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 تقويت آن هاي همگرايي جهان اسلام و راهکار هايانقلاب اسلامي؛ فرصت

 5محمد حقي

 چکيده

ها، گامي در راستای همگـون فرآيندی در زمینه افزايش همکاری میان دولت همگرايي در سطح بین الملل،

باشد که در راستای رسیدن به اهداف و ها و روند تدريجي انتقال اقتدار به نهادهای فوق ملي ميسازی ارزش

گرايـي های انقلاب اسـلامي ايجـاد هممصالح همگاني اهمیت و ضرورت دارد. با توجه به اينکه يکي از آموزه

هايي را  های آن چه فرصت اسلامي است، مقاله حاضر در پي آن است که نشان دهد انقلاب اسلامي و آموزه

برای همگرايي جهان اسلام ايجاد نموده و برای تقويت همگرايي چه راهکارهـايي وجـود دارد؟ فرضـیه ايـن 

-لاب اسلامي با توجه به دارا بودن جاذبهپژوهش با استفاده از نظريه کارکردگرايي نوين، اين گزاره است که انق

های اسلامي و داشـتن بخشي هموون حمايت از ملل مستضعف، حمايت از نهضتهای ايدئولوژيک و هويت

های اسلامي و انساني به کشورهای تحت سـتم و گرايي اسلامي و نیز با عنايت به تسری ارزشآموزه وحدت

های زيادی ايجاد نمايد و در اين راستا اقدامات يي جهان اسلام فرصتتوانسته در مسئله همگرا، ملل مسلمان

المصطفي العالمیه و مجمع جهاني تقريـب مـذاهب اسـلامي مهمي هموون تاسیس نهادهايي نظیر جامعه 

هايي مواجـه ها با موانع و محدوديتباشد؛ البته در سطح دولتانجام داده که دارای دستاوردهای مثبتي مي

 هاىیاستروشنگرى نسبت به نقش سي، اسلام های کشور ینب يپلماسيدبا ارائه راهکارهايي نظیر  بوده که

باشـد. در ايـن مقالـه، قابل ارائه مي در جهان اسلامیز وحدت ست هایيانجر یهعل یاجماع سازو  استکبارى

 گیری قرار گرفته است.روش توصیفي تحلیلي مورد بهره

 واژگان کليدي
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 مقدمه

، هايي همانند ايجاد وهدت و همگرايـي در جهـان اسـلامبا آموزه 1017در سال انقلاب اسلامي ايران 

اسـلامي در  هـاي دينـي و جنـبش هـايهمايت از ملل محروم و تحت ستم و نيز همايت از نهضـت

، گـذرديه انقلاب و چهار دهه کـه از پيـروزي انقلـاب مـيسراسر جهان به پيروزي رسيد. در دوران اول

همواره از همگرايي ملـل مسـلمان همايـت کـرده اسـت و در ، ايران اسلامي در سياست خارجي خود

هاي انقلاب جهت رهايي ملل محروم و تحـت سـتم از سـلطه سياست اعلامي خود براي تحقق آموزه

له همگرايـي و انسـجام جهـان اسـلام است. اما مسـئ هايي را انجام دادهتلاش، استکباري هاي قدرت

چرا که همگرائي بعنوان يک فرايند يا وضعيت ، بامدهايي مواجه ميها و چالشهمچنان با محدوديت

اي بـا موانـع و نهايي در ميان ک ورهاي اسلامي به صورت چند جانبه و يا در قالب همگرائي منطقـه

در ساختار نظام بين المللـي بـه  اي روبرو بوده و عمدتاًمنطقه اي و برونهاي درون منطقهمحدوديت

هاي بزرگ بوده است. با اين وصف پهوهش هاضر در پي آن اسـت کـه مدت تحت تأثير بازي قدرت

ي را بـراي همگرايـي جهـان اسـلام ايجـاد هاي آن چه فرصت هاي ن ان دهد انقلاب اسلامي و آموزه

رسـد کـه مطالعـه همگرائـي ي وجود دارد؟ به نظـر مـيهاياهکارنموده و براي تقويت همگرايي چه ر

 هـاي توانـد گـامي مـوثر در جهـت مناسـايي ورفيـتمي، ک ورهاي اسلامي متاثر از انقلاب اسلامي

 اي بامد.همگرائي جهان اسلام در مرائط نوين جهاني و منطقه

 پيشينه پژوهش

همگرايـي  هاي نقلاب اسلامي در ايجاد فرصتدر خصوص سابقه مطالعاتي در زمينه موضوع تاثيرات ا

هـا و ابعـاد زمينـه، جهان اسلام بايد اوهار دامت که آثار و مکتوبات فراواني در رابطه با انقلاب اسلامي

امـا ، مختلف آن و نيز بازتاب و تأثيرات انقلاب اسلامي بر جهان و ک ورهاي اسلامي نومته مده است

با همگرايي جهان اسلام متون قابل توجهي وجود ندارد. بلکه بصـورت در زمينه ارتباط انقلاب اسلامي 

 توان آن را در کتب و مقالات مربوط به بازتاب انقلاب اسلامي م اهده نمود. از جمله کتابپراکنده مي

انقلـاب اسـلامي ايـران و بازتـاب "ها به نگارش در آمده است عبارتند از: کتاب ي که در اين زمينههاي

صـدور و بازتـاب آن ، که در آن مقالاتي در رابطه با انقلاب اسـلامي، اثر جان.ال. اسپوزيتو، "جهاني آن

بر ک ورهاي جهان از نويسندگان مختلف به رمته تحرير در آمده است. همچنين در اين رابطه کتاب 

ب بامـد کـه درآن دربـاره تـاثيرات انقلـانومته منوچهر محمدي مـي "بازتاب جهاني انقلاب اسلامي"

هاي جهان اعم از ک ورهاي اسلامي و غير اسلامي بحـث مـده اسـت. امـا ها و ملتاسلامي بر دولت
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کتـاب محمـد بـاقر ه ـمت زاده تحـت عنـوان ، اثري که در رابطه با جهان اسلام نومته مده اسـت

ن بـر انقلاب ايـرابامد که در آن نويسنده به بازتاب مي "تأثيرات انقلاب اسلامي بر ک ورهاي اسلامي"

 و چگونگي تاثير پذيري اين ک ورها از انقلاب ايران پرداخته است. همچنين کتـابک ورهاي اسلامي 

مرتبط با موضوع هسـت کـه بـه  "همگرايي در جهان اسلام هاي موانع و فرصت")مجموعه مقالات( 

گرايـي در جهـان اسـلام و وهدت هاي ، ورفيتهمگرايي جهان اسلام هاي ورفيتمباهثي همچون 

و لکن آنچه که در اين کتب مـذکور بـه ، پرداخته استگاهي به علل دروني واگرايي در جهان اسلام ن

نقش انقلاب اسلامي ايران در همگرائي جهان اسلام است. البته در زمينه موضوع ، آن توجه ن ده است

 ،رمته زرگـرنومته ف، "انقلاب اسلامي ايران و همگرايي جهان اسلام"مقالاتي از جمله ، پهوهش هاضر

ي در پرتـو انقلـاب اسـلام تقريب مـذاهب"و  "مسلمان در پرتو انقلاب اسلامي هاي گرايي ک ورهم"

هـا به رمته تحرير در آمده است که در مقالـه هاضـر از آن 1نومته نگارنده متن هاضر "اسلامي ايران

