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 جهاني شدن و همگرايي كشورهاي اسالمي
  
  

  13/8/87: تاريخ تأييد       22/7/87: تاريخ دريافت
  ∗دكتر محمد ستوده

  
المللي در عصر فراصنعت و فرا اطالعات بدون توجه به فرايندهاي           مطالعه تحوالت بين  

جهـاني شـدن، موجـب نفوذپـذيري        . پذير نيست امكان» سازيجهاني«و يا   » جهاني شدن «
. اي و جهاني گرديده است    هاي ملي و افزايش روابط فراملي، منطقه      مرزها، تحول در هويت   

هـاي  هـا و فرصـت    هـا، محـدوديت   كشورهاي اسالمي در وضعيت جديد با انواع چـالش        
اي كننـده تواند نقش تعيـين   اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سياستي مي        اي مواجه شده  فزاينده

اين كشورها در مواجهه با جهاني شدن، نيازمند . ها به همراه آورد ساز آن در تاريخ سرنوشت  
گـر در   هاي بـزرگ مداخلـه    اي و تنظيم روابط خود با قدرت      افزايش تعامالت درون منطقه   

يابي به اين هدف در گـرو افـزايش سـطح قـدرت در سـطح               دست. مناطق اسالمي هستند  
ديپلماسي رسمي، عمومي و فرهنگي رسد به كارگيري   اي و جهاني است و به نظر مي       منطقه
تواند سازوكار مؤثري در تحقق بخشيدن به آن باشد؛ چرا كـه تـصويرسازي مثبـت از                 مي

تواند گام مؤثري در ايجاد ايستارهاي      آهنگ مي طريق ديپلماسي همه جانبه و به صورت هم       
شـدن و   اي و حفظ كشورهاي اسالمي در تعامل با جهاني          جويانه، همگرايي منطقه  همكاري
  .هاي بزرگ باشدقدرت

  
گرايـي نـوين، همگرايـي،      جهاني شـدن، كـشورهاي اسـالمي، منطقـه         :هاي كليدي واژه

  .ديپلماسي، تصويرسازي

                                                 
    استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم∗
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  مقدمه
هـاي  اي را در عرصه   آمد گسترده جهاني شدن به مثابه يك پديده و يا فرايند، آثار و پي           

يكي از تـأثيرات    .  داشته است  سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي براي كشورها به همراه        
المللـي و كـم رنـگ شـدن مرزهـاي           فزاينده آن مربوط به ايجـاد تحـول در محـيط بـين            

اي كه در عـصر جهـاني شـدن،         جغرافيايي و تحول در مفهوم حاكميت ملي است؛ به گونه         
. ناپذير گرديده اسـت   ها و اقدامات مشترك و منافع ساير بازيگران، اجتناب        توجه به سياست  

هاي متقابل كشورها، بر اهميت و نقش       شرايط كنوني به دليل روند رو به تزايد وابستگي        در  
گرايـي و ايجـاد     بازيگران غيردولتي، افزوده شده و از سوي ديگر حركت به سـمت منطقـه             

  .اي، افزايش يافته استهاي منطقهسازمان
 مـستقيم بـا ايـن    المللي در ارتباط كشورهاي اسالمي نيز به عنوان بازيگران عرصه بين       

اين كشورها حداقل در تاريخ گذشته خود، دو        . باشندهاي جهاني شدن مي   شرايط و خصلت  
هاي در مرحله نخست، بسياري از دول اسالمي با سياست        . اندمقطع اساسي را تجربه نموده    

اند و در مرحله دوم، پـس       هاي بزرگ مواجه شده   استعماري و مداخله مستقيم نظامي قدرت     
سازي را در جهـان مـدرن تـا         هاي استعماري، تجربه دولت   قالل و رها شدن از قدرت     از است 

هـاي  هـاي ملـي، حاكميـت     گيـري دولـت   اند كه ماحصل آن، شكل    حد زيادي سپري كرده   
هاي اسالمي از يكـديگر بـوده       مستقل و اهميت يافتن مرزهاي سرزميني و جداسازي ملت        

هاي اسـالمي از حاكميـت حقـوقي مـستقل،          در اين مقطع، اگر چه بسياري از دولت       . است
هاي وابسته، بار ديگر به صورت غيرمستقيم، باعث        گيري دولت برخوردار گرديدند، اما شكل   

جهـاني شـدن بـراي    . هـاي بـزرگ در كـشورهاي اسـالمي شـد      حفظ نفوذ و سلطه قدرت    
-شود كـه مـي    كشورهاي اسالمي به منزله يك نقطه عطف تاريخي ديگري محسوب مي          

اي را براي آنها به همراه آورد و تاريخ اين كـشورها را   تجارب مثبت و يا منفي فزاينده    تواند
الملل كنـوني در حـال      آن چه به عنوان يك واقعيت گريزناپذير در نظام بين         . دگرگون سازد 

گرايـي در  گرايي و يا جهانالملل از دولت محوري به منطقهرخ دادن است، تحول نظام بين 
هاي اسـالمي را نيـز      ناپذيري، دولت ن است؛ تحولي كه به صورت اجتناب        پرتو جهاني شد  

براين اسـاس  . شوندگيرد و اين كشورها از روي تمايل و يا اجبار با آن مواجهه مي          در بر مي  
ترين تأثير جهاني شدن بـر كـشورهاي اسـالمي، شـتاب گـرفتن              توان گفت كه نزديك   مي

تـر از آن،    اي اسـت، امـا مهـم      هاي منطقـه  ازمانها و اقدامات همگرايي در قالب س      سياست
چگونگي ارتباط و تعامل كشورهاي اسالمي با جهـاني شـدن اسـت؛ ارتبـاطي كـه بتوانـد                   
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هـاي  گرايي قـدرت كننده منافع كشورهاي اسالمي باشد و از سلطه يك جانبه مداخله  تأمين
ـ        . بزرگ جلوگيري نمايد   هـا و   ت، ارزش به عبارت ديگر، كشورهاي اسالمي براي حفظ هوي

فرهنگ اسالمي و ميراث تمدني خود در عرصه جهاني شدن، نيازمند تعريف مجدد مرزها،              
رسـد  باشـند كـه بـه نظـر مـي         هاي بزرگ مي  هويت و تعامالت خود با يكديگر و با قدرت        

گـوي  اي موجـود، پاسـخ    هاي منطقه طلبد و سياست  راهبردها و سازوكارهاي جديدي را مي     
بـراين اسـاس، ايـن سـؤال وجـود دارد كـه كـشورهاي               . باشدنوني نمي نيازهاي فزاينده ك  

توانند به ارتباط و تعامل سازنده و پويا با جهـاني شـدن دسـت يابنـد و         اسالمي، چگونه مي  
  منافع و بقاي خود را تأمين نمايند؟

توان اين فرضيه را مطرح ساخت كه افزايش تعامالت درون          در پاسخ به سؤال فوق مي     
دهي به همگرايـي و ارتبـاط       ز طريق مجاري ديپلماتيك، عامل مؤثري در شكل       اي ا منطقه

باشد و جهاني شـدن ارتباطـات و اطالعـات،          پوياي كشورهاي اسالمي با جهاني شدن مي      
اي را براي تصويرسازي مثبت و تحول در ايـستارها و محـيط ذهنـي ـ     هاي فزايندهفرصت

شـود تـا ضـمن بيـان      اين مقاله، تالش ميدر. رواني كشورهاي اسالمي ايجاد نموده است   
گرايـي در   مختصري از جهاني شـدن، همگرايـي كـشورهاي اسـالمي را در قالـب منطقـه                

  .فرايندهاي جهاني شدن مورد بررسي قرار دهيم
  

  جهاني شدن. 1
جهاني شدن، يكي از مفاهيمي است كه در حال حاضر، بـسياري از تحـوالت سياسـي،     

گـاهي جهـاني    . شود كشورها به وسيله آن تحليل و تبيين مي        اقتصادي، فرهنگي و امنيتي   
در اين حالت، جهاني شدن فرايندي اسـت        . باشدشدن به عنوان يك فرايند، مورد توجه مي       

اين فرايند به نـوگرايي     . باشدكه معطوف به دوران جديد و حركت تكاملي دانش بشري مي          
 عـصر فراصـنعت، فرااطالعـات و        داري، همزمـان بـوده و در      آوري و سـرمايه   و توسعه فـن   

در نگاه بـه جهـاني شـدن بـه عنـوان يـك              . ارتباطات، شتاب بيشتري به خود گرفته است      
بنـابراين  . و يا فاعليت مشخصي اسـت     » سوژه«فرايند، حركت جوامع به دوران نوين، فاقد        

