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 سخن رئیس همایش
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَدِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَلَوْ کرِهَ الْمُشْرِکونَ

9الصف، آیه سوره مبارکه   

های فرهنگی، تمدنی و ایجاد تغییر در ساختار و شاکله  های گذشته بشر نشان داده که بروز و ظهور قدرت تاریخ تمدن

های آینده بدون پشتوانه فلسفی و فکری، شدنی نیست و  های فعلی جهان و ترسیم نقشه سیاسی جهان در دهه قدرت

های فکری، ارزشی و انسانی  بینی و منظومه همواره بر بستر و پایه جهانرخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ 

 مبتنی بر فطرت بشریت استوار بوده است.

بخش و  های پیشران، الهام های فلسفی، اخالقی، فرهنگی و ایدئولوژی همه تحوالت عمیق آینده را بایستی در ریشه

ی آینده هستند گاه مستحکم تغییرات و رخدادها که تکیهجو کرد. هرچه بناهای اعتقادی و انسانی و خواه جست صلح

های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برآمده از آن هم از جاودانگی و دوام بیشتری برخوردار خواهند بود.  تر باشند، نظام قوی

های فکری،  نظیر در توانمندی کشور مسلمان دارای ظرفیتی بی 75های اسالمی مشتمل بر  ملتـ  مجموعه دولت

گیری هندسه قدرت به نفع  توانند در شکل انسانی، تمدنی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی هستند که می

 کننده باشند.  تأثیرگذار و تعیین« قدرت جهان اسالم»کشورهای اسالم و تشکیل یک قطب قدرت جدید تحت عنوان 

انداز  ی، فرهنگی و امنیتی و ترسیم یک چشمعبور از شرایط کنونی کشورهای اسالمی از نظر اجتماعی، اقتصاد

جانبه کشورهای اسالمی با یکدیگر و دیگر کشورهای جهان قابل  مطلوب و مستحکم با پیوندها و روابط عمیق و همه

های اسالمی و نجات از سلطه بیگانگان و  تحقق است. پیروزی انقالب کبیر اسالمی ایران نقطه عطفی برای بیداری ملت

نگر،  توانند با داشتن رهبرانی خردمند، شجاع، آینده های اسالمی می ته به آنها بوده و نشان داده است ملتعوامل وابس

سمت پیشرفت و استقالل سیاسی و اقتصادی و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی و نظام  دانا و حکیم که آنها را به

 ر حال و آینده باشند. کننده سرنوشت خودشان د توانند تعیین سلطه رهبری کند، می

شمسی که با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی و  4141المللی آینده جهان اسالم در افق  همایش بین

شود، در نظر دارد آینده  جوانان مستعد و شجاع ایرانی و خارجی در دانشگاه تهران برگزار می دانشجویان هوشمند و

آینده تحوالت اجتماعی، آینده  ها، آینده تمدن، فرهنگ و ارزش»ای میالدی را در محوره 5307جهان اسالم در افق 

مورد کنکاش، پژوهش و بررسی علمی قرار  «زیست اقتصاد، آینده سیاست و امنیت، آینده علم و فناوری و آینده محیط

 داده و نظرات و راهکارهای علمی ارائه دهد.

المللی خود را دارد به توفیق الهی امیدوار  ن همایش بینپژوهی جهان اسالم که افتخار برگزاری دومی مؤسسه آینده

المی و های اس انداز مطلوب برای همگرایی و روابط بین کشورها و دولت است که این حرکت بزرگ علمی بتواند چشم

همه ای و جهانی همراه با پیشرفت و توسعه  ای توأم با صلح، امنیت پایدار منطقه آینده دیگر کشورها را ترسیم کند؛

 های زیست محیطی. های عاری از آلودگی جانبه علمی، سیاسی، اقتصای، فرهنگی وگردشگری در زیستگاه

های عالمانه، این همایش را غنا بخشیدند تشکر  در پایان از تمام اندیشمندانی که با ارسال مقاله و سخنرانی

یاست محترم دانشگاه تهران که بدون مشارکت کنم. از استاد عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی ر می

ایشان برگزاری همایش شدنی نبود و جناب آقای دکتر رحیمیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران و ریاست 

ای رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران،  شورای سیاستگذاری این همایش، جناب آقای دکتر محمود کمره
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نژاد، آقای دکتر محمد باقر  ید رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، جناب آقای دکتر ساداتیجناب آقای دکتر تخش

خرمشاد دبیر کمیته علمی همایش، دکتر سید حمزه صفوی دبیر کمیته اجرایی همایش و مدیر عامل مؤسسه 

 االسالم و المسلمین  پژوهی جهان اسالم، آقای دکتر سید مهدی نبوی، جناب حجت آینده

دکتر سید سلمان صفوی و همه همکاران علمی و دانشجویان عزیز دانشگاهای امام صادق)ع(، دانشگاه جامع امام 

حسین)ع(، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه عالی دفاع ملی و سایر مراکز و نهادهای علمی و از حامیان بزرگوار این 

 کنم. همایش علمی قدردانی می

 
 شمسی 4141ینده جهان اسالم در افق المللی آ رئیس همایش بین

 دکتر سید یحیی )رحیم( صفوی
 4991اردیبهشت  ـ  دانشگاه تهران
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 سخن دبیر کمیته علمی همایش
 .هـ 4141پژوهی سال  المللی درباره آینده جهان اسالم برگزار شود؟ و چرا افق این آینده چرا باید در ایران همایشی بین

ش درنظر گرفته شده است؟ شاید در برخورد نخست برخی از خوانندگان محترم با عنوان همایش، چنین سؤاالتی به 

 ذهن آنان متبادر شود. در این صورت الزم است که آغاز سخن به توضیح و توجیه این عنوان اختصاص یابد.

 733سازد. نقش ایران در دوران  نیاز از استدالل می درهم تنیده بودن ایران و جهان اسالم آنقدر واضح است که آن را بی

ساله طالیی تمدن اسالمی همواره مورد اجماع جملگی محققین این حوزه مطالعاتی بوده است، امروز نیز جایگاه ممتاز ایران در 

سالم سخن به میان آید، قدرت برتر جهان ا 7ای که اگر قرار باشد از  جهان اسالم مورد تأیید و تأکید همگی آنان است، به گونه

ها ایران است. در نتیجه به همان اندازه  قدرت اثرگذار هم صحبت شود، حتماً یکی از آن 0ها ایران است؛ اگر از  قطعاً یکی از آن

 ها نیز به نحو معناداری در گرو یکدیگر است. آینده آن  که زمان حال جهان اسالم با ایران درآمیخته است،

ساله به باال را با مشکل مواجه  73مدت  های طوالنی پژوهی دنیای جدید به حدی است که عمالً آینده سرعت و شدت تحوالت

های طوالنی آینده را  ها در دهه ای است که توان پژوهشگر در تخمین وقایع و پیشران سازد. شتاب حوادث و تغییرات به گونه می

آید. به همین  تر به نظر می تر و عملی مدت ده ـ بیست ساله معقول نهای میا سازد. به همین دلیل پژوهش آینده غیرممکن می

های  ش در نظر گرفته شده است تا در یک بازه زمانی قریب به بیست سال، آینده جهان اسالم در حوزه .هـ 4141جهت افق 

 مختلف مورد واکاوی قرار گیرد. 

ای   گانه های شش سو و روندهای اثرگذار فعلی از سوی دیگر، حوزه پژوهانه از یک های آینده  ها و روش بر اساس سنت

 پژوهی جهان اسالم در نظر گرفته شده است:  برای آینده

 آینده تحوالت اجتماعی 

 آینده اقتصاد 

 آینده سیاست و امنیت 

 آینده علم و فناوری 

 آینده محیط زیست 

 ها در جهان اسالم ، فرهنگ و ارزشآینده تمدن 

  تواند تصویری نسبتاً روشن از آینده جهان اسالم را به جامعه های هدف می مجموعه آثار گردآوری شده در حوزه

ها و  سازی ها و تأمالت علمی، کشور بتواند در تصمیم گیری از این پژوهش علمی کشور ارائه کند. امید است با بهره

ای بپیماید که بتواند با  های آن را به گونه گیری بهینه از ظرفیت درست تعامل با جهان اسالم و بهره ها راه گیری تصمیم

ها و تهدیدات، منافع ملی ایران را در بهترین حالت ممکن فراهم  سازی ضعف ها و کمینه های و فرصت سازی قوت بیشینه

 جانبه جهان اسالم را تأمین سازد. سازد و همچنین تقویت همه

 شاد محمدباقر خرم
 دبیر علمی همایش

55/4/91  
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 مقدمه
توسط موسسه  4037های ژئوپلیتیکی جهان اسالم در آبان ماه  المللی بحران پس از برگزاری موفق همایش بین

نیز به فضل خدا، همت همکاران  4031، در اردیبهشت سال با همکاری دانشگاه شهید بهشتی پژوهی جهان اسالم آینده

آینده »المللی  ها، همایش بین ها و نهادهای علمی و سازمان همکاری دانشگاه تهران و مشارکت سایر دانشگاهموسسه، 

 پژوهی؟  زار شد. اما چرا این همایش برگزار شد و چرا با رویکرد آینده بر «شمسی 4141جهان اسالم در افق 

تی دستاوردهای المللی، بایس طح بینمعتقدیم که انجام کارهای علمی مانند برگزاری همایش، آن هم در س

المللی  ای برای کارهای اثرگذار آتی باشد. اگر بخواهیم خالصه دستاوردهای همایش بین محسوس داشته و پله

ارائه تصویری جامع از توان به  میذکر کنیم، را برگزار شد  4037های ژئوپلیتیکی جهان اسالم که در سال  بحران

گیر کشور، تولید ادبیات علمی برای حوزه  ساز و تصمیم های تصمیم ه جهان اسالم برای حوزهپای  های ژئوپلیتیک بحران

دانشگاهی جهت استفاده اساتید، پژوهشگران و دانشجویان و ایجاد فضای گفتگو و تضارب آراء میان اندیشمندان 

