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آيندهپژوهي روند همگرايي و وحدت دنیای اسالم

محمدرضا قائدی - 1علیرضا گلشنی
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تاریخ دریافت1131/11/22 :
تاریخ پذیرش1132/2/5 :
چکیده
این پژوهش کوشیدهاست به ترسیم چالشهای درونی و بیرونی وحدت جهان اسالم بپردازد .از این رهگذر ،رونددهای
موجود در جهان اسالم تبیین شدهاست تا مشخص کنند که آیا وضعیت موجود ،حاکی از همگرایی دنیای اسدالم اسدت
یا واگرایی؟ هدفی که این پژوهش دنبال میکند ،این است کده بدر اسداا واقعیتهدای موجدود در نمدام بینالملد و
روندهای دنیای اسالم ،آیا در آینده امکان تحقق وحدت جهان اسالم وجدود دارد؟ ایدن پدژوهش بدا اسددهاده از روش
آینده پژوهی ،به ندایجی نیز دست یافده است .واکاوی وضعیت موجود در جهان اسالم ،حکایدگر آن است که بده علدت
تضاد منافع دولتهای اسالمی ،حداق در کوتاه مدت ،شاهد وحدت مسلمانان نخواهیم بود و برای برونرفدت از ایدن
وضعیت باید طرح وحدت دنیای اسالم ،ابددا مورد اجماع نخبگان فکری و حکومدی جهان اسالم قدرار گیدرد و سدپ
اقدامات عملی و برنامههای مشدرک را جایگزین ترویج خصومت و مهار افراطیگری نمایند.
واژگان کلیدی :همگرایی ،وحدت اسالمی ،جهان اسالم ،آیندهپژوهی ،امت اسالمی

 .1دانشجوی دکدری علوم سیاسی ،واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرضا ،ایران.
 .2اسدادیار گروه علوم سیاسی ،واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه

همگرایی و وحدت جهان اسالم ناشی از آرمان مسلمانان در خصوص « امت واحده» است.
این آرمان ،گرچه هماکنون با چالشها و آسیبهای فراوانی روبهروست؛ ولدی عالقهمنددی
مسلمانان به نوسازی «تمدن اسالمی»  ،اندیشدمندان جهدان اسدالم را بده فکدر واداشدده تدا
برونرفت از مشکالت را در همگرایی و وحدت جهان اسالم ببینند .یافدههای این پژوهش،
مبین این مطلب است که روندهای موجود جهان اسالم ،بیشدر حکایدگر واگرایدی اسدت تدا
همگرایی ،و طرح موضوع وحدت و همگرایی در جهان اسالم ،بیشدر امری است ذهندی تدا
عینی .نخبگان حکومدی و اندیشمندان فکری جهان اسالم ،با دغدغهکردن موضدوع وحددت
جهان اسالم ،میتوانند با تلهیدق و توجده توامدان مهلهدههای عیندی و ذهندی شدک گیری و
تقویت وحدت مسلمانان ،جایگاهی برای ارتقای توان مسلمانان و نوسازی تمددن اسدالمی
در نمام بینالمل در نمر بگیرند .در ایدن پدژوهش ،از روش آینددهپژوهی اسددهاده شدده و
تالش میشود با ارائه و تحلی روندهای موجود در دنیای اسالم ،تصویری از آینده وحدت
مسلمان ارائه شود و عوام مهثر و کارآمد از وحدت دنیای اسالم معرفی شوند.
-1روش تحقیق
 -1.1نظریه آیندهپژوهی علّی -الیهای
1

روش اسدهاده شده در این پژوهش بر اساا«نمریه تحلی علّی الیهای» اسدت کده یکدی از
روشهای «آینده پژوهی» به شدمار مدیرود .تحلید الیدهای علتهدا ،چنانکده از عندوانش
برمیآید ،با کشف ریشههای یک مسأله در الیههای مخدلف عمودی و افقدی سدروکار دارد.
این روش پیشنهاد میکند ریشدههای مسدأله بهگوندهای نقادانده و مشدارکدی در چهدار الیده
عمودی مورد کاوش قرار گیرد .این الیهها عبارتند از:

)1 Causal layered Analysis (CLA
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 -1الیه لیدانی (مسأله عینی) :این الیه همان الیه مشهود مساله است کده کارشناسدان
بالینی عموما در مورد ریشهها و عوارض آن اتهاق نمر دارند؛ اما اغلب بر این باورند که راه
ح ّ خاصی برای درمان ریشهای این مساله وجود ندارد.
 -2الیه نمامهای علّی (عل اجدماعی) :نمامهای علّی به مجموعده نمامهدایی گهدده
میشود که بالقوه یا بالهع میتوانند مسبب ایجاد مساله باشند .این نمامهدا گسددره وسدیعی
دارند و از نمامهای سیاسی ،اقدصادی ،اجدماعی و فرهنگی تا نمامهای قدانونی ،مددیریدی و
ارتباطی را دربرمیگیرند .روش تحلی الیهای علتها با عبور از الیه اول ،بده سدرعت وارد
الیه دوم؛ یعنی الیه نمامها میشود و به واکاوی ریشههای مساله مورد نمدر در ایدن الیدهها
میپردازد.
 -1الیه گهدمان-جهانبینی ( جهانبینی و گهدمان مسلط) :این سومین الیده عمدودی
است که ریشدههای مسدأله را در گهدمدان و جهانبینیهدای موجدود و مسدلط میجویدد و
میپرسد که چه گهدمان یا نگرشهایی در میان مسهوالن و مردم ،سبب ایجداد مسداله شدده
است؟
 -2الیه اسطوره-اسدعاره( اسطورهها و اسدعارهها) :در یک جامعه بده طدور مدعدار
کمدر کسی با اسطورهها (ایدهآلها  ،الگوها) و اسدعاره ها (تمثی های ذهنی از موضدوعهای
مخدلف) سروکار دارد .این کار معموال در حوزه عم هنرمندان و اندیشمندان خاص است.
در این الیه باید ببینیم کدام یک از ایدهآلها و تبیینهدای ذهندی ،در ایجداد مسداله دخالدت
دارند.
تحلی الیهای علتها به کاوش ریشههای مساله در سدطوح عمدودی و افقدی اکدهدا
نمیکند؛ بلکه در هر سطح سناریوها و راهبردهای الزم برای غلبه بر مشکالت ناشدی از آن
سطح (الیه) را نیز پیشنهاد میکند و درست به همین دلی است که یک روش آینددهپژوهی
به شمار میآید.
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این روش را نخسدین بار ،سهی عنایتاهلل  ،مسلمان پاکسدانی االص در سدال 1331
میالدی در مقالهای با عنوان «تحلی الیهای علّی :فراساخدارگرایی به مثابه روش» ،در مجلده
فیوچرز مطرح و بعدها آن را کام تر کرد (حسینی مقدم.)172 :1113 ،
-1-2فرضیه

روندها و چالش های موجود در جهان اسالم ،تحقق همگرایی و وحدت جهان اسدالم را در
کوتاهمدت غیرممکن ساخده است.
-1-3سؤالهای پژوهش
 -1-3-1سؤال اصلی

آیا روندهای موجود جهان اسالم ،حاکی از تحقق وحدت و همگرایی جهان اسالم است؟
-1-3-2سؤالهای فرعی

چالشهای درونی تحقق وحدت دنیای اسالم کدامند؟
چالشهای بیرونی تحقق وحدت دنیای اسالم کدامند؟
نقش نخبگان فکری و حکومدی جهان اسالم در تحقق وحدت دنیای اسالم چیست؟
-2مباحث نظری پژوهش
-2-1آیندهپژوهی

آینده پژوهی عبارت است از تالش برای درک آنچه در آینده میتواند روی دهد و یدا بایدد
روی دهد (تقوی گیالنی .)67-61 :1173،
مطالعه نماممند ،کشف ،ابداع ،ارائه ،آزمون و ارزیدابی آینددههای ممکدن ،مدحمد و
مطلوب است .آیندهپژوهی اندخابهای مخدلهی را درباره آینده پیش روی افراد و سازمانها

آيندهپژوهی روند همگرايی و5 / ...