  ١.باشداي از قبل تعيين شده نميبرنامه
باشد كه متـأثر از      و يا برنامه معيني مي     قرائت ديگر از جهاني شدن در قالب يك پروژه        

-ها و قواعـد نظـام سـرمايه       هاي بزرگ براي اعمال ارزش    نظم هژمونيك و سياست قدرت    
در اين نگـاه، جهـاني   . شودياد مي» سازيجهاني«داري بر سراسر جهان است كه از آن به      
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ده در پـي    شدن داراي فاعل مشخص و مركزيتي است كه به صورت آگاهانـه و از روي ارا               
تحقق بخشيدن به اهداف خاصي در جهان و ايجـاد نظـم سـلطه و سـيطره بخـشيدن بـه        

سازي باشد كه غالباً از طريق صنعتي     داري غربي بر جهان مي    ها و قواعد نظام سرمايه    ارزش
   ٢.هاي توسعه بوده استو برنامه

ر نوع خود جديد    اي كه د  توجه به جهاني شدن به عنوان يك فرايند يا پروژه و يا پديده            
آمـدهاي مختلفـي را بـراي همـه         بوده و معطوف به دو يا سه دهه گذشته باشد، آثار و پـي             

، هـر يـك     »سـازي جهـاني «و  » جهاني شدن «گر چه اصطالحات    . كشورها به همراه دارد   
نمايـد، امـا آن چـه بـراي كـشورها بـه عنـوان يـك واقعيـت                   ادبيات خاصي را تداعي مي    

- توجه قرار گيرد، تغيير و تحول ساختاري و كاركردي در روابـط بـين  گريزناپذير، بايد مورد 
-ها و برنامـه  گذاريهاي بزرگ است كه تحول در راهبردها، سياست       الملل و سياست قدرت   

تحول روابط  . ناپذير ساخته است  يابي به هدف، اجتناب   ها را براي دست   هاي عملياتي دولت  
ابط جهاني، باعث گرديده كه برخي از پايان عـصر         الملل به روابط فراملي و سپس به رو       بين

جيمز روزنـا از جملـه   .  و بر مطالعات فراملي و جهاني، تأكيد نمايند٣.دولت ـ ملت ياد كنند 
نظراني است كه در مطالعات خود بر روابط فراملي به عنوان يك جبـر تكنولـوژيكي       صاحب

هـاي  ابـط بـين افـراد و گـروه        هـا از طريـق رو     اشاره دارد كه در آن، روابط ميان حكومـت        
  .گرددغيردولتي، تكميل مي

باشـد بـه صـورت      روزنا، پنج منبع اين تغيير را كه آغاز آن همان موضوع تكنولوژي مي            
  .كندزير بيان مي

ـ فراصنعتي شدن، در جهت پيشبرد و توسعه تكنولوژي ميكروالكترونيك كه فواصل            « 
جـايي سـريع افـراد، عقايـد و منـابع را در             بهموجود سياره زمين را كاهش داده و امكان جا        

  سرتاسر كره زمين فراهم كرده است؛
ـ ظهور مسائل مربوط به سياره زمين كه حل آنهـا فراتـر از حـوزه اقتـدار هـر يـك از                       

  هاست؛دولت
  ها براي حل مشكالت بر اساس موازين ملي؛ـ كاهش توانايي دولت

   در جوامع ملي؛هاي فرعي جديد و بسيار نيرومندـ ظهور تشكل
پـذيري  ـ افزايش سطح تخصص، آموزش و تقويت توان واكنش شهروندان كـه ضـربه           

   ٤.»آنها را در مقابل اقتدار دولت كاهش داده است
 باعـث شـتاب گـرفتن       21از سوي ديگر، آن چه در سده بيستم بـه ويـژه اوايـل قـرن                 
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 ارتباطات و اطالعات و     فرايندهاي فراملي و ارتباطات جهاني گرديده است، مرهون انقالب        
باشد كه كشورهاي مختلـف را در شـرايط و فـضاي جديـدي            هاي نوين مي  آوريظهور فن 

گيري مرزهايي هستيم كه منطبق بر مرزهـاي    در شرايط نوين، شاهد شكل    . قرار داده است  
باشد كه در فضاي مجـازي و       جغرافيايي و سرزميني نيست، بلكه مرزهايي حائز اهميت مي        

اين ارتباطات تا حد بسياري، جامعه جهاني       «: گيدنز معتقد است  . يابدني، معنا مي  شبكه جها 
تغييـرات  . اي نمـوده اسـت    را تغيير داده و زندگي خصوصي را نيز دستخوش تحوالت تـازه           

زيادي در جامعه جهاني ايجاد شده است، چون شما ارتباط دائمـي داريـد، بـه طـوري كـه                    
اي هستند كه شالوده تجربيات مـا       رونيكي، عوامل برجسته  هاي الكت ديگر رسانه و  تلويزيون  
   ٥.»نوردندرا در مي

بنابراين با افزايش ارتباطات و تعامالت فراملي و جهـاني، فواصـل زمـاني و مكـاني از                  
-شود و از نگاه جامعـه     هاي افراد در سطح جوامع افزوده مي      رود و بر ميزان آگاهي    ميان مي 

 اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بـر             فرايندي«شناختي، جهاني شدن    
رود و مـردم بـه طـور فزاينـده از           روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است، از بين مـي          

هاي عمـومي بـه طـور همزمـان،          افزايش آگاهي  ٦.»شوندكاهش اين قيد و بندها آگاه مي      
ناسيوناليـسم كـه در     . دهـد گرايي و گرايشات جهـاني سـوق مـي        جوامع را به سمت منطقه    

گرديد، در حال رنگ يافتن است و كشورها براي حفـظ           گذشته، باعث واگرايي كشورها مي    
-منطقـه «تر تحت عنوان    هاي بزرگ هويت و ميراث فرهنگي و اجتماعي خود در مجموعه        

در برابر جهاني شدن محسوب     » دژي«گرايي، همانند   منطقه. شونددهي مي ، سامان »گرايي
 كه همه كشورها از جمله كشورهاي اسالمي در مواجهه با جهاني شدن بـه سـمت     شودمي

در عين حال، كشورهاي اسـالمي بـراي مواجهـه بـا جهـاني              . باشندآن در حال حركت مي    
. باشـند هـاي خـود مـي     آهنگي و همنوايي سياسـت    شدن، نيازمند افزايش سطح قدرت هم     

گرايـي اسـت، زيـرا    هـاي منطقـه  گيـزه يابي به اين هدف اساسي از طريق افـزايش ان   دست
هـاي  دهـد، ظرفيـت   هاي كشورهاي اسالمي را به يكديگر پيونـد مـي         گرايي، قدرت منطقه

افزايد و قـدرت    سازد و بر ميزان قدرت در دسترس آنها مي        بالقوه اين كشورها را بالفعل مي     
 امر بـه نوبـه خـود،        نمايد كه اين  گرايي، باز توليد مي   مادي و معنوي آنها را در قالب منطقه       

گرايـي كـشورهاي   آن چه در مورد منطقه  . امكان تعامل مؤثر با جهاني شدن را فراهم سازد        
اي و گرايي و نحوه تعامل بازيگران درون منطقـه باشد، نوع منطقهاسالمي، حائز اهميت مي   

ه و  براي ايـن منظـور، جايگـا      . گرايي پويا باشد  گيري منطقه اي با يكديگر و شكل    فرامنطقه
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الملل و وضعيت كشورهاي اسالمي، مـورد       اي در نظام بين   نقش مناطق و همگرايي منطقه    
  .گيردبررسي قرار مي

  
  منطقه گرايي. 2

مطالعات مربوط به صلح، همكـاري و ايجـاد   » 1945ـ1939«پس از جنگ جهاني دوم      
الملـل  سازوكارهاي جلوگيري از جنگ، مورد توجه خاص محققان و پژوهشگران روابط بين           

اي، اي و تـالش بـراي ايجـاد همگرايـي منطقـه     در اين ميان، مطالعات منطقه  . قرار گرفت 
هاي متعدد همگرايي از جمله نظريـه كـاركردگرايي و نئوكـاركردگرايي            باعث ظهور نظريه  

اي را مـورد  هـا، چگـونگي هميـاري، همكـاري و ارتباطـات منطقـه      اكثر اين نظريه . گرديد
هاي هاي اقتصادي كشورهاي اروپاي غربي در دهه      و توسعه همكاري   ٧.»بررسي قرار دادند  

