت نظام. جمهوري شناسايي كرد

زيرا . كند هاي ائتالف، اتحاد و وحدت را تضعيف مي اسالمي از جمله عواملي است كه زمينه
كه در  نند، در حاليك هاي سياسي مشابه با يكديگر بيشتر احساس نزديكي و قرابت مي نظام

لذا ايجاد اتحاد . هاي سياسي متفاوت، احساس رقابت حاكم است بين كشورهاي داراي نظام
رقابت ميان دو . ميان كشورهايي كه به چند گروه مختلف تعلق دارند بسيار سخت است

هاي  نشين عربستان سعودي، مراكش، عمان و شيخ(كار و سنتي  گروه كشورهاي محافظه
در ) مصر، سوريه، الجزاير، عراق و ليبي(و كشورهاي انقالبي و تندرو ) فارس جحاشيه خلي

 .نيمه دوم قرن بيستم در خاورميانه و شمال آفريقا نمونه بارز اين وضعيت است
 

 هاي منفي ثباتي سياسي و رقابت بي -3-2-4
 

ثباتي سياسي در برخي كشورهاي اسالمي، كه ناشي از كاركرد ضعيف نهادها و  بي
ساختارهاي سياسي اجرايي در جلب مشروعيت مردمي است، احتمال تحقق همگرايي را 

گيرندگان سياست  رو كه هر چه ثبات داخلي و توانايي تصميم نمايد؛ از آن تضعيف مي
خارجي براي تأمين منافع داخلي بيشتر باشد، به همان اندازه توانايي اين كشورها براي 

 .ايي نيز بيشتر خواهد شدگر حضور فعاالنه در فرايند هم
تواند منجر به كودتا، انقالب، جنگ و درگيري  از سوي ديگر، عدم ثبات سياسي مي

شده و در نهايت موجب ... هاي مستمر، منازعات قومي و نژادي و  مسلحانه، بحران
به دنبال آن نظام يك كشور دستخوش دگرگوني ناگهاني شده و . جابجايي قدرت گردد

اين وضعيت به زعم . يابد داف سياست خارجي كشور نيز تغيير ميهاي اه اولويت
شود كشور  كارشناسان نه تنها كاهش قدرت ملي يك كشور را دربردارد بلكه موجب مي

مزبور نتواند در زمينه سياست خارجي، همگرايي و همكاري با ديگر كشورها را دنبال 
چنين كشورهايي دچار ترديد  نمايد و ساير كشورها نيز در اتخاذ سياست همگرايي با

 ).82-84: 1377قوام، (شوند
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عالوه بر اين، سطح نابرابر كشورهاي اسالمي در زمينه قدرت سياسي، اقتصادي، نظامي و 
اي و نيز جهان اسالم بين آنان وجود دارد، ايجاد  هايي كه در سطح منطقه به همراه رقابت... 

كشورهاي كوچك اسالمي با توجه به سوابق همگرايي را با مشكل مواجه كرده است، زيرا 
هاي كشورهاي بزرگ و قدرتمند اسالمي در زمينه همگرايي  تاريخي همواره به تالش

 ).205-206: 1387صفوي، (سوءظن دارند) تحت سلطه درآوردن كشورهاي كوچك(
 

 هاي بيگانه وابستگي برخي كشورهاي اسالمي به قدرت  -3-2-5
 

داليل راهبردي و هم وجود منابع طبيعي و اوليه هميشه مورد  هاي اسالمي هم به سرزمين
منظور حفظ و تقويت منافع خود  هاي بزرگ به قدرت. گر بوده است هاي سلطه توجه قدرت

اند و با اجراي  ها و حكام وابسته در كشورهاي اسالمي بوده در صدد روي كار آوردن نظام
هاي منفي را ميان كشور مزبور و  ابتها و رق اي، خصومت هاي ويژه ها و برنامه طرح

