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چكيده
اسالمى  كشورهاى  ميان  همگرايى  در  مطلوب  كانونى  نقاط  به  دستيابى 
اجتناب ناپذير  را  همگرايى  چنين  براى  مطلوب  چشم انداز  ترسيم  ضرورت 

مى سازد. چشم انداز، آينده واقعى، معتبر و جذاب براى كشورهاست.
وحدت فرآيندى بين رشته اى با ماهيت تعاملى است كه ضرورت توجه به 
نيز  و  فرهنگى  و  ژئوپليتيك  سياسى،امنيتى،  اجتماعى،  فنى،  اقتصادى،  اليه هاى 
ويژگيهاى  از  يكى  مى كند.  ايجاب  را  مختلف  غيردولتى  و  دولتى  آفرينان  نقش 
بارز وحدت و همگرايى كشورهاى اسالمى درهم تنيدگى و نامريى بودن مرزهاى 

موضوعى است.
مورد  مختلف  ابعاد  در  اسالم  جهان  همگرايى  چشم انداز  مقاله،  اين  در 
بررسى قرار گرفته و راهبردهاى فرا روى كشورهاى اسالمى به همراه چالش ها و 

فرصت هاى آن ارائه مى شود.    
همگرايى  راهبردى،  و  مفهومى  مدل  چشم انداز،  كليدى:  واژه هاى 

اقتصادى.
 

ارائه ى مدل مفهومى و راهبردى 
بررسى تجربه هاى پيشين در فراهم نمودن زمينه هاى وحدت امت اسالمى 
به  نسبت  جامع  راهبردى  و  مفهومى  رويكرد  فقدان  كه  است  آن  از  حاكى 
تمامى وجوه وحدت امت اسالمى سبب شده است كه تالش هاى گذشته در 
شتاب آهنگ وحدت امت اسالمى نقطه اثر مطلوب را نداشته باشد. مهمترين 
تالش هايى را كه در اين زمينه انجام گرفته است مى توان اين گونه برشمرد :

ميثاق  سليم،  عبدالمجيد  شيخ  عالمه  رهبرى  به  قاهره  در  دارالتقريب 
مؤسسان توسط عالمه محمدمهدى شمس الدين، مؤسسه ى خيريه ى آيت ا... 
العظمى خويى، تجربه ى علمى آيسسكو )سازمان علمى، آموزشى و تربيتى 

سازمان كنفرانس اسالمى( و مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى.)1(
ابتكار  طرح  شناختى  و  روانى  زمينه ى  تئوريك  لحاظ  به  وضعى  چنين 
كشورهاى  ائتالف  و  اتحاد  بانى  عنوان  به  را  ايران  اسالمى  جمهورى  عمل 
اسالمى در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى، دفاعى و امنيتى 
برقرارى  براى  مهم ترين تالش  مى رسد  نظر  به  كه  است. چرا  نموده  فراهم 
ائتالف، فراهم نمودن زمينه هاى شناختى و جغرافياي معرفتى مشترك است.)2(

وحدت جهان اسالم از اجزاء مختلف و درهم تنيده اى تشكيل شده است 
و ماهيت اين درهم تنيدگى نيز به گونه اى است كه هيچ يك از اجزاء آن را 

نمى توان جدا از هم در نظر گرفت. )نگاره 1(
 بنابراين، وحدت اساسًا فرايندى بين رشته اى با ماهيت تعاملى است كه 
ضرورت توجه به اليه هاى اقتصادى، فنى، اجتماعى، سياسى، امنيتى، ژئوپليتيك 

و فرهنگى و نيز نقش آفرينان دولتى و غيردولتى مختلف را ايجاب مى كند.

همان گونه كه در نگاره 1 مالحظه مى شود يكى از ويژگى هاى بارز و 
حدت و همگرايى كشورهاى اسالمى درهم تنيدگى و نامرئى بودن مرزهاى 
موضوعى است. به عبارت ديگر، ممكن است بخشى از مسأله جنبه ى سياسى 
داشته باشد اما در عين حال، درآميخته با بخش هاى فرهنگى و اقتصادى نيز 

باشد.)3(
تالش نوشتار حاضر در جهت طراحى اركان مدل مفهومى و راهبردى 
است كه ضمن توجه به وجوه مختلف وحدت كشورهاى اسالمى، هم زمان 
به لحاظ راهبردى بتواند به فرصت ها و تهديدات و نقاط ضعف و قوت هر 

يك از اين وجوه و اركان نيز نظر داشته باشد.

نگاره 1: چارچوب مفهومى وحدت جهان اسالم

چارچوب  مى كند،  ايجاب  تقليل گرايى  نوع  هر  از  پرهيز  و  جامع نگرى 
مفهومى اى ارائه شود كه بتواند مدل راهبردى وحدت كشورهاى اسالمى را 
مشخص و تبيين نمايد. به عبارت روشن تر، در شناسايى مزيت هاى موجود 
درميان هر يك از كشورهاى اسالمى رويكردها و داده هاى متفاوت و شايد 
متضاد و متناقضى وجود داشته باشد. بنابراين، قبل از شناسايى موانع وحدت 
كشورهاى اسالمى و چاره انديشى براى آن ها بايد خاطر نشان ساخت كه با 
توجه به طيف وسيعى از رويكردهاى مختلف موجود در اين زمينه، ضرورت 
داشتن چارچوب نظرى و مدل مفهومى براى مشخص نمودن دامنه ى بررسى 
و تجويز راه كارهاى مناسب از اهميت بسزايى برخوردار است. به طورى كه 
براى ارائه ى راهبرد، ضرورى است كه امر گردآورى داده ها، تحليل و پردازش 

آن ها از يك الگوى نظرى مشترك تبعيت كند.
به اين منظور زمينه هاى مورد بررسى براى اتحاد كشورهاى اسالمى را 
مى توان به صورت تعاملى و در يك ماتريس چندبعدى )SWOT( نشان داد.  

)جدول 1( 

وحدت جهان اسالم   
چشم انداز آینده های جهان اسالم

)قسمت پنجم(
  سرلشكرپاسدار دكتر سیديحیى صفوى 

 دانشيار جغرافياى سياسى دانشگاه امام حسين عليه السالم  
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زمينه هاى  به  توجه  فوق  مدل  در  رفته  كار  به  فكرى  نوآورى 
خواهد  اشاره  كه  گونه  همان  است.  اسالم  وحدت   )Cognetive(شناختى
شد زمينه هاى شناختى به لحاظ مفهومى متن  )Context( تحقق ديگر وجوه 
و  خود  محيط  با  انسان  تعامل  چگونگى  درك  است.  اسالم  جهان  وحدت 
هم چنين كنشگرى واحدهاى سياسى به عنوان ارگانيسم هاى زنده و در تعامل 
 Cognitive( پيوسته ى فضايى با يكديگر از جمله موضوعات علوم شناختى

Science( به شمار مى رود.)4(
آن چه تاكنون در خصوص رابطه ى ميان علوم شناختى و جغرافيا مطرح 
شده است، بيش تر در مورد فناورى هاى مرتبط با جغرافيا بوده است، حال آن 
كه علوم شناختى در حوزه ى ژئوكالچر، فرهنگ راهبردى، ژئوپليتيك، حقوق 
و روابط بين الملل مى تواند زمينه ساز تجزيه و تحليل هاى عميق علمى، درك 

مناسب و تدبير راهبردهاى مؤثر باشد.
 GIS كاربرد علم شناخت در جغرافيا تنها منحصر به استفاده از ابزارهاى
نيست، بلكه شناخت زيرساخت تعيين و درك عوامل تأثيرگذار و چندبعدى 
بر كنشگرى و تعامل انسان با مفروضات معين در محيط هاى متنوع جغرافيايى 

است.
راهبردى  مدل  مختلف  حوزه هاى  ميان  هم پوشانى  و  هم افزايى  قابليت 
از ويژگى هاى منحصر به فرد رويكرد شناختى است. در اين رويكرد ضمن 
نقاط ضعف و قوت داخل واحدهاى سياسى، تهديدات و  تجزيه و تحليل 
فرصت هاى فضاى بين المللى نيز مورد توجه قرار مى گيرد. از اين رو، چنين 
رويكردى مى تواند امكان دستيابى به رويكردى تمام نگرانه  هم از حيث كيفى 
با ويژگى هاى  و هم كمى جهت فهم مناسبات ميان واحدهاى جهان اسالم 

جغرافيايى متنوع و منحصر به فرد را به دست دهد.
الگوى SWOT به كار رفته در مدل راهبردى اين بررسى را مى توان از 
يك سو به يك واحد سياسى واقع در يك موقعيت جغرافيايى معين و از سوى 

ديگر به جهان اسالم، با تعيين موقعيت جغرافيايى خاص خود، تعميم داد.
براى روشن تر شدن هر چه بيش تر ماتريس مدل راهبردى فوق مى بايد 
هر يك از سلول هاى آن را به طور مختصر شرح داد. در اين جا به عنوان 
و  نقش  راهبردى،  مدل  اركان  تعامالت  شدن  روشن تر  منظور  به  و  نمونه 
اهميت فرهنگ در گسترش يا كندى آهنگ وحدت و همگرايى كشورهاى 
اسالمى برگزيده شده است. شايان توجه است كه ارتباطات مورد بررسى را 
به رابطه ى ديگر مالحظات در بررسى وحدت كشورهاى اسالمى نيز مى توان 

نسبت داد.
)CS)5: به بررسى نقاط قوتى كه به لحاظ فرهنگى براى وحدت كشورهاى 

اسالمى وجود دارد و نيز نقاط قوتى كه وحدت جهان اسالم براى پايدارى 
و مقاومت از بعد فرهنگى در هر يك از كشورهاى اسالمى به دست مى دهد 

اختصاص دارد. تقويت جنبه ى مشترك و استفاده از فرصت ها و پتانسيل هاى 
موجود مى تواند موجب تحكيم همبستگى كشورهاى اسالمى شود.

)CW)6: در ذيل اين نشانه، نقاط ضعفى كه وجوه فرهنگى حاكم بر كشورهاى 

اسالمى براى وحدت و همگرايى به وجود مى آورد و بالعكس نقاط ضعفى 
كه ممكن است در ابعاد فرهنگى جهان اسالم به وجود آيد مورد توجه قرار 

گرفته است.
وحدت  براى  فرهنگى  نظر  از  كه  فرصت هايى  به  رابطه  اين  در   :CO)7(

براى  وحدت  كه  هايى  فرصت  به  نيز  و  است  فراهم  اسالمى  كشورهاى 
توسعه ى فرهنگى به وجود مى آورد اشاره خواهد شد.

)CT)8: در اين رابطه تهديدهاى ناشى از وجوه فرهنگى حاكم در هر يك از 

بالد اسالمى براى فرايند وحدت كشورهاى اسالمى و نيز تهديدات احتمالى 
ناشى از همگرايى كشورهاى اسالمى براى كشورهاى اسالمى مورد بررسى 

قرار مى گيرد.
كمك شايان توجه اين ماتريس به انجام پژوهش، مشخص نمودن دامنه ى 
تحقيق)9(است. به عبارت روشن تر، ما هفت قلمرو)10( اصلى داريم كه در ذيل 
هر يك، چهار شاخص مهم و راهبردى وجود دارد. فهم و شناسايى اين چهار 
شاخص براى فهم و بررسى ايجاد زمينه هاى اتحاد يك دولت - ملت اسالمى 
با هر يك از كشورهاى اسالمى و چگونگى ارائه ى راهبرد ضرورى هستند. 