 مود.استفاده مي

 ادبيات مفهومي و چارچوب نظري

بويهه در جهان اسـلام توسـط ، چه به عنوان معادل وهدت از ديرباز در دنياکاربرد مفهوم همگرايي اگر

اي دارد و لکن اين مفهوم به معناي رايج و مصـطلح اندي مندان مسلمان و غيرمسلمان سابقه ديرينه

مـورد توجـه  1111گرايي در اروپاي غربي مطرح مـد و از دهـه در چهارچوب منطقه 1101عمدتاً از 

توانسـت ت. محققان بر اين باور مدند که آنچه در اروپاي غربي به وقوع پيوست ميبي تري قرار گرف

کارل دوي  و ارنست ، داراي آثاري بر نظريه روابط بين الملل بامد. صاهب نظران مانند ديويد ميتراني

در  هاي مؤثري در مطالعه همگراييهاي جامعه مناختي کارکردگرايي گامگيري از نظريههاس با بهره

زمينـه را بـراي بررسـي  1171سياست بين الملل بردامتند که اين خود در مرهله بعد يعنـي در دهـه 

رونق بي تري گرفت. هرکت به بحث   61وابستگي متقابل فراهم ساخت و توجه به همگرايي از دهه 

هـا قـرار اي نه تنها در اروپا و آمريکا بلکه در تمام مناطق جهان مـورد توجـه دولـتهمگرايي منطقه

 ( Stefan 2002: 1-4) .گرفت و در مقطع پس از جنگ سرد از اهميت بي تري برخوردار مده است

ارتباط نزديکي با مفهوم وابستگي متقابـل دارد. ، همگرايي که مفهوما در مقابل واگرايي قرار دارد

کـه بـراي  اين مفهوم هم تبييني براي برخي فرايندها در روابط بـين الملـل اسـت و هـم نسـخه اي

( همگرايي 1111: 1066، گريفيتس) اي پيچيده مده است.جهاني و منطقه هاي برطرو ساختن ستيز
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سياسي بـراي دسـتيابي بـه  هايها يا واهددر علوم سياسي عبارت است از فرايندي که طي آن دولت

را بـه يـک بخ ي از هاکميت و اقتدار عـالي خـود ، به طور داوطلبانه و آگاهانه، اهداو م ترک خود

 (110: 1061، )ولايتي و سعيد محمدي کنند.مرکز فراملي واگذار مي

بايد تجزيه و تحليل کرد. زيرا هرکتي است همگرايي را به بهترين وجه به صورت يک فرآيند مي

گـامي ، روند تدريجي انتقال اقتدار به نهادهـاي فـوق ملـي، هادر زمينه افزايش همکاري ميان دولت

هاي لازم را براي به وجـود آوردن جامعـه ها و بالاخره آن زمينهاي همگون سازي ارزشاست در راست

ترين هالت همگرايـي وضـعيتي سازد. پي رفتهمدني جهاني و امکال جديد اجتماع سياسي فراهم مي

ها به صورت فدراتيو در مقياس کلي واهر مده و زمينه را براي ايجاد هکومـت است که در آن دولت

توان توسعه نظام بين الملـل را براسـاس ميـزان پي ـرفت همگرايـي ني فراهم کنند. بنابراين ميجها

 (00: 1060، )قوام ارزيابي کرد.

کـارکرد گرائـي و ، هـاي متعـددي از جملـه فدراليسـتينظريـه، درباره همگرائي ميـان ک ـورها

هاي ايجاد وهدت سياسي به جنبهها در ابتدا مربوط نئوکارکردگرائي مطرح مده است که مهمترين آن

هـا و همگرائي سياسي ميان ک ورها براي رسيدن به صلح پايدار بود. در اين زمينه نظريه فدراليسـت

هـاي نظريـه، سپس با توجه به تجربه اقتصادي اروپا در مقطع پس از جنگ جهاني دوم، مطرح گرديد

چوب اندي ه فدراليستي به عنـوان يـک نظريـه کارکرد گرائي و نئوکارکردگرائي مطرح گرديد. در چار

توان مکانيسم دولت فدرالي را به سطح سياسـت بـين المللـي مي، اي يا هتي جهانيهمگرايي منطقه

)دولت فدرال( و نيز تعدادي از واهدهاي سياسـي )ايالـات(  تعميم داد که در نتيجه يک نهاد فوق ملي

هـا بـه اي از اقتـدار دولـتيد و با تفويض بخش عمدهبر مبناي يک قانون اساسي م ترک به وجود آ

، هساسـيت و هاکميتهـاي جداگانـه کاسـته مـده، گرايـيملـي، از مدت وهـدت، يک نهاد فوق ملي

 (211: 1061، قوام) انترناسيوناليسم جايگزين آن مود.

صـدد  نظريه کارکرد گرايي مطرح گرديد کـه در، با توجه به م کلات موجود در نظريه فدراليستي

ايجاد ساختار فدرال جهاني نيست بلکه درصدد ايجاد صلح از طريق کنار هم گذاردن واهدهاست. اين 

هاي فراملي صورت گرفته که عمدتاً به جاي تسليم هاکميت بـر سـهيم مـدن آن کار توسط سازمان

هـا را زيـر آن ها و غالب بـودن منـافعابتدا فرض تحويل ناپذيري دولت، ورزد. کارکردگرائيتأکيد مي

کارکردگرائي به سوي صلح ، هايي براي همکاري بيندي دکومد تا طرحسوال برده و سپس فعالانه مي

)دوئرتـي و  کومد تا از بن بست يک چـارچوب مبتنـي بـر بـرد و باخـت بپرهيـزد.معطوو بوده و مي

 ( 117: 1070، فالتزگراو
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لود فکري کارکردگرايي است. نظريه پردازان ت نظريه نوکارکردگرايي مطرح گرديد که موهايدر ن

تـوان بـه اجمـاع کلـي دسـت کنند که چون در نظام بين الملل دموار مينوکارکردگرايي استدلال مي

)کثرت گرايي( مـورد بررسـي قـرار داد.  بايد اين فرايند را در چهارچوب يک سيستم پلوراليستي، يافت

هـا در ي کـه آنهاي يان نخبگان سياسي و نيز استراتهيکارکردگرايان جديد بر اسلوبهاي چانه زدن م

هاي بازيگران سياسي م ارکت کننـده و بالـاخره هگيرند و همچنين بر انگيزروند همگرايي به کار مي

مـود و بر پيامدهاي غيرقابل انتظاري که بر اثر تعقيب منافع متعارض هر يک از بازيگران هاصل مي

 (211و  201: 1061، قوام) کنندتاکيد مي

نوکار کردگرايانه همگرايي را مـورد اصـلاح و تنقـيح  هاي اند تا نظريه برخي از محققان کوميده

هـاي جوزو ناي است که وي براي رفع انتقاد به عمل آمده از نظريه، قرار دهند. يکي از اين محققان

انـد سـعي کـرده مـده هاي محيطي اروپا تدويناي مبني بر  اينکه به مقتضاي يافتههمگرايي منطقه

براي ارائه يک نظريه عام همگرايـي طرهـي نـو درانـدازد. نـاي سـعي دارد بـا تلفيـق آرمـانگرايي و 

نظريه نوکارکرد گرايانه خود را تدوين کند. بدين منظور وي ابتدا هفت ، هاواقعگرايي موجود در نظريه

کنـد و سـپس بـه را بازسـازي مـي هاي کارکردگرا و نوکارکردگراساز وکار فرايندي موجود در نظريه

پردازد. هفت ساز و کاري که جوزو ناي سعي دارد اصلاح کند عبارتنـد از: پيونـد امکان همگرايي مي

، جامعـه پـذيري نخبگـان، پيوندهاي عمـودي و ت ـکيل ائتلـاو، افزايش مبادلات، کارکردي ووايف

رکت بازيگران خـارجي در فراينـد جاذبه ايدئولوژيک و هويت بخش و م، ايهاي منطقهت کيل گروه

 (161-160: 1070، )جيمز و فالتزگراو همگرايي.