قددرار میدهددد و در اندخدداب و پیریددزی مطلددوبترین آینددده بدده آنددان کمددک میکنددد
( .)Bell,3::2002آیندددهپژوهی عددالوه بددر مطالعدده نماممنددد آیندددههای ممکددن ،محدمد و
مطلوب ،به دنبال شناسایی جهانبینیها و اسدطورههایی اسدت کده بده هدر آینددهای شدک
میدهد (.)Inayatollah,3::001

آیندهپژوهی ،نه تنها دربردارنده درک آیندههای ممکن است ،بلکه به کسب آمدادگی
برای تصمیمگیریهای آینده بهدر نیز توجهی ژر

دارد .آیندهپژوهی با بررسی و شناسدایی

گزینههای مخدلف آینده آغاز میشود و با بررسی این گزینهها ،احدمدال وقدوع و مطلوبیدت
آنها را مشخص میسازد  .در واقع ،پ

از این مرحله است کده اندخداب گزیندهها بدر پایده

نسخههای امکان 1و مطلوبیت 2انجام میگیرد( خزایی.)12:1131،
مهمدرین هد

آیندهپژوهی ،شناخت و درک صحیح از مسدائ نوههدور و جدیدد و

نحوه برخورد و یا مقابله با آنها و همچندین ،انجدام برنامدهریزی بلندمددت و کوتاهمددت و
پیشگیری از ندایج زیانبدار رویددادهای پیشبیندی نشدده اسدت (.)Amara,16610991-996

هد

اصلی پژوهشهای آینده « دادن اطدالع و آگداهی در رابطده بدا ادراکدات ،بددی ها و

اندخاب هایی در خصوص آینده» است .به عبارت دیگر ،مطالعه آینده یا پژوهشهای آینده،
اصرار دارند تا بدی ها یا ترجیحات و اولویتهای آینده و پیشرفتهای احدمدالی را درک و
برای دسدیابی به یک آینده مطلوب تالش کنیم(.)Bell,166201-11
علددم سیاسددت ،مدداهیدی « آینددده اندددیش»1و « آیندددهنگر» 2دارد .تصددمیمگیری و
خطمشیگذاری مقولهای آیندهنگر است .تصمیمگیری و خطمشیگذاری ،مسدلزم برساخدن
تصاویری از واقعیتهای بدی و سپ

اندخاب یکی از آن تصاویر به منزله تصویر مطلدوب

1. Feasibility
3. Desirability
2. ProsPective
9. Looking Forward
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است .از همین رو ،بسیاری از آیندهپژوهان ،نقش علوم سیاسدی و آموزههدای ایدن علدم را
پررنگ میدانند (.)Bell,3::2011

آیندهپژوهی ،گرچه حوزه جدید مطالعاتی در دوران پسامدرنیده دنیدای غدرب اسدت
که میکوشد آیندههای محدم  ،ممکن و مطلوب بشر را دسدمایه مطالعه خویش قرار دهدد؛
با این حال ،مطالعه آینده تنها مخددص دنیدای غدرب نبدوده و بده ندوعی تمدامی جوامدع و
تمدنها ،از جمله اسالم ،نسخهای مخصوص به خود از آینده دارند.
نخسدین تالشهای نماممند بدرای مطالعده آینددهپژوهی از سدال 1321م در مهسسده
پژوهشی « رند» 1آغاز شد  .این مطالعات به طور عمدده بدر پایده پیشبیندی بدود کده در راه
شناخت وقایع احدمالی جنگ میکوشید و بعدها در مسائ غیرنمامی و اقدصادی نیز به کدار
رفت .در جریان این مطالعات ،روشهای ابددایی و ساده پیشبینی برای فهدم و جسددجوی
آینده توسعه یافت .تالشهای نخست در این زمینه بر این فرض اسدوار بود کده بدرای هدر
اندخاب امروز ،یک آینده ممکن میتوان تصور کرد (بنیاد توسعه فدردا .)21 :1112 ،از دهده
هشداد میالدی به بعد ،مههوم آیندهپژوهی از خاسدگاه اولیه در حوزه نمامی فراتر رفت و بده
حوزه سیاستگذاری رخنه کرد  .نخسدین بار ،ژاپنیهدا در دهده هشدداد از آینددهپژوهی بده
عنوان ابزار سیاستگذاری بهره گرفدند و به دنبال آنها کشورهای دیگر مدناسب بدا نیازهدای
ملی به فعالیتهای آیندهپژوهی روی آوردند؛ بهگونهای که هماکنون سدازمانهای دولددی و
خصوصی ،برنامههای آیندهپژوهی را در مقیااهای بخشی ،منطقهای و ملدی در حوزههدای
مخدلف علم ،فنآوری ،فرهنگ ،محیط زیست و غیره در برنامده کدار خدود دارندد .اهمیدت
فعالیت آیندهپژوهی به اندازهای است که هدر تالشدی بدرای برنامدهریزی و سیاسدتگذاری
بدون تکیه بر این فعالیتها در سطوح سیاستگذاری و اجرایی ،ناقص ،غیرقابد اعدمداد و
فاقد پشدوانه الزم ارزیابی میشود (خزایی.)11 : 1131 ،
2 RAND
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-2-2امت اسالمی

ا مت یعنی وجود جمعی مردم؛ یعنی گروهی که بین افرادش روابط و پیوندهایی بدر اسداا
مجموعهای از افکار و آرمانها و مبدانی وجدود دارد و ایدن پیونددهای مشددرک آنهدا را در
برخی از نیروها و اسدعدادها به هم مربوط میسازد .این جامعهای است کده قدرآن بده امدت
تعبیر کرده است.
واژه امت را برخی از مدهکران اسالمی در معنایی نزدیک به ملت نیز به کار بردهاندد.
طبعا در این کاربرد ،مقصود از امت گروهی بزرگ از مردم هسدند که دارای زبان یکسان بدا
دین واحد و یا سرزمین جغرافیایی یکسان هسدند(ابراهیمی.)111 :1277 ،
از نمر لویی گارده ،اسالمشناا معرو

فرانسوی ،نمریه امت در طی قدرون مدعددد

در قلوب مسلمین تاثیری بدزرگ داشدهاسدت .امدت از ریشده خداص عربدی اسدت کده در
زبانهای اروپایی برای آن نمیتوان مدرادفی یافت .امت عبارت اسدت از همدان جامعده بده
معنایی قوم و ملت در آن واحد؛ شام آن کسانی که مایلند با یکدیگر زندگی کنند .دعدوت
اسالم منکر همه امدیازات نژادی یا هرگونه برتری دیگر است.
در قلب دکدرین سیاسی اسالم ،امت و جامعه اسالمی ،تنها رشدههای ایمدان ،آنهدا را
به هم پیوند میدهد .در درون جامعه اسالمی و امت ،همه مردم جایگاهی مسداوی داشددند
و هیچگونه تمایزی در درجات و طبقات در میان نبود؛ بلکه تمایزها در عم وجود داشدت.
تشکیالت داخلی امت ،بر اساا ایمان دینی مشدرک اسدوار بدود .بافدت جامعده نخسدت از
طریق پذیرش و اطاعت شریعت و سپ
میشود (لمبدون.)52 :1172 ،

هدر قددرت غیرمدذهبی و دنیدوی حهدع و معدین
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پیش از هرچیز ،اسالم بر اتحاد امت خود تاکید میورزد؛ هرچند پ

از چهد سدال

اول تاریخ اسالم ،شکا های اقدصادی و سیاسی گوناگون پدید آمد و هرچه پد

از پایدان

یافدن خالفت امویان در شرق در قرن دوم هجری ،اتحاد سیاسی اسالم هرگدز ایجداد نشدد؛
اما آرمان اتحاد امت درطول تاریخ اسالم بهشدت وجود داشده و در دوران معاصدر خدود را
در قالبهای جنبشهای مخدلف نشدان داده اسدت .بده رغدم سدیر نزولدی زمدان و فدراز و
نشیب های فروان ،اسالم توانست تا حد زیادی جوامع را به هدم پیوندد بزندد و امددی را بده
وجود آورد که از اقیانوا اطل

تا اقیانوا آرام به طول یازده هزار کیلومدر و عدرض پدنج

هزار کیلومدر با ترکیبی بسیار مدنوع گسدرده شده است (عزتی)152 :1111 ،؛ اما امروز امدت
اسالمی از لحاظ جغرافیای سیاسی به طرزی بیسابقه از هم جدا و بندبند و بدا چالشهدای
درونی و بیرونی مدعددی روبه رو شده است .
-2-3وحدت اسالمی

وحدت امت اسالمی به معنای تحقق وحدت اسدالمی در مجموعده امدت اسدالم و سراسدر
جهان اسالم است؛ بهگونهای که در نهایت ،نویدبخش تشکی امت واحد اسالمی است  «:وَ
اِنّ هَذِهِ اٌمَّدَکُم اُمَّة واَحِدَة وَ اَنَا رَبُّکُم فَاتَّقُونِ» « و همانا این امت شماست؛ امدی یگانده و مدن
پروردگار شما هسدم .از من پروا کنید » (مهمنون .)52 /
در اسالم هرگز مراد از وحدت ،کنار نهادن سایر مذاهب نیست .وحدت اسالمی بده
کارگیری ابزار تحقق امت واحد ،به عنوان یدک آرمدان نهدایی ،در سدطح جوامدع و جهدان
اسالمی خواهد بود « :وَاعْدَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ » (حج .)71 /
بنابراین ،از نمر مههومی ،وحدت اسدالمی ،از جهدت روش و ابزارمنددی آن شدام
تمامی تصمیمسازیها  ،سیاستگذاریها اتخداذ روشهدای واحدد ،بهرهگیدری از امکاندات
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مشدرک و تدابیری میشود که ندیجه و پیامد آن ،تحقق وحدت اسدالمی اسدت .از ایدن رو،
خداوند میفرماید « :وَاعْدَصِمُواْ بِحَبْ ِ اللّهِ جَمِیعًا وَالَ تَهَرَّقُواْ » (آل عمران .)111/
از منمر آیات قرآن ،وحدت کلمه امت اسالم ،وحدت دیندی و اسدالمی اسدت و بده
عنوان شیوه و ابزار و تحقق اهدا