اين هفت قلمرو كليدى براى بررسى زمينه هاى وحدت ميان يك دولت- 
ملت اسالمى و هريك از دولت هاى كشورهاى مسلمان به همراه شاخص هاى 
مربوط را مى توان به صورت انتزاعى در چهار حوزه ى مهم به شرح ذيل بيان 

نمود:

1- حوزه ى اقتصادى
 نقاط قوت موجود در مناسبات اقتصادى فى مابين

 نقاط ضعف موجود در مناسبات اقتصادى فى مابين
 فرصت هاى موجود در مناسبات اقتصادى فى مابين
 تهديدهاى موجود در مناسبات اقتصادى فى مابين

2- حوزه ى نظامى
 نقاط قوت موجود در مناسبات نظامى فى مابين

 نقاط ضعف موجود در مناسبات نظامى فى مابين
 فرصت هاى موجود در مناسبات نظامى فى مابين

تهديدهاى موجود در مناسبات نظامى فى مابين

3- حوزه ى شناختى
 نقاط قوت موجود در مناسبات شناختى فى مابين

زمينه هاى وحدت
شاخص ها

ژئوپليتيك
(Geopolities)

اجتماعى
(Social)

امنيتى
(Security)

سياسى
(Political)

دفاعى
(Defense)

اقتصادى
(Economy)

شناختى
(Cognitive)

جهان اسالم
بررسى موردى
 كشورهاى اسالمى

(Strength)قوتGSSSSSPSDSESCS

(Weakness)ضعفGWSWSWPWDWEWCW

(Opportunity)فرصتGOSOSOPODOEOCO

(Threat)تهديدGTSTSTPTDTETCT

)SWOT(جدول1: مدل راهبردى وحدت كشورهاى اسالمى در قالب ماتريس 
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 نقاط ضعف موجود در مناسبات شناختى فى مابين 
 فرصت هاى موجود در مناسبات شناختى فى مابين
 تهديدهاى موجود در مناسبات شناختى فى مابين

4- حوزه ى سياسى 
 نقاط قوت موجود در مناسبات سياسى فى مابين

 نقاط ضعف موجود در مناسبات سياسى فى مابين
 فرصت هاى موجود در مناسبات سياسى فى مابين
 تهديدهاى موجود در مناسبات سياسى فى مابين

دخيل  و  وحدت  زمينه هاى  مفهومى  و  نظرى  بررسى  با  مى رود  انتظار 
مدل  در  شده  ذكر  حوزه هاى  از  يك  هر  در  كليدى  نقش آفرينان)11(  نمودن 
اسالم  امت  وحدت  اجرايى  زمينه هاى  و  نظرى  مقدمات  بتوان  راهبردى 
و  گروه ها  به  شكل بخشى  و  ايجاد  گرو  در  مهم  اين  نمود.انجام  فراهم  را 
كميته هاى مطالعاتى تخصصى در هر يك از حوزه هاى راهبردى تعيين شده 
است. كميته هاى مطالعات با تكيه بر چشم انداز تدوين شده و اجماع نظرهاى 
كارشناسانه، مأموريت تدوين، مستندسازى و تبيين زمينه هاى وحدت را آن 
به عهده  اشاره شد،  به آن  گونه كه در چارچوب مفهومى و مدل راهبردى 

خواهند داشت.
بازتعريف  مفهومى  زمينه هاى  كيفى  و  كّمى  صورت  دو  به  تبيين  اين 
اراده  اسالمى  كشورهاى  كه  گونه  آن  را،  اسالم  جهان  وحدت  چشم انداز 
رقم  است،  كرده  اراده  سرمايه دارى  جهانى  نظام  كه  گونه  آن  نه  و  كرده اند 
مأموريت ها  تعيين  راهبردها،  ارائه ى  چشم انداز،  ترسيم  از  پس  زد.  خواهد 
نظر  به  منطقى و ضرورى  مذكور  بر شاخص هاى  مبتنى  اقدام  برنامه هاى  و 
مى رسد. شاخص هاى مرتبط جغرافيايى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و دفاعى 
با برخوردارى از روايى و پايايى مناسب مقوم نگرشى قابليت محور و همگرا 
بر مبناى استعداد و شايستگى ها و ظرفيت هاى بالقوه ى ملل اسالمى است كه 
ما را به تالش و حركت بيش از پيش در مسير جهانى سازى قدرت اسالم 
به  بخشى  آگاهى  هم چنين  مى نمايد.  ترغيب  انداز  تدوين چشم  مراحل  در 
از  متأثر  و  وحدت  پيش بينى  قابل  دستاوردهاى  افق  به  نسبت  اسالمى  ملل 
روند توسعه ى قابليت هاى جهان اسالم را مى توان از ديگر الزامات حركتى 
هماهنگ به سوى آينده اى جذاب، مطلوب و تحقق يافتنى براى امت اسالمى 

به حساب آورد.
انقالب  معظم  رهبر  خامنه اى،  ا...العظمى  آيت  حضرت  كه  هم چنان 
اسالمى، در هشتمين اجالس سازمان كنفرانس كشورهاى اسالمى فرموده اند:   
»امروز بايد ابتكار عمل را به دست گيريم و از حالت انفعال به حالت 

ابتكار در آييم.«
دست يافتن به چنين پيشرفتى در گرو بالندگى انديشه و ارائه ى الگوهاى 
و  جغرافيا  حوزه ى  جمله  آن  از  و  مختلف  دانشى  حوزه هاى  در  محققانه 

رشته هاى مرتبط با آن است.
هرگونه كه به جهان اسالم بنگريم، بعد جغرافيايى آن نقش آفرين است، 
از جمله وحدت كشورهاى جهان اسالم و استفاده از فرصت ها و مزيت هاى 

راهبردى جهت حل مشكالت داخلى، منطقه اى و جهانى.
به  دستيابى  براى  رشته اى  ميان  و  راهبردى  رويكردى  اتخاذ  ضرورت 
الگوهاى مؤثر بر همگرايى و ائتالف كشورهاى جهان اسالم با تأكيد بر ابعاد 

متنوع جغرافيايى اجتناب ناپذير است.
قرآن و هم چنين  و  اسالم  متعالى  آموزه هاى  از  متأثر  الگوهاى  بر  تأكيد 

استكبار  تفرقه افكنانه ى  راهبرد  خنثى سازى  جهت  در  جغرافيايى  مزيت هاى 
جهان  وحدت  مهم  دستاوردهاى  ديگر  از  اسالمى  كشورهاى  بين  جهانى 
اسالم خواهد بود. وحدت و يكپارچگى جهان اسالم در عرصه هاى مختلف 
دستاوردهاى مهمى را در بردارد. برخى از مهم ترين اين دستاوردها به شرح 

ذيل هستند :
اتحاديه ها و سازمان هاى سياسى موجود  تقويت  دستاوردهاى سياسى: 
از قبيل سازمان كنفرانس اسالمى، دريافت حق وتو براى كنفرانس اسالمى و 

عضويت در شوراى امنيت سازمان ملل 
سوء  بر  غلبه  براى  مناسب  سازوكار  تمهيد  شناختى:  دستاوردهاى 

برداشت ها و طرح مفروضات مقوم همگرايى و وحدت
و  اسالمى  كشورهاى  مشترك  بازار  تشكيل  اقتصادى:  دستاوردهاى 

تقويت بانك توسعه ى اسالمى
دستاوردهاى فرهنگى: تقويت صنعت گردشگرى بين كشورهاى اسالمى

دستاوردهاى دفاعى: تقويت همكارى هاى دفاعى و امنيتى 
موضوعات  براى  اسالمى  داورى  ديوان  تشكيل  حقوقى:  دستاوردهاى 

مورد اختالف بين دولت هاى اسالمى 
 

آينده ى همگرايى اقتصادى
ساختارهاى اقتصادى كشورهاى اسالمى بسيار ضعيف و شكننده است؛ 
سياست هاى ارزى اين كشورها بر پايه ى درستى واقع نشده و بازدهى نيروى 
كار در آن ها بسيار پايين است؛ اقتصادهاى آن ها بيش تر دولتى است؛ فساد 

مالى زياد است؛ اقتصادها مكمل نيستند و معموال تك محصولى اند.   
بنابراين، مسأله ى اصلى اى كه اين كشورها با آن روبه رو هستند، بازسازى 
ساختارهاى اقتصادى و همكارى گسترده ى اقتصادى بين آن هاست تا از اين 

طريق امكانات بهترى براى زندگى شهروندانشان فراهم كنند.
در زمينه ى همكارى اقتصادى بين كشورهاى اسالمى دو كار عمده انجام 
شده است؛ يكى به صورت نظرى و ديگرى در عمل. آن چه هنوز به صورت 
يك طرح، انديشه يا نظر است، مسأله ى تشكيل بازار مشترك اسالمى است 
كنفرانس  ششم  اجالس  در  شد.  پيشنهاد  مصر  طرف  از   1981 سال  در  كه 
سران كه در سال 1991 در سنگال تشكيل شد، بارديگر طرح همكارى هاى 
گسترده ى اقتصادى بين كشورهاى عضو تا سرحد ادغام اقتصادى، كاهش يا 
حذف تدريجى تعرفه و ديگر موانع تجارى مورد بررسى قرار گرفت. برخى 
از پژوهشگران معتقدند كشورهاى اسالمى آمادگى الزم را براى فعاليت هاى 
اقتصاد  مانند شوراى  اقتصادى  اقتصادى در سازمان هاى منطقه اى  گسترده ى 
اقتصادى  اتحاديه ى  و  اكو  اوپك،  عرب،  مشترك  بازار  عرب،  اتحاديه ى 
حقيقت،  در  دارند.  مشترك  بازار  تشكيل  تا سرحد  آفريقا  غرب  كشورهاى 
اتحاديه ى   17 از  تا   15 در  جمعى  يا  فردى  صورت  به  اسالمى  كشورهاى 
آفريقايى، در هر چهار اتحاديه ى آسيايى و 11 اتحاديه ى وابسته به كميسيون 
دارند.)12(البته  حضور   )UNCTAD(متحد ملل  سازمان  توسعه ى  و  تجارت 
اسالمى  كشورهاى  ساختار  ضعف هاى  به  توجه  با  پژوهشگران  از  برخى 
معتقدند كه زمينه ى عملى تشكيل بازار مشترك اسالمى هنوز فراهم نيست و 