   ٨.هاي همگرايي نمود ميالدي، كمك مؤثري را به ظهور و تقويت نظريه60 و 50
اي به عنـوان بـازوي شـوراي        هاي منطقه ها و اتحاديه  منشور سازمان ملل نيز از پيمان     

-گرايي در ساختار نظام بين    نطقهامنيت در برقراري امنيت و صلح جهاني، حمايت نمود و م          
هاي كشورهاي بزرگ و همچنين كشورهاي در حال        الملل دو قطبي در راهبردها و سياست      

اي يافت، اما براي تحقق بخشيدن به جوانب مختلف آن با موانـع و              توسعه، اهميت فزاينده  
يخ خود، بـا  گرايي در تارهاي گوناگوني مواجه گرديد و اين مسئله باعث شد تا منطقه     چالش

تواند ناشي از متغيرهاي سطح     ها مي  اين موانع و محدوديت    ٩.فراز و فرودهايي مواجه گردد    
گرايي در نظام دو قطبي، همـواره از        منطقه: براي مثال . المللي باشد اي و يا بين   ملي، منطقه 

اي بـدون   هـاي منطقـه   گيـري نظـم   ها و مداخالت دو قطب، متأثر بود؛ زيرا شـكل         سياست
از . گرديـد پـذير نمـي   المللي كه بازيگران اصلي آن دو قطب بودند، امكـان         تار نظام بين  ساخ

هـا از طريـق سـاختار       ديدگاه ساختارگراياني مانند كنت والتز، رفتار و سياست خارجي دولت         
-الملل شكل مـي ها در درون ساختار نظام بين    شود و رفتار دولت   الملل محدود مي  نظام بين 

الملل، داراي سه عنـصر     به عقيده وي ساختار نظام بين     . يابدط با آن معنا مي    گيرد و در ارتبا   
الملل به دليل عـدم قـدرت فائقـه، آنارشـي بـه             اصل نظم دهنده كه در نظام بين      . 1: است

اصل تمايز واحدها و كاركردهاي خاص آنها       . 2شود؛  عنوان اصلي نظم دهنده محسوب مي     
گيـري سـاختار    ن واحدها كه نحوه توزيع آن باعث شـكل        ها در ميا  اصل توزيع توانايي  . 3و  

  ١٠.گرددالمللي مينظام بين
اي در ارتباط مـستقيم بـا سـاختار         هاي منطقه گيري نظم از ديدگاه ساختارگرايان، شكل   
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زدايي ميان دو قطب، آثـار و       اي كه جنگ سرد يا تنش     الملل دوقطبي بود؛ به گونه    نظام بين 
گرايي بـه همـراه     ها و منطقه   را در افول و يا رشد اتحادها، پيمان        ايكنندهآمدهاي تعيين پي

-شرايط حركت كشورهاي مختلـف بـه سـمت منطقـه         : ليك، معتقد است  .اي.ديويد. داشت
گرايي در ساختار دوقطبي، كمتر وجود داشت و بيشتر مباحث مربـوط بـه منـاطق، اعـم از                   

هاي بزرگ و   هاي قدرت ب بازي امنيت، سياست، تجارت و فرهنگ، تا حد زيادي در چارچو         
گرايـي و   هاي منطقـه  توان گفت كه انگيزه    از اين جهت مي    ١١.شدسياست آنها مديريت مي   

-هاي فزاينده ها و چالش  اي پويايي آن با محدوديت    حركت به سمت تعامالت درون منطقه     
ـ (اي همراه بود؛ بنابراين، ظهور بازار مشترك اروپا و يـا پيمـان آتالنتيـك شـمالي                    و ) اتون

الملـل تبيـين    پيمان ورشو را در قاره اروپا بايد در ارتباط با سطح ساختاري كالن نظام بـين               
  .نمود

توان به سـاير كـشورها از جملـه كـشورهاي اسـالمي در              شرايط و وضعيت فوق را مي     
دهـد كـه   نگاهي به تاريخ كشورهاي اسالمي نـشان مـي  . مناطق مختلف جهان تسري داد 

رغم هاي وابسته، علي  هاي ساختاري نظام دوقطبي و دولت     ل محدوديت اين كشورها به دلي   
گرايـي، از پويـايي الزم بـراي شـكل دادن بـه             هاي منطقه ها و زمينه  برخورداري از قابليت  

خواهي كشورهاي جهـان    هايي مانند استقالل  اي، برخوردار نبودند و حركت    هاي منطقه نظم
، باعث ايفاي نقش مستقل آنهـا       1960در دهه   سومي و اسالمي در قالب جنبش عدم تعهد         

الملل دوقطبي نگرديد و اعضاي جنبش عدم تعهد در عمل به ايـن يـا               در ساختار نظام بين   
آمـدهاي  آن بلوك، وابسته شدند و نحوه ارتباط و تعامل دو بلوك بـا يكـديگر، آثـار و پـي                   

اي و جهـاني    قـه اي را بر همكاري ميان كشورهاي جهان سومي و ديپلماسـي منط           گسترده
  ١٢.آنها بر جاي گذاشت

هاي ايجاد شده در منـاطق اسـالمي، ماننـد    ها و سازماناز سوي ديگر، مطالعه و پيمان     
ها تـا   دهد كه اين سازمان   هاي سنتو و سيتو و يا سازمان كنفرانس اسالمي نشان مي          پيمان

پايـان جنـگ    . فـت گرايي آنها قرار گر   حد زيادي، تحت تأثير رقابت ميان دوقطب و مداخله        
المللـي و    باعث تحـوالت سـاختاري در نظـم بـين          1991سرد و فروپاشي شوروي در سال       

گرايـي از   الملل دوقطبي از ميان رفت و حركت به سمت منطقـه          اي گرديد، نظام بين   منطقه
در ايـن مقطـع، كـشورهاي در حـال توسـعه و از جملـه          . شتاب بيشتري برخـوردار گرديـد     

-از يك سو، پايان جنگ سرد و رقابت       : و رخداد اساسي مواجه شدند    كشورهاي اسالمي با د   
هـا بـه وجـود      هاي نويني را براي آزادي عمل دولـت       الملل دوقطبي، فرصت  هاي نظام بين  
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هـا  گرايي را تسريع بخـشيد و دولـت       هاي منطقه آورد و از طرف ديگر، جهاني شدن، انگيزه       
ت حفظ خود در ساختار پس از جنـگ         اي، جه هاي منطقه تالش مضاعفي را براي همكاري    

ها قرار گرفت و بر     گرايي بيش از گذشته در دستور كار دولت        منطقه ١٣سرد به عمل آوردند،   
ها تالش  اي اضافه گشت و دولت    يابي به اهداف نهادهاي منطقه    اهميت سازوكارهاي دست  

ازند، گر چـه    گرايي نوين بپرد  نمودند تا به تعريف مجددي از هويت خود در چارچوب منطقه          
هـاي  تمايالت واگرايانه در برخي از مناطق، باعث ايجاد بحران و درگيري بـراي مرزبنـدي              

نوين گرديد و جنگ دوم خليج فارس و بحران بالكان، نمادي از تغيير و تحوالتي بـود كـه                   
اي داد، امـا همگرايـي كـشورها از طريـق سـازمان منطقـه             نيروهاي واگرايانه را نشان مـي     

  .اي اضافه گرديدهاي منطقهفت و با گذشت زمان بر تعداد و اهميت سازمانافزايش يا
  

  ايسازمان منطقه. 3
-تواند به عنوان نماد و شاخص اصـلي انگيـزه         اي مي تالش براي ايجاد سازمان منطقه    

هاي مـشترك اعـضا بـراي       گرايي محسوب شود؛ سازماني كه نمايانگر سياست      هاي منطقه 
  .ستاي اتحقق اهداف منطقه

توانـد بـه ايجـاد يـك نهـاد          گرايي مي همگرايي كشورهاي اسالمي نيز در قالب منطقه      
گيري و افزايش كارايي سـازمان      تالش براي شكل  . اي منجر شود  فراملي يا سازمان منطقه   

هاي اسـالمي بـوده و در ايـن زمينـه،         اي، همواره مورد توجه دولت    اي و يا فرامنطقه   منطقه
اي رسد كه پيشرفت كنوني سازمان منطقه      است، اما به نظر مي     تجارب مفيدي حاصل شده   

