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اندازتمدننویناسالمیچشم

  * سید آصف کاظمی
دکتری تاریخ معاصر جهان اسالم، مجتمع  پژوه دانش

آموزش عالی امام خمینی )ره(، جامعه المصطفی )ص( 
  العالمیه.

   
 چکیده

ی، دنیاای  تمادن سااز  های بسیار باایی  رغم ظرفیتدهد که بهوضعیت امروزی جهان اسالم نشان می
های فراوانی همراه است و نتوانسته اسات تمادن اساالمی را تح ا      شکالت و بحراناسالم هنوز با م

و متشکل از چهار گاام   یندیفرا کهارگون انداز سازی چشممدل بخشد. این تح ی  در تالش است با 
یم؟ اسات  چگونه آنجا برسا  یم؟باش یمخواهیکجا میم؟ رویبه کجا م یم؟اکنون کجا هست ساده پرسش

دهد ها نشان میاندازی است؟ بررسی پاسخ دهد که تمدن نوین اسالمی دارای چه چشمبه این پرسش 
توانند به مجاد و شاکوه گتشاته    که در صورتی که جهان اسالم به هویت مشترک خود توجه کنند می

قطا  جمعیتای،    منزلاه یاك   خود دست یابد. جهان اسالم با داشتن جمعیتی بیش از یك میلیارد نفر به
تارین ایان    های مهم برای احیای تمدن اسالمی دارد از مهمتصادی و سیاسی بزرگ، قابلیتفرهنگی، اق

های مشاترک،  ها، هویت مشترک اسالمی مانند موانع مشترک، ساب ه تاریخی، ارزش ها و قابلیت ظرفیت
العاده ژئاوپلیتیکی مشاترک، تهدیادات خاارجی،      های فوق پیوستگی جغرافیایی و مرز مشترک، قابلیت

 شتن دشمنان مشترک و منافع مت ابل مشترک هستند.دا
های اسالمی، فرهنگ، جغرافیا، مناافع مشاترک،    انداز، ارزش تمدن نوین اسالمی، چشم واژگان کلیدی:
   دشمن مشترک.
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 مقدمه
 و آیاد  مى شمار به انسانى یها تمدن دارترین ریشه پرفرازونشی  از حیات قرن 11 با اسالمى تمدن

 وصدر  سعه زندگى، سطح برترى اخالقی، انضباط و نظم از لحاظ را اسالم قلمرو تاریخای از در برهه
 متمادن  دنیااى  تمام پیشاهنگ دراز یها قرن طى ادب و علم ترقى و توسعه و تعص  از نسبى اجتناب

مادیون   بدان بیشتر از تمدن یونان امروز جهان تمدن و و فرهنگقرارداد  انسانیت عالم فرهنگ مربى و

خواهاد   نظیری یجهان شاهد تمدن ب ،پیش رو، اسالم مبنای عمل قرار گیرد یاگر در تمدن سازت. اس

تمدنی با این ویژگی  و جمع خواهند شد بود که در آن دنیا و آخرت، ماده و معنا رفاه و معنویت باهم

نوین اسالمی  را بازسازی تمدن عصر حاضررو،  ازاین مواجه خواهد گشت.نیز مسلماً با اقبال جهانیان 

برای دساتیابی  را ، بلوغ یزم خویش های گتشته مسلمانان امروز با مشاهده و لمس ناکامینامید چراکه 

و خوشابختانه   هستندو نوسازی تمدن خویش بنیادین  اتو در پی تغییر اند یداکردهبه وضعیت جدید پ
 یشیاند مهم در گرو چاره نیاامروزه م دمات تمدن نوین اسالمی در حال فراهم و تکمیل شدن است. 

آیناده را   تاوان  پژوهای مای   هاای آیناده   با کمك روش رو است. یشپ یها فرصت یبرا اندیشی یندهو آ
هاا در   تارین روش  یکای از اساسای   اقدام کارد. فکر ساخت تمدن نوین اسالمی به  ترسیم نمود و بعد

یاافتن مشاترکات   اسالمی اسات،   بین مسلمانان که زمینه مهم برای تمدن نوینجهت بای بردن ارتباط 
دارای مشاترکات فراوانای در تااریخ،    . مسالمانان و کشاورهای اساالمی    ستی اسالمی هبین کشورها

موجا   ایان مشاترکات   رو عالیا  و پایبنادی باه     هستند، ازاین، منابع و منافع، دشمن و فرهنگ، دین
اگار مسالمانان باه     .گاردد  مای مسلمانان و کشورهای اسالمی بین و همگرایی میزان همبستگی  افزایش

توانناد از مشاکالت اماروزی     راحتای مای   مشترکات موجود در بین امت اسالمی توجه داشته باشند باه 
خالص شوند و تمدن خویش را بار دیگر بازسازی و توسعه دهناد و تمادن ناوین اساالمی را خلا       

ی ارگاون، مسائله باودن،    زانداز سا چشممراحل مدل  بر اساسکنند. این تح ی  تالش خواهد نمود تا 

ترسیم وضعیت موجود، سناریوی محتمل و مرجع و راهکارهاا و برناماه اقادام همگرایای اساالمی را      

 ی کند.ده سازمان

 چارچوب نظری و پیشینه تحقیق -1
 1پژوهای  های آینده روش انداز همگرایی اسالمی، طور چشم ینهمو درک آینده و  برای فهم، مطالعه

 آگاهاناه،  یا گوناه  باه  «آیناده  باه  بخشیدن شکل» معرفت و دانش پژوهی آینده .مناسبی است چارچوب

 ........................................................................................................................  
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 (1، ص1932فر،  لکیم) است. پیشدستانه و فعاینه

 انداز شمچ -1-1

 تغییار  آن دنباال  به و فناوری تغییرات. دادن هستند پرشتاب در حال رخ آهنگی با تغییرات امروزه

 امری انسان برای آینده درباره رو اندیشیدن . ازایناست تهیاف بیشتری شتاب زندگی، های جنبه دیگر در

 پیامادهای  باه  نسابت  بایساتی  کناد،  عمل خردمندانه آنکه برای انسان. یر استناپت اجتنابو  ضروری

 آغاازین  اصاول  از یات قطع اگرچاه عادم   .باشد داشته کافی شناخت و آگاهی دیگران و خود اقدامات

 سرنوشت در تواند می انسان که دارد پژوهی وجود آینده درباره مه دیگری اصل اما است، شناسی آینده

 اثرگتار عوامل بینی پیش با کند می کوشش که شده است زاده دانشی میانه این در. باشد تأثیرگتار آینده

 .کناد  آمااده  تغییارات  این برای را جامعه هم و گیرد دست در را کنترل تغییرات هم آینده، تغییرات در

 و حاال  گتشته، بخش سه به را زمان دیرباز، از بشر .کند می پیدا مفهوم و معنا زمان باها  نسانارو  ازاین

 باا  آن تلفیا   و گتشاته  بررسی با توان می امّا نیست؛ قطعیت قابل انسان آیندهکرده است.  ت سیم آینده

 .کرد ترسیم را آینده از کوچکی نمای حال، زمان

 برخاوردار  واییای  جایگااه  از های اسالمی نیاز  آموزه یژهو به الهی ی ادیانها آموزهمطالعه آینده در 

 نشاوند،  دنیاا زودگتر  منافع فریفته و باشند یشاند عاقبت که کند می توصیه خود پیروان به قرآن. است

قارآن در   .گردناد  ساعادتمند  آخارت  در که کنند عمل یا گونه به و باشند داشته نظر در را آخرت بلکه

ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید؛ و هرکسی باید با تأمال بنگارد کاه بارای     »فرماید:  یمی اای شریفهآیه

دهید، آگااه   یمپروا کنید ی یناً خداوند به آنچه انجام  از خدافردای خود چه چیزی پیش فرستاده است. 