به زمان احتياج دارد.)13(
باقى  انديشه  تاكنون به صورت يك  بازار مشترك اسالمى  اگرچه طرح 
مانده است، تشكيل بانك توسعه ى اسالمى را، در سال 1975، مى توان اولين 
گام عملى در جهت توسعه ى اقتصادى كشورهاى اسالمى به حساب آورد. 
هدف اين بانك سرمايه گذارى در طرح هاى زيربنايى كشورهاى عضو و وام 
خارجى  تجارت  توسعه ى  و  توليدى  طرح هاى  براى  كشورها  اين  به  دادن 
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آن هاست. 
يك نياز فورى به سياست هاى اقتصادى مؤثر و منطقى به منظور دستيابى 
به خوداتكايى در توليد، به خصوص در بخش كشاورزى و تأمين غذا براى 
بزرگ ترين  شايد  امر  اين  كه  دارد  وجود  جهان  بقيه ى  به  وابستگى  كاهش 
چالش رودروى مسلمانان تحت نظام جهانى شدن باشد. خوداتكايى با تشويق 

به توليد داخلى، امنيت ملى را باال مى برد.
بايد با همكارى چند كشور، مقدماتى براى تشويق به توليد منطقه اى با 
براى تجارب كشاورزان  پشتوانه ى قوى تحقيقى، آموزشى و سرمايه گذارى 
كوچك فراهم شود. اقتصاد بر پايه ى علم جديد، تكنيك هاى جديد را براى 
اقتصادى  بايد محيط  ابداع كرده است. دولت ها  بهبود ميزان توليد و رقابت 
سالمى را بر پايه ى سياست هاى اقتصادى كالن مناسب براى تسهيل آزادى 
بازار و ايجاد انگيزه فراهم آورند. مؤسسات مالى مثل بازارهاى پول، بازارهاى 
ضرورى  اسالمى  جوامع  در  توسعه  ارتقاء  براى  سرمايه  بازارهاى  و  سهام 
هستند. هم چنين تأكيد بر عوامل بومى و محيطى در توسعه براى تداوم رشد 

ضرورى است.
راه اندازى  در  تحرك  عامل  افزايش  منظور  به  بايد  اقتصادى  همكارى 
و  تجارى  آزاد  مناطق  چندجانبه،  و  دوجانبه  توافقات  گمركى،  اتحاديه هاى 
تجارت  براساس  نسبى  مزيت  نظريه ى  گيرد.  صورت  منطقه اى  گروه هاى 
به  بقيه ى جهان،  با  تجارت  به  نسبت  اسالم،  محدوده ى جهان  در  منطقه اى 
مسلمانان بهتر كمك مى كند. مسلمانان براى افزايش قدرت معامله ى جمعى و 
تأثيرگذارى شان بر اقتصاد جهانى، بايد قادر به رعايت استانداردهاى بين المللى 

و كسب مزيت نسبى باشند.
 

چالش ها و فرصت هاى فرا روى همگرايى اقتصادى
با وجود توانمندى ها و ظرفيت هاى اقتصادى كشورهاى اسالمى و »اراده ى 
سياسى« موجود در بين بعضى از سران كشورهاى اسالمى در اين راستا، به نظر 
مى رسد چشم انداز همگرايى بين كشورهاى اسالمى با چالش ها و فرصت هاى 

متعددى مواجه است كه برخى از آن ها در ذيل ارائه مى شود :)14(
 

چالش ها
و  مبادالت  سطح  اقتصادى،  اتحاديه هاى  ايجاد  اصلى  شروط  از  يكى   -1
ارتباطات كشورهاى عضو با يكديگر است. كشورهاى اسالمى با وجود اين 
كه حدود يك سوم تعداد كشورهاى جهان را تشكيل مى دهند، از مبادالت 
چندانى با يكديگر برخوردار نيستند. به عنوان مثال، فقط حدود 10 درصد 
كشورهاى  ساير  با  آن  بقيه ى  و  يكديگر  با  كشورها  اين  خارجى  تجارت 

غيرمسلمان است.
2- در اكثر بلوك هاى اقتصادى و تجارى يك كشور به عنوان قطب اصلى 
اقتصادى مطرح است كه ساير كشورها با همكارى اين كشور قدرتمند اهداف 
كشورهاى  بين  در  كه  مى رسد  نظر  به  مى برند.  پيش  به  را  خود  اتحاديه ى 

اسالمى چنين كشورى وجود ندارد.
سطح  كه  شده  باعث  اسالمى  كشورهاى  اكثر  در  صادرات  تنوع  عدم   -3
بيش تر  اسالمى  كشورهاى  گردد.  محدود  يكديگر  با  كشورها  اين  تجارت 
صادرات مواد اوليه داشته و نيازمند كاالى ساخته شده اند.سهم مسلمانان از 

بازار سرمايه ى جهانى كمتر از 2 درصد است.
تصميمات  و  مصوبات  به  مسلمان  كشورهاى  اكثر  عملى  الزام  عدم   -4
و  كرده  كم رنگ  بسيار  عمل  در  را  مذاكرات  نتايج  كه  مربوطه  اتحاديه هاى 

با وجود صرف نيروى انسانى و منابع مالى فراوان در صحنه ى عمل چندان 
نمود پيدا نكرده است.

5- در اكثر كشورهاى اسالمى اداره ى اقتصاد كشورها، مبتنى بر نظام اقتصاد 
اسالمى نيست و اين كشورها با توجه به ديدگاه هاى حكامشان به طرف يكى 

از نظام هاى اقتصادى غيراسالمى متمايل هستند.
6- عدم توسعه يافتگى اكثر كشورهاى اسالمى موجب شده كه حاصل جمع 
همكارى هاى اقتصادى بين آن ها مزاياى چندانى براى آن ها نداشته باشد. به 
مديريت،  فناورى،  توليد،  لحاظ  از  عضو  كشورهاى  اكثر  كه  وقتى  عبارتى، 
صادرات، صنعت و... توانايى چندانى ندارند، امكان اين كه اتحاد آن ها منافع 

اقتصادى كوتاه مدت داشته باشد، ضعيف است. 
اقتصاد جهان اسالم؛ از آن جا  7- وجود نقاط ضعف در سطوح ساختارى 
برگزيده اند،  را  دولتى  يا  سرمايه دارى  اقتصاد  اسالمى  كشورهاى  اغلب  كه 
با  براين، كشورهاى اسالمى  آمده اند. عالوه  نقايص ساختارى آن گرفتار  به 
براساس گزارش  مواجه اند.  بدهى هاى خارجى  بزرگ حجم سنگين  معضل 
بانك توسعه ى اسالمى، اين مبلغ در سال 1996 به 8/618 ميليارد دالر بالغ 

مى شود.)15(
8- افزايش جّدى جمعيت كشورهاى اسالمى موجب شده كه سرمايه گذارى 
درآمد مّلى در بخش اجتماعى اجتناب ناپذير بوده و اين وضع موجب مى شود 

سرمايه گذارى اقتصادى كم ترى در جوامع اسالمى صورت گيرد.
 

فرصت ها 
به واسطه ى  انسانى: جهان اسالم  منابع  نقاط قوت در حوزه ى  1- وجود 
به  اميد  نرخ  رشد  جمله  )از  جمعيتى  كيفى  و  كمى  عامل  چند  شدن  جمع 
نفر  ميليارد  يك  بر  بالغ  مير(  و  مرگ  كاهش  و  ولد  و  زاد  افزايش  زندگى، 
بالقوه  بازار  يك  تنها  نه  ارزشمند،  انسانى  سرمايه ى  اين  مى شود.  شامل  را 
توليدى محسوب  نيروى عظيم  اقتصادى يك  و  فكرى  لحاظ  به  است،بلكه 

مى شود.
2- وجود و ظهور نقاط قوت در حوزه ى منابع طبيعى: جهان اسالم منابع 
بزرگى در اختيار دارد. ذخاير نفتى خاورميانه 60 درصد ذخاير نفتى جهان 
را تشكيل مى دهد و اين منطقه توليد 40 درصد نفت جهان را تأمين مى كند. 
تاكنون كل ذخيره ى نفت جهان اسالم به رقمى بيش تر از 60 درصد مصرف 
نيز سپرده ها و سرمايه هاى  اين، در حوزه ى مالى  بر  جهانى مى رسد. عالوه 
متعلق به مسلمانان در كشورهاى غربى به بيش از 8/618 ميليارد دالر تا 1000 

ميليارد دالر بالغ مى شود.)16(
واسطه ى  به  اسالم  جهان  راهبردى:  حوزه ى  در  فرصت ها  وجود   -3
ظرفيت هاى طبيعى و انسانى و به واسطه ى جايگاه نفت در اقتصاد جهانى، 
موقعيت راهبردى را در اقتصاد و ديپلماسى بين المللى به خود اختصاص داده 

است.
 

راهبردهاى همگرايى اقتصادى
را  زير  موارد  اقتصادى،  همگرايى  راستاى  در  بايد  اسالمى  كشورهاى 
تعقيب كنند تا تغييرى در وضعيت آن ها صورت گيرد و همگرايى اقتصادى 

كشورهاى اسالمى افزايش يابد :)17(
به  وابستگى  كاهش  براى  جمعى  دسته  خوداتكايى  و  اسالمى  وحدت   -1
غيرمسلمانان و حمايت از منافع اقتصادى در مقابل اثرات زيان بخش اقتصاد 

جهانى؛
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2- توسعه ى منابع انسانى به منظور ارتقاء مشاركت مردم در فرايند توسعه 
و هم چنين، تسهيل تحرك شغلى به وسيله ى كاهش محدوديت هاى نقل و 

انتقال نيروى كار در جهان اسالم؛
موجود  نهادهاى  )بيش تر  گذشته  ميراث  احياء  و  تمدنى  هويت  بازيابى   -3
مسلمانان  سياسى  و  اقتصادى  حقوقى،آموزشى،اجتماعى،  نظام هاى  مانند 

بقاياى ميراث استعمار هستند.(؛
كاهش  منظور  به  »زكات«  و  »وقف«  اسالمى  سنت هاى  به  توجه  لزوم   -4
مشكل فقر بين مسلمانان و احياء مجدد اين سنت ها )عالوه بر موارد فوق 
سازمان هاى  قالب  در  را  آموزش  و  بهداشت  براى  الزم  خدمات  مى توانند 

غيردولتى و فراملى انجام دهند(؛
5- پيشبرد اهداف اقتصاد و ماليه ى اسالمى)تجربه ى به دست آمده ازاشكال 
مختلف سنت هاى مالى اسالمى، بيانگر لزوم تأكيد بيش تر با هدف بنيان گذارى 
مالى  جريان هاى  تسهيل  براى  ابزارها  وتوسعه ى  سرمايه  و  پولى  بازارهاى 

جهانى و منطقه اى است.(؛
)به  پايدار  رشد  براى  شده  ريزى  طرح  مناسب  فناورى  به  توجه  لزوم   -6
با  پايدار، همراه  توسعه ى  و  محلى  محيط  با  متناسب  بومى  دانش  كارگيرى 
تكنيك هاى مناسب كه قادر به استفاده از منابع با راندمان باال باشند، مى توانند 
مى تواند  نيز  فناورى خارجى  واقع شوند.  مؤثر  فناورانه  اهداف  دستيابى  در 
يك نقطه ى اميد باشد، اما نمى تواند براى ثبات طوالنى مدت اقتصاد راه حلى 

