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 چکیده

تواند بستر همگرایی کشورهای اسالمی را تسهیل بخشد. در این تحقیق تالش  های مناسبی دارد که می انقالب اسالمی ایران ظرفیت

سری این شده است تا از طریق دستاوردهای انقالب اسالمی، نخست ظرفیت های انقالب اسالمی مشخص و سپس چگونگی ت

ظرفیت ها به کشورهای اسالمی مورد مطالعه قرار گیرد. از این رو تالش شده است، با تلفیق نظریه همگرایی و نظریه پخش 

شناسی، تلفیق دین و سیاست، تأسیس نظام  شناسی و انسان شناسی و هستی چارچوب مناسب در این زمینه طراحی شود. مبانی معرفت

هایی است که در این جا به آن اشاره شده است.  تیزی و مقابله با نظام سلطه و ... برخی از ظرفیتساالر، استکبارس سیاسی مردم

هایی چون؛ سازمان همکاریهای اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، کنفرانس  همچنین، استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان

های مرتبط و... برخی از ابزاری  می در وزارت امور خارجه و سازمانوحدت اسالمی، مجمع تقریب مذاهب اسالمی، دیپلماسی عمو

 های انقالب اسالمی به کشورهای دیگر باشد.  تواند به عنوان مسیر پخش ظرفیت است که می
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 مقدمه

های اقتصادی، فرهنگی، انسانی و جغرافیایی  های زیادی در زمینهتوانمندی دارای امکانات و های اسالمیکشور

المللی  توانند نقش موثری را در تعیین سرنوشت خود و سیاست بین باشند و در صورت همکاری و همگرایی می می

اند. در راستای منافع مشترک از  توانستههای بزرگ نهای داخلی و مداخله قدرت اما به دلیل ضعفایفا نمایند. 

 برداری نمایند. امکانات خود بهره

و است  برای همگراییگسترده های نظری وعملی  دهد این انقالب داری ظرفیت نشان می انقالب اسالمی تجربه

های  ت و سپس گامها را شناخ. بنابراین باید در ابتدا آنهای تحقق آن را دراین کشورها فراهم آورد زمینهتواند  می

آن برداشت. انقالب ایران در سطح فرهنگی باعث ایجاد بیداری و احساس هویت و اعتماد به  جهت تحقق موثری را

نفس در میان ملت ایران شد و بخش قابل توجهی از باورهای گذشته را که باعث سستی، خمودگی و انقیاد از نظام 

االذهانی از هدف و مسیر انقالب و  همدلی، هم رایی و شناخت بینشد تغییر داد. در این سطح همفکری،  سلطه می

آینده کشور ایجاد شد. انقالب اسالمی در سطح سیاسی نیز باعث ایجاد تغییر در نگرش مردم نسبت به مشروعیت 

 ساالری دینی را نظام سیاسی حاکم شد وسرانجام با سقوط رژیم شاه، ملت ایران با وحدت سیاسی خود، نظام مردم

های انقالب، استقالل اقتصادی، رهایی از وابستگی و  اقتصادی نیز در پرتو آموزهاجتماعی و تاسیس نمودند. در سطح 

های انقالب  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی تاکید شد و در مجموع ملت ایران در پرتو آموزه

های انقالب اسالمی ایران دارای ماهیتی  مسلم است، آموزه های بزرگی نائل آیند. آنچه اسالمی، توانست به دستاورد

توان ابعاد  این مسئله مطرح بوده است که چگونه میهمواره پیروزی انقالب ی، المللی است و از ابتدا فرامرزی و بین

ونه را برای ملل تحت ستم به درستی بیان کرد و از همه مهمتر چگاسالمی ایران انقالب  فکری، فرهنگی و سیاسی

های انقالب وحدت و همگرایی را در میان مسلمانان جهان ایجاد نمود و ملل مسلمان را از  توان در پرتو آموزه می

 شرایط اسفناک موجود نجات داد. 

برای بررسی همگرایی کشورهای اسالمی الزم است نخست، چارجوب نظری مناسب که بتواند این موضوع را 

های همگرایی و تطبیق آن بر موضوع مورد نظر یعنی همگرایی و توجه به نظریهپوشش دهد انتخاب شود. از این ر

کشورهای اسالمی با توجه به ظرفیت های انقالب اسالمی ازیک سو، و بیان چگونگی انتقال این ظرفیت ها از سوی 

ی همگرایی و نظریه دیگر است، بر این اساس آن چه در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته است، تلفیق بین نظریه ها

نظریه همگرایی کارکردی با استفاده از مفهوم تسری به دنبال این است که همکاری کشورها بر محور  باشد. پخش می

منافع مشترک را، به عنوان یک روش مسالمت آمیز برای حل و فصل سایرچالش ها و دغدغه های مشترک کشورها 

 معرفی نماید.

گر به عنوان یک تجربه موفق با ظرفیت های مشخص در میان کشورهای اسالمی درنظر از این رو انقالب اسالمی را ا

ها و نهادها و...آن در بین سایر ملت های مسلمان و بعضاً بگیریم، تمایل به پیروی از نمادها و شعارها و نوآوری

و در نظریه پخش با « تسری»شود. این موضوع در نظریه همگرایی نوکارکردی با عنوان منطق ها پیدا می دولت

الملل کاربرد  شود. با این توضیح که اولی بیشتر در شیوه انتقال مباحث سیاسی و روابط بین نام برده می« اشاعه»عنوان

 دارد و دومی یعنی نظریه پخش، بیشتر در انتقال ارزش ها و نوآوری های فرهنگی است.
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جهت ایجاد  جتماعیا ـ ان در سطوح فرهنگی، سیاسیهای انقالب اسالمی ایر است تا ظرفیت تحقیق این هدف این

های  بیان شود که چگونه آموزه . به عبارت دیگرمورد بررسی قرار دهد راهمگرایی در میان کشورهای اسالمی 

های آن برای  انقالب اسالمی ایران و استمرار آن باعث ایجاد تغییر، بیداری و همگرایی در ملت ایران شد و ظرفیت

 ؟ی ملل مسلمان و یا دولتها جهت رسیدن به همگرایی کدام است ر در باورهاایجاد تغیی

 همگرايي

کند که کشورها برای دستیابی به اشتراک نظر و وحدت رویه در  این مفهوم در حقیقت اشاره به وضعیتی می

بردارند .و  ای و جهانی که مورد توجه انهاست ازبرخی اقتدار و حاکمیت ملی خود دست های منطقه گیری تصمیم

( البته بین  Hass ؛ 16 :1958انتظارات و وفاداری ها وهمچنن منافع خود رابه سمت نهادی دیگر واگذار نمایند )

الملل درخصوص واژه ومفهوم همگرایی اختالف وجود دارد، برخی از آن به عنوان  محققان سیاسی و روابط بین

کنند ولی درعین اختالف نظر در مفهوم آن، دراین که باید  )فرایند( و برخی دیگر از آن تعبیر به )وضعیت( می

بازیگران برای دستیابی به اشتراک نظر و همگرایی از یک الگو و یا یک سازمان و یا نهاد مشترک تبعیت نمایند شکی 

ل المل ندارند. از این براساس فرایندی نگریستن به موضوع همگرایی باید گفت، همگرایی باعث تداوم نظام بین

توانند منافع خود را با دیگران هماهنگ ساخته و  شود که در آن بازیگران می وهماهنگی بین واحدهای سیاسی می

(.این puchala.1972:277بعضا با دیگران مصالحه نمایند و از تحصیل عواید همکاری بادیگران بهره مند شوند )

سوره آل عمران مورد تاکید قرار گرفته است. 100موضوع البته در مفاهیم دینی از جمله در قرآن کریم در آیه 

 «.وجملگی به دین خدا چنگ زنید و متفرق نشوید»فرماید:  خداوند می

 كشورهای اسالمي

شود و به  مترادف می« جهان اسالم»مفهوم کشورهای اسالمی در ادبیات سیاسی و گفتگوهای رایج بعضا با اصطالح 

تر و در عین حال رویکرد مبتنی براعتقاد  ت واژه جهان اسالم کاربرد عمومیتوان گف رود، گرچه می جای هم بکار می

به وجود دین اسالم در آن لحاظ شده است که بیشتر مرزهای عقیدتی مورد توجه است. این اصطالح بعد از پیروزی 

شده  مطرح می بندی رایج جهان اول و دوم و سوم که از سوی کشورهای استعمارگر انقالب اسالمی در مقابل تقسیم

تری پیدا نموده است. به هرحال جدای  کاربرد رسمی و کاربردی رود اما اصطالح کشورهای اسالمی است به کار می