نظريه اش صرفاً معطوو به ک ورهاي پي ـرفته و يـا اروپـائي نيسـت و  جوزو ناي معتقد است

، بامـدهاي جوزو ناي قابل تأمل مـيقابليت کاربرد در ک ورهاي جهان سوم را دارد. آنچه در ديدگاه

هنجاري و هويت بخ ي در فرايند همگرايي است. ناي در ، ارزمي، هاي ايدئولوژينبهتاکيد وي بر ج

ا هـالملل و سياست خـارجي دولـت بر جنبه دوم قدرت در روابط بين« قدرت نرم»اثر ديگر خود بنام 

 ،  دادن به علائق ديگران تکيه دارد بر قابليت مکلقدرت نرم »گويد: نمايد؛ وي ميي مياتوجه ويهه

اگـر مـن بتـوانم مـما را ، ها پيش به قدرت برآمده از جاذبه پي برده بودنـد... رهبران سياسي از مدت

ديگر نيازي به استفاده از هوي  و يـا چمـاق بـراي ، خواهم انجام دهيدمتقاعد کنم که آنچه را که مي

ت منـابع قـدرت نـرم ( از سوي ديگر جوزو ناي به اهميـ00: 1067، )ناي «مجبور کردن مما ندارم

قسـمت اعظـم منـابعي کـه ، هاي بين المللـيدر سياست»نويسد پردازد و ميروابط ميان ک ورها مي

هاي ارائه مده يک سازمان يا ک ور در فرهنگش ـ بعنـوان مثـال از کند از ارزشقدرت نرم توليد مي
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 «مـود.اش با ديگـران ـ نامـي مـيها و آداب و رسوم داخلي و يا از طريق نوع رابطهطريق سياست

ها به صورت داند که آن( وي منابع قدرت نرم در يک ک ور را از سه منبع اصلي مي07: 1067، )ناي

 بامد:زير مي

 هايي که براي ساير ک ورها جذابيت دارند. بويهه آن بخش، فرهنگ يک ک ور

 گيرد. ميهاي سياسي که در داخل و خارج ک ور مورد توجه قرار ارزش

 ( 11: 1067، )ناي سياست خارجي بويهه در صورتي که قانوني و مسئولانه به نظر برسد.

از سـطح قـدرت نـرم ، اگر ک وري از منابع فوق برخوردار بامـد« جوزو ناي»با توجه به ديدگاه 

ي از قـدرت هاي آن از سطح بالـايدهد که آموزهبالايي برخوردار است. مطالعه انقلاب اسلامي ن ان مي

هايي مانند همايت از ملل محروم و تحت نرم براي ايجاد همگرائي جهان اسلام برخوردار است؛ آموزه

ايجاد برابري و دفاع از عدالت در سطح جهاني از عوامل بسيار مؤثر براي ، مقابله با ولم و تعدي، ستم

ي ديگر با توجه به تاکيد جـوزو ها بويهه ک ورهاي اسلامي است. به عبارتايجاد همبستگي ميان ملت

، و نيز فرهنگي و ارزمي بـودن انقلـاب ايـرانگي و ارزمي همگرايي ميان ک ورها بر ابعاد فرهن، ناي

توان تاثير انقلاب اسلامي در همگرايي جهان اسلام را با توجه به نظريـه نـاي مـرح داد. در بحـث مي

تسـري و گسـترش و ، بخ ـي ئولوژيک و هويتي مانند جاذبه ايدهاي اين نظريه بر محور، همگرايي

بيـان  هـاي پذيري نخبگان و تبادل افکار و اندي ه تأکيد دارد که اين مقاله با توجه بـه محـورجامعه

همگرايي جهان اسـلام در سـطح  هاي به مطالعه و بررسي تأثير انقلاب اسلامي بر ايجاد فرصت، مده

 پردازد.ها ميها و جنبشملت

 مسلمان  هاي همگرايي ملت هاي اسلامي در ايجاد فرصت تاثير انقلاب

هـا و قرني که از آن به عصـر پايـان ايـدئولوژي، پاياني قرن بيستم هاي وقوع انقلاب اسلامي در دهه

گرايانـه غربـي و مـادي هـاي ها و نظريهبر اندي ه، سان موجي خرومان به، مدپايان تاريخ تعبير مي

از رويکـردي ، مـدرن هـاي طي نو درافکند. اين انقلاب که بر خلاو ديگر انقلابمرقي فرو آمد و بسا

گرايانه هـاکم بـر نظـام تعامـل جهـاني را از نگرش دنيامحورانه و مادي، ديني و معنوي برخوردار بود

 محروم جهان و جوامـع اسـلامي بـه هاي اساس متزلزل ساخت و موجي از مور و اميد در ميان ملت

آنچـه مـگفت ، خودکامه بودند. در اين ميان هاي ؛ جوامعي که عموماً تحت سلطه هکومتوجود آورد

عنـوان يـک  نقش اسلام در تسريع رونـد پيـروزي انقلـاب اسـلامي و وهـور آن بـه، رسيدبه نظر مي

اره هيـات ديـن در جامعـه ايرانـي ايدئولوژي غالب در ايران انقلابي بود. انقلاب ايران سبب تجديد دوب
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بالاي جاذبه ايـدئولوژيک توانسـت نـه  هاي ( انقلاب اسلامي به لحاظ ورفيت11: 1061، )ميلاني ،مد

محروم و تحت سـتم از پـذيرش و اسـتقبال  هاي بلکه در ميان ملت، اسلامي هاي تنها در ميان ملت

ازد. بـر بخش را مجذوب خود سمسلمان و آزادي هاي برخوردار مود و تاهد زيادي انسان هاي فزايند

بخ ي همچون ايدئولوژيک و هويت هاي با توجه به دارا بودن جاذبه ، انقلاب اسلامي ايراناين اساس

گرايي اسلامي و دامتن آموزه وهدت هاي همايت از جنبش، محروم و مستضعف هاي همايت از ملت

تحـت سـتم و  هاي اسلامي و انساني به ک ور هاي اسلامي و نيز با توجه به تسري و گسترش ارزش

ي همچون جامعه المصطفي العالميه و مجمـع جهـاني تقريـب هاي مسلمان و تأسيس نهاد هاي ملت

نخبگـان  هـاي متخصص اسلامي و نزديک ساختن ديدگاه هاي منظور تربيت نيرو مذاهب اسلامي به

 هـاي توانسـته اسـت فرصـت، مسـلمان هاي فکري و سياسي جهان اسلام در مسئله همگرايي ملت