پيدا كند.(؛
7- استفاده از فناورى هاى ارتباطى موجود براى ارتقاء ارتباطات و افزايش 
بين  فرهنگى  و  جغرافيايى  مرزهاى  مى توانند  فناورى ها  نوع  )اين  اطالعات 

مسلمانان را از بين ببرند(؛
8- تقبل طرح هاى مهم داد و ستد مشترك براى بهره گيرى از منابع شغلى، 
تكنيكى و مالى شان به شيوه ى ثمربخش تر )چنين طرح هايى روابطى به سوى 
در رشد كشورهاى  تحركى  ايجاد مى كنند و سرانجام  آينده  روبه  و  گذشته 
مسلمان به وجود مى آورد. مسلمانان بايد براى تسهيل سرمايه گذارى پول نفت 

در ديگر كشورهاى مسلمان تالش كنند.(؛
از  حمايت  براى  چندمليتى  شركت هاى  راه اندازى  و  تأسيس  ضرورت   -9
فناورى )همكارى بين  نيازهاى مسلمانان، سرمايه گذارى و تقسيم  منافع و 
مسلمانان به توسعه ى فناورى هاى جديد و گسترش آن ها كمك خواهد كرد. 
در  رقابت  براى  بزرگ  شركت هاى  توانايى  بر  متكى  جديد  جهانى  اقتصاد 

بازارهاى جهانى است.(؛
بايد  )مسلمانان  بين المللى  اقتصادى  مذاكرات  شكل گيرى  ضرورت   -10
پولى،  همكارى  سطح  در  را  يكپارچه اى  نهادهاى  و  قراردادها  سياست ها، 
اقتصادى و مالى بين المللى راه اندازى كنند تا به روح جهان گرايى و همكارى 

با آثار تمدنى ديگران رهنمون شوند.(؛
11- اجراى اصول اسالمى براى گسترش عدالت اجتماعى، مالكيت، برابرى 

اقتصادى و حقوق و مسئوليت هاى فردى؛
12- سازگار كردن سياست ها با تغيير مداوم به وسيله ى حمايت از محيط، 
و  شهرى  نواحى  در  مردم  اسكان  كيفيت  اصالح  و  جمعيت  رشد  كنترل 

روستايى؛
13- توجه به منطقه گرايى )در عصر وابستگى متقابل و جهانى شدن( براى 
تعديل فشار جهانى شدن و درعين حال آماده شدن تدريجى براى ادغام در 

اقتصاد جهانى؛
در  اول  گام  عنوان  به  كاركردى  و  اقتصادى  همكارى هاى  به  توجه   -14

همگرايى به دليل حساسيت دولت ها نسبت به حاكميت ملى؛

-15 با توجه به عدم موفقيت سازمان كنفرانس اسالمى در زمينه ى همگرايى 
اقتصادى، تشكيل يك هسته ى مركزى اوليه با شركت كشورهاى داراى ظرفيت 
و استعداد الزم از نظر متغيرهاى كليدى )اقتصاد كالن بين المللى بهترين روش 
براى شروع همگرايى و آماده سازى زمينه براى پيوستن سايرين به اين هسته ى 
امارات  كشورهاى  كه  است  اسالمى  مشترك  بازار  ايجاد  نهايت  در  و  اوليه 
متحده عربى، تركيه، كويت، بحرين، اندونزى، مالزى، عربستان سعودى، ايران، 
اوليه  هسته ى  اين  تشكيل  براى  كشورها  مناسب ترين  عنوان  به  لبنان  مصر، 
از ده كشور داراى رتبه ى يك رقمى در شاخص تركيبى  شناسايى شده اند. 
چهار  و  توسعه  حال  در  كشوراسالمى  هشت  گروه  عضو  كشور  پنج  كلى 
كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس بوده اند و بدين ترتيب مناسب ترين 
گروه هشت  ترتيبات  مجموعه  زير  دو  اعضاى  از  مى تواند  مركزى  هسته ى 
كشور اسالمى در حال توسعه و شوراى همكارى خليج فارس تشكيل گردد. 
به عبارتى، كشورهاى ايران، مصر، تركيه، اندونزى، مالزى )از اعضاى گروه 
)ازاعضاى  بحرين  كويت،  سعودى،  عربستان  متحده عربى،  هشت(،امارات 
شوراى همكارى خليج فارس( به عنوان مناسب ترين كشورها براى تشكيل 

هسته ى اوليه شناسايى شده و پيشنهاد مى گردند.(؛
16- ايجاد و ارتقاى همگرايى اقتصادى بين يكديگر و دستيابى به مزاياى آن از 
جمله صرفه جويى هاى ناشى از مقياس بزرگ توليد، ايجاد و گسترش تجارت، 
و  همكارى ها  بيش تر، گسترش  تنوع صادراتى  و  رقابت  قدرت  به  دستيابى 
مبادالت علمى و فنى افزايش قدرت چانه زنى گروه در سطح جهانى و غيره. 
اين كشورها براى دستيابى به مزاياى همگرايى اقتصادى مى توانند به اقدامات 

زير اهتمام ورزند :)18(
 با تشويق سرمايه گذارى هاى مشترك مى توان از صرفه جويى هاى ناشى از 
مقياس بزرگ توليد استفاده كرده و مزيت هاى نسبى جديدى به وجود آورد 
كه اين امر عالوه بر رفع نيازهاى داخلى و گسترش تجارت درون گروهى، 

قدرت رقابت كاالهاى آن ها در بازارهاى جهانى را نيز افزايش مى دهد.
 كشورهاى اسالمى در سرمايه گذارى هاى جديد بايد به اصالح ساختار 
تجارى خود هم توجه كرده و اين سرمايه گذارى ها را به سوى افزايش تنوع 
صادراتى با تكيه بر توليد كاالهاى با ارزش افزوده ى بيش تر در سطح جهانى 

سوق دهند.
 اين كشورها با ارتقاء آزادسازى و تسهيل تجارى و اعطاى امتيازات تجارى 
درون  تجارت  به گسترش  بايد  يكديگر  به  ترجيحى  تعرفه هاى  از جمله  و 

گروهى كمك كنند.
 كشورهاى اسالمى براى گسترش تجارت درون گروهى بايد به رفع موانع 
تجارى موجود و از جمله تكميل و تسهيل قوانين و مقررات تجارى همت 

گمارند.
شناخت  براى  مشترك  تحقيقات  از جمله  و  تجارى  تحقيقات  توسعه ى   
نيازهاى اساسى  از  اين كشورها يكى  بالقوه ى  بالفعل و  نيازهاى  امكانات و 

براى گسترش تجارت درون گروهى است.
جمله  از  الزم  اطالعات  كه  مشترك  تجارى  اطالعات  بانك  يك  ايجاد   
قوانين و مقررات تجارى و امكانات و فرصت هاى موجود اين كشورها را به 

راحتى در اختيار تجار آن ها قرار دهد بسيار ضرورى است.
اين  مشترك  دين  به  توجه  با  فرهنگى  مبادالت  و  همكارى ها  گسترش   
كشورها به تقويت پيوندهاى درون گروهى و در نتيجه تسهيل و تمايل به 

تجارت بين آن ها كمك زيادى مى كند.
بديهى است كه انجام اقدامات باال به سازوكارهاى اجرايى و ترتيبات نهادى 
جديد و فعالى نياز دارد. در واقع، پيشبرد برنامه ريزى شده ى فرايند همگرايى 
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اقتصادى تا نيل به اهداف نهايى آن احتياج به هماهنگى در سياست گذارى 
كشورهاى عضو در كليه ى مراحل همگرايى دارد.

بايد  همگرايى  فرايند  طول  در  خود  برنامه ريزى هاى  در  كشورها  اين   -17
مرحله ى بعد از آن يعنى ادغام در اقتصاد جهانى را هم در نظر داشته و همراه 
با پيشبرد فرايند همگرايى با كسب قدرت الزم، خود را براى مرحله ى بعد 

از آن آماده سازند؛
انواع موافقت نامه هاى منطقه اى،  ايجاد  قالب  تعرفه اى در  18- كاهش موانع 
در ميان كشورهاى اسالمى به ويژه كشورهاى عضو ترتيبات منطقه اى گروه 
دى هشت )D8( و نظام ترجيحات تجارى در بخش صنعت مى تواند موجب 

افزايش حجم تجارت درون گروهى كشورهاى مذكور گردد.
با توجه به درصد پوشش تجارت مكمل و سطح نرخ تعرفه هاى پايين 
كشورهاى اسالمى واقع در غرب آسيا و خاورميانه و با در نظر گرفتن ساير 
كارهاى  راه  از  يكى  عنوان  به  مى تواند  تجارى  آزاد  منطقه ى  ايجاد  جنبه ها، 
پيشنهادى جهت حركت به سمت تحقق ايده ى بازار مشترك اسالمى باشد. 
در صورت تحقق همگرايى اقتصادى در ميان كشورهاى اسالمى مى توان آينده 

را اين گونه پيش بينى نمود كه :)19(
1- هفت درصد صادرات كاالها و خدمات جهان در ميان كشورهاى اسالمى 

خواهد بود.
2- بيش از 420 ميليارد دالر، معادل 6 درصد گردش سرمايه ى جهان،)20( در 

ميان كشورهاى اسالمى خواهد بود.)21(
 

سناريوى مؤثر در همگرايى اقتصادى
به نظر  با توجه به چالش ها و فرصت هاى فراروى كشورهاى اسالمى، 
مى رسد بتوان سناريوى چندمرحله اى ذيل را براى تقويت همگرايى اقتصادى 

كشورهاى اسالمى به كار گرفت :)22(
 مرحله ى اول: كشورهاى مسلمان در اين مرحله مى بايد مشكل اقتصاد 
داخلى خود را حل نمايند. مشكالت متعدد اقتصادى هم چون فقدان مبانى 
بيكارى،  تورم،  درآمد،  ناعادالنه ى  توزيع  فقر،  اقتصادى،  مستحكم  نظرى 
صادرات اندك، درآمدسرانه ى پايين و... در اكثر كشورهاى اسالمى مشكالت 
اقتصادى- اجتماعى مهمى ايجاد كرده است. مى بايد حكام كشورهاى مسلمان 
نمايش  به  خويش  جامعه ى  سطح  در  را  خود  سازماندهى  قدرت  نخست 

گذارند و سپس براى كل جهان اسالم اقدامات الزم را انجام دهند.
 مرحله ى دوم: با توجه به تعداد، وسعت و پراكندگى كشورهاى اسالمى در 
سطح جهان و به علت ضرورت مراتب موقعيت جغرافيايى كشورهاى عضو 
اتحاديه ى اقتصادى جهت موفقيت آن، جهان اسالم مى بايد در ابتدا چند بلوك 
اقتصادى جزئى تشكيل دهد كه براى اين امر مى توان از اتحاديه هاى موجود 

