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 دهیچک

به سمت همگراییی و  مشترکو با توجه به ساختارها و کارکردهای  های ذهنی مشترکانگارهمناطق جغرافیایی بر اساس      

اطق حسیاس و اند منطقه خود را به سمت توسعه و امنیت پایدار سوق دهند. یکی از مناند و توانستههمکاری سوق پیدا کرده

برای ایجیاد  اسلامدر جهان  ذهنی و عینیوجود تشابهات  رغماست. به اسلامساختار هرم قدرت جهان  معادلاتاستراتژیک در 

هید  شود. منطقه یکی از مناطق پرتنش جهان محسوب می ناما ای مبتنی بر ساخت قدرت ای منسجمیک سازمان منطقه

ه تحت تاثیر شرایط داخلی و بین المللی در دهه آینده جهیان اسیلام وگونیه قابی  این این تحقیق بررسی این مسئله است ک

هیای  تحقییق تصور است. در این تحقیق از رویکرد آینده پژوهی و روش سناریو نویسی پیتر شوارتز استفاده شده است. یافته

ای و جهانی دو عیدم قطعییت در نطقههای متعدد در ابعاد عینی و ذهنی در مقیاس منشان داده است که با شناخت پیشران

-اند از افزایش یا کیاهش دخالیت قیدرتخصوص آینده ساخت قدرت در جهان اسلام در دهه آینده شناسایی شد که عبارت

های قومی میههبی در جهیان اسیلام. سیه سیناریو بیر ای در جهان اسلام و همچنین افزایش یا کاهش والشهای فرامنطقه

اند از همگرایی ساخت قدرت در دهه آینده در جهان اسیلام  وارراییی طراحی شده است که عبارت هااساس این عدم قطعیت

ای و کیاهش هیای فرامنطقیهدهد که با کاهش دخالت قیدرتبیشتر و همچنین حفظ وضع موجود. نتایج تحقیق نشان می

ای های فرامنطقیهیش دخالت قدرتهای قومی مههبی در جهان اسلام به سمت همگرایی خواهد رفت. در صورت افزاوالش

 های قومی مههبی جهان اسلام به سمت واررایی بیشتر خواهد رفت. و افزایش والش

 هاکلید واژه
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 مقدمه

ساختار فضایی جغرافیای جهان اسلام که از جنوب شرق آسیا تا غرب آفریقا و جنوب شرق اروپا امتداد    

دهد. های جهان را تشکی  میدرصد خشکی ۲۲شود که حدود کشور می ۰۵یافته است شام  بیش از 

نظیر تهدید مشترک  منافع مشترک و متقاب   رراجغرافیایی شام  عوام  متعدد هم-این ساختار فضایی

شود که زمینه پیوند بین کشورهای جهان اسلام را در های مشترک و تجانس ساختاری میو ارزش

های نسبی  راستای ساخت قدرت فراهم آورده است. ارتباط سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر مزیت

یاری . کندسلامی خلق میکشورهای ا اقتدار هر یک ازهای روشنی را به منظور توسعه و ها و افقفرصت

ریری وحدت و همگرایی میان های اسلامی یکی از مهمترین عوام  شک جستن از باورها و ارزش

جویی از ها و باورهای مشترک زمینه بهرهدر حقیقت با تکیه بر ارزش. کشورهای اسلامی است

. نزدیک به شودپهیر میامکان جهان اسلامارتقاء منافع های موجود جهان اسلام به منظور حفظ و ظرفیت

ای منسجم های جهان اسلام قصد دارند در راستای شک  دادن به سازمان منطقهیک قرن است که مل 

های باالقوه اما این های متعدد و وجود ظرفیتمبتنی بر وزن ژئوپلیتیکی منطقه رام بردارند. به رغم تلاش

ترین روابط سیاسی و ترین و پروالشت و در قرن بیست و یکم یکی از بحرانیرفتمان محقق نشده اس

 رنجهای مختلفی تنشز بحران و ا دیپلماتیک بین کشورهای اسلامی است. جهان اسلام در شرایط کنونی

های ثبات و نامناسب از نظر شاخصبی یبرد و فضای غالب استراتژیک مسلط بر جهان اسلام فضایمی

  های مختلف در داخ  کشورهای اسلامی نظیر سوریهثباتی جنگ و بحرانبیبوده است. دار توسعه پای

های فزاینده بین ها و بحراناز یک سو تنشو. . . مصر   فلسطین  پاکستان  افغانستان  لیبی  عراق  یمن

مصر و   ستانعراق و عرب  یمنو  عربستان  ترکیهو عراق   عربستانو کشورهای جهان اسلام نظیر ایران 

های بین کشورهای اسلامی با سایر کشورها ها و بحرانترکیه و سوریه از سوی دیگر به علاوه تنش  ترکیه

ترکیه و یونان رواهی بر این   آذربایجان و ارمنستان  اسرائی  و لبنان زاعن  نظیر منازعه هند و پاکستان

ای و تشکی  نظام همی برای همگرائی منطقهالعاده م. کشورهای مسلمان دارای امکانات فوقستا مدعا

ییکی این همگرایی باشند. اما به دلای  مختلف ژئوپلیتهای بومی میای با تکیه بر عناصر و آمیزهمنطقه

در این  .(barzgar and other, 2018: 132) و آینده جهان اسلام در ابهام است شک  نگرفته است

-وند قطبی به سمت نظام وند قطبی و شک -ر از نظام تکمیان نظام ژئوپلیتیک جهانی در حال رها

ریری پلورالیسم قدرت است و مناطقی در نظام ژئوپلیتیک آینده توانایی کنشگری خواهند داشت که با 

ررایی اقتصادی  سیاسی و امنیتی ارتقا درک صحیح از تحولات ژئوپلیتیک جایگاه خود را از طریق منطق

ای جنوب غرب آسیا به عنوان های منطقهنظام امنیتی و سیاسی قدرتدهند با فروپاشی رژیم بعث 
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 ریری استتر شده است و توازن قدرت جدید در این منطقه در حال شک هارتلند جهان اسلام برجسته

.(Jokar and Sazmand, 2020: 148)توجهی در این راستا کشورهای جهان اسلام در صورت بی

ای مبتنی بر منافع مشترک سهم وندانی از قدرت سازمانی منطقه در دهه آینده به شک  دادن به

که این پژوهش درصدد ای مسئلهتوانند توسعه و پیشرفت را به منطقه رسی  کنند. نخواهند برد و نمی

برساخت  است با تکیه بر منابع معتبر و با روش توصیفی تحلیلی به آن بپردازد این است که سناریوی

ریری از کدامند؟ برای بررسی این مسئله با رویکرد آینده پژوهی با بهره ۲۵۰۵ق ر افجهان اسلام دقدرت 

های موثر در آینده جهان اسلام شود ابتدا اصلیترین عوام  و پیشرانآینده پژوهش پیتر شوارتز تلاش می

 ها  سناریوهای محتم  جهان اسلام ترسیم رردد.تبیین رردد و با شناخت عدم قطعیت

 

 تحقیق. روش 1

پرسشنامه در بین  0۵روش مقاله مبتنی بر روش کمی و پرسشنامه است. که در آن تعداد      

 صاحبنظران حوزه علوم اطلاعات راهبردی  روابط  بین المل  و ژئوپلیتیک پخش شده است.