توان گفت کشورهای اسالمی شامل کشورهایی هستند که  شود می از تعابیر مختلفی که از این اصطالح می

باشند. در نقشه زیر مجموعه  کشور می 75حدود های اسالمی هستند که در حال حاضر در  عضوسازمان همکاری

ادیان بزرگ جهان در روی نقشه جهان مشخص شده است که مجموعه کشورهای اسالمی که برخوردار از دین 

ای تیره نشان دهنده  دهنده گرایش اهل سنت و قهوه باشد. رنگ سبز نشان ای تیره می اسالم است به رنگ سبز و قهوه

 باشد. مذهب شیعه می

باشد که اکثرا در مجاورت دریاها و  دهنده موقعیت حساس و مهم کشورهای اسالمی هم می الوه بر این نشانع

اند و این مساله در حمل ونقل و دادوستدهای بین ملت ها و  ها مهم جهان قرار گرفته المللی و تنگه های بین آب

 ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همگرایی آن
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Internet: www. http://okhowah.com/fa/10090 

 مباني نظری پژوهش

 د گراييرنوكارك نظريه پخش و بررسي

جغرافی دان سوئدی ابداع شد. گرچه این نظریه درخصوص  1هاگراسترند  توسط 1370نظریه پخش درسال 

از جمله  گرفت، اما بعدا درخصوص انتقال هر پدیده چگونگی انتقال نوآوری های کشاورزی مورد استفاده قرار می

 :Shakou’e. 1985ها از جایی به جای دیگر مورد استفاده قرارگرفت. ) پدیده ها و نوآوریهای فرهنگی و سرایت آن

(. در این نظریه شیوه انتقال براساس برخی مفاهیم اصلی تنظیم شده است که شامل مبداء پخش، مقصد ,211-212

باشد. در عصر حاضر به دلیل ماهیت  کان پخش میپخش، موضوع پخش، مسیر پخش، ابزار پخش، و زمان و م

های مختلف فرهنگی مثل ماهواره و اینترنت و...، سرعت شیوع   ارتباطات و نقش اطالعات و ابداعات در قالب

از  .کند موضوعات و پدیده ها بسیار شتاب بیشتری دارد که این موضوع اهمیت آن را از گذشته بیشتر برجسته می

توانایی دارد تا به این سوال جواب دهد که یک پدیده به چه دلیل و چگونه از یک منطقه به منطقه  این رو این نظریه

شود. چرایی و چگونگی و شرایط و علل انتقال و عدم آن، از جمله دستاوردهای نظری و عملی  دیگری منتقل می

انتقال آن ازمکانی به مکان دیگر توسط تواند شیوه  ها که جنبه ابتکاری و نوآوری دارد، می نظام های سیاسی و ملت

این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. در بحث چگونگی بازتاب انقالب اسالمی در سایر کشورهای اسالمی هم این 

                                                 
1. Hager strand 
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الملل است،  کنندگی خوبی دارد. از طرفی نظریه نو کارکرگرایی که یکی دیگر نظریات روابط بین نظریه قدرت تبیین

بیند. نو کارگردگرایان معتقدند که همگرایی  می 2و نه وضعیت و محصول پایانی1فرایند همگرایی را بعنوان یک

. جوزف نای با الهام گرفتن  شود بلکه نیازمند روندهای چانه زنی دیپلماتیک است وار حاصل نمی بصورت اتوماتیک

 . (Pfaltzgraff1995: 85ح نمایدهای نوکارکرد گرایانه را اصال از آثار هاس و میترانی، تالش نموده است تا نظریه

Dougherty and خارج سازد و به تجارب « اروپا محوری»کند مفهوم همگرایی را از حالت  (. این رویکرد سعی می

از جایگاه « شرایط همگرایانه»یعنی  0«ظرفیت همگرایی»غیرغربی معطوف شود. از طرف دیگر در این مدل، مفهوم 

(. یکی از مهمترین مفروض های کارکرد گرایان و Pfaltzgraff 1995: 681  Doughertyشود ) محوری برخوردار می

تواند از یک نقطه شروع شود  است یعنی این که همگرایی می 4نوکارکردگرایان در موضوع همگرایی، مفهوم )تسری(

نه همکاری مشترک و به سایر نقاط دیگر سرایت و گسترش پیدا نماید. از جمله، همکاری کشورها در حوزه فنی، زمی

گرفته است و در ارتباط با « ها سیستم»کند. هاس، مفهوم تسری را از نظریه عمومی  های دیگر را فراهم می در زمینه

کند. یعنی این که نتیجه همگرایی در یک  یاد می« عمودی –تسری افقی»مباحث خود در زمینه نوکارکردگرایی به 

پردازند، و اگر غیرقابل  ها به ادامه همکاری و افزایش همان مسیر می ا و ملته زمینه اگر موفق باشد، نخبگان و دولت

را دارد که اگر «دومینو»شوند. به عبارت دیگر همگرایی درست حالت  انتظار باشد، از ادامه مسیر باز داشته می

های مشترک  ز همکاریشود. لذا در صورتی که کشورها ا ها هم اجبارا منتهی می ای شروع شود به سایر حوزه ازنقطه

های مورد اختالف هم کشیده شود. این  توان امیدوار بود که این همکاری به سایر حوزه را از یک جا آغاز نمایند، می

توانند با توجه به  تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این رو این کشورها می موضوع در همگرایی کشورهای اسالمی می

های متقابلی را آغاز تا به همگرایی در سایر  رو همکاری های پیش ع مشکالت و چالشاشتراکات خود، نسبت به رف

با پذیرش این مساله، درصدد امکان تحقق « نظریه پخش»ها هم برسند. درست این همان چیزی است که در  حوزه

یه پخش با در نظریه همگرایی در حقیقت همان مفهومی است که نظر« تسری کارکردی»عملی آن هستیم. مفهوم 

به دنبال تبیین آن است، با این توضیح که نظریه همگرایی کارکردی با استفاده از مفهوم تسری به دنبال « اشاعه»عنوان 

آمیز برای حل و فصل سایر  این است که همکاری کشورها بر محور منافع مشترک را، به عنوان یک روش مسالمت

اید، از این رو طبق نظریه کارکردی ازدیدگاه اندیشمندانی چون های مشترک کشورها معرفی نم ها و دغدغه چالش

ها  آمیز باشد، انگیزه همکاری به سایر حوزه هاس، میترانی، نای، درصورتی که نتیجه همگرایی دریک حوزه موفقیت

نظریه  کند. این مساله یعنی، انگیزه تکرار یک تجربه موفق ازیک موضوع به موضوعات دیگر، دقیقا در هم سرایت می

در حقیقت براین منطق استوار است که یک ایده و ارزش و یا « اشاعه و پخش»شود. مفهوم  پخش هم انجام می

نوآوری و یا تجربه موفق، ابتدا از یک مکان مثل شهر یا کشور آغاز و تمایل به همانندی و تکرار آن در سایر جاها 

های مشخص گفته شده در  به عنوان یک تجربه موفق با ظرفیت کند. از این رو انقالب اسالمی را اگر ادامه پیدا می

ها و نهادها و...آن در بین سایر  میان کشورهای اسالمی درنظر بگیریم، تمایل به پیروی از نمادها و شعارها و نوآوری

                                                 
1
 . Process 

2
 . State end product 

3
 .integrative potential 

4
.ascriptive status patterns  
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و « تسری»شود. این موضوع در نظریه همگرایی نوکارکردی باعنوان منطق  ها پیدا می های مسلمان و بعضا دولت ملت

شود. با این توضیح که اولی بیشتر در شیوه انتقال مباحث سیاسی و  نام برده می« اشاعه»در نظریه پخش باعنوان 

های فرهنگی. از این رو  ها و نوآوری الملل کاربرد دارد و دومی یعنی نظریه پخش، بیشتر در انتقال ارزش روابط بین

می در جهت ایجاد همگرایی کشورهای اسالمی است، و های انقالب اسال چون موضوع بحث بررسی ظرفیت

 موضوعی مشترک فرهنگی و سیاسی است، به صورت تلفیقی از هر دو مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. 