 وجود آورد که در ادامه به تبيين موارد مذکور خواهيم پرداخت. بسياري به

 ايدئولوژيک و هويت بخشي هاي جاذبه  (الف

چرا  اميدي در قلب امت جهاني اسلام رومن مد و مسلماناني کـه ، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران

ايد به ابرقدرت ديگري روي آورند يا بعضي کردند براي رهايي از يک ابر قدرت بتا آن هنگام فکر مي

بـه طـور کلـي ، امکان برقراري هکومت اسلامي در اين عصر و زمانه وجود ندارد، کردندکه گمان مي

هـاي مارکسيسـتي و از نفـوذ اندي ـه، متحول مدند. از جمله اين که پس از پيروزي انقلـاب اسـلامي

اي عمل انتخاب گرديـد. بـدين در مقابل اسلام راهنم ... در ميان مسلمانان کاسته مد و ناسيوناليستي

بـيش از ، مختلف جهان کـه متـاثر از انقلـاب اسـلامي بـود هاي فرياد اسلام خواهي مردم ک ورگونه 

م اهميـت گذمته نمودار مد. به عبارت ديگرآنچه دراندي ه انقلاب اسلامي ايران در سطح جهـان اسـلا

هاي اسلامي بود و چيزي که به نفوذ اين اندي ه کمـک شوتقويت جنب يافت مربوط به اهياي مذهب

مجـد ، در جهت آزادي جهان اسلام از يو  استعمارگران و طاغوتيان )ره(آرزوهاي امام خميني، کردمي

ملي و قومي در جهان اسلام و همچنين ، مذهبي، هاي سياسياز بين رفتن تفرقه، و عظمت مسلمانان

 بازسازي و نجات تفکر ديني و در يک کلام نجات مسلمانان بود.، آگاهي بخ يدن به مسلمانان جهان

 (001: 1061، )لک زايي

ها و سابقه محتوا و نتايج هرکت، هاروش، اهداو، انقلاب اسلامي ايران به دليل جذابيت در معارها

ام اي اثرگـذار در جهـان اسـلپديده، اي و بين الملليم ترک ديني و تاريخي و مرايط محيطي منطقه

هاي ديني را در آن جوامع به درجات مختلف متأثر نمود. در ايـن ها و سازمانجنبش، هاو دولت، بوده
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 بخ ي آن اماره خواهيم کرد. ايدئولوژيک انقلاب اسلامي و هويت هاي ي از جاذبههاي بخش به نمونه

 اسلامي هاي محروم و جنبش هاي انقلاب اسلامي و حمايت از ملت

با محکوم کردن اسـتکبار ، مکتب اسلام مکل گرفته بود هاي انقلاب اسلامي بر پايه ارزش از آنجا که

همايت خود را از مستضعفان جهان در اقصي نقاط عـالم اعلـام دامـت. در واقـع ايـن ، جوييو سلطه

تضـاد واقعـي ، نظام جديدي را به عالم عرضه دامت کـه در آن، انقلاب با طرح استکبارستيزي جهاني

خـورد؛ زيـرا جامعـه کاملاً به چ م مي، ان مستکبران از يک سو و مستضعفان جهان از سوي ديگرمي

محـو و ، مگر زماني که استکبار و مستکبران از صفحه روزگار، جهاني روي صلح و آمتي نخواهد ديد

 از آغاز نهضت اسـلامي بـه ( امام خميني17: 1061، محمدي) مستضعفان بر همه جهان هاکم موند.

بـر همايـت از محرومـان و ، خود هاي همواره در بيانات و نومته، ويهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي

ي هـاي مستضعف جهان در مقابل آن هاي ملت آزاده ايران اکنون از ملت»کرد: مستضعفان تأکيد مي

 هـاي م نهضـتکند. ما از تماکاملاً پ تيباني مي، که منطق ان توپ و تانک و معارمان سرنيزه است

پ ـتيباني مـي، کنندبخش در سرتاسر جهان که در راه خدا و هق و هقيقت و آزادي مبارزه ميآزادي

 (106، 12: ج1076، )امام خميني «.کنيم

ويـهه همايـت از  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر لزوم توجه به مسائل جهـاني بـه

ان تأکيد مده است. در مقدمه قانون اساسـي آمـده اسـت: تحت ستم در سطح جه هاي مردم و ملت

قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي که هرکتي بـراي پيـروزي تمـامي مستضـعفين بـر »

ويـهه در گسـترش  کند بهزمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج ک ور فراهم مي، مستکبرين بود

کومد تا راه ت کيل امت واهده جهـاني را اسلامي و مردمي مي هاي المللي با ديگر جنبش روابط بين

)قـانون  «.هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان فراهم آيـد

بر همايت از هقـوق همـه  110و  112، 0( همچنين اصول11: 1071، اساسي جمهوري اسلامي ايران

 تأکيد کرده است. مسلمانان و مستضعفان جهان 

آزادي هـاي از نهضـت، امام خميني هم پيش از پيروزي انقلاب و هم پـس از آن، از سوي ديگر

بـه همايـت برمـي، ديني و مذهب آنـان هاي طلب بدون هساسيت نسبت به گرايشبخش و اصلاح

 گـر اسـت.وهدر نهضت مسلمانان فلسطين و قيام آنان برضـد اسـرائيل جلـ، خاست که نمونه بارز آن

ن ـانده را سـرنگون و  ( انقلاب اسلامي ايران که توانست نظام استبدادي و دست60: 1062، )هاممي

ممار ميعنوان يک الگو بهتحت ستم به هاي براي ملت، هکومت اسلامي را به جاي آن مستقر سازد
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 ساز الگوي رفتاري و هنجاري جديدي بامد.تواند زمينهمي آيد که

 گرايي انقلاب اسلامي ايران وحدت

فراواني براي جهان اسلام  هاي که زيانهاي گونبه، تفرقه و جدايي سياسي مسلمانان خطرناک است

و امت اسلامي دامته است و دارد. دممنان اسلام و مخالفان عزت و قدرت مسلمانان همـواره درصـدد 

استکبار جهاني  هاي اند و يکي از نق هبودهايجاد اختلاو و درگيري ميان مسلمانان و پيروان مذاهب 

و مـذهبي  هـاي تلاش در راه دامن زدن به اختلافـات فـرق، براي مهار قدرت روزافزون جهاني اسلام

 است.

انقلاب اسلامي ايران همواره منادي وهدت اسلامي و اتحاد مسلمانان جهان بـوده اسـت. تأسـيس 

المللـي  بـين هـاي برگـزاري کنفـرانس، ته وهـدتت کيل هف، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

امام خميني و مقام معظـم رهبـري و ، سازنده و عميق رهبر کبير انقلاب اسلامي هاي رهنمود، وهدت

اسـلامي را  هاي گرايي ک ورتواند زمينه همنيز تأکيد فراوان بر وهدت جهان اسلام و امت اسلامي مي

ةً »به هکم آيـه کريمـه: »ساسي آمده است: فراهم آورد. در اصل يازدهم قانون ا تُکُمأ أُمَّـّ ذِهِ أُمَّـّ إِنَّّ هَـّ

همه مسلمانان يک امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران مووـف اسـت ، «وَّاهِدَّةً وَّأَّنَّا رَّبُّکُمأ فَّاعأبُدُونِي

ا سياست کلي خود را بر پايه ائتلاو و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کومش پيگيـر بـه عمـل آورد تـ

)قانون اساسي جمهوري اسـلامي:  «اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخ د.، وهدت سياسي

 (11اصل 

ايجاد دولـت بـزرگ اسـلامي اسـت کـه بتوانـد همـه ، هدو آرماني انقلاب اسلامي، بر اين اساس

هـا و اگـر دولـت، اسلامي را در خود جاي دهد و يک قدرت مستقل ايجاد کند. بنابراين هاي سرزمين

اسلامي بتوانند بر موانع موجود بر سر راه وهدت اسلامي و ت کيل امت بزرگ اسلامي فـايق  هاي ملت

توانند يک قدرت بزرگ در جهان بـه مي، ها را خنثي کننداستعمار را ب ناسند و آن هاي آيند و توطئه

 نام جهان اسلام و امت اسلام ايجاد کنند.