 ایان  در خاود  بلندمادت  آیناده  برای اند موظف از دیدگاه قرآن مسلمانان( 13سوره حشر، آیه ) «.است

توجه به آینده در کاالم پیشاوایان   ( 51و سوره انسان، آیه  52سوره قیامت، آیه ) کنند. ریزی برنامه دنیا

مؤمنان کسانی هساتند کاه   »: فرماید یمزیبای  سخن در )ع( علی یت است. امیرالمؤمنینپراهمدینی نیز 

باه   ر سخن زیبای دیگرآن حضرت د (52، ص13، ج1129مجلسی، ) «.اند آگاهنسبت به آینده خویش 

 شاود،  وارد کارهاا  در اندیشی پایان و تدبر بدون که کسی: »یهماالسالم( فرمودعلفرزندش امام حسن )

امام جواد )ع( نیز  (32، ص11، ج1129مجلسی، ) .«است افکنده ها یبتمص و بالها معرض در را خود

، 1129مجلسی، ) «.دارد یمدر امان نگه  نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی یندهآتدبیر و »فرمود: 

کسی که باه اوضااع   »این سخن زیبا نیز از امام صادق )ع( به ما رسیده است که فرمود:  (52، ص13ج
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 (51-51، ص1، ج1915کلینی، ) «.گیرد ینمزمان خویش آگاه است مورد هجوم امور ناگهانی قرار 

 که دورانی شود، می دیده روشنگری عصر در آینده به بشر و علمی توجه جدی های نشانه نخستین

 های اف  اندیشمندان، دوران، همین در. یافت خواهند یحل راه چیزی هر برای علوم که داشت باور بشر

 5اورول، جااورج و 1ول جاای اچ چااون اندیشاامندانی بااا آثااار. کردنااد ماای تصااویر آینااده، از روشاانی

 در علمی بررسی یك قال  در پژوهی آینده فعالیت ین. نخستکرد باز ادبیات به را خود راه پژوهی آینده

 آمریکاا  در 9آگبارن  اف ویلیاام  سرپرساتی  با و پژوهشگران از گروهی توسط 1399 تا 1392 یها سال

 مهااجرت  نارخ  افزایشازجمله  مهمی های بینی یندهآ به موف  بار نخستین برای گروه این. گردید انجام

 هاای  یفناور وتحلیل یهتجز دنبال به و دوم جهانی جنگ از سپ بالفاصله همچنین. شد طالق ازدیاد و

 دساتاوردهای  آن یجهدرنت و شد ابداع پژوهی آینده برای نوینی های شیوه ژاپن، و آلمان درمورداستفاده 

 هواییون ل  حمل و یماپ قاره یكبالست های موشك رادار، شامل 1312 و 1322 های دهه در فناوری مهم

پژوهی باه شاکل اماروزی آن، پاس از پایاان جناگ جهاانی دوم در         . دانش آیندهشد بینی یشپ قبل از

 1312متفکاران دهاه    (9ص  ،1933و کورنیش،  11، ص1933پدرام، ) شکل گرفت. 1«رند»اندیشکده 

تاوان   یافته به رویدادهای امروز، مای  سازماندریافتند که امروز سنگ بنای دنیای آینده است و با نگاهی 

از افراد مطار    (13، ص1933کورنیش، ) راجع به رویدادهای احتمالی آینده آموخت.چیزهای زیادی 

اموری مانند  مطالعهپژوه معروف آلمانی است که زندگی خود را صرف  یندهآ 2این رشته، رابرت جانگ

ی متحاول سااخت. او   کل بههای جانك را  یشهاندی اتمی نمود. بعدها یك اتفاق افتاد که مسیر ها سال 

با مردی مصاحبه نمود که به خاطر فاجعه اتمی هیروشیما به سرطان خاون مباتال شاود     1312ال در س

کنید اماا   ی اتمی مبارزه میها سال شما با »یبان بود. مرد با اندوه فراوان گفت: گر به دستبود و با مرگ 

باره دریافات کاه    جانك یك«. شوید کار می به حای دیگر کار از کار گتشته است ... و همیشه دیر دست

باید  کهتر اتفاق افتاده است. او با خود اندیشید  یشپاو نیز عمرش را صرف مبارزه با چیزهای کرده که 

های فردا را بگیریم و مردم را باید جلوتر از زمان به حرکت دربیاوریم. بدین ترتی  باود   جلوی بحران

 ........................................................................................................................  
1 . H.G.Wells 

5 . George Orwell 

9 . William F.Ogburn 

1 . RAND Corporation. https://www.rand.org 

2 . Robert jungk 
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کرد آینده را باازنگری   رد و مردم را تشوی  میگتاری ک یهپارا « 1ی آیندهها کارگاه» 1315که او در سال 

 (123-121، ص1933کورنیش، ) اندازی از آینده مطلوب خود بیافرینند. و بکوشند چشم

هاا،   گیرد مانند مشاوره باا خبرگاان، باازی    های مختلفی مورداستفاده قرار می پژوهی، روش در آینده

های بلناد عمادتاً از   گتاریریو و ... در سیاستسازی، تصویرپردازی، تحلیل روند، اتاق فکر، سنا شبیه

 فاردی،  آرزوهاای  م اصاد،  بیان اهداف، برای روش یك انداز شود. چشم استفاده می 5انداز روش چشم

رود و به دنباال پاساخ    می کار به مختلف های یاسم  و ها حوزه در که تخصصی است و جمعی گروهی،

یله وسا  باه انداز یك تصاویر ههنای اسات کاه      چشم« د؟آینده چگونه باید باش»به این پرسش است که 

انداز از تصویری  چشم (15تا، ص قدیری، بی) گردد. غیر خیالی تهیه می صورت بهقدرت تصور و البته 

ی اساسای و اهاداف بنیاادین    هاا  بااارزش یافتنی در یك اف  زمانی که متناسا    دستمطلوب و آرمان 

یازهاا و  نانداز به ماا آماادگی رویاارویی باا      چشم (12ص ،1932لك و گرجی،  بهروز) گردد. تعیین می

انداز درواقع نوعی از آینده مطلوب و مرجح است که نیاز باه تأییاد    دهد. چشم های آینده را می فرصت

ای از  یوهشا انداز باه آیناده رویکاردی فعاال و اراده گرایاناه دارد و       تصمیم گیران دارد. رهیافت چشم

 (111، ص1931اجیانی، ) افکند. یمتن به آینده بر عمل کنونی روشنی اندیشیدن است که با نگریس

ی هاا  برناماه پژوه و مشاور در سراسر دنیاا وجاود دارناد کاه کارشاان تساهیل        یندهآامروزه صدها 

تواند بسیار متفاوت باشد، اما رویکرد کلی اغلا    می ها برنامهانداز سازی است. حوزه کاربرد این  چشم

هاای پیشاین؛ تبیاین آماال      یات موف گردد: شناسایی مسئله؛  شامل این پنج گام می آنان یکسان است که

کاورنیش،  ) .هاا  هادف یری و شناسایی منابع برای دستیابی باه  گ اندازه قابلی ها هدفبرای آینده؛ تعیین 

 (112، ص1933

 9اناداز ساازی   چشام  مادل اسات.  « اناداز ساازی ارگاون    چشم»انداز، مدل  ی موف  چشمها مدلاز 

 (122-121، ص1913بیگادلی،  ) 2«آمریکاا  یازی ر انجمن برناماه »توسط شاخه ایالت ارگون  1«رگونا»

به رشاته  « استیون امس»تدوین گردیده و توسط  بلندمدتیزی ر برنامهیت از امر و حماترویج  منظور به

 ........................................................................................................................  
1 . Futur workshop 

5 . Vision 

9 . Prospective 

1 . OREGON 

2 . https://www.planning.org/ 

https://www.planning.org/
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هاا   امدهد که هر یك از گ مدل ارگون را فرآیندی متشکل از چهار گام تشکیل می .است درآمدهتحریر 

و  باشایم؟  خواهیم ی؟ کجا مرویم یبه کجا م اکنون کجا هستیم؟ :شود میبر اساس یك پرسش ساده بنا 

 این به را فرایند این با مرتبط اسناد ارگون فرایند طب  (91-92، ص1931گلکار، ) چگونه آنجا برسیم؟

 گاام  در. اسات یمارخ  نموجود و ترسیم  وضع تحلیل انداز چشم اول گام. نمود تفسیر توان یم صورت

 حاضار  حاال  در که را شرایطی شود و می پرداخته بیانیه روندو  روند ادامه بینی یشپ به انداز چشم دوم

 وضعیت آن در که است انداز بیانیه چشمو  آرمانی آینده مرحله سوم، گام. نماید یم ترسیم ندارد وجود

 بایساتی  یا برناماه  نیروهای تمامی که است جایگاهی کننده یانب و شده تدوین و تهیه آرمانی و مطلوب

 وهاا   برناماه  ی،شناسا  روش، برناماه اجرایای   باه  چهاارم  گاام  در. باشاند  آن به رسیدن برای تالش در

 (11، ص1933تفهمی، ) .شود یم پرداخته اهداف به رسیدن برای کار یمت س

را ماورد   ها درگیار اسات   نهای که جامعه با آ پرداز بحران ، نظریهانداز ارگوندر اولین مرحله چشم

طاور فزایناده احسااس     اند کاه باه   نگاشته یپردازان، آثار خود را درزمان . اکثر نظریهدهدمطالعه قرار می