طور جدي مطرح شده  از همين رو همزمان كه بحث همگرايي به. اند همسايگان تقويت كرده
هاي بيگانه با به كارگيري عوامل بازدارنده و ايجاد سوءظن و نفاق، تشنج و  است قدرت

فزايش رقابت ميان كشورهاي اسالمي را تشديد نموده و واگرايي ميان آنها را ا
 ).206: صفوي، همان(اند داده

زيرا اين كشور . اي داشته است هاي اخير نقش ويژه در اين خصوص، امريكا در دهه
عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده از جنگ سرد درصدد حفظ تسلط خود بر جهان اسالم  به

مل ع است و از ظهور هرگونه رقيب يا اتحاديه كه قدرت آن را محدود نمايد ممانعت به
قيد و شرط امريكا از اسرائيل موجب شده كه هرگونه  عالوه بر اين حمايت بي. آورد مي

جمعي و همبستگي سياسي كه امنيت اسرائيل را تهديد نمايد براي امريكا  اقدام دسته
غيرقابل قبول باشد و ثالثا، اتحاد كشورهاي اسالمي آنان را تبديل به رقيب جدي براي 

هاي غربي هرگونه پروسه همگرايي  اين كشور به همراه ساير قدرت لذا. كند تمدن غرب مي
 ).193-198: 1384فولر و لسر، (سازند ميان كشورهاي اسالمي را با مشكل مواجه مي

عالوه بر اين، عدم همسويي كشورهاي اسالمي در سياست خارجي، وابستگي ساختاري 
ويژه امريكا باعث شده  به سياسي، اقتصادي و نظامي برخي كشورهاي اسالمي به غرب و

تا اين كشورها براي حفظ قدرت و حكومت خود نه فقط اقدامي عملي براي تحقق 
طلبانه با ديگر كشورهاي اسالمي انجام ندهند بلكه در جهت تامين منافع  هاي وحدت آرمان

 . وجود آوردند ها به غرب موانعي براي تحقق اين آرمان
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ميالدي عليه دولتهاي وابسته به عنوان يكي از  2011خيزش ملتهاي اسالمي در سال 
تواند  اين فرايند مي هادام. شود گامهاي مهم رهايي از وابستگي به نظام سلطه تحليل مي

موجب نزديكي ملل اسالمي، گسترش همگرايي ميان ملتها و دولتهاي اسالمي و در نتيجه 
 .گيري يك تمدن منسجم اسالمي شود هاي شكل تقويت پايه

 
 آيندة تمدن اسالمي -4

 

روندها و رويدادهاي مرتبط با تحوالت تمدن اسالمي بيانگر آن است كه احياي  همطالع
شكوهمند اين تمدن مستلزم توجه به عوامل همگرا و واگراي اجزاي تشكيل دهندة اين 

كشورهاي اسالمي مهمترين اجزاي شكل دهنده به تمدن اسالمي در جهان . تمدن است
سالمي به عنوان يكي از قطبهاي قدرت در جهان تحكيم تمدن ا. امروز و جهان آينده هستند

كردن نقش عوامل واگرا   آينده مستلزم تقويت همگرايي ميان كشورهاي اسالمي و كم رنگ
 . در تعامالت اين كشورها است

موج جديد اوج گيري و احياي تمدن اسالمي با پيروزي انقالب اسالمي ايران آغاز شده 
قالب اسالمي ايران واكنشي در برابر تجدد و خود به زعم فرهنگ رجايي وقوع ان. است

آن  هباختگي در مقابل غرب و تالشي در جهت سربلندي اسالم و مسلمين است كه گستر
امروزه عالوه بر خيزش همگاني در كشورهاي اسالمي، كشورهاي غيرمسلمان را نيز در 

هاي ديني  ترين اقليتترين و پويا برگرفته است و مسلمانان اين قبيل جوامع از جمله فعال
  ).101: رجايي، همان(روند درون كشورهاي مزبور به شمار مي