چون اكو،آ.سه.آن، شوراى همكارى خليج فارس و... بهره گرفت.
 مرحله ى سوم: هر يك از زيربخش ها مى بايد يك فرايند مرحله به مرحله 
را براى اتحاد بيش تر در پيش بگيرند. به گونه اى كه ابتدا با اتخاذ شرايط  در 
به توسعه ى  انسانى و ساير ظرفيت ها  نيروى  بازارهاى مالى،  مورد تجارت، 
تنوع صادرات،  فقدان  علت  به  ميان  اين  در  نمايند.  اقدام  اقتصادى   روابط 
همكارى هاى علمى، نيروى انسانى و سرمايه گذارى، پيشنهاد مى شود پس از 
رفع اين مشكالت گسترش توان و تنوع صادراتى، اقدام به ايجاد بازار مشترك 
نموده تا پس از افزايش قرابت هاى اقتصادى بتوانند، به عنوان يك اتحاديه، 

تمامى موانع انتقال كاال، سرمايه و نيروى كار را از ميان بردارند.
شده  برده  نام  زيربخش هاى  كار  پيشرفت  در صورت  چهارم:  مرحله ى   
در بين كشورهاى اسالمى، اين زير بخش ها در هر يك از مراحل همگرايى 

دهند.  انجام  يكديگر  با  را  خود  اقتصادى  همكارى هاى  مى توانند  اقتصادى 
توسط  قدرتمند  اقتصادى  بلوك  يك  مى تواند  شده  بيان  همكارى  شيوه ى 
از  اسالمى  كشورهاى  برخوردارى  كه  چرا  نمايد؛  ايجاد  اسالمى  كشورهاى 
پتانسيل تئوريكى و مادى الزم براى اين كار، منجر به شكل گيرى يك اتحاد 

واقعى و مبنايى بين آن ها مى شود.
در صورت ايجاد يك اتحاد اقتصادى مستحكم بين كشورهاى اسالمى، 
اين كشورها مى توانند محاسبات نظم نوين جهانى و دسته بندى هاى كشورهاى 

حاشيه و پيرامون را به هم بريزند و جايگاه نوينى براى خود تعريف كنند.
 

آينده ى همگرايى فرهنگى
بهره بردارى از ارزش ها، زمينه ها و عاليق مشترك فرهنگى از ديگر عناصر 
به  ادامه  در  كه  مى رود  شمار  به  اسالمى  كشورهاى  ميان  در  همگرايى  مهم 

بررسى اين مهم پرداخته مى شود.

 
راهبردهاى همگرايى فرهنگى

دستيابى به همگرايى فرهنگى در جهان اسالم مستلزم حركت كشورهاى 
اسالمى در جهت راهبردهاى ذيل است :)23(

از  تاريخى  تبيين حقايق  ارائه ى پژوهش هاى عملى براى  1- يك گام مهم، 
ديدگاه علمى بدون تعصبات مذهبى است. از آن جا كه بسيارى از تعصبات 
در اطراف مسائلى دور مى زند كه پايه ى علمى ندارد، اين تحقيقات مى تواند 
روشنگر بسيارى از نكات باشد. البته در اين باره بايد افرادى كه خودشان از 
تعصب به دور هستند، كتاب و مقاله بنويسند و در نوع نگارش، لطمه اى به 
عواطف و احساسات مذهبى نزنند. روشن است كه نشر اين قبيل پژوهش ها 
بايد با زبان كامال علمى نوشته شده و تحريك كننده نباشد،بتواند دست كم 
توده هاى مردم  به  آنان  از طريق  بگذارد و  تأثير  از فرهيختگان  روى قشرى 
منتقل شود. در سال هاى اخير، روشنفكران جهان اسالم تأليفاتى در اين زمينه 
داشته اند كه گرچه برخى با واكنش هاى منفى مواجه شده، اما روى نسل جديد 

تأثير خاص خود را داشته و مى توان اميد داشت كه به مرور فراگير شود.
ناحيه ى  از  كه  آن  از  بيش  تعصبات مذهبى،  بروز  كه  داشت  توجه  بايد   -2
اقليتى است كه  ناحيه ى جامعه ى  از  به آن ها ندارد،  نيازى  باشد كه  اكثريت 
در ميان يك اكثريت زندگى مى كند و تحت فشار آن هاست. دليل اين امر آن 
ببيند، روى مسائل خاص خود  اقليتى وقتى خود را در تهديد  است كه هر 
تكيه مى كند و با شدت و حدت بيش ترى به حفظ آن ها مى پردازد. بنابراين، 
تا وقتى مشكل اقليت ها حل نشود، ماجراى اختالف ميان آنان و ديگران حل 
نخواهد شد. اقليت بايد احساس كند تفاوتى با ديگران ندارد و اين امر تنها با 

اعطاى حقوق حقه ى او امكان پذير است.
براى  نمادها  و  شعارها  آوردن  پديد  وحدت،  براى  اساسى  اقدام  يك   -3
وحدت است كه مى بايد در دستور كار مراكز تبليغى و رسانه اى قرار گيرد. 
براى اين كار بايد تمامى مراكز هنرى آماده شوند. يك مثال تاريخى، نشريه اى 
است كه حدود پنجاه سال پيش در تهران با نام مسلمين به چاپ مى رسيد و 
نشريه اى وحدت گرا بود. در اين نشريه به اخبار جهان اسالم به طور يكسان 
نگاه مى شد. به لحاظ شعارى، روى جلد آن، در حاشيه، در سه سمت باال و 
چپ و راست، تصوير كوچك شده ى ده ها مسجد بزرگ جهان اسالم را كه 
انتخاب كرده و  هر كدام از يكى از شهرهاى برجسته در جهان اسالم بود، 
تقريبًا به صورت دائمى اين حاشيه را روى جلد نشريه به چاپ مى رساند. 
دنبال كردن بحث هاى مربوط به تمدن اسالمى و تبيين نظرياتى براى بازگشت 
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به شكوه و عظمت جهان اسالم كه معلول نوعى اتحاد ميان اقوام و ملت هاى 
اذهان  آماده كردن  بود، مى تواند در  پنجم هجرى  اسالمى در قرن چهارم و 
امت براى وحدت و در نهايت رسيدن به مجد و عظمت پيشين مؤثر باشد.)24(
4- در جريان وحدت، مى بايد هر چه بيش تر به دنبال مقاطعى از تاريخ گشت 
كه بتواند نقطه ى اتكاى هر دو طرف باشد. براى مثال، سيره ى نبوى )ص( بايد 
به نهايت اهميت دنبال شود. مسلمآ در طرح سيره ى نبوى)ص( امكان آن هست 
كه بدون مسائل فرقه اى به آن پرداخته شود و بر اسالميت به طور كلى و تجربه ى 

اسالمى، منهاى آن چه به مسائل مذهبى مربوط مى شود، تأكيد صورت گيرد.
5- حفظ و ارتقاء مالك هاى اخالقى و تربيتى و روحيه ى نشاط در سطوح مختلف 

آموزشى براساس اصل»اخالق محورى« و »تربيت مدارى« در نظام آموزشى.
و  محورى  پژوهش  راستاى  در  آموزشى  نظام  هدايت  و  برنامه ريزى   -6
حمايت از توليد فكر و انديشه هاى علمى براساس اصل »پژوهش محورى« 

و توليد انديشه.
7- مسلمانان در اوج تمدنشان، در همه ى رشته هاى علمى مثل علوم، هنر، 
معمارى، ستاره شناسى، رياضيات و پزشكى سرآمد بودند. اما اكنون در برخى 

علوم مانند گذشته سرآمد نيستند.
مفهوم علم و مشتقاتش 880 بار در قرآن آمده است كه اين تكراركسب 
دانش را براى هر مسلمانى واجب مى سازد. پيامبراكرم)ص( با فرمايش اين كه 
»كسب دانش وظيفه ى هر زن و مرد مسلمان است«، ارزش دانش را بازشناسانده 
و هم چنين مسلمانان را به سفر كردن براى يادگيرى دانش ديگران، حتى به چين 
و استفاده از آن براى پيشرفت مسلمانان سفارش كرده است. در حال حاضر، 
كشورهاى اسالمى با وجود چالش هاى اقتصادى جهانى، اعتبارات بسيار كمى 

را براى اصالح ظرفيت هاى فكرى جوامع شان تخصيص مى دهند.
8- نهادهاى آموزشى و تربيتى به قدر كافى مجهز به تأمين نيازهاى مسلمانان 
براى پيشرفت فناورانه و علمى نيستند. در بين مسلمانان نسبت به گروه هاى 
ديگر در جهان بيسوادان بيش ترى وجود دارند. بسيارى از متخصصان مسلمان 
ناكافى،  تحقيقى  تسهيالت  ناكافى،  حقوق  مناسب،  انگيزه ى  نبود  خاطر  به 

كمبود فرصت ها و پيامدهاى سياسى در خدمت غيرمسلمانان هستند.)25(
 

آينده ى همگرايى مذهبى 
مبانى مكتبى و ارزشى مشترك از جمله مهم ترين زمينه هاى همگرايى امت 
اسالم به شمار مى رود. به سبب اهميت اين موضوع، بررسى مذهب به عنوان 

يكى از ابعاد مهم همگرايى كشورهاى اسالمى مورد بررسى قرار گرفته است.
 

چالش ها و فرصت هاى فراروى همگرايى فرهنگى و مذهبى
كه  فرهنگى،  اشتراكات  عميق ترين  از  يكى  داراى  اسالمى  كشورهاى 
است، هستند.  نموده  فراهم  ايجاد همگرايى  براى  را  مطلوبى  بسيار  زمينه ى 
اسالم به عنوان دين مشترك،  كه موجب احساس قرابت هويتى مسلمانان 
بود  به عنوان عامل همگرايى مطرح خواهد  آينده  شده است، هم چنان در 
استعمار  كه  مسلمانان  فرهنگى  مشترك  دشمن  ظهور  با  مى رسد  نظر  به  و 
فرانوى فرهنگى آمريكاست، اين همگرايى افزون تر گردد. اما اين عرصه نيز 
با چالش ها و فرصت هاى گوناگونى روبه روست كه در ذيل ارائه مى شود :)26(

 
چالش ها

گسترش روند جهانى شدن حوزه هاى مختلف به ويژه حوزه ى فرهنگى 
موجب خواهد شد كه جهانى شدن با نفوذ به اليه ى »هويتى جهان اسالم« به 

ايجاد هويت هاى تازه اى همت گمارد كه اين هويت ها به ميزان زياد خود را 
از فرهنگ و تمدن اسالمى بيگانه مى پندارد و بدين ترتيب روند»استعمارى 
نهايت  در  و  بخشيده  تسريع  را  اسالم  بازيگران سياسى در جهان  فرهنگى« 
پى  در  دموكراسى  ليبرال  امروزه  مى نمايد.  دنبال  را  آن  مفهومى  فروپاشى 
تكرار پروژه ى فروپاشى مفهومى جهان اسالم است. با اين هدف كه حلقه ى 
قدرت  بلوك  ترتيب  بدين  و  شده  معنا  بحران  دچار  اسالمى  ايدئولوژيك 