 مشاهده و شناسایی مشکل جامعه اسات  ،شان دچار بحران است. بنابراین، اولین مسئله کردند جامعه می

 ل و احساس آدمی را به تحریك، غلیان و حرکت نظمی، ع مشاهده بی .و اینکه بدانیم این کجا هستیم

دهد. تا وقتای علال    مرحله دوم، که تشخیص علل آن است، سوق می یوسو انداخته و وی را به سمت

مناسا ،   یهاا  شانهاد یتواناد پ  مشکل مورد سؤال روشن نشود، درک واقعی آن عملای نیسات و نمای   

 ینظم یببا مطالعه پرداز  نظریه. ارائه دهدنیز  و یا تسکین مشکل رمانمنظور د راهگشا و کارسازی را به

دهد که با این شرایط جامعه به کدام شته و نشان میگ« سرنخ»د کارآگاه به دنبال نمان یاجتماعو بحران 

باه  با مطالعاه خاویش،   به خود را توسعه دهد و  دیشك و ترد دی. او باسمت و سوی روان خواهد بود

در ههان تجسام کارده و افکاارش را باه صای ل علام،         یشهر آرمان و بازسازی ههنی جامعه پرداخته

آرمانی خود  شده یبرای جامعه بازساز وی. معیارهایی که را نشان دهدها  ها، امکانات و واقعیت قابلیت

ای بین شاخص و   و اکتشافات است. هدف این مرحله، ایجاد رابطه یگیرد، ترکیبی از نوآور در نظر می

، یعنی قابلیات دوام، درجاه ع الیای و ح ی ای     شده یوف یت آن طر  بازسازاست و م اجتماعیمحیط 

 است.   دوم بدست آوردهپرداز از مرحله  ای دارد که نظریه بودن آن بستگی به نتیجه
         

  

 
 یم؟چگونه آنجا برس کجا هستیم؟

 یمخواهیکجا م
 یم؟باش

 یم؟رویکجا م

1 2 9 4 
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  انداز سازی فرایند چشم -1شکل 

ه و معیاری از آن به دین ترتی ، پژوهنده باید الگوی جامعه خوب را در ههن خویش تجسم کردب

پرداز با توجه به اقدامات صورت گرفته در مراحل قبلی به ارائاه درماان    دست دهد. در گام آخر نظریه

 پردازد. می

 [11انداز] مفاهيم چشم یبند طبقه  یسهمقا  -1جدول

 شیوه مطالعاتی انداز هدف در چشم انداز چشم

 روایی -گزارشی کجا هستیم گام اول

 تفسیری-تحلیلی یم؟رویجا مبه ک گام دوم

 روایی -گزارشی یم؟باش یمخواهیکجا م گام سوم

 تحلیلی -گزارشی یم؟چگونه آنجا برس گام چهارم

 تمدن نوین اسالمی -1-2

 شهروند معنی به civis یتینی لغت از انگلیسی زبان معانی متفاوتی دارد. این واژه در« 1تمدن»واژه 

 رواباط  و نهادهاا  از ای مجموعاه  را ایان واژه شاهر   از اساتفاده  باا  انیاان یون و شده گرفته شهرنشین یا

 شاده  تعریاف  چناین  تمدن فارسی فرهنگ در (3، ص1931زاده،  فوزی و صنم) دانستند. می اجتماعی

 همکااری  اجتماعی؛ زندگانی شدن، آشنا مردم اخالق با و گزیدن شهری خوی شدن، شهرنشین: است

 (292، ص1911عمید، ) خود. آسایش و ترقی اسباب کردن فراهم و گانیزند امور در یکدیگر با مردم

 یاك  هاای  انساان  رواباط  در همااهنگی  و نظم برقراری از است عبارت تمدن جعفری عالمه اعت اد به

م اام   قاائم  را کمال و رشد مسیر در مساب ه و ساخته منتفی را ویرانگر های تزاحم و ها تصادم که جامعه

 رسیدن فعالیت به و بروز موج  جامعه آن های گروه و افراد اجتماعی زندگی که یطور به بنماید، ها آن

ابن خلدون تمدن را مترادف اجتماعی  (599، ص1، ج1919جعفری، ) باشد. ها آن سازنده استعدادهای

 (2، ص1912دورانات،  ) اسات.  ویل دورانت آن را نظام دانساته   (21، ص1911خلدون،  ابن) .داندمی

 ........................................................................................................................  
1 . Civilization 
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بناا   (95، ص1935وییتی، ) .داندمی حاصل تعالی فرهنگی و پتیرش نظم اجتماعیتی آن را دکتر ویی

بر تعاریف یادشده، میان فرهنگ و تمدن ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و تمدن بادون فرهناگ تح ا     

ها، ساختارهای فرهنگی است و فرهنگ، زمینه یزم برای رشد تمادن   یابد، زیرا زیربنای همه تمدن نمی

 مشاابه  و عماده  فرهنگاى  خصایص از که است فرهنگى نظام مجموعه یك تمدن، از ما هست. منظور

 آن هاای  مؤلفه همه شود که گفته می اسالمی نیز به تمدنی است. تمدن شده تشکیل خاص جامعه چند

ها نفوه کارد   هایی است که اسالم در سرزمین آن میراث مشترک مردم و ملتبچرخد و  اسالم محور بر

، تمادن اساالمی ناه باه ناژاد      ترتیا   این بهدر ساخت و شکوفایی تمدن اسالمی ایفای ن ش کردند.  و

هاای   خاصی تعل  دارد و نه تمدنی ملی است که به مردم خاصی تعل  داشته باشد، بلکاه هماه گاروه   

 گیارد.  اناد، در برمای   نژادی و قومی را که در پیادایش، رونا  و طاراوت و گساترش آن ن اش داشاته      

آن بار محاور اساالم     یهاا  است که همه مؤلفه ینید یتمدن ی،تمدن اسالم (91تا، ص کوب، بی ینزر)

 یقرآنا  یها در چهارچوب آموزه یتمدن اله های یژگیاز همه و یتمدن اسالم ی ،ترت ین... بدگردد یم

 ین،اناخالق، علم، عدالت، قو ین،آن، د یها اکرم )ص( برخوردار است و مؤلفه یامبربر سنت پ یو متک

 یتمدّن یچاز ظهور اسالم، ه یشپ (32، ص1931اکبری و رضائی، ). است یرهو غ ینیم ررات، اصول د

استوار و همساو باا    یا برنامه یآسمان ناب یها حجاز وجود نداشت. اسالم با آموزه ینمردم سرزم یانم

و  یمعرفت یها وزهفرد و جامعه در ح یشرفتو پ الیتع یبشر به ارمغان آورد و برا یفطر یها خواست

فرمود که  یانرا ب یمیاحکام و تعال ی،و نظام یاسیو س یو صنعت یاقتصاد ی،و فرهنگ یاخالق یدتی،ع 

 (11، ص1939نصر، ) فراهم شد. یاسالم ۀنو، موسوم به جامع یا جامعه یدایشپ ینۀزم

تااریخ اساالم   ای به درازای موضوع تمدن اسالمی از قدمت زیادی برخوردار است و دارای پیشینه

است و در این زمینه کتاب و م ایت متعددی نگارش یافته است اماا تمادن ناوین اساالمی مفهاومی      

اکبری و رضاائی،  ) .به آن تأکید فراوان شده است ی،م ام معظم رهبر های یدر سخنرانجدید است که 

اسی، اهمیات و  شده در این زمینه نیز به چیستی و مفهوم شن های انجام پژوهش (123-32، صص1931

یاماده اسات.   برنآیناده آن   دربااره کاربردی و پژوهش  درصددآثار تمدن نوین اسالمی تمرکز داشته و 

انداز آینده آن و بررسای   در منابع فهرست خواهد شد اما درباره چشم شده انجامی ها پژوهشبرخی از 

پژوهی هست بررسای   یندهسازی ارگون که یکی از الگوهای آ انداز چشمتمدن نوین اسالمی بر اساس 

 نگردیده است و موضوع از این منظر نو و بدیع هست.
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 انداز تمدن نوین اسالمی چشم -2
موجود، سناریوی محتمل، آیناده تصاویر    وضع تحلیل انداز سازی ارگون شامل چهار مرحله چشم

 .گرددشده و سناریوی مرجع و برنامه اقدام و عملی تدوین می

 رخنیم ترسیم اول؛ مرحله -2-1

 1رخنیم و ترسیم موجود بررسی وضع انداز سازی ارگون به اولین مرحله از مراحل چهارگانه چشم

 نماودن  تعریاف  آن یهاا  ضعف وها  قوت ارزیابی مهم، های یژگیو و سواب  توصیف .دارد اختصاص

 ماوارد  زا« ها ارزش یبیانیه» قال  در اجتماعی یها ارزش یبند صورت و جاری یها دغدغه و مباحث

برای بررسی این مرحله و اندیشیدن جدی به آینده، نخست به این پرسش باید پاسخ . مرحله است این

رو بایاد وضاعیت اماروزی تمادن اساالمی       چاه اتفااقی در جریاان اسات؟ ازایان      اکناون  همدهیم که 

 ی قرار گیرد که وضعیت تمدنی جهان اسالم چگونه هسات کاه نیازمناد برپاایی و سااخت     موردبررس

 تمدن نوین اسالمی هستیم.