احياي تمدن اسالمي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و  هبا توجه به فراهم شدن زمين
مطلوب ه با درنظر گرفتن مجموعه عوامل همگرا و واگرا، در ادامه چگونگي تحقق آيند

اين آينده ناظر بر همگرايي كشورهاي اسالمي در . گيرد قرار ميجهان اسالم مورد بررسي 
 .چارچوب تمدن عظيم اسالمي به عنوان يكي از قطبهاي قدرت در جهان آينده است

در حوزة  ) Causal Layered Analysis(CLA)(اي اليه-با استفاده از روش تحليل علّي
تاريخي وحدت جهان اسالم، بر حسب بررسي رويدادها و روندهاي پژوهي و  آينده

توان در طيفي از عوامل عيني و ذهني  سناريوهاي تحقق همگرايي كشورهاي اسالمي را مي
 )Inayatollah, 2004:11-15(و به شرح زير ارائه كرد 1مطابق شكل 
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 علي هالي تحليل اليه: 1شكل

 هدترين و آشكارترين سطح شكل دهنده به آين عيني ناظر بر عيني همسأل هالي -1
تعداد جمعيت مسلمانان جهان، موقعيت ژئوپليتيك كشورهاي اسالمي، . تمدن اسالمي است

اقتصاد، برخورداري از ذخاير عظيم  همزيتهاي نسبي و رقابتي كشورهاي اسالمي در حوز
 هاي عيني و ملموس احياي تمدن اسالمي است انرژي و وسعت جهان اسالم ناظر بر زمينه

)Elmandjra, 1990.(  درصد ذخاير نفتي جهان را  60ذخاير نفتي خاورميانه براي مثال
بنابراين  .كند تأمين ميجهان را  مصرفي درصد نفت 40دهد و اين منطقه  تشكيل مي

ايجاد بازار . شوند سناريوهاي سطح عيني هستند سناريوهايي كه در اين اليه ارائه مي
ح عيني و ملموس همگرايي داللت مشترك اسالمي از جملة اين سناريوها است كه بر سط

 .دارد
 هتجرب. علتهاي اجتماعي ناظر بر عوامل اقتصادي، سياسي و تاريخي است هالي -2

تاريخي احياي اين  هدوران شكوه و اقتدار تمدن اسالمي در حافظة تاريخي مسلمانان، زمين
ي اسالمي عالوه بر اين، پيشبرد همگرايي و همكاري ميان كشورها. كند تمدن را فراهم مي

المللي  اي و چه در سطح بين هاي مختلف سياسي و اقتصادي چه در سطح منطقه در حوزه
هايي است كه ضمن برخورداري از ساختارهاي رسمي،  مستلزم ايجاد اتحاديه يا سازمان

سازي و  بنابراين نهاد. كنند صورت فراملي عمل مي ها به براساس توافق چندجانبه ميان دولت
هاي قدرت مردم نهاد، تأسيس نهادهاي مالي و سياسي به منظور اعمال قدرت  ايجاد شبكه
عوامل اجتماعيِ تحقق تمدن اسالمي  هسناريوهاي مرتبط با الي  المللي از جمله در سپهر بين

هاي مشترك و آگاهانه براي تسهيل مراودات ميان كشورهاي  بدين ترتيب، تالش. است

اه هراعتسا و اه هروطسا

طلسم نامتفگ و ينيب ناهج

يعامتجا للع

ةلأسم
ينيع
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المللي اسالمي كه داراي  اي و بين هاي منطقه سازماناسالمي و اقدامات جمعي از طريق 
 .پذيرد چارچوب دائمي هستند، صورت مي

بيني و گفتماني است كه به علتهاي اجتماعيِ  سوم ناظر بر فهم ساختار، جهان يهال -3
در اين اليه شناخت ساختارهاي فرهنگي، . دهند اول و دوم شكل مي هبوجود آورندة دو الي