 سطح تحصیلات نمونه آماری -1جدول

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیلات ردیف

 ۵26۲۰ ۲۰ کارشناسی ارشد 1

 ۵2۰.۰ 1۰ دکتری ۲

 1۵۵ 0۵ مجموع ۰

 زمینه مطالعاتی صاحبنظران -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی حوذه تخصصی ردیف

 ۵20۲۰ .1 ژئوپلیتیک 1

 ۵2۰۲۰ 1۰ روبط بین المل  ۲

 ۵2۲۰ 1۵ امور اطلاعاتی راهبردی ۰

 1۵۵ 0۵ جمع 0

 

 

 

 . چارچوب نظری تحقیق2
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 وجود با رو نیا ازکار رفت و ژئوپلیتیک برای اولین بار در حدود یک قرن پیش به یواژه ژئوپلیتیک:     

و متقدمین و بوده همچنان از حیث تعریف و مرزبندی با سایر علوم مح  مناقشه ساله  صدکیسابقه 

و مفهوم از اصطلاح  مانع و جامعای در مورد یک تعریف کام  و اندیشهدر این حوزه  نظرصاحب نیمتأخر

اند. در فرهنگ وبستر در خصوص تعریف دیدراهی یکسان و توافق کام  دست نیافتهژئوپلیتیک به

 ژهیوبهعوام  جغرافیایی و جمعیتی و اقتصادی بر سیاست  تأثیرکه  ژئوپلیتیک شده  ژئوپلیتیک آورده

کاربردی لیتیک مطالعه ژئوپ . ژئوپلیتیسین آمریکایی کوهن معتقد است کهاستسیاست خارجی کشورها 

الگوهای فضایی  اشکال و ساختارها را با عقاید  دوجانبه تأثیرکه  استیس باروابط فضای جغرافیایی 

های ی سیاستفضاسازاتوتای    (.Cohen, 1994: 17)دهد قرار می مطالعه مورد هاسازمانسیاسی و 

 :Thuatail, 1996)داند را ژئوپلیتیک می ررسلطههای مراکز قدرت و حکومت لهیوسبه المللیبین

را  هاملتجغرافیا اعم ار جغرافیای انسانی و طبیعی بر روابط بین  تأثیر جان ارنیو مطالعهکهیدرحال (.45

توزیع جغرافیایی  بریتانیایی پیتر تیلور نیز مطالعه محقق برجسته(. Agnew, 1998: 15)کند ذکر می

ژئوپلیتیک  ترین وظیفههای بزرگ و اصلی را عمدهرقابت بین قدرت ژهیوبهقدرت بین کشورهای جهان 

در  داند کهرراهام فولر ژئوپلیتیک را بخشی از یک فن قدیمی می .(Hafiznia, 2016: 41)داندمی

 ,Mokhber)کندرفتار حکومت تأکید می کنندهنییتععام   عنوانبهحقیقت کلاسیک خود  بر جغرافیا 

وگونگی  دهد: ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعهمیآکسفورد تعریف زیر را ارائه دانشنامه  .(27 :2013

ویدمان هرم قدرت در سطوح  .(Hafiznia, 2016: 39)ها از عوام  جغرافیاییی سیاستریرپهیتأث

یک مختلف جغرافیایی در ابعاد منطقه ای و جهانی نظام ژئوپلیتیک را تعیین می کند. نظام ژئوپلیت

ساختار و سلسله مراتب هندسه قدرت را بر اساس وزن ژئوپلیتیکی مناطق و فضاهای جغرافیایی بررسی 

میکند. نظام ژئوپلیتیک ترکیبی از رفتار بازیگران اعم از همکاری و مناقشه  رفتمان ها  ایدئولوژی ها و 

دارای پویایی بوده و سلسله بطور کلی قرائت جهان سیاسی در ابعاد ذهنی و عینی است. نظام ژئوپلیتیک 

مراتب قدرت در دوره های زمانی مختلف دوار تغییرات بنیادی می شود. بطور مثال نظام ژئوپلیتیک بعد  

از جنگ جهانی دوم مبتنی بر جنگ سرد بوده که در آن جهان سلسله مراتبی مبتنی بر قدرت به جهان 

ام ژئوپلیتیک جنگ سرد تفاسیر مختلف در اول جهان دوم و جهان سوم تقسیم بندی شده است. در نظ

ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی وجود داشته است که با محوریت آمریکا بر اساس لیبرالیسم و 

اقتصاد آزاد و اتحاد جماهیر شوروی بر اساس اندیشه کمونیسم و نظام اقتصاد سوسیالیستی بوده است. 

ده است و این قطب های قدرت جهان را بین خود تقسیم نظام ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد دو قطبی بو

بندی کرده بودند که نمونه این تقسیم بندی در قلمروهای جغرافیایی پرده آهنین و دو آلمان بوده است. 
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بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آمریکا بعنوان قدرت برتر در جهان مطرح بود و این برتری آمریکا 

و رفتمان نظم نوین جهانی جامه عم  به خود پوشاند. با پیچیده شدن جهان  با جنگ اول خلیج فارس

سیاسی  فرایند جهانی شدن  انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و تغییر در جنس و ماهیت قدرت از سخت 

افزاری به نرم افزاری و پویایی قدرت بازیگران جدید در سطح جهان پدیدار شدند و رفتمان آمریکا محور 

الش جدی رو به رو کرده اند. لها نظام ژئوپلیتیک جهانی امروزه در حالت رهار قرار داشته و هنوز را با و

این نظام مبتنی بر قدرت شک  نگرفته است که نتیجه آن جنگ ها و تنش ها و رقابت ها در مناطق 

 در هر نظام ژئوپلیتیک در. (amir ahmadian and hoseini, 2011:120)استراتژیک جهان است

مقاطع مختلف مکان ها و مناطق جغرافیایی دارای ارزش و اهمیت استراتژیک هستند و یا این ارزش و 

اهمیت را در حالت رهار ژئوپلیتیکی از دست خواهد داد  اهمیت مناطق در نظام ژئوپلیتیکی مبتنی بر 

اریخی نظام عناصر و عوام  آن منطقه است. یکی از مناطق استراتژیک جهان که در مقاطع مختلف ت

های ژئوپلیتیک اهمیت خود را حفظ کرده است منطقه جنوب غرب آسیا است. این منطقه در تعیین 

نظام ژئوپلیتیک جهانی و ویدمان سلسله مراتب قدرت نقش محوری داشته و سهم فراوانی در ویدمان 

-تمرکز سیاسیهندسه قدرت در نظام ژئوپلیتیک جهانی داشته است. امروزه بیش از هر زمان دیگری 

نظامی در منطقه جنوب غرب آسیا دیده می شود و قدرت های سطح اول جهانی به همراه قدرت های 

منطقه ای برای تسلط بر مکان ها و فضاهای این منطقه در حال رقابت هستند. این حجم رسترده از 

تعیین نظام ترافیک سیاسی و نظامی در منطقه جنوب غرب آسیا اهمیت این منطقه را در فرایند 

 .(hasankhani,1396:286)دهدژئوپلیتیک جهان در ورخش شرق محورانه هندسه قدرت نشان می

اکثریت بازیگران و قدرت های جهانی در این منطقه حضور دارند و در حال بازآرایی قلمروهای جغرافیایی 

ر این منطقه باعث و سازماندهی سیاسی منطقه بر مبنای اهدا  و منافع خود هستند. منافع متضاد د

های ها و والش های فراوانی شده است. در سطح منطقه رقابت بین قدرتها  کشمکشایجاد رقابت