از وضعیت کنونی جهان اسالم و تمادن آن،   صحیح درک انداز یعنی اینکه بدون اولین مرحله چشم

 بارای  اول حرکات  و نادارد  نه در زمان حال و نه در آینده وجاود  فعال کنشگری و یرگتاریتأث امکان

داریام و مشاکالت و    قارار  شارایطی  چاه  در کاه  کنایم  درک بایاد  ماا . است مشکل فهم مشکل، حل

 هاای  بحاران  گتشاته  دهاه  یاژه در چناد  و باه دو سده اخیر  طی اسالم، جهان .ی ما کدام استها چالش

های سیاسی مانند بحران مشاروعیت و سااختار سیاسای در     بحران گتاشته است، سر پشت را مختلفی

مسائله   غارب،  دنیاای  باا  المللی مانناد تعامال   ینبهای  یتیکی و مرزها، بحرانژئوپلجهان اسالم، بحران 

های اجتمااعی مانناد    بحران رویه، یب ی بودن و وارداتمحصول تكاقتصادی مانند  های فلسطین، بحران

 اختالفاات  تروریسام،  های فرهنگی، بحران هویت، افراط، یونالیسم، بحران مهاجرت، بحرانناسبحران 

 معظام  جهاان اساالم را، م اام   وضعیت کناونی   (1935و واعظی،  1933احمدی، ) ای و واگرایی.فرقه

 کشاورهاى  سافراى  و نظاام  مسائوین  دیدار رهبری در تحلیلی بسیار گویا بیان داشته است، ایشان در

 کشاورهای  یتوضاع  کنیاد  نگاه شما. است گرفتار انصافاً و ح اً اسالم دنیای امروز» :اسالمى فرمودند

 یمان  از و فلساطین  و لبناان  و ساوریه  تاا  دبگیریا  افغانستان و پاکستان از را، ما خود ی منط ه اسالمی

 زیاادی  هاای  گرفتاری امروز آفری ا، شمال و آسیا غرب ی منط ه اسالمیِ کشورهای این لیبی؛ تا بگیرید

 ........................................................................................................................  
1 . Community Profile 
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 دارناد  خبار  یازخداب های گروه تسلّط گرفتاری دارند، برادرکُشی گرفتاری دارند، ناامنی گرفتاریِ: دارند

 آمریکاا  هاا  آن رأس در و بازرگ  یهاا  قدرت استکباری های ن شه گرفتار هم ها ینا ی همه سر پشت و

 هماان  -خواهد یم دلشان که کاری هر و شوند یم ها یدانم وارد خودشان منافع حفظ اسم به که هستند

 حمایات  نابِکاار  هاای  گاروه  از کشاند،  یم را گناه بی یها انسان یعنی دهند؛ یم انجام -غض  و شهوت

 منط اه  در آور گریاه  حوادث: »ای دیگر فرمودندرهبری در جمله (51/5/1931بیانات رهبر، ) .«کنند یم

 و آسایا  کشاورهای  از دیگار  برخای  در وغازه   و غربی ی کرانه در و بحرین و یمن و شام و عراق در

 بایاد  آن در را جهاانی  اساتکبار  ی توطئاه  سَرانگشت که است اسالمی امّت بزرگ های گرفتاری آفری ا،

 یتمسائول  به بایدها  دولت و بخواهند خود یها دولت از را آن بایدها  ملّت اندیشید؛ نآ عالج به و دید

 (51/1/1931  ،حضرت آیت اهلل خامنه ای) .«باشند وفادار خود سنگین

و  حال  راههاا   آیناد و بایاد بارای آن    ها مانع مهم برای تمدن نوین اسالمی به حساب می این بحران

 ایجااد  ماوانعی  تمادن اساالمی   تح ا  راه  در تاا  کوشندمی نیز پیوسته راهکاری اندیشید زیرا دشمنان

 و گاردد و خواسات  هادایت مای   اسالمی مرزهای خارج ها از این بحران بیشتر روشن است که نمایند.

 ای گوناه  هاا باه   و بحاران  تنها نیستند و مسائله  بیگانگان اما است؛ معلوم و در آن مشهود بیگانگان اراده

 ها کساانی  بر این بحران اسالمی نیز جوامع درون از و است نبوده دشمنان حضور به زنیا که کرده رشد

هاا نشاان    نتیجاه بررسای   .اناد  پرداخته مسلمین صفوف در شکاف ایجاد و افکنی تفرقه یی بهها گروهو 

هاای ماتهبی و نابجاا     یتعصبگردد.  ت سیم می درونی و بیرونی دودستهدهد که عوامل واگرایی به  می

، 1931صفوی، ) های قومی و ناسیونالیستی ، عصبیت(11، ص1931صفوی، ) به متاه  اسالمی نسبت

اساالمی، پخاش و جعال     اصاول  و مباانی  در دانشامندان  و دینای  عالمان اندیشی ژرف ، عدم(19ص

، 1933محمادی،   وییتای و  ) هاای خودکاماه و اساتبداد داخلای     اتهامات یا اکاهی ، حاکمیات دولات  

های حکومتی و ساختارهای سیاسای کشاورهای اساالمی،     د ناهمگونی در نظام، وجو(113-113صص

ی و ناژاد  یهاا  تعص یاست، از س یند ییجدا ید،و نفوه خرافات در ع ا یلفاصله گرفتن از اسالم اص

هاا   عوامل داخلی این بحران ازجمله (121-11صص  ،1913موث ی، ) یت در جهان اسالمبحران مشروع

 اهمیات  یبا های موجود اسات. تح یار و    گر و استعمارگر عامل بیرونی بحران کشورهای سلطه. هستند

، به وجود آوردن کانون بحران در خاورمیانه یعنای  (11، ص1931صفوی، ) یفرهنگ اسالم دادن جلوه

مرزی و ارضی در دنیای اسالم، دامن زدن باه تفرقاه    اختالفات تأسیس و حمایت از صهیونیسم، ایجاد

کااظمی،  )و ... « وهابیت» ،«بابیت»همچون  منحرفی و های متهبی جعلی یساز رقهدر جهان اسالم و ف
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 (.1931و کاظمی، 1939

 

 سناریوی محتمل و منابع پویش دوم؛ مرحله -2-2

 مباحااث و شااده بازشناساای فرهنگاای و سیاساای اجتماااعی، اقتصااادی، دوم روناادهای مرحلااه در

 متکور های یلتحل اساس بر .کند یم یبند ورتص را شود مواجه آن مسئله با است ممکن که نوظهوری

 و کناونی  شارایط  تاداوم صاورت   به را مسئله آینده سیمای که گردد یم تدوین «محتمل سناریوی» یك

اناداز، پاساخ باه     ایان مرحلاه از چشام    .داد خواهد نمایش ها یریگ جهت در یا عمده تغییر هیچ بدون

شود. در پاسخ این پرسش باید گفات کاه    خوانده می نیز 1یم؟ است و بیانیه روندرویبه کجا مپرسش 

انداز تمدن اسالمی را درست ترسیم کنند و یا جامعه اساالمی در   اگر نخبگان جهان اسالم نتواند چشم

عملیاتی ساختن آینده تصویرشده کوتاهی نمایناد، سرنوشات دنیاای اساالم بسایار مابهم و غباارآلود        

 بزرگنماایی  درونای،  هاای  پیچیادگی  گساترش  نشود ساب   ی موجود اگر کنترلها چالشخواهد بود. 