يكي از مقومهاي . گيرند بخشِ تمدن اسالمي مورد توجه قرار مي هستيزباني و اجتماعيِ 
 حدود و تنهايي به مورد 60 از بيشتر در امت كلمه. بيني اسالمي است تمدن اسالمي جهان

 نبوت آغاز در. است شده آورده مجيد قرآن در اليه مضاف يا مضاف صورت به مورد 20
 اطالق مدينه بعد و مكه ساكن عرب مردم بر موقت بطور امت لفظ ،)ص( محمد حضرت

 بنيانهاي اسالمي امت تشكيل محور ،)ص( حضرت آن پيامبري اواخر در ولي .شد مي
 گسترش آنجا تا و شد تبديل مسلمان امت به عربي امت حقيقت در. بود مذهبي و عقيدتي

 و شد كشيده عربستان مرزهاي فراسوي به) ص( محمد حضرت رحلت از پس كه كرد پيدا
 جمع »اسالم امت« لواي تحت مكان و نژاد زبان، لحاظ از را متفاوتي قبايل و ها ملت
امت «بنابراين سناريوي مطرح در اين اليه، تأكيد بر گفتمان . )17: صفوي، همان(كرد

به عنوان حلقة اتصال همة مسلمانان جهان صرف نظر از تفاوتهاي قومي، مذهبي، » واحده
االذهاني كردن اين گفتمان در  بين). Inayatollah,2007(استنژادي، زباني و فرهنگي 

تواند  ميان مسلمانان و ارائة آن به عنوان بهترين بديل در برابر گفتمانهاي مسلط زمان مي
 . ساز احياي تمدن اسالمي باشد زمينه

اي  ها و ارزشهايي است كه به شيوه ها، استعاره الية چهارم ناظر بر فهم نشانه -4
بيني و گفتمان مسلطي كه بوجود آورندة علتهاي اجتماعي و  گيري جهان به شكل ناخودآگاه

ها و تصاوير  در اين اليه عميقترين روايتها، طرحواره. كنند مسألة عيني شده است، كمك مي
اين روايتها، . گيرند تمدن اسالمي مورد كنكاش قرار مي هدهنده به آيند ذهنيِ شكل

. ا در انديشه بلكه در احساس و باور مسلمانان ريشه دارندها و تصاوير نه تنه طرحواره
 هباور به پيروزي حق بر باطل، مستضعف بر مستكبر، مظلوم بر ظالم و دستيابي به جامع

آرماني نويد داده شده در قرآن و حديث، همگي اساس پردازش سناريوي تحقق آيندة 
با توجه به اين مهم كه در . استاين مدل مفهومي  هترين الي مطلوب تمدن اسالمي در عميق

بيني شده است و محور حق نيز بر اساس  آيات و احاديث پيروزي حق بر باطل پيش
باورهاي مسلمانان حركت در مسير توحيد با استعانت از رهنمودهاي قرآن تعيين شده است 
امكان برانگيختن مسلمانان به منظور تغيير وضع موجود براي رسيدن به وضع مطلوب 

 . يافتني است تدس
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توان مطابق  سناريوي منتخب مرتبط با هر اليه را مي 4هاي مذكور  بنابراين با توجه به اليه
 .نمايش داد 1شكل 

 
 سناريوهاي مرتبط با احياي تمدن اسالمي: 2شكل

 
 

 گيري نتيجه -5
 

. مطلوب تمدن اسالمي مستلزم استخدام و بكارگيري عوامل مختلف است هدستيابي به آيند
در اين مقاله بر نقش همگرايي كشورهاي اسالمي به منظور دستيابي به آينده مطلوب تمدن 

عوامل همگرايي و واگرايي كشورهاي  هپژوهي مطالع از منظر آينده. اسالمي تأكيد شد
هاي مختلف شكل  مطلوب لزوم توجه به اليه هداسالمي نشانگر آن است كه دستيابي به آين