و مقاصد دیندی و الهدی تلقدی میشدود (آذیدن :1131 ،

 .)131بنابراین ،وحدت از منمر دینی امری مطلوب است و بددان سدهارش و تأکیدد بسدیار
شده است؛ بهگونهای که اقامه دین در پرتو وحددت امدت اسدالم اسدت .ایدن وحددت ،در
قلمرو حکومتها و جوامع اسدالمی و در میدان ملد مسدلمان ،وحددت سیاسدی ندام دارد
(فوالدی.)71-77 :1117،
-2-4جهان اسالم

جهان اسالم در این پژوهش ،به سرزمینهایی گهده میشود که بیشدر مردمان آن پیدرو دیدن
اسالم باشند؛ چه این مردمدان در کشدورهای اسدالمی زنددگی کنندد و چده در کشدورهای
غیراسالمی و هرچه در کشورهایی که میتدوان آنهدا را اسدالمی دانسدت؛ ولدی تداکنون بده
سازمان کنهران

اسالمی ملحق نشدهاند .اکنون حدود شصت کشور مسدق که بدیش از 51

درصد جمعیت آنها مسلمانند و نیز اقلیتهای مسلمان در سدایر کشدورها ،جهدان اسدالم را
تشکی میدهند که به لحاظ جغرافیایی در پهنه جهانی اندشار یافدهاند (رجاء.)21 :1131 ،
جهان اسالم هماکنون دارای مجموعهای از ویژگیهای ژئوپلدیدک نداهمگون اسدت.
چالش های فراوان وحدت جهان اسالم ،اگر به درسدی مدیریت و کندرل شود و کاهش یابد،
میتواند به احیای عممت و شکوه گذشده تمدن اسالمی در هندسده قددرت جهدانی منجدر
شود؛ هرچند وابسدگی دولتها به غرب هماکنون مهمدرین مانع فدراروی وحددت جهدان
اسالم است؛ اما از نقش عمده و برجسده برخی قددرتهای منطقدهای ،همچدون جمهدوری
اسالمی ایران در تقویت وحدت اسالمی نباید غاف شود (آذین.)212 :1132 ،
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انقالب اسالمی ایران که مبانی توسدعه غدرب را زیدر سدهال بدرد ،ارزش ندوینی در
توسعه آفرید و آن هم این بود که توسعه اجدماعی نیازمند توس به الگوهای غربی نیسدت.
به تعبیر گیدنز ،فرایند عمومی جهانی که به سمت سکوالریزاسیون و به حاشدیه رفددن دیدن
میرفت ،با انقالب اسالمی ایران شاهد تحقق عک

این قضیه هسدیم؛ یعنی فرایند عمدومی

جهان ،روند معکوا را آغاز کرده ،به سمت دینیشدن پدیش مدیرود (گیددنز.) 75:1172 ،
لذا امروزه منطقه خاورمیانه را بیشدر با عنوان «جهان اسالم» میشناسند ،تا عناوینی همچدون
دنیای شرق و یا جهان در حال توسعه (آذین.)215:1132 ،
انقالب اسالمی ،ادبیات «جهان اسالم» را به هندسه قددرت جهدانی آورد؛ بهگوندهای
که در ادبیات سیاسی غرب نیز عنوان «جهان اسالم» اصطالح رایجی شده است؛ حال اینکده
تا دو سه دهه قب در ادبیات سیاسی سکوالریسم ،جهان اسالم اصدطالح فرامدوش شددهای
بود (مهدی زادگان.)211:1112 ،
جهان اسالم برای صیانت از هویت خویش چارهای جدز اتحداد و روی آوردن بده «
اصول و آیین جهانشمول اسالم » که بر ملیگرایی ترجیح دارد ،ندارد .مبندای اتحداد امدت
اسالمی ،نه دشمن مشدرک و غرب ،بلکه «اسالم» است (خان محمدی .)16:1115 ،
-2.2همگرایی

منمور از همگرایی ،وضعیدی است که در آن گروهها ،سازمانها ،نهادها و یا کشدورها بدرای
حهع منافع جمعی به همکاری گسدرده با یکدیگر بپردازند و به سوی ندوعی وحددت گدام
بردارند .همگرایدی ،اسداا شدک گیری جوامدع بشدری بدوده و میتدوان ردپدای آن را در
نوشددددههای ارسدددطو ،افالطدددون ،اگوسددددین قددددی  ،ابدددن خلددددون و هگددد دیدددد
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(کاهمی)21-22:1171 ،؛ اما همگرایی به عنوان یک تئوری ،نخسددین بدار توسدط « دیویدد
میدرانی» 1پژوهشگر انگلیسی در سالهای بین دو جنگ جهانی مطرح شد.
همگرایی میان کشورها و دولتها ناشی از جبر و اضدطرار نیسدت؛ بلکده محصدول
ویژگیهای مشابه و اراده همگن برای پیوسدگی براساا آن ویژگیهاسدت .همگرایدی هدم
می تواند به عنوان فرایند و هم وضعیت تعریف شود .وضعیت همگرایی یعنی شدرایطی کده
در آن کنشگران به یک اجدماع جدید میرسند .فرایند یا فرایندهای دخی در آن نیز عبارتند
از :وسای و ابزارهایی که اجدماع از طریدق آنهدا حاصد میشدود .فرایندد همگرایدی بایدد
داوطلبانه و مبدنی بر اجماع باشد .به سخن دیگر همگرایی را به عنوان یک فرایندد وحددت
سیاسدددی یدددا یدددک وضدددعیت یدددا محصدددول نهدددایی وحددددت سیاسدددی میدانندددد
( .)Collumbis,166:0361کشورها در قالب همگرایی و اتحاد ،دارای سرنوشدت مشددرکی
هسدند و بدون اجماعنمر نمیتوانند عم کنند .بده عبدارت دیگدر ،در سدایه یدک اتحداد،
کشورها به یکدیگر قه میشوند و زمینههای ساخداری صلح را فدراهم میآورندد و چدون
توانهای فراوانی را بر روی یکدیگر جمع میکنند ،میتوانند اهدا

مهمی را دنبال کنندد و

به ثمر برسانند.
از جمله اندیشدمندان تئدوری همگرایدی « ،جدوز

ندای» «، 2هداا»« ، 1اشدمیدر»

2

«میدرانی» و غیره هسدند که معدقدند کشدورها در پروسده همگرایدی از مبدادالت تجداری و
اقدصادی دوجانبه یا چندجانبه شروع میکنند و در سایه همگرایدی اقدصدادی بده همگرایدی
امنیدی ،نمامی ،سیاسی و فرهنگی دست مییابند .نمریه میدراندی از نمدر توجده بده اهمیدت
بخشهای مخدلف اقدصادی و امکان همکاری در هر یک از این بخشها ،توجه به بازیگران
فراملی و نقش نهادهای کارکردی حائز اهمیت است (.)Puchala,16030312

1 David Mitrany
1 joseph Nye
3 Ernest B.Hass
2 Ashmytr
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همچنددین ،همگرایددی از نمددر « بددروا روزت» ،1براسدداا باورهددا ،تواناییهددا و
پاسخگویی مبدنی است و به بسط تمایز میان دو نوع از تواناییها میپدردازد :یکدی هرفیدت
عم کردن که با نگرش سندی به قدرت ارتباط دارد و دیگدری تواندایی پاسدخگویی شدام
تسددهیالت یددک نمددام خدداص در رابطدده بددا دقددت ارتباطددات و شناسددایی مدقابدد
(.)Russet,1692030
2

«کارل دویچ» به عنوان نمریهپرداز اصلی رویکرد ارتباطات در روابط بینالمل  ،بدر
این اعدقاد است که جریان شدید ارتباطات میان ملتهدا و دولتهدا میتواندد بهتددریج بده
پیدایش جامعهای سیاسی -جهانی بینجامد .دویدچ بده الگدوی مندافع عیندی مشددرک توجده
میکند .به نمر دویچ ،ارتباطات نقش بزرگی در نزدیکی جوامع ایها میکنند ،بنابراین ،هرچه
ارتباطات در زمینههای حم و نق  ،توریسم ،مراودات پسددی ،تجدارت و مهداجرت بیشددر
باشد ،این جوامع بیشدر به هم نزدیک میشوند و به جای منازعه به همکاری روی میآورند
و جوامع امنیدی را تشکی میدهند .بنابراین ،با گسدرش همهجانبه ارتباطدات ،همگرایدی بده
ثمر میرسد .کارل دویچ همگرایی را تبدی واحدهای مسدق قبلی به اجزای نمامی منسجم
تعریف میکند (.)Deutsch,16010111