بيرونى به علت قرار گرفتن در خالء معنايى به يك باره از هم بپاشد.)27(
به حاشيه رانده شدن كشورهاى اسالمى در روند توسعه و تالش براى 
جلوگيرى از طى مراحل توسعه توسط مسلمانان و دستيابى به دستاوردهاى 
امكان  و  اسالمى  كشورهاى  باالى  پتانسيل  كه  است  جدى  چالشى  علمى، 
اتخاذ و سياست تكميلى براى بهره بردارى بهينه از اين ثروت و فراهم آوردن 

 زمينه هاى بروز توانايى علمى مسلمانان را تضعيف مى كند.
فرصت ها 

اسالم دين آرامش، صلح، پويايى و زندگانى است كه به حيات بيش از 
يك ميليارد انسان با نژادها، قوميت ها، فرهنگ ها، زبان ها و منطقه هاى مختلف 
اسالمى  كشورهاى  راستا  اين  در  است.  بخشيده  روشنى  و  معنا  جغرافيايى 

استحقاق بازيابى هويت بايسته و جايگاه شايسته ى خود را دارند.
در  اسالمى  فرهنگى-  بالقوه ى  ظرفيت هاى  و  توان  از  مسلمانان  آگاهى 
ابعاد مختلف و بهره گيرى از توانمندى هاى نهان ملل مسلمان در تقويت و 

ارتقاء همگرايى بين آن ها حائز اهميت فراوان است.
تجديد حيات سياسى و فرهنگى اسالم در قالب »اسالم گرايى« بخشى از 
حركت عمومى و معاصر در كشورهاى اسالمى بوده و به عنوان يك جريان 
مهم مدنى و تأثيرگذار در عرصه ى انديشه و حوزه ى عمل اجتماعى، سياسى و 
اقتصادى مطرح است. لذا ضمن تأكيد بر ضرورت تفكيك اسالم گرايى مبتنى بر 

اسالم ناب از رويكردهاى افراطى، هر گونه تندروى محكوم است.)28(
جهان در هزاره ى سوم رويكردى معنوى پيدا كرده است. رشد گرايش 
به اسالم در غرب اعم از آمريكا و اروپا از يك سو و رشد ضديت و نفرت 
از آمريكا در كشورهاى اسالمى و شرقى از سوى ديگر گواه اين مدعاست. 
جايگاه  تقويت  موجب  سوم  هزاره ى  در  بشرى  گرايشات  معنوى  رويكرد 
اسالم در تعامالت جهان كنونى شده و مى تواند به عنوان پشتوانه ى همگرايى 
فرهنگى كشورهاى اسالمى كه اسالم را مايه ى عزت و افتخار خود مى دانند، 
علمى  قوى  پتانسيل  با  كشورهايى  اسالمى  ملل  بين  در  نمايد.امروزه،  عمل 
يافته اند. موقعيت هاى ممتاز ژئوتكنيكى كشورهاى اسالمى  و صنعتى ظهور 
و  گرفته شود  كار  به  تعميق همگرايى  و  يكديگر  تقويت  مى تواند درجهت 

همكارى هاى صنعتى و علمى كشورهاى اسالمى را تسهيل نمايد.

راهبردهاى همگرايى مذهبى 
در رابطه با فراهم ساختن زمينه هاى همگرايى در ابعاد دينى- مذهبى در 

بين كشورهاى اسالمى راهبردهاى ذيل ارائه مى شود :)29(
1- رهبران هر مذهبى مى بايد براى وحدت زمينه سازى كنند. اين كار در دو 
مرحله انجام مى گيرد: اول، ايجاد زمينه هاى ذهنى، كه انديشمندان بايد فراهم 
كنند. دوم، توصيه هاى عملى و راهبردى، كه نمى تواند ازسوى علماى درجه 
سوم و حتى دوم مطرح شود. اين اقدام براى آن كه به نتيجه برسد بايد از سوى 
باالترين مقامات مذهبى، كه مورد اعتماد مردم و هم مذهبان خود هستند، اعالم 
شود. اظهارنظر در اين باره از سوى ديگران ممكن است زمينه اى را فراهم كند، 
اما بسا ترديدهايى را هم به وجود مى آورد. بايد تالش كرد تا رهبران مذهبى 
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اصلى رهبرى جريان وحدت اسالمى را در دست بگيرند.
انعكاس  انعكاس آن ها در قالب كتاب و مقاله جهت  2- انجام تحقيقات و 
متحمل  تاريخ  طول  در  مذهبى  اختالفات  اثر  در  مسلمانان  كه  آسيب هايى 
شده اند گامى جهت ايجاد زمينه هاى ذهنى در مسلمانان در راستاى تكيه بر 
عوامل وحدت بخش به جاى تفرقه است.به عبارت ديگر، بيان تجارب تلخ 
اختالف ها مى تواند راه را براى ساختن ذهنيتى در جهت بى فايده بودن تكرار 

آن مسائل هموار كند.
3- تاريخ تمدن اسالمى حاكى از شكل گيرى همگرايى پيرامون محور عرفان 
و معنويت است. زمانى كه دنياى اسالم عاليق عرفانى گسترده داشت، توانسته 
بود نسل ها و نژادها و طوايف مختلف را زير سايه ى وحدتى فراگير جاى 

دهد و از آنان يك امت واحده شكل دهد.   
4- پرهيز از افراطى گرى و مهار افراطيون از ديگر مسائلى است كه بايد لحاظ 
شود. از بين بردن زمينه هاى شكل گيرى اين حركات و نفى خشونت به عنوان 

ابزار اين گروه گام نخست در مهار افراط گرايى است.
انديشمندان مى بايد از اظهار نظرهايى كه  5- نكته ى ديگر آن كه عالمان و 

سبب تحريك هم مذهبان آنان مى شود جلوگيرى كنند.
6- وحدت اسالمى معطوف به حذف مذاهب و ريشه كن ساختن باورهاى 
مذهبى و از ميان بردن تمامى اختالفات و گرايش ها نيست، بلكه معطوف به 
التزام مسلمانان به اصول اسالم است. وحدت اسالمى ناظر بر همكارى ميان 
پيروان مذاهب اسالمى بر پايه ى اصول مشترك، ثابت و مسلم اسالمى و اتخاذ 
موضع يكسان به منظور تحقق اهداف و مصالح عاليه ى امت اسالمى و موضع 

متحد در برابر دشمنان امت است.
از مهم ترين شكاف هاى امروز جهان اسالم مى توان به شكاف هاى مذهبى 
اشاره كرد. بدين معنا كه مذاهب مختلف موجود در درون گفتمان اسالم اعم 
از شيعه و سنى يا فرقه هاى منشعب از آن ها، از آن حيث كه ريشه در اصول 
اسالمى دارند، با يكديگر نقاط مشترك بسيار دارند و لذا شايسته است در 
اين  عمل  مقام  در  كه  آن  حال  گيرند.  قرار  متحد  رقيب  گفتمان هاى  مقابل 
نتيجه حاصل نيامده و گسست مهمى ميان مذاهب مختلف تعريف شده و لذا 
مذاهب اسالمى در مقابل يكديگر قرار داده شده اند. نتيجه آن كه كشورهاى 

اسالمى با يكديگر بيگانه و با بيگانگان نزديك ترند.

چالش هاى فراروى همگرايى مذهبى
با وجود اين كه جهان اسالم مذاهب و فرقه هاى متعددى را در خود جاى 
داده است، كشورهاى اسالمى عمدتآ در برابر بيگانگان و دشمنان مشترك، 
اسالم را به عنوان دين مشترك و عامل انسجام و پيوند ميان خود مى دانند. با 
وجود تالش كشورهاى اسالمى جهت كاهش اثرات سوء فرقه گرايى، برخى 
از چالش هاى جهان معاصر كه در ذيل مى آيد، آن را تحت تأثير قرار مى دهد.
1- وجود تفكرات و گرايشات ارتجاعى در درون برخى كشورهاى اسالمى 
ترقى  و  مهم  حركت هاى  جلوى  منحط،  افكار  اين  كه  است  شده  موجب 
خواهانه را بگيرد، به گونه اى كه حتى از سوى دشمنان اسالم نيز در راستاى 

ايجاد اختالف، مورد بهره بردارى سوء قرار مى گيرد.
2- بروز افراطى هاى خشك و متعصبانى كه به دور از هر گونه منطق  و استدالل 
بوده و از اسالم چهره اى خشن، غيرمنطقى و خشونت پرور ارائه مى دهد. اين 
تندرو چهره ى معتدل اسالم را مخدوش كرده و اشكال غير  گونه جريانات 
واقعى از اسالم نشان مى دهد. زمانى كه اين گونه تفكر متوجه درون جهان اسالم 

مى شود، موجب تقويت و تشديد شكاف ها و اختالفات مى شود.
3- تعقيب و تقويت تفكراتى چون جدايى دين از سياست، سكوالريزه شدن 

جريانات سياسى و گروه ها و احزاب سياسى موجب به حاشيه راندن مذهب 
اسالم به عنوان عامل همگرايى مى شود.

 
آينده ى همگرايى سياسى

چالش ها و فرصت هاى همگرايى سياسى 
مقدمه ى  عنوان  به  سياسى  حاكمان  در  همگرايى  اراده ى  بروز  و  ظهور 
كه  زمانى  مى شود.  محسوب  ديگر  ابعاد  در  اسالمى  كشورهاى  همگرايى 
ببرند،  پى  تحولى  چنين  اهميت  و  ضرورت  به  اسالمى  حاكم  دولت هاى 
تالش ها به سوى ايجاد همكارى و همگرايى افزون خواهد شد. اما در اين 
مسير نمى توان از چالش ها و فرصت هاى فرارو، كه برخى از آن ها در ذيل 

مى آيد، غافل شد.
 

