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چکیده
جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ المللینوپاشی نظام دوقطبی، نظام بپس از جنگ سرد و فر

جهـان و  ةتبیین نظـم آینـد  راهمتعددي در هايیوسازياین ابهام موجد سنار. شدنظم جدید روبرو 
و سلسله مراتبی یچندقطب-، تکی،چندقطبیقطبتکيهانظامۀشد که نظریالمللینتشریح نظام ب

هـا کـه   طـرح ایـن پرسـش   . آینـده را تفسـیر کردنـد   الملـل ینکه نظـام بـ  هستندیی ازجمله سناریوها
کدام است و اینکـه جایگـاه جهـان اسـالم در سـناریوي      المللیننظام بةسناریوي آیندینترمحتمل

هـا هـدف   که پاسخ بـه آن هستند رو چگونه است؟ ازجمله مسائل مهم و پیشِالمللیننظام بةآیند
:گفتتوانیلذا م؛استالمللیینبیندةموجود و آيتبیین بسیاري از روندهااین پژوهش و موجد 

و یچنـدقطب -وضعیت در حـال گـذاري اسـت کـه در بـین دو سـناریوي تـک       المللیننظم فعلی ب
نوظهـور چـین، اتحادیـه    يهـا قـدرت . داردیآن حکایت از میل به چنـدقطب ، جهت کلییچندقطب

کـه در  رونـد یآینده جهان به شـمار مـ  يهاقطبینتراسالم عمدهاروپا، روس، هند، ژاپن و جهان 
ــار آمر ــاکن ــت   یک ــد پرداخ ــانی خواهن ــش جه ــاي نق ــه ایف ــندرا. ب ــینی ــدد   ب ــه م ــالم ب ــان اس جه
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طرح مسئله
در ابعـاد  یکاماندن آمررقیبیي و بپس از فروپاشی شورو» المللینساختار نظام ب«تحول در 

شـمول، سـبب شـد تـا     نظامی، پیشگامی در عرصه دانـش و فنـاوري و فرهنـگ جهـان    -اقتصادي
مظفـر  (گـردد  یقطبـ ، مدعی جهان تـک »نظم جدید جهانی«با طرح تئوري یکاآمرمتحدهیاالتا

نظامی و فرهنگـی  قوي سیاسی، اقتصادي، هايینهپیروزي در جنگ سرد و زم). 139: 1383پور، 
پـول،  الملـل ین، صـندوق بـ  8مانند سازمان ملـل، گـروه   المللیینمهم بينفوذ در نهادهاینهمچن

بـود؛ امـا مجموعـه    یکاادعاي آمرةاز دالیل عمد... ، سازمان تجارت جهانی، ناتو و یبانک جهان
یسـائل داخلـ  شرایط مطلوب را در راستاي اهداف این کشور فراهم نیـاورد و م 90ۀتحوالت ده

یسـتم کشـور در س یـن خود و نقش متصـور ا يهاخواستهیلرا مجبور به تعدیکا، آمرالمللیینو ب
.کردالمللیینب

شـده و تحـوالت   منقـبض يهـا نوظهـور، بازیـابی تمـدنیِ فرهنـگ    يهارشد روزافزون قدرت
اسـالم،  گریـز از مرکـز در دنیـاي   يهـا اقتصادي دنیاي جدید بـه همـراه تقویـت جنـبش    -سیاسی

ازجملـه  الملـل ینسـوریه، اوکـراین، اپیـدمی ویرانگـر تروریسـم بـ      يهاتحوالت جمعیتی، بحران
این دسـت مـوارد حکایـت از    . است که برخالف نظم مورد ادعاستیقطبموارد ضد ادعاي تک

مغـرب زمـین و   يهـا هاسـت در دسـتان قـدرت   است که قرنالمللیینتحول سیستمیک در نظام ب
سناریو پردازي متفکران و تمرکز نیروهـاي نوظهـور بـر    . چسبیده استیلوساکسونآنگهايیمرژ

گـذاري اسـت کـه پـس از     درحـالِ دهنـدة وضـعیت  اندازهاي آینده؛ نشـان تحوالت حال و چشم
.به قرن بیست و یکم ورود کرده استثباتیجنگ سرد و در فضایی آشفته و ب

وجـود دارد؟ و  الملـل یني آینـده نظـام بـ   پرسش اصلی این است که چه سناریوهایی پیش رو
نظـام  ۀآتیـ یوهايپرسـید جایگـاه جهـان اسـالم در سـنار     یمخـواه یزنهایوسازياین سنارۀدر ادام

تحلیلی است و تحقیق از نوع بنیادي –چیست؟ در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی المللینب
و اینترنتـی صـورت   ياتابخانـه هـا نیـز بـه روش ک   اطالعـات و داده يآورجمع. شودیمحسوب م

.گرفته است

آینده و موقعیت جهان اسالمیوهاينظم نوین جهانی، سنار
انـد و در رابطـه بـا    فعلی، نظامی جهانی اسـت کـه زمـان و مکـان در آن فشـرده     المللیننظام ب

يهـا و جنـبش یردولتـی غيهـا گرایـی، ظهـور سـازمان   نیـز، افـزایش چندجانبـه   المللـی ینسامان ب
یوطن انگارانِ نوکـانت تأکید گفتمانی جهانبا وجودو حالینباا. دارندياتماعی نقش برجستهاج

گفتمـان غالـب   کماکـان، امـا  المللـی تاکیـد دارنـد   ینملی به نفع نهادهاي بيهاافول دولتکه بر 
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همچنان با دولت ملی است؛ هرچند آستانه تحریک آن، با سرعت و قاطعیـت هرچـه بیشـتري در    
).966-968: 1388گریفیتس،(انقباض است حال

ــ   ــط ب ــا در رواب ــذا واحــد مبن ــلینل ــان المل ــت«همچن ــا »دول و براســاس تحــول در هســتند1ه
ینهـا اسـت کـه صـحبت از نظـم نـو      قـدرت آن یزانو میتدولت، تعامالت، حاکميهاشاخصه

تلـف روابـط   مخهـاي ياکثـر اندیشـمندان و تئـور   کـه ی، درحـال وجـود ینبـاا . شـود یمالمللیینب
نظـر دارنـد؛   تأکید و اتفاق1991پس از جنگ دوم تا » المللدوقطبینظم بین«، بر واقعیت المللینب

.اما وضعیت پس از جنگ سرد با ابهام و آشفتگی مواجه است
قبلـی و رهبـر جهـان    الملـل ینخود را فاتح نظام بـ » یقطبنظام تک«با طرح تئوري یکائیانآمر
و حرکـت  نمایـد یو لیبرال پیروي میقطبمعتقدند جهان آینده از نظمی تکآنان. دانندیآینده م

تاریخ به سمت نهادینه شدن ایـن وضـعیت خواهـد بـود؛ امـا بازمانـدگان مغلـوب نظـام دوقطبـی،          
اطالعـاتی  -نوظهور، متأثر از فرایند تحـوالت ارتبـاطی  يهاو قدرتیکامعارض با آمريواحدها

و بـا رفتارهـایی واگرایانـه در    پذیرنـد ین تعابیر از نظم جهانی را نمـ و قدرت رو به نزول غرب، ای
نوظهـور، جهـان اسـالم اسـت کـه عمـدتاً در       يهااز قدرتیکی.اندجهت رد این مدعا در تالش

بـراي تفسـیر   حـال ینباا. صورت یک قطب قدرتمند، ظاهر شده استسیاسی به-سطوح فرهنگی
جود است که با توجـه بـه شـرایط موجـود، بـه تشـریح و       مختلفی مویوهاينظم نوین جهانی سنار