ارنست هاا معدقد است منافع رهبران سیاسی دولتها نقدش مهمدی در همگرایدی
دارد و چنانچه رهبران روند همگرایی را به نهع خود نبینند ،از وقوع آن جلوگیری خواهندد
کرد و در صورتیکه درک کنند منافعی بدرای آندان و جامعهشدان وجدود دارد کده صدرفاً از
طریق پیوسدن به جوامع فراملی تأمین میشود ،خود را به وفاداری به مرجعی بداالتر مدعهدد
میکنند ( .)Hass, 1691وی همگرایی را فرایندی تعریف میکند که به وسدیله آن ،رهبدران
سیاسی چند کشور مخدلف مدقاعد و راغدب میشدوند کده وفداداری ،اندمدارات و فعالیدت

9 Russet
1 Karl w.Deutsch
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سیاسیشددان را بدده سددمت مرکددز جدیدددی کدده نهادهددایش دارای اخدیددارات قدانونی و رای
اخدیارات ملت کشورها باشد ،سوق دهند (کاهمی.)11:1171 ،
 -2.2وحدت سیاسی

«آمیدای اتزیونی» 1معدقد است وحدت سیاسی ،فرایندی است که طی آن همگرایدی سیاسدی
به عنوان یک وضعیت تحقق مییابد و وحدت باعث افزایش یا تقویت پیونددهای موجدود
میان واحدهای تشکی دهنده یک نمام میگردد(دوئرتی  .)661:1172 ،وی چهدار مرحلده را
برای دسدیابی به وحدت بیان میکند:
 -1وضعیت قب از وحدت :به نمر وی برای اینکه وحددت ایجداد شدود ،ضدرورت
دارد بین واحدهای مورد نمر ،نوعی وابسدگی مدقاب وجود داشده باشد .به عبارتی ،میتدوان
گهت که در مرحله قب از وحدت یک رشده عوام نقش کلیددی دارندد کده ندوع و میدزان
وسعت آنها تاثیر زیادی در ایجاد وحدت دارد ،که از جمله آنها میتوان به تجان

فرهنگی،

وابسدگی مدقاب اقدصادی و مجاورت جغرافیایی اشاره کرد.
 -2نیروهای وحدت آفرین :اتزیونی سه نیرو را برای ایجاد وحدت شناسایی میکند:
الف) نیروی ارعابی شام تسلیحات قوای نمامی و اندمامی؛
ب) نیروی مادی یا عوام اقدصادی ،فنی و توانایی اداری و سازمانی؛
ج) نیروی عقیددتی و هدویدی ،شدام  :ارزشهدا ،سدمب ها و باورهدای فرهنگدی و
عقیدتی.
 -1بخشهای وحدتیافده :در این مرحله ،مبادله کداال و افدراد صدورت میگیدرد و
ارتباط بین واحدهای سیاسی زیاد میشود و ایجاد وحددت در یدک بخدش بده بخشهدای
دیگر نیز سرایت میکند.

1 Amitia Etzioni
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 -2مرحله پایانی :در این مرحله ،سیسدم تشکی یافده از واحدهای مدعدد ،دسدت بده
کار اموری می شود که به خاطر آن به وجود آمده است .به عبارت دیگر ،وحدت به خدودی
خ ود یک غایدت نیسدت؛ بلکده آثدار سیاسدی ،اقدصدادی و اجدمداعی مدرتدب بدر آن مهدم
است(کاهمی.)77-72 :1172 ،

-3چالشهای موجود در دنیای اسالم

در مسیر وحدت جهان اسالم از منمر روش آیندهپژوهی باید ابددا چالشها واکاوی شدوند.
در این راسدا ،چالشهای درونی و بیرونی جهان اسالم ،ابددا مطالعه شدده تدا بدر اسداا آن
روندهای موجود در دنیای اسالم ارائه شوند.
 -1.3چالش بیرونی وحدت جهان اسالم

یکی از مهمترین چالشهای وحدت جهان اسدالم ،تصویرسدازی منهدی غدرب از اسدالم و
بهخصوص اسالم سیاسی در رسانههاست .اسالمهراسی که اسددراتژی غدرب در خصدوص
برجسده کردن خطر اسالمگرایان و کشورهای مسلمان محسوب میشود ،زمینه مناسبی برای
رفدارهای توسعهطلبانه غرب را فراهم کرده است (قائدی .)16:1111،
توسعهطلبی غربی به دنبال فروپاشی بلوک شدرق و حادثده  11سدپدامبر  2111م ،بدا
جلوههای آمریکایی ،همچنان کشورهای اسالمی را با چالش و تالطم مواجه سداخده اسدت.
ایاالت مدحده آمریکا در تالشی توسعهطلبانه ،بدرآن اسدت تدا اسدالم سیاسدی را بده عندوان
جریانی عق سدیز ،خشونت گرا و سمب تروریسم معرفی نموده و از آن تصدویری همچدون
تهدید امنیدی حاد برای منافع آمریکا و غرب عرضه نماید (جعهری نژاد.)126:1132 ،
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در قالب چنین تصویری ،معرفدی نماینددگان اسدالم سیاسدی بده مثابده جریانهدایی
عق سدیز ،فرقهگرا و خشونتطلب که نه تنها قادر به سازگاری خود با اصدول و معیارهدای
پذیرفدهشده جهانی همچون دموکراسی و حقوق بشر نیسدند؛ بلکه در میان خود نیدز دچدار
چنان تضادهایی هسدند که به حذ

خشونتآمیز یکدیگر اقدام میکنند؛ ترفندهایی هسددند

که برای بیاعدبارسازی سراسری گهدمان اسالم سیاسی و نیروهای اسالمگرا بده کدار گرفدده
میشوند.
اسالم سیاسی ،به عنوان جریانی فکری -اجدمداعی کده بده دنبدال حهدع اسددقالل و
هویت جهان اسالم در برابر غرب است ،وحدت میان مسلمانان و کاسددن از شدکا
آنها را همواره به عنوان یکی از اهدا

میدان

اولیه خود قرار داده است.

پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،ایده وحدت اسالمی در مقاب غرب و دولتهدا و
نیروهای پیرو غرب در کشورهای اسالمی را تقویت کرد .درباره تاثیر انقالب اسالمی ایدران
بر تحوالت جهان اسالم و خاورمیانه« ،الکساندرهیگ میگوید «:به نمر مدن ،خطرنداکتر از
این مشکالت بینالمللی ،عواقب گسدرش اسالم سیاسی است که در ایران پا گرفده و اکندون
ثبات تمام رژیمهای عرب میانهرو را در منطقه تهدید میکند .این پدیده اگر از کندرل خارج
شددود ،منددافع ابرقدددرتها را بدده خطرندداکترین وجدده بدده مخدداطره خواهددد انددداخت».
()Drezerner,3:11000

پ

از فروپاشی بلوک کمونیسدی شوروی ،غرب و آمریکا به برجسده سازی تهدید

اسالم سیاسی و بنیادگرایی اسالمی؛ به ویژه برای منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه پرداخدند
(.)Mousali,3::200-1:

در صورت جهتگیری جنبشهای عربی به سمت حکومتهای مردمدی-اسدالمی،
احدمال الگوگیری این جنبشها از انقالب اسالمی ایران تا حدّ زیادی افزایش خواهد یافدت
و این میتواند منافع ملی آمریکا در خاورمیانه را که مبدنی بر ارزشهای لیبدرال دموکراسدی
اسددت ،بددهخطر بیندددازد ( .)Greenburg,3:11016در حرکددات ،شددعارها ،خواسددتها و
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گروهبندی معدرضان ،نشانههای فراوانی وجود داشت که نشان میدهد اعدراضات در مقایسه
با انقالب اسالمی ایران ،ممکن است در سطوح مدهاوتتری تعریف شوند؛ اما میتوانند بده
سمت الگوی حکومت دینی ایران حرکت کنند (.)Guirguis,3:11010

بهنمر میرسد در سطح کالن ،سیاستهای راهبردی آمریکا در منطقه ژئواسددراتژیک
خاورمیانه ،حول پنج محور اساسی است :القدای اسالمهراسدی ،القدای شیعههراسدی ،القدای
سنیهراسی ،القای ترا از انقالب اسالمی و القای ایدران هراسدی (« .)Fischer,3::90110
جوز

نای» ،از ترکیب قدرت نرم با قدرت سخت سخن میگوید و آن را قدرت هوشمند

می نامد .از منمر او ،آمریکا باید با کشورهای اسالمی ،از جمله ایران کده موجدب همسدویی
منافع سایر تهدیدکنندگان منافع ایاالت مدحده در خاورمیانده میشدوند ،هوشدمندانه مقابلده
کندددد « .آمریکدددا بایدددد نگدددران اسددددراتژیهایی باشدددد کددده بددده دشدددمنانش کمدددک
می کند نیروهای ناهمگون را تحت یک پرچم ،مدحد سازند .ایاالت مدحدده داسددان خدوبی
برای روایت کردن در اخدیار دارد؛ اما ناکامیهایش در ترکیب قدرت سخت و ندرم در یدک
اسدراتژی هوشمند بدین معنی است که اغلب اوقات راه خدود را مدیرود و قصده خدود را
میسراید و این میتواند مخرب باشد)Nye,3::901:( ».