مد که تجزیه و تحلیل آنها به نتایج دست آ مهم دیگر اینکه بیش از یک هزار برگ سند به . نکته بسیاراشاره کردمختلف 

های بسیار مهم شناسایی شده، داشتن  داد. یکی از آسیب مشخصی از نقاط آسیب و بحران جهان اسالم را نشان می

های غیرصحیح و عدم ارزیابی  اطالعات غلط نسبت به وضعیت موجود و نگاه اشتباه نسبت به آینده است. داشتن تحلیل

ت سیاسی و نظامی از دیگر نقاط رنج و آسیب در جهان اسالم است. بنابراین نیاز به یک حرکت و تحلیل نتیجه اقداما

کنون کتب و مقاالت بسیاری تدوین شده، تحقیقات زیادی شد. اگرچه دلیل اهمیت موضوع، تا علمی مکمل احساس می

مطالعات، پسینی بودن و فقدان  های متعددی برگزار شده است، اما نقطه اشتراک اکثر این انجام شده و نیز همایش

ی مطالعات روشمند از آینده  پژوهانه است. دینامیک پیچیده منطقه و خالء وجود تصویری دقیق بر پایه رویکرد آینده

سازی و تدوین استراتژی برای آینده را با مشکل مواجه نموده و هزینه  های محتمل و مطلوب پیش رو، تصمیم

 ه است. تصمیمات کالن را افزایش داد

تر دارد، توجه و تشریح مفهومی به نام هویت مشترک  تر و عمیق چه در میان نیاز به تدقیق و کار فکری بیش آن

ای و منازعات  های قومی، ملی و منطقه جهان اسالم است. این هویت مشترک از یک سو به دلیل آن که فراتر از هویت

به  تواند گرایی و جهانی شدن می و در کشمکش میان منطقه مربوطه است و از سوی دیگر در روندهای جهانی شدن

نقش مهمی در کاهش منازعات میان کشورهای اسالمی ایفا نماید. بنابرین تأکید عنوان یک حد واسط عمل کند و 

هویتی بر مفهوم جهان اسالم، چه اگر اعتقاد به وجود چنین هویتی داشته باشیم برای تقویت آن و چه اگر اعتقاد به 

نبود چنین هویتی باشد، ایجاد آن یکی از راهبردهای کالن ضروری برای حل یا کاهش منازعات و تقویت نقاط اشتراک 

عنوان قدرت ه تواند باشد. از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران ب و رسیدن به منافع ملی کشورهای اسالمی می

مدام در حال تاثیرگذاری و تأثیرپذیری از این تحوالت ای که به طور فعاالنه در تحوالت منطقه حضور داشته و  منطقه

گذاری برای آینده  های محتمل و ریل است، الجرم نیازمند شناخت تحوالت حال و آینده، و تدوین استراتژی برای آینده
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در  پژوهی جهان اسالم تصمیم گرفت با همکاری دانشگاه تهران، مطلوب است. برای دستیابی به این مهم، موسسه آینده

 را برگزار نماید. «ش 4141آینده جهان اسالم در افق »المللی  همایش بین 4031اردیبهشت  3و  1روزهای 

های مستمر علمی به سمت تصویرسازی و نیز  ساز حرکت امید است نتایج این رویداد بزرگ علمی، بتواند زمینه

و تبدیل شدن به یک بلوک قدرت، و به دست  های تحقق آینده مطلوب برای جهان اسالم برای همگرایی ایجاد زمینه

 های مسلمان باشد. آوردن رفاه، توسعه و امنیت برای کشورها و ملت

 

 سید حمزه صفوی
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 دبیر اجرایی همایش
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 05 ............  براساس نقشه راه توانمندسازی جهان اسالم  پژوهی تعامالت علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی آینده

 01 .............................................................   4141الملل در افق  های مالی اسالمی و سهم آن در تأمین مالی بین آینده ابزار

 07 .......................................................................  (5303الی  5341گرایی )اهل سنت( در جهان اسالم )از سال  آینده اسالم

 06  ...............................................................................................................................  مدت آینده امنیت در خاورمیانه؛ نگاه میان

 05 ..........  ای های بیداری تمدنی، با تأکید بر سید قطب و آیت اهلل خامنه سنجی اندیشه آینده جهان اسالم، محور نسبت

 03 ...................................................................................................  یا ظهور تمدن نوین اسالمیها  آینده جهان؛ برخورد تمدن

 13 ....................................................................................................................................  آینده سیاست عربستان در قبال سوریه

 14 ......................................................................................  4141های توسعه و رفاه کشورهای اسالمی در افق  آینده شاخص

 10 .....................................................................................................................  آینده فرهنگ اسالمی از منظر نخبگان فرانسوی

 11 ......................................................................................................................................  آینده معماری و شهر در جهان اسالم 

 17 .....................................................................................................  محور مقاومتآینده همگرایی در جهان اسالم با تأکید بر 

 16  ...................................................  گرایی در افغانستان ای در آسیای مرکزی، با بررسی تأثیر افراط آینده همگرایی منطقه

 15 ...................................  5303های شگفتی ساز اقتصادی عربستان سعودی بر اساس سند توسعه  پژوهی پتانسیل آینده

 11 .............................................................................................. های تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک جهان اسالم پژوهی پیشران آینده

 13 ......................................... پژوهی تعامالت علمی ایران با کشورهای اسالمی و جایگاه ایران در آینده جهان اسالم  آینده

 73 ........................................................................................  تمدنی: رویکردی نوین در تبیین آینده جهان اسالمپژوهی  آینده

 74 .................................................................................................................... پژوهی داعش؛ از فردای فروپاشی سرزمینی آینده

 75 .................................................................................................  پژوهی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسالم آینده

 70 ........................................................  پژوهی روابط روسیه و مصر و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران در خاورمیانه آینده

 71 ..................................................................................  غربی  پژوهی سیاست و امنیت در جهان اسالم و آسیای جنوب آینده
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 76  ....................................  پژوهی نظام تبلیغات دینی در جهان اسالم در بستر تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات آینده

 75 ...........................  حیط زیستی ایران با کشورهای اسالمی و جایگاه ایران در آینده جهان اسالمنگاری تعامالت م آینده

 71 .................................................................................  جهان اسالم گرایی در های جغرافیایی منطقه بازنمایی انتقادی زمینه

 73 .......................................................................  )با محوریت غرب آسیا( بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسالم

 SWOT  ...................................................  63بررسی اقتصاد نفتی کشورهای مسلمان در سیاست پترودالر بر اساس مدل 

 64  ........................................................................................................  ی جهان اسالمپژوه آیندهبررسی الزامات روش شناسانه 

 65  ....................................................................................................................................  بررسی امنیت انرژی کشورهای اسالمی

 60  ..........................................................  گرایی بررسی اهمیت استراتژیک سوریه برای جمهوری اسالمی ایران از منظر واقع

 61  ....................  4141انداز  جایی جمعیت در چشم های اجتماعی در عراق: با تکیه بر شاخص جابه ارضبررسی آینده تع

 63  .....................  بررسی تأثیر تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسیا بر همگرایی کشورهای اسالمی )با تأکید بر عراق و سوریه(

 66  ...............................................................  جمهوری اسالمی ایرانبررسی تأثیر حمایت از محور مقاومت بر محیط امنیتی 

 65  ..................................................................................  تحول ژئوپلیتیک شیعه با تأثیرپذیری از فرآیند جهانی شدنبررسی 

 61  .....................................................  ای و ساختاری در دهه آینده بررسی تحوالت بزرگ منطقه غرب آسیا: تغییرات ریشه

 63  ...............................................................................  سوره نور 77بررسی تطبیقی آینده سیاسی جهان اسالم بر اساس آیه 

 53 ..............................................................................  جهان اسالمهای نظری در رابطه با نابرابری و عدالت در  بررسی چالش

 54 ..........................................  بررسی چشم انداز روابط ایران و عمان و امکان سنجی نزدیکی این کشور به محور مقاومت

 55 .................................................................................... ی مصر( ر آینده جهان اسالم )مطالعه موردبررسی روندهای حاکم ب

ن )مطالعه های هیدروپلیتیک شرق ایران و تأثیرآن بر امنیت ملی کشور جمهوری اسالمی ایرا ها و چالش بررسی فرصت

 50 .....................................................................................................................................................................  موردی رود هیرمند(

 51 ..............  شمسی 4141ای عربستان سعودی در افق  های منطقه بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه پترواسالم بر سیاست

 57 ..................................................................  بررسی نقش عربستان سعودی در منازعات بینادینی و مذهبی در شاخ آفریقا

 56  ........................  اسالم از دیدگاه مقام معظم رهبریبررسی نقش فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی در آینده جهان 

 55 ....................................................................................................  ها در آینده تمدن اسالمی ها و ارزش بررسی نقش فرهنگ

 51 ..........  )ایران، ترکیه، عربستان، مصر( درآینده ژئوپولیتیک جهان اسالم ای خاورمیانه های منطقه بررسی نقش قدرت

 13 ...............................................................................  جهان اسالمالملل بر همگرایی  بررسی نقش کارکرد هژمونی نظام بین

 14 .....................................  های مدنی( و رویکرد لیبرالیسم ی مفهوم صلح و امنیت در قرآن کریم )سوره بررسی و مقایسه

 15 .............................................................................................................................................  بهداشت و سالمت در جهان اسالم

 10 .....................................................................................  آموزش عالی و آیندۀ همگرایی کشورهای اسالمیشدن  المللی بین

 17 .....................................................  امریکاهای کشتار جمعی در خاورمیانه و شمال آفریقا و منافع  پویایی گسترش سالح

 16  .........................................................................................................  شناختی در تعامل با محیط های انسان های انگاره پیامد

 15 ..................................................................................................................................  تاثیر فضای مجازی بر گردهمایی اربعین

 11 ...................................................................................................  تأثیر برجام بر جایگاه ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایران

 13 ........................................................................  های امنیتی جهان اسالم تأثیر حضور ناتو در منطقه خلیج فارس بر چالش