 اسلامي هويتانقلاب اسلامي و احياي 

 وعقايد  سايه افکندن، از وهور انقلاب اسلامي و موجوديت يافتن آن در جغرافياي سياسي جهانپيش 

جهـان سبب مده بود تا دين به هاميه رانده مـود و ، مسلمان هاي مادي بر اذهان ملت هاي اندي ه

لـاب اسـلامي بـا وقـوع انق ولـي، هرکت کندترويج سکولاريسم و ايجاد يک جهان غيرديني  به سوي
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هـا مسلمان که در بند مدل هاي انقلاب اسلامي به ملت وجود آمد؛ تغييرات و تحولات نويني به، ايران

اسلامي  هاي اين هقيقت را فهماند که تنها بازگ ت به دين و ارزش، غرب و مرق بودند هاي و الگو

ديـن مبـين اسـلام بـراي  ؛ زيراها بامدکننده مصالح آنتواند راهگ اي م کلات و تأميناست که مي

، )مجـرد .داردطرح و برنامـه ، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي، هکومت اعم از سياسي هاي هوزه همه

1061 :110) 

داران اهيا تفکـر دينـي بـراي هـل م ـکلات جوامـع انقلاب اسلامي ايران واکن ي از سوي طرو

رات ارزممند اسـلام بـود. ايـن واکـنش در مقابـل ها با استفاده از اصول و مقرجويي آناسلامي و چاره

به وجود آمد. مبارزان اسلامي براي تحقـق ، ديدنداستبداد و استکبار که منافع خود را در نبود اسلام مي

گونـاگون  هـاي به اتحـاد و نزديکـي فرقـه، با تأکيد بر هويت اسلامي، اسلام هاي بخ يدن به آرمان

ه همين خاطر بود که نظر مثبـت مـذاهب اسـلامي نسـبت بـه انقلـاب اندي يدند و بمذهب اسلام مي

ها را به سـوي مبـارزات آن، با بيدار ساختن هويت اسلامي مسلمانان، اسلامي جلب مد. انقلاب اسلامي

، ( انقلاب اسلامي ايران هرکتي مبتني بر بازگ ت بـه خوي ـتن171: 1071، )ميرآقايي اسلامي ک اند.

در خلاو جهت ، مختلف هيات ب ري هاي مده اسلامي براي برخورد با جنبه تأکيد بر هويت فراموش

منظـور  ( و نيـز هرکتـي نوگرايانـه فرهنگـي بـه11: 1072، )کديور مرق و غرب هاي منافع و هدو

بخـش عنوان مکتب هيات بلکه مطرح ساختن آن در جهان به، نه تنها در ايران، اهياي هويت اسلامي

 سعادت و رفاه دنيوي و اخروي بود.و الگوي تمام عيار 

 انقلاب اسلامي و طرح اسلام سياسي

ويهه مذهب ميعه است و م روعيت خـود  ازآنجا که انقلاب اسلامي ايران مبتني بر ايدئولوژي اسلام به

 هـاي المللي مبتني بر سياست قدرت در تضاد است. هـدو با نظم بين، کندرا از دين الهي کسب مي

بـراي جهـان غـرب ، سنتي و بومي اسـت هاي مي نيزکه مبتني بر فرهنگ ديني و ارزشانقلاب اسلا

 ي مانند ليبراليسم و سوسياليسم در نظام بـينهاي ي که با ايدئولوژيهاي کاملاً غيرمنتظره بود و ک ور

وجه رويکرد ديني يا اهياي سنت سياسي اسلام براي ـان قابـل هضـم  به هي ، الملل خو گرفته بودند

هـا و دولـت، نظرانگيري صاهبرخداد انقلاب اسلامي با ماهيت ديني باعث غافل»، نبود. بدين ترتيب

 (216: 1060، )ملکوتيان «.نخبگان سياسي مد

خواهـان بخ ـي از قـدرت سياسـي مـد. ايـن ، گفتمان اسلام سياسـي، با پيروزي انقلاب اسلامي

مد که دين نه تنهـا از سياسـت جـدا و بـه طرح ميگفتمان در هالي در دنياي لائيسم و سکولاريسم م
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دانسـتند و معتقـد بودنـد کـه بلکه آن را متعلق به تاريخ مي، مدها تلقي ميافيون ملت، گفته مارکس

دين چيزي براي ارائه به دنياي مدرن ندارد و دوره آن نيز گذمته است. هاکم مدن ايـن گفتمـان در 

پيوند دين و سياست بر مبناي اسلام ، در عمل، فوذ اندي ه غربي بودعنوان ک وري که هوزه نايران به

محـور را بـه همـراه  چالش با دوران سيطره گفتمان غـرب، اصيل را ن ان داد که اين موقعيت جديد

اسلام انقلابي را عرضه کرد؛ يعني چيزي که مسلمانان را قادر مي، دامت. اين بار انقلاب اسلامي ايران

داري و سـرمايه، صهيونيسم، آزادي خويش را به دست آورند و در مقابل استعمار، رتو آنساخت تا در پ

 (21: 1061، )هنفي نهادپرستي ايستادگي کنند.

 تسري و گسترش )ب

همگرا در فراينـد همگرايـي از اهميـت خاصـي  هايمسئله تجارب ک ور، در بحث تسري و گسترش

مختلـف  هـاي همگرا از همکاري با يکديگر در عرصه يها که اگر ک ورهاي گونبه، برخوردار است

گرايـي از يـک اين امر سبب تسري و گسترش هـم، ماهد تجارب مثبت و تأمين منافع متقابل بامند

توانـد بـدين معنـا . تسري و گسترش در هوزه انقلاب اسلامي ايران نيز ميمودهوزه به هوزه ديگر مي

، هاکميـت و ه تجربه مثبت ملت ايران در استقرار نظام اسـلامياسلامي با م اهد هاي بامد که ک ور

در مسـير تسـري دادن آن بـه ، رها مدن از سلطه و کسب آزادي، اسلامي هاي اجراي اهکام و آموزه

فرهنگـي و  هـاي الگوي انقلاب اسلامي ايران با توجه به جاذبه، ک ور خود قرار گرفتند. بر اين اساس

وجود آوردن يـک فضـاي مستضعف گسـترش يافـت و بـا بـه هاي ملت سرعت در ميان به، سياسي

در همگرايي جهان اسلام مـؤثر واقـع مـود. ، عنوان يک فرصت توانست به، فرهنگي و سياسي جديد

ايجاد مده پيرامون همگرايي جهان اسلام در در مسائل  هاي تذکر اين نکته ضروري است که فرصت

-اسلامي صدق مـي هاي ها و جنبشرش بي تر در سطح ملتله تسري و گست، بويهه در مسئمختلف

ع متعـددي نيـز منفي مواجه بـوده و موانـ هاي ها قطعا اين مسئله با واکنشکند و الا در سطح دولت

تـوان در رابطه با استفاده از تجارب انقلاب اسلامي و يا تسري تجربيات انقلاب ميايجاد گرديده است. 