 -2.3چالشهای درونی وحدت جهان اسالم

مطالعه روندها و رویدادهای مرتبط با تحوالت تمدن اسالمی بیدانگر آن اسدت کده احیدای
شکوهمند این تمدن ،مسدلزم توجه به عوام همگرا و واگدرای اجدزای تشدکی دهنده ایدن
تمدن است .کشورهای اسالمی ،مهمترین اجزای شک دهنده بده تمددن اسدالمی در جهدان
امروز و جهان آینده هسدند .تحکیم تمدن اسالمی به عنوان یکی از قطدب هدای قددرت در
جهان آینده مسدلزم تقویت همگرایی میان کشورهای اسالمی و کمرنگ کردن نقش عوامد
واگرا در تعامالت این کشورهاست.
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موج جدید اوجگیری و احیای تمدن اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی ایدران آغداز
شده است .به زعم برخی اندیشمندان ،وقوع انقالب اسالمی ایران واکنشی در برابر تجدد و
خودباخدگی در مقاب غرب و تالشی در جهت سربلندی اسالم و مسلمین است که گسددره
آن امروز عالوه بر خیزش همگانی در کشورهای اسالمی ،کشورهای غیر مسلمان را نیدز در
برگرفده است و مسلمانان این قبی جوامع از جمله فعالترین و پویاترین اقلیتهدای دیندی
درون کشورهای مزبور به شمار میروند.
با توجه به فراهمشدن زمینههای احیدای تمددن اسدالمی پد

از پیدروزی انقدالب

اسالمی ایران و با در نمرگرفدن مجموعده عوامد همگدرا و واگدرا ،بدهنمر میرسدد آیندده
مطلوب جهان اسالم ناهر بر همگرایی کشورهای اسالمی در چارچوب تمدن عمیم اسالمی
به عنوان یکی از قطبهای قدرت در جهان آینده است.
با اسدهاده از روش تحلی علّی –الیهای 1در حوزه آیندهپژوهی و برحسدب بررسدی
رویدادها و روندهای تاریخی وحدت جهان اسالم ،سناریوهای تحقق همگرایی کشدورهای
اسددالمی را میتددوان در طیهددی از عوامدد عینددی و ذهنددی ،بدده شددرح زیددر ارائدده کددرد
(0)Inayatollah,3::9011-11

 -1الیه مساله عینی ناهر بر عینیترین و آشدکارترین سدطح شدک دهنده بده آیندده
تمدن اسالمی است.
تعداد جمعیت مسلمانان جهان ،موقعیت ژئوپلدیک کشدورهای اسدالمی ،مزیتهدای
نسبی و رقابدی کشورهای اسالمی در حوزه اقدصاد ،برخورداری از ذخدایر عمدیم اندرژی و
وسعت جهان اسدالم نداهر بدر زمیندههای عیندی و ملمدوا احیدای تمددن اسدالمی اسدت
()Elmandjra,166:؛ برای مثال ،ذخایر نهدی خاورمیانه  61درصدد ذخدایر نهددی جهدان را
تشکی میدهد و این منطقه  21درصدد نهدت مصدرفی جهدان را تدامین میکندد .بندابراین،
سناریوهایی که در این الیه ارائه میشدوند ،سدناریوهای سدطح عیندی هسددند .ایجداد بدازار
)1 Causal Layered Analysis (CLA
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مشدرک اسالمی ،از جمله این سناریوهاست که بر سطح عینی و ملموا همگرایدی داللدت
دارد.
 -2الیه علتهای اجدماعی ،ناهر بدر عوامد اقدصدادی ،سیاسدی و تداریخی اسدت.
تجربه دوران شکوه و اقددار تمدن اسالمی در حافمده تداریخی مسدلمانان ،زمینده تداریخی
احیای این تمدن را فدراهم میکندد .عدالوه بدر ایدن ،پیشدبرد همگرایدی و همکداری میدان
کشورهای اسالمی در حوزههای مخدلف سیاسی و اقدصادی چه در سدطح منطقدهای و چده
در سطح بینالمللی مسدلزم ایجاد اتحادیه یا سازمانهایی اسدت کده ضدمن برخدورداری از
ساخدارهای رسمی ،براساا توافق چندجانبه میان دولتها به صورت فراملی عم میکنند.
بنابراین ،نهادسازی و ایجاد شبکههای قدرت مردم نهاد ،تأسی

نهادهای مالی و سیاسی بده

منمور اعمال قدرت در سدپهر بدین المللدی؛ از جملده سدناریوهای مدرتبط بدا الیده عوامد
اجدماعی تحقق تمدن اسالمی اسدت .بددین ترتیدب ،تالشهدای مشددرک و آگاهانده بدرای
تسهی مراودات میان کشورهای اسالمی و اقدامات جمعی از طریق سازمانهای منطقدهای و
بینالمللی اسالمی که دارای چارچوب دائمی هسدند ،صورت میپذیرد.
 -1الیه سوم ناهر بر فهم سداخدار ،جهدانبینی و گهدمدانی اسدت کده بده علتهدای
اجدمدداعی بددهوجود آورنددده دو الیدده اول و دوم شددک میدهنددد .در ایددن الیدده ،شددناخت
ساخدارهای فرهنگدی ،زبدانی و اجدمداعی هسددیبخش تمددن اسدالمی مدورد توجده قدرار
میگیرند .یکی از مقومهای تمدن اسالمی ،جهانبینی اسالمی است .کلمه «امدت» در بیشددر

از  61مورد به تنهایی و حدود  21مورد به صورت مضدا یدا مضدا الیه در قدرآن مجیدد
آورده شده است .در آغاز پیامبری حضرت محمد(ص) ،لهع امت بدهطور موقدت بدر مدردم
ساکن مکه و سپ

مدینه اطالق میشد؛ ولی در اواخر پیدامبری آن حضدرت (ص) ،محدور

تشکی امت اسالمی بنیانهای عقیدتی و مدذهبی بدود .در حقیقدت ،امدت عربدی بده امدت
مسلمانان تبدی شد و تا آنجا گسدرش پیدا کرد که پ

از رحلت حضرت محمدد(ص) بده
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فراسوی مرزهای عربسدان کشیده شد و ملتها و قبای مدهداوتی را از لحداظ زبدان ،ندژاد و
مکان ،تحت لوای «امت اسالم» جمع کرد .بنابراین ،سناریوی مطرح در این الیده ،تأکیدد بدر
گهدمان «امت واحده» به عنوان حلقه اتصال همه مسلمانان جهان صر

نمدر از تهاوتهدای

قومی ،مذهبی ،نژادی ،زبانی و فرهنگی است (.)Inayatollah,3::0

بین االذهانی کردن این گهدمان در میان مسلمانان و ارائه آن به عنوان بهدرین بدی در
برابر گهدمانهای مسلط زمان میتواند زمینهساز احیای تمدن اسالمی باشد.
 -2الیه چهارم ،ناهر بر فهم نشانهها ،اسدعارهها و ارزشهایی است کده بده شدیوهای
ناخودآگاه به شک گیری جهانبینی و گهدمان مسلطی که بهوجودآورنده علتهای اجدماعی
و مساله عینی شده است ،کمک میکنند .در این الیه ،عمیدقترین روایتهدا ،طرحوارههدا و
تصاویر ذهنی شک دهنده به آینده تمدن اسالمی مورد کنکاش قرار میگیرند .این روایتها،
طرحوارهها و تصاویر نه تنها در اندیشه؛ بلکه در احساا و بداور مسدلمانان ریشده دارندد.
باور به پیروزی حق بر باط  ،مسدضعف و مسدکبر ،مملوم بدر هدالم و دسددیابی بده جامعده
آرمانی نوید داده شده در قرآن و حدیث ،همگی اسداا پدردازش سدناریوی تحقدق آیندده
مطلوب تمدن اسالمی در عمیقترین الیه این مدل مههومی است .با توجه به این مهم که در
آیات قرآن و احادیث ،پیروزی حق بر باط پیشبینی شده است و محور حق نیز بر اسداا
باورهای مسلمانان حرکت در مسیر توحید با اسددعانت از رهنمودهدای قدرآن تعیدین شدده
است ،امکان برانگیخدن مسلمانان به منمور تغییدر وضدع موجدود بدرای رسدیدن بده وضدع
مطلوب دست یافدنی است .لذا با توجه به الیههای مذکور چهار سناریوی مندخب مرتبط بدا
هر الیه را میتوان اینگونه بیان کرد-1:ایجاد بازار مشدرک اسدالمی؛ -2نهادسدازی و ایجداد
شبکههای قدرت؛ -1ارائه گهدمان امت واحده؛ -2تاکید بر باور به پیروزی حق بدر باطد و
مسدضعف بر مسدکبر.
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یکی از فعالیتهای برجسده پژوهشی در زمینده آیندده اسدالم ،کدداب «آیندده تمددن
اسالمی» سردار ( )sardar,1661است .به نمر سردار ،اسالم زیربنای نقد تهکر معاصر است.
سردار به پویایی دینی و آیندهاندیشی هوشمندانه امدت اسدالم امیددوار اسدت و از ایدن رو،
خوشبینانه به شک گیری تمدن اسالمی مینگرد «:خودتان را برای ههور دوباره تمدنی پویا
و پررونق از اسالم آماده کنید .این تمدن در آیندهای نزدیک نمایدان نخواهدد شدد .چنددین
دهه یا حدی نیمی از یک قرن به طول خواهد انجامید .این تمدنها عمدتاً در تاریخ و سدنت
ریشه دارد؛ اما آن موجودیدی کامالً مدهاوت خواهد بود .با توسعه تهسیرهای جدید از اسالم
و تالش برای اصالح شریعت ،آنها درصدد توسعه دورنمایی از لحداظ اخالقدی منضدبط از
آینددده هسدددند .تنهددا از طریددق ژر اندیشددی هوشددمندانه از آینددده اسددت ک ده مسددلمانان،
دوردستترین آرمانهایشان را به دست خواهند آورد و یکبار دیگر به دورنمای اجدمداعی
روشن و روح انسانی اسالم بازخواهند گشت)Sardar,3::901:6-111( ».