 33 ..............................................................................................  سیاست و رفتار کشورهای آسیای مرکزی تأثیر ژئوپلیتیک بر

 34 ...............................................  های نظامی بر آینده امنیت در جهان اسالم تأثیر مداخالت نظامی آمریکا از طریق کمک

 35 ............  پروری بر فرآیند توسعه اجتماعی در جهان اسالم )با تأکید بر آرای شیخ محمد عبده و امیرکبیر( تأثیر نخبه

 30 .......................................................................................................................................  اسالم تأملی کوتاه دربارۀ آیندۀ جهان
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 31 ...........  اجتماع علمی ایرانی اسالمی در« آزادی گفتگویی آکادمیک»تبارشناسی آینده یک تحول فرهنگی: ظرفیت ـ توان 

 37 ........  های رهبر معظم انقالب اسالمی و بازتاب آن در جهان اسالم جانبه در اندیشه تبیین راهبردهای دفاع ملی و دفاع همه

أکید بر تولید و حمایت از کاالی ایرانی( در تولید امنیت پایدار مبتنی بر گفتمان مقام تبیین نقش اقتصاد مقاومتی )با ت

 35 .................................................................................................................................................................................  معظم رهبری

گرایی کشورهای منطقه غرب آسیا و اتخاذ راهبرد دفاعی مناسب کشور جمهوری اسالمی  ایران بر هم  تبیین نقش

 33 ................................................................................................................................................................................................  ایران

آسیا و امنیت  جلوگیری گسترش تروریسم در کشورهای غربتبیین نقش ژئوپلیتیک مقاومت )ژئوپلیتیک شیعه( بر 

 433  ..........................................................................................................................................  ملی کشور جمهوری اسالمی ایران

 434  ................................................................................................  4141تحلیل نظری، از نسبت اسالم با جهان واقع در افق 

 435  .......................................................  پژوهی در ایران از منظر تبیین جایگاه جهان اسالم تحلیلی بر روند مطالعات آینده

 430  .........................................................................  های اجتماعی مدیریت دگرگونیضرورت  تحوالت جوامع جهان اسالم و

 431  ......................................................................  تسری دمینووار منازعات؛ عامل بازدارنده و نابودکننده شبکه خلیج فارس

 437  ...............................................................................  جهان اسالم و آیندۀ توسعه در کشورهای اسالمی بوم زیست تشکیل

 436  .........................................................................   جهان اسالم تصویرپردازی از آینده تأثیرات فرهنگی انقالب اسالمی در

 435  ........................................................ بینی آینده کشورهای اسالمی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیشتقویت روابط 

 431  .............  ی زیست محیطی در کشورهای اسالمیها تکنولوژی زیست حسگر، راهکاری نوین جهت شناسایی و پایش آلودگی

 433  .....................................................................  4141به مثابه راهبردی برای جهان اسالم در افق « تمدن نوین اسالمی»

 444  ........................  و دو قطب جهان اسالم ای  قدرت منطقه دو ایران و عربستان به عنوان صلح در آینده روابط جایگاه

 445  ....................................................................................................................  جایگاه امنیت ژئوپلیتیک ایران در جهان اسالم

 440  ......................................................................................................  ای غرب آسیا جایگاه ایران در آینده نظم امنیت منطقه

 441  ...................................................................  )ش( 4141در افق  جایگاه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسالم

 447  ....................................................  )با تأکید بر محور مقاومت( کاربست دیپلماسی دفاعی ایران در غرب آسیاجایگاه و 

 445  ..............................................................  پژوهی صدور فرهنگی انقالب اسالمی در جهان اسالم چارچوب مفهومی آینده

 443  ..............................................................................................................  های هیدروپلیتیک در خاورمیانه ها و فرصت چالش

 453  ................  ستحاله و تعارض تا تعامل روشمندهای اسالمی؛ از ا های اسناد حقوق بشری در رویارویی با آموزه چالش

 454  ...........  المللی ای مشترک در غرب آسیا و تبیین راهکارهای حقوقی بین های رودخانه برداری از آب های بهره چالش

 455  .............................................................................  های ضدامنیتی داعش در جهان اسالم  انداز ژئوپلیتیکی فعالیت چشم

 450  .....................................  برای همگرایی در میان جوامع اسالمیانداز همگرایی در جهان اسالم: ارائه مدلی نوین  چشم

 451  ..............................................................  چیستی تکنولوژی فقهی و جایگاه راهبردی آن در ایجاد تمدن عظیم اسالمی

 457  ....................................................................................  چیستی، چرایی و چگونگی مناسبات حاکم بر آینده جهان اسالم

 456  ................................  حضور داعش در افغانستان و تاثیرآن بر امنیت منطقه آسیای مرکزی و جمهوری اسالمی ایران

 455  ..........................................................................  گرایی در آسیای جنوب غربی   های آبی مشترک: پیشران منطقه حوضه

 453  ............................................................................................. پژوهانه پژوهی در جهان اسالم؛ نگاهی آینده در ضرورت صلح

 404  ................................  دریافت اندیشمندان و مؤسسات معاصر ایرانی از تمدن نوین اسالمی در افق آینده جهان اسالم

 405  ...................................................................................  یک چارچوب مفهومی دشواره شهروندی در جهان اسالم؛ طراحی

 400  ......................................  گرایی فرهنگی منطقه دیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان و تاجیکستان با تأکید بر 

 401  .............................................................................  دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسالمی ایران
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های ژئوپلیتیکی در شبکه  چالشای جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم در پرتو تحوالت و  بانی جایگاه منطقه دیده

 407  ...................................................................................................................................................................  ای غرب آسیا منطقه

 406  ......................................................................... های منظر اسالمی الملل: نارسایی منظر غربی، فرصت دین در روابط بین

 405  .............................................................    ای آن در قبال ایران در دوران پسابرجام راهبردهای آمریکا و متحدان منطقه

 401  ......................................................................................................................  هراسی راهبردهای پیشگیری و مقابله با شیعه

 403  .........  های اجتماعی و تأثیرگذار عمومی در محیط امنیتی )با مطالعه موردی سوریه( گسترش سطح نفوذ در الیه راهکارهای

 413  .........................................................................  های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا بندی عوامل تأثیرگذار در بحران رتبه

 415  ............. سالمهای پیش روی جهان ا ها و چالش های نوین و ارتباطات در جهان اسالم: فضای مجازی؛ فرصت رسانه

 410  ...................................................................................................  های تأثیرگذار بر آینده گفتمان تمدن نوین اسالمی روند

 411  .............................  های رادیکال مذهبی روندهای فکری نیرومند در جغرافیای امنیتی ایران : بررسی موردی حرکت

 417  ......................................................................................  زمان در قرآن و روایات اسالمیـ  رویکردی بر بررسی سیال فضا

 415  .......................................................  ، تمدن نوین اسالمی و آینده جهان اسالم«قلمرو دین»رهیافت اعتدالی ـ انفکاکی

 411  .....................................................................................................  ی غرب آسیا ی جایگاه یمن در منطقه سناریوهای آینده

 413  ....................................................................................................................................  سناریوهای آینده روابط ایران و ترکیه

 473  ............................................ سناریوهای پیش روی نظام علم و فناوری فروپاشی علمی یا پیشران علمی جهان اسالم!

 474  ..........................................................................................  های بشری از دیدگاه اسالم  بندی چرایی فروپاشی تمدن سنخ

 475  ......................................................................................................  )امیدها و چالش ها( سنگال:اقتصاد نوظهور غرب افریقا

با تأکید بر سخنان مقام معظم  4141گرا در راستای افق  پرور و نخبه شناسه راهبردی مدارس ابتدایی نخبه

 470  ...............................................................................................................................................................  رهبری)مدظله العالی(

 471  ....................................................................  زبان بیداری چهارم عربی در خاورمیانۀ در حال گذارفارس؛ می شیوخ خلیج

 477  .........................................................  اسالم  اسالمی و رابطه آن با صلح در جهان  ضرورت پیوند میان مدرنیته و هویت

 477  .....................................................................................................................  بندی الگوهای برتر جنگ احتمالی آینده طیف

 475  ...............................................................................................................  ظرفیت گردشگری مذهبی در تقریب بین مذاهب

 471  .................................................................................................  نظامی در خاورمیانهظرفیت نظامی و دگرگونی در امنیت 

 473  ..............................................................................................  های راهبردی جهان اسالم در هندسه جهانی قدرت ظرفیت

 463  ..........................................................................................  ها و امیدها المللی؛ بیم عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین

 464  .....................  ای محور موازی امنیت عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران در محور مقاومت با ارائه الگویی منطقه

 465  ....................................................................................  جبهه فرهنگی مقاومت اسالمی در غرب آسیاپژوهی  عنوان: آینده

 460  ....................................................  عوامل عمده و کلیدی وقوع انقالب و کودتا در خاورمیانه عربی با روش دلفی فازی 

 461  ..............................................................................................................................  ای و آینده جهان اسالم های منطقه قدرت

 467  ..............................................................................................................................  ای و آینده جهان اسالم های منطقه قدرت

 466  ........................................................................  جهان اسالمهای سازمان یافته مجازی و مدیریت افکار عمومی در  کنش

 465  .................................................................................. سازی نفوذ در فرآیند پیدایش اُمت واحده مبانی اسالمی و ناکارآمد

 461  ............................................................  در آینده هندسه قدرت جهانی  مبانی نظری نقش ایران اسالمی و جهان اسالم

 463  ....... عیت حقوق بشر اسالمی مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبریمبانی، اهداف و الزامات )راهکارهای( احیاء و مرج

 453  .........................................................................................  مخاطرات محیطی و دیپلماسی شهری با تأکید بر گرد و غبار 

 454  ......................................................................  های فرهنگی، تمدنی آموزه مهدویت در تحقق تمدن نوین اسالمی مدلول
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 455  ........................  سکوالر و بنیادگرایی سلفیهای  مردم ساالری دینی راهکار حقوقی جهان اسالم برای گذر از جریان

پیشرفت در ایران و های  در بیوتکنولوژی و ضرورت ساز و اقتدارآفرین دگرگونهای  مصنوعات زیستی، نسل سوم فناوری