اسلامي اماره نمود که در ادامـه  هاي و نقش انقلاب اسلامي در جنبشي له صدور انقلاب اسلامبه مسئ

 گيرد:مورد بررسي قرار مي

 صدور انقلاب اسلامي

بيني خاص خود که از مکتب اسلام سرچ ـمه عنوان يک انقلاب ايدئولوژيک با جهانانقلاب اسلامي به
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مداري و نظريات خاص براي هکومت و دولتها برنامه، هااهياگر طرح، نه تنها در بعد ملي، گرفته بود

داراي افکـار و نظريـات خـاص و ، ممولي مکتب اسلامبلکه در بعد جهاني نيز با توجه به جهان، است

( آنچه در بحث صدور انقلـاب اسـلامي 11: 1061، دهنده نظام جهاني ويهه خود است. )محمدي ارائه

 بلکه معطـوو بـه آمـوزه، به انقلابي هرکت ملت ايراننه تنها مربوط به جن، ايران داراي اهميت است

 سازد.ديگر متمايز مي هاي آن را از انقلاب، انقلابي و اسلامي آن است که به نوبه خود هاي

ها آرمان، هاصدور انقلاب را به مفهوم صدور ارزش، عنوان ايدئولوگ انقلاب اسلامي امام خميني به

همايـت از ، انسـاني و خودکفـايي هـاي نيل بـه خصـلت، مچون استقلالو تجربيات انقلاب اسلامي ه

 داننـد.ها و نهادگرايي ميگري و تبعيضنفي امرافي، ايجاد عدالت اجتماعي، ديدگانمستضعفان و رنج

دارد کـه بيان مي، مد( اي ان ضمن رد مبهاتي که از سوي دممنان مطرح مي71: 1061، نيا)فاضلي

مسـلمان  هـاي به هي  عنوان هجوم نظامي و ل گرک ـي بـه ديگـر ک ـور، ر انقلابمنظور از صدو

خواهيم خواهيم با مم ير بامد بلکه ميخواهيم انقلابمان را صادر کنيم؛ نميگوييم ميما مي»نيست: 

صـدور پيـام ، هـدو از صـدور انقلـاب، ( بر اين اساس72، 16: ج1076، )امام خميني «.با تبليغ بامد

 هـاي بازتاب و از نقـط، تحت ستم و محروم هاي سرعت در سراسر ک ور اب اسلامي است که بهانقل

 تـوان در رسـتاخيز مجـدد جنـبشبه نقطه ديگر گسترش يافت. نمود بارز صدور انقلاب اسلامي را مي

اسلامي در جهان اسلام دانست که به نوبـه خـود سـبب ايجـاد تغييـرات و تحولـات فرهنگـي و  هاي

ايجـاد مـده بـراي  هاي عنوان فرصت توان از آن بهمي، رو اسلامي مد. ازاين هاي در ک ور سياسي

 همگرايي جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامي ايران ياد کرد. 

 اسلامي معاصر هاي انقلاب اسلامي ايران و جنبش

ت و جسـارت را در آن جرئ، روهيه اميد، اسلامي هاي وقوع انقلاب اسلامي و سياست همايت از جنبش

 هـاي متاب فزاينـد، متعدد هاي گرايي در قالب اهزاب و جنبشها زنده ساخت و وهور اصولجنبش

اسـلامي در برخـورد بـا مظـاهر  هـاي گرفت. اگر پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بي تر جنـبش

ره کارآمدي تعاليم دينـي در کننده غرب موضع انفعالي دامتند و دربا زندگي عصر جديد و تمدن خيره

جانبـه انقلـاب تحول همـه، بردندمديريت معقول و مايسته جوامع اسلامي در مک و ترديد به سر مي

 مسلمان جـاي داد کـه اسـلام بـه هاياين باور وثيق را در اذهان نيرو، اسلامي به رهبري امام خميني

عصـر  هـاي ني را رقم زند و براي پرسـشترين تحولات جهاتواند مهمعنوان يک مکتب آسماني مي

ترين تأثير انقلاب اسلامي بـود کـه مهم، نسخه مفابخ ي ارائه دهد. اين نکته، جديد و مديريت جوامع
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، موجود را در بعد نظري بر مبناي محکم ديني استوار ساخت و از سوي ديگـر هاي از يک سو جنبش

 آفرين در سرنومت جوامع انساني مطرح کرد.عنوان عامل بالنده و تحرکديني را به هايباور

امل اسلامي و هزب الله و گروه سـنّي جنـبش توهيـد اسـلامي ، ميعي امل هاي در لبنان جنبش

جبهـه اسـلامي ، تحت تأثير مستقيم انقلاب اسلامي پديده آمده يا فعال گرديدند. همچنـين در بحـرين

دسـت زد و در  1161کودتـاي نافرجـام در براي آزادي بحرين که به گفته هکومت بحرين بـه يـک 

 هـا و جنـبشگروه، کويت يک جنبش اسلامي از جمله گروه هزب الله کويت به وجود آمدند. در مصر

اخـوان المسـلمين ، ي از جمله اخوان المسلمين به دفاع از انقلاب اسلامي ايران پرداخت. در سوريههاي

هـا دو گـروه اصـلي جهـاد داد. در ميان فلسـطينيتحت تأثير انقلاب اسلامي فعاليت خود را گسترش 

بعد از پيـروزي انقلـاب اسـلامي  1161دهه  هاي اسلامي و سازمان مقاومت اسلامي يا هماس در سال

 (111 - 117: 1011، )اهمدي اعلام موجوديت کردند.

 مذهبي ميعه و دولـت بعـث بـراي نخسـتين بـار در تـاريخ هاي در عراق و در برخورد بين گروه

هرکتي انقلابي بعد از بازگ ت امام خميني به تهران رخ داد. ک ور عربستان نيز دو قيـام بـزرگ قيـام 

( در افغانسـتان نيـز 211: 1011 اهمـدي،) ميعيان و هادثه تسخير مسجد بزرگ کعبـه اتفـاق افتـاد.

بـه پيـدايش  پيـروزي انقلـاب ايـران، در پاکسـتان، گرفتنـداز انقلاب اسلامي الهـام ، مجاهدين افغاني

تاجيکستان و  هايمنتهي گ ت. در آسياي مرکزي از جمله ک ور« اجراي فقه جعفري هاي نهضت»

بازتـاب انقلـاب ، همچنـين در قفقـاز، ي تحت تأثير انقلاب اسلامي پديـد آمدنـدهاي هرکت، ازبکستان

ان تجلـي که اين هرکت در هزب اسـلامي جمهـوري آذربايجـهاي گونبه، خورداسلامي به چ م مي

 (61: 1060، )ملکوتيان يافته است.