 در همگرايي كشورهای اسالمي انقالب اسالمي ياسیهای س ظرفیت

 .انقالب اسالمي و ظرفیت استبداد ستیزی و استکبار ستیزی1

تابد. به تعبیر  استبدادی، حکومتی است که هیچ گونه ضابطه، قانون و قراردادی مکتوب یا نانوشته را بر نمیحکومت 

های دیکتاتوری،  حکومت استبدادی حتی با نظام، که بتوان گفتدیگر نظام سیاسی فاقد عقالنیت است شاید 

 ی منتسکیو، استبداد، حاکمیت نفع شخصی های توتالیتر تفاوت بنیادین دارد. به گفته های مطلقه و نظام حکومت

 Ghazi) . 200 :111,131) زدایی از انسان است مارکس، استبداد، انسان یقِاست، و به بیان دقیق و عم( حاکم مستبد)

Morad  
به درآمدهای نفتی وابسته هستند تا اینکه از شهروندانشان مالیات و اسالمی،  این واقعیت که بیشتر کشورهای عربی

. به عالوه این که، برخی از آید رند، یکی دیگر از دالیل نبود حکومت دمکراتیک دراین کشورها به حساب میبگی

های متنوع دیگری مبتنی بر جامعه و سیاست و نظام سیاسی دراین گونه کشورها که  نظریه پردازان، بر نظریه

های تولید  که شیوه« شیوه تولید آسیایی مارکس»ظریه کنند. مانند: ن کنند اشاره می های اقتدارگرا را بازتولید می دولت

 august  198 :«)ویتفوگل»کند. همچنین  های استبدادی معرفی می گیری دولت زا و پویا راعلت شکل فاقد تضاد درون

wittfogel)1 کند. برخی دیگر از نظریه پردازان چون ماکس  که برنظریه مساله کمبود آب و استبداد شرقی اشاره می

کنند که به  ها در این کشورها به مساله پدرساالری در منابع اقتصادی اشاره می بر، در ارتباط با موضوع استبداد دولتو

 معروف هستند. 2هایی )پاتریمونیال( نظام
0 

اند. آقای همایون کاتوزیان در  برخی دیگر از نظریه پردازان، چون الموند ووربا به فرهنگ سیاسی این جوامع پرداخته

کند که در جای خود باید  به تفاوت ماهوی ساختار و کارکرد دولت در اروپا و ایران اشاره می« استبداد ایرانی»نظریه 

 (.Katouzian 1998به آن توجه شود )

 نظر به اما شد برگزار انتخابات یمن و الجزایر، کویت، لبنان، مراکش، تونس مانند کشورهایی در اخیر های سال در

 حکومت که صورتی به است؛ داشته یکسانی تقریبا عرب، نتیجه جهان سراسر در دمکراسی مرینت که رسد می

 یکی، دسونها دید  از .است داشته تداوم کنند می دفاع جانبه همه صورت به خودشان مواضع از که قدرتمندی حاکمان

 & Saifzadehاست) شروعیتم از ها نظام بهرگی بی، عربی کشورهای در ثبات پذیری آسیبی  برجسته عوامل از

Rowshanl. 2003: 101-103). 

                                                 
1
 - Karl august wittfogel 

2. Patrimonialism 

3. Weber, Economy and society, Vol. 2. 
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های فکری  طبیعی است که تجربه انقالب اسالمی در مبارزه با استبداد و ایجاد نظام مردمی و بکارگیری از ظرفیت

تواند ظرفیت مناسبی برای کمک به همگرایی کشورهای  نخبگان متناسب با مصالح و منافع اسالمی و ملی، می

د. مروری بر شعارهای مردم قبل از پیروزی انقالب اسالمی از جمله مواردی است که استبدادستیزی و اسالمی باش

دهد. در این میان، شعارهای مربوط به استقالل سیاسی  استکبار ستیزی رابه عنوان هدف مهم انقالب اسالمی نشان می

 سرنگون/ آزادگی ره در کنیم می فدا جان زندگی کنیم نمی ستم بار مثل )استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی( و یا )زیر

شاه( و شعارهای مربوط به سلطه بیگانگان مثل، مرگ بر امریکا، در راس این  بر مرگ/ پهلوی سلطنت کنیم می

 (. (Saifzadeh & Rowshandel 2003:103-107شعارها است 

 .انقالب اسالمي وظرفیت تلفیق دين وسیاست2

موضوعی است که به لحاظ تاریخی ابتدا ازغرب شروع شد و بعد از قرون وسطی موضوع جدایی دین ازسیاست 

گرایی مطرح شد. چون درآن زمان منازعه بین پادشاه نماینده  و عرفی« سکوالریسم»ودوره رنسانس و طرح مفهوم 

این مساله  سیاست، و کلیسا نماینده دین درگرفت، نهایتا بحث جدایی آن دو از یکدیگر و به نفع دولت )سیاست(

 (.(Behdarvand 2002:176 خاتمه پیدا کرد

شد، لذا  هایی که استعمار از ممالک اسالمی دیدند از سوی تعالیم دینی و علمای دین رهبری می ترین ضربه بزرگ

شد، فرهنگ جدایی دین از  فرهنگی که همواره از سوی استعمارگران برای ممالک اسالمی نسخه و ترویج می

 Sorush, 2008: 120-126).  ) سیاست بود

یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی، تاسیس نظام اسالمی مبتنی بر دین است. تا قبل از انقالب، این تصور 

وجود داشت که، امکان تلفیق دین و سیاست و ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر آن وجود ندارد. این تصور از این جا 

پیروزی انقالب اسالمی مبتنی برنظام  ها دارد. قط به حوزه فردی زندگی انسانگرفت که دین اختصاص ف نشات می

سیاسی دینی در اوج ترویج این اندیشه اتفاق افتاد.از این رو شاید بتوان گفت نه تنها در جهان، بلکه در میان 

 اسالمی دیگر باشد. تواند تجربه موفق و موثری برای کشورهای کشورهای اسالمی هم یک استثناء به شمار آید و می

 .انقالب اسالمي وظرفیت استقالل خواهي3

 خارجی سیادت و سلطه از و کشورها دیگر از کشور یک حاکمیت بودن جدا به را ، استقالل سیاسی علوم کاربرد در

 گراندی دست از خود خارجی و داخلی امور ی اداره برای ملی ی اراده آزادی همان را استقالل برخی. اند کرده تعریف

 (.Aghabakhshi, 1997: 277شود ) می پدیدار دولت سیاسی سازمان خالل از که اند دانسته

انقالب اسالمی ایران انقالبی است که خارج از مدار دو اردوگاه بزرگ، یعنی شرق و غرب، در وضعیت دو قطبی 

های دیگر که در  از سایر نظام خود را به جهانیان نشان داد. وجه بارز و مشخصه اصلی که توانست این انقالب را

های قدرت است. این ویژگی که  دوره معاصر به وقوع پیوسته بود متمایز نماید، استقالل و عدم وابستگی آن به بلوک

 باعنوان )نه شرقی نه غربی( مطرح شد

ی است که استقالل دارای دو بعد سلبی و ایجابی است. استقالل سلبی همانا استعمارزدایخمینی، از نظر امام 

 استقالل بحث در (.Imam Khomeini.(b date): 56 شود)  ساز تحقق حکومت نه شرقی، نه غربی محسوب می زمینه
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 و نظامی، فرهنگی، اقتصادی سیاسی ابعاد در مملکت استقالل تأمین را اسالمی انقالب هدف خمینی ایجابی، امام

 (.Imam Khomeini, 1979: 468ن( )امی خواه وطن کاردانان به کار و )سپردن داند می فکری

درمفهوم استقالل  های انقالب اسالمی همواره بوده وهست. های مختلف یکی از اهداف وآرمان استقالل در زمینه

انقالب اسالمی بر استقالل در حوزه سیاست گذری درسیاست خارجی باهدف کاهش وابستگی درابعاد مختلف 

توان به مقایسه شرایط قبل وبعد انقالب اسالمی اشاره کرد  ل اقتصادی میدرعرصه استقال تاکید فراوانی شده است.

واین که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش تولید و فروش و محرومیت از بازازهای جهانی برای 

های  المللی از یک سو و افزایش دو برابری جمعیت کشور، در برخی ازشاخص های بین فروش وهمچنین تحریم

اقتصادی مثل، افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش نرخ اقتصادی وتولیدات کشاورزی و خدمات رسانی و آبادانی و 

باسازی کشور بعد از جنگ ما با شرایط مطلوبی روبرو هستیم. در بعد فرهنگی هم که گفتمان اصلی انقالب اسالمی 

دهد.  است که استقالل فرهنگی انقالب اسالمی را نشان می رود بعد از انقالب توفیقات خوبی انجام شدهبه شمار می

های آن در جامعه مثل نماز جمعه وامر به معروف و نهی ازمنکر و اعتکاف  توجه و تاکید بر فرهنگ اسالمی و آموزه

و حجاب و پوشش در برابر تهاجم فرهنگی و توجه به علوم و دانش بومی و تولیدات متناسب در مدارس از طریق 

های مختلف  یر محتوای متون آموزشی وهمچنین اهتمام به تحقیق وپژوهش وایجاد فضای نقد ونظر وکسب رتبهتغی

 باشد. های مختلف، برخی از این دستاوردها می در المپیادهای علمی و آموزشی در زمینه

تواند  وان ظرفیت مهم میتواند به عن مجموعه این دستاوردها که برای نشان دادن استقالل انقالب اسالمی گفته شد می

 در همگرایی کشورهای اسالمی مورد استفاده قرار گیرد.