يـك نهـاد    . گويي به نياز كشورهاي اسالمي در عصر جهاني شدن، كافي نيست          براي پاسخ 
ها در تـضاد اسـت و       اي در وهله اول با حق حاكميت دولت       فراملي در قالب سازمان منطقه    

هـاي  اي كـه دولـت  ترين مسئله زيرا مهماي براي ايجاد و تقويت آن ندارند؛   ها انگيزه دولت
هاي خود به سـازمان     شوند، واگذاري بخشي از اختيارات و صالحيت      منطقه با آن مواجه مي    

هاي يك  باشد و در اين زمان است كه حادترين مشكل فراروي همگرايي دولت           فراملي مي 
بـراي اغلـب   تـوان  ايـن وضـعيت را مـي    . يابـد اي ظهور مي  منطقه در قالب سازمان منطقه    

اي دول اسـالمي مـشاهده نمـود و         هـاي منطقـه   اي از جملـه سـازمان     هاي منطقه سازمان
باالترين هنر كشورهاي اسالمي، فائق آمدن بر اين موانع به ويژه در عـصر جهـاني شـدن                  

  ١٤.باشدمي
اي كه در واقع، تجلي اراده و خواست دولت يك منطقه براي همگرايـي              سازمان منطقه 
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در ايـن   . باشـد اي مـي  هر چيز نيازمند ساخت تصاوير ذهني مشترك منطقـه        است، بيش از    
اي از نقش و اهميت بسزايي برخوردار است و بايد بتواند به تحقق             مرحله، ديپلماسي منطقه  
هـا  اي، كمك نمايد تا به تغييـر وفـاداري        ها و منافع مشترك منطقه    ايستارها، باورها، ارزش  

طـي آن بـازيگران     «داند كـه    مگرايي، آن را فرايندي مي    ارنس هاس در تعريف ه    . بينجامد
هـاي سياسـي، و   هـا، فعاليـت  شوند تـا وفـاداري  سياسي چندين واحد ملي مجزا ترغيب مي 

انتظارات خود را به سوي مركز جديـدي معطـوف سـازند كـه نهادهـاي ايـن مركـز يـا از                       
گيرد و يـا چنـين      هاي ملي موجود را تحت پوشش خود مي       صالحيتي برخوردارند كه دولت   

اي، در  براي رسيدن به ايـن وضـعيت و ايجـاد سـازمان منطقـه     ١٥.»طلبندصالحيتي را مي  
اي صورت گيرد و كشورهاي يـك   مرحله اول بايد تعريف مجددي از تعامالت درون منطقه        

اي را مـشخص سـازند و بـه سياسـت            بايد بتوانند نقطه آغاز تعامالت درون منطقـه        منطقه
يابد چگونگي تعامل با متغيرهـاي      ند و در مرحله دوم، آن چه اهميت مي        مشتركي دست ياب  

هاي بزرگ است كه به صـورت خالصـه در مـورد كـشورهاي              اي، به ويژه قدرت   فرامنطقه
  .گردداسالمي به آن اشاره مي

  
  ايتعامالت درون منطقه: الف

 در ارتقاي   اي، گام مؤثري  ترسيم مشخص و روشن از تعامالت و ارتباطات درون منطقه         
از اين منظر، مـديريت     . باشداي و همگرايي كشورهاي يك منطقه مي      هاي منطقه همكاري
اي است؛ زيرا نحوه    تر از تعامالت فرامنطقه   اي، مهم دهي به تعامالت درون منطقه    و سامان 

اي، بـه   اي در ارتباطات و تعـامالت فرامنطقـه       كنندهاي، نقش تعيين  دهي درون منطقه  نظم
توان براي  با توجه به ديدگاه كانتوري و اشپيگل مي       . نمايدهاي بزرگ ايفا مي   ا قدرت ويژه ب 

يك بخـش اصـلي و      : المللي، سه بخش عمده را در نظر گرفت       اي از سيستم بين   هر منطقه 
-گر خارجي كه نقش اساسي را در شكل       اي يا جانبي و يك نظام مداخله      يك بخش حاشيه  

آن چه در رابطه با مناطق كشورهاي اسالمي، حائز اهميت           ١٦.اي دارند دهي به نظم منطقه   
اي نام برد، تا حد     هاي نظم منطقه  ترين موانع و چالش   توان به عنوان مهم   است و از آن مي    

هـاي سـه گانـه فـوق        اي و ترسيم بخش   زيادي مربوط به نحوه توزيع قدرت درون منطقه       
كشورهاي اسالمي در گام اول، بايـد   اي  به عبارت ديگر، در تعامالت درون منطقه      . باشدمي

مرزهاي بخش اصلي و جانبي و بازيگران هر يك مشخص شود تا امكان تعامل دوسويه با                
اي در  مندانـه اي فراهم گردد و در گام دوم، بايد توزيـع قـدرت رضـايت             بازيگران فرامنطقه 



 
 
 
 

 
 
 
 

104

ال 
س

هم
ازد

ي
 /

ره 
شما

دو
 و 

هل
چ

 / م
تان

بس
تا

 
87  

اد متقابـل  اي صورت گيرد تا از سطح تنش، كاسته شود و بر ميزان اعتم       سطح درون منطقه  
دهـي و بـسيج امكانـات بـراي تحقـق           تواند در جهت  در اين ميان، آن چه مي     . افزوده شود 

انتخاب نقطه آغاز همگرايـي،     . همگرايي مؤثر واقع شود، انتخاب نقطه آغاز همگرايي است        
آن چـه   . اي را در مديريت تغيير و همگرايي كشورهاي اسالمي ايفا نمايد          كنندهنقش تعيين 
كمتر راغـب هـستند و    iاين كه كشورها براي همگرايي در مسائل حاد سياسيمسلّم است 

به آساني، آمادگي ادغام واحدهاي سياسي در يكديگر و يـا حتـي اتخـاذ سياسـت خـارجي                   
هاي سياسي و حاكميت ملـي  در اين سطح، مرزهاي سرزميني، نوع رژيم    . مشترك را ندارند  

-اي محسوب مـي   همگرايي سياسي منطقه  و تصاوير دولت محوري، از موانع عمده تحقق         
 همانند موضوعات اقتصادي و فرهنگي، امكان بيشتري        iiاما در مسائل سياست ماليم    . شود

  .براي همگرايي ميان كشورها وجود دارد
-هاي سياست ماليم مي   دهد كه همگرايي در حوزه    تجربه همگرايي كشورها نشان مي    

تواند قلمروهـاي   مي باشد كه به نوبة خود مي      تواند نقطه آغاز مناسبي براي كشورهاي اسال      
هـاي اقتـصادي كـشورهاي اسـالمي در         اقتصادي و يا فرهنگي را در بر گيرد، اما همكاري         

گر تحقـق سـطح پـاييني از اهـداف          اي، مانند اكو، بيان   هاي اقتصادي منطقه  قالب سازمان 
  . كاهش داده استباشد و موانع گوناگون اقتصادي و ذهني، كارايي آن رامورد نظر مي

ايـن  . باشندكشورهاي اسالمي براي همگرايي اقتصادي از مكمليت الزم برخوردار نمي         
كشورها به داليل مختلف، بيشترين سطح مبادالت كاال و تجارت را با كشورهاي پيشرفته              

اي، حجم كمتري را به خود اختصاص داده        صنعتي دارند و ارتباطات اقتصادي درون منطقه      
هـاي متنـوع   هـا و ظرفيـت   هاي مشترك فرهنگي بـا قابليـت      رفي، گر چه زمينه   از ط . است

همگرايي، ميان كشورهاي اسالمي وجود دارد، اما اين سطح هم نتوانسته است بـه عنـوان                
اي از پويـايي الزم برخـوردار گـردد، در عـين            اي و ميان منطقه   نقطه آغاز همگرايي منطقه   

اي كـشورهاي اسـالمي، افـزايش       ايـي منطقـه   رسد كه شرط تحقق همگر    حال به نظر مي   
اي و رفع موانع روابط دو جانبه و چند جانبه در موضـوعات سياسـت               تعامالت درون منطقه  

باشد كه به شدت، نيازمند ايجاد تحول در ايـستارها و محـيط ذهنـي ـ روانـي از      ماليم مي
  .دشوباشد كه در ادامه به آن پرداخته ميطريق ديپلماسي همه جانبه مي

  

                                                 
i. High Politics.  
ii. Low Politics.  
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  ايتعامالت فرامنطقه: ب
پذير اي از جهان، بدون توجه به ساختارها و فرايندهاي جهاني، امكان          مطالعه هر منطقه  