 450  ......................................................................................................................................................................  کشورهای اسالمی

 457  ..........................................................................................................  4131نسبت جهان اسالم با اقتصاد دیجیتال در افق 

 456  ..............................................................................  رار نظم اسالمینظریه مثلث امنیتی دنیای اسالم و تأثیر آن در استق

نفوذ نرم و تعیین عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا، با تأکید بر منویات مقام معظم 

 455  .......................................................................................................................................................................... العالی( )مدظلهرهبری

بررسی برنامه راهبردی آموزش و پرورش و ارائه دو رویکرد سیستمی و پست مدرن جهت تدوین برنامه راهبردی  نقد و
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 . ش. ه 4141ابرتصویر آینده منطقه در افق 

 چکیده

 رشدچنین هم و فراوان تحوالت و تغییر دلیل به. است آینده و کنونی یدنیا بارز ویژگی ،تغییر

 حجم ی سابقه بی افزایشیکدیگر و  ازآنها  یپذیرتأثیر و تعامالت میزان افزایش ،بازیگران تعداد

. است شده گذشته ازتر  کآشوبنا وتر  پیچیده بسیار دنیا ،اطالعات توزیع و تولید و سرعت

 اهمیت و نقش ،محیطی یمتغیرها ،پویایی و متالطم یها محیط چنین در که گفت توان می

 اخیر یها سال در «محیطی پایش» موضوع ،دلیل همین به. اند یافته آن سرنوشت در یبیشتر

 . است شده ارایه آن یبرا نیز یجدیدتر یها روش و گرفته قرار یتر یتوجه جد مورد

 و تغییر جریان در تنها نه تا دهد می را توانایی اینها  زمانبه سا ،پایش محیطی دانش چارچوب

 آینده تغییرات ضعیف عالیم و نوظهور یها پدیده از یبسیار بلکه ،قرار گیرند محیطی تحوالت

 ات و مراکز پژوهشی برایمؤسسلذا . کنند برداری بهره موفقیت جهت درآنها  از و نموده کشف را

 به و ساله همه جهان آینده از درست درکی دریافت و جهان روندهای کالن شناسایی و درک

تصویر  و روندها کالن درباره هایی گزارش ارایه و راهبردی مطالعات انجام به اقدام مستمر صورت

 . کنند می جهان آینده

فهم درستی از جهان روایت شده  ،فعاالنه تا کند می کمکجهان و منطقه  تصاویر آینده به توجه

درک منطق کشف تصاویر  ،همچنین از طرفی دیگر. جهانی داشتمؤسسات پژوهشی از سوی 

و منطبق بر منافع راهبردی منطقه آینده  از کالن روندهای روایتی بومی در ارایه ،طقهآینده من

س در این مقاله سعی خواهد شد بر مبنای اسناد بر این اسا. کمک خواهد کرد ایران

 ،در پژوهش فعلی. اشاره شود ش. ه 4141به ابرتصویر آینده منطقه در افق  ،انه دنیاپژوه آینده

جهان و  ش روندهای کلیدییشناسایی ابرتصویر آینده از تحلیل محتوای مطالعات پادر راستای 

 . از نظرات خبرگان استفاده شده است ،و جهت اعتباریابی نتایجمنطقه 

 روندها ،پژوهی آینده ،ابر تصویر ،محیط ،آینده ها: کلیدواژه
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 و وضعیت ها  بوم زیستاثر تغییرات اقلیمی بر 

 خاورمیانه اجتماعیـ  اقتصادی

 چکیده

این موضوع در هر . باعث پدیده تغییرات اقلیمی در جهان شده استای  افزایش گازهای گلخانه

در این پژوهش اثر . قرار دهد تأثیرمتفاوتی حیات ساکنین را تحت به طور  تواند می منطقه

منطقه خاورمیانه دارای . منطقه خاورمیانه برشمرده شده استهای  بوم زیستتغییرات اقلیمی بر 

 . مسلمان اما با تنوع گسترده فرهنگی اقتصادی مذهبی و زبانی است عمدتاًمردمانی 

 ،جنگ ،باعث کاهش کیفیت زندگی.. .و سیالب ،خشکسالی ،مواردی چون گرد و غبار

 ،عدم امنیت اجتماعی ،بیماری گیری همهمشکالت سالمتی و  ،خشونت ،ناخواستههای  مهاجرت

 آگاهی از وضعیت موجود و ابعاد فجایع پیش رو. ی خواهد شدنشین حاشیهبنیادگرایی مذهبی و 

 . گذار باشدتأثیرآینده و تصمیم گیری مسئولین های  ریزی برنامهتواند در  می

 بوم، خاورمیانه تغییرات اقلیمی، زیست ها: کلیدواژه
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راهبردی قدرت نرم انقالب اسالمی بر اساس گفتمان ارائه الگوی 
 مقام معظم رهبری و بازتاب آن در جهان اسالم

 چکیده

لحاظ راهبردی بر اساس این تحقیق درصدد آن است تا قدرت نرم جمهوری اسالمی را به 

بازخوانی اندیشۀ . بررسی قرار دهد منظومۀ فکری مقام معظم رهبری در جهان اسالم مورد

 به ،برای شناخت مسیر انقالب اسالمی ،ترین اسناد باالدستی عنوان یکی از اصلی  رهبری به

گیری از این  رهمثابه چراغی فراراه مسئوالن نظام کامالً ضروری و الزم است تا بتوانند با به 

البته . های مختلف بپردازند رهنمودها به ترسیم نقشۀ راه برای پیشرفت و توسعۀ کشور در حوزه

در تمام  پرداختن به این مهم زمانی ممکن و میسر است که اندیشۀ معظم له در ابعاد مختلف و

نگاه راهبردی . کامل و جامع درک و فهم شودبه طور  های قدرت ملی های مربوط به مؤلفه حوزه

معظم له به مقولۀ قدرت نرم انقالب اسالمی در این تحقیق نقطۀ عطفی است برای اینکه با 

شناسی و واکاوی دالیل عدم  لذا آسیب ،منظومۀ فکری ایشان در این حوزه بیشتر آشنا شویم

 ،و دکترین قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم ها سیاست ،تحقق کامل اهداف

ای تدوین الگوی راهبردی در حوزۀ قدرت نرم بر اساس گفتمان مقام معظم رهبری که بر

 . نماید های دین مبین اسالم است ضروری می بینی توحیدی و آموزه منبعث از جهان

و فقدان  چهار دهه از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ازگذشت بیش  رغم علی

اتالف  و ها سیاستباعث تناقض در  تواند می ،ری اسالمی ایرانچنین الگویی راهبردی در جمهو

برای ارائه پاسخ . باشد کشوربرای تقویت قدرت نرم در  ها فعالیتو  ها تالشمنابع و خنثی کردن 

ی متنوع ها روشی ترکیبی و ها روشاین تحقیق از  نیتدو درفرعی  سؤاالت ی واصل سؤالبه 

 در مستندات وهای معظم له  شامل تحلیل محتوای اندیشهاست که  شده  استفادهتحقیق کیفی 

                                                      

1 - abbasi201023@yahoo. com 

2 - msh. shabani110@gmail. com 

mailto:abbasi%20201023@yahoo.com
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 ومفاهیم  ،ی بازکدگذار پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ،قدرت نرم انقالب اسالمی حوزه

ی محوری مرتبط با حوزه قدرت نرم انقالب را استخراج و به تحلیل محتوای آن ها مقوله

برفی تا اشباع  گولهطریق روش  از مطالعات نظری جامان پس ازاین تحقیق . پرداخته است

احصاء  منظور  به ،قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران شمندانیاند ونفر از خبرگان  03نظری با 

شکاف میان گفتمان  لیتحل وقدرت نرم انقالب اسالمی  حوزه درتجربیات موفق و ناموفق کشور 

برای ارائه الگوی  ها دادهروابط بین این  کشف وموجود  تیوضع وهای رهبری با تجربیات  اندیشه

ی ارائه مدل پارادایمی تحقیق داده بنیاد در حوزه قدرت نرم برا ،تینها درراهبردی قدرت نرم 

 . است گرفته انجام هدفمند ومصاحبه باز  ،انقالب اسالمی

این حوزه به شرحی که  موانع الگوی راهبردی در رفع واصلی تحقیق  سؤالراستای پاسخ به  در

 ازو بررسی نظرات جامعه آماری با استفاده  ها نامه پرسشی آور جمع ازدر هر مرحله پس 

اقدام و در ادامه به  ها داده لیوتحل هیتجزمحتوا نسبت به  لیتحل وی آماری ها روشو  ها کیتکن

گیری کلی  تبنابراین جه؛ است شده  پرداختهتحقیق نیز  سؤالیی به گو پاسخبندی و  جمع

 والگویی مناسب برای راهنمایی  عنوان  بهماهیت الگوی قدرت نرم انقالب اسالمی تعیین و 

 را کشوری قدرت نرم راهبردهااین حوزه قصد تدوین  دری که طراحان ان ومحقق ریسابه  کمک

 . پیشنهاد گردیده است ،دارند

جمهوری  ،یراهبرد یالگو ،دکترین ،مقام معظم رهبری ،گفتمان ،نرم قدرت ها: کلیدواژه

 جهان اسالم ،اسالمی ایران
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 یمالسا یاهروشک رد یهاگشناد یاه پژوهش ارزیابی
                (اهراکهار و یسانش بیسآ)

 چکیده

. است داده اختصاص خود به را جهان جمعیت چهارم یک حدود ،کشور 75 با اسالم جهان

 در نیز پژوهشی و علمی نظر از ،صنعتی تولیدات در ماندگی عقب بر عالوه اسالمی کشورهای

 سهم که است واقعیت این دهنده  نشان علمیهای  ارزیابی. برند می بسر نامطلوبی وضعیت

 تولیدات. است اندک بسیار جهان علمی تولیدات کل از ،علمی تولیدات در اسالمی کشورهای

 برای حیاتی نقش امروزه ،کشورها علمی سیستم فعالیت از مهمی معیار عنوان به علمی

 اسالمی کشورهای برخی اخیر سالیان در. دارد یالملل بین و ملی سطوح در گیر تصمیم نهادهای