 .انقالب اسالمي و ظرفیت حمايت ازجنبش های اسالمي4

های انقالب اسالمی است  های آزادیبخش، یکی از اهداف و آرمان دفاع ازملل محروم و تحت ستم و دفاع از جنبش

گیرد. برای  سیاست خارجی در انقالب اسالمی مورد مطالعه قرار می های عمده که به عنوان یکی از جهت گیری

توان اشاره  می 174و  170، 172پیگیری این موضوع درقانون اساسی به برخی از اصول قانون اساسی مانند اصول 

جهان که تواند نسبت به مسلمانان و محرومان و مستضعفان در هر جایی از  کرد. بنابراین انقالب اسالمی اصوال نمی

 Derakhsheh and)تفاوت باشد. در مرحله عمل هم این موضوع مورد توجه همواره قرار گرفته است)  باشند بی

kamali 2016: 29  
جمهوری اسالمی ایران مایل »دارند:  امام خمینی)ره( سیاست انقالب اسالمی را در این خصوص این چنین اعالم می

 « )ع کشورها وملتهای اسالمی، آنان را در مشکالت یاری نمایدوحدت وحمایت از مناف است براساس حفظ

Dehghani Firooz .2016: 135.) 

های اسالمی در کشورهایی چون افغانستان، عراق، لبنان، پاکستان، بحرین،  تأثیر انقالب اسالمی عمدتا برجنبش

تحت تأثیر شعارهای انقالب اسالمی گرفت. البته این حمایت بیشتر معنوی بود به نحوی که آنها  عربستان صورت می

کردند. به عبارت دیگر کمکی که انقالب اسالمی به این  های خود بازتولید می ها را در کشور قرار گرفتند و آن

ها از الگوی مبارزه، سخنگوی  گیری جنبش درخصوص الهام کشورها نمود در اختیار قرار دادن شیوه مبارزه بود.
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ای از نور و بازتابی از پیروزیهای بزرگ انقالب  نتفاضه، بارقها»گوید:  ا امام خمینی )ره( می)جهاد اسالمی( در دیدار ب

 (.Karahroudi  199 :2001«) شماست؛ انقالبی که بزرگترین تحول را در عصر ما به وجود آورد

د. یکی از این های اسالمی مطرح کر های فرهنگی نوینی را در مبارزه سیاسی جنبش انقالب اسالمی ایران ارزش

های متاثر از  شعارهای انقالب اسالمی به شدت در کشورهای اسالمی وجنبش ارزشها، گرایش به جهاد است.

ایدئولوژی اسالمی تاثیر شگرفی رابرجای گذاشت. و توانست گفتمان انقالب اسالمی را درپیرامون خود تقویت 

 این، یادآور. شد شنیده اکبر، بسیار اهلل ندای جنوبی فریقایآ تاون کیپ های خیابان در 1053تا1003 سالهای در نماید.

 ایران انقالبی ملت از گرفته ها درس بام پشت بر الجزایر مردم اکبر اهلل فریاد که است انقالب رهبری کالم این مؤید و

 (.(Karahroudi, 2001:299 است

داشت. استفاده از حجاب اسالمی و چادر در های انقالب اسالمی سرایت واشاعه بیشتری  در برخی از کشورها ارزش

ترکیه و لبنان نسبت به سایر کشورها بیشتر بود، بعالوه گرایش به نماز و مقابله با فساد و فحشاء باشدت بیشتری 

 دنبال شد.

 .انقالب اسالمي و مقابله با نظام سلطه5

این اصل،  ذیری اعالم کرده است.های اصولی خود را عدم سلطه گری و سلطه پ انقالب اسالمی یکی از سیاست

یعنی ضرورت سلطه ستیزی، برگرفته از قاعده مهم در فقه سیاسی)نفی سبیل( است. که خداوند در قرآن هرگونه 

 1سلطه بیگانگان بر امور مسلمانان را جایز ندانسته است.

وری اسالمی ایران به همراه سیاست سلطه ستیزی انقالب اسالمی، دستاوردهای غیرقابل انگاری را تاکنون برای جمه

داشته است که مهمترین رهاورد آن)استقالل( سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بوده است. مروری بر تاریخ انقالب 

کند که انقالب اسالمی با توجه به سیاست سلطه ستیزی خود جلو مداخله و نفوذ  اسالمی این نکته را اثبات می

بدیهی است این تجربه اگر درمسیر همگرایی کشورهای اسالمی  است. های کشورهای سلطه گر را گرفته سیاست

تواند به دنبال داشته باشد که مهمترین آن، استقالل در تصمیم گیری و  قرار گیرد پیامدهای امید بخشی را می

 ها در این کشورها است. جلوگیری از نفوذ ابرقدرت

 .انقالب اسالمي و ظرفیت وحدت گرايي6

بستگی را در دو بعد در این قسمت از پژوهش بتوان، بررسی و دنبال نمود: نخست، در بعد مساله وحدت و هم

رابه دنبال خواهد داشت. و ثانیا: « وفاق اجتماعی»داخلی انقالب اسالمی که و حدت و همبستگی به نوعی بحث 

و یا « ت اسالمیوحد»کند که نوعا از آن به  دربعد خارجی به وحدت وهمگرایی کشورهای اسالمی اشاره می

 شود. اشاره می« وحدت سیاسی»و یا « وحدت کشورهای اسالمی»

های اسالمی و اعتقادات مذهبی قوانین و مقرراتی را وضع کند که کلیه  انقالب اسالمی توانست با تاکید بر ارزش

سبب تضعیف  های اسالمی و هم گیرد. از طرف دیگر این انقالب هم سبب تقویت ارزش شئون جامعه را در بر می

ی نظام اسالمی دانسته، اسالم و «مبقیه»و « محدثه»امام خمینی وحدت را علت  های غربی در جامعه شد. ارزش

                                                 
 141(: 4)نساء )«. لن یجعل اهلل للکافرین علی المسلمین سبیال؛ خداوند هیچگاه سلطه کافران رابرمومنان قرار نداده است» .1
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اگر مسلمین آن عزت و عظمتی که در صدر اسالم داشتند، بازیابند، به »اند:  وحدت را ضامن بقای مسلمانان دانسته

اسالم بود که آن قدرت و شجاعت مافوق الطبیعه را به وجود  اسالم و وحدت کلمه روی آورند، آن اتفاق بر محور

 (Abolfazly .2005: 174) «آورد

ها را از اختالف و تفرقه  های داخلی انقالب تاکید زیادی داشتند و آن ها و جریان امام خمینی همواره بروحدت گروه

های داخلی و جریانات  د. مقابله باتوطئهشو از این رو حفظ انقالب اسالمی از واجبات شمرده می داشتند. برحذر می

توانست همانند جریان  های مختلفی که هرکدام میسیاسی در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و بروز گفتمان

های متعارض جریانات سیاسی و در نهایت فروپاشی آن شود، از تأثیرات همبستگی و بندیمشروطه، باعث دسته

 آن توجه شود. وفاق اجتماعی است که باید به

 سازی)مردمساالری ديني(.انقالب اسالمي وظرفیت نظام7

های استبدای و مطلقه را  ی حکومت ها ساالری دینی نه ویژگی از دیدگاه امام خمینی حکومت اسالمی در قالب مردم

 های منحصر بفردی برخوردار است.  های مشروطه رادارد. بلکه از ویژگی های حکومت دارد و نه ویژگی

این حکومت، حکومتی سلطنتی فردی، استبدادی ومطلقه نیست که رئیس دولت مستبد وخود رای باشد، مال وجان »

مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش گرفت، بکشد، و هرکس را 

مشروطه سلطنتی آن چه به عنوان قانون های دمکراسی و  ( در نظامImam Khomeini  1998.:(56خواست، انعام کند 

تواند تضمینی برای مصلحت عامه  شود، قوانین نوشته شده بشری است و همان طوری که قبال گفته شد نمی وضع می