اي در عـصر جهـاني شـدن بـه متغيرهـاي            باشد و اتـصال و پيونـد تحـوالت منطقـه          نمي
اي كـه عمـالً   اي، بيشتر گرديـده اسـت؛ بـه گونـه        اي و جهاني به صورت فزاينده     فرامنطقه

بـر  . اي از يكديگر و از نظام جهاني را با مشكل مواجه ساخته اسـت             رسيم مرزهاي منطقه  ت
اي، بدون توجه به نحوه توزيع قدرت در سطح نظـام      اين اساس، شكل دادن به نظم منطقه      

از يك  . گرددهاي زيادي همراه مي   هاي بزرگ با موانع و چالش     الملل و بازيگري قدرت   بين
اي كه در شكل دادن به      هاي گسترده ها و توانايي  ه لحاظ ظرفيت  هاي بزرگ ب  جهت، قدرت 

اي، تـأثير   الملل دارند، همـواره بـر سـاختارها و فراينـدهاي درون منطقـه             ساختار نظام بين  
. باشندگذارند و از سوي ديگر، منافع خاصي را براي خود در مناطق مختلف جهان قائل مي               

سيطره يا استيالء،   «: تواند به پنج صورت   گ مي هاي بزر اي از طريق قدرت   هاي منطقه نظم
   ١٧.ظاهر شود» موازنه قوا، كنسرت، امنيت دسته جمعي، يا يك جامعه امنيتي تكثرگرا

هـاي متفـاوت و اشـكال       هاي بزرگ در تمام مناطق مختلـف جهـان بـه نـسبت            قدرت
يـشتر از   باشـند، ب  مناطقي كه داراي اهميت استراتژيك بيشتري مي      . گوناگون، حضور دارند  

بررسـي  . گيـرد هاي بزرگ قـرار مـي     ساير مناطق، دستخوش مداخله و نفوذ و سلطه قدرت        
دهد كه ايـن كـشورها در منـاطق مهـم و            مناطق جغرافياي كشورهاي مسلمان، نشان مي     

هاي بزرگ، همواره در پي مداخله و بـسط قـدرت           اند و قدرت  استراتژيك جهان قرار گرفته   
خاورميانه، شمال آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي در طول          . دانخود در اين مناطق بوده    

هـاي  هاي بزرگ بوده و نظم    هاي قدرت ها و رقابت  سدة گذشته، همواره دستخوش سياست    
بـراي مثـال، ايـاالت متحـده،      . اي در ارتباط مستقيم با منافع آنها شكل گرفته است         منطقه

. نافعي نيز در چندين مجموعه ديگـر دارد       عميقاً در چندين مجموعه امنيتي درگير شده و م        
. ريكاي التين و آسياي شـرقي اسـت       اين كشور يك عضو پيوسته مجموعه امنيت اروپا، ام        

امريكا، حوادث در آسياي جنوب شرقي، آسيا، آسياي جنوبي، آفريقـا و جاهـاي ديگـر را بـا       
   ١٨.كندكند و گاهگاهي در امور هر يك از اين مناطق مداخله ميعالقه و اشتياق دنبال مي

در منـاطق   هاي بـزرگ، ماننـد شـوروي و يـا انگلـستان نيـز               تاريخِ مداخلة ساير قدرت   
-هاي فرامنطقـه  مختلف جهان، نشان دهنده اين واقعيت است كه امكان قطع روابط قدرت           

اي وجود ندارد و در عصر جهاني شدن سياست و امنيـت، بـر            اي با كشورهاي درون منطقه    
اي افزوده شده اسـت     هاي منطقه هاي بزرگ بر فرايند   ميزان مداخالت و نفوذگذاري قدرت    
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-هاي بيشتري مواجه گرديده   ها و چالش  ر شرايط نوين با محدوديت    و كشورهاي اسالمي د   
اي، دهي به سـاختار نـوين منطقـه       اي و نظم  اند و اين امر باعث گرديده تا همگرايي منطقه        

رفـت از   تحت اين شرايط، تنهـا راه بـرون    . هاي بزرگ قرار گيرد   تحت تأثير سياست قدرت   
هاي جهاني شدن در جهت افزايش تعامالت     ها و ظرفيت  وضعيت موجود، استفاده از فرصت    

اي و كـاهش دادن ميـزان   اي و تأثيرگذاري بر مديريت تغييـر و نظـم منطقـه           درون منطقه 
هاي بزرگ است كه تحقق آن، منوط بـه پوياسـازي و كـارا نمـودن                سلطه و مداخله قدرت   

  .باشدانواع ديپلماسي و مجاري ديپلماتيك مي
  

  ديپلماسي. 4
ن، ديپلماسي به منزله يكي از ابزارهاي مؤثر و كارآمـد در سياسـت              در عصر جهاني شد   

هاي بزرگ كـه تـوان بـااليي در         باشد و حتي قدرت   ها براي نيل به هدف مي     خارجي دولت 
كاربرد نيروي نظامي براي تحقق بخشيدن به اهداف خود دارنـد، كـاربرد ديپلماسـي را در                 

سـابقه اسـتفاده از فنـون       . دهنـد يح مـي  اي و جهاني خود تـرج     يابي به اهداف منطقه   دست
دهد كه اساسـاً پـس از جنـگ جهـاني اول            مختلف ديپلماسي در قرن بيستم هم نشان مي       

. ، استفاده قهرآميز از نيروي نظامي براي تأمين منـافع كـشورها ممنـوع شـد               1918ـ1914
العـه  همچنين در اين مقطع بر ديپلماسي آشكار به جاي ديپلماسي سري تأكيد گرديد و مط              

دهد كه جامعه جهـاني از  گيري قواعد و مقررات ديپلماتيك، نشان ميمراحل تاريخي شكل 
ها و نهادينه كردن فرايندها و ساختارهاي ديپلماتيك توانـسته          طريق معاهدات و كنواسيون   

المللي نائل  ها در عرصه بين   است تا حد زيادي به ايجاد همگرايي و اقدامات مشترك دولت          
زه عالوه بر وزارت امور خارجه، نهادها و مؤسسات ديگر دولتي و غير دولتي در               گردد و امرو  

   ١٩.نمايندديپلماسي، ايفاي نقش مي
در عصر جهاني شدن بر اهميت و نقش ديپلماسي اضافه شده است و از آن جا كه پايه                  

و اساسي ديپلماسي بر قدرت نرم، تصويرسازي و اطالعات قراردارد، جهاني شدن ارتباطات             
گرايـي  اطالعات، فضاي نويني را براي كاربست ديپلماسي، جهـت تحقـق اهـداف منطقـه              

بنابراين در عصر جهاني شدن و فرااطالعـات و فراارتباطـات،           . كشورها فراهم ساخته است   
توان از ديپلماسي و مجاري ديپلماتيك براي ايجـاد و تقويـت            بيش از هر زمان ديگري مي     

اگر كاركردگرايـاني ماننـد     . ها از يكديگر استفاده نمود    ولتهمگرايي و تصويرسازي مثبت د    
 امـا   ٢٠.گيرنـد ديويد ميتراني، همگرايي را بـه عنـوان يـك محـصول نهـايي در نظـر مـي                  
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نماينـد  كاركردگرايان نوين، مانند ارنس هاس به همگرايي به عنوان يك فرايند تأكيد مـي             
 و از طرفـي،     ٢١.باشـد لماتيك مـي  كه به شدت، نيازمند ديپلماسي، گفت و گو و مجاري ديپ          

اي كشورها نيز بر گفت و گو و ايجـاد تـصاوير ذهنـي مـشترك از                 تجربه همگرايي منطقه  
بر اين اساس، آن چه براي همگرايـي كـشورهاي   . نمايداي، تأكيد مينيازها و منافع منطقه   

 اي برخـوردار اسـت، بـه كـار گيـري          اسالمي در مناطق مختلف جهان از اهميـت فزاينـده         
هاي مثبت و تحـول در ايـستارهاي        مجاري و فرايندهاي ديپلماتيك در جهت تصويرسازي      

  .باشداي ميمنفي بازيگران درون منطقه
اي و از ســوي ديگــر، در عــصر جهــاني شــدن ارتباطــات و اطالعــات، جامعــه شــبكه

اي برخـوردار گـشته اسـت و مـسابقه          فراصنعت، ابعاد مختلف ديپلماسي از اهميت فزاينـده       
ها، باورها، ايستارها و ذهنيـت افكـار        دهي به افكار، انديشه   ديدي در تصويرسازي و شكل    ش