 باه  زدن دامن درها  قدرت سایر فراوان یها سوءاستفاده یژهو به و اسالمی کشورهای میان در اختالفات

خواهاد شاد.    اساالم برجهاان  و سلطه  گوناگون منابع غارتباهدف  ساختگی یها چالش و تهدیدات

از جهال و   یباردار  و با بهره یکسوامل خود در جهان اسالم از متأسفانه دشمنان اسالم با استفاده از عو

اناد   توانسته ی،جوامع اسالم یاندر م یو متهب یاسیس یرگتاراز عناصر تأث یبرخ یتعصّ  و خودخواه

 یاان در م یاست و یزمه تفکر اجتهاد یعیطب یارمتاه  را که بس یانم یو اعت اد یفکر یِجزئ ختالفا

 ینبا  یزیو جناگ و خاونر   یار و خشاونت و تکف  یاست را به دشامن  یالمنظران اس متاه  و صاح 

و هرگونه تالش  یعلم یوگو از هرگونه گفت هابه حدی که برخی از این جریانکنند،  یلتبد ینمسلم

ورزناد. ایان    یامتنااع ما   هاا  یادگاه کردن د یكو نزد ی ت ر یو هرگونه اقدام برا یصلح و دوست یبرا

 بارای  یار اخ یهاا  در دهه را یو آوارگ یرانیو ی،ماندگ ع   ورزی، ینهک کشتار، جنگ، تفرقه،وضعیت 

خصامانه و   یهاا یاسات س یجاه برآماده از جهال، تعصا  و نت   کاه   ده استبه ارمغان آورجهان اسالم 

 هزیناه  طریا   از سعودی . برخی از کشورهای اسالمی نظیر عربستاناست یغرب یهاقدرت یاستعمار

 نیاابتی  ای، فرقاه  یها جنگ به اقدام سلفی، و وهابی متهبی های ارزش ارانتش با و نفتی دیرهای گزاف

عربساتان از   .اسات  کارده  ایفاا  زمینه این در ای گسترده تخریبی ن ش و تاکنون نموده میان و ساختگی

 ........................................................................................................................  
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ن اش   (521و  111، ص 1932هاانتر،  ) کناد.  گاری اساتفاده مای   دیپلماسی نفتی برای تارویج وهاابی  

های تفرقه کاامالً آشاکار اسات.     ها و سیاست سردمدار آن است در این بحران گری که عربستان وهابی

مداخلاه در اماور    ازجملاه و ...  هاا  سافارتخانه ی تروریساتی، جناگ   هاا  گاروه پرده از  یبهای  یتحما

یرمتعاارف الحریاری شاد برخای از ایان      غکشورهای اسالمی مانند لبنان که اخیراً منجر باه اساتعفای   

 ها هستند.سیاست

گرچه مسلمانان امروزه در اختیاار خودشاان هساتند    »پژوه مراکشی  یندهآه اعت اد مهدی المانجرا، ب

ماا دوسات    چراکهکنند و آینده اسالمی در مصادره بیگانگان است،  یمولی آینده آنان را دیگران تعیین 

تکیه کنیم.  اند دهکرداریم کورکورانه و بدون تفکر بر سناریوهای و مطالعات که دیگران برایمان ترسیم 

این است که دنیای اسالم کنترلی بر سرنوشت خود ندارد و در بسایاری از ماوارد،    دهنده تکانواقعیت 

شافاف و روشانی از آیناده و الزاماات آن      اناداز  چشام  ی اسالمی،ها دولتتنها است الل صوری دارد. 

عبثی از گتشاته دیگاران خواهاد     ومعوج وندارند. اگر بر همین منوال پیش برویم، آینده ما تصویر کج

گاه ما را به تمدن ناوین اساالمی نخواهاد     یچهبنابراین، وضعیت کنونی  (3، ص1931المانجرا، ) «بود.

تمدن اسالمی رو به ضعف و انحطاط پیش خواهد رفت. در صورت ادامه یافتن  روز روزبهرساند بلکه 

تنگ شدن عرصه بر جریان م اومت  ،میامت اسالروز روزبهتضعیف این روند، جهان اسالم به سمت 

  سالطه یجاه  درنتو  مانناد کردساتان عاراق(   ) منااط  بیشاتر  تجزیاه   ،اختالفات مارزی  یدتشداسالمی، 

و بازگشت دوباره جهاان اساالم باه دوران اساتعمار      غرب برجهان اسالم یاسیو س یاقتصادی، فرهنگ

 کالسیك پیش خواهد رفت.

 انداز چشم و بیانیهشده  تصویر آینده سوم؛ مرحله 2-3

چیزی است که  ،انداز انداز سازی است که هدف تدوین چشم ی مرکزی فرآیند چشماین گام هسته

ساناریوی  »در ایان گاام بار اسااس      .یاابیم  در آینده به آن دسات  خواهیم یمماست و آرزوی آرمان و 

این مرحله پاسخ به گردد. مطالعه  یتدوین م «سناریوی مرجع»یك که در مرحله قبلی گتشت  «محتمل

ی قارار  موردبررس 1انداز یم؟ درواقع در این مرحله بیانیه چشمباش یمخواهیکجا ماین پرسش است که 

 گیرد. می

اسات.  « تمادن ناوین اساالمی   »یاری  گ شاکل آرمان و سناریوی مرجع در جهاان اساالم ایجااد و    

 ........................................................................................................................  
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و  یو فرهنگا  یاسای س یاها  هماه جنباه   یاانگر کاه ب  ینای د یتمدنانداز تمدن نوین اسالمی یعنی  چشم

مادیریت حاوزه علمیاه قام،     ) دهد. یفرد و جامعه را پوشش م یجامعه است که ابعاد وجود یاقتصاد

 ی،ماتهب  ی،فرهنگ ی،مسلمانان در ابعاد گوناگون اقتصاد یهمه دستاوردهااین تمدن  (119، ص1939

 ی،اساالم  ینناو  تمادن . صانعت، اختراعاات و اکتشاافات اسات     ی،و معناو  یماد ی،اخالق ی،اجتماع

 یساعادت و تعاال   ینتاأم  یاست که خداوند برا  یو معنو یماد های یتها از همه ظرف انسان یمند بهره

علام،   یماان، قارآن، ا  ینقاوان  یات کرده اسات. محور  یهو در وجود خود آنان تعب یعتآنان، در عالم طب

بشار،   ینناو  یازهاای نباه   ییاجتهاد و پاساخگو  یشرفته،پ یشهو اند یاخالق، مجاهدت، حکومت مردم

است رار عدالت، خاالص شادن از    ی،رفاه عموم یجادبدعت و الت اط، ا یزاز تحجر و ارتجاع و ن یزپره

، 1931اکباری و رضاائی،   ) .ربا، تکاثر و دفااع از مظلوماان عاالم اسات     ی،خوار یژهبر و یاقتصاد مبتن

برشامرد:   ینتاوان چنا   مای  طاور خالصاه   را باه  ی و آینده تصویرشدهاسالم تمدن نوینآرمان  (31ص

، باه دسات آوردن حا  تعیاین سرنوشات توساط       مسلمین عظمت و شرافتمجد،  آزادى،و  است الل

، است رار حکومات اساالم   ی دینی در کشورهای اسالمیسایر است رار مردم، ها ها و بیدارى دولت ملت

 امت واحده اسالمی.تشکیل گستره عالم و در 

 انداز ام و اجرایی چشماقد برنامه چهارم؛ مرحله -2-4

راهباردی یاا    یازی ر یاك فرآیناد مسات ل و کامال برناماه      انداز ساازی،  چهارم برنامه چشممرحله 

باه سامت    موضاوع جهات هادایت   را و اقدامات یزم  است که راهبردها 1و اقدام اجرایی یزیر برنامه

تارین پرساش    هام اناداز ساازی باه م    نماید. آخارین مرحلاه چشام    یتدوین م مدت یانداز طوین چشم

 دهد. یم؟ پاسخ میچگونه آنجا برسانداز یعنی  چشم

گیری  های برای رسیدن و شکل یتظرفبرای پاسخ به این پرسش مهم باید دید که جهان اسالم چه 

های فراوانی  ینهزمانداز ماست دارد. جهان اسالم برای ساختن تمدن نوین  تمدن نوین اسالمی که چشم

برای این مهم، توجه باه اشاتراکات اساالمی هساتند. مشاترکات مانناد سااب ه         های مهم ینهزمدارد. از 

تاریخی مشترک، دشمن مشترک، تهدید مشترک، منافع مشترک، جغرافیای مشاترک، اهاداف مشاترک.    