 ،علمیهای  زمینه در تر فعال حضور برای دیگر کشورهای برخی و مصر ،ترکیه ،ایران جمله از

 مجالت در کشورها این علمی تولیدات میزان افزایشآن  نتیجه که دادند انجام بسیار یها تالش

 . است بوده علمی معتبر های پایگاه و

 تعامل عدم و ها پژوهش بودن کاربردی عدم به توان می پژوهشی نظام یها آسیب ینتر مهم از

 برای پژوهشی منابع خرید لزوم نظیر راهکارهایی. نمود اشارهها  دانشگاه و صنعت بین

 انمند عالقه خربد قدرت بردن باال و کاربردی اما کوچک ظاهر به موضوعات به توجه ،ها دانشگاه

 هرچند. بخشد بهبود را اسالم جهان در علم تولید وضعیت حدودی تا تواند می پژوهش به

 و علمی یها فعالیت نیازمند ،خود تاریخی و واقعی جایگاه به رسیدن تا اسالمی کشورهای

 . باشند می سطوح همه در بنیادین پژوهشی

  اسالم جهان شناسی، آسیب ،دانشگاه ،پژوهش ،علم تولید ها: کلیدواژه

                                                      

1 ـ   mmohiqi@mail. um. ac. ir 

2 ـ   kazemmoheghi@yahoo. com 

3 ـ   ma. alkinani@mail. um. ac. ir 

mailto:ma.alkinani@mail.um.ac.ir
mailto:ma.alkinani@mail.um.ac.ir
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 ازبکستان و گسترش گردشگری دینی

 چکیده

به مسافرت زیارت  ،شود می گردشگری دینی که گاه از آن با عنوان گردشگری ایمانی نیز یاد

یا صرفاً  د با هدف تبلیغ امر دینیتوان می گردد؛ این امر می اطالقمحور فرد یا گروهی مشخص 

ی امر گذارتأثیر امروزه و با گسترش مقوله ارتباطات حقیقی و مجازی و. تفریحی مومنانه باشد

مهم هایی  اهمیت گردشگری یا توریسم دینی بیش از پیش و در حوزه ،ارتباطات میان فرهنگی

داشتن جایگاهی ویژه در . مقوله فرهنگی خود را شناسانده استچون اقتصاد و سیاست در کنار 

ازبکستان را به یکی از مراکز برجسته در این حوزه تبدیل کرده است؛ امری که  ،میراث دینی

هدف این . ان این کشور نیز به جد مورد توجه قرار گرفته استگذار سیاستبنظر از سوی 

های  دینی از سوی دولت ازبکستان و رسانهپژوهش بررسی روند توجه به مقوله گردشگری 

منتشره های  گزارش آوری جمعجهت انجام این پژوهش به . انگلیسی زبان در سالیان اخیر است

نتیجه این . اقدام شدآنها  بندی و تحلیل رسمی و غیررسمی و پس از آن دستههای  از رسانه

های  تصوف و ابنیه و آئین ألهمس که دولت ازبکستان با تمرکز کردن بر دهد می پژوهش نشان

به گسترش گردشگری صوفیانه در ذیل مقوله گردشگری دینی همت گمارده  ،وابسته به آن

 . است

 گردشگری صوفیانه ،ی توریسمگذار سیاست ،تصوف ،ازبکستان ،گردشگری دینی ها: کلیدواژه

 

 

 

  

                                                      

1 ـ   salari. id@gmail. com 



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

55 

با رویکرد  4141ایران در افق  جمهوری اسالمیاستراتژی ملی انرژی 
 الگوی پیشرفت اقتصادی کشورهای اسالمی ،اقتصاد مقاومتی

 چکیده

 عنوان منظومه کامل در مسائل اقتصادی از سوی  اتخاذ استراتژی اقتصاد مقاومتی به

به عنوان بهترین گزینه جهت ایجاد پیشرفت اقتصادی و ( مدظله العالی) ای منهامام خا

ی صنعتی در شرایط مقابله با تهدیدات دشمن  توسعه. دباش میی صنعتی  یابی به توسعه دست

توان مقابله  ،ای استوار گردد که در شرایط سخت و دشوار مانند تحریم بایست بر اساس پایه می

 ،کشاورزی و تغذیه) چهار پارادایم ،به طور کلی. و دچار خدشه نگردد ودهو مقاومت را دارا ب

از طریق هر یک از این  توان میبرای صنعتی شدن وجود دارد که ( نظامی و انرژی ،حمل و نقل

« صنعت پایه»یک صنعت به عنوان  ،ی صنعتی در توسعه. به این مهم دست یافت ،ها پارادایم

د و استراتژی ملی انرژی بهترین گزینه برای ایجاد توسعه گیر میمبنای صنعتی شدن قرار 

به عنوان یک استراتژی رفت و « شاتل استراتژی»استفاده از مدل  ،از این جهت. صنعتی است

هدف این استراتژی تبدیل . ریزی استراتژی ملی انرژی قرار گرفته است مبنای طرح ،برگشتی

دانش انرژی و همچنین  ،انرژیهای  فرآورده ،یی انرژ صادرکننده»شدن کشور ایران به 

لذا در این مقاله سعی شده تا با روش تبیینی اتخاذ شاتل استراتژی در . است« تکنولوژی انرژی

این توسعه . مشخص گردد ،سازی و گسترش این صنعت در ابعاد مختلف صنعت انرژی و فعال

تهدیدهای دشمن باشد و عالوه بر  وجه آفندی و تهاجمی علیه ،در اقتصاد مقاومتی تواند می

رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای جهان اسالم و عدم  ،ها خنثی نمودن فشارها و تهدید

 . وابستگی را به ارمغان آورد

 استراتژی ملی انرژی ،توسعه صنعتی ،پیشرفت اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   sahragard14@chmail. ir 

2 ـ   jebelli2313@chmail. ir 
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 نهادگرایی و آینده جهان اسالم ،اسالم سیاسی

 چکیده

اسالم سیاسی از حدود صد سال پیش با فروپاشی خالفت در دولت عثمانی و در جهان اهل 

به دنبال ظهور  ،و به دنبال آن با تحوالتی مانند انقالب مشروطه و حوادث پس از آن ،سنت

. بروجردی در ایران و جهان تشیّع ظهور یافتفداییان اسالم و سپس با رحلت حضرت آیت اهلل 

 گرایی جایگزینی برای دنیوی ،اسالم سیاسی از یک سو گسست از اسالم سنتی و از سوی دیگر

المسلمین در کشورهای  اسالم سیاسی چه در کسوت اخوان. شود محسوب می( سکوالریسم)

ها رقم زده  ی این سالتحوالت عظیمی را ط ،عربی و چه به صورت جمهوری اسالمی در ایران

ها برای بقا و حفظ  جهان امروز دستخوش تحوالتی عظیم است که دولت ،در عین حال. است

  .قدرت و مشروعیت خود باید موضعی متناسب با آن اتخاذ کنند

پرسشی که این نوشتار به دنبال پاسخ به آن است این است که اسالم سیاسی در ارتباط با 

یکی حرکت به  ،آید سناریوهایی که به ذهن می. تخاذ خواهد کردجهان امروز چه موضعی ا

سمت سکوالر شدن و تبدیل شدن اسالم به امری فردی و شخصی؛ اصالح و بازسازی و روزآمد 

شدن اندیشه سیاسی اسالم و بقای آن در شکلی روزآمد؛ بازسازی نهادی اسالم سیاسی و 

اجتماعی و نظامی با  ،سی و چالش سیاسیغیرشخصی شدن آن؛ و حفظ مواضع اولیه اسالم سیا

  .جهان مدرن است

اسالم  ،مدعای این نوشتار این است که با توجه به نفوذ و نقش دین در جهان اسالم و ایران

به صورت نهادینه ساختن خود در قالب نهادهایی مانند قوانین و  ،سیاسی حداقل در ایران

  .شخاص کمرنگ خواهد شدشریعت به بقای خود ادامه خواهد داد و نقش ا

 شریعت ،نهادگرایی ،اسالم سیاسی ها: کلیدواژه
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 گرایی دینی در افغانستان و نقش آن در واگرایی  افراطی
 جهان اسالم

 چکیده

با  تواند میدر فضاهای جغرافیای  ،گرایی به علت پیچیدگی و ابعاد گسترده آن پدیده افراطی

کلی تصویر غالب در مورد به طور  .رویکردهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

( طبیعی و انسانی) گرایی دینی در افغانستان با توجه به شرایط جغرافیایی های افراطی ریشه

اقتصادی و ـ  ماندگی فرهنگی و رفاهی عقب ،ناسازگاری با دنیا خارج ،مرکزگریزی ،نفوذپذیری

از مکاتب آنها  که مبانی فکری  ی داخلی کشور طی چند دهه در افغانستان؛ در حالیها بحران

این مقاله . شده باشد  شمال قاره افریقا گرفتهتا جنوب غربی آسیا  ،قاره هند که از شبه مختلف

گرایی دینی در افغانستان و نقش آن در  ای افراطی پدیده گیری شکلدر راستای بررسی و علل 

گرایی با خروج شوری از افغانستان و زمینه پیدایش  پدیده افراطی. واگرایی جهان اسالم است

سپتامبر و چه بعد از  44ای  و جهانی پیش از حادثهای  منطقه یها قدرتدر تبانی با  ها وهگراین 

. نقش داشته باشد تواند میدر افغانستان آنها  یها فعالیتای رشد و ادامه  آن؛ در زمینه

گرایی و پدیدار شدن  شماری در جهت هم کشورهای جهان اسالم به لحاظ داشتن مشترکات بی

دارند؛ اما نظر به شرایط  ی در عرصه نظام نوین جهانی راالملل بینو ای  همنطق به قدرت

اختالفات سیاسی و  ،های مذهبی و قومی اعم تفاوتبه طور  آمده چه داخلی و خارجی که پیش