در اين ميان، كشورهاي پيشرفته، ديپلماسـي فرهنگـي را          . عمومي جهاني ايجاد شده است    
كننـد، زيـرا   گـذاري مـي  به عنوان قلب ديپلماسي خود قرار داده و به شدت، در آن سـرمايه        

-كننـده تواند نقش بسيار تعيينراه ديپلماسي عمومي و رسمي مي ديپلماسي فرهنگي به هم   
كشورهاي درون  . اي و جهاني ايفا نمايد    سازي و فضاسازي عمومي، منطقه    اي را در جريان   

اي مثبتي از خـود بـه       نمايند تا همواره، چهره رسانه    اي تالش مي  يك منطقه و يا فرامنطقه    
ها، ايستارها و تصورات محيط ذهنـي ـ روانـي را    ها، باورو ارزش. ساير كشورها نشان دهند

المللـي  ها در سطح ملي و بين     مطالعه زندگي اجتماعي انسان   . دهي نمايند به نفع خود جهت   
يابد، بعد ارزشي   دهد كه آن چه در بطن و محتواي زندگي كشورها اهميت مي           نيز نشان مي  

و ديپلماسي فرهنگـي ظـاهر      تواند به دو صورت روابط فرهنگي       و فرهنگي آن است كه مي     
ها مربوط  روابط فرهنگي به گستره وسيعي از ارتباطات و تبادالت فرهنگي ميان ملت           . شود
پذيرد و در عصر ارتباطات     گردد كه از مجاري و نهادهاي گوناگون غيردولتي صورت مي         مي

-يـت  و ديپلماسي فرهنگي، مربوط به فعال      ٢٢.و اطالعات، ابعاد جديدي به خود گرفته است       
هاي خود و تأثيرگذاري بر فرهنـگ       ها براي نشان دادن فرهنگ و ارزش      هاي رسمي دولت  

هـاي خـود    هـا از طريـق سـفارتخانه      گاهي دولـت  «به عبارت ديگر،    . باشدكشور مقابل مي  
كنند تا از طريق صدور فرهنگ به كشور پذيرنده، بر سياست خـارجي آن كـشور                تالش مي 

 بر اين اساس، يك بعد اساسـي        ٢٣.»شودفرهنگي شناخته مي  تأثير گذارند كه به ديپلماسي      
ها، هنجارها و ايستارهاي جـذاب و يـا         ها، الگوها، ارزش  تواند، انتشار نشانه  از ديپلماسي مي  

توانـد  اي و جهاني باشد كه به نوبة خود مـي         مشترك از فرهنگ انساني در تعامالت منطقه      
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  .اي داشته باشدمكاري و همگرايي منطقهسهم بسزايي در تصويرسازي، ايجاد و تقويت ه
  

  اهميت اولويت تصويرسازي. 5
انگيزه، آن  . نمايددهي، نقش اساسي را ايفا مي     گرايي، دو عامل انگيزه و جهت     در منطقه 

دهـي، معطـوف بـه      شـود و جهـت    گرايي مي عاملي است كه باعث حركت به سمت منطقه       
اي انگيزشـي،   گرايـي، مقولـه   منطقه. باشدگيري همگرايي مي  گيري و چگونگي شكل   سمت

هـا و اقـدامات دول يـك منطقـه     ذهني و رفتاري است كه بايد ايجاد شـود و بـه سياسـت             
اي شـدن، هميـشه وجـود       عناصر قوي و منطقه   «مايكل اسميت، معتقد است     . بستگي دارد 

ابـه    به عبارت ديگر، منطقه بـه مث        ٢٤.»گرايي، همواره موجود نيست   دارد، اما عناصر منطقه   
هـاي انـساني و   گـروه ... يك نظام اجتماعي، انواع روابط اقتـصادي، فرهنگـي، اجتمـاعي و     

زند و آنها را در يك نظام به هم پيوسته و بـه هـم مـرتبط قـرار                  ها را به هم پيوند مي     علت
اي از نظم و ترتيـب و       هد، كشورهايي كه در يك قلمرو جغرافيايي قرار دارند و از درجه           مي

   ٢٥.گرددردارند و تغيير در يك قسمت، باعث تغيير و تحول در نقاط ديگر ميانسجام برخو
لـذا عنـصر ذهنـي و    . شـود گرايان، منطقه آن چيزي است كه ساخته مياز ديدگاه سازه 

گيـري آن، نقـش     اي در سـاخت و شـكل      اي و فرامنطقـه   تصويري بازيگران درون منطقـه    
 تصور مشترك به همزيستي با يكـديگر و آينـده           كند در اين نگاه،   اي را ايفا مي   كنندهتعيين

ها در كنار   بنابراين، گاهي ممكن است دولت    . مشترك در شكل دادن به منطقه اهميت دارد       
وضعيتي كه تا حد زيادي ميان كشورهاي اسالمي        . يكديگر باشند، ولي منطقه شكل نگيرد     

به يك تـصوير مـشترك      گر آن است كه بسياري از اين كشورها تا رسيدن           وجود دارد، بيان  
آن چه مسلّم اسـت، مرزهـاي منطقـه و ميزانـي از           . اي، فاصله زيادي در پيش دارند     منطقه

اي از طرفي هر منطقه   . اي بر رفتار كشورهاي يك منطقه تأثيرگذار است       خودآگاهي منطقه 
باشد و در عـين حـال، ميـان منـاطق مختلـف،             هاي خاص خود مي   از جهان، داراي ويژگي   

ها امكـان همكـاري و همگرايـي ميـان منـاطق را             ايي وجود دارد و اين شباهت     ههمپوشي
   ٢٦.سازدفراهم مي

گرايـي نـوين،    در منطقه . تواند به صورت عمودي و افقي صورت گيرد       اين همكاري مي  
هـا رو بـه تزايـد اسـت و رونـد رو بـه گـسترش آن،                  همگرايي و همكاري افقي ميان ملت     

هاي افقـي  همكاري. باشدهاي جهاني شدن مي   و ظرفيت  مرهون عصر ارتباطات، اطالعات   
هـا  هاي عمودي يا روابط ميان دولـت      ها و همكاري  تواند در افزايش آگاهي   به نوبة خود مي   
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اي را در   كننـده ها از يكديگر، نقش تعيين    ها و درك متقابل دولت    افزايش آگاهي . مؤثر باشد 
به عبارت ديگر، رفتارهـا  . ترك داردگيري سياست خارجي مشمحيط ذهني ـ رواني و شكل 

و نوع كنش بازيگران، ريشه در تصورات، ادراكات و محيط ذهني نخبگان هر كـشور دارد؛                
هاي ادراكي به مطالعه رفتار سياست خارجي كشورها        توان بدون توجه به قالب    بنابراين نمي 

. باشـد  اين وضعيت در مورد كـشورهاي اسـالمي، قابـل مطالعـه و بررسـي مـي            ٢٧پرداخت
ها و ادراكـاتي برخوردارنـد      فرضمداران و نخبگان كشورهاي اسالمي، غالباً از پيش       سياست

گـردد و از  اي مـي گيري ديپلماسي و سياست خارجي مـشترك منطقـه  كه عمالً مانع شكل   
ها و تصاوير شكل گرفته كه خود، ريشه در تجـارب و سـابقه رفتـار                فرضطرفي، اين پيش  
هاي رفتاري نسبتاً ثابت در طول زمان گرديـده و حركـت بـه              باعث كنش آنها دارد، عموماً    

در حالي كه هر گونه تغيير و تحـول در          . گرايي را با كندي مواجه ساخته است      سمت منطقه 
هـا و  گيـري نگـرش  تواند باعث تحوالت رفتاري بنيادين در سياست خارجي و شكل   آن مي 

 ايجاد تغيير و ساخت تـصوير ذهنـي مثبـت    ايستارهاي نوين گردد و آن چه قبل از همه در         
رسـاني بـه    باشد، دسترسي همه جانبه به اطالعات و ابزارهاي نوين اطالع         متقابل، مؤثر مي  
  .كننده استبخش، استداللي و قانعصورت رضايت

  
  نقش اطالعات در تصويرسازي: الف

عات، نقـش   باشد و اطال  تصويرسازي در ارتباط مستقيم با نوع اطالعات و حجم آن مي          
-همچنين فـن  . نمايددهي به افكار عمومي و ديپلماسي كشورها ايفا مي        اساسي را در شكل   