ای از جمله ایران عربستان صعودی  ترکیه و اسرائی  به عنوان مربع قدرت برتر منطقه وجود دارد. منطقه

ه حساب می آمد اما بعد از بهار عربی و البته قب  از بهار عربی مصر نیز یکی از قدرت های برتر منطقه ب

فروپاشی حکومت حسنی مبارک و سپس تغییرات و فراز و فرودهای سیاسی  این کشور انزوای سیاسی 

ها در های منطقه حضوری کم رنگ دارد. بیشتر رقابترا برای خود انتخاب کرده و در کارزار رقابت قدرت

ای است که هر کدام با قدرت های جهانی در بلوک منطقه جنوب غرب آسیا بین وهار قدرت منطقه

 بندی های راهبردی قرار دارند.
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روابط ژئوپلیتیکی روابطی هستند که بین بازیگران سیاسی بر پایه سیاست  روابط ژئوپلیتیکی:      

جغرافیا و قدرت شک  می ریرند جغرافیا نقشی بسترساز را برای شک  ریری اراده سیاسی روابط مهیا 

ند و قدرت مبتنی بر وزن ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی نقش اصلی را در وگونگی و نوع روابط کمی

ژئوپلیتیکی تعیین می کند. روابط ژئوپلیتیکی بر اساس سطح قدرت  طیفی از تعام   سلطه  نفوذ و 

رابطه  رقابت را تشکی  می دهد. رابطه تعاملی مبتنی بر برابری نسبی سطح قدرت است و در این نوع از

بازیگران نگرشی مبتنی بر احترام را نسبت به همدیگر دارند و در صورت وجود منافع متضاد با همدیگر 

محتاطانه عم  می کنند. رابطه سلطه مبتنی بر نابرابری قدرت بین دو بازیگر سیاسی بوده و رابطه ای 

نعکس کننده سلطه و نتیجه عمودی و یک طرفه از جنس اعمال فشار و اعمال اراده سیاسی است. نفوذ م

نابرابری قدرت می باشد این نوع از رابطه از جنس قدرت نرم و بصورت نامرئی بر اساس رفتمان های 

اجتماعی بر فضاهای جغرافیایی اعمال می رردد. رابطه رقابتی مبتنی بر برابر نسبی قدرت ملی  -فرهنگی

 :Hafiznia, 2010)یگر به رقابت می پردازنددولت ها بوده و بازیگران بر اساس منافع متضاد با همد

ژئوکالچری عاد ژئواکونومی  ژئواستراتژیکی و های رونارون از جمله در  ابرقابت می تواند در زمینه. .(362

اعمال رردد و بازیگران سیاسی در این ابعاد و با انواع روش های متعار  و نامتعار  با همدیگر به رقابت 

مختلفی ازجمله تحقق اهدا  مشترک   دلای المل   به عنوان بازیگران اصلی نظام بینکشورها بهبپردازند. 

که ارروه  تعاملیها و تهدیدهای مشترک ناوار از تعام  با یکدیگر هستند؛ کسب منافع  مقابله با بحران

ما این کنشگران  ند  ایافتها منحصراً کشورها بازیگر آن نبوده و کنشگران فرو ملی و فراملی نیز به آن راه

کنند که در قالب واحدهای سیاسی مدرن یعنی دولت هایی کسب میمشروعیت خود را از اراده حاکمیت

که درای  شودیاد می المل واژه روابط بین با آن از علمی ادبیات در که تعاملات این. هستند ملتمتبلور –

ریری در شک   .(Abdi and other, 2019:3)روابطی پویا با روابط ژئوپلیتیک و نظام بین المل  است

ای که به ماهیت رابطه شک  هررونه رابطه بین بازیگران  عنصر سیاست در قالب بازیگر سیاسی  یا اراده

رردد. عنصر قدرت در شک  دادن به شود  پدیدار میکه توسط بازیگر انجام میی دهد و نیز اقداماتمی

کند. عنصر جغرافیا نیز نقا بسترساز را نسبت به هم تجلی پیدا می الگو و ماهیت رابطه و نگرش بازیگران

ریری اراده سیاسی رابطه  تجلی فضایی رابطه و نیز تأثیررهاری بر م برای شک اهای الزایفا کرده و انگیزه

شود. روابط ژئوپلیتیکی بین بازیگران از الگوهای سلطه  تحت سلطه  سطح قدرت بازیگر را سبب می

 (Bayat and other, 2020:48)شودتعادل  نفوذ و رقابت تشکی  می تعام  و

های سیاسی و فضایی اقتصاد  جغرافیا و سیاست است. جنبهژئواکونومی مطالعه  ژئواکونومی:     

 کند. ادواردسیاست و منابع و اقتصاد را باهم بررسی می ای از ژئوپلیتیک است کهژئواکونومی شاخه
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 هایدانش سایر و المل بین روابط بهرسترده  مفهومی با را ژئواکونومی الگوی م(1۹۹۵) سال در لوتواک

 هایمؤلفه در آنکه  دانستمی ایدهه را نوددهه  او. کرد وارد المللیبین هایتحلی  با مرتبط سیاسی

 هایدرریری و منازعات وی  عام  عقیده شوند  بهمی ژئواستراتژیک و نظامی اهدا  جایگزین اقتصادی

های و والشی در فضا  تنشی هر کنار در نیست  بلکهرهشته  قرن هایموضوع همان دیگرآینده  قرن

 متفکران رابطه  بعضی همین در  (luttwak,1990:89)کندمی خودنمایی اقتصادی عاملی جغرافیایی

 سردمداران .اندکرده عبیرت اقتصادی جنگ را بزرگ هایبا قدرت رقابت در ژئواکونومیک رویکرد ظهور

 محافظت اقتصادی قدرت جهان  مرکز در ژئواکونومیکی هایجریان پویایی با معتقدند غربی هایقدرت

 سیاست در ژئواکونومی رهیافت. ررفت خواهد نظمی جهان هم اقتصادی سیستم همچنین و شد خواهد

در  اقتصادی قدرت جلوداری کسب و بازارها جهب برای تلاش آن و است مشهود کشورها کاملاً تجاری

به  و است ررفتهشک  اقتصاد جغرافیا  قدرت  و عام سه  ترکیب ژئواکونومیک  از رویکرد. مناطق است

 قدرتکه  معتقدند بسیاری. پردازدمی بازیگران قدرت کسب منظوربه هاآن تعام  وسه  این روابط بررسی

 رویکرد طریق از و شدنجهانی جریان در تواندمیکه  تاس اقتصادی قدرتی یکم و بیست قرن جهانی

دارد   انرژی به انکارناپهیری نیاز اقتصاد پویایی حالدرعین دارد  امانگه  پویا را خود اقتصاد ژئواکونومیک

 شاید و باشدداشته  مؤثری نقش انرژی انتقال تولید  مصر   و منابع برکه  است برتر قدرتی آن پس

 داشته مهمی تأثیر های بزرگقدرت خارجی سیاست در هموارهکه جنوب غرب آسیا  است  دلی اینبه

 مناطق در هاحکومت رقابتویژه المللی  بهبین مسائ  تحلی  در رویکردی بنابراین  ژئواکونومیک. است

 ژئو. ودشمی توجه یکدیگر با تعام  در اقتصاد جغرافیا  قدرت  وبه  در آنکه  است؛ جهان حساس

در   ژئوپلیتیک دانش قلمرو از جزئی نیست  بلکه ژئوپلیتیک برابر در یا ژئوپلیتیک از غیر ویزی اکونومی

بحث  همراهبه باید را دلی   ژئواکونومی همینبه .(Hafiznia, 2016: 73)است های مختلفمقیاس

 ژئوپلیتیککه  آنجا است  و رتیقد هایرقابت برای ایانگیزه اقتصاد اینجا در. کرد مطرح ژئوپلیتیک

 . (Mujtahidzadeh, 2012: 118) ریردمی ژئواکونومیککند  جنبه می مشخص را اقتصادی شرایط

 فرهنگ معنیبه وکالچر زمین معنیبه( GeO) ژئوواژه  دو از ژئوکالچر علمی اصطلاح ژئوکالچر:     

 وواحد  یکپاروه  طبیعتژئوکالچر  به  اصطلاح رد ژئو پیشوند با نگاهی سنتی وجود. استیافته  تشکی 

 جهانی نگرش یک از برخورداری مستلزم ژئوکالچر تحلی  پس. کندمی اشاره زمین سیارهپیوسته  همبه

 هاهمواره  ملت تحلی  این اساس بر .(Heydari, 2008: 149)است فرهنگی رفتمانی فرآیندهایبه 

 عام  عنوانها  بهآن با فرهنگی روابط و هاملتبه توجه  ابتدا درارروه . ندهست برخوردار خاصیجایگاه  از

 منحصر بودند رسترده خارجی سیاست دارایکه  بزرری کشورهایخارجی  به  سیاست در تأثیررهار
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حوزه  در و کردند پیداتوجه  خارج با فرهنگی روابط به نیز کشورها از بسیاری تدریجاما  به شد؛می

 :Mohammadi, 1998) آمد وجودبه خارجی فرهنگی سیاست نامبه بخشی هاآن خارجی سیاست

 درباره هانتینگتون م(ساموئ 1۹.۵دهه ) هایایده ررفتن بالا نتیجه «ژئوکالچر» شدن مطرح .(89

 -تمدنی هایتفاوت اثررهاری دوران آغاز رمان؛ به. است آمریکا متحدهایالات  در هاتمدن برخورد

 مطرح ژئوکالچر پردازیجدید  مفهوم قدرتی هایرقابت در جهان سیاسی هایریریشک  فرهنگی  بر

 و ملی سیاست در مختلف اشکال در امروزه فرهنگ طور کلیبه. (Mujtahidzadeh, 2012: 57)شد

 رفتگوی»یا  و «هاتمدن برخورد»های نظریه روازاین. کندمی آفرینینقش المللیبین هایسیاست در

 و جنگ الگوهای خلق و بشر ابناء مناسبات و روابط در فرهنگ آفرینینقشکننده منعکس خود «هاتمدن

امروزه معقوله فرهنگ و نفوذ  (Hafiznia, 2016: 177)ها استآن بین دوستی و صلح عداوت  یا

مههبی  -های قومیرروه فرهنگی به یکی از ابزارهای تضعیف و تحکیم کشورها تبدی  شده است و نقش

 ها خیلی برجسته است.در این بعد از سیاست جهت تضعیف رقیب در رقابت بین بین قدرت

ی هاهینظرترین در تحلی  و بررسی سیاست خارجی یکی از اصلی1یانگارسازهنظریه سازه انگاری:      

المل  و حیطه سیاست بینیک روش بحث در  عنوان بهی انگارسازهاست.  مدرنپستپژوهشی در مکتب 

دارد. در  دیتأکشود که بر مباحث فلسفی در علوم اجتماعی سیاست خارجی  الگویی نوپا محسوب می

و هنجارها ابزارهایی برای توجیه و یا حمایت از منافع  هاارزش  هادهیا  رراواقعهای خردررا  تئوری

  هادهیابر تأثیر مستق   هایطورنیامقاب   ه در نقطهانگارانباشند. در تحلی  سازه مفروض شده می

ی مفهوم انسان بیشینه خواه جابهی انگار سازه. علاوه بر آن در تئوری دینمایم دیتأکو هنجارها  هاارزش

شود که در آن بازیگران تصمیمات شان را بر اساس استفاده می فاکنندهیااز مفهوم انسان اجتماعی و یا 

ی قرار بررس موردهایی را ی بیشینه خواه رزینههاانسانی هایتئورکنند اما در ذ میقواعد و هنجارها اتخا

سازی انگاری به یکی از  1۹۹۵و اوای   1۹۰۵اواخر باشد. در  برداشتهدهند که بیشترین منفعت را در می

کند می دیتأکاجتماعی واقعیت  برساختاست. این نگرش  شده یتبد المل نیبی اصلی روابط هایتئور

کند و این معنا سازی است ریرد و معنا پیدا میی انسانی در فضای اجتماعی شک  میهاکنشکه همه 

ها  هنجارها و فرهنگ نقش مهم و ی هویتانگارسازهدهد در تئوری که به واقعیات جهانی شک  می

توسط  هالتدوها و منافع است. هویت نیآفرنقشاساسی در سیاست جهانی و کشمکش بین کشورها 

را تعیین  هادولتشود و این فرایند است که موضوع تعام  هنجارها  تعاملات و فرهنگ ایجاد می
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توانند با و هنجارهای اجتماعی مردم می هاتیهوپردازد که وگونه ی به این امر میانگارسازه. دینمایم

برای  هاآناساس معنایی است که بر  هادولترسترش یابند و روابط میان  هاآنروابط نهادینه میان 

بر هنجارها با  دیتأکی  نهیزم درهنجارها و قواعد مهم بوده و  انگارانِدیگران قائ  هستند. درنظریه سازه 

بر جنبه  هابرالیلدارند این است که  هابرالیلنظریات لیبرال اشتراک دارند اما تفاوت محسوسی که با 

نیز  هاآنعلاوه بر جنبه تنظیمی  بر جنبه تکوینی  انگارهاسازه  کهیدرحالدارد  دیتأکتنظیمی هنجارها 

در آید. کنند و بر این اعتقادند که هنجارها در پی فرایندهایی مانند تعاملات به وجود میتوجه می

المللی را در حد یک سلسله تعاملات و رفتارهای عقلایی و در توان سیاست بیننمیی انگاروارووب سازه

ها بر اساس تقلی  داد زیرا تعاملات دولت یالمللنیمادی و نهادی در سطوح ملی و ب اصرف یهابوهاروو

صورت نوعی الگوی رفتاری  شک  نگرفته است بلکه در طول زمان به شده تیتثب یک سلسله منافع ملی

. شوند ر مییک کشو و یا باعث تشکی  هویت برای ابندییها شک  مها هنجارها و ارزشاز طریق هویت

حفظ انواع  و دیوابسته به بازتول تشانیها و نهادهایی هستند که موجودیت و خصوصدر این رویکرد دولت

ست بلکه رسمی نی یا سازمان حکومتی دولت صرفاً واحد حقوقی هاستیخاصی از هنجارها و رو

های سیاسی مبتنی بر دیدهپ 1۹۹۵تا دهه  . اندافتهی قوام که به شک  هنجاری هاستیاز رو یامجموعه

ها و مکاتب نظریه 1۹۹۵های سیاسی تحولات دهه عینیات و ابژه محور بودند. در جهان سیاسی و پدیده

های سیاسی را که متاثر از فروپاشی جهان دو قطبی و جنگ سرد بود پوزیتویستی نتوانستند پدیده

ضات جدیدی وارد عرصه علمی و دانشگاهی خوبی تبیین کنند. لها رویکردهای جدید با مبانی و مفروبه

در حوزه علوم انسانی و سیاسی شدند که از نظر هستی شناسی  معرفت شناسی و روش شناسی دارای 

های ژرفی با مکاتب سنتی بودند. در مکاتب سنتی روش شناخت معرفت مبتنی بر عینیات و تفاوت

ها ی بود که در آنها اهمیت ذهنیات و سوژهررایهای علوم طبیعی بر اساس مشاهده و اثباتهمان روش

-با کشف روش 1۹۹۵بعد از دهه  (Mushirzadeh; Talebi Arani, 2014)شد. نادیده ررفته می

های جدید فراثباتی های جدید فرااثباتی تحولات عظیمی در عرصه علوم انسانی به وقوع پیوست. در روش

رران دارای اثراتی غیر قاب  وشم پوشی ذهن در رفتار کنش هایهای ذهنی و تاثیر انگارهذهنیات و انگاره

طور خاص تحولات عظیمی المل  بهطور عام و روابط بینها و مکاتب جدید در علوم انسانی بهاست. نظریه

هایی که به های جدید را با قرائتی خاص مورد واکاوی قرار دادند. یکی از نظریهرا به راه اندختند و پدیده

انگاری الکساندر ونت بود. به های هویتی پرداخت نظریه سازهگونگی ایجاد روابط بین رروهتفسیر و

کند و مبتنی بر روش هرمونوتیک طوریکه نظریه سازه انگاری منابع قدرت را غیر مشاهداتی قلمداد می

ها ها  انگارهها  ارزشهای ذهنی)هنجاهای سیاسی متاثر از سازهاست. سازه انگاری معتقد است که پدیده
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انگاری بر این اص  بنا نهاده شده است که ها( و عناصر فرهنگی و اجتماعی است. نظریه سازهو ذهنیت

های حتی سیاست خارجی کشورها امتداد سیاست داخلی بر اساس عناصر فرهنگی اجتماعی و سازه

در سیاست خارجی کشور ذهنی جامعه است و اینجاست که اهمیت شناخت اقوام و مهاهب و تاثیر آنها 

انگاری فضای بین ذهنی را برای درک و فهم عمیق سازه (Moushirzadeh, 2015)شودبرجسته می

های متفاوت در ها باعث سیاستاز مسائ  در نظر ررفته و معتقد است که درک متفاوت از پدیده

کنند بلکه آن را متغیر های سیاسی رد نمیانگارها تاثیر عینیات را در پدیدهشود. سازهریری میتصمیم

(. سازه انگاری در 1۰۹۰دانند)مشیرزاده؛ طالبی آرانی  های ذهنی میوابسته به متغیر مستق  انگاره

داند اما های سیاسی معتقد به تغییر و تحول است و ماهیت پدیده های سیاسی را لوحی سفید میپدیده

  .(klotz,2014:3)کندبر قلمداد میر روندهای تاریخی و زمانتغییر و تحولات اجتماعی را تحت تاثی
 های همگرایی و واگرایی در جهان اسلامزمینه -مدل مفهومی تحقیق

 
 محیط شناسی

 در آمریکای اطلس اقیانوس غربی ساح  از که است وسیعی محدودهی دربرریرندهی اسلام جهان     

 اسلامی کشورهای که وسعتی .است برررفته در را آسیا ارهیق در آرام اقیانوس غربی سواح  حد تا جنوبی

-فوقالعاده اهمیت دارای عرضی و طولی و رستردری جغرافیایی موقعیت نظر از است  داده جای خود در را

 آسیا قاره دو از وسیعی هایبخش و ریردمی دربر را جهان مجموع خشکیهای از درصد ۲۲ حدود بوده  ای
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 زیاد  نسبتاً  دمای کم آبی  خشکی  شود.می شام  را آمریکا و اروپا قاره از کووکیهای بخش و آفریقا و

 جهان ک  است. اسلام جهان هایسرزمین هایویژری جمله از جغرافیایی محیط تنوع و شوری خاک

در  را کره زمین مساحت خشکیهای درصد ۲۲ حدود مربع کیلومتر میلیون ۰1 از بیش وسعتی با اسلام

 خاورمیانه  تا آفریقا شمال و اطلس های اقیانوسکرانه از مستطیلی شک  به آن اصلی بدنه که دریربرمی

 جنوب شرق کشورهای و بنگلادش تمام هند  از بخش بزرری آسیا  جنوب غربی مرکزی  آسیای اسلامی 

 دیدراه یک از شود.می شام  را اروپا از بخشی و آفریقا و آسیا از قاره ایعمده بخش حقیقت در و آسیا

 :رروه سه به هستند اسلامی کنفرانس سازمان عضو رسمی طور به که کشور اسلامی .۰ مجموعه

کشورهای  مربع  کیلومتر میلیون ۹2۰ حدود مساحت با (مرکزی و جنوبشرقی جنوبی )کشورهای آسیایی

 شوند.تقسیم می مربع رکیلومت میلیون 10 با عربی کشورهای رروه و مربع کیلومتر میلیون 62۰ با آفریقایی

 که است اقیانوسیه وسعت قارهی برابر وهار نزدیک و اروپا قاره برابر سه حدود اسلام جهان مساحت ک 

 اهمیت حائز ژئوپلیتیکی هایو دیدراه سیاسی جغرافیای منظر از ریاضی و نسبی موقعیت و وسعت این

 بیشتر دهند.می تشکی  مسلمانان را رنف میلیارد 12۲ یعنی جهان جمعیت درصد از بیست حدود است.

 کنند.می زندری اندونزی و مالزی بنگلادش  هندوستان  پاکستان  در ویژه به شرق آسیا: در مسلمانان

 با آمارهای مطابق یعنی درصد  1۵ حدود مسلمانان میان در است. اسلامی کشور اندونزی  پرجمعیتتری

هارتلند اصلی جهان اسلام که دارای وزن ژئوپلیتیک بالایی  .هستند شیعه نفر میلیون 1۲۵ تقریباً  موجود

در ابعاد ژئواستراتژیک  ژئواکونومیک و ژئوکالچر بوده منطقه جنوب غرب آسیا است که سه قدرت 

ای شام  ایران با رفتمان شیعی  عربستان صعودی با رفتمان سلفیسم و ترکیه با رفتمان اخوان منطقه

شورهای منطقه در حال کنشگری هستند. تحولات این منطقه بیشترین المسلمین در کنار سایر ک

 اثررهاری را بر روندها جهان اسلام دارد. 

 

 های تحقیق . یافته4

 های همگرایی در جهان اسلام. عوامل و زمینه4-1

های مشترک در میان کشورها وجود ارزش های مشترک:الف(عوامل دینی و فرهنگی و ارزش     

دهد. این اتفاق نظر  مشروعیت یافتن به این توافق عمومی  همبستگی و پیوند را افزایش می امکان دست

شود تا واحدهای مالی از آن تبعیت کنند و ها و نهادهای فراملی را افزایش داده و باعث میفعالیت سازمان

ن زمینه دین اسلام دهند. در ایهررز احساس ننمایند که هویت ملی خود را بر اثر همگرایی از دست می
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نماید به ویژه آنکه بر اساس به عنوان مهمترین عام  مشترک ارتباط کشورهای اسلامی را تسهی  می

شوند. این عم  بستر مناسبی را از لحاظ تعالیم اسلام همه مسلمانان به عنوان امتی واحد شناخته می

ورد. هر وند که برداشته و فکری جهت همبستگی و همگرایی میان کشورهای اسلامی فراهم می آ

های بنیادین اسلام که تفاسیر رونارونی از اسلام ممکن است به عنوان یک عام  واررا عم  کند. آموزه

نماید. در حقیقت ای بر وحدت مسلمانان میهمه مسلمانان جهان به ان اعتقاد راسخ دارند تأکید ویژه

مگرایی و همبستگی میان همه اقوام دارد تا اسلام به عنوان یک دین جهان شمول سعی در ایجاد ه

تمامی مسلمانان را بدون توجه به نژاد و زبان به صورت یک ملت واحد درآورد. بسیاری از تکالیف اسلام 

همانند وجود رو به کعبه ایستادن در هنگام نماز  مراسم حج  روزه ررفتن در ماه رمضان و غیره نقش 

های مشترک تمدن رهشته و تجارب تاریخی  دهد. علاوه بر این ارزشیوحدت اسلام را مورد تاکید قرار م

های نژادی تواند فراتر از تفاوتسرنوشت کمابیش مشترک مسلمانان و مواردی از این دست هم می

 ای و. . . از جمله موارد ایجاد وحدت و همبستگی در ک  جهان اسلام محسوب شود. قبیله

دهنده تمدن اسلامی های اسلامی به عنوان واحد سیاسی تشکی دولتهمگرایی  ب(عوامل سیاسی:     

 تواند شک  دهنده به یک قدرت جهانی بلامنازعه باشدبر حسب موارد زیر می

 های معتبر برای ایجاد قدرتبهره مندی جهان اسلام از کانون

 برخورداری از سهم قاب  توجه در شبکه ارتباط جهانی به دلی  توان تولید معنا

 ایامکان ارتقای سازمان نظامی خود و تبدی  نمودن آن به یک قدرت موثر در سطح منطقه

 برخوردار بودن از قلمرو جغرافیای وسیع که در بردارنده جمعیتی بالا است

 برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک حساس و تاثیر رهار در نظام جهانی

تواند به عنوان عام  همبستگی و نده میلازم به ذکر است که وجود یک یا وند قدرت تهدید کن

 همگرایی میان کشورها در معرض تهدید عم  نماید.

کشورهای اسلامی ارروه در حال حاضر در شرایط نامطلوبی به  پ(منابع طبیعی و ثروت فراوان:     

بع برند و از جمله کشورهای ضعیف و عقب مانده جهان به شمار می آیند ولی بررسی وضعیت مناسر می

طبیعی این کشور ها بیانگر آن است که این کشورها به صورت بالقوه بسیار قدرتمند و ثروتمند هستند. 

متاسفانه سوءمدیریت و وابستگی رهبران این کشورها مانع از بهره برداری صحیح از این منابع شده است. 

این کشورها بخشیده است  بدیلی برایهای اسلامی موقعیت بیوجود منابع عظیم نفت و راز در سرزمین

زیرا حیات اقتصادی جهان صنعتی به نفت وابسته است. بدیهی است درصورت همگرایی بین کشورهای 
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توانستند بسیاری از اسلامی با توجه به نیاز غرب و استکبار جهانی به این ماده خام ارزشمند مسلمانان می

 مشکلات خود را به راحتی مرتفع نمایند. 

هایی که پیامبر مکرم اسلام صلی الله : یکی دیگر از راه ح ژاد پرستی و قومیت گراییت(نفی ن     

ررفت نفی نژادپرستی و قومیت ررایی و علیه و آله در مسیر بنیانگهاری وحدت امت اسلامی به کار می

زایش تدریجی داری آن زمان که همراه افمبارزه پیامبر اکرم صلی الله با برده. ناروا و ناپسند بود تبعیض

  این جنبش. قدرت سیاسی و اجتماعی حضرت با قاطعیت روز افزونی نیز توام بود بهترین شاهد است

آید ورا که خواهی پیامبر صلی الله در برابر ظلم آشکار آن دوره به شمار میهای عدالتبخشی از حرکت

یکی از تلاش های است. ان رهار حزب رستگارحضرت به دنبال تأسیس جامعه فلاح پسند دینی و پایه

ساله مکه مکرمه رسستن مبانی نظام ارزشی حاکم بر جامعه  1۵پیامبر اکرم در دوره ابتدایی حضور 

خود حق  انمصاحب از اذن بردران و کنیزکان بدون  ایدر بافت پیوندهای عشیره. جاهلی آن زمان بود

اجازه برده ها در پهیرش . ی نداشتندمشارکت اجتماعی خاص ظهارریری مستق  و یا اهیچگونه تصمیم

دعوت فرهنگی پیامبر نیز . یا عدم پهیرش معتقدات دینی خویش نیز به دست خود آنان نبوده است

به ایجاد تعلق دینی و حقوق اجتماعی توحیدی سبب شد تا زمینه شکستن ونین  دعوت ارزشی

بین رفته و در نهایت افراد بدون  معیارهای جاهلی روابط نسبی از. های ظالمانه فراهم ررددتبعیض

جدید بگرایند ورا که حاص  توفیق پیامبر اکرم در بکارریری این راه وابستگی قومی و همگرایی به دین 

ای و سپس ها و قبای  متعدد مشرکین و تمرد آنان از قوانین نظام قبیلهمسلمان شدن افراد از عشیره

ه بر تاثیررهاری ارزشی و اجتماعی یعنی ایجاد یک یاس و پیوستن به صفو  مومنان بود. این روش علاو

ای برای زایش نظام اجتماعی جدید پدید وحشت در دل مشرکان و ویران شدن اصول ارزش حاکم زمینه

ررایی و هر نوع تعصب ناپسند جاهلی همیشه مدنظر پیامبر توان نتیجه ررفت نفی قومیتآورد. می

ها ی حضرت نیز به کسانی که حه  و نصب را ملاک افتخارات و ارزشررامی اسلام بوده است و هشدارها

 دانستند در تاریخ اسلام ثبت شده است. می
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 های همگرایی در جهان اسلام. نتایج کمی مولفه4-2

 های همگرایی در جهان اسلامنمره رویه -۰جدول 

 
 

 های شاخص همگرایی در جهان اسلامگویه -4جدول 

 
 



 و همکاراناله عزتی زتع  ؛...هایتحلیل ژئوپلیتیکی مولفه       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

301 

 

 های شاخص واگرایی در جهان اسلامویهگ -5جدول 

 
 

 های کلیگویه -4نمودار 
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 ها. تجزیه و تحلیل یافته5

های تحقیق جهان اسلام یکی از مناطق ژئوکالچر جهان است که در پیکره جغرافیایی مطابق یافته     

های ذهنی دارای ارهباشد. این منطقه در بعد ژئوکالچر و انگخود وندین منطقه ژئوپلیتیکی را دارا می

اشتراکات زیادی است. اکثریت جمعیت جهان اسلام درای دین اسلام و کتاب اسمانی قران و الگوهای 

مشترک و باورهای مشترک هستند و زیربناها و بسترهای لازم را برای ایجاد همگرایی در ابعاد عینی دارا 

نگ سرد مبتنی بر نظام دو قطبی فرهنگ و باشند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شورویی و پایان جمی

اند. های ذهنی از اهمیت بالایی در روابط ژئوپلیتیک بین مناطق و واحدهای سیاسی برخوردار شدهانگاره

در نظریه هانتیگتن)برخورد تمدنها( بر اهمیت فرهنگ در بازتعریف نظام ژئوپلیتیک جهانی تاکید شده 

های فرهنگی بین خطوط م ژئوپلیتیک آینده را بر اساس تنشاست به طوریکه این ژئوپلیتیسین نظا

دهد. لها در کند و فرهنگ اسلامی را در مقاب  فرهنگ غربی لیبرالیسم قرار میها تبیین میمرزی فرهنگ

آینده فرهنگ و مههب از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد و در این میان جهان اسلام نقشی اساسی را 

ار ذهنی ایفا خواهد کرد. در جهان اسلام بسترهای ذهنی برای ایجاد همگرایی به عنوان یک ساخت

هموار است. در بعد ژئواکونومیک جهان اسلام دارای  ۲۵۰۵ای مبتنی بر ساخت قدرت در افق منطقه

بسترهای لازم برای تشکی  ساخت قدرت است. در اقتصاد سیاسی بین المل  جهان به سمت وندجانبه 

رام بر داشته و قدرتهای اقتصادی بزرری در نقاط مختلف جهان در حال کنشگری در  ررایی اقتصادی

اند. ها و مناطق خود رسی  دادهعرصه اقتصادی هستند و بخشی از قدرت و ثروت را به سمت سرزمین

اقتصاد سیاسی بین المل  متکی بر وابستگی متقاب  در حال تقسیم کار بین المللی است و هر فضا و 

تواند در تقیم کار بین المللی جایگاه خود را پیدا کرده و جغرافیایی از جمله جهان اسلام میمکان 

بسترهای لازم برای به فعلیت رساندن آن را هموار کند. وجود منابع و ذخایر نفتی و رازی عظیم این 

های و ظرفیت منطقه را در کانون تحولات ژئوپلیتیکی قرار داده است. جمعیت زیاد  نیروی کار جوان 

تواند متکی بر همکاری مشترک و منافع مشترک بسترهای لازم برای بازتعریف وضعیت طبیعی می

اقتصادی منطقه را هموار کند. در این راستا سه قدرت اقتصادی جهان اسلام ایران  ترکیه و عربستان می 

سلام را برای کنش اقتصادی های اقتصادی را شروع کرده و سایر واحدهای سیاسی جهان اتوانند همکاری

بهتر همراه کنند. در بعد ژئواستراتژیک جهان به سمت وند قطبی و پلورالیسم قدرت در حال حرکت 

آمریکا ابر قدرت جهان نیست و قدرتهای سیاسی و اقتصادی بزرری  ۲۵۵۵است و دیگر مانند اوای  سال 

لیسم در ساخت سیاسی  امنیتی و اقتصادی در نظام بین المل  در حال نقش آفرینی هستند. هژمون لیبرا

های آنها مانند پروژه خاورمیانه بزرگ به منطقه خاورمیانه و جهان اسلام موفق عم  نکرده و پروژه
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ها و اولویت سیاست خارجی آمریکا در حال انتقال به اند از طر  دیگر بیشتر رقابتشکست منجر شده

است. در این فضای ژئوپلیتیکی کشورهای جهان اسلام این منطقه جنوب شرق آسیا برای رقابت با وین 

های خود فرصت را دارند که برای آینده و ایفای نقش در نظام ژئوپلیتیک جهان به بازبینی استراتژی

ای امنیت پایه و اقتصاد پایه اهتمام جدید را داشته ها و نهادهای منطقهبپردازند و برای تشکی  سازمان

های همگرایی را تقویت به این هد  مهم کشورهای جهان اسلام بایستی پیشران باشند. برای رسیدن

بدی  داشته باشند. ابتدا بایستی توانند نقشی بیکنند  در این میان نخبگان مههبی و رهبران سیاسی می

مثلث قدرت منطقه جنوب غرب آسیا ایران  ترکیه و عربستان با شناخت از تحولات نظام بین المل  و 

های مختلف را ایجاد کنند و سپس با همراهی مناطق تحت نفوذ ژئوپلیتیکی این انشی جدید همکاریخو

سه قدرت مثلث قدرت به سمت شش ضلعی قدرت رام بردارد و کشورهای پاکستان  مصر و اندونزی به 

 کنشگران اصلی همگرایی اضافه رردند. 

 

 2232نشانگرهای همگرایی در جهان اسلام در افق 

 رفتمان  جیو ترو کایآمر هایمیدر منطقه با مقاومت در برابر تحر رانیش حوذه نفوذ ارستر

 جهان اسلام ییهمگرا

 رفتمان  تیباعث تقو سمینیصهو میتوسط رژ یاسلام هاینیو استعمار سرزم زمیونیصه نفوذ

 شود. یم ییهمگرا

 آنها را به  یتیو امن یاقتصاد  یاسیدر ابعاد مختلف س یاسلام یمشترک و متقاب  کشورها منافع

 کند. یم کیهم نزد

 آن بر کاهش نفوذ در جهان اسلام ریبه منابع نفت و تاث کایآمر یازین یو ب کایدر آمر  ینفت ش انقلاب 

 یبرا ایشرق آس کیاستراتژ تیو اهم نیو و کایآمر نیالمل  بنبی سطح در هارقابت دیتشد 

 در جهان اسلام ایطقهفرامن هایراستا کاهش دخالت نیو در ا کایآمر

 کنشگران در جهان اسلام یالمل  و کمک به توازن قوا نیقدرت در نظام ب سمیپلورال 

 (هیو ترک رانیا یاسلام یسه قدرت جهان اسلام)عربستان  جمهور نیقدرت ب توازن 

 گریجهان اسلام با همد یکشورها ییایو در ینیمشترک و ارتباطات زم یایجغراف 

 هان اسلام های همگرایی جشاخص 

 جهان اسلام ییرفتمان همگرا دبازتولی و نخبگان و هادر سطوح دانشگاه شهیتبادل اند 

  مسلمان در جهان اسلام ریمتعدد ضد نفوذ غ هایرفتمان و جنبش یریر شک 
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 رفتمان  جیمنجر به ترو یو اقتصاد یاسیس  ینخبگان مههب یمشترک و اراه دیتهد احساس

 شود. یم ییهمگرا

 یمل  اسلام انیو فقر مشترک در م یافتگیوسعه نت رفتمان  

 نیبر اصول د یمشترک مبتن یذهن هایانگاره 

 در جهان اسلام ینید یزمایکار هایتیشخص رفتمان 

 دنیدر سطح جهان و ررو یدار هیبر نظام سرما یمبتن یستیبرالیضد نئول هایجنبش جادیا 

 جوانان به اسلام  شتریب

 و بدنه جامعه جهان اسلام یاسیسطح نخبگان سدر  یاسیس تیعقلان یارتقا 

 

 های واگرایی در جهان اسلاممولفه

 حاتیتسل دیفارس و خر جیخل هیحاش یعرب یکشورها یتیامن یوابستگ شیافزا  

 تیفارس با محور جیخل هیحاش یعرب یو کشورها رانیا یاسلام یجمهور نبی هاتنش دیتشد 

 یستیونیصه میرژ کشورها به نیا یکیعربستان متاثر از نزد

 هایراه نفوذ رقبا و قدرت یبرا یو بسترساز یقوم هایو رس  یمتفاوت قوم یساختارها 

 .ایفرامنطقه

 در جهان اسلام عنصر آب  یمرز یها-منابع آب در رودخانه کیاستراتژ تیاهم شیتوجه به افزا با

 و تنش در جهان اسلام خواهد بود. ییاز عوام  واررا یکی

 خواهد شد. یرفتمان یجهان اسلام و وندپارر یذهن ییسبب واررا یافراط هاییدئولوژیا رشد 

 متقاب   یبر وابستگ یمبتن یاقتصاد یبر همکار یتوجه یبر رقابت و ب یمبتن یاقتصاد ساختار

 در جهان اسلام خواهد شد. ییسبب واررا

 یه اسلامدر جهان اسلام در جامع ییبه همگرا یتوجه یسبب ب عیفقر در سطح وس رسترش 

 خواهد شد.

 عربستان( سبب  ه یترک ران یجهان اسلام)ا یاز سه قدرت اصل یکی ابیدر غ یهر بلوک بند جادیا

 در جهان اسلام خواهد شد. ییواررا
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 گیرینتیجه

 یکشورها ییایجغراف تیاسلام و سپس موقع نیجهان اسلام در ابتدا د یکیتیژئوپل یهایژریو     

 زباناند. پراکنده شده ایو شرق آس انهیخاورم یمرکز یایو آس قایدر شمال آفر است که عمدتاً یاسلام

کنترل  ری. قرار ررفتن در مسکندیم فایا یاز جهان اسلام نقش انسجام بخش یعیدر بخش وس یعرب

 یژریو زیتنگه هرمز و باب المندب کانال سوئز و جب  الطارق و مالاکا ن ریها نظآبراهه نیاز مهمتر یبرخ

مهم رسترش جهان اسلام در مناطق ررم و خشک  یهایژریاز و گرید یکی باشدیمهم جهان اسلام م

 یخیمهم تار یهایژریاز و یکیجانب  نیکمتر مورد توجه قرار ررفته اما به نظر ا یژریو نیاست و ا

در  جهان اسلام یکیژئوپلت یهایژریوبه طور کلی . باشدیمدر راستای همگرایی جهان اسلام جهان اسلام 

 یرا شام  م  یکه موارد ذ میتقس یو معنو یبه دو دسته ماد ۲۵۰۵راستای ساخت قدرت در افق 

منابع نفت و راز  تیو حم  و نق   موقع یآزاد و ارتباطات تجار یمنابع آبها  یدسترس تیموقع شوند:

در  تواندیکه م یابعشده به واسطه من نیتضم ندهیاست  آ یصنعت یایدن ازیجهان اسلام که مورد ن

وحدت  دانکه دولتمر دهیبالا و آموزش د یو اجتماع یانسان هیسرما دیتوسعه قدم بردارند  تول یراستا

باشد.  یم نیوحدت آفر گریاسلام عام  د نیزند  د یرا رقم م یبهتر ندهیو آ سازدیرا م نیآفر

دارا   یمحصور در خشک یکشورهاجهان اسلام  حلقه وص   یکشورها یو ارتباط یرهرراه یهاتیموقع

کشور  ۰۵از  شیب یگیآزاد  همسا یبه آبها یدسترس  یو رهرراه یساحل -یراهبرد یهاتیبودن موقع

قدمت و انسجام  ت یمناسب جمع تیفیو ک تیوسعت و شک  کشور ها  کم-یرستردر گر یکدیبا 

 یسنت دراهیبه د ارر.. و. یمعدن ریبرتر در خصوص منابع نفت و راز و ذخا تیت و اقوام  وضعیجمع

و  هیهند  روس ن یو نیب ییایجغراف تیشام : موقع تواندیم ییهمگرا یبرا کیتیعوام  ژئوپول میبنگر

و  یتجار یو ارزان پروازها رکوتاهیانباشته درمنطقه  مس میثروت عظ دروکربن یمنابع ه کا یاروپا/امر

و  تیهودی ت یاسلام نیسه آئ یستیان همزبرجهان اسلام و امک هیترک یتسلط دراهید  یرانیکشت

 انیجر نوی غرب درشمال آنچه مانند – ونسمیو کنفوس سمیبا بودائ ندهیآ ی)در تقاب  احتمال تیحیمس

(. ثروت دهدیخود را مرتبا از دست م تیموجود مانند نفت )که اهم یکیتیدارد( برشمرد. عوام  ژئوپول

هرمز  ی. آبراهه هاشودینم ییاست( موجب همگرا تیرات وکودولت عربستان  قطر  اما 0)که در انحصار 

 یخود را از دست خواهد داد( و تلاش برا کینفت ارزش ژئواستراتژ انیو باب المندب )با کاهش جر

در مقاب   کپاروهیناکام مانده است. مقاومت  یو سن عهیتنش ش شیخانه کعبه که با افزا تیمحور

 مینیبیم شیرا با نگاه صدسال پ کیتیمفهوم ژئوپول رانیهنوز در ا ورا که ما امدهیبوجود ن  یاسرائ

 ییتاکنون نتوانسته منجر به همگرا کیتیژئوپول یفرق کرده است. عناصر سنت نینو دراهیکه د یدرحال
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 یمتک یو فرهنگ یبر عناصر اقتصاد شتریکه کمتر وزن ژئو داشته و ب یدتریجد یبرنامه ها دیشود و با

 میدو کشور تقس ای کیوندجانبه که منافعش در منطقه بزررتر از  یمانهایپ دود. مانننم یباشد طراح

نکته  نیاسلام سر بر آورده اند به ا یایپهناور دن میکه در اقل یرران داریو ب یبزرگ اسلام مصلحانشود. 

مسلمانان شمار  یب یانسان یرویو ن اریمنابع و معادن بس-یاسلام یها نیاند که وسعت سرزمواقف شده

داشته  یسهم موثر باتیبه وجود آورد که در معادلات قدرتمند و ترت یتواند از جهان اسلام قدرت یم

در برداشتن بخش اعظم  م یبزرگ و وهار قاره جهان به طور مستق انوسیبه سه اق یباشند. دسترس

مالاکا   ریهان نظج کیعمده و استراتژ یداشتن رهرراهها اریجهان  در اخت یعیذخائر نفت و راز طب

 یجهان اسلام شام  برتر کیژئوپلتاست.  رانیالطارق  بسفر  داردان   سوئز و تالمندب  هرمز جب باب

 هیتوانند در حوزه جهب سرما یم شتریب تیجمع نیخود بوده که ا یرامونیپ طیدر مح یتیجمع ینسب

 یبرا یبهتر یاقتصاد یاشند و فضاب ررهاریارزان تاث یروین یریو به کارر یداخل هیبسط سرما  یخارج

آزاد و از آن مهمتر  یهابه آب یدسترس ی. مورد بعددیقرار داشته در جهان اسلام فراهم نما یکشورها

وحدت  یها و. . . برخوردار است. مورد بعدجنگ  اها یها  درها  کوهستانجهان اسلام از دشت یایجغراف

 یها در کشورها تعموم نفرات و دول رشیواحد مورد په نید اسلام به عنوان نیتوان به د یرا م نیآفر

 .مورد بحث دانست

 

 قدردانی

اند و همچنین از دانشگاه دافوس نهایت تشکر کرده از تمامی صاحبنظرانی که در پرسشنامه همکاری     

 و سپاسگزاری را داریم.
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