:پردازیمیها مارزیابی اجمالی آن

2یقطبتکالمللیننظام ب

در جنـگ سـرد، مـدعی اسـت بـا      یکـا و پیـروزي آمر 90این دیدگاه متأثر از تحـوالت دهـه   
درت تنهـا ابرقـ  . کـوچ نمـوده اسـت   یقطببه وضعیت تکالمللیینفروپاشی نظام دوقطبی، نظام ب

-Waltz, 1999: 693(یکاسـت آمرمتحـده یـاالت جدیـد نیـز ا  الملـل یننظام بـ کنندةیینحاکم و تع

کـه موجـد تعیـین قواعـدبازي در     گیـرد یشکل مـ ) یکاآمر(یک ابرقدرت ۀاین نظام بر پای). 700
شـمول،  قـدرت نظـامی، فرهنـگ جهـان    ینتـر ایـن کشـور بـزرگ   . دفاع از وضـع موجـود اسـت   

صـادرکنندة ارز و پـول، منبـع پیشـگام علمـی و فنـاوري و       تـرین یجهـان، اصـل  اقتصـاد  ینترمهم
.(Bergsten, 2008: 57)خارجی استگذاريیهسرماةکننددریافتینتربزرگ

سـایر  . استیزآماست که دوام آن دائمی و صلحیقطببر اساس این دیدگاه، نظم حاکم تک
نه از شانس ایدئولوژیک برخوردارند و نـه  ) انروس، چین، ژاپن و آلم(یکاآمر) احتمالی(رقباي 

1. State
2. Unipolar international system.
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ییهــاهـا در حــد دخالــت تـوان بــرهم زدن تــوازن قــدرت جهـانی را دارنــد؛ بلکــه مــداخالت آن  
در چارچوب نظـام  ). Wohlforth,1999: 11. (مهارشدنی است و قابلیت براندازي سیستم را ندارند

هـا  آنینتـر ت جهانی بوده و از مهممختلفی ابراز شده که برخی داراي شهرهايیهنظریقطبتک
:به ادعاهاي ذیل اشاره نمودتوانیم

اسـت و مـدعی اسـت، دموکراسـی لیبـرال      2این نظریه متعلـق بـه فوکویامـا   1:پایان تاریخ) 1
او بــراي اثبــات ادعــایش بــا طــرح یــک ســري . نهــایی حکومــت در جوامــع بشــري اســتلشــک

هگــل و روش هــايیشــهخی، پردازشــی از اندتئوریــک مبتنــی بــر چــارچوبی تــاریيهــااسـتدالل 
تکاملی داروین در تنازع بقا مدعی است، لیبرال دموکراسـی بـا پیـروزي بـر مکاتـب کمونیسـم و       

اند، شکل نهایی از تکامل بشـریت و حکومـت را   احتمالی آن بودههايیگزینفاشیسم که تنها جا
را هـا یدئولوژيکور، بلکه سایر جوامع و اتنها مکاتب مذاو نه. ارائه و پایان تاریخ را آفریده است

: 1371غنـی نـژاد،   (داندیبراي رویارویی لیبرالیسم در جهان امروز نمياداراي توان بسیج کننده
فوکویاما دانش و تکنولوژي مدرن را زیربناي تکامل نهایی بشـر دانسـته و بـا اذعـان بـه      ). 28-22

کـه از  يکل تولید ثروت ایجاد نموده هـر کشـور  این نکته که فناوري مدرن تغییري بنیادي در ش
).120-123: 1383همایون،(آیدیحساب ماین فرایند بهرة بیشتري برده باشد، پیشرو به

، 4توسط افراد زیادي همچون دیوید راکفلـر 3هرچند نظم نوین جهانی:نظم نوین جهانی) 2
ر از فضاي پس از جنـگ سـرد،   مورداستفاده واقع شد؛ اما این تئوري متأث6و گورباچف5چرچیل

ارائـه و بـا صـحبت جنجـالی بـوش پـدر در       المللیننظام بۀآشفتۀو عرصفارسیججنگ اول خل
یکـا قـرن جدیـد آمر  ۀبوش مدعی بود که در آسـتان . شدالمللینوارد ادبیات روابط ب1990سال 

، فرهنـگ و اهـداف   بر اساس قدرتالمللیینرا بر عهده خواهد داشت و نظم بالمللیینرهبري ب
و قــرن یکــاآمريهــامبتنــی بــر ارزشینــدهاز نگــاه وي جهــان آ. شــکل خواهــد گرفــتیکــاآمر

)www.presidency.ucsb.edu(.استیکایی، قرنی آمرویکیستب
والرشتاین، رابرت گلیپین، جوزف ناي، رابرت کوهین، رابـرت  امانوئل: جهانی7هژمون) 4

هژمـون  . انـد از واژه هژمـونی بهـره بـرده   الملـل یندر نظام بـ کاکس و دیگران براي روابط قدرت 
.باشدیردستاننوعی از سلطه اشاره دارد که مبتنی بر رضایت ز

1. The End of History
2. Yoshihiro Francis Fukuyama
3 .New World Orde
4. David Rockefeller
5. Winston Churchill
6 .Mikhail Gorbachev
7.Hegemon
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هژمون بـوده و قـدرت هژمـون نیـز شـرایطی      ةدهندجهان پیوسته نیازمند ثباتدیدگاه یندر ا
رز؛ کنترل بر تسلیحات نظـامی  مثل ترویج اقتصاد لیبرال؛ کنترل بر مواد خام، بازار سرمایه و نرخ ا

پسـند چـون حقـوق بشـر و دموکراسـی را      وداشتن آرمانی مـردم يانظامی هستهیحاتتسلیژهوبه
ییهـا عالوه بر موارد فوق قدرت هژمون بایستی از خصلت). 19-20: 1384قنبرلو،(کندیطلب م

سـاختار نظـام   ییـر غتتـوان اراده اعمـال قـدرت عـالوه بـر داشـتن قـدرت و      ، هایطلبجاههمچون، 
اعمـال  يقدرت کشور بـرا یزانم1يجوزف نا).791: 1386جمشیدي،(برخوردار باشد المللینب

کنـد یمـ یمعرفـ یسـتمی  آن را سینو والرشـتا داندیکشورها مینرا حکومت بر روابط بیهژمون
و نیقـدرت بتوانـد قـوان   یـک قدر نامتوازن است کـه  بزرگ آنيهاقدرتینکه در آن رقابت ب

اعمـال  یفرهنگـ یو حتـ یپلماتیـک ، دی، نظـام یاسـی ، سياقتصاديهارا در عرصهیشهاخواست
)Beilmayer, 1994: 14(.کند

سیسـتم  «اسـت کـه از طریـق یـک     الملـل ینقـدرت هژمـون نظـام بـ    یکـا در این رویکـرد آمر 
هـانی،  همچون سازمان تجارت جیجادشدهاقتصادي و قضایی ايشدة حاکم از نهادهايبندشبکه

و مـوارد دیگـر،   المللـی ینبـ يهـا پول، بانـک جهـانی، سـازمان ملـل، دادگـاه     المللیینصندوق ب
ایـن نـوع روش مبتنـی بـر     . کنـد یرا تسـهیل مـ  المللـی ینبۀپذیرش نقش هژمونی خویش بر جامع

سـاز ینـه زمیـل و ایـن شـیوه نیـز خـود بـه دو دل     یالیسـتی امپريهاوضع قواعد قانونی است نه سلطه
نخسـت،  . هژمونیک آینده خواهد شـد یقطبدر نظام تکیکاآمرمتحدهیاالتاهايینهش هزکاه

نظـامی  هـاي یـه ناشی از انعقاد اتحادهايینهو دوم کاهش هزالمللیینبيهانقش همیاري سازمان
.و غیره است

در 3توسط مارشال مـک لوهـان  2جهانیةواژه دهکد:جهانی و عصر اطالعاتةدهکد) 6
ــه ا1968 ــا ب ــر بســیاري از نظر  ســتفاده شــد، ام ــارادایم ب ــی پ ــه و حت ــک نظری ــهصــورت ی ــايی ه