اي را در ساخت اطالعات و تصويرسازي واقعي و يا مجـازي            هاي نوين، سهم فزاينده   آوري
   ٢٨.»باشندتنظيم حيات سياسي و مهندسي افكار عمومي، مؤثر مي«بر عهده دارند و در 
هاي اطالعاتي در عصر جهـاني شـدن ارتباطـات و           اطالعات و توانايي  بنابراين، كسب   

. ها جهت حفظ خـود و تعامـل بـا جهـاني شـدن اسـت         ترين اهداف دولت  اطالعات از مهم  
تواند از چند جهت بـراي دولـت و حـوزه سياسـي، امـري               هاي اطالعاتي مي  كسب توانايي 

آهنگـي، حفـظ و     زير اداره، هم  نيازهاي ناگ نخست، آن كه آنها پيش    . بنيادين محسوب شود  
هاي اطالعاتي دولت   اند، دوم، آن كه توانايي    داري انسجام ساختارهاي پيچيده اجتماعي    نگه

را در مراقبت و مهار نيروهاي معارض داخلي و غلبه بر نيروها و دشـمنان خـارجي كمـك                   
ت تغييـر و  هـا را در مـديري  هاي اطالعـاتي، دولـت  تر آن كه، كسب توانايي   نمايد و مهم  مي

   ٢٩.دهداي و تصويرسازي ياري مياي و فرامنطقهمهندسي تعامالت منطقه
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از سوي ديگر، در عصر جهاني شدن بر اهميت و نقش اطالعات افزوده شـده اسـت و                  
هـا و كـشورها     محروميت اطالعاتي، ممكن است به مطروديت اجتماعي از همه فرهنـگ          «

در حال حاضـر، نـه تنهـا بايـد بـر حجـم               بر اين اساس، كشورهاي اسالمي       ٣٠.منجر شود 
هاي بـزرگ   اي و چندجانبه خود بيفزايد، بلكه بايد در رقابت با قدرت          اطالعات درون منطقه  

در سطح جهاني عمل نمايند؛ زيرا در عصر جهاني شدن، تالش دول پيشرفته براي تـسلط                
ها را از جنگ    تبر ابعاد مختلف قدرت نرم و شكل دادن به افكار عمومي جهاني، عمالً دول             

 و اين امـر، نـابرابري       ٣١.سنتي خارج ساخته و وارد جنگ اطالعاتي و ارتباطاتي نموده است          
 ميـان كـشورهاي     1970مبادله اطالعات را در همه ابعاد سياسي و فرهنگي نسبت به دهه             

 ايـن وضـعيت، چـالش جديـدي را بـراي            ٣٢.پيشرفته و عقب مانده تـشديد سـاخته اسـت         
هاي نوين  آوريها و امكانات فن   جاد نموده است، اما در مقابل فرصت      كشورهاي اسالمي اي  

هـا داده اسـت تـا بـر         هـا و سـازمان    ارتباطاتي و اطالعاتي، اين امكان را بـه افـراد، گـروه           
ها قادرنـد افكـار عمـومي را        امروزه، افراد و گروه   «. فرايندهاي اجتماعي، تأثيرگذاري نمايند   

هاي اسـالمي بايـد      دولت ٣٣.ا براي ايجاد تحول، بسيج نمايند     تحت تأثير قرار دهند و آنها ر      
اي و مـديريت روابـط   از اين ظرفيت، جهت ايجاد تحول و افزايش تعـامالت درون منطقـه         

  .اي و تصويرسازي استفاده نمايندفرامنطقه
  

  آوري نوين و تصويرسازيفن: ب
ن تغييـر و تحـول در       ، امكـا  »اينترنـت «آوري نوين ارتباطاتي و اطالعاتي، از جمله        فن

. ها و در نتيجه، تصوير ذهني مخاطبين را در حد بـااليي افـزايش داده اسـت                باورها، ارزش 
دهد كه مرزهاي فرهنگي ميان كشورها تا حـدي ثابـت بـود و    نگاهي به گذشته، نشان مي    

گيري تصاوير ذهنـي تـا حـد    هاي محلي و بومي در جاي خود ساكن بودند و شكل     فرهنگ
  .پذيرفترتباط با محيط كشوري، صورت ميزيادي در ا

: المللي شكل گرفت  اما با گذشت زمان و افزايش تبادالت فرهنگي، روابط فرهنگي بين          
هاي ارزشي يا تصوراتي، در نظر گرفته شود كه         اي از نظام  اگر فرهنگ به عنوان مجموعه    «

ويت خـويش را بـر      دهد كه ه  كنندة رفتار اعضاي يك گروه است و به آنها امكان مي          تعيين
-المللي را رابطه يا مبـادالتي بـين       توان روابط فرهنگي بين   پاية آن شكل دهند، آن گاه مي      

هاي ملي، زير ملي و     هاي ارزشي و تصوراتي تلقي كرد كه در هويت بخشيدن به گروه           نظام
ها و تصورات فراملي با رشد صـنايع و محـصوالت            نظام ارزش  ٣٤.»آيدفوق ملي به كار مي    
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سـازد و فـضاي جديـدي شـكل         نگي نوين، مرزهاي فرهنگي را به شدت نفوذپذير مي        فره
اي اي نـوين كـه بـه تبـع فـضاي شـبكه            در اين فضاي اطالعاتي و جامعه شبكه      . گيردمي

هايي در برداشت ما از مفهوم زمان،       گردد، دگرگوني  ايجاد مي  iايو فضاي رايانه  » اينترنت«
 آن چـه بـراي كـشورهاي اسـالمي،        ٣٥.آيدا به وجود مي   همكان، زبان و در نتيجه، فرهنگ     

اي جهـاني   ها و هنجـار خـود در فـضاي شـبكه          باشد، حفظ هويت، ارزش   ساز مي سرنوشت
يونسكو در اين زمينه، معتقد است بايد به حفظ تنوع فرهنگي كشورها كمك نمود و               . است

هاي يونـسكو آمـده     در بررسي . از استحاله هويت و ميراث فرهنگي كشورها جلوگيري كرد        
بـر ابـزاري   » تنوع خـالق مـا  «گزارش كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه با عنوان    «است  

دهند و احتـرام بـه تنـوع را         هاي انسان را افزايش مي    هاي تقويت توانايي  تأكيد دارد كه راه   
هاي حقيقي و نـه محـصول بيگـانگي از خـود يـا طـرد                ها، راه اين راه . تضمين خواهد كرد  

. هاي ديگر يـا محروميـت از دسترسـي اسـت          اعتمادي به فرهنگ  مند، بي  ارزش هايسنت
هاي گذشته و حمايت    معيارهاي جهاني براي حفظ ميراث فرهنگي با تضمين حفظ بهترين         

ها كمك خواهد كرد تا از غناي فرهنگي جامعـة بـشري،            از خالقيت نسل حاضر براي ملت     
   ٣٦.مند شده و از آن الهام گيردبهره

-هاي ايجاد شـده از طريـق فـن        ها و قابليت  توانند از فرصت  اي اسالمي نيز مي   كشوره
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي استفاده نمايند و امكان تبـادالت و جريـان دوسـويه      آوري

اي را فراهم سازند و از توان و قدرت فرهنگي خود در            اي و فرامنطقه  فرهنگي درون منطقه  
  .ي بهره بگيرندجهت همگرايي كشورهاي اسالم

آن چه مسلم است اين كه يـك طـرف جهـاني شـدن، كـشورهاي در حـال توسـعه و               
-گيـرد، مـي   اسالمي هستند و به ميزان سهم خود كه تعداد زيادي از كشورها را در بر مـي                

دهي به فرايندهاي جهاني شدن تأثيرگذار باشند و اگر از ديـدگاه اسـالمي،              توانند در جهت  
ساخت سرنوشت و آينده خود بينديشيم، جهاني شدن، آن چيزي است           به عامليت انسان در     

هاي اسالمي به مثابة كـارگزاران بخـشي از تـاريخ           ها و ملت  سازيم و دولت  كه ما آن را مي    
دهـي بـه مـسير آينـده        اي جهت شـكل   هاي گسترده ها و ظرفيت  الملل از فرصت  نظام بين 

-باشد، بعد ذهني ـ ادراكي منطقـه  يت ميآن چه در اين مسير، حائز اهم. جهان برخوردارند
اي كـشورهاي اسـالمي اسـت و آن چـه در ايجـاد، اسـتمرار و       گرايي و روابط ميان منطقه 