تواند منجر به فساد شود. درحالی که قانونی که در  داشته باشد و مبتنی برمنافع شخصی و گروهی است و می

 ها اسالمی و از طرف خدا است.   تند به قرآن و آموزهشود، مس حکومت دینی اجرا می

های دمکراسی و جمهوری و مشروطه سلطنتی از نظر هدف هم با یکدیگر  و از طرف دیگر حکومت دینی با نظام

های مشروطه سلطنتی فقط سعادت و  تفاوت دارند، چرا که هدف از اجرای قانون در دمکراسی و جمهوری و نظام

ها در دنیا است، درحالی که هدف از قانون گذاری در حکومت دینی سعادت  یازهای انسانخوشبختی وتامین ن

 ها و تامین نیازهای آنان در دنیا و آخرت است. انسان

رسد  باشد. و این مشروعیت از آن طریق به پیامبر )ص( می همچنین تنها منبع مشروعیت حکومت دینی خداوند می

الم( که به صورت نصب خاص و در زمان غیبت امام زمان )عج( به فقیه جام سپس به امامان معصوم )علیهم الس

 (.Ebrahimzadeh Amoli .15 :2008کند )  الشرایط )ولی فقیه( به صورت نصب عام تعلق پیدا می

مدل جمهوری اسالمی از یک شکل و محتوا تشکیل شده است، )جمهوری( شکل حکومت که یکی از اشکال مطرح 

شود که از طریق  رایج است که باعنوان دیگری تحت عنوان دمکراسی ومردم ساالری گفته می های سیاسی نظام

شود، )و اسالمی(، محتوای حکومت که نشان دهنده چارچوب آزادی و اختیار  مراجعه به آرای عمومی اداره می

 گیری و قانون گذاری است. حاکمان و شهروندان در تصمیم

                                       نقالب اسالمي در همگرايي كشورهای اسالميهای فرهنگي ـ اجتماعي ا ظرفیت

، انقالب الجزایر 1513، انقالب فرانسه 1315انقالب روسیه ، چون های بزرگی یها شاهد انقالبدر گذشته جهان، 
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فردش، قابل قیاس با  های خاص و منحصر به لیکن انقالب اسالمی ایران به لحاظ ویژگیبوده است، و غیره  1374

شود  این انقالب نشان داد که در داخل جغرافیای کشور ایران محدود و خالصه نمی های جهان نیست. سایر انقالب

 های آن فراملی و جهان شمول است. اهداف و آرمان

 .انقالب اسالمي و ظرفیت ارائه نظام معرفتي1

و نظریات رهبران انقالب از جمله امام خمینی و شعارهای  ها شناسی انقالب اسالمی الزم است ایده در بحث معرفت

انقالب اسالمی و قانون اساسی، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. معرفت شناسی انقالب اسالمی، مبتنی بر هستی 

 شناسی و انسان شناسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

سازد،  و ماهیت انقالب اسالمی را از سایر انقالب ها متمایز می توان اشاره کرد ای که میدر این خصوص اولین نکته

مهمترین نکته در  )الهی بودن( و )دینی بودن( است. این درحالی است که اکثر انقالب های دیگر جنبه مادی دارند.

و  های آن منطبق بر قران و آیات شناسی انقالب اسالمی این است که این انقالب اهداف و آرمان خصوص هستی

 (.Homayun.2011روایات است )

شناسی انقالب اسالمی مبتنی بر)والیت الهی پایه( گذاری شده است که تحت رهبری فردی به عنوان جانشین  هستی

لذا اندیشمندانی که در حوزه انقالب  شود و به عبارتی ادامه حرکت و مسیر امامت است. امام زمان عج اداره می

اند تا انقالب اسالمی را بر اساس نظریات منطبق با این مساله تطبیق دهند. که به برخی  اند خواسته اسالمی بحث کرده

(، نظریه  Afrough.2006: 85از این نظریات شامل نظریه حکمت متعالیه که برگرفته از نظریه مالصدرا )

اسی انقالب ( است. همه نظریات به نوعی هستی شنMotahhari.1998:65فقاهت)والیت فقیه(، نظریه فطرت )

 توان گفت این نظریات با یکدیگر تعارضی داشته باشند بلکه مکمل هم هستند.اسالمی را نشان می دهند لذا نمی

ترین ویژگی این انقالب در ساحت نظر و تفکر برخاسته از اعتقاد به ارتباط و هماهنگی متعادل میان جهان  بزرگ

 (.(Bavand, 2010: 46ماهنگی سازنده میان وحی الهی و عقل انسانی استماوراءالطبیعه و طبیعت و در نتیجه اعتقاد به ه

 .انقالب اسالمي وظرفیت هويت بخشي2

ها و الگوهای غرب و شرق بودند این حقیقت را فهماند که تنها  های مسلمان که در بند مدل انقالب اسالمی به ملت

ها باشد. چرا  مشکالت و تأمین کننده مصالح آنتواند راهگشای  های اسالمی است که می بازگشت به دین و ارزش

های حکومت اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طرح و برنامه ارائه  که دین مبین اسالم برای تمامی حوزه

کرده است. از طرفی دیگر انقالب اسالمی ادغام دین در سیاست و کارآمدی حکومت اسالمی را به تصویر کشید و 

 (.Mojarrad, 2008: 86) تواند به بهترین نحو مدیریت جامعه را در اختیار بگیرد دین نیز مینشان داد که 

هایی بود که دراواخر قرن بیستم به وقوع پیوست و اهداف و  انقالب اسالمی ایران انقالبی متمایز از سایر انقالب

تعبیر شد، از این « انقالب فرهنگی» ز آن بههای خود راقبل از هر چیز بر مسائل فرهنگی قرار داد به طوری که ا آرمان

ای برخوردار شد. بنابراین انقالب اسالمی نه تنها تاکید براحیای  رو، موضوع هویت دینی و اسالمی از جایگاه ویژه

 های آن را در سراسر جهان خواستار شد.  هویت اسالمی در ایران بلکه، صدور دستاورد



 3198چهارم، پاییز شماره یازدهم، سال  –ی نو در جغرافیای انساني ها شپژوهشي نگر -فصلنامه علمي  494

رین راهکار از سوی امام خمینی برای فایق شدن بر مشکالت وعقب ماندگی بازگشت به اسالم وهویت اسالمی مهمت

کشورهای اسالمی همواره پیشنهاد شده است و در هر جایی که هویت اسالمی در خطر قرار گرفته است به شدت 

 ازان دفاع کرده است.

سالمی، اسالم را یگانه عامل های اصیل اها به ارزشهای مسلمان مبنی بر بازگشت آنانقالب اسالمی با دعوت ملت

ها معرفی نمود. در این راستا انقالب اسالمی با تبیین عوامل پیروزی و موفقیت خود در وحدت آفرین میان ملت

شکست استبداد و استکبار جهانی به بیان کارآمدی اسالم و مفاهیم آن به عنوان یگانه عامل وحدت بخش میان 

، کرد، عرب و بلوچ در انقالب ایران پرداخت. در الگوی انقالب اسالمی از های مختلف اعم از فارس، ترکقومیت

ها اعم های انسانی که مطلوب تمام ملتآنجا که انسان به ما هو انسان دارای ارزش است. بر احقاق حقوق و ارزش

 (.Mojarrad, 2008: 127)شود از اسالمی و غیراسالمی است تأکید می

س از انقالب اسالمی، مبتنی بر تغییر در برداشت از مسائل اجتماعی و بازگشت به راه بنابراین الگوهای نوسازی پ

رویکرد فرهنگی نخبگان دینی، ابتدا از طریق نهادینه کردن آن در قانون اساسی آغاز شد و  های اسالمی بود. حل

ای تبلیغات، ارشاد و های دینی، نظیر واحده مراکزی جهت تبلیغ ارزش سپس با تأسیس نهادها وایجاد دفاتر و

ای براساس مذهب نظیر ساده زیستی و تأکید بر پوشاک بومی  عقیدتی سیاسی ادامه یافت. پس از آن، هنجارهای تازه

های غربی و با هدف انقالب فرهنگی به تغییر بنیادی  تغییر در نوع لباس عرضه کرد. این رویکرد با طرد ارزش و

 (.(Zahiri:2010 د شی همت گمارنظام آموزش استعماری در مراکز آموز

 .انقالب اسالمي و ظرفیت عدالت خواهي3

فرماید:  ها است. مقام معظم رهبری می عدالت زمینه ساز مشروعیت وثبات سیاسی و مشارکت سیاسی حکومت

کنید هدف وغایت  اساس تشکیل حکومت اسالمی بر اساس حکومت اسالمی است ودر تمام آثار دینی که نگاه می»

 (.Ayatollah Khamene  2003.« )حرکت جامعه اسالمی تشکیل حکومت عادله است برای

انقالب اسالمی نشان داد که هدف نهایی از عدالت و برقراری آن در جامعه چیزی جز رساندن جامعه به سعادت 

و واژه)عدالت( بار  3شود که واژه)عدل(  با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مالحظه می واقعی نیست.