ياایـن دیـدگاه معتقـد اسـت، سـاختار تکـاملی سـه مرحلـه        . سردي سایه افکنـده اسـت  پساجنگ
که دنیاي گـرد سـیاره زمـین را    شودیالکترونیک ختم ميهابه رسانهیتفناوري ارتباطات درنها

تـر نمـوده و   روز کوچـک امکانات الکترونیک، جهان بزرگ را روزبه.سازدیمياسان دهکدهبه
ــا ناخواســته، گــویی در یــک   انســان ــدگی مــی» دهکــدة جهــانی«هــا خواســته ی ــد زن مــک (کنن
کدخـدا  یـک دهکـده  یـن ا:بر اساس این ایـده معتقدنـد  4و رابرتسونیدنزگ). 172: 1377لوهان،

دش آزاد و لیبـرال و سیاسـت آن لیبـرال    فرهنـگ آن غربـی اسـت، اقتصـا    . استیکادارد که آمر

1.Joseph Nye
2.Global Village
3Marshal McLuhan
4.Giddens and Robertson
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از یـت جـز تبع ياکه چارهگیرندیقرار میهدیگر در حاشيهاخرده نظام. دموکراسی غربی است
بـل، مانوئـل   یلدان. )http://siasi.porsemani.ir(مرکز و محور ندارند یاستفرهنگ و اقتصاد و س

ی در چـارچوب ایـن نظریـه تفکراتشـان را     جامعـه اطالعـات  پردازانیهکاستلز و برخی دیگر از نظر
در ایـن دنیـاي نـو    . روز در حال فشرده شدن اسـت ارائه دادند و بر اساس این نظرات جهان روزبه

.یکاستقدرت پیشرو همچنان آمرشودیدانش و فناوري بنا مهايیهکه بر پا
بـا  یقطبـ چنـین بیـان داشـت کـه پـذیرش نظـام تـک       توانیمذکور مهايیدگاهدر ارزیابی د

گیـري  قـدرت . در جهان امروز با واقعیت تطبیق نخواهد داشـت یکاآمرمتحدهیاالتهژمونی تامِ ا
ازپـیش یشمختلف نظامی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی در سایر نقاط جهان، ضـعف بـ  يهاقطب

سـتاي  اي کـه در را و رفتارهاي واگرایانهالمللیینبهاينظمیی، افزایش بیکادر توان کنترلی آمر
جهـان  . جریان دارد، این سـناریو را تـا حـد زیـادي مخـدوش کـرده اسـت       یکامعکوس منافع آمر

ایـن بخـش   . را بـا چـالش مواجـه کـرده اسـت     یقطباست که این تکییهااسالم ازجمله قدرت
سیاسـی تـأثیري مهـم بـر     -در ابعـاد فرهنگـی  الخصـوص یتمدنی جهان، با روندي روبه رشد، عل

»ایمـانی فرهنگ بـی «آمریکا، کتاب 2000کتاب سال ینترپرفروش. داردمللالینصحنه روابط ب
زدایـی  این کتاب در نقـد سـکوالریزم نگاشـته شـده و بـر سـکوالریزم      . بود»استیفن کارتر«نوشته 

که عدم حضـور جـدي دیـن در مراکـز، نهادهـا و      داردیدر این کتاب کارتر، بیان م. داردیدتأک
غرب شده است و ایـن در حـالی   یرگبسیار گسترده اجتماعی، دامنياهتصمیمات جامعه، بحران

زدایـی و بازگشـت دیـن بـه     منادي سکوالریزمییتنهااست که روزگاري انقالب اسالمی ایران به
يهـا همچنان در بسـیاري از عرصـه  یکاهرچند آمرروینازا. عرصه حیات سیاسی و اجتماعی بود

ست، اما ابرقدرت تام و تنظیم کنندة تنهاي نظم جهان موجـود  نظامی، اقتصادي و فناوري پیشرو ا
تـا حـد   ) چین، روسـیه، جهـان اسـالم و اروپـا    (جهان يهانیست؛ بلکه با پذیرش نفوذ سایر قدرت

.بسیار زیادي نسبت به گذشته، قدرت آن کاهش یافته است

یچندقطب-تکالمللیننظام ب
بدین معنی کـه حاکمیـت   . استیقطب1چند- ، نظم تکجدیدالمللِینسناریوي دوم درباره نظام ب

هـا نیـز، بـا ایفـاي     ، بلکه در کنـار قـدرت برتـر، سـایر قطـب     نشدهیرفتهتام یک قدرت بر نظام جهانی پذ
یـک کشـور و نقـش آن در نظـام     یدر ایـن نظـم ابرقـدرت   . انـد یشنقش و در حال افزایش قدرت خو

یـک قـدرت   . ببـرد یقطبـ ت کـه نظـام را بـه سـمت تـک     روبه کاهش بوده و در موقعیتی نیسالمللینب
.اندها با قدرت اول در حال رقابتاما سایر قدرت؛ ممکن است در تمام سطوح اول باشد

1.Uni – multi Polar System
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ینظـام یندر چنـ . ابرقدرت و چنـد قـدرت عمـده وجـود دارد    یکیچندقطب-در نظام تک
یرائــتالف ســایعــالوه بــر اقــدام ابرقــدرت، نــوعالمللــیینبــیــديوفصــل مســائل کلحــليبــرا

یـد بدون تردمتحدهیاالتا. عمده که در سطح دوم نظام قرار دارند نیز ضروري استيهاقدرت
، یــدئولوژیک، ایپلماتیــک، دی، نظــامياســت کــه در همــۀ ابعــاد قــدرت اقتصــاد يتنهــا کشــور

فع از منـا يپاسـدار يو امکانـات الزم بـرا  ییدست باال را دارد و از توانـا یو فرهنگیکتکنولوژ
عمـدة  يهـا در سراسر جهان برخوردار است؛ اما در سـطح دوم نظـام معاصـر، قـدرت    یباًخود تقر

بتواننـد  یکـا اند؛ بـدون آنکـه همچـون آمر   از جهان مسلطینیز وجود دارند که بر مناطقيامنطقه
یندر چنـ ) 83:1378،ینگتونهـانت (خـود را در سـطح جهـان گسـترش دهنـد      هـاي یـت منافع و قابل

ياز سـو . که خـود در آن قـدرت هژمـون باشـد    دهدیمیحرا ترجیآشکارا نظامیکامر، آینظام
طـور  هستند که در آن بتوانند منافع خـود را بـه  یچندقطبیطالب نظامیزعمده نيهاقدرتیگرد

. کننــدیـب ابرقـدرت تعق ي، اجبـار و فشــارها هـا یتفـارغ از محــدود یجمعـ دســتهیـا جانبـه یـک 
کـه در  کنـد یمـ یـک هـا را تحر قـدرت یگـر ، دیقطبنظام تکیجادايابرقدرت برايهاکوشش

عمـدة  يهـا همـۀ قـدرت  یبـاً تقر. یفزاینـد بـر تـالش خـود ب   یجهت برقرار سـاختن نظـام چنـدقطب   
در تعـارض  یکـا بـا منـافع آمر  یشـتر را که اغلـب ب یزشاندفاع از مناطق متمایشترهرروز بيامنطقه

)84:1378،نینگتوهانت(گیرندیاست، خود به دست م
-یـک بـدین شـکل دانسـت کـه جهـان      تـوان یتعریـف ایـن سـناریو را مـ    ینترمهمیتدرنها

یـک اقـدام  یازمنـد نالمللـی ینبـ یـدي وفصـل مسـائل کل  اسـت کـه در آن حـل   ی؛ جهانیچندقطب
است و در آن تنها ابرقدرت قـادر اسـت   یاصليهادولتیگراز دياابرقدرت به همراه مجموعه