 پذيري نخبگان و تبادل افکار و انديشه جامعه (ج

نظـران مربوط به نخبگـان فکـري و صـاهب، اسلامي هاياساسي همگرايي ک ور هاييکي از محور

 هـاي امکان و ورفيـت، اسلامي است؛ زيرا اگر همفکري نخبگان به نتايج ملموسي برسد هاي ک ور

دريافـت ، يابد. آنچه در ايـن زمينـه داراي اهميـت اسـتمسلمان نيز افزايش مي هاي گرايي ملتهم

فـردي از سـوي  هـاي سياسي و سليقه هاي بينانه پيام انقلاب اسلامي بدون دخالت دادن گرايشواقع

ک نخبگان فکري است. دستيابي به اين هدو در گرو وهدت نظر در من ور وهدت مسلمانان و نزديـ

مسـلمان اسـت. بـراي رسـيدن بـه ايـن  هاي گرايي ملتنخبگان در مسئله هم هاي ساختن ديدگاه

مجمـع ، جمهـوري اسـلامي ايـران، انقلـاب اسـلامي هاي منظور و در جهت تحقق بخ يدن به آموزه
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جهاني تقريب مذاهب اسلامي و جامعه المصطفي العالميه را تأسـيس کـرد تـا بتوانـد بـا اتحـاد ميـان 

بـه همگرايـي ، متخصـص و متعهـد اسـلامي هـاي رگان مذاهب اسلامي و تربيت و آمـوزش نيـروبز

تنها مسـلمانان ايـران را بـه بـرادري و تفـاهم اسلامي ياري رساند. انقلاب اسلامي ايران نه هايک ور

 کنـد. در ايـنبلکه همه مسلمانان جهان را براي تحقق وهدت اسلامي دعوت مي، خوانداسلامي فرامي

جمهوري اسلامي اساس کار خود را دعوت از علما و متفکران سراسر جهان اسـلام بـراي بحـث و ، راه

 منظور آگاهي و مناخت بي تر مذاهب اسلامي از يکديگر و جلوگيري از هرگونـه فعاليـتتبادل نظر به

 (100: 1011، )هقي افکن قرار داد.تفرقه هاي

، براي گسترش تفکر اتحاد مسـلمانان اسلامي ايران يبه دنبال اعلام هفته وهدت از سوي جمهور

اتحـاد و  هـاي ايجاد زمينـه، آن هدو از برگزاري وهدت را برگزار کرد که هاي کنفرانس، اين ک ور

علمـي و  هـاي سـازي ديـدگاهنزديـک منظوربهدان مندان  همفکري علما و، بستگي جهان اسلامهم

نيز بررسي مسائل و  تفسيري و و کلامي، اصولي، فقهي از جمله، مختلفي هاي فرهنگي آنان در زمينه

 .گيري م ترک در برابر آن استموضع مناسب و هاي هلم کلات مسلمانان و ارائه راه

 تقويت همگرايي اسلامي هايراهکار

 بخ ي همچون همايت ازايدئولوژيک و هويت هاي اگر چه انقلاب اسلامي با توجه به دارا بودن جاذبه

گرايـي اسـلامي در سـطح اسلامي و دامتن آموزه وهدت هاي همايت از جنبش، مستضعف هاي ملت

بسياري بـراي تحقـق بخ ـيدن بـه همگرايـي ايجـاد نمـود و نيـز  هاي ورفيت، اسلامي هاي ملت

ي همچون جامعه المصطفي العالميه و مجمع جهاني تقريب مـذاهب اسـلامي تاسـيس مـد و هاينهاد

ي نظيـر هـايتـوان بـا ارائـه راهکارهـا مـيها در سطح دولتبه وجود موانع و محدوديت با توجه لکن

 ياجمـاع سـازو  استکبارى هاىياسترومنگرى نسبت به نقش س، ياسلام هايک ور ينب يپلماسيد

به تقويـت همگرايـي پرداخـت. در ادامـه بـه توضـيح ، در جهان اسلاميز وهدت ست هاي يانجر يهعل

 زيم:پرداراهکارها مي

 توطئه تفرقه يساز يخنث يتلاش براو  اسلامي هايديپلماسي بين کشور

زدايـي بـين ک ـورها ديپلماسي فعال سياسـي و تـنش، تقويت همگرايي اسلامي هاياز جمله راهکار

بامـد. اي ميمنطقه هاي قدرت با سازي اعتماد و اسلامي نفوذ ذي هاي دولت با زداييخصوصا تنش

بـه زدودن مسـائل امنيـت ، اسـلامي هايماسي سياسي و عمومي از سوي ک ـوربکارگيري ابزار ديپل
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محور و اعتمادزايي و توسعه و توسعه روابط متوازن و ارائه تصوير واقع بينانـه کمـک کـرده و ضـمن 

اسـلامي خواهـد  هايموجب تامين اهداو و منافع ملي ک ور، ايفرامنطقه هاي کاهش دخالت قدرت

، تلـويح و تصـريح بـا کـه اسـت مفاهيمي از م حون، اسلام ( ادبيات11: 1010، )جوادي ارجمند مد.

 بـه توجه .داردمي پرهيز و هراسانيده تفرقه و تجزيه از و نمايدمي وهدت به امر و دعوت را مسلمانان

 خلـاو دقيقـا افراطي و وهدت ستيز هاي گروه و هاجريان که دارد اهميت رو آن از ادبيات همگرايانه

، )دان ـيار .کننـدمـي تلـاش اسـلامي امـت گسسـت و همسازگري نا و تفرقه بر سنت و آنقر رويکرد

 اصـلي هـاي  برنامه از يکي عنوان به را مسلمانان ميان در وهدت ايجاد، خميني امام ( لذا10: 1010

سـازي بر اين اساس بايستي جهـت خنثـي (001: 1ج ، 1076، خميني)امام  برممردند. انقلاب اسلامي

مـوثري  هـاي اي تلـاشمنطقـه هـاي استعماري و برخـي قـدرت هاي تفرقه از سوي قدرت توطئه 

 صورت گيرد.

 استکبارى هاىسياست نقش به نسبت شناخت و روشنگرى

مناخت و توجه به نقش ، اساسي و تعيين کننده در راستاي تقويت همگرايي هاييکي ديگر از راهکار

ايجاد اختلاو و تنش در جهـان اسـلام اسـت و بـدون ها در آن هاي استکباري و سياست هاي قدرت

همگرايي اسـلامي بـه موفقيـت نخواهـد رسـيد. مقـام ، له و رومنگري در اين زمينهاين مسئ توجه به

 دمـمن جبهه هقيقى مناختن به دارد اهتياج امروز اسلام دنياى» معظم رهبري در اين زمينه معتقدند:

 از اىمجموعه که است مده ديده گاهى. ب ناسيم را وستانماند، ب ناسيم را دممنانمان اسلامى؛ امّت

! خـود بـرادران زدن بـراى، خـود دوستان زدن براى مديم همدست خودمان دممنان با هامسلمان ما

 نامى اين کند؛مي ضعف دچار، کندمي آمفتگى دچار را اسلامى امّت اين، زندمي لطمه ما به اين، خب

( بـر ايـن اسـاس جهـت تقويـت همگرايـي 1/0/1010، مورخه در ياناتب) .«است بصيرت ندامتن از

توجه نموده و نسـبت استکباري در ايجاد تفرقه بين مسلمانان  هاي بايستي به سياست قدرت، اسلامي