بار به کار برده شده است که نشان دهنده این موضوع در انقالب اسالمی بوده است. در قانون اساسی نه تنها عدل  1

و عدالت برای مردم ایران به عنوان یک حق همگانی در نظر گرفته شده است، بلکه از آن به عنوان یک حق برای 

وضوع در قانون اساسی به قدری مهم در نظر گرفته شده است که (. این م174مردم جهان مطرح شده است )اصل 

 (.103های رهبر )عدالت( شمرده شده است)اصل  یکی از ویژگی

 های كشورهای اسالمي قلمرو همگرايي: امکانات و محدوديت

های های سیاسی و ظرفیتباهدف بررسی ظرفیت های انقالب اسالمی در همگرایی کشورهای اسالمی، ظرفیت

ها توان از این ظرفیتاجتماعی مشخص و بیان شد که برای دستیابی به همگرایی کشورهای اسالمی می–نگی فره

 استفاده نمود.
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های ساختاری و جغرافیایی یکسان نیستند و به منظور پذیرش  بدیهی است که کشورهای اسالمی به لحاظ ویژگی

کشورها را باید به لحاظ محیط پخش و برخورداری از  ظرفیت های انقالب اسالمی شرائط یکسانی ندارند. لذا این

شرائط موجود به کشورهای همگرا و غیرهمگرا تقسیم نمود، در این صورت مشخص خواهد شد که چگونه برخی 

 از این کشورها آمادگی بیشتر و یا کمتری برای قرارگرفتن در مسیر همگرایی دارند.

-ش ظرفیت های انقالب اسالمی در کشورهای اسالمی به لحاظ ویژگیتالش براین است با توجه به ارکان نظریه پخ

ها مورد های انها، ابتدا مروری بر امکانات کشورهای اسالمی خواهیم داشت و سپس محدودیتهای مختلف آن

ها با توجه به بررسی قرارخواهد گرفت و سپس با توجه به نظریه پخش امکان و چگونگی ایجاد همگرایی آن

 ی انقالب اسالمی مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.هاظرفیت

 های انقالب اسالميگیری از ظرفیت.امکانات كشورهای اسالمي در بهره1

های مشترک و بعضاً متفاوت هستند که  ای از خصایص و ویژگی ای بزرگ و درهم تنیده کشورهای اسالمی مجموعه

های بسیار مهمی برای تبدیل شدن به  کنند. این کشورها امکانات و فرصت امروزه با عنوان جهان اسالم از آن یاد می

از لحاظ سیاسی برخورداری از  تواند فرایند همگرایی را تسهیل بخشند. ای دارند که می قدرت جهانی و حداقل منطقه

اقتصادی. رای در سازمان ملل، داشتن دشمن مشترک، دغدغه و چالش های سیاسی و امنیتی مشترک. از نظر  75

های زئوپلیتکی و ژئواکونومیکی و ژئو درصد منابع انرژی جهان، قرارگرفتن در موقعیت07برخورداری از حدود 

استراتژیک و داشتن مزیت های اقتصادی فراوان، دارای نیروی انسانی جوان. از لحاظ فرهنگی، برخورداری از آیین 

فرهنگ و هویت وتمدن مشترک پویا را می توان برشمرد. حیات بخش اسالم و آموزه های اسالمی، داشتن سابقه 

 درجدول زیر برخی امکانات و بعضا محدودیت های جفرافیایی این کشورها را می توان مشاهده کرد.

 (1نگاهي كلي به موقعیت جغرافیايي كشورهای اسالمي)شکل 

Source: Authors 

 های انقالب اسالميگیری از ظرفیت ها و موانع كشورهای اسالمي در بهرهمحدوديت

های انقالب اسالمی نیز تاثیر ه به نوبه خود در پذیرش آموزههای واگرایی در کشورهای اسالمی ک مهمترین زمینه

 توان به شرح ذیل بررسی نمود:باشند را میگذار می

                                                                                     موانع دروني همگرايي كشورهای اسالمي-1

های  ای و برداشت های قبیله قومی یکسان نیستند، بلکه تعصبات قومی وعصبیتکشورهای اسالمی به لحاظ مذهبی و

 ا و چهار برابر اقیانوسیه. میلیون کیلومتر. سه برابر قاره اروپ 01درصد مساحت کل جهان 22مساحت:  -1

 پراکندگی جمعیت :وقرارگرفتن درقاره امریکا، اروپا، آسیا، آفریقا . -2

 ساعت اختالف زمان است. 10درجه طول غربی ازخط استوا. از شرقی ترین و غربی ترین دارای 100درجه طول غربی از نصف النهار گرینویچ و 01داشتن موقعیت جفرافیایی مخصوص: -0

 ود اقلیم های مختلف : خشکی، بیابان، کویر، کوهستان، دریا و جنگل و تنوع آب وهواییوج -4

جغرافیای 

 طبیعی

 درصد 10/2نفر در هر کیلومتر. متوسط تر رشد جمعیت  114نفر. میانگین  000/003( نفر و کم جمعیت ترین مالدیو 37/472/201) نفر. پرجمعیت ترین اندونزی527/017/420/1جمعیت : -1

کشور. آفریقای 7کشور. آفریقای شمالی با  0کشور. آسیای میانه با  14کشور. خاورمیانه و آسیای جنوب غربی  7کشور. جنوب شرق آسیا با 2تقسیم بندی جغرافیایی: جنوب غرب آسیا با -2

 کشور 10کشور. و آفریقای غربی با  2شرقی و شاخ آفریقا با 

زبک در ازبکستان و رد. در کشورهای افریقایی اکثریت نژاد بربر می باشد. نژاد عرب در خاورمیانه. نژاد کرد در عراق و سوریه و ایران. نژاد ایرانی. قوم اکشور نژاد سامی دا 15نژاد وقوم :  -0

 پشتون در افغانستان .قوم ترک در ترکیه و ایران .ترکمن در ترکمنستان و عراق و ایران. مهمترین اقوام هستند.

 کشور اسالمی به عربی صحبت می کنند. زبان فارسی، انگلیسی. قزاقی .قرقیزی، ترکی، کردی، تاجیکی و روسی . 75کشور از20زبان:  -0

 مذهب: اکثریت مسلمان اهل تسنن هستند و شیعیان بیشتر در ایران وعراق و افغانستان و کویت و بحرین هستند. -4

جغرافیای 

 انسانی

 ها، تنگه ها، خلیج ها( المللی )دریاه بینهای  قرار گرفتن در مسیر آبراه

  درصد منابع انرژی جهان( 07برخورداری از مزیت های مهم اقتصادی )

موقعیت 

 استراتژیک 
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ها رابه نمایش گذاشته است. اختالفات قومی و  مختلفی از دین اسالم، مجموعه مختلف و بعضا متضادی از ویژگی

هور و ای را فراروی کشورهای اسالمی قرار داده است که ظ مذهبی در درون کشورهای اسالمی مشکالت عدیده

های مادی و معنوی و انسانی زیادی را  باشد که تاکنون هزینه گسترش پدیده تروریسم یکی از آثار و پیامدهای آن می

 (.Dehghan, and Ketabi and Ja’afarinejad 2016:29برای مجموعه جهان اسالم بوجود آورده است )

رزی و سرزمینی هستند که این مساله باعث ایجاد کشورهای اسالمی از جهات مختلف بعضاً با هم دارای اختالفات م

روحیه شک و بدبینی و ایجا اختالف بین این کشورها شده است، این مساله روند همگرایی و امید به دستیابی به آن 

را همواه با مشکل روبرو می سازد. مطالعه و بررسی وضعیت سیاست و حکومت و جامعه در کشورهای اسالمی 

است که، در بسیاری از این کشورها سازوکار و ساختار یک نظام سیاسی دمکراتیک وجود ندارد  گویای این واقعیت

ز دیدگاه سیاسی، ظاهر در کشورهای اسالمی، ا ها و حاکمان هم تمایلی به این مساله نداشته و ندارند. و اصوال دولت

وهشگران و کارشناسان، جز مواردی اندک، است، از پادشاهی گرفته تا جمهوری، ولی از دید بیشتر پژمتنوع ها  نظام

 .(Badi 2008) های سیاسی بسته و غیردموکراتیک دارند بیشتر کشورهای منطقه نظام

یکی از مشکالت فراروی کشورهای اسالمی که روند همگرایی را با مشکل روبرو ساخته است، مساله گستردگی و 

فیایی جهان اسالم را می توان به یازده منطقه جغرافیایی قلمرو جغرا پراکندگی جغرافیایی کشورهای اسالمی است.