.ها را وتو کندجموعهمیگراقدامات د
هرچنـد تـا چنـدي پـیش، ایـن دیـدگاه بـا        در ارزیابی این دیدگاه نیز بایـد توجـه داشـت کـه    

تطابق زیادي داشت اما پذیرش این رویکرد بـا رو بـه افـول نهـادن قـدرت      المللیینبهايیتواقع
ایـران، ظهـور داعـش و تروریسـم     ياموضـوع هسـته  . تا حـد زیـادي سـخت شـده اسـت     یکاآمر

، تحوالت اوکراین، موضوع کره شمالی، صلح خاورمیانه و موارد متعـدد دیگـر، تنظـیم    المللینب
همچـون چـین، روسـیه، جهـان     يابزرگ و منطقـه يهانظم جهان را نیازمند همیاري سایر قدرت

يهـا و حتـی عرصـه  الملـل ینروند فعلی امنیت ب. اسالم و کشورهاي داخل این تمدن کرده است
نیست، بلکه تنـزل ایـن کشـور بـه سـطح      یکاتام آمريهاهنگ، دیگر متضمن دخالتاقتصاد و فر

وفصـل  سـطح را در حـل  صورت همجهان بهيهایک قطب از اقطاب جهانی، شراکت همه قطب
تمـدنی در درون خـود   يهـا عنوان یکی از قطـب جهان اسالم به. نمایدیطلب مالمللیینمسائل ب

عربستان و مالزي را دارد که در سطوح اسـتراتژیک، اقتصـاد و   کشورهایی همچون ایران، ترکیه،
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.باال برخوردارندیو اثربخشالمللیینانرژي از توان ب

یردستوريمراتبی غسلسلهالمللیننظام ب
شـود،  یجـاد تفسیر نظم جهانی است کـه اگـر ا  يهامدلینتریکی از بستهینظام سلسله مراتب

تنهـا  المللین، نظام بیردستوريدر چارچوب نظام غ. استیادآن زناممکن و ثباتیارآن بسییرتغ
گوینـد یمیردستوريبسته باشد، به آن غیاسیاگر نظام فقط از لحاظ س. از دید سیاسی بسته است

یـا ، یدئولوژیکاياگر از لحاظ هنجاریاست؛ ولیعملکرد دموکراسیهشبیارکه عملکردش بس
عملکـرد  یهکـه عملکـردش شـب   ینـد گويمراتـب دسـتور  لسـله بسته باشـد، بـه آن نظـام س   یحقوق

).200: 1387رضایی،(است یترتوتالهايیمرژ
مراتـب قـدرت   اسـت، پـذیرش نـوعی سلسـله    یقطبـ در این نوع نظام که نوعی از اقطاب تک

قـدرت در بـین   بنديیهدر باالي رأس هرم قدرت جهانی است و با سهمیکاآمر. مورد تأیید است
.ها چیره است، بر آندستانینپائ

ضـمن  ) چـین، ژاپـن، اتحادیـه اروپـا، روسـیه و جهـان اسـالم       (بزرگ يهادر این نظم قدرت
بـه  یدکننـده را ندارنـد و از فرسـتادن عالئـم تهد   الملـل ینهمکاري، توان بر هم زدن تعادل نظام ب

ی خـود، بیـرون   نیز در صورت لزوم براي پاسداري از منافع ملیکاآمر. کنندیخودداري میکاآمر
.کندیرفتار مالمللیناز چارچوب منشور ملل متحد، اصول و حقوق ب

نظام سلسله مراتبی با توجه به رونـد تحـوالت   در ارزیابی این دیدگاه نیز باید توجه داشت که
ییهـا کـه قـدرت  ايیـه موجود و گذشته جهـان خصوصـاً اغتشاشـات جهـانی در خاورمیانـه و رو     

امروز کشـورهاي  . نیستیرشپذدارند قابلیکاهان اسالم در قبال آمرهمچون روس و چین و ج
يهـا تنها در نظمی سلسله مراتبـی بـاارزش  نهيامنطقهيهاواگرا و قدرتيهاقدرتمند، حکومت

در حـال از هـم   یکـایی دردناك بـر بدنـه نظـم آمر   ییهابلکه با ایجاد زخمکنندیبازي نمیکاآمر
سیاسـی، چـین در عرصـه اقتصـاد،     -نظـامی هـاي ینهها در زمروسیۀرواتخاذ. پاشاندن آن هستند

ياجهانی و منطقـه يهاواگرایانه قدرتيهاکلیت جهان اسالم در حوزه مسائل فرهنگی و کنش
.حکایت از نقض این سناریو دارد... مثل هند، ترکیه، ایران و 

1یچندقطبالمللیننظام ب

ست که در آن چنـد دولـت داراي مقـادیري نزدیـک از     وضعیتی از توزیع قدرت ایچندقطب
در . را توأمـان عهـده دارنـد   الملـل ینکه تنظـیم نظـم بـ   باشندیتوان نظامی، فرهنگی و اقتصادي م

1.Multipolar International System
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، امـا تـنش در   یابـد یها تشدید و تخاصم درون ائتالفی کاهش ماتحاد و ائتالفیسیستم چندقطب
الملـل ینهرچنـد در نظـام بـ   ). Deutsch,1964: 390-406(شـود  یها تشدید مبین اتحادها و غیر آن

، لـیکن پیشـرفت سـایر    شـود یهمچنان قدرت پیشـرو در تمـامی ابعـاد محسـوب مـ     یکاجدید آمر
از عهـده تنظـیم و حمایـت از نظـم     ییتنهـا دیگر نیز باعث شده است تا یک کشور بـه يهاقدرت

و یـري گو فرهنگـی جدیـد، همـه   نظـامی، سیاسـی، اقتصـادي    يهاظهور قدرت. یایدبرنالمللینب
شـدن امنیـت در   ياو منطقـه یـی گراکنترل ناپذیري عوامل ضـدثبات همچـون تروریسـم، منطقـه    

ــ   ــام ب ــطح نظ ــلینس ــاور  المل ــریع فن ــد س ــايي، رش ــاي   ه ــدایش دنی ــات، پی ــات و ارتباط اطالع
بـراي ینظـامی چنـدقطب  یريگهستند که موجد شکلیرهاییازجمله متغ... وشدنیمجازي،جهان

.به جهان شده استیبخشنظم
هـا و اقتصـادها بـه    هـا، حکومـت  است که در آن جوامع، فرهنـگ یدجدیجهان امروز، جهان

يهـا چـون سـازمان  یردولتـی غیگرانو بـاز یدتشـد یاند؛ مناسـبات اجتمـاع  شدهیکنزدیکدیگر
همچنان که بـه  موضوع ینا. اندیافتهخاص یتاهمیفراحکومتيهاو شبکهياو منطقهالمللیینب

یزنیخاصهايیتآن محدودي، برابخشدیاعمال قدرت ميبرایقدرت هژمون امکانات خاص
یـل از قبيبه مواردتوانیمهايیتازجمله این محدود). 106-107:1383، یکرم(کندیمیجادا

ۀرصـ مؤثر در عیگرانو بازیدات، تکثر تهدالمللیینو بیداخلیاز افکار عمومیناشیتمحدود
ینظـام یو نـاتوان یـد جدیـدات مقابلـه بـا تهد  يها برادولتیرساي، ضرورت همکارییزایدتهد
.نوین اشاره داشتیداتبا تهدايیشهدر برخورد ریکاآمر

مختلـف  يهـا است که در آن، در هریـک از حـوزه  » یچندبخش«، نظام یروي دیگر چندقطب
جهـان فاقـد   یجـه و درنتزننـد یسـت را مـ  سیاسی، امنیتی و اقتصادي چند قدرت بزرگ حرف نخ

، فـرض یشموضوعات خواهد بود؛ چنانچه هنـري کسـینجر بـا ایـن پـ     ۀیک یا چند هژمون در هم
، اروپـا، چـین، ژاپـن، روسـیه و     یکاآینده متشکل از حداقل شش قدرت اصلی آمرالمللییننظم ب