حسااب   اناداز حاضار باه    اشتراکات اسالمی  فوق، ظرفیت و زمینه مهمی برای رسیدن به اهداف چشم

و  دهاد  مای تمادن ناوین اساالمی را نشاان      اناداز  اسالمی چشام ی مشترک ها ویژگیتوجه به  .آیند می

 ........................................................................................................................  
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 به آینده تصویرشده برسیم. تر آسانتوانیم با توجه به مشترکات امت اسالمی،  می

 

 ها و سابقه تاریخی مشترک الف: ارزش

 فرد، بسان جامعههست.  تمدن فرهنگ و یك به خاطر تعلّ  های مهم تمدن نوین اسالمی، زمینه از

 و رفتارها سنن، رسوم، آداب، ،ها ارزش هنجارها، فرهنگی، عناصر و فرهنگ به خود، تکامل و رشد در

 هاا  آن باه  نسابت  و اسات  پایبند گردد، متمایز جوامع سایر از که تمدّنی آثار و جامعه خاص یها منش

س و احساا  یخىجامعاه از گتشاته تاار    یاك آگاهى مشاترک افاراد    .کند می تعلّ  و وابستگی احساس

و مانع جدا شدن  یکدیگرهاى مختلف به  نسل یونددهندهپ یخى،تار یتبه آن و احساس هو یبستگ دل

معمار، ) .شود مى یمو ترس یفخود تعر یخىتار یتاى با هو هر جامعه و دگرد مى یخشنسل از تار یك

تمادن   تارین عوامال و زمیناه بارای    ها و ساب ه تاریخی مشترک از مهم رو، ارزش ازاین (11، ص1913

انداز همگرایای   که این ظرفیت موردتوجه قرار گیرد چشم آیند که درصورتی حساب می نوین اسالمی به

اسالمی روشن خواهد بود و رسیدن به آن نیز دور از دسترس نخواهد بود. جهان اسالم باا دارا باودن   

و این هادف دور  های تاریخی، دینی و فرهنگی مشترک، راهی دشواری برای تمدن سازی ندارد  زمینه

های مشاترک هساتند باه ساادگی      و ارزش دارای ساب ه تاریخی، که ازنظر از دسترس نیست. جوامعی

 .نمایند و این مهم را تجربه بردارند به سمت نوسازی تمدن خویش گام توانند می

های مشترک میان امات اساالمی هساتند کاه امکاان       تر از ساب ه تاریخی مشترک، وجود ارزش مهم

افتن به یك تواف  عمومی، همبستگی و پیوند اسالمی را رقم بزند. در این زمیناه، دیان اساالم    دست ی

 که بار  ویژه آن نماید. به ترین عامل و ارزش مشترک ارتباط کشورهای اسالمی را تسهیل می عنوان مهم به

و ساوره   35ا، آیه سوره انبی) شوند. عنوان امتی واحد شناخته می ی مسلمانان به اساس تعالیم اسالم همه

 یان دآورد.  این امر بستر مناسبی را ازلحاظ فکری جهت همگرایی اسالمی فراهم مای  (25مؤمنون، آیه 

باه زنادگى جهات    و  دهاد  پاساخ ماى   یاادین هاى بن است، چراکه به پرسش یتمنبع براى هو ینتر مهم

رو باجرئات و   ازایان  کناد.  مى یجادبخشد و وحدت اعت ادى ا مى یمبخشد، روابط اجتماعى را تحک مى

و عامال   زمیناه  ترین مهم های اسالمی؛ عنوان ارزش مشترک گروه به توان گفت که اسالم می شك بدون

 و بسایاری از فاروع باا    اصاول  در مسالمانان . اسالمی است که یزمه تمادن اساالمی اسات    همگرایی

 توانناد  مای  که هستند هایی پایه واحد، کتاب و واحد پیامبر واحد، خدای. دارند ع یده اشتراک یکدیگر
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 و همگرایی را به جهان اسالم به ارمغان آورند. احیاء دیگر بار را اسالمی امت انسجام و وحدت

. قرآن کریم بیشترین ن ش در هویت دهی اساالمی  اند فراوانهای مشترک در اسالم  مصادی  ارزش

آن حضارت از مصاادی  اصالی    الشأن و دوستی و مودت خاندان پاک  دارد. وجود م دس پیامبر عظیم

های مشاترک   از ارزش (1931آقانوری، ) های مشترک در جهت نیل به همگرایی اسالمی هستند. ارزش

ی ا العااده  فوقپراهمیت در ارتباطات و همگرایی اسالمی، مراسم حج است که بار همگرایی  العاده فوق

طلبای،   ز وجود دارد. شاهادت، اسات الل  دارد. این ویژگی در مراسم اربعین سید و سایر شهیدان )ع( نی

ها  تواند همگرایی اسالمی بر آن های مشترک دیگر اسالمی هستند که میو ایستادگی از ارزش م اومت

 استوار باشد.

اسات و   محتمال  و ممکن امری اسالمی انداز تمدن نوینچشم که شود می مشخص توضیح این با

 .اسات  مند برای همگرایی بهره مناسبی زمینه از تاریخی، تجارب سایه در اسالمی امت که گفت توان می

، هر قوم و نژادی از نتیجه کار و کوشش های اسالمی ارزشدر پرتو که  بنا بر تجربه تاریخی در گتشته

شد. دانشمندان مسلمان از فرغاناه در دورتارین ن طاه شارق اساالمی باا        مند می قوم و نژاد دیگر بهره

رساندند تا از محضار   افتادند و خود را به غرناطه در غرب اسالمی می راه میوسایل ابتدایی آن روز به 

 نوشته از فرازی ن ل از بعد مطهرى شهید (913، ص1913کراچکوفسکی، ) دانشمندان آنجا بهره برند.

 مسالمانان  گوید مى که است این دانشمند این بیان در جال  نکته» :معت د است کونل، ارنست پرفسور

 توانسات  بار اولین براى اسالم یعنى ؛بودند بسته پل خود نژادى اختالفات روى بر مختلف ىنژادها از

 جهات  هماین  و آورد وجاود  به مسلك و مرام و ع یده اساس بر اجتماعى و سیاسى وحدتى و کلیتى

 (115، ص1935مطهری، ) «.آورد وجود به وسیع و عظیم تمدنى ایجاد ازلحاظ زیادى تسهیالت

 ژئوپلیتیک و مرز مشترکب: جغرافیا، 

ژئوپلیتیك، پیوستگی و مرز مشترک و در مجموع جغرافیا، از دیگار عوامال و زمیناه تمادن ناوین      

 سیصاد  و میلیاارد  یاك  از بایش  جغرافیای انساانی دارای جمعیتای   ازنظراسالمی هستند. جهان اسالم 

 در جمعیات  ساترش گ میازان  ازنظار . است متهبی بزرگ جمعیت دومین مسیحیت، از پس نفر میلیون

 جازو  کشاور  51 آسایایی  کشاور  93 کال  از. هساتند  روشانگر  بسایار  آمارها نیز جهان مختلف مناط 

 .هساتند  مسالمان  آن کشاور  52 آفری ایی کشور 23 از همچنین. شوند می محسوب اسالمی کشورهای

 از سالمانان م ولای  دارناد  وجاود  هرزگوین بوسنی و آلبانی اسالمی کشور دو تنها اروپا قاره در اگرچه
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 باه  کشاورها  این در را قابل توجهی های جمعیت توانستند اروپایی بزرگ کشورهای به مهاجرت طری 

 دیان  باه  هاا  اروپایی فزاینده گرایش و گتاشته جای بر جوامع این بر زیادی بسیار آورند و تأثیر وجود

 .است شده کشورها این سیاستمداران شدید نگرانی موج  اسالم مبین

و  صد هفتو  حدود میلیارد دارای جمعیت اسالم دهد که نشان می «پیو» پژوهشی ؤسسهگزارش م

 در دیان  تارین  پرسرعت درصد و اسالم 3/5و رشد ساینه  جهان جمعیت درصد 55 پنجاه میلیون نفر

 جمعیات  آیناده،  ساال  52 تاا  بینی نموده است که یشپاین مؤسسه همچنین  است. اروپا در رشد حال

 5212 سال از دهد که تا قبل نشان می این مرکز (1935)ایکنا،  .یابد افزایش درصد 92 نجها مسلمانان

 اساالمی  امت که گفت توان می نیز سیاسی بود. ازنظر خواهند در آمریکا متهبی گروه دومین مسلمانان

 تشاکیل  را جهاان  کشاورهای  چهاارم  یك از بیش اکنون هم جهان در موجود کشورهای تعداد لحاظ به

 اساالمی  کنفرانس سازمان در کشور 21 اکنون هم جهان کشور 135 مجموع از دیگر، عبارت به دهند؛ می

 مواضاع  بتوانند که درصورتی اسالمی کشور تعداد این که است مشخص کامالً بنابراین دارند؛ عضویت

 در وانناد ت گیری تمدن اسالمی فراهم باوده و مای   تا چه اندازه زمینه شکل نمایند اتخاه واحدی سیاسی