وابستگی سیاسی و اقتصادی در تقابل  ،ی برتر جهان اسالمها قدرترقابت میان  ،سرزمینی

گرایی  ای افراطی اخص پدیدهبه طور  ی بزرگ مانند آمریکا وها درتقثباتی و وابسته بودن به  بی

 . نقش داشته باشد تواند میست که در واگرایی جهان اسالم اهای  مؤلفه

  افغانستان ،واگرایی ،دینیگرایی  افراطی ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

                                                      

1 ـ   janparvar@um. ac. ir 

2 ـ   sias. noori5@gmail. com 
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 تروریستی در غرب آسیاهای  گروهاقتصاد سیاسی تروریسم و 

 چکیده

تماعی بشر به عنوان یک پدیده جتروریستی در طول تاریخ زندگی اهای  گروهاگرچه تروریسم و 

ویژه اما افزایش اقدامات تروریستی به اشکال مختلف طی سه دهه گذشته به  ،وجود داشته است

یکی از . مورد توجه قرار گیرد در منطقه غرب آسیا موجب شده است تا ابعاد مختلف این پدیده

تروریستی دارد های  گروهتقویت یا تضعیف  ،استمرار ،گیری شکل زیادی در تأثیر ابعاد مهمی که

یکی از عناصر کلیدی در بحث اقتصاد . تروریستی استهای  گروه بعد اقتصادی تروریسم و به

این موضوع هم از جهت گرایش افراد به . سیاسی تروریسم بحث ارتباط اقتصاد و تروریسم است

تروریستی و هم از جهت مبارزه با تروریسم های  گروهمالی  تأمین هم از جهت ،تروریست شدن

با تروریسم رابطه تروریسم با ها  دولت در بحث نحوه ارتباط سیاست. دارای اهمیت زیادی است

عوامل و اقدامات  تأثیر این امر از یک جهت به. دکن می عنا و مفهوم خاصی پیدااقتصاد م

تروریستی های  زمانسااقتصادی بر ترویج و توسعه و گسترش تروریسم در سطح فردی و سطح 

اقتصادی در ی ها فعالیتتروریسم و اقدامات تروریستی بر  تأثیر مرتبط است و از سوی دیگر به

تروریستی چگونه منابع های  گروهبررسی این موضوع است که درصدد  این مقاله. یک منطقه

تصمیم به حمایت از ها  دولت ند و اینکه که چرا برخیکن می تأمین مالی مورد نیاز خود را

 . ندگیر می تروریسم

 اقتصاد سیاسی ،غرب آسیا ،تروریستیهای  گروه ،تروریسم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   sabbaghian@ut. ac. ir 
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 اسالم جهان در...( و سایبری) آیندههای  جنگ و امنیت

 اسالم جهان در امنیت و سیاست آینده

 چکیده

 تغییر دانیم می ما االن که آنطور را جنگ جنبه هر عمالً (future technology) آینده فناوری

 های جنگ. است اسالم جهان ملی امنیت های چالش ترین تپراهمی از موضوع این و دهد، می

 از آن پیشرفته تحقیقات بودجه که است «مدرن پست دوره» های تکنولوژی بر مبتنی آینده

 «مارتین الکهید» مانند سازی اسلحه های غول و جهانی بزرگ های قدرت نظامی نهادهای سوی

 .شود می مینتأ

 زیستی یافته بهبود سربازان ؛(cyberspace) مجازی فضای در جنگ آینده، های جنگ

(biologically enhanced soldiers ،)مصنوعی هوش (artificial intelligence ،)

 را اطالعات تواند می که(، autonomous weapons systems) خودمختار های سیستم

: ACTUV) آمریکا شکارچی زیردریایی مانند) نماید سریع عملیات به اقدام و کند پردازش

 .است مالی تعامالت و بانکی نظام حوزه در بخصوص نرم های جنگ وعملیات روانی( 

 جهان ملی امنیت است، جدید های تکنولوژی بر مبتنی که آینده های جنگ متفاوت ماهیت

 دنیای لذا. دهد می قرار خطر در آمریکا آنها سرأ در و جهانی بزرگ های قدرت سوی از را اسالم

 ملی امنیت که است مسائلی به بیشتر توجه خواستار فناوری، و جنگ پیچیده و تحول حال در

 .باشد شده دیر اینکه از قبل نماید، می تهدید شدیداً را ما

 تحقیقاتی بودجه اختصاص دهیم؟ پاسخ رو پیش جدید امنیتی های چالش به توانیم می چگونه

 رادارهای سایبر، حوزه در تحقیقات برای سالیانه ملی ناخالص تولید از درصد پنج با برابر

 کاهش. است آینده های جنگ با مقابله برای آمادگی های الویت از مصنوعی هوش و الکترونیکی

. فرماندهان و سربازان آموزشی نظام تغییر و متعارف افزارهای جنگ حوزه در نظامی های هزینه

 شویتشس با مقابله برای مردم های توده به آموزش برای نخبگان به روانی عملیات پدافند تعلیم

 .بانکی نظام بازسازی و دشمن روانی عملیات طریق از مردم مغزی

  سایبر، جهان اسالم  : امنیت،ها کلیدواژه
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 جهان اسالمبا مقابله گروه اقدام در  سنجی امکان

 ( ایرانمطالعه موردی ) 

 چکیده

. شد تأسیس 5341 سال در هک االت متحده استیا خارجه امور وزارت ازبخشی  رانیا اقدام گروه

بخشی از جهان  هیعل یاقدامات تهاجم یت و هماهنگیرین گروه مدیا ،ا از برجامیکبا خروج آمر

 شرط 45 قالب در را یجامع اهداف ،گروه نیا سازندگان. است دار عهدهران را یااسالم به ویژه 

. اند ار قرار دادهیمختلف را در اخت یو ابزارهااند  داشته انیب ،ایکآمر خارجه امور ریوز ،پمپئو

 یتجار یمنف تراز ،یالملل بینهای  زمانسا و ها دولت به ایکآمر بالعوض های کمک ،نگرهک نیقوان

 االتیا ینظامهای  گاهیپا و ایکآمر به منطقه ینظام یوابستگ ،ها قدرت با مبادالت در ایکآمر

صرف  ،حال نیا با. خود هستندهای  یاستراتژسازی  ادهیدر پ اقدام گروه یاصل یابزارها متحده

 تواند می ن گروه قادر به پوشش دادن همه اهداف خود است و تا چه حدیا ایآ ،ینظر از دعاو

 ،یدر ابعاد مختلف حقوق سنجی امکان از مطالعات گیری بهرهن مقاله با یرا پوشش دهد؟ اآنها 

ر ییتا تغای  منطقه ل رفتاریاز تعد یفیط) ره اهدافیدا یو اقتصاد یزمان ،یاتیعمل ،یفن ،منابع

 53را مشخص و ( یم نظامیم تا تهاجم مستقیاز تحر یفیط) ن گروهیا یها روشو ( میرژ

ا و یکآمر یاعمال های سیاستدر  یکدامکه کو مشخص شده  بندی اولویتن کمم یاستراتژ

 بندی جمعدر  ،نیهمچن. ان تحقق برخوردار استکن امیشتریاز ب ها چالشدر تقابل با  یکدامک

برای  یجامع تقابل یاز راهبردهاای  هیطرح اول ،سنجی امکانبا در نظر گرفتن ابعاد مختلف 

 . از داردیگر نید یها پژوهشبه آنها  قیه البته بحث و تدقکارائه شده جهان اسالم 

 ابزارها ،اهداف ،سنجی امکان ،ایکآمر ،رانیگروه اقدام ا  ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   boghairyali@yahoo. com 
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 دفاع سایبری امنیت و

 چکیده

های  فضای مجازی فاصلهو  در دنیای امروز که ارتباطات جزء الینفک زندگی بشری شده است

 برخی مشکالت مثل اختالالت ارتباطی و ،کیلومتری بین افراد را از میان برداشته استمیلیون 

اطالعات ی  مانع از جابجایی بهینه اختالالتی را در این فضا ایجاد نموده و اینترنتیهای  ویروس

همین اساس افراد بسیاری به طور شخصی یا در غالب امنیتی سعی در حل این  بر. اند گشته

امروزه حتی دول مختلف برای پیشگیری یا خنثی کردن اینگونه حمالت . اند همشکل نمود

ودر این خصوص جرایم گوناگونی اند  چنین عواملی قدم برداشتهسازی  خنثی نسبت به کشف و

در دیرباز  نجا که کشور ایران ازآیی اندیشیده شده است از  راهکارهاآنها  برای شناسایی شده و

همیشه مورد تهاجم دول گوناگونی قرار  ،یکی برخوردار استژموقعیت استراتمنطقه و جهان از 

با تغییر رویکردهای بشر به سمت فناوری اطالعات و سمت و سوی حرکت انسان . داشته است

در ماهیت تهاجمات نیز تغیراتی  ،به سوی فناوری نوین در فضای مجازی تغیر مسیر یافته است

ین تر مهمعتقاد بسیاری از متخصصین امروزه جنگ سایبری از به ا ،پارادیمی رخ نموده است

جنگی که پیروزی در آن جز با دفاع هوشیاری و یاری آحاد . رود به شمار می انواع تهدیدات

لذا این مقاله بر آنست در مقدمات به معرفی و شناسایی . ملت و متخصصین میسر نخواهد شد

و آنها  مقابله بای ها روشو ها  و سپس به شیوعانواع بدافزارها و حمالت سایبری پرداخته 

 . مربوط که در این دفاع نقش کلیدی دارند بپردازدهای  ارگان

 امنیتیهای  سیاست ،دفاع سایبری ،جنگ سایبری ،پلیس سایبری ،ویروس ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   mehrdadboroon95@gmail. com 
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 و آینده تولید و ترویج ادبیات صلح در  علمیهای  انجمن