در ). 90: 1383رمـی، ک(تر خواهـد بـود   متوسط و کوچکياحتماالً هندوستان در کنار کشورها
اقتصـادي  -عمـدتاً سیاسـی  المللیینجوان در مسائل بیۀدهی این اتحادارتباط با اروپا، روند نقش

، الملـل یننظـام بـ  » حـامی جهـانی  «در بر عهـده گـرفتن نقـش    یکادرواقع کاهش تمایل آمر. است
را در ] یاسـی س[مسبب ظهور اروپایی متحد و جوان است که احتمـاالً نـوعی از جابجـایی قـدرت     

500اقتصـادي بـا رشـد    هايیشرفتچین ضمن پ). 112-113: 1382،یکنبريا(پی خواهد داشت 
تـاکنون در بودجـه نظـامی خـود بـه رقیبـی       2002درصدي از سال 170و 1995درصدي از سال 
چین مؤیـد نظـامی   يرفتارها). http://www.e-ir.info/2013(تبدیل شده است یکاجدي براي آمر

-نظـامی  هـاي یـت ، در طـول زمـان مز  الملـل یندر جایگاه یک قطب در نظام بتواندیماست که 
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بـا نوسـازي صـنایع نظـامی و بـه مـدد      روسیه نیـز  ). Boese, 2007: 4(سنتی آمریکا را جبران نماید 
، ژئوپلیتیـک، سـرزمین پهنـاور و میـراث     )نفت و گاز(يانرژايیرهناشی از منابع ذخهايیتظرف

رق نیز قطب دیگري است که از جایگاه مسائل نظامی و استراتژیک در نظم نـوین  داري بلوك ش
.جهانی صاحب نقش خواهد بود

مـذکور، نقـش بـازیگرانی همچـون هنـد، برزیـل و       يهـا در نظم نوین جهانی، عالوه بر قطب
عـرب، افریقـا، آسـه آن، پیمـان     هـاي یـه همچـون اپـک، سـازمان ملـل متحـد، اتحاد     ییهاسازمان
.نادیده انگاشتتوانیرا نیز نم... اي وشانگه

اگـر  . مهمی برخـوردار اسـت  هايیتمجموعه جهان اسالم نیز از ظرفیدر این جهان چندقطب
، چین قطبی اقتصادي، اروپا را سیاسی و روسیه را قـدرتی نظـامی در   يرا قدرتی چهاربعدیکاآمر

-ک قطـب مهـم و از جایگـاهی فرهنگـی    آینده بدانیم جهان اسالم نیز در جایگاه یالمللیننظام ب
را نبایسـتی صـرفاً از سـطح    الملـل ینبایستی توجه داشـت کـه نظـام بـ    . تمدنی صاحب نقش است

اطالعـات و ارتباطـات و   هـاي يملی تبیین کرد بلکه با توجـه بـه پیـدایی فنـاور    يهاتحلیل دولت
؛ بنابراین بـا  باشندیء مشده در حال احیامنقبضيهاافزایش نقش افکار عمومی، فرهنگ و تمدن

هـا را نیـز در کنـار    نقش فرهنگی تمـدن بایستییآینده مالمللیندر نظام بیفرض جهان چندقطب
در نظـر داشـت؛ از همـین منظـر نیـز جهـان اسـالم در        شـدن یملی متأثر از فرایند جهانيهادولت

وجـه بـه مسـائل    ایـن مجموعـه بـا ت   . اعتنـا اسـت  فرهنگـی قابـل  -سطح یک قطب قدرتمند تمدنی
تمدنی و فرهنگی و با داشتن کشورهاي توانمند، جمعیت بـاال، ظرفیـت انـرژي و منـابع     -تاریخی

.مهمی را داراستهايیتکمیاب، ژئوپلیتیک و مسائل استراتژیک، ظرف

المللیناسالم و نظام ب
خالت از عوامـل متعـدد اسـت کـه تـدا     ايیدهتنجدید وضعیت پیچیده و درهمالمللیننظام ب

در چنـین فضـاي   . نظامی، اقتصادي، فرهنگی، دانش و فناوري بر پویایی آن تأثیر بـه سـزایی دارد  
است، جهـان اسـالم بـا بـه آزمـون گذاشـتن       یريگدر حال شکل» یچندقطب«پر ابهامی که نظامی 

از جایگـاه فرهنـگ، تمـدن و هویـت، در چنـد دهـه گذشـته بخـش         الخصـوص یقدرت خود عل
.انی را به خود اختصاص داده استمهمی معادالت جه

و ایـن قطـب   شوندیتنها بخش عمده تعارضات جهانی در حیطه جهان اسالم تخلیه مامروز نه
ها را داراست، بلکه بسـیاري از مسـائل راهبـردي نظـم جهـان، بـا ژئوپلیتیـک و        توانایی تحمل آن

اساس در نظم در حال گذار موجـود کـه رویکـرد آینـده     ینبر ا. هویت دنیاي اسالم مرتبط است
بـالقوه، داراي  يهـا عنـوان یکـی از قطـب   است، دنیاي اسـالم بـه  یآن متمایل به رویکرد چندقطب
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ها، نقش آتی اسـالم در  مهم و هم تهدیدات اساسی است که الزم است با تشریح آنهايیتظرف
.و تبیین کردژوهیپیندهصورت نسبی آآینده را بهالمللیننظام ب

المللینعنوان قطب جدید در نظام بجهان اسالم بهيهاو فرصتهاینهزم
مختلـف کـه در   هـاي یمتعـدد و بـا توانـائ   هـاي یـت جهان اسـالم کلیتـی اسـت گسـترده از مل    

این مجموعه با توجـه بـه   . شوندیچارچوب دین اسالم و قالب فرهنگ و تمدن اسالمی تعریف م
مهمـی  یرگـذاري خود از نقـش و تأث هايیتنیمه دوم قرن بیستم و متأثر از ظرفروند تحوالت در

بـه علـت افـول تمـدنی و پدیـده اسـتعمار،       الملـل یناگـر سـابقاً در نظـام بـ    . برخوردار شده اسـت 
اند و جهان اسالم نقـش خاصـی نداشـته اسـت؛ لـیکن      بازیگران عمده جهان اروپایی و غربی بوده

مختلفی از موارد ذیل، این مجموعه از ظرفیت مهمـی برخـوردار شـده    يهاامروز به مدد شاخص
.است

جمعیت
. درصـد جمعیـت جهـان اسـت    20برآورد جمعیتی مسلمانان حدود یک و نیم میلیـارد نفـر و   

در آسـیا قـرار دارد و مـابقی    یوسـته پهمدرصد از این جمعیت در یک ساختار ارضی به60حدود 
ياصورت گسـترده فریقا بهآدو قاره آسیا و . نقاط جهان پراکنده استآن در افریقا، اروپا و سایر 

ــت        ــأثر اسـ ــت متـ ــاخت جمعیـ ــن سـ ــز از ایـ ــان نیـ ــاط جهـ ــایر نقـ ــالم و سـ ــأثیر اسـ ــت تـ تحـ
)www.pewforum.org .(  اسالم همچنین در میان ادیان جهان دومین جمعیت را داراست و بخـش

).1(ید به شکل نگاه کن. وسیعی از جمعیت آن بسیار جوان و فعال است

منابع طبیعی و انرژي
. مخزن انرژي در جهان، نقطه قوت دنیـاي اسـالم اسـت   ینترعنوان بزرگمنطقه خاورمیانه به

درصد تولید نفت جهـان را در اختیـار   40سازمان نفتی جهان که بیش از ترین سازمان یافتهاوپک 
و با توجه بـه برآوردهـاي   اندیماسالي ن از کشورهاي آاعضاینتردارد سازمانی است که عمده