شامل؛ جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، فالت ایران، سیای مرکزی، قفقاز وترکیه، اروپای جنوب شرقی، شمال افریقا، 

(. ازاین رو Hafeznia.2010:139شرق افریقا، غرب افریقا، افریقای مرکزی، و شبه جزیره عربستان تقسیم کرد) 

 شود. کندگی جهان اسالم درسه قاره یکی ازعوامل واگرایی کشورهای اسالمی محسوب میپرا

 بررسي موانع بیروني همگرايي كشورهای اسالمي-2

بیشتر کشورهای جهان اسالم به ویژه در شبه جزیره عربستان و آسیای مرکزی و قفقاز از عدم مشروعیت سیاسی 

ن این کشورها به مردم از یک سو و بدبینی به همسایگان مسلمان خود از برند، عدم اعتماد واتکای دولتمردا رنج می

ای و  ای و فرامنطقه های منطقهسوی دیگر باعث شده تا این دولتمران برای حفظ و بقای رژیم سیاسی خود به قدرت

ان شده است ساز مشکالت زیادی برای آنها زمینهجهانی متوسل شوند. این وابستگی کشورهای اسالمی به ابرقدرت

 باشد. ها می که، وابستگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برخی از این

بنابراین درکنار عوامل داخلی واگرایی کشورهای اسالمی همواره باید به نقش عوامل خارجی هم در این زمینه اشاره 

سربازان این کشور  های مختلف نظامی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس با امریکا و حضور کرد. وجود پیمان

در قالب این ائتالف و اتحاد، همواره به عنوان یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در این کشورها بوده است که باعث 

 تظاهرات و اعتراضات زیادی از سوی مردم علیه نظام سیاسی حاکم شده است.

شورهای اسالمی از موانع زیادی هم رنج می بنابراین در کنار برخورداری از امکانات بیشماری که به آن اشاره شد، ک

برند که فرایند همگرایی این کشورها را با مشکل روبرو می کند که می توان از آنها به عنوان عوامل واگرا یاد کرد، 

اما نکته ای که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد این است که، قلمرو این کشورها در بحث همگرایی شرایط یکسانی 

 ندارد 
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 Source: Authors قلمرو همگرايي كشورهای اسالمي 2شکل

در کنار اشتراکات کشورهای اسالمی که زمینه و بستر مناسبی برای ایجاد همگرایی می تواند باشد، عواملی دیگر 

شورها می توان وجود دارد که از آنها همانطور که قبال اشاره شد، به عنوان عوامل واگرا و یا موانع همگرایی این ک

یاد کرد.این عوامل تاکنون تالش های انجام شده برای ایجاد وحدت و تقریب وهمگرایی این کشورها را با مشکل 

 روبرو نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Source: Authors  های بیرونی کشورهای اسالمی.محدودیت2  های درونی کشورهای اسالمی.محدودیت1  محدوديت های همگرايي3شکل 

این عوامل درحقیقت همان چیزی است که در این جا به عنوان موانع همگرایی برشمرده شده است و می تواند 

تجربه انقالب اسالمی درحل برخی از آنها مورد توجه معضل همگرایی کشورهای اسالمی باشد. در میان موانع زیر 

 افغانستان

 عراق

 بحرين

 افغانستان

 تاجیکستان

 پاكستان وهند

 تركیه

 عراق

 يمن

 سوريه

 لبنان

 

 افغانستان

 تاجیکستان

 هند و پاكستان

 مداخله کشورهای ابرقدرت در امورکشورهای اسالمی



 3198چهارم، پاییز شماره یازدهم، سال  –ی نو در جغرافیای انساني ها شپژوهشي نگر -فصلنامه علمي  498

ایر عوامل گفته شده موقعیت و نقش بیشتری در نسبت به س« وابستگی به ابرقدرت ها»و « مردمی نبودن نظام سیاسی»

ها از عوامل جبری و محیطی این کشورها نیست و می تواند همانند انقالب اسالمی  فرایند همگرایی دارد زیرا، این

 در این کشورها مورد توجه وتحقق قرار گیرد.

 نتیجه گیری و دستاوردهای علمي و پژوهشي

از نیازهای اساسی و مهم حال حاضر این کشورها است، امابه دلیل بی گرچه همگرایی کشورهای اسالمی یکی 

گیری آن امروزه به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. این مساله از این جهت حائز  توجهی به بسترهای شکل

د این توان نظیر مختلف، که می های بی توجه و اهمیت است که کشورهای اسالمی با برخورداری از امکانات و ظرفیت

کشورها و مجموعه جهان اسالم را به عنوان یک قدرت بالقوه در سطح منطقه و جهان مطرح کند، با مشکالت و 

 شماری روبرو هستند. های بی چالش

برای پاسخ به چگونگی ایجاد بستر همگرایی کشورهای اسالمی درحال حاضر در این جا به مشکل مشترک 

های  ها تاثیر دارد پرداخته شده و سپس براساس تجربه یجاد همگرایی آنکشورهای اسالمی که به صورت کلی در ا

انقالب اسالمی برخی راهکارها برای دستیابی به همگرایی پیشنهاد شده است. درادامه برای تبیین این مساله به سه 

مزیت نسبی های این کشورها است که به عنوان  موضوع اشاره شده است؛ موضوع اول معرفی امکانات و توانمندی

ها و موانع همگرایی  تواند روند همگرایی این کشورها را تسهیل بخشد، مساله و موضوع دوم، اشاره به محدودیت می

گیری از چارچوب نظری  و به عبارت دیگر عوامل واگرایی کشورهای اسالمی است. و نهایتا موضوع سوم، بهره

ه بتواند بستر همگرایی کشورهای اسالمی را شناسایی و مناسب به منظور طراحی مدل بومی برای همگرایی است ک

 راهکارهای الزم در این زمینه را پیشنهاد نماید.

یابی به هدف نخست، یعنی بررسی امکانات کشورهای اسالمی، به ظرفیت های مختلف این  دراین مقاله برای دست

( 2و1کلی کشورهای اسالمی )شکل  کشورها اشاره شده است، با این توضیح که ضمن اشاره کلی به جغرافیای

وضعیت جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و وضعیت استراتژیک این کشورها در مجموعه کشورهای جهان 

مشخص شده است و به صورت مختصر به این مهم اشاره شده است که، مجموعه کشورهای اسالمی که از آن به 

درصد مساحت 20درصد جمعیت جهان و22ن ملل متحد، حدود رای در سازما 75جهان اسالم یاد می شود، دارای 

المللی و  های بین جهان را در اختیاردارند، و ضمن قرار گرفتن درنقاط استراتژیک جهان برخوردار از دریاها و آبراهه

ای است که  دسترسی به مسیر های حمل و نقل جهان هستند. همچنین از نظر اقتصادی وضعیت این کشورها به گونه

توان به ظرفیت  ها می درصد منابع انرژی جهان را از نظر نفت وگاز در اختیار دارند. عالوه بر این ظرفیت07دود ح

فرهنگی هم اشاره نمود، برخورداری از دین مشترک )اسالم( و قبله مشترک )کعبه( و پیامبر واحد برخی از وجوه 

 ایی است تا بتوانند توانایی خود رابه فعلیت برسانند.مندی از مزایای همگر مشترک و غیرانکار مسلمان برای بهره

کند اشاره شده  های همگرایی و موانعی که فرایند همگرایی را با مشکل روبرو می در محور دوم مقاله، به محدودیت

است و گفته شده است مهمترین مشکل این کشورها در حقیقت، اختالف درسطح نظام سیاسی و نوع نظام سیاسی 

های سیاسی و وابستگی این کشورها به نظام  ها است که بارزترین آن در اشکال غیردمکراتیک بودن نظاماین کشور

گیری برای این کشورها شده است  دهد و همین مساله زمینه ساز وجود مشکل در تصمیم سلطه خود را نشان می
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ترسیم منافع ملی مشخص برای این ساز عدم  های دولت ملت زمینه ای که در این کشورها چالش (، به گونه0)شکل 

های سیاسی در این کشورها به دلیل مشکالت یاد شده اعتماد به نفس الزم  ای که رژیم . به گونهاست کشورها شده

های معطوف به خارج برای حل مشکالت  کنند از اراده برای حل وفصل مشکالت خود را ندارند و همواره تالش می

توان گفت پرداختن به مساله مهم همگرایی که مبتنی بر تشریک مساعی کشورها با  رو میخود استفاده نمایند، از این 

گیری در سطوح سیاست داخلی و خارجی است در این  های تصمیم یکدیگر و اشتراک نظر در نیازها و اولویت

 وضعیت دور از انتظار شده است.