 جهان اسالم

 چکیده

و برخی از کشورها  موضوع: جهان اسالم به ویژه در خاورمیانه به شدت زخم خورده استطرح 

 ،باشد و تمامی کشورها با صلح حداکثری نمی منطقه حتی از صلح حداقلی نیز برخوردار

زند و هم میان  می خشونت هم در درون اکثر کشورهای اسالمی موج. فرسنگها فاصله دارند

را  (.. .و تخریب منازل و طبیعت ،آدم کشی ،خشونت ،جنگ) ن دردای. کشورهای اسالمی باهم

« تاریخ جنگ»متاسفانه در جهان اسالم با اینکه . توان درمان نمود می «علم»از جمله با تجویز 

اسالمی هنوز « تاریخ صلح»اما حتی  ،نگاشته شده است ،به صورت تفصیلی و در منابع متعدد

به اینکه در ابعاد مختلف و با رویکردهای مختلف علمی به  چه رسد ،به نگارش در نیامده است

از این رو الزم است که بحث صلح در آینده مورد توجه مصلحان این . بحث صلح پرداخته شود

 . قرار گیرد ها سرزمین

 ،گردد می همانگونه که نامشان نیز استنباط (Scientific Association) علمیهای  انجمنـ  

داوطلب است تا با رهیافتی علمی در زمینه مرتبط با رشته تحصیلی خود  اجتماعی از افراد

در ای  به صورت میان رشته ،یکی از موضوعاتی که در سراسر جهان. تالش علمی داشته باشند

با این وصف این . موضوع صلح است ،دگیر می علمی قرارهای  دستور کار بسیاری از انجمن

 . ایفا نمایندای  ن اسالم نقش بسیار سازندهتوانند از جمله در جها می نهادها

: یک: ( 5337) «مایکل بوروی»از نظر « جامعه شناسی»الگوی نظری: با الهام از چهار نوع ـ  

توان برای  می ،چهار: نقش عمومی سه: نقش انتقادی و ،دو نقش سیاستی ای، نقش حرفه

نقش  ،نقش سیاستی ای، فهعلمی نیز همین چهار کارکرد را قایل شد: نقش حرهای  انجمن

  .(ترویج علم)سازی  انتقادی و نقش عمومی

تولید و انتقال »دخیلند: نقش  ،علمیهای  در بحث تولید ادبیات صلح نیز هر چهار نقش انجمن

که با رسالت  «ترویج علم مرتبط با صلح»و نقش ای  که با رسالت حرفه« دانش مربوط به صلح

که با رسالت انتقادی و نقش  ،«شکافی ادبیات موجود صلحکالبد »علم و نقش سازی  عمومی

  اند. هماهنگ ،که با رسالت سیاستی ،«ی در زمینه صلحگذار سیاستطرح ایده برای »
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های  توان کارکرد برخی انجمن می ،با توجه به مطالعات در دست انجام ها: روش گردآوری دادهـ  

با این . مستندسازی نمود ،صلح به عنوان نمونه علمی در ایران را در زمینه تولید ادبیات برای

موجود گردآوری های  از طریق میدانی گردآوری شده و برخی نیز از دادهها  وصف بخشی از داده

 . خواهد شد ،تحلیل ثانویه ،علمیهای  شده از طریق اسنادی درباره انجمن

در جهان اسالم « لحص»مفهوم  ،از بین مفاهیمی که در موضوع سخن آمده است بندی: مفهوم

 و بیشینه( حداقلی) صلح مفهومی نسبی است و معنای کمینه. نیاز به معرفی بیشتری دارد

تطور معنایی صلح نیز از کمترین حد آن که نبود جنگ است به سوی دامنه . دارد( حداکثری)

در از جهت موضوعی نیز صلح را دست کم . یعنی صلح مثبت و سازنده و فراگیر است ،وسیع آن

 . توان بررسی نمود می باطبیعت و با دیگران در جهان اسالم ،با خدا ،چهار ارتباط: با خود

 ترویجی ،انتقادی ای، حرفه ،سیاستی ،صلح ،انجمن علمی :ها کلیدواژه
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 آموزش و پرورش در جهان اسالم با رویکرد توسعه انسانی

 چکیده

 طبیعتاًساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار هستند که  امروزه کشورهای مختلف جهان از

ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت  برنامه ،ها سیاستساختارهای فوق در هر کشوری بنا بر 

سو  یک آموزشی مواجهه هستیم که ازهای  در جهان اسالم با مجموعه متنوعی از نظام. است

اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از برخی به دلیل تطابق بیشتر وضعیت نظام با 

برخوردار بوده و از سوی تری  تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب ،امکانات

سنتی بر نظام آموزشی مدارس از بازدهی الزم برخوردار ی ها روشدیگر برخی نیز با حاکمیت 

 ها فرصت ،برخورداری از امکانات عدم ،منابع مالی مورد نیاز تأمین نبوده و به دلیل عدم

که با آموزش های  از سوی دیگر از مقوله ندباش می تجهیزات و شرایط الزم از آموزش پویا محروم

بنابراین هدف پژوهش . و پرورش ارتباط مستقیمی دارد آموزش و ارتقا نیروی انسانی است

. دباش می دیگر کشورها حاضر بررسی وضعیت آموزش و پرورش در جهان اسالم و مقایسه آن با

های  سال میانگین مورد انتظار ،تحصیلهای  سال میانگینهای  برای انجام این مقایسه از شاخص

دیگر مرتبط با های  و برخی شاخص( که جزیی از شاخص توسعه انسانی هستند) تحصیل

اده از با استف توان می فوق برای کشورهاهای  بعد از محاسبه شاخص. شود می استفاده آموزش

الزم را انجام داد و با های  مقایسه ،(.. .و ضریب همبستگی ،Tآزمون ) آماری مناسبی ها آزمون

 . آورده و پیشنهادات الزم را ارایه کرددست   به نتایج الزم را ،مناسبهای  استفاده از تحلیل

 توسعه انسانی ،رویکرد ،جهان اسالم ،آموزش و پرورش ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   qt3752@gmail. com 

2 ـ   saeedsheikhi2000@yahoo. com 

3 ـ   saeedsheikhi2000@yahoo. com 

mailto:saeedsheikhi2000@yahoo.com
mailto:saeedsheikhi2000@yahoo.com
mailto:saeedsheikhi2000@yahoo.com
mailto:saeedsheikhi2000@yahoo.com
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 پژوهی تعامالت علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی آینده

  براساس نقشه راه توانمندسازی جهان اسالم

  چکیده

 فرمودند:( ص) الشأن اسالم پیامبر عظیم

 4«. م و من أرادهما معاً فعلیه بالعلممن أراد الدنیا فعلیه بالعلم و من أراد اآلخرۀ فعلیه بالعل»

هر کس در پی آخرت است باید دنبال علم برود  ،هر کس در پی دنیا است باید دنبال علم برود»

 «. باید دنبال علم برود ،و هر کس دنبال هر دو است

گفتم غرب و آمریکا به برکت . باید کشورهای اسالمی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کنند»

انستند بر کشورهای دنیا مسلط شوند؛ یکی از ابزارهایشان علم بود؛ ثروت را هم با علم به علم تو

اما  ،گری و خباثت و سیاست به دست آوردند البته مقداری از ثروت را هم با فریب. دست آوردند

العلم سلطان من وجده صال و »روایتی است که فرمود: . باید علم پیدا کرد. علم هم مؤثر بود

. پنجۀ قوی پیدا خواهید کرد ،علم که پیدا کردید. باید علم پیدا کنید« . لم یجده صیل علیهمن 

 5«. پیچانند دست شما را می ،کسانی که دارای پنجۀ قوی هستند ،اگر علم نداشته باشید

نگاه مکتب اسالم نسبت به علم . آن است« علم مداری»های بنیادین مکتب اسالم یکی از ویژگی

در طول  ،آموزی بود که مسلمانان عالوه بر کسب علوم اسالمی در مکان جغرافیایی خود علمو 

گرفتن دیگر علوم آن سرزمین نیر کوتاهی نورزیده و در  فرا از ،تاریخ به هر سرزمینی راه یافتند

 . اعتنایی نشان ندادند بی ،برابر دانش دیگران

دار  طالیه ،زدهم میالدی به مدت حداقل چهار قرنمسلمانان از اوایل قرن نهم تا اواخر قرن دوا

رفته این  رفته ،اما از قرن سیزدهم میالدی به این طرف ،علم و دانش در سراسر گیتی بودند

مقاله حاضر در پی آن است تا از طریق تعامالت علمی و . دنیای غرب منتقل شد داری به سکان

حوزه علم و فناوری مسلمانان  ،راه راهبردیفناوری ایران با کشورهای اسالمی و براساس نقشه 

کمک  ،را ارتقا داده تا در نتیجه به بازگشت جهان اسالم به حوزه قدرت در آینده نه چندان دور
                                                      

 ( 433: 4011)به نقل از گلشنی،  411القریشی، النظام التربوی فی االسالم، ص  باقر شریفـ 4

های جهان اسالم و  دانشگاهکنندگان در اجالس جهانی اساتید  در دیدار شرکت ای )مد ظله(  بیانات امام خامنهـ 5

  (44: 4036، به نقل از اکبری، 54/33/34 بیداری اسالمی )

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
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 . مؤثر شود

است و  تحلیلی و پیمایشیـ  / توصیفی( کمی وکیفی) آمیخته ،روش تحقیق این پژوهش

. صورت گرفته است( پرسشنامه و مصاحبه) ای و میدانی ها به روش کتابخانه آوری داده جمع

نقشه راه توانمندسازی جهان اسالم آینده از طریق تعامالت »سؤال اصلی تحقیق عبارت است از 

 « علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی کدام است؟

تعامالت علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی  رسد میبه نظر »فرضیه اصلی این پژوهش؛ 

 . باشد می« . موجب توانمندسازی جهان اسالم در آینده خواهد شد ،براساس نقشه راه راهبردی

 نقشه راه  ،(جهان اسالم) کشورهای اسالمی ،علم و فناوری ،پژوهی آینده ها: کلیدواژه
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 الملل  مالی بین نتأمی های مالی اسالمی و سهم آن در آینده ابزار
 4141در افق 

 چکیده

تورم پایین و کاهش بیکاری بوده که  ،و پایدارزا  رشد درون ،از اهداف اصلی هر اقتصادی