شده نفت جهـان در کشـورهاي عضـو اوپـک قـرار      اثباتیردرصد از ذخا80بیش از 2010سال 
)Naji and Jawan, 2013: 6(.گرفته است
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میزان جمعیت ادیان در جهان بر اساس درصد): 1(شکل 

http://fa.wikipedia.org: منبع

میلیـارد بشـکه   679دهـد داراي  که بخش اساسی خاورمیانه را تشـکیل مـی  فارسیجحوزه خل
تریلیون فوت مکعـب،  1918و ) درصد از کل ذخایر جهان66نزدیک به (شده نفت ذخیره اثبات

از طـرف دیگـر،   ). 24: 1383عسـکري، (است ) درصد کل ذخایر گازي جهان30(ذخیره گازي 
هاي صورت گرفتـه،  بینیمصرف جهانی نفت و گاز، هم چنان رو به افزایش است، بر اساس پیش

میلیون بشکه در روز خواهد رسید کـه در آن  5/111روزانه به 2020مصرف جهانی نفت تا سال 
ه در میلیـون بشـک  8/49درصـد یـا   45در تولید جهـانی، حـدود   فارسیجصورت، سهم منطقه خل

).Cordsman,1999: 47(روز خواهد بود 
جهان کنونی اسـت؛  يهامثابه خون در رگاساس در عرصه تولید انرژي و نفت که بهینبر ا

میـزان بـاالي   . اغماض نیسـت جهان اسالم نقش قلب جهانی را داراست و قطعاً این نقش مهم قابل
طـب اقتصـادي باشـد تـا بـا تشـدید       قیـري گالزمـه شـکل  توانـد یانرژي در دنیاي اسالم مـ یرذخا

نزدیکی بیشتر کشورهاي اسالمی و سـپس ایفـاي نقـش قطبـی در     سازینهرفتارهاي همگرایانه، زم
الملـل ینجهانی در راستاي تنظیم نظـام بـ  يهاسلبی و ایجابی قدرتيرفتارها. جهان آینده گردد

–کنـار هویـت فرهنگـی    است؛ طبیعی اسـت پتانسـیل نفـت و گـاز در     یرگذارياز موارد مهم تأث
مهمل مهم و اساسی در ایفاي نقشـی جهـانی و مـؤثر در نظـام     تواندیتمدنی کشورهاي اسالمی م

.باشدالمللینب
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ژئوپلیتیک
محدودة وسیع جغرافیـایی اسـت کـه از سـواحل غربـی اقیـانوس اطلـس در        یرندةجهان اسالم در برگ

یلومترمربـع میلیـون ک 31ه آسیا را با وسعتی بـیش از  آرام در قاریانوسجنوبی تا سواحل غربی اقیکايآمر
ایـن فراخنـاي   ). 2(نگاه کنیـد بـه شـکل    . زمین در برگرفته استهايیدرصد مساحت خشک22و حدود 

تـرین نقـاط   مختلـف، بخـش مهمـی از اسـتراتژیک    یتیکیژئـوپل هايیتارضی عالوه بر گستردگی و مز
، عـدن، توگـو، بنگـال، سـرت، تـونس، اسـکندرون       ماالکـا س، فارهايیجخل. جهان را نیز در اختیار دارد

الطارق، هرمز، بسفر و داردانل، کانـال سـوئز و تنگـه موزامبیـک     المندب، جبلبابيهاتنگه،مصر،ترکیه
رحـیم صـفوي،   (اسـالمی قـرار دارنـد    هـاي یننقاط حساس جهان هستند در میان سرزمینترکه جزء مهم

جهان اسالم محل تالقی سه تمدن چین، هنـد و اروپاسـت و همچنـین    وضعیت سرزمینی). 14- 15: 1388
.بزرگ چین، روسیه، هند و اروپا نیز قرار دارديهادر همسایگی قدرت

محدوده جغرافیایی جهان اسالم): 2(شکل

http://fa.wikipedia.orgرجوع شود به

قدرتمنديکشورها
تـاکنون در سـطح یـک    کـدام یچهرچند جهان اسالم داراي تعـداد زیـادي کشـور اسـت و هـ     

نتوانســته اســت بــه ایفــاي نقــش قطبــی اهتمــام ورزد؛ امــا بــا توجــه بــه المللــیینقـدرت مطــرح بــ 
نقـش جهـان   پژوهـی یندهآموجود و به اتکا به برآیند و مجموع قدرت این کشورها، هايیلپتانس
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.شودیتر ماسالم روز به روزافزون
مهـم قـدرت، سـه مجموعـه مختلـف از کشـور در درون جهـان اسـالم         يهـا با توجه به مؤلفه

متوسـط دیگـر همچـون    يسطح اول شـامل ایـران و ترکیـه؛ سـطح دوم، کشـورها     . موجود است
کوچک جهـان اسـالم را شـامل    ياهو سطح سوم نیز سایر قدرت... عربستان، اندونزي، مالزي و 

در مجموعـه جهـان اسـالم عـالوه بـر تـوان       ). 3(نگاه کنید به شکل ). 22: 1391زرقانی،(شودیم
ایـران، اقتصـادهاي مـالزي، انـدونزي و ترکیـه، پشـتوانه       ياژئوپلیتیکی و عمق استراتژیک منطقـه 

ون تمـدنی مثـل   سـاختارهاي در . شـوند یخوبی براي قدرت بخشی به جهـان اسـالم محسـوب مـ    
پاکسـتان  يا، اکو، سازمان وحدت اسالمی به عالوة توان هستهفارسیجاتحادیه عرب، شوراي خل

، نقــش مناســک حــج و نفــت عربســتان، قــدرت نــرم یرنظــامیدر بعــد نظــامی و ایــران در ابعــاد غ
ــراوان گــذاريیهاز دانشــمندان جهــان و ســرما يامصــر و مجموعــه بســیار گســترده يامنطقــه ف
قـدرت ایـن   يهـا هاي اسالمی خصوصاٌ کلـوپ نفتـی در جهـان غـرب نیـز ازجملـه مؤلفـه       کشور

.مجموعه است
.هرم قدرت در جهان اسالم): 3(شکل 

)22: 1391زرقانی،: (منبع

المللینفراروي جهان اسالم براي ایفاي نقش در نظام بيهاچالش
بــا الملــلیندر نظــم بــ، جهــان اســالم جهــت ایفــاي نقــشهــایلهــا و پتانســفرصــتبـا وجــود 

يهـا رقابـت قـدرت  . انجامـد یروبرو است که بـه واگرایـی و تقابـل درون تمـدنی مـ     ییهاچالش
از یناشـ يافرامنطقهيها، مداخلۀ قدرتیو اجتماعياقتصادۀسطح توسعيها، تفاوتيامنطقه
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مـؤثر  يفقـدان سـازوکارها  یـا هـا، ضـعف   جهـان اسـالم بـه آن   ياقتصـاد -یاسیسهايیوابستگ
و ینیســرزميهـا ، تعــارضيو تجـار يخصـوص در بعــد اقتصـاد  بــهيامنطقـه درونیونددهنـده پ

ازجملــه یــاییو جغرافییفضــایختگی، گســیاســیسهــايیشــهو اندیقــوميهــا، تفــاوتیاســیس
حـافظ نیـا و   (نماینـد یکه قدرت کلی جهان اسالم را تضعیف مـ شوندیمحسوب مییهاشاخص
واگرایانه ذیـل نیـز   يهادر کنار عوامل فوق مواردي از قبیل شاخص). 144-154: 1391زرقانی، 

:موجودند
؛ی، تضاد و تعارض فرهنگیختگیگس- 1
از ياگونـه یـري گمتـوازن کـه باعـث شـکل    يبه نسبت برابر در الگوهـا یتیکیوزن ژئوپل- 2