چالش ها 
1- اختالفات سياسى، نظامى و قومى موجود در بين برخى كشورهاى اسالمى، 
از اتحاد و  به خصوص كشورهاى همسايه، به گونه اى بوده كه نه تنها مانع 
همگرايى كشورهاى اسالمى شده، بلكه آن ها را به عنوان دشمن يكديگر معرفى 
كرده است. كشورهاى عراق و ايران 8 سال با يكديگر جنگيده اند و اختالفات 

تركيه با سوريه و ايران و...هريك به گونه اى داراى پيشينه اى چندين ساله اند.
با  انديشه ى سياسى، كه همراه  ايده هاى غربى در حوزه ى  نفوذ  2- بسط و 
عملى  اصول  تا  مى شود  موجب  است،  رسانه اى  فكرى-  عظيم  پشتوانه ى 
كه  جا  آن  تا  گردد  واقع  پرسش  مورد  دين  كارآمدى  و  اسالمى  سياست 
انديشه گران مسلمان، حكم به بن بست فكرى ايدئولوژى اسالمى براى حضور 
در  را  اسالمى  كشورهاى  ترتيب  بدين  و  داده  عملى  سياست  گستره ى  در 
سياست عملى نيازمند الگوهاى متعارف سكوالريستى مى دانند. اين وضعيت 
كه موجب شكل گيرى نظام هاى سياسى با ماهيت هاى متفاوت و گاه متعارض 

شده است، موجب تضعيف همگرايى سياسى مى شود.
3- مناسبات و شرايط برآمده از روند جهانى شدن، كه بر رابطه اى نامتعادل 
طيف  نزد  نارضايتى  بروز  به  منجر  است،  استوار  سياسى  بازيگران  بين  در 
عمده اى از دولت ها شده است. دليل اين امر نيز آن است كه در اين فضاى 
تازه، منابع و كانون هاى قدرت در قالب هاى تازه اى باز تعريف مى شوند كه 
كشورهاى اسالمى عمومآ از آن محرومند و لذا در جدول رده بندى بازيگران 
سياسى، تنزل مرتبه يافته و به حاشيه رانده مى شوند. براين اساس، چنين به 
نظر مى رسد كه مطابق اصول واقع گرايانه نيز جهان اسالم نمى تواند نسبت به 

آينده ى خود در چشم انداز فضاى روابط جهانى شده اميدوار باشد.
4- عدم تالش جّدى كشورها در رفع موانع همبستگى در عرصه ها و برخورد 
انفعالى با دشمنان اسالم و استكبار جهانى و غفلت از خودباورى و درك اين 
نكته كه مى توان با تكيه بر توانايى هاى ذاتى به صورت فعال در جهان امروز 

ايفاى نقش كرد.
5- بروز و ظهور درگيرى هاى سياسى، تبليغاتى و نظامى بين كشورهاى اسالمى 
كه منجر به بى ثباتى سياسى و امنيتى در تعامالت اين كشورها شده و نابسامانى 
سياست هاى داخلى را نيز به آن افزوده است. بسيارى از كشورهاى اسالمى در 
نتيجه ى رقابت هاى سياسى- نظامى با يكديگر عالوه بر تعميق و توسعه ى نفرت 

و كينه، همواره دچار ضعف و تزلزل در ثبات سياسى داخلى هستند.
است  واگرايى سياسى  اسالم،  در جهان  واگرايى  مهم ترين جلوه هاى  از   -6
منظور  بلكه  نيست،  گروه ها  و  احزاب  حكومت ها،  تعدد  آن  از  مقصود  كه 
از  يا  كه  كشمكش هايى  آن هاست.  ميان  طلبانه  منفعت  كشمكش هاى 
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در  كه  است  بيگانگان  ياارمغان  گرفته  سرچشمه  ديرين  خودمحورى هاى 
و  نخبگان  كه  زمانى  تا  مى كند.  خودنمايى  كشورها  اين  سياسى  صحنه ى 
حاكمان اسالمى مصالح اسالم را بر منافع شخصى و منافع قدرت هاى بزرگ 

ترجيح نداده اند، اين وضعيت چالش زا ادامه خواهد داشت.
7- جوان بودن و جديدالتأسيس بودن بسيارى از كشورهاى اسالمى از جمله 
چالش هاى همگرايى سياسى كشورهاى جهان اسالم است.در حوزه ى جهان 
اسالم، به ويژه خاورميانه و شمال آفريقا، هويت هاى ملى ساخته مى شوند و 
وفادارى به سرزمين شكل مى گيرد. لذا فرهنگ هاى بومى و قوميت گرايى در 
اصالت اسالمى آن ها دخالت كرده و مسائل ملى گرايى و قوميت گرايى هاى 

افراطى ظهور و بروز مى كند.
تداوم  و  اسالمى  كشورهاى  برخى  در  دامنه دار  داخلى  جنگ هاى   -8
جهان  حوزه ى  در  ابرقدرت ها  و  نشانده  دست  حكومت هاى  سياست هاى 
اسالم مانع يكپارچه سازى و همگرايى كشورهاى اسالمى است.اين وضعيت 
موجب شده است كه قدرت هاى جهانى با ناامن نشان دادن خاورميانه، حضور 
خود را در درون كشورهاى اسالمى،كه خود مانع بزرگى بر سر راه همگرايى 

اسالمى تلقى مى شود، توجيه و تفسير نمايند.
 

فرصت ها
1- بيدارى كشورهاى اسالمى و فشار غرب بر آنان به طور عملى آنان را به 
تعامل با يكديگر تشويق نموده است. اگر كشورهاى اسالمى در سال هاى قبل 
به داليل مختلف پيوندهاى سستى داشتند، امروز پيوند مستحكم تر را براى 

امنيت خويش الزم مى دانند. از اين بستر مى توان بهره جست.
2- در اين راستا، جداى از روابط دوگانه ى كشورهاى اسالمى با يكديگردر 
زمينه هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى و سياسى، خارج شدن سازمان كنفرانس 
اسالمى از انفعال در ايجاد همگرايى كشورهاى اسالمى كليدكار است. به نظر 

مى رسد كه امروز عزم كشورها بيش تر از ديروز در جهت همگرايى است.
3- وضعيت كنونى نظام بين الملل و قدرت هاى هژمون آن به گونه اى است كه 
آن ها توانمندى هاى بااليى را در مقابل بى توجهى به جنبه ى معنوى و اخالقى 
از آن خود كرده اند. لذا على رغم نمايش اقتدار آنان كه به شدت شكننده است، 
آنان از قدرت بسيار ضعيفى از نقطه نظر فرهنگى اخالقى برخوردارند و به 
شدت از ضعف روحى- روانى در حوزه ى سياسى رنج مى برند. اين وضعيت 
موجب مى شود كه كشورهاى اسالمى با برترى هاى حوزه ى سياست اخالقى 

و عملى به يكديگر نزديك تر شوند.

راهبردهاى فراروى همگرايى سياسى
آن ها  اراده  و  تصميمات  كه  عناصرى  عنوان  به  دولتمردان  و  دولت ها 
نقش مهمى در حركت به سوى همگرايى فرهنگى، مذهبى و اقتصادى دارد، 
قبل ازهر اقدامى بايد ايده ى همگرايى را باور و درك نمايند. لذا همگرايى 
سياسى گام مهمى در روند همگرايى جهان اسالم محسوب شده و الزامات و 

راهبردهاى ذيل را مى طلبد :)30(
1- در درجه ى نخست دولت هاى اسالمى، مى بايد وحدت را به عنوان يك 
اصل مسلم باور كرده و آن را مبناى سياست هاى عمومى خويش قرار دهند. 
يكى از مهم ترين نتايج اين امر طراحى سياستى است كه بتواند امت اسالمى 
را به وحدت برساند. مهم ترين اين سياست ها، حركت در جهت از بين بردن 
در كشورها  ايجاد وحدت سياسى  براى  كه هم  است  طائفه گرى  و  تعصب 

اهميت دارد و هم براى ايجاد همگرايى در كليت جهان اسالم.

2- اتخاذ سياست قوى همكارى بين مسلمانان و تنظيم سياست هاى مشترك، 
به  نياز  دولت ها  اگر  مى كند.  تضمين  را  مسلمانان  جهانى  و  منطقه اى  منافع 
تجديد  براى  بايد  تالش هاى جّدى  دارند،  كردن  براى حكومت  مشروعيت 
اجازه ى  براى  سياسى  فرايند  كردن  دموكراتيزه  و  سياسى شان  سنت هاى 
پيشبرد  براى  بيش ترى  اختيار  به مردم  بايد  مشاركت عمومى صورت گيرد. 
منافع ملى بدهند و رهبران را به خاطر عملكردشان پاسخگو و مسئول سازند 
اشكال مختلف بى عدالتى و  مقابل  آزادى هاى فردى در  از حقوق و  بايد  و 

تبعيض دفاع كنند.
3- از نظر سياسى جهان اسالم مى تواند براى خود نقش يك قدرت منطقه اى را 
تعريف نمايد و بدين ترتيب زمينه اى را فراهم آورد كه منافع كليه ى كشورهاى 
اسالمى«  كشورهاى  »اتحاديه ى  تأسيس  و  تعريف  ناحيه ى  از  عضو  اسالمى 

حاصل آيد. روايى و پايايى چنين نقش و جايگاهى به داليل ذيل است :)31(
 بهره مندى جهان اسالم از كانون هاى معتبر براى ايجاد قدرت؛

 داشتن ايدئولوژى برون گرا كه قابليت طرح خود را در گستره ى جهانى 
دارد و حداقل در قلمرو جهان اسالم از مقبوليت اجتماعى برخوردار است؛

ارتباطات جهانى به دليل داشتن توان   سهم قابل توجهى كه در شبكه ى 
توليد فكر و انديشه عهده دار است؛

 امكان ارتقاء سازمان نظامى خود و تبديل نمودن آن به يك قدرت مؤثر 
در سطح منطقه اى؛

 برخوردار بودن از قلمرو جغرافياى وسيع كه در بردارنده جمعيتى باالست؛
 ژئوپليتيك حساس و تأثيرگذارى در نظام جهانى.

ارزيابى  بزرگ  هدفى  عنوان  به  اسالمى«  كشورهاى  »اتحاديه ى  تأسيس   -4
مى شود كه به عنوان كارآمدترين بديل ساختارى براى نظم نوين جهانى در 
قرن حاضر مطرح است. از اين منظر، بازيگران ملى با بازتعريف خود در قالب 
تا در  ايفاى نقش پرداخته و تالش مى كنند  »بلوك هاى قدرت منطقه اى« به 
ساختار نظام جهانى، جايگاه منطقه اى خود را ارتقا بخشند. به عبارت ديگر، 
جهان سياست آينده، جهان مناطق و نه قدرت هاى ملى و نه حتى قدرت هاى 

هژمونيك خواهد بود.
 

آينده ى همگرايى امنيتى 
به نظر مى رسد كه در اين زمينه نمى توان چشم انداز روشنى از آينده ى 
اين كشورها  دامنگير  منازعات كنونى  ارائه كرد. چرا كه  كشورهاى اسالمى 
اغلب آن ها را به سوى واگرايى سوق مى دهد. اين وضعيت احتماال موجب 

تضعيف همگرايى در ديگر زمينه ها نيز خواهد شد.
نرخ باالى درگيرى هاى نظامى و غيرنظامى بين كشورهاى عضو جهان 
اسالم در قياس با درگيرى هاى رخ داده با كشورهاى غيراسالمى بيش تر است.
به عبارت ديگر، عمده ى منازعات در درون جهان اسالم بوده است.)32( رقابت 
منفى بين كشورهاى عضو جهان اسالم سبب شده است منطق معادالت قدرت  
در اين حوزه به »بازى با حاصل جمع صفر« نزديك شود. )33( از اين منظر، 
رشد و توسعه ى توانمندى هاى يك كشور اسالمى از سوى ديگر كشورها به 
مثابه ى يك تهديد بالقوه ارزيابى مى شود و لذا تضعيف آن ها براى بازيگران 