سردار تاکید میکند که به منمدور برخدورد بدا چالشهدای آیندده و تغییدرات ،امدت
اسالمی باید از طریق سه سطح از اقدام کار کند:
 -1توسعه سامانهای از هوشیاری و در ندیجه ،ایجاد تغییراتی باطنی از طریدق فرایندد
تکام نه

(تزکیه) ،تعاون در میان امت و توسعه وحدت که دربرگیرنده همه امت ،جوامع

و افراد مسلمان باشد.
 -2بررسی تغییراتی که در سراسر جهان رخ میدهدد و پیامددهای آنهدا و همچندین،
برنامهریزی راهبردپردازانه 1برای آینده.
 -1وفقدادن و سازگار کردن خود با تغییرات از طریق فرایند پاالیش جنبههای منهی
و مخدددرب دیگدددر تمددددنها و نیدددز پدددذیرش جنبدددههای مثبدددت و سدددازنده آنهدددا
(.)Sardar,16610196-100

1 Strategically
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 -4آیندهپژوهی همگرایی و وحدت جهان اسالم

بهنمر میرسد روندها و چالشهای موجود در جهدان اسدالم ،تحقدق همگرایدی و وحددت
جهان اسالم را در کوتاهمدت غیرممکن میسازد که در ذی به برخی از این روندها پرداخده
خواهد شد.

 -1.4روند ایجاد شکاف میان مسلمانان عرب و غیرعرب

یکی از شکا های اصلی مسلمانان ،میان اعراب و غیراعراب مسدلمان اسدت .عربهدا ،نده
تنها حدود  21درصد مسلمانان جهان را تشکی میدهند؛ اما تهاسیر اسالم ،مسدائ سیاسدی
و چهره بینالمللی اسالم از سوی دیدگاهها و رسانههای اعراب در جهان مندشدر میشدوند.
حجم زیادی از گهدمان موجود پیرامون مسلمانان و چالشهای پیش روی آنان ،در واقع بده
اعراب و چالشهدای آندان بدازمیگردد .جهدان عدرب بندا بده دالید تداریخی و فرهنگدی،
بینممیهای اقدصادی ،اجدماعی و سیاسی بیشدری نسبت به دیگر مناطق جهان (کشورهای
در حال توسعه) از خود نشان داده است .این روند نیز در حال گسدرش است.
-2.4روند گسترش دولتهای سکوالر در جهان اسالم

کشدورهای غیرعربددی جهددان اسدالم (بددهویژه در جنددوب و شدرق آسددیا) ،دیدددگاه سیاسددی
روشنهکرانهتری دارند ،که این مسداله بده تقویدت اکثریدت دولتهدای مردمسداالر و یدا تدا
حدودی مردمساالر و سکوالر در آینده منجر میشود .از سوی دیگر ،فعالیتهدای فرهنگدی
و تبلیغاتی رسانههای غربی و عددم کهایدت مسدهوالن عربدی در اداره امدور کشدور ،سدبب
افزایش نارضایدی مردم و توجه آنان به رویکرد کشورهای غربی شده است.
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 -3.4روند انتقال مرکز ثقل جهان اسالم به خارج از غرب آسیا

اگرچه منطقه غرب آسیا از مدتها پیش ،هسده و مرکز جهان اسالم بده شدمار میآیدد؛ امدا
هماکنون در مناطق دیگری چون اندونزی و مدالزی ،فعالیتهدای نوآورانده و اثربخشدی در
حال انجام است که سبب شده در مسائ دینی این کشور پویاتر عمد کندد و توجده مدردم
مسلمان را به خود جلب کند .همانگونه که مرکزیدت شدیعه ،مدتهاسدت از شدهر نجدف
اشر

در ع راق به شهر قم در ایران مندق شده است ،این مساله برای تمام جهان اسالم نیدز

در حال انجام است و به نمر میرسد کده در آیندده ،کشدورهای انددونزی و مدالزی ،نقدش
کلیدی در تعیین سوگیریهای سیاسی ،فرهنگی و اجدماعی جهان اسالم داشده باشند.
برای مثال ،دولت سکوالر انددونزی در سدال  2116از سدوی مهسسده پژوهشهدای
خانه صلح ،به عنوان تنها کشور اسالمی الیق کشور آزاد شناخده شد کده در آن دموکراسدی
برقرار شده است .اندونزی به علت پرجمعیتترین کشدور اسدالمی در جهدان و بدا وجدود
اخدالفات قومی و دینی در گذشده به ثبات سیاسی -اقدصدادی رسدیده و از سدوی هدیالری
کلیندون و اوباما به عنوان الگوی دولتهای اسالمی معرفی شدهاست .در اندخابات انددونزی
بیشدر احزاب سکوالر برنده اندخابات هسدند و کمددر از 21درصدد آرا بده احدزاب اسدالمی
اخدصاص مییابد.
 -4.4روند گسترش قومیتگرایی

ساندرز مهمدرین شکا های ساخداری نمامهای سیاسی را شکا های اجدماعی مربوط بده
گروههای مذهبی وگروههای قومی – زبانی دانسده است .وی در جمعبندی ندایج مطالعدات
و رویکردهای مخدلدف تاکیدد مدیکندد کده نددایج و واقعیدتهدا ،گویدای اهمیدت آشدکار
شکا های مذهبی– قومی در پیدایش کشمکشهای خشونتآمیز است و شکا

ریشدهدار

قومی و زبانی به طور اجدنابناپذیری مشکالت پیچیددهای را بدرای یکپدارچگی سیاسدی و
تامین نمم سیاسی و ثبات پایدار بهوجود میآورد (بنی هاشمی.)665:1112،
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قومیتگرایی ،یکی از عوام مهم تقویت و گسدرش فرقهگرایی و تنددروی مدذهبی
بهشمارمیرود .از سوی دیگر ،فرقهگرایی با تضعیف پیوند دینی ،قومیدتگرایدی را تقویدت
میکند و در واقع ،قومیتگرایی و فرقهگرایی مکم یکدیگرندد .قومیدتگرایدان در مرحلده
اول برای اثبات حضورشان و در مراح بعدی برای بقا و اعمال سلطه بدر دیگدران ،تدالش
میکنند که نمادهای قومی و حدی سنتهای بدوی را برجسده نمایند .آنها بدرای مقابلده بدا
نهوذ فرهنگ ،و جریانهای پیشرفده و قدرتمند دیندی ،مدذهبی و سیاسدی در سدطح ملدی و
مافوق ملی ،جریانهای فکری ،فرهنگی و مذهبی عقبماندده ،دگدمانددیش و مطلدقگدرای
طایههای را که بعضاً ساخده و پرداخده قدرتهای اسدکباری هسدند ،به شدت تقویت نمدوده
و حمایت میکنند .قومیتگرایان ،فرقده مدذهبی مربدوط بده خدود را چندان برتدر و مطلدق
میانگارند که برای جهانی ساخدن آن از هر وسیلهای اسدهاده میکنند .تکهیدر ،تدرور ،نسد
کشی و اشغالگری شیوههایی است که فرقهگرایان افراطی ناسیونالیست برای مسلطشدن بدر
دیگران آنها را به کار میبرند .این در واقع نوعی کاسموپولیدیسم (جهان وطنی) اسدت کده
برای جهانیشدن افراطگرایی مذهبی یک قوم خاص معیارهای معقول و منطقدی همگرایدی
را از میددان برمددیدارد .فرقددهگرایی مبدنددی بددر کاسموپولیدیسددم بددا جنبددههای مثبددت
قومیتگرایی(ناسیونالیسم)که مبارزه بدا اسددعمار و قددرتهای مدجداوز اسدت ،بده شددت
مخالهت میکند .از سوی دیگر ،امریکا و غرب با تحمی نمریه« پلورالیسم دینی و سیاسی»
در جهان اسالم به گسدرش فرقهگرایی کمک کرده و برای واگرایی ملی بسدر سازی میکند.
گسدرش ناسیونالیسم قومی و منازعات فرقهای از پیشزمینههای اهدا