چرا که نظام مالی و . دستیابی به این اهداف تنها با همراهی یک نظام مالی کارآمد میسر است

افزایش  ،گذاری ای در مهیا ساختن منابع جهت سرمایه ویژهنقش  ،مالی کارا تأمینابزارهای 

کند  های خارجی و هم چنین تخصیص بهینه و اثربخش منابع ایفا می میزان ورود سرمایه

های  موقعیت ،مالی درخور برای بخش واقعی اقتصاد تأمینبا  ،نتیجتاً یک نظام مالی توسعه یافته

های بزرگ  ولیکن وقوع بحران ،آورد وجود میمناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به 

افت بازار  5335به علت سقوط بازار سهام و ( 4353های  های سال نظیر بحران) اقتصادی

اعتبارات حاکی از ناتوانی و عدم موفقیت نظام مالی و ابزارهای مالی متعارف در تحقق اهداف 

 . کالن اقتصادی بوده است

با استفاده از تجربه سایر کشورها و روش  ،ی مالی اسالمیها مقاله حاضر ضمن معرفی ابزار

با ایجاد ارتباط و پیوند ( صکوک) توصیفی ـ تحلیلی نشان داده است که ابزارهای مالی اسالمی

های اقتصادی را کاهش داده فلذا  میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی احتمال وقوع بحران

توانند  یر از روند رو به رشدی برخوردار گردیده است و میهای اخ ها در دهه استفاده از این ابزار

المللی داشته و به عنوان جایگزینی مناسب  مالی بین تأمینسهم مناسبی در  4141تا سال 

این  ،از سوی دیگر گسترش ابزارهای اسالمی. مالی متعارف معرفی گردند تأمینبرای ابزار 

 ،تر که با ایجاد ارتباط اقتصادی بیشتر و محکم کند امکان را برای کشورهای اسالمی فراهم می

 . الملل داشته باشند گذاری بیشتری در مناسبات اقتصادی بینتأثیر

 های اقتصادی الملل؛ بحران مالی بین تأمینهای مالی اسالمی؛ صکوک؛  ابزار ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   hady. rahmani@gmail. com 
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 در جهان اسالم( اهل سنت) گرایی آینده اسالم

 ( 8101الی  8142از سال )

 چکیده

گیری دولت  شکل ،اشغال افغانستان توسط شوروی ،طی نیم قرن اخیر پیروزی انقالب اسالمی

گیری و  شکل ،به بعد 5344های عربی  انقالب ،5334سپتامبر  44حادثه  ،فغانستانطالبان در ا

گرایی در سطوح  های مختلف اسالم آفرینی خوانش فرصت مناسبی برای نقش.. .و شکست داعش

در تحقق اهداف خود ( اهل سنت) ها البته اکثر این جنبش. فروملی و فراملی ایجاد کرد ،ملی

در این مقاله . المللی نگردید و بینای  منطقه امر موجب حذف آنان از صحنهاما این  ،ناکام بودند

با  گرایی آینده اسالم ،و ناکامی داعش و دولت اخوانی در مصرای  منطقه با توجه به تحوالت

گفتمان و جهان  ،اجتماعی ،ها در چهار سطح لیتانی ای علت الیه گیری از روش تحلیل الیه بهره

در چه شرایطی قرار دارند و گرایان  اینکه اسالم. شود مند می ستعاره؛ نظامبینی و اسطوره و ا

باشد  سؤال اصلی مقاله می ،کجاست 5303جایگاه اسالمگرایان اهل سنت در جهان اسالم سال 

ها و  فضاهای فرصت و تهدید و عدم قطعیت ،ها ها و استخراج پیشران که با روش تحلیل الیه

و ترسیم سناریوها بررسی شده ( اهل سنت) فتمانی اسالمگراییشناخت سمت و سو و فضای گ

 . است

 پژوهی آینده ،های عربی انقالب ،گرایی افراط ،اهل سنت ،جهان اسالم ،گرایی اسالم ها: کلیدواژه
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 مدت آینده امنیت در خاورمیانه؛ نگاه میان

 چکیده

پردازد و در تالش برای کشف  این مقاله به بررسی تحوالت امنیتی آینده در خاورمیانه می

تر سوق دهد این مقاله در پی  ای امن مسیری است که منطقه را از یک وضعیت ناامن به آینده

ی خاورمیانه  ریویی برای آیندهپاسخ به این سوال است که با توجه به شرایط کنونی چه سنا

شود به این سوال  شناسی سناریو اکتشافی سعی می بینی نمود؟ بر اساس روش توان پیش می

 چهار سناریوی پیش رو در این مقاله عبارت است از:. پاسخ داده شود

روسیه و آمریکا برای به دست  ،های جهانی در منطقه با محوریت چین ـ تشدید رقابت قدرت4

 . حوزه نفوذ در منطقه آوردن

در جهت فروکش کردن جنگ و درگیری ( روسیه و آمریکا ،چین) های بزرگ ـ همکاری قدرت5

 . در منطقه

عربستان و ترکیه با محوریت سه ایدئولوژی  ،ایرانای  منطقه ـ تشدید درگیری بین سه قدرت0

 سلفی و اخوانی ،شیعی

این . ی بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقهبراای  منطقه زدایی و همکاری سه قدرت ـ تشنج1

کند هر یک از این سناریوها دارای نقاط ضعف و در عین حال قوتی  مقاله استدالل می

ریزی و آمادگی برای  ان در جهت برنامهگذار سیاستتواند برای  ها می این سناریو. هستند

 . مواجه با آینده مفید باشند

 زدایی تشنج ،تنش ،امنیت ،خاورمیانه ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   sh_p202@yahoo. com 
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 ،های بیداری تمدنی اندیشه سنجی محور نسبت ،آینده جهان اسالم
 ای بر سید قطب و آیت اهلل خامنه تأکید با

این کتاب با . کتاب المستقبل لهذالدین نگاشته متفکر بزرگ جهان اسالم سید قطب است

های  ای در سال  سط آیت اهلل سید علی خامنهتو« آینده در قلمرو اسالم»عنوان جالب و خالقانه 

دهه چهل شمسی و تکوین مبارزات و نهضت احیاگرانه شاگردان و همراهان امام خمینی در 

قطب در این رسالکه مختصر اما پر پیام برای جهان اسالم . به فارسی ترجمه شده است ،ایران

دین برنامه زندگی است و سودمند بودن مظاهر دینی زمانی است که  دهد میپس از آنکه نشان 

کند که  بینی خاص خود اثبات می با جهان ،ی حقایق باشد دهنده ی واقعیات و نشان نماینده

مبارزان گرای  ماجرای این کتاب در اندیشه و ایدئولوژی جهان اسالم. آینده در قلمرو اسالم است

های  که از اهم عوامل و کیفرخواست رسد میشود و کار بدانجا  م نمیخت جا اینانقالبی ایران به 

دفاعیات . این ترجمه است ،ها سال همان ،اش توسط رژیم شاه مترجم انقالبی آن در دستگیری

ای انقالب اسالمی با اندیشه سید قطب  برگی از تعامالت اندیشه ،مترجم در کنار مقدمه کتاب

د عینی اندیشه شیعی از تفاسیر خاص از سید قطب و البته البته بخاطر بع ،است که بعدها

مصر؛ کمتر مورد توجه قرار گرفت و بیشتر بر  خصوصاًهای عربی  سلفیت محقق شده جنبش

گرایی انقالب  گرایی و آینده حال آنکه اندیشه جهان اسالم. ها تمرکز شد ها و تفاوت فاصله

این بیان هرگز به معنای این همانی یا  ،دارد تری با سید قطب داشته و های وثیق اسالمی نسبت

سید قطب در . های انقالب اسالمی ایران به ایدئولوژی و اندیشه دیگری نیست تقلیل اندیشه

مواضعی دارد که طبعا دو برداشت داشته است یا او را « معالم فی الطریق»کتاب مذکور و نیز 

ایان افراطی و جهادی! مدعای مقاله حاضر گر اند یا رهبر اسالم شهید بیداری اسالمی پنداشته

اصالتا در دو روایت از آینده جهان  ،این است که این دوگانگی و شکاف ادراک شده و برساختی

توان به این دوگانگی که در انتظار دیگر  بدون تأمل در آینده جهان اسالم نمی. اسالم خانه دارد

آخرین رسالت  ،آینده اسالم. پایان داد ،های کالن جهان اسالم نیز هست ها و جنبش اندیشه

مفاهیمی هستند که در اندیشه سید قطب با هدف  ،امرانسانی و تکامل انسان ،امر جهانی ،الهی

                                                      

 استادیار گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادقـ 4
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را یک وظیفه  خاصی بر ضرورت جهانی شدن اسالم دارد و این تأکیدسید قطب . شوند تکرار می

کند: این دین فقط  اسالم معرفی می او کل زمین را دایره رسالت. کند و رسالت الهی قلمداد می

ها نیست بلکه موضوع آن انسان یعنی  اعالنی برای آزاد کردن انسان عرب و رسالتی خاص عرب

اسالم یک اعالن عام ( 55: 4051 ،سید قطب) .نوع انسان و جوالنگاه آن سرتاسر زمین است

وظیفه ( 56همان: ) .تهای غیرالهی اس برای آزاد کردن انسان در زمین از بند تمامی سلطه

 .خلع جاهلیت از رهبری بشر و به دست گرفتن این رهبری براساس برنامه خاص اسالم ،اسالم

 یک وظیفه معرفی کرده ،سید دگرگون ساختن نظام جاهلی موجود را از اساس( 537همان: )

ا روشن : با این همه آینده برای مدهد میو به مسلمین درباره آینده چنین نوید ( 53همان: )

در اطمینان ما نسبت به حاکمیت تواند  میاست و نبرد خونینی که علیه این آیین برپاست ن

 ( 533ـ  531: 4017 ،سید قطب) .مطلق اسالم در آینده خللی وارد سازد

سوای ) نزدیک و تفاهم آمیز سید قطب به آینده جهان اسالم ،بر این اساس