ديگر ارجحيت مى يابد.
و  همگرايى  آينده هاى  و  سرمشق ها  الگوها،  انگاره ها،  ترسيم  و  تدوين 
وحدت در ميان مسلمانان جهان و به ويژه كشورهاى اسالمى مستلزم دستيابى 
به زمينه هاى مشترك مفهومى و عملى است. از حيث مفهومى اجماع نظر و 
پافشارى بر سر اصول و اهداف و منافع مشترك در مقابل پافشارى بر مذهب 
يا علقه ى فكرى و عقيدتى خاص از مهم ترين زمينه هاى همگرايى به شمار 
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سومين  افتتاحيه ى  سخنرانى  در  رهبرى  معظم  مقام  كه  گونه  همان  مى رود. 
كنفرانس وحدت اسالمى خاطرنشان ساختند: »مقصود از دعوت به وحدت اين 
نيست كه فرق مسلمين اعم از شيعه و سنى با فرقى كه در داخل تشيع و تسنن 
هستند يا ديگر فرق مسلمانان عالم، موظف و مجبورند كه از عقيده ى خودشان 
دست بردارند و به عقيده ى سوم يا به عقيده ى طرف مقابل گرايش پيدا كنند.«)34(

در نتيجه، وحدت اسالمى معطوف به حذف مذاهب و ريشه كن ساختن 
باورهاى مذهبى و از ميان بردن تمامى اختالف ها و گرايش ها نيست، بلكه 
بر  ناظر  اسالمى  است. وحدت  اسالم  اصول  به  مسلمانان  التزام  به  معطوف 
همكارى ميان پيروان مذاهب اسالمى بر پايه ى اصول مشترك، ثابت و مسلم 
عاليه ى  مصالح  و  اهداف  تحقق  منظور  به  يكسان  موضع  اتخاذ  و  اسالمى 
امت اسالمى و موضع متحد در برابر دشمنان امت، ضمن احترام به تعهدات 

عقيدتى و عملى هر فرد مسلمان نسبت به مذهب خويش است.)35(
همگرايى و وحدت اسالمى و ايجاد بلوك قدرتمند اسالمى، از مهم ترين 
ايده ها و آرمان هايى است كه متفكران و مصلحان مسلمان تاكنون با اتكاء به 
تعاليم عاليه  ى اسالمى پيگير آن بوده اند و در مقابله با نظام سلطه ى جهانى آن 
را به عنوان يك برنامه يا راهبرد در ابعاد و اشكال مختلف، متناسب با شرايط 

و مقتضيات زمان، ارائه نموده اند.
امروزه، اين امر واقعيتى پذيرفته شده است كه شكل گيرى اتحادى بزرگ از 
تمام كشورها و ملل مسلمان، كه با پذيرش تمام مزايا و محاسن و تحمل معايب 
و رفع نواقص همديگر همراه باشد، قادر است به عنوان يك مدل فراگير براى 
قدرت گيرى جهان اسالم مطرح گردد. به نظر مى رسد ضرورت طرح و تبيين 

»وحدت و همگرايى جهان اسالم« در موارد ذيل قابل تبيين باشد:
1- فوريّت و اولويت وحدت اسالمى زمانى آشكار مى گردد كه شاهد تالش 
قدرت هاى جهانى براى انعقاد پيمان هاى منطقه اى و جهانى جهت تضعيف 

زمينه هاى اتحاد و همگرايى اسالمى هستيم.
2- ضرورت وحدت مسلمين از هر قوم، نژاد، مليت و مذهب به صورتى كه 
در صفى واحد به منظور حفظ مصالح و منافع مسلمانان و ارزش هاى عاليه ى 

اسالمى در برابر نظام سلطه ى جهانى قرار گيرند.
3- الزمه ى قدرت گرفتن و قرار گرفتن جهان اسالم در ساختار قدرت نظام 
امنيت منطقه اى آن است. رسيدن  ثبات و  بين المللى و رشد و توسعه ى آن 
به اين ثبات و امنيت در سايه ى وحدت كشورهاى مسلمان در قالب »امت 
اسالمى« است. لذا با تقويت و تعميق اتحاد جهان اسالم، بلوك كشورهاى 
اسالمى قابليت ورود به حلقه ى قدرت هاى جهانى را دارد و بازيگران عمده ى 
سياست بين الملل ديگر نمى توانند اين قدرت جديد را در عرصه ى بازى هاى 

جهانى ناديده بگيرند.
4- ايجاد و تقويت ذهنيت و باورهايى مبنى بر وحدت اسالمى بين كشورهاى 
مسلمان موجب مى شود كه ارتباط بين كشورهاى اسالمى رشد و گسترش 

فزاينده اى پيدا كند.
5- تأسيس »اتحاديه ى كشورهاى اسالمى« گامى مهم در راستاى ايفاى نقش 

فعال و قدرتمندانه ى كشورهاى اسالمى در ساختار نوين بين الملل است.
6- زمانى كه از وحدت جهان اسالم بحث مى شود، هدف ارائه ى اين تصوير 
است كه كشورهاى اسالمى با ظرفيت ها و قابليت هاى گسترده اى كه امروزه 
از آن برخوردارند، با گسترش و تحكيم همكارى با يكديگر، به ايجاد اتحادى 
ماهيتًا منطقه اى با كاركردى جهانى بپردازند. عالوه بر اين كه درك مشتركى 
كه در بين بسيارى از كشورهاى اسالمى از ضرورت گسترش همگرايى در 

ابعاد مختلف وجود دارد، دست يافتن به چنين هدفى را تسهيل مى نمايد.
نسبى  از ظرفيت ها و مزيت هاى  بهره گيرى  اسالمى،  7- همگرايى كشورهاى 

اقتصادى، سياسى، دفاعى، امنيتى، نظامى و فرهنگى جهان اسالم را جهت دستيابى 
به اهداف و منافع عاليه ى اسالم و مسلمين در حوزه هاى مختلف فراهم مى آورد.

از  بسيارى  ژئواكونوميك  و  ژئواستراتژيك  برتر  موقعيت هاى  و  شرايط   -8
مهم ترين  با  سرزمينى  مجاورت  در  شدن  واقع  جمله  از  اسالمى  كشورهاى 
كشور   57 فرهنگى  مجاورت  جهان،  دريايى  آبى-  گذرگاه هاى  و  تنگه ها 
در  هندوئيسم  و  بودايسم  و  در غرب  اروپايى  مسيحى-  فرهنگ  با  اسالمى 
شرق، جاى دادن 1/3 ميليارد نفر جمعيت جهان در خود كه بازار مصرف قابل 
توجهى را ايجاد كرده است و مزيت هاى نسبى در بسيارى از ديگر فرايندهاى 
اقتصادى، كه انگيزه هاى قوى اى را در هريك از كشورهاى اسالمى براى ايجاد 
همگرايى  شكل گيرى  اساسى  ماهيت  مى آورد.  وجود  به  همگرايى  و  اتحاد 
جهان اسالم به گونه اى است كه تمامى كشورهاى مسلمان مى توانند در اين 
فرايند ذى نفع باشند. به نظر مى رسد همان گونه كه اتحاد كشورهاى اسالمى 
و  متفكران  و  مسلمان  ملت هاى  اجتماعى  سياسى-  تفكر  تاريخ  در  همواره 
راه حل  بديل و كال يك  راهبرد  به عنوان يك  اسالمى  نهضت هاى  رهبران 
تهاجمات قدرت هاى جهانى مطرح شده  زياده خواهى ها و  برابر  در  اساسى 
است، امروزه نيز كاستن از فشار اربابان قدرت جهانى بر كشورهاى اسالمى 

مستلزم شكل گيرى اتحادى قوى از ملل و كشورهاى اسالمى است.
از ديگر زمينه هاى مفهومى شكل گيرى همگرايى و وحدت ميان كشورهاى 
اسالمى، اجماع نظر نقش آفرينان كليدى همگرايى در اين كشورها بر مفاهيم 

زير است:
اهداف  نهايت  به  دستيابى  از  دورنمايى   :(Visionary)چشم انداز ارائه ى   -1

برآمده از همگرايى در افق زمانى؛
اسالمى  غايت خواست هاى كشورهاى   :(Missionary)مأموريت ها تعيين   -2
فرهنگى،  اجتماعى،  اقتصادى،  از خواست هاى  اعم  موردنظر-  برنامه هاى  از 
دفاعى، امنيتى و نظامى- كه منبعث از نظام ارزش هاى اسالمى است و مدل 

دستيابى به آن ها را ميسر مى سازد؛
3- ارائه ى اهداف(Goals): تدوين مجموعه مقاصد و منظورهايى كه در جريان 
اجرايى  عمليات  و  مى شوند  پيش بينى  مأموريت  تحقق  براى  و  برنامه ريزى 

برنامه در جهت نيل به آن مقاصد تنظيم مى گردد؛
كه  چارچوبى  طراحى  و  تبيين   :(Strategies)راهبردها نمودن  مشخص   -4
مجموعه حركات و اقدامات اصلى را براى دستيابى به اهداف ترسيم كرده و 
چگونگى تخصيص كلى منابع را براى به دست آوردن موقعيت هاى مطلوب 
و خنثى كردن تهديدات در حال و آينده بيان مى دارد. تدوين راهبرد با تكيه بر 
يك جهت گيرى كلى چارچوبى را در اختيار تصميم گيرندگان و نقش آفرينان 
مى توان  آن  براساس  كه  مى دهد  قرار  اسالمى  كشورهاى  همگرايى  فرايند 

برنامه ها را اجرا نمود و با تغييرات محيطى نيز تعامل سازنده داشت؛
و  تفكر  راهنماى  دستور  تدوين  بر  ناظر   :(Policies)سياست ها تدوين   -5
تصميم گيرى براى مديران، نقش آفرينان و برنامه ريزان فرايند همگرايى اسالمى 
است. سياست ها خطوط راهنماى تصميم گيرى در انتخاب از ميان گزينه هاى 
مختلف راهبردها و برنامه هاى اجرايى براى تحقق اهداف را فراهم مى نمايد؛     
عمليات  از  مجموعه اى  نگاشت   :(Programs)اجرايى برنامه هاى  ارائه ى   -6
مشخص  هدف هاى  تحقق  براى  يكديگر  با  ارتباط  در  مختلف  خدمات  و 
در همگرايى كه در چارچوب راهبردها تنظيم مى شوند. معموال هر برنامه ى 
اجرايى خود حاوى اهداف، سياست ها و خط مشى هاى اجرايى و طرح هاى 
مشخص براى انجام عمليات است كه توسط دستگاه هاى اجرايى مسئول هر 
برنامه تهيه خواهد شد. وحدت و همگرايى كشورهاى اسالمى به لحاظ عملى 
با توجه به خألهاى مفهومى و عملى موجود مستلزم شكل گيرى كارگروه ها 



دوره بیستم، شماره هفتادونهم /   19

و كانون هاى عمل و نظر در هر يك از حوزه هاى مورد توجه و حائز اهميت 
در همگرايى و وحدت كشورهاى اسالمى است. تدوين شرح وظايف هر كار 
اساس، همگرايى  براين  است.  مفهومى  زمينه هاى  در  اجماع  به  منوط  گروه 
كشورهاى اسالمى يك ضرورت راهبردى براى كشورهاى اسالمى ارزيابى 
مى شود كه در ارتباط وثيق با منابع و هويت آن هاست. به همين دليل الزم 
است كه تأمل درباره ى نحوه ى عملياتى نمودن مبانى اين تأسيس نوين در 

دستور كار كليه ى انديشمندان متعهد در سطح جهان اسالم قرار گيرد. 
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