با توجه به مدل مفهومي ارائه شده، . كند ناپذير مي تمدن اسالمي را اجتناب هدهنده به آيند
دهنده به آيندة  هاي عيني و ذهني شكل پژوهي ناظر بر در نظر گرفتن طيفي از اليه اين آينده

عميقترين ابعاد مرتبط با تمدن اسالمي  ترين تا هايي كه از سطحي اليه. تمدن اسالمي است
 . گيرد را در بر مي

نگري و توجه به ظرفيتهاي نهفته در سپهر ارزشي و معنايي دين مبين  در نتيجة اين عمق
اتصال سرنوشت . شود اسالم، زمينة اتصال سرنوشت كشورهاي اسالمي به يكديگر مهيا مي

ها و افقهاي روشني را به منظور رشد، كشورهاي اسالمي به يكديگر، مزيتهاي نسبي، فرصت
. كند توسعه و اقتدار هر يك از اين كشورها و در نتيجه اعتالي تمدن اسالمي را فراهم مي

گيري وحدت و  توسل جستن به باورها و ارزشهاي اسالمي يكي از مهمترين عوامل شكل
 هك زمينبا تكيه بر ارزشها و باورهاي مشتر. همگرايي ميان كشورهاي اسالمي است

جويي از ظرفيتهاي موجود در جهان اسالم به منظور حفظ و ارتقاي منافع اسالم و  بهره

ربكتسم رب فعضتسم و لطاب رب قح يزوريپ هب رواب رب ديكأت

 هدحاو تما نامتفگ ةئارا

تردق ياه هكبش داجيا و يزاسداهن

 رازاب داجيا
يمالسا كرتشم
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 .شود پذير مي مطلوب تمدن اسالمي امكان همسلمين در چارچوب تحقق آيند
سناريوهايي را به در اين مطالعه تالش نويسندگان بر آن بوده است كه متناسب با هر اليه، 

تأسيس بازار مشترك اسالمي در . تمدن اسالمي پيشنهاد دهند مطلوبمنظور تحقق آينده 
 هعوامل اجتماعي، ارائ ههاي قدرت مردم نهاد در الي الية عيني، نهادسازي و ايجاد شبكه

گفتمان امت واحده در الية سوم و در نهايت تأكيد بر باور به پيروزي حق بر باطل و 
كن به منظور تقويت همگرايي چهارم سناريوهاي مم همستضعف بر مستكبر در الي

نكتة در خور تأمل آن است كه . كشورهاي اسالمي و در نتيجه احياي تمدن اسالمي است
تر مستلزم انجام پژوهشهاي مستقلي است كه در هر اليه بر حسب  طراحي سناريوهاي دقيق

والت اين مطالعه در بستر تح. شود مطالعة روندها و رويدادهاي تاريخي آن اليه انجام مي
تمدن اسالمي و همچنين با توجه به رصد تحوالت آينده و تأثير آن بر اين تمدن عدم 

 . كند هاي بديل را شناسايي و معرفي مي قطعيتهاي كليدي را تشخيص و بر حسب آن آينده
 

 كتابنامه
 منابع فارسي  -الف

 

، »اموي از آغاز تا انقراض دولت: تاريخ سياسي اسالم« ،)1366(ابراهيم حسن، حسن،
 .جاويدان، چاپ ششم: ، تهرانابوالقاسم پاينده هترجم

 مجله ؛»المللي بين جديد شرايط در اسالمي كنفرانس سازمان« ،)1376(كورش، احمدي،
 .پاييز ؛3 شماره يازدهم؛ سال ؛خارجي سياست

ديدگاه مقام  از وحدت امت اسالمي و اتحاد امت اسالم محور«آيت اهللا خامنه اي، علي؛
 www.khamenei.ir: در  ؛ قابل دسترس»رهبريمعظم 

؛ ترجمه حميرا مشيرزاده »الملل فرهنگ روابط بين «،)1381(ايوانز، گراهام و نونام، جفري،
 .اننشر ميز: و حسين شريفي؛ تهران