 .باشند تأثیرگتار العاده فوق الملل بین سیاست

اسالم نیز باه مجااورت و داشاتن مارز مشاترک اضاافه شاده و         مزیت موقعیت ژئوپلیتیکی جهان

سازد. موقعیت مهم و ژئاوپلیتیکی مانناد    گیری تمدن اسالمی را فراهم می های هرچه بیشتر شکل زمینه

الطاارق،   ی جبال المنادب، تنگاه هرماز، تنگاه مایکاا و تنگاه      ابتنگه داردانیل و بسفر، کانال سوئز، ب

 ازنظار  اساالمی  کشاورهای  (112-119، صص1911عزتی، )فارس، دریای عمان و دریای سرخ.  خلیج

 شاود  می مشاهده بنابراین؛ دارند قرار ممکن شرایط بهترین در ژئوپلیتیك موقعیت و سیاسی جغرافیای

تمادن   مناسابی  زمیناه  تواناد  می دلیل همین به و است فرد حصربهمن اسالم جهان سیاسی جغرافیای که

جهان اسالم دارای مناط  حیاتی مهمی است که سیطره بر ایان منااط ، در    .آید شمار به نوین اسالمی

چنانچاه کشاورهای اساالمی     (1939نصری، ) المللی قرار دارد. ینبقل  راهبردهای نیروهای داخلی و 

غرافیای سیاسی، جغرافیای فرهنگی و انسانی و جغرافیای اقتصادی( خاود  موقعیت ویژه جغرافیایی )ج

توانناد   را در جهان درک نماید، با رعایت عامل ژئوپلیتیك، ژئواستراتژیك و ژئاو اکونومیاك و ... مای   

 های تمدن نوین خویش را فراهم نموده و آن را بنا نمایند. زمینه

 ج: منابع و منافع مشترک
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قابل توجه دیگر حداقل از جهت اقتصاادی بارای سااختن و نوساازی       ک زمینهمنابع و منافع مشتر

 مادی هسات  یمیقدرت نهفته و امکانات عظدارای جهان اسالم تمدن اسالمی در جهان معاصر است. 

اناداز   های مادی اساتفاده نماوده و چشام   از این ظرفیتتواند یم ینمسلم ینب یکه در صورت همکار

 منابع وضعیت . بررسیدماین یلجهان اسالم را به قدرت برتر در جهان تبده و را فراهم ساخت موردنظر

 ثروتمناد  و قدرتمناد  بسیار بال وه صورت به کشورها این که است آن بیانگر اسالمی کشورهای طبیعی

 منابع این از صحیح برداری بهره از مانع کشورها این رهبران وابستگی و مدیریت سوء متأسفانه. هستند

 حاوزه . اسات  وابساته  آن صانعتی  جهان اقتصادی حیات که گاز و نفت عظیم منابع وجود .ستا شده

 هخیاره  بشاکه  میلیاارد  113 دارای دهاد  می تشکیل را خاورمیانه و اصلی اساسی بخش که فارس خلیج

 گازی هخیره مکع ، فوت تریلیون 1313 و( جهان هخایر کل از درصد 11 به نزدیك) نفت شده اثبات

 کشاورهای  بناابراین  (51-15، صاص 1939عساگری،  ) هسات. ( جهاان  گاازی  هخایر کل درصد 92)

هاای اقتصاادی    انرژی، زمینه قدرتمند منابع و منافع مشترک به ویژه سال  تکیه بر توانند با می اسالمی

 .نمایند خاضع خویش م ابل نیز در استکبار را تمدن اسالمی را فراهم سازند و جهان

 مشترک مندش د: موانع، تهدید و

ترین اقدامات که نوسازی تمادن اساالمی یزم اسات صاورت گیارد شاناخت و برداشاتن         از مهم

گیری تمدن نوین اسالمی است. این موانع به دو مانع بیرونی و درونای ت سایم    ها و موانع شکلچالش

 اساتعمار ی اسالمی مشترک اسات.  ها گروهگردد. موانع درونی با همه انواع و اقسامش در بین همه  می

گیری تمدن ناوین اساالمی اسات. بار اسااس       عامل بیرونی است دشمن مشترک شکل عنوان بهنیز که 

عناوان عامال    تواناد باه   الملل وجود یك یا چند قدرت رقی  یا تهدیدکنناده مای   های روابط بیننظریه

 احسااس تهدیاد و   (131، ص1931صفوی، )همبستگی میان کشورهای در معرض تهدید عمل نماید. 

گیاری تمادن    مشترک داشتن فرصت و زمینه سیاسی و اجتمااعی بسایار مناسا  بارای شاکل      دشمن

آورد. تهدید مشترک، در دنیای امروز عامل خوبی است تا مسلمانان از ایان فرصات    یماسالمی فراهم 

 و  عصابیت   تاداوم   میان  که دهد می  نشان  خوبی به  خلدون برای شکل دادن تمدن خویش بهره ببرد. ابن

  ای رابطاه   مشاترک   دشامن   یاك  حضور و یکسو از  تشکیالتی  منسجم رفتار با  خویشاوندی  همبستگی

 (991، ص1، ج1915خلدون،  ابن) دارد. وجود  شده اثبات

 آمریکاا  ویاژه  دشمنان تمدن اسالمی به  سیاسی رفتار در  وجه  ترین قوی  به «مشترک  دشمن»  فرضیه
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 و  شاوروی  مهاار   جهات  در سرد  جنگ  دهه چهار  دوران در آمریکا  ارجیخ  سیاست. شود می  مشاهده

 و تهدیاد   یاك   مثاباه  باه   شارق   بلاوک  و  شوروی وجود. بود  جهان در  کمونیسم  گسترش و  آن  متحدان

  منط ای   جهاان   ن اط  اقصی در را خود حضور تا آورد وجود به امریکا  برای را  فرصتی ، مشترک  دشمن

  دشامن   عناوان  شوروی باه   فروپاشی از بعد اما دهد؛  گسترش را  سوم  جهان در خود نفوه و دده  جلوه

 «دشمنان  سازی بزرگ» یا و «یابی دشمن» ،«سازی دشمن»  استراتژی کشور، آمریکا در پی  این  یك  شماره

 نظیار   آمریکاایی   زانپاردا  نظریاه   پنهاان   جاوهره   تاوان  می  آن  مبنای پرداخت. بر  جهان کنار و  گوشه در

  اسااس  بار . کرد افشا و  وتحلیل تجزیه را  سیاستمداران و ها استراتژیست یا و «هانتینگتون» یا «فوکویاما»

  سیاسای   یکپاارچگی  و اتحااد  و  وجاودی   هویات  احاراز   برای  سیاسی  قدرت  یك «یابی دشمن»  نظریه

  سیاسای   نظاام   درون در را  هاایی  ویاژه  کار  چنین  آن اب  ت ابل در بتواند  که  است  دشمنی نیازمند  داخلی

از اسالم و مسلمانان چهره خشان و   کنند یمگفتمان سلطه تالش  (3، ص1931حسینی، ) سازد.  مح  

در ی هراسا  اساالم . اند گرفته شیپدور از تمدن و مدنیت جلوه دهند. آنان سیاست اسالم هراسی را در 

اقادامات  بایاد  بارای دفاع ایان خطار،     برای دنیای مسایحیت و   است یخطریعنی اسالم جهان غرب 

طورکلی، اساتبداد   به (1932شیرودی و کاظمی، )د. نظامی، سیاسی، تبلیغاتی و روانی خود را توجیه کنن

مانع، تهدید، چالش و دشمن مشترک تمدن اسالمی هستند که مجموعه ایان   عنوان به استکبار داخلی و

هاای   که با عوامل و زمینه« تروریسم»عنوان  ای جدیدی را شکل دادند بههعوامل دست هم داده و پدید

ین دشامنان  تار  سرساخت درونی و دست پیدای غرب شکل گرفت و اساتکبار و تروریسام هاردو از    

مباارزه  تر آنکه گفتمان استکبار امروزه ادعای  آیند. جال  گیری تمدن نوین اسالمی به حساب می شکل

 (11، ص1931پرور،  نژاد و جان نیا، قربانی حافظ) .ود آنان هست را داردمولود خ یسم کهبا ترور

جهان اسالم داری مشترکات فراوانی دیگری نیز هستند. اهداف مشترک یکی از آنان اسات کاه در   

و  ینحفظ اسالم و حفاظ قبلاه اول مسالم   دارای اهمیت است.  العاده فوقمسیر نوسازی تمدن اسالمی 

مسلمانان که در مرحلاه ساوم و تصاویر    از اهداف مشترک  یاسالم یهاحفظ عظمت و وحدت کشور