اکو؛و پاکستان در درون تشکلیران، ایه، مانند رقابت ترکگرددیآن مياعضـاینرقابـت بـ
مشترك؛یدتهدیامحو شدن هدف مشترك - 3
یاســی سيهـا و نظـام هـا یـدئولوژي ، اهـا یاسـت بـروز تحـول در س  هايیزهانگیگوناگون- 4
).143: 1391حافظ نیا و زرقانی، (مجموعه جهان اسالم ياعضـا

عوامل تـا حـد زیـادي تـابع     یۀاز این موارد سه شاخص مهمِ محدودکننده موجود است که بق
:هستندها آن

اختالفات سرزمینی.1
در اینجـا بایـد تأکیـد داشـت کـه بنیـادگرایی تنـاقض        : کننـده بنیادگرایی و تروریسم فلـج .2

اگرچـه  . اساسی قـرن بیسـتم اسـت و بـرخالف تبلیغـات غـرب، منحصـر بـه تمـدن اسـالم نیسـت           
و سیاسی اسالم بیشتر است اما امنیت اجتماعی، خانوادگی آن نسبت به غرب بـاالتر يهاخشونت

بایسـتی  یاز طرفـ ). Farsi and. Funk, 1998:3-4(تـر اسـت   خیابـانی غـرب افـزون   يهـا خشـونت 
زا از چراکه تروریسم بیش از آنکـه وضـعیتی درون  . تبیین نمودیدرستتروریسم را بهیريگشکل

ناظمـان حـاکم قلمـداد    » تالقـی اقـدامات قبلـی امپریالیسـتی    «عنـوان  میان تمدن اسالمی باشـد؛ بـه  
)Johnson,2000:30(دشویم

و زنـدگانی مردمـان اسـالمی را در    ياهرحال تروریسم ویرانگـر کـه امنیـت ملـی و منطقـه     به
نچـه  آ. شـود یاز موارد دیگر تهدید جهان اسالم و بشر محسوب مـ بردیتهدیدي دهشتناك فروم

ییهـا ي قـدرت امروز در لیبی، سوریه، عراق، لبنان، سودان، الجزایر، نیجریـه، افغانسـتان و مرزهـا   
است کـه ضـمن   سازيیرانحکایت از آناتومی یک وافتدیچون ایران، ترکیه و عربستان اتفاق م

تـا از  سـازد یتحلیل قدرت کلی جهان اسـالم، کشـورهاي قدرتمنـد ایـن تمـدن را نیـز درگیـر مـ        
.بازبمانندياجهانی و منطقهيهانقش
وابسته و اقتدارگرايهاحکومت.3
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جهان اسالم در نظم جدیدپژوهییندهبرآیند نیروها و آ
پیشین، همواره مسبب رویکـرد انتقـادي ایـن    يهاتمدنی جهان اسالم با نظم-تفاوت فرهنگی 

ايیـه اسـت کـه جهـان اسـالم بـا رو     ینقبلی بوده است؛ لذا فرض بر ايهامجموعه نسبت به نظام
تمـدنی بـه   -ب مهـم فرهنگـی  عنوان یـک قطـ  کنونی و گذشته، بهيهاانتقادي در مواجهه با نظام

، ایـدئولوژي،  )ژئواکونومیـک نفـت  (جمعیـت، منـابع طبیعـی    يهـا مؤلفه. نقش مهمی دست یابد
نیز ازجملـه پتانسـیل و   ... موقعیت استراتژیک و نظامی، گسترده سرزمینی، ژئوپلیتیک، فرهنگ و 

ش یـک قطـب   بـراي ایفـاي نقـ   المللـی یناست که دنیاي اسالم براي کسـب جایگـاه بـ   ییابزارها
.آینده، از آن برخوردار استالمللینجهانی در نظم ب

نفـس تمـدنی و   تحرك فرهنگی اسالم در سـه دهـۀ آخـر قـرن بیسـتم بـه بـاال رفـتن اعتمادبـه         
تروریسـتی  يهـا اسالمی و رشـد گـروه  یادگراییهرچند که بن. بیداري اسالمی منجر شدیجهدرنت

.معاند با غرب نیز از نتایج این تحرك بود
مقهـور  يهـا برخی معتقدند قرن بیست و یکم بازیابی تمدنی بسیاري از تمـدن ینکهدرواقع باوجودا

آینـده  يهـا و تمدن اسالمی هنوز درگیر با مسائل داخلـی و تخمـین روش  استمثل ژاپن، چین و هند 
یگـر  ديهـا ؛ اما فرهنگ و تمدن اسالمی که ماهیتی متفاوت از تمـدن )Mazrui, 1997: 118-132(است 

.الشعاع قرار داده استمهم اسالمی را تحتيهادارد، رفتارِ بخش مهمی از دولت
موجـود در آن، تـوان و ظرفیـت    هايیلو مبتنی بر پتانسپژوهانهیندهآايیهجهان اسالم از زاو

برآیند نیروهـاي مختلـف در درون جهـان اسـالم     . آینده را داراستالمللینایفاي نقش در نظم ب
دة این وضـعیت اسـت کـه اراده موجـود درون تمـدنی بـه سـمت ایفـاي نقشـی جهـانی           دهننشان

کشـورهاي اسـالمی در قیـاس بـا گذشـته بیشـتر شـده و        یـابی قـدرت . شودیتر مروز افزونروزبه
ارتبـاطی،  هـاي يمتـأثر از انقـالب اطالعـات و فنـاور    . پیشرفت نیز در دسترس تر استهايینهزم

مهمـی  هـاي یتمختلف جهان سیال بوده و مسلمانان نیز از ظرفيهاچرخش قدرت در میان قطب
در آینده، کشـورهاي  یچندقطبالمللییناساس و با فرض نظام بینبر ا. در این زمینه برخوردارند

در نقش یک قطـب  توانندیتمدنی اسالم، م-فرهنگیياسالمی در صورت پایبندي به ساختارها
.ازدتمدنی به ایفاي نقش بپرد-فرهنگی

یچندقطبالمللینتمدنی اسالم در نظام ب-ظرفیت فرهنگی
هــا بــا روح مــذهب رشــد یافتــه و گــاه از راه مــذهب اساسـاً تمــدن و فرهنــگ در درون ملــت 

انگلیسـی معتقـد اسـت، هـیچ     1الیـوت .اس. تـامس ). 1371،شـریعتی (موجودیت پیدا کرده اسـت  
1. Thomas Stearns Eliot
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و گسـترش یابـد و چنـین اسـتدالل     فرهنگی نتوانسته است مسـتقل از یـک مـذهب پدیـدار شـود     
همچنـان کـه هـر مـذهبی نیـز در      کند که هر فرهنگ شاخصی محصـول یـک مـذهب اسـت،    می

همچنین، هرقدر یـک  . هاي یک فرهنگ خاص بهره برده استگسترش و تعمیق خود از ظرفیت
د را هاي جهانی بیشتري داشته باشد و بتوانـد معیارهـاي خـو   تر باشد یا گرایششمولمذهب جهان

ــگ   ــراد داراي فرهن ــر شــمار بیشــتري از اف ــگ  ب ــق دهــد، فرهن ــف تطبی ســازتر اســت هــاي مختل
)http://www.csr.ir.(

ملـی اسـتوار   يهابر ساختار دولتالمللینبه نظام بیبخشها و نظمقطبیريگمفروض شکل
بی رسـمی بـراي ائـتالف کلـی نیروهـاي خـود       است و جهان اسالم نیز تاکنون نتوانسته اسـت قـال  

اقتصاد یکپارچه، نیروي نظامی متحد و قدرتمند، رویه سیاسی مشـترك و سـایر   . نمایدیدهشکل
مشـکالت  بـا وجـود  ساز در مجموعه جهان اسالم قابل رصد و انتظار نیست؛ اما مؤلفۀهاي قدرت