 .؛ سال دومنشريه نگاه؛ »هاي داخلي علل وقوع درگيري« ،)1380(براون، مايكل،
؛ »فارس تحوالت مرزها و نقش ژئوپليتيك آن در خليج«،)1374(جعفري ولداني، اصغر،

 .نشر قومس: تهران

جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال «،)1374(بليك، جرالد،.دل، آالسراير و اچدرايس
الملل وزارت امور  دفتر مطالعات سياسي و بين: ؛ مترجم دره ميرحيدر؛ تهران»آفريقا

 .چاپ چهارم خارجه؛



 
 
 
 
 
 
 

 همگرايي جهان اسالم و آينده تمدن اسالمي  /18

 

 

؛ »الملل هاي متعارض در روابط بين نظريه« ،)1376(راف، رابرت،زگدوئرتي، جيمز و فالت
 .نشر قومس: ؛ تهران2. يب؛ جي وحيد بزرگي و عليرضا ط ترجمه

 حميرا ترجمه ؛»آينده هاي چالش و اسالمي كنفرانس سازمان« ،)1376(،.م.س رحمان،
 .3 شماره يازدهم؛ سال ؛خارجي سياست مجله مشيرزاده؛

نشر : سين آذرنگ؛ تهرانعبدالح ه؛ ترجم»پديده جهاني شدن«،)1379(فرهنگ،رجايي، 
 .آگه

بازبيني نظري و : سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران« ،)1379(القلم، محمود، سريع
 .مركز تحقيقات استراتژيك: ن، تهرا»پارادايم ائتالف

؛ ه سياست خارجيمجل؛ »ها و تهديدات پذيري آسيب: جهان اسالم« ،)1376(سنبلي، نبي،
 .3سال يازدهم؛ شماره 

 .نشر شكيب: ، تهران»انداز آينده چشم: وحدت جهان اسالم«،)1387(صفوي، سيد يحيي،

دانشگاه : انتهر. »سازي و همگرايي جهان اسالم جهاني«،)1389(عيوضي، محمد رحيم،
 .عالي دفاع ملي

فصلنامة دانش . »آيندهمنازعات جهان اسالم و چالشهاي «،)بي تا(عيوضي، محمد رحيم،
 ).ع(، دانشگاه امام صادقسياسي

 .شارات سمت؛چاپ چهارمانت: ، تهران»ژئوپليتيك «،)1371(اهللا، عزتي، عزت
؛ جلد اول؛ »فرهنگ تاريخي ـ سياسي ايران و خاورميانه«،)1374(بابايي، غالمرضا، علي

 .انتشارات رسا؛ چاپ اول: تهران

ترجمه  »ژئوپليتيك اسالم و غرب: احساس محاصره«،)1384(فولر، گراهام و لسر، يان،
 .دوره عالي جنگ: تهران. رميعليرضا فرشچي و علي اكبر ك

انتشارات : ؛ تهران»الملل اصول سياست خارجي و سياست بين«،)1377(قوام، عبدالعلي،
 .؛ چاپ پنجمسمت

نظام  اي در تحوالت هاي اقتصادي منطقه بررسي نقش تشكل«،)1373(مقيمي، مجدالدين،
 .10؛ شماره ؛ بولتن وزارت امور خارجه»)1(الملل بين

شمولي  آمد و ساختار جهان طرحي در پي: اتحاديه امت اسالمي«،)1382(موالنا، حميد،
 مجمع: ؛ تهران»)1(سازي شمولي اسالم و جهاني اسالم، به اهتمام سيد طه مرقاتي؛ جهان

 .جهاني تقريب مذاهب اسالمي

حميد  ، ترجمه»اسالم، چين و غرب: خاستگاه نخست علم جديد« ،)1384(هاف، توبي،
 .ه علوم انسانيتحقيقات و توسع همؤسس: پور، تهران تقوي
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