ی و ... از اشتراکات دیگار اساالمی   سایر مردم ،است الل یاسى خاص اسالم،نظام س .انداز گتشت چشم

 انداز تمدن نوین اسالمی را ترسیم نمود. ی چشمراحت بهتوان  ها می ینهزمین باوجوداهستند که 

 گیری نتیجه
هاای   یری عوامال و زمیناه  کاارگ  باه رسیدن به تمدن نوین اسالمی مساتلزم اساتخدام و   دستیابی و 
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ترسایم   منظاور  باه مختلف است. در این م اله بر ن اش مشاترکات اساالمی در تمادن ناوین اساالمی       

انداز سازی پژوهی به ویژه چشم انداز تأکید شد. از منظر آیندهانداز و برنامه اقدام و اجرایی چشم چشم

آینده تمدن اسالمی مستلزم آن است که مسلمانان باید از وضعیت بحرانی کنونی عبور کارده و   ارگون،

وضاعیت   شاده  ارائهبه مدل مفهومی  با توجهانداز آینده اسالمی را ترسیم و آن را اجرایی سازند.  چشم

ن در گیری تمدن نوین اسالمی نادارد. مسالمانا   یری زیادی به سمت شکلگ جهتکنونی امت اسالمی، 

ها و امکانات درونی مانند توسل جستن باه مشاترکات    یتظرفانداز تمدن اسالمی باید از  ترسیم چشم

هاای موجاود در جهاان     یات ظرفیی از جاو  بهاره یه بر همین مشترکات، زمینه تکیند. با جو بهرهاسالمی 

تمادن ناوین   حفظ و ارت ای منافع اسالم و مسلمین در چارچوب تح   آینده مطلاوب   منظور بهاسالم 

 یر خواهد بود.پت امکاناسالمی 

انداز سازی ارگون توجه به مشترکات در جهان اسالم است. اگرچه مرحله اول مرحله چهارم چشم

انداز یعنی وضعیت کنونی جهان اسالم و اینکه اگر این شرایط اگر ادامه پیدا نمایاد دارای  و دوم چشم

شرایط جهان اسالم و علم آینده پژوهی، وضعیت و مسیر ابهام است؛ ولی می شود با مطالعه و بررسی 

را به سمت شکل گیری و ساخت تمدن نوین اسالمی تغییر داد. این در حالی است که جهان اسالم باا  

قط  جمعیتای، فرهنگای، اقتصاادی و سیاسای      منزله یك دارا بودن جمعیتی بیش از یك میلیارد نفر به

های مهم برای تمدن ساازی،  گردد که با داشتن ظرفیت شامل میبزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را 

العاده ژئوپلیتیکی، منابع عظایم انارژی، تهدیادات     های فوق مانند پیوستگی جغرافیایی و مرزی، قابلیت

هاای تجااری و اقتصاادی و     مشترک خارجی، داشتن دشمنان مشترک، منافع مت ابال مشاترک، قابلیات   

تاوان باا    های فراوان برای نوسازی تمدن اسالمی هستند که می زمینه همگونی ارزشی و فرهنگی دارای

توجاه باه   باا  کاه  د یآمیگتشت به دست  ازآنچه .برداشت این مسیر در مؤثری های ها گاماین ظرفیت

اساالمی، دور از  انداز تمدن اسالمی را ترسایم نماود و تمادن ناوین      چشمتوان  میمشترکات اسالمی 

توانناد باا    مهیاست که مسالمانان مای   قدر آنای مادی و معنوی جهان اسالم ه واقعیت نیست و ظرفیت

د. ایان مهام زماانی باه     ها، بار دیگر شکوه و عظمت گتشته خاویش را بازیابنا   بازشناسی و ت ویت آن

تجربه تاریخی جهان اسالم را مورد مطالعه قارار داده  مسلمانان و کشورهای اسالمی، آید که  یمدست 

ان مادی و معنوی جهان اسالم را بشناسند و باا در پایش گارفتن اساتراتژی روشان و      امکانات و توو 

تمدن سازی و نوسازی تمدن اساالمی رهنماون شاوند کاه ایان امار باا توجاه باه           به سمتهدفمند، 

 های الهی دور از دسترس نخواهد بود. وعده



 
 1931پائیز و زمستان ، 2، شماره 1، دوره مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمیدوفصلنامه 

 

 
 

11 

 فهرست منابع
 ی.و فرهنگ یارات علمشرکت انتش، تهرانم دمه، ،  (1911)عبدالرحمن، ابن خلدون، .1

،  و فرهنگی  علمی  ، تهران، انتشارات گنابادی  پروین  ، ترجمه خلدون ابن  م دمه(، 1915، ) خلدون ابن .5

 .1ج 

، تهران، دانشگاه اماام صاادق )ع(،   پژوهی های آینده مبانی، اصول و روش(، 1931اجیانی، ابراهیم، ) .9

 .111ص 

، تهران، انتشارات کیهان؛ واعظی، محماود،  ر خاورمیانههای بحران د یشهر(، 1933احمدی، حمید، ) .1

، تهاران،  هاا و رونادها   یاه نظری اجتمااعی در خاورمیاناه:   ها جنبشهای سیاسی و  بحران(، 1935)

 وزارت امور خارجه.

 ، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و متاه .امامان شیعه و وحدت اسالمی(، 1931آقانوری، علی، ) .2

 یشاه در اند یاساالم  ینتمدن ناو  یها شاخصه یواکاو، (1931)یدون،فر، یرضائ و یمرتضاکبری،  .1

   .2شماره ، سال سوم ،یرانیو ا یاسالم یشرفتپ یمطالعات الگو ،)مدظله( یم ام معظم رهبر

 .با مسئوین نظام و سفراى کشورهاى اسالمى دیدار(، 51/5/1931امام خامنه ای ، سید علی )  .1

 .حج یمبه مناسبت کنگره عظ یامپ(، 51/1/1931امام خامنه ای ، سید علی،) .3

، ترجمه و تلخایص سایاوش ملکای فار، تهاران،      های دنیای اسالمآینده(، 1931المانجرا، مهدی، ) .3

 اندیشکده آصف.

 .51 ، آیهانسان، سوره 52 یامت، آیهقسوره  :ازجمله متعددآیات  .12

 مطالعاات اناداز در   م(، کااربرد روش چشا  1932، )، محماود علیپور گرجی بهروز لك، غالمرضا و .11

 .29، شماره مجله علوم سیاسیسیاسی، 

 .5، شماره مدیریت شهری فصلنامهیزی آمریکا، ر برنامه(، انجمن 1913بیگدلی، مهرناز )مترجم(، ) .15

پژوهای   پژوهی مفاهیم و روش، تهاران، مرکاز آیناده    آینده(، 1933پدرام، عبدالرحیم و همکاران، ) .19
پژوهی پیشرفته: نگاهی ژرف باه   آینده(، 1933ر نیش، ادوارد، )؛ کو11 ص ،علوم و فناوری دفاعی



 
 انداز تمدن نوین اسالمی چشم

 

 
 

12 

، ترجمه سیاوش ملکای فار و فرخناده ملکای فار، تهاران،       پژوهی های آیندهاصول، مبانی و روش

 (.اندیشکده صنعت و فناوری )آصف

اناداز،   چشام  تادوین  در بصری -گرافیکی های یوهکاربرد ش یگرد ی(، نگاه1933رحمان، ) ی،تفهم .11

 Caves, R. W (5222) Encyclopedia of the، باه ن ال از   25، شاماره  اماه شاهرنگار  دوماهن

City,Publishing by Taylor and Francis Group. 

 .1ج  ی،و فرهنگ یانتشارات علمتهران،  ،یشروفرهنگ پ یرو،فرهنگ پ، (1919)ی،محمدت  ی،جعفر .12

 عوامال  ژئاوپلیتیکی  (، تحلیال 1931، )محسان ، پرور جانو  یبازر، نژاد یقربان محمدرضا، نیا،  حافظ .11

 .5 شماره اول، سال ،اسالم جهان سیاسی مطالعات فصلنامه اسالم، جهان در واگرایی و گرایی هم

  نظاام   تحاول  فرایند در امریکا  استراتژیك  برنامه و  اهداف  به  نگاهی(، 1931) ی،مهد یدس حسینی، .11
 .المللی بین و  سیاسی  مطالعات تهران، دفتر ، فارس جخلی  المللی بین  کنگره  دوازدهمین الملل، بین

ترجماه احماد آرام، ع. پاشاایی، امیرحساین      ، مشرق زمین گاهواره تمادن ،  (1912)دورانت، ویل، .13
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