.ددرونی فراوان، کلیت این مجموعه از فرهنگی مشترك برخوردارن
یـی گرااسـالم سیاسـی یـا اسـالم    «: گراهام فولر با تلقی جدید از احیاي مجدد اسالم معتقد اسـت 

چیزهـاي  ) سـنت پیـامبر  (یثکه قـرآن و حـد  شوندیطور وسیع بر اساس این اعتقاد تعریف مکه به(
نیعنـوان قدرتمنـدتر  همچنان بـه ) زیادي براي گفتن در مورد نحوه اداره جامعه و کشورداري دارند

). http://www.asipress.ir(»نیروي ایدئولوژیک و اتحاد بخش در بخش وسیعی از جهان نفـوذ دارد 
در مجـددا  از گذشته درخشـان تمـدنی،   فترت بسیار طوالنیواقع جهان اسالم پس از یک دوره در

اسـت بـه سـمت    اواخر قرن بیستم و اوایل هزاره سوم بـا احیـاي مجـدد و مبتنـی بـر پیونـد دیـن و سی       
)88- 89: 1380دوست محمدي، . (بازیابی تمدنی در حرکت است

ینتـر واقع تنها تمدن دینی جهان که همواره غرب را به چـالش کشـانده اسـت و البتـه مهـم     به
تمـام انحصـارات غـرب، احیـاء     بـا وجـود  تمدنی نیز بود که بر اروپا تـأثیر گذاشـت، امـروزه نیـز     

).http://pure.au.dk(است یريگان در حال نضجفرهنگ اسالمی در بین ملل مسلم
و غرب در سیطره بر جهان و احیاي روزافزون فرهنگ اسـالمی در میـان   یکاافول قدرت آمر

عنـوان یـک قطـب    تمدنی اسالم را بـه –، نقش فرهنگی شدنیملل مسلمان، با توجه به بستر جهان
وسـیع، منـابع   هـاي ینتمـدنی اسـالم در چـارچوب سـرزم    –فیت فرهنگـی  ظر. دهدیمهم نشان م

تاریخی، نیـروي پیشـران مهمـی اسـت کـه نادیـده       يهاگسترده، جمعیت باال، ژئوپلیتیک و داشته
بـزرگ و قـوي کـه در تمـام     ییهـا هرچند دولـت . آینده محال استالمللیندر نظام بنگرفتن آ

ی پیشـرو باشـند در جهـان اسـالم کنـونی امـروزه موجـود        ابعاد اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و نظام
توسـط  المللـی یننیست، اما با اتکا به ظرفیت فرهنگـی و تـاریخ تمـدنی گذشـته، ایفـاي نقشـی بـ       

المللـی ینانقالب اسالمی ایـران و آثـار بـ   . موجود در جهان اسالم مهیا استيامنطقهيهاقدرت
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نگی است که با اعتنـا بـه فرهنـگ اسـالمی حتـی      از این ظرفیت فرهياکه برجاي گذاشت، نمونه
.پرداختیرگذارينیز به تأثالمللیندر سطح نظام ب

نتیجه
با احسـاس خـأل   المللینپس از جنگ سرد و فروپاشی بلوك شرق، سامان نظام بکهیدرحال

ا بـ یقطبـ با طرح نظم نوین جهانی و نظـام تـک  یکائیانعظیم قدرت و نوعی ابهام روبرو شد، آمر
در قرن بیسـتم و  90اند؛ اما روند پس از تحوالت دهه ، سخن راندهیکاآمرمتحدهیاالتهژمونی ا

فراگیر، رشـد تروریسـم   هاينظمییمجموع ب. اوایل هزاره سوم، حکایت از نقض این قضیه دارد
اطالعـات  هاييفناوریرگجدید و همهيها، روند پرشتاب تحوالت جهانی، ظهور نسلالمللینب

يهـا اقتصاد، فرهنگ و سیاست؛ در کنار بازیابی تمدنی برخی از تمـدن شدنیو ارتباطات، جهان
وتحلیـل یـه نوظهور اقتصادي، نظامی و فرهنگی سبب شد تـا تجز يهاشده و ظهور قدرتمنقبض

.شودپژوهانهیندهمباحث آینترجهان آینده از مهم
، سلسـله  یچنـدقطب –، تـک  یقطبـ از تـک مختلفییوهايسنارالمللیندر تفسیر نظم جدید ب

کـه  یوبا تفسیر هر سنار. ارائه شد که هرکدام طرفدارانی نیز داردیو چندقطبیردستوريمراتبی غ
در یچنـدقطب الملـل ینرو، بیشتر حکایت از پذیرش نظام بدر این پژوهش نشان دادیم، روند پیش

.جهان آینده است
انـد و از  تر شـده سطحمختلف، همهايییهات توانامختلف در سراسر جهان، به جيهاقطب

از ایـن  یکـی . برخوردارنـد الملـل ینتأثیري کمابیش نزدیک به هم در سـامان بخشـی بـه نظـام بـ     
تمـدنی جهـان اسـالم    –آینده صاحب نقش است مجموعۀ فرهنگی المللینها که در نظام بقطب

عضـو،  يراتژیک و ژئوپلیتیک کشورهافرهنگی، اقتصادي، استهاييتوانمندياست که به اتکا
.از ظرفیت کسب یک قطب مستقل در نظام آینده برخوردار است

صـورت یـک   براي نظم جدید، جهـان اسـالم بـه   یبا پذیرش و فرض سناریوي جهان چندقطب
از منظر این رویکرد، فرهنگ، تـاریخ،  . تمدنی در نظام آینده داراي جایگاه است-قطب فرهنگی

عضـو؛ در سـطح   يهـا نی و اشـتراکات دینـی، بـا وجـود تفـرق و اخـتالف دولـت       تمديهاداشته
ازجملـه ویژگـی دیگـر ایـن قطـب      . عنـوان یـک امـت، مشـترك اسـت     مجموعه جهان اسـالم بـه  

يو هنجارهـا ینـی بتمدنی اشتراك کلـی چـارچوب ایـن مجموعـه در تقابـل بـا جهـان       -فرهنگی
.اندمغرب زمین بناشدهییگرامادهیادهايناست که بر بالمللیینپیشین بيهاحاکم بر نظام

تمـدنی امـت اسـالم پـذیراي حاکمیـت      –تنهـا قطـب فرهنگـی    رهیافـت، نـه  یـن لذا مبتنی بر ا
غربی نیست، بلکه با روند تقابلی و احیاناً در بعضی مـوارد تخاصـمی، خـود بـه دنبـال      هايیشهاند
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هـاي يداشتن توانمنـد . آینده استلیالملینعنوان یک قطب مؤثر در نظم بجایگاهی مستقل و به
اسـتراتژیک در  -سیاسـی هايیتاقتصادي، کشورهاي قدرتمند، نفت و انرژي، ژئوپلیتیک و ظرف

کنار فرهنگ و هویت، این اراده را در مجموعه جهان اسالم در راستاي ایفاي یـک نقـش قطبـی    
.آینده تقویت نموده استالمللیندر نظام ب

مختلف سیاسـی، نظـامی،   يهااست که از قطبیآینده نظمی چندقطبمللالینبنابراین نظام ب
يبنـد هـا همچنـان محـور اصـلی قطـب     دولـت . گـردد یفرهنگی، اقتصادي و فنـاوري تشـکیل مـ   

جهـان اسـالم یکـی از ایـن     . و روبـه رشـد اسـت   اغمـاض یرقابـل ها نیـز غ ، اما نقش تمدناندیندهآ
در ابعـاد اقتصـادي و   تـر یینتمدنی و با نسـبتی پـا  -ها است که در چارچوب قطبی فرهنگیتمدن

-عنوان قطبـی فرهنگـی  است؛ کما اینکه امروز نیز بهايیژهنظامی در جهان آینده داراي جایگاه و
.تمدنی مؤثر و صاحب نفوذ است
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