نمام سلطه در تغییر

وضعیت سیاسی -اجدماعی منطقه و جهان اسالم بهشمار میرود .امدروزه ،جهدان اسدالم از
شاخ آفریقا تا آسیای جنوب شرقی در آتش فرقهگرایی افراطی میسوزد .گروههای فرقهگدرا
در کشورهای مخدلف اسالمی؛ بهخصوص عراق ،افغانسددان و پاکسددان وفداداری ملدی در
کشورهای خودشان را با جنگ ،نا امنی و کشدار بیرحمانه مردم تهدیدد میکنندد و وفداداری
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مافوق ملی را از طریق دشمنی با نهضتهای اصی اسالمی و برخی کشدورهای مسددق بده
چالش می کشانند .این درست همان چیزی است که امریکا برای سلطه بر جهان اسالم به آن
نیاز دارد و فرقهگرایان بهنام مبارزه با امریکا ،طرحهای آمریکاییها را اجرا میکنند.

-2.4روند گسترش بنیادگرایی و افراطگرایی دینی

بنیادگرایی اسالمی جنبشی است که بده ارزشهدای بنیدادی اسدالم بداور دارد و پیدروزی و
بهروزی کشورهای اسالمی را در بازگشت به آن ارزشهدا میداندد و از الگدویی غربدی یدا
شرقی پیروی نمیکند (اسالمی .)133 :1115 ،این جنبش کده بده گونده واکدنش احساسدی،
روحی و معنوی مسلمانان به یک بحران اقدصادی ،اجدماعی و سیاسی جلوهگر شده اسدت،
گذشده از ترا غربیشددن فرهندگ اسدالمی ،از مداخلده مسددقیم غدرب در سدرزمینهای
اسالمی نیز مایه میگیدرد (احدشدامی .)227 :1111 ،بده سدخن دیگدر ،میتدوان گهدت کده
بنیادگرایی اسالمی ،اندیشیدن و رفدارکردن بر پایه اندیشهها و رفدارهای پیشدنیان اسدت کده
ریشددده در باورهدددای مدددذهبی دارد و در عرصددده کدددارکرد سیاسدددی نمدددود مییابدددد.
شیرین هاندر مینویسد « :بنیادگرایی به معنای بهکارگرفدن قوانین به گونده اصد و نداب آن
است .از این دیدگاه ،بنیادگرایی اسالمی به راسددی بنیادگراسدت؛ امدا ایدن تنهدا ویژگدی آن
نیست .در واقع ،آنچه بنیادگرایی اسالمی را مدمدایز میسدازد و دلید تهدیددآمیز بدودن آن
میشود ،برداشت یکسره سیاسی و ایدئولوژیک آن از اسالم است» ).(Hunter, 1661: 116
بر داشت سطحی بنیادگرایان از اسدالم ،باعدث شدده اسدت کده گروهدی از اندیشدمندان بدر
ناهمخوان بودن الهیات اسالم با زندگی امدروزی ،دانشهدای ندو ،تکنولدوژی و دموکراسدی
انگشت بگذارند و اسالم را دینی با خشونت ذاتی ،مدعصب و مددارا ناپدذیر وانمدود کنندد
).(Lewis, 1662: 3:-31
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ناکامی گسدرده الگوهای اقدصادی و سیاسی پ

از اسدقالل کشدورهای عربدی(و بدا

اندکی بدبینی ،اکثر کشورهای مسلمان) سبب وارد آمدن آسیبهای جدی به ایدن کشدورها
شده و در محیط سیاسی و فرهنگی نقاط ضعف بسیاری ایجاد کرده است .این شکستها و
ناکامیهای اقدصادی ،سیاسی سبب بروز افراطگرایی در میدان مسدلمانان شدده اسدت .ایدن
وضعیت به علت باورهای مردم این منطقه که آمریکا و دولتهای غربی را مسدهول ناکدامی
و عدم پیشرفت خود میدانند ،سبب آن شده است که رویکرد ضددغربی را در مسدلمانان و
مقابله با برخی سیاستهای کشورهای غربی (بهویژه آمریکا) دارد که تنها مهاهیم و فرصدت
بیان این خشم را فراهم میسازند .این امر با احساا ضدّآمریکایی ،که ناشی از اعدراض بده
سیاستهای آمریکاست ،تهاوت بنیادین دارد.
خشونت فرقهای از تعصب شدید عقیدتی به یک آیین یا مجموعه عقایدد خداص در
برابر سایر آیینها و مجموعهها ناشی میشدود و نده از یدک برنامده سیاسدی طراحدی شدده
به قدرت که بسدر خشونت ایدئولوژیک است .تعصب فرقهای باعدث مدیشدود تدا

معطو

پیروان آن ،ارزش مطلق و حقیقت را خاص آیین خود ببینند و سایر آیدینهدا را گمراهدی و
مطلق به حساب آورند .چنانچه این تعصب به قدرتگیری گروه منجر شود ،سدایر

انحرا

آیینها و گروهها در معرض هجوم و نابودی قرار میگیرندد و در ندیجده خشدونت فرقدهای
گسدرش پیدا میکند .در تاریخ معاصر جهدان اسدالم ،عمددهتدرین گروهدی کده دارای ایدن
تعصب آیینی بود و از این نوع خشونتهدای فرقدهای علیده دیگدران اسددهاده کدرد ،گدروه
وهابیت بوده است .وهابیت که نوعی تعصب نسبت به آیین عقیدتی محمد بن عبددالوهاب
است ،خود را محور حقیقت ساالمی دانسده و سایر مکاتب فقده اسدالمی را گمدراه در نمدر
میگیرد.
تاریخ وهابیت از اواخر قرن هجدهم به بعد سرشار از توسد بده خشدونت فرقدهای
علیه سایر مسلمانان ،چه در جزیرة العرب و چه در مناطق اطرا

آن بدوده اسدت .تعصدب
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وهابیون نسبت به حقیقت داشدن عقاید خود و تکهیر دیگران را مدیتدوان در نگدرش آندان
نسبت به تشیع دید .آنان نه تنها تشیع را نوعی بدعت در اسالم میدانندد؛ بلکده در صدورت
توان ،همانند گذشده ،در
صدد نابودی و کشدار شیعیان و اماکن شیعه نیز بر میآیند .هجومهدای وهدابیون در
پایان قرن 11و اوای قرن  13به مکانهای مقدا شیعه در عراق و کشدار شیعیان و تخریب
مزار امامان شیعه نمونهای از این ندوع تعصدب و خشدونت فرقدهای اسدت .ایدن خشدونت
فرقهای در قرن  21میالدی نیز علیه مکانهای مقدا شیعه در جزیرةالعدرب و سدایر نقداط
منطقه تداوم پیدا کرد .عملیات خشونتبار گروههای وهابی پاکسددان (سدپاه صدحابه) علیده
شیعیان در سالهای دهه  1311و  ،1331کشدار دیپلماتهدای جمهدوری اسدالمی ایدران در
مددزار شددریف ( )1337و سددایر اقدددامات گددروههددای تحددت تددأثیر ایدددئولوژی وهددابی ،و
بمبگذاریها و کشدار گسدرده شدیعیان در عدراق در سدالهدای پد