 لازم صورت گيرد. هاي به آن رومنگري

 وحدت ستيز هاي اجماع سازي و ايجاد ائتلاف عليه جريان

اي و جهـاني عليـه تلاش بـراي اجمـاع سـازي منطقـه، رايي اسلاميتقويت همگ هاياز جمله راهکار

مختلـف  هـاياسـلامي بـا اسـتفاده از ابزار هايگـردد. ک ـوروهدت ستيز محسوب مـي هاي جريان

، اياز طرفـي در سـطح منطقـه، توانند در اين زمينه اقدامات قابل توجهي انجام دهـدمي، ديپلماتيک
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افراطي دامـته بامـد و  هاي لازم را جهت مقابله با جريان هاي هاي اسلامي رايزني ک ورها و دولت

از طرو ديگر تلاش براي ايجاد  .اي عليه اين جريانها قدم برداردبتواند در راستاي ايجاد ائتلاو منطقه

 هـاي ها و ورفيتتکفيري بايستي صورت گيرد و از توانمندي هاي ائتلاو و اجماع جهاني عليه گروه

 هـاينهاد هـاي همچنين از ورفيـت، ديگر ک ورها در اين راستا استفاده گردد جهاني و هاي قدرت

 ( 102: 1017، )هقي توان در اين زمينه استفاده نمود.بين المللي مي

 فکري سياسي معتدل در جهان اسلام هاي تقويت جريان

تباط و تقويـت ، ارتوجه، ي که در زمينه تقويت همگرايي اسلامي داراي اهميت استهاياز ديگر راهکار

 هـاي اسـلامي تنهـا گـروه هايدر ک ورچرا که ، بامدسياسي معتدل در جهان اسلام مي هاي جريان

 هـاي و جريـان هـاگـروه، وابسته به آن فعـال نيسـتند هاي و يا گروه  داعش، مانند القاعده راديکال

 هـاي تر از گـروه بي ـ معتدل هاي هقيقت گروه  معتدل در اين ک ورها خيلي قدرتمندتر هستند. در

تـه تـا اسلامي از مرق آسيا گرف هايک ور بي تردر ، تندرو توانايي جلب نظر مردم اين مناطق را دارند

ن بي ـتري دارنـد و ابه لحاظ عـددي هـوادار، تر هستندتندرو قوي هاي ممال و غرب آفريقا از گروه

ايـن ک ـورها  درهر انـدازه کـه ين کنند. بنابراهمايت مي آناناکثريت جامعه مسلمانان از ايدئولوژي 

افراطي وهدت سـتيز تضـعيف مـده و بـه هامـيه  هاي جريان، معتدل بي تر تقويت مود هاي گروه

نـام  کـه بـه افراطي هاي گروه گري و تروريسم خ ندر تقابل با وه يخواهند رفت. بر اين اساس 

 هـاي تقويت هرکـت، هافوذ اين جريانبهترين راه خنثي کردن ن، دهنداسلام اين جنايات را انجام مي

 (11/11/1010، اي)آيت الله خامنه فکريِ اسلاميِ معتدل و عقلاني است

 توان به برخي ديگر از راهکارها به صورت کوتاه بدين صورت اماره نمود:همچنين مي

 اسلامي بويهه با استفاده از اتحاديه بين المجالس اسلامي. هايگفتگو ميان مجالس ک ور

اسلامي نظير محور قرار دادن سـازمان  هاي و دولت هاياتخاذ ديپلماسي م ترک از سوي ک ور

سياسـي و دامـتن  هـاي ات متمرکـز و انسـجام در موضـع گيـريکنفرانس اسلامي و اتخاذ تصـميم

 سخنگوي م ترک؛

اسـلامي و تلـاش بـراي يـافتن نقـاط  هايارتباط بي تر ميان نخبگان سياسي و دان گاهي ک ور

 رک و هموارسازي همگرايي ميان ک ورها؛م ت

ي؛ بـا تاکيـد بـر تفـاهم و مذاهب اسـلام بيتقرعملياتي سازي راهبرد  يدر راستاتفاهم و گفتگو 

   گفتگو.
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 يبـرا يو مـذهب يچند زبانه فرهنگ ينترنتيا هايهماهوار يونيزيتلو هاي مبکهتاسيس و تقويت 

، )هقي .موجود يمرز برون هاي رسانه تيتقو، يهنرو  يآثار فرهنگ ديتول، منطقه و جهان هايک ور

1017 :210)1 
 

 گيرينتيجه

بخ ي همچون همايـت از ايدئولوژيک و هويت هاي با توجه به دارا بودن جاذبه، انقلاب اسلامي ايران

اسـلامي و دامـتن آمـوزه  هاي ديني و جنبش هاي همايت از نهضت، محروم و مستضعف هاي ملت

اسلامي و انساني بـه  هاي و اتحاد امت اسلامي و نيز با توجه به تسري و گسترش ارزشگرايي وهدت

اسـلامي از انقلـاب اسـلامي و  هـاي تاثيرپذيري جنـبش ، مسلمان هاي تحت ستم و ملت هايک ور

ي همچون جامعـه المصـطفي العالميـه و مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب در مسـئله هايتأسيس نهاد

 وجود آورد.  بسياري به هاي توانسته است فرصت، سلمانم هاي همگرايي ملت

اسلامي است  هاي ها و هکومتولي بخش ديگر همگرايي و وهدت جهان اسلام مربوط به دولت

رو بوده و در برخي موارد سبب ايجـاد ها با محدوديت و مانع روبهکه غالباً بازتاب انقلاب اسلامي بر آن

کيد انقلاب اسلامي بـر نقـش أبا توجه به تب اسلامي ايران مده است؛ زيرا ها از انقلاهراس و ترس آن

خـارجي  هـاي غيرمردمي و وابسته بـه قـدرت، اسلامي هاي و نيز توجه به اينکه اکثريت دولتمردم 

-ي از خود ن ان دادند که از جمله ميهاي ها در مقابل انقلاب ايران ايستاده و واکنشاين دولت، بودند

ها از انقلاب اسلامي با ايجاد اختلاو ميـان ناسلامي و جداسازي آ هاي به ايجاد تفرقه ميان ملتتوان 

ت ديد تضاد عرب و عجم و نيز ايجاد موراي همکاري خليج فارس جهت محدودسازي ، ميعه و سنّي

 نقش ايران اسلامي اماره نمود. 

 ينبـ يپلماسيدي نظير هايهکاربر اين اساس جهت تقويت همگرايي اسلامي در سطوح مختلف را

مـناخت و رومـنگرى نسـبت بـه نقـش ، توطئه تفرقـه يساز يخنث يو تلاش برا ياسلام هايک ور

 يـانجر يـتتقويز و وهـدت سـت هاي يانجر يهائتلاو عل يجادو ا ياجماع ساز، استکبارى ياستهاىس

انقلاب اسلامي ايـران ، تبامد. آنچه مسلم اسقابل ارائه مي معتدل در جهان اسلام ياسيس يفکر هاي

ها ايجاد نموده است. بـا اسلامي در سطح ملت هايي زيادي را در راستاي همگرايي ک ورهاي فرصت

تـوان در ارائـه مـده مـي هايگيري از راهکارها و بهرهها و استفاده مناسب از آنتوجه به اين فرصت

 ها نيز ماهد آثار مثبتي بود.سطح دولت
 

                                                                        

 پايان نامه دکتري. - 1
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