های  درک حداقل دو موضوع، یعنی توجه به ملتبرای حل این معضل گفته شده است که کشورهای اسالمی نیازمند 

های آنها برای ایجاد همگرایی از  گیری و بکارگیری اراده آنها در این زمینه و استفاده از ظرفیت خود در عرصه تصمیم

یک سو و همچنین دستیابی به استقالل ملی از سوی دیگر است. همچنین تفسیر واقعی از دین، متناسب با واقعیات 

بکارگیر آن در مناسبات سیاست و حکومت در این زمینه الزم است. به همین منظور انقالب اسالمی ایران  جامعه و

به عنوان یک الگوی نسبتا کارآمد که توانسته است به این مراحل دست پیدا کند اشاره شده است، انقالب اسالمی با 

تقالل سیاسی و تمامیت ارضی، توانسته است گیری از حمایت مردمی، اس ساالری دینی و بهره تشکیل نظام مردم

گیری ازحمایت  های زیادی که می توانست باعث فروپاشی آن شود در زمینه داخلی و خارجی از طریق بهره بحران

های  مردمی حل نماید، مقابله با هشت سال تجاوز نظامی دشمن که با حمایت جهانی همراه بود و حل وفصل بحران

زلزله و امثال آن توانسته است رابطه متقابل ملت و دولت در بسیاری از زمینه ها نشان دهد مختلف از جمله سیل و 

های منحصر بفرد انقالب اسالمی است. از این رو اگراین تجربه در سایر کشورهای  توان گفت این از ویژگی و لذا می

ها و درک مشترک از نیازها و  ا و ملته انداز مناسبی از همکاری دولت تواند چشم اسالمی هم تحقق پیدا نماید می

 های داخلی و خارجی کشورها را فراهم آورد که در راس آن نیاز به همگرایی است. اولویت

در این قسمت ضمن اشاره به ظرفیت های مختلف انقالب اسالمی به این مساله تاکید شده است که کشورهای 

های همگرایی را تسهیل بخشند. البته با ترسیم  گیرند و زمینهتوانند از تجربیات انقالب اسالمی الگو ب اسالمی می

های انقالب اسالمی یکسان نیست و بدیهی  مندی از ظرفیت ( گفته شده است که وضعیت کشورها برای بهره2)شکل 

است که همه کشورهای اسالمی نسبت به انقالب اسالمی نگاه واحدی نداشته باشند و آن را حتی به عنوان مانع 

رفت منطقه تلقی نمایند که این هم به دلیل متاثر شدن از سیاست وابستگی آنها و تحت تاثیر قرارگرفتن از پیش

توان کشورها را به لحاظ اشتراک نظر و اختالفاتی که دارند در موضوع  تبلیغات کشورهای سلطه گراست، لذا می

 بندی نمود.  گرا( و)واگرا( دستههای انقالب اسالمی به کشورهای )هم همگرایی و برخوردار از ظرفیت

استفاده شده است، تالش شده است با بررسی منابع موجود و « تحلیلی -توصیفی»در این تحقیق که با روش 

ای، به منظور همگرایی کشورهای اسالمی، ظرفیت های انقالب اسالمی بیان گردد. و نهایتا با هدف مطالعات کتابخانه

های انقالب ی پوشش بحث همگرایی کشورهای اسالمی براساس ظرفیتطراحی چارچوب نظری مناسب برا

اسالمی، تالش شده است بین نظریه همگرایی کارکردی، و نظریه پخش ارتباط مفهومی برقرار شود، از این رو بین 

ظریه ن»، با مفهوم)اشاعه( در«همگرایی کارکردی است»( که به معنای سریز شدن در نظریه spill overمفهوم)تسری( )

پردازند که اگرتجربیات  گیری شده است که در هر دو نظریه به این مساله می ارتباط برقرار شده است و نتیجه« پخش
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و یا ایده و خالقیت خاصی در یک کشور از مجموعه کشورهایی که اشتراکاتی دارند پدید آید و کارآمدی خود را 

تواند در آینده به سایر  ها می ها و ملت ام شده بین دولتنشان دهد، این موضوع براثر مناسبات و ارتباطات انج

کشورهای دیگر هم سرایت و مورد قبول قرار گیرد. از این رو برخی ازتجربیات انقالب اسالمی در زمینه سیاست و 

تواند به عنوان یک ارزش و الگوی و  حکومت و استقالل که در انقالب اسالمی کارایی خود را نشان داده است، می

تجربه مورد استفاده سایر کشورهای اسالمی هم قرارگیرد. استفاده از حمایت و ظرفیت مردمی در مقابله با پدیده 

 رود.  داعش در سوریه و عراق نوعی از این ظرفیت برای حل مشکالت داخلی و خارجی به شمار می

ن خود هستند تخست از کشوری که های و تجارب موفق که قابل سرایت به پیرامو براساس نظریه پخش همواره ایده

کند همچنین  باشد سرایت می از آن برخوردار است به عنوان کشور مبداء، به کشورهای دیگر که کشورهای مقصد می

موضوع پخش، ابزار پخش، برخی دیگر از ارکان این نظریه هم مورد توجه قرار گرفته است از این رو، از انقالب 

از کشورهای اسالمی به عنوان مقصد پخش استفاده شده است. در ادامه از  اسالمی به عنوان مبداء پخش و

های انقالب اسالمی یعنی )برخوردار از نظام مردمی، پیوند دهنده دین و سیاست در حکومت، مقابله با نظام  ظرفیت

ز انقالب اسالمی تواند ا سلطه حفظ استقالل و برخودار ازنظام معرفتی(، به عنوان، موضوعاتی یاد شده است که می

تواند  به عنوان یک تجربه به سایر کشورها سرایت کند، این تبادل تجربیات از انقالب اسالمی به کشورهای دیگر، می

های انقالب اسالمی را برعهده  های مختلف به عنوان ابزار پخش که وظیفه انتقال ظرفیت از طریق نهادها و سازمان

ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان  ، حوزه های علمیه و دانشگاهدارند انجام شود. وزارت امورخارجه

 باشند. ها می کنفرانس اسالمی، مجمع تقریب اسالمی، برخی از این سازمان

ها دقیقا از طریق نظریه نوکارکردگرایی هم تطبیق شده است، زیرا براساس پیش فرض  این انتقال تجربیات و ظرفیت

تواند  ای مختلف است که می ی برخوردار از اشتراکات مختلف به عنوان یک سیستم با کار ویژهاین نظریه، کشورها

های موفق و کارآمد در هریک از اجزاء به عنوان یک کار ویژه در سایر کشورها هم سرایت کند. براین اساس  ارزش

جاب و پوشش، شعارهای انقالبی، های، تظاهرات، ح ها و الگوهای انقالب اسالمی پس از پیروزی آن در قالب ارزش

های مردمی و اسالمی که غالبا رویکرد مذهبی و ضد غربی داشت در کشورهای پیرامون مثل عراق، افغانستان،  جنبش

 پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس سرایت کرد.

م و ارائه راهکار، به ای که در این جا بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است برای حل وفصل مشکالت جهان اسال نکته

باشد به  جای صرفا توصیه به مشترکات مذهبی در قالب وحدت و تقریب که مورد مناقشه و اختالف بین کشورها می

های انقالب  باشد اشاره شده است. لذا بیشتر تاکید در انتقال ظرفیت تجربیات عملی که نیاز اصلی این کشورها می

د مردمی بودن انقالب اسالمی و استقالل آن بوده است که وجه بارز آن در اسالمی به کشورهای اسالمی، بررویکر

تواند در سایر کشورها  حال حاضر است و گفته شده است این تجارب محقق به عنوان ظرفیت انقالب اسالمی می

های مردمی و به زیرکشیده شدن  گیری قیام هم اتفاق بیفتد، موضوعی که با عنوان بیداری اسالمی و شکل

 های مختلف در این کشورها قابل مطالعه و ارزیابی است. دیکتاتوری
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