از سدرنگونی صددام

حسین ،نمونههایی از اعمال خشونت فرقهای در دوران کنونی است.
اگر چه اکثر پژوهشگران سرآغاز وهابیت را بده ههدور محمدد بدن عبددالوهاب در
حجاز نسبت میدهند ،باید توجه داشت که ریشههای این نوع عقاید فرقهای به دوران اولیده
قرون اسالمی میرسد .عقاید احمد بن حنب و دیدگاههای تند وی نسبت به سدایر مدذاهب
اسالمی که همه آنها را بدعتگرا میخواند ،نخسدین منبع این نوع خشونتگرایی فرقدهای
بود .گذشده از ابن حنب  ،ابنتیمیده از پیدروان او ،سدهم بدیشتدری در ههدور فرقدهگرایدی
خشونتطلب و در نهایت وهابیت بازی کرد .ابن تیمیه نیز همانند ابن حنب  ،سایر مکاتدب
اسالمی؛ به ویژه شیعه را بدعتگذار می دانست و شایسده برخورداری از اقدامات خشونت
بار .در کنار این دو ،دیگر فقهای تندرویی چون قاضی عیاض ،نووی و ابنقیم نیدز از مندابع
الهامبخش افراطگرایی اسالمی در پایان قرن بیسدم بودهاند (احمدی.)73:1131،
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 -6.2رونددد همگرایددی اسددالمی و قبیلددهای :هرچنددد تدداکنون ادبیددات رابطدده بددین
قومیتگرایی و اعدقاد مذهبی بهخوبی توسعه نیافده است؛ اما بررسی رویکردهای منطقدهای
نشان از آن دارد که گرایشهای مذهبی افراطی در جوامع قبیلهای و خدانوادگی بهشددت در
حال رشد است .محافمهکاری قبیلهای ،یک ویژگی فرهنگدی و افراطگرایدی ،یدک ویژگدی
مذهبی است که به طور مدقاب یکدیگر را تقویت میکنند .در غیاب نبروهای مخالهی ،چون
اقددار مرکزی ،ایدن دو ویژگدی ترکیبدی قدرتمندد را شدک میدهندد کده بده شدک گرفدن
گروههای تروریسدی قدرتمندی مانند بنالدن منجر میشوند.
 -7.2روند گسدرش دولتهای ناکارآمد در کشورهای اسالمی :یکی از شاخصهای
مهم در ارتباط با مشروعیت حکومتها ،کیهیت حکمرانی و کارآمدی حکومتها در نحدوه
مدیریت و انجام کارویژههای گوناگون در ارتباط بدا جامعده شدهروندان اسدت« .حکمراندی
خوب» در مقاب «حکمرانی بد» اصطالحی است که از دهه  1311به ایدن سدو طدرح شدده
است .حکمرانی خوب عبارت است از :بهبود روشهای اعمدال حاکمیدت و حکومدت بدر
مبنای تعام نزدیک بین حکومت و مردم ،ارائه خدمات بهدر به مردم در زمینههای مخدلدف،
پاسخگویی و مسهولیتپدذیری حکومدت ،بهبدود سدطح زنددگی مدردم یدا افدزایش سدطح
اسدانداردهای زندگی و جلدب همکداری و وفداداری مدردم بدرای حکمراندی بهددر .تدالش
حکومتها برای برقراری عدالت ،امنیت ،ثبات ،کاهش مالیات ،گسدرش زیرساختها بدرای
توسعه اشدغال و مانند آن نیز از مصادیق و نشانگان مهم حکمراندی خدوب است(سدردارنیا،
 )115 :1111و برعک  ،خشونتها و جنبشهای اعدراضی علیه حکومتها تا حددّ زیدادی
ناشی از حکمرانیهای فاسد ،تبعیضآمیز و ضعیف است .
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ،مههوم ملت به معنای مدرن آن؛ یعندی وفداداری
ملت به اهدا

و منافع مشدرک که دولت ملی را فارغ از تعلقات قومی د قبیلهای بده وجدود

آورد ،پدیدار نشده است .در واقع ،فرایند دولت د ملتسدازی روندد طبیعدی و خودجدوش
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خود را طی نکرده و غالباً با دخالت نیروهای خارجی و فرامنطقهای انجام شده است .آنچده
در روند دولت د ملت سازی محور قرار میگیرد ،افزایش انسجام بین گروههدای اجدمداعی
مخدلف و تقویت فرهنگ و گرایشهای ملی به جای هویتهای محلی اسدت؛ امدا نده تنهدا
این روند به تقویت همگرایی و انسجام بیشدر منجر نشدده؛ بلکده تعارضدات ،اخدالفدات و
خشونتهای بیشدری در میان گروههای مخدلف هاهر شده است .در ندیجه ،میتدوان گهدت
عالوه بر دخالت عام خارجی که به تحمیلی شدن ملت و ههور دولتهای بیریشه منجدر
شد ،حاکمیت حکومتهای اقددارگرا ،عدمپیوسددگی فرهنگدی و چدالش ژئوپلدیدک قدومی
(عدمپیوسدگی قومی و فرهنگی) ،چالشهای اقدصادی و دولت راندیر و وابسدگی دولت بده
درآمدهای نهدی و فساد اقدصادی ،نقش فزاینده نمامیان در قدرت سیاسی ،بحدران هویدت و
یکپارچگی که در مرزبندیهای مصنوعی اسدعماری ریشه دارد ،مانع از شک گیری صدحیح
دولت د ملتسازی دراین کشورها گردیده است .حکمرانی ضعیف و تشددید خشدونتهدا
به یقین ،سرمایه اجدماعی و اعدماد در سطح جامعه و نیز بین دولدت و جامعده میتواندد در
تقویت مدقاب آن دو ،تعام و همکاری مسدمر بین آنها و تثبیت حکومت و نمم مهثر باشد.
در غیر این صورت ،حکومت و جامعه ،شکنندهتر شدده و بسددر بدرای خشدونت و جندگ
داخلی ،آن هم در جامعه چندپاره فراهم میشود .در این گونه جوامع ،سدرمایه اجدمداعی و
اعدماد به دلی تعارض و شکا های قومی و مذهبی و شکا

بین دولدت و جامعده بسدیار

ضعیف بوده است و در ندیجده آن ،ایدن جامعده نمیتواندد بحدران هویدت و یکپدارچگی و
شکا

بین حکومت و جامعه را رفع کند و این بحرانها تشدید میشوند.
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نتیجهگیری

بهنمر میرسد هماکنون جهان اسدالم از قابلیتهدا  ،جدذابیتها و پدانسدی هایی برخدوردار
است که در سدههای گذشده این قدرت تاثیرگذاری را دارا نبود؛ اما این دلیلی بر همگرایدی
و یا وحدت جهان اسالم در کوتاهمدت و حدی میانمدت نیست .برای شک گیری همگرایی
و وحدت جهان اسالم ،باید ابددا مقدماتی فراهم شود که هندوز زمیندههای واگرایدی غالدب
است .برای همگرایی و وحدت جهان اسالم ،ابددا باید اراده الزم در نخبگان حکومدی و در
دولدمردان کشورهای اسالمی شک بگیرد کده هماکندون چندین ارادهای در عمد  ،برجسدده
نیست .باید بازار مشددرک اسدالمی شدک بگیدرد کده انگیدزهای بدرای تشدکی آن نیسدت.
نهادسازی و ایجاد شبکههای قدرت در سطح دولت – ملتها ،و فراملی در دسدورکار قدرار
گیرد و «امت واحده» ،گهدمان مسلط در جهان اسالم گردد که رونددهای موجدود در جهدان
اسالم ،اینگونه نیست؛ اما عالقهمندی و گرایش مسلمانان مبنی بر نیاز به وحدت و باور بده
وعدههای راسدین اسالم ،بزرگدرین انگیزهای است که عالوه بر آن ،پرهیز از کاهش ضربات
ناشی از اسالمهراسی ،ممکن است دولتها را به پای میدز مدذاکرات بکشداند و همگرایدی
بهتدریج حاص شود.
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فرضیه پژوهش« روندها و چالشهای موجود در جهان اسالم ،تحقق همگرایدی و وحددت
جهان اسالم را در کوتاهمدت غیرممکن ساخده است» ،پ

از اینکه به آزمون گذاشدده شدد،

تأیید شد؛ زیرا در کوتاهمدت  ،به دالی مدعددد ،همگرایدی و وحددت دولتهدای اسدالمی
امکانپذیر نیست؛ چون روندهای موجود ،حکایدگر شکا

میان مسلمانان عرب و غیرعرب،

گسدرش دولتهای سکوالر در جهان اسالم ،گسدرش قومیدتگرایی ،رشدد افراطگرایدی در
جهان اسالم و  ،...چشمانداز وحدت دنیای اسالم را دشوار کرده است .در کنار این عوامد
درونی ،نقش عامد خدارجی؛ از جملده برجسدده کدردن اسالمهراسدی توسدط رسدانهها و
دولتهای غربی و وابسدگی دولتهای اسالمی به غرب نیز ،امید به شک گدرفدن وحددت
اسالمی را در کوتاهمدت و حدی میانمدت کمرنگ کرده است.
بهنمر می رسد طرح وحدت و همگرایی در جهان اسالم ،باید از حالت ذهنی و ایدهآلیسددی
صر

خارج شده و در عم نیدز مدورد توجده نخبگدان حکدومدی و فکدری قدرار گیدرد و

نخبگان باید رویکرد حداکثری و صرفاً پند و اندرزی گذشده خود را به تمرین در مصدادیق
کوچک وحدتساز تغییر دهند .واقعیتهای سیاسی موجود جهان اسالم را جددی گرفدده و
زمینههای همکاری را بهجای ترویج خصومت گسدرش دهند .بازنگری در کارکرد سدازمان
کنهران

اسالمی در این راسدا ،امری است مهم؛ زیرا ایده وحدت جهان اسالم بایدد هدم در

ابعاد عینی و ذهنی با کمک نخبگدان دولددی و سیاسدی و روشدنهکران دیندی و فکدری و از
طریق یک مرکز بین المللی کارآمد ،محقق شود.
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