نمايـد، تـصوير    اي را ايفـا مـي     كننـده گرايي، نقش تعيين  تقويت الگوها و فرايندهاي منطقه    
                                                 

i. Cyber space.  
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رك، سرنوشت ذهني و محيط ذهني ـ رواني كشورهاي اسالمي در ايجاد تصور زيست مشت 
تواند كشورهاي اسالمي را به هدف نزديك سازد، در         باشد و آن چه مي    و آينده مشترك مي   

ها و نيازهاي آنها در عصر جهاني شدن به سـمت           مرحله اول، دريافت مشتركي از ضرورت     
اي اسـت و در مرحلـه       اي و فرامنطقه  اي و اقدامات مشترك منطقه    ساختارهاي نوين منطقه  

-يري ديپلماسي همه جانبه و پويا براي ساخت تصاوير ذهني مشترك منطقـه            دوم، به كارگ  
هـا و   ذهنيـت ،  باشد كه هر دو مرحله در ارتباط مستقيم با ايستارها         اي مي اي و ميان منطقه   

  .طلبدها و راهبردهاي نويني را ميمحيط ادراكي كشورهاي اسالمي است كه سياست
اي كـشورهاي   اي و ميـان منطقـه      منطقـه  به عبارت ديگر، براي محقق ساختن اهداف      

در ايـن سـطح،     . سطح اول، مبتني بر ملت محور است      : اسالمي، دو سطح بحث وجود دارد     
هاي روابط فرهنگي، اجتمـاعي     اشتراكات كشورهاي اسالمي از حيث مسلمان بودن و علقه        

ر بـه   در ايـن سـطح كـه نـاظ        . گيردو اقتصادي در يك فرايند تاريخي، مورد توجه قرار مي         
اي هـاي فزاينـده   هـا و قابليـت    باشد، ظرفيت روابط همه جانبه افقي كشورهاي اسالمي مي      

هاي ارتباطاتي و اطالعاتي، امكـان      آوريگرايي وجود دارد و حركت شتابان فن      براي منطقه 
هاي اسالمي را افزايش داده است؛ بنابراين در عصر         اي ملت اي و فرامنطقه  تعامالت منطقه 

هـا،  هاي اسالمي بـر اسـاس ارزش       زمينه براي اقبال به همگرايي ميان ملت       جهاني شدن، 
باورها، ايستارها و هنجارهاي مشترك فرهنگي و ديني، بيش از گذشـته فـراهم گرديـده و      

هـاي  تواند سهم بسزايي را در حفظ هويت اسالمي و فرهنگي ملت          مديريت اين تحول مي   
  .مسلمان داشته باشد

كه مربوط بـه روابـط عمـودي يـا روابـط ميـان              » هاطح دولت س«در سطح دوم، يعني     
هـاي سياسـي متفـاوتي حـاكم        باشد، ايـستارها و ارزش    هاي سياسي و مستقل مي    حاكميت

سـازد،  ها را با چالش و محدوديت مواجـه مـي         است كه نه تنها فرايند همگرايي ميان دولت       
 در اين سطح، آن چـه اهميـت         .كاهدها هم مي  بلكه از ميزان اثرگذاري تعامالت ميان ملت      

ها و محيط ادراكـي نخبگـان سياسـي، كـشورهاي           يابد، ايجاد تغيير و تحول در ذهنيت      مي
گردد، بـراي ايـن هـدف،       پذير مي اسالمي است كه از طريق فرايندهاي ديپلماتيك، امكان       

-ييها و كاركردهاي ديپلماسي به سمت مثبت گرايش نمايد و به تدريج، توانـا             بايد كارويژه 
ديپلماسـي كـشورهاي    . هاي خود را در تقويت منافع مشترك جهـان اسـالم نـشان دهـد              

اسالمي بايد بتواند، تغييرات شتابان مؤثر بر فضاي سياسي و فرهنگـي جوامـع اسـالمي را                 
هاي آن براي حفظ هويت و يكپارچگي كشورهاي اسالمي، تـداوم و            رصد كند و از فرصت    
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هـاي تغييـر و     همچنين تهديـدات و چـالش     . ستفاده نمايد ها و فرهنگ آنها ا    استمرار ارزش 
  .تحول در قلمرو سياسي و فرهنگي را كاهش داده و يا آن را به فرصت تبديل سازد

گرايي در عـصر جهـاني شـدن، بـدون افـزايش            از سوي ديگر، حركت به سمت منطقه      
-پذير نمـي  هاي بزرگ امكان  اي با قدرت  اي و مديريت روابط منطقه    تعامالت درون منطقه  

هـاي نـوين ارتباطـاتي و       آوريرسد كه كشورهاي اسـالمي در عـصر فـن         به نظر مي  . باشد
باشـند  اي خود با كمبود امكانات مواجه نمي      اطالعاتي، براي افزايش تعامالت درون منطقه     

هاي زيادي براي تعامالت دو جانبه و چند جانبه وجود دارد           و از نظر عيني، امكانات و زمينه      
ها، ادراكات و تصاوير متقابل است كـه تـا حـد زيـادي، جنبـه             اساسي در برداشت   و مشكل 

-ترين وظيفه ديپلماسي رسمي، عمومي و فرهنگي، ايجاد تصاوير واقـع          واقعي ندارد و مهم   
 كه بـا  رسدبه نظر مي. باشداي مياي و ميان منطقهبينانه از يكديگر در روابط درون منطقه     

اي اي كشورهاي اسالمي، روابط فرامنطقه    اي و ميان منطقه   نطقهتقويت فرايندهاي درون م   
جويانه آنها در كشورهاي    هاي مداخله هاي بزرگ به منظور كنترل سياست     و تعامل با قدرت   

اسالمي نيز با سهولت بيشتري انجام گيرد و در نتيجه، كشورهاي اسالمي بتوانند تا حدي،               
ها و هويت خـود را      شدن را كنترل نموده و ارزش     آمدهاي تحوالت شتابان جهاني     آثار و پي  

  .حفظ نمايند
  
  گيرينتيجه

موضوع همگرايي كشورهاي اسالمي در عصر جهاني شـدن ارتباطـات و اطالعـات از               
اين كشورها در تاريخ پر فـراز و فـرود          . هاي نويني برخوردار گشته است    ها و ويژگي  خصلت

مواجـه گرديـده و در معـرض فراينـدهاي          سـازي   خود، دوباره با مرحله حساس و سرنوشت      
برخـورد انفعـالي و يـا افـراط و تفريطـي            . اندقرار گرفته » سازيجهاني«يا  » جهاني شدن «

كـشورهاي اسـالمي بـراي      . گوي نيازهاي فزاينده كشورهاي اسالمي باشد     تواند پاسخ نمي
زمنـد افـزايش    و تحوالت نوين جهاني، نيا    » جهاني شدن «تعامل سازنده، مؤثر و آگاهانه با       

باشـند، كـسب    اي مـي  المللي و منطقـه   هاي برتر در نظام بين    سطح قدرت و كسب موقعيت    
اي اي و ميـان منطقـه     قدرت و نهادينه ساختن آن در گرو افزايش تعـامالت درون منطقـه            

يابي به اين هدف اساسي، نيازمند فعال نمودن انواع ديپلماسي رسمي، فرهنگي            دست. است
در . باشدگرايي نوين و ايجاد تصاوير ذهني مثبت مي       گيري منطقه  شكل و عمومي در جهت   

سـازد، ايـستارها و     گرايي نوين را با مانع مواجه مـي       هاي منطقه حال حاضر، آن چه سياست    
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. هـاي اسـالمي اسـت     تصاوير ذهني غيرواقعي متقابل كشورهاي اسالمي، به ويـژه دولـت          
ها و باورهاي طرف مقابل، نـه       به عقايد، ارزش  ايجاد تصاوير ذهني مثبت و احترام گذاشتن        

كاهد و  انجامد، بلكه از تعصبات غيرواقعي و غيرمنطقي مي       تنها به افزايش اعتمادسازي مي    
در اين راسـتا، ديپلماسـي همـه جانبـه،          . دهدهاي همكاري و همياري را افزايش مي      زمينه

اي ي و ميــان منطقــهاســازوكار مــؤثر و كارآمــدي بــراي تقويــت تعــامالت درون منطقــه
شـود؛  كشورهاي اسالمي، و در نتيجه، افزايش قدرت كـشورهاي اسـالمي محـسوب مـي              

هـاي  تواند در مديريت تحوالت نوين جهـاني و نحـوه تعامـل بـا قـدرت               سازوكاري كه مي  
گر، مؤثر واقع شده و از ميزان اعمال سـلطه آنهـا بـر منـاطق كـشورهاي اسـالمي                    مداخله
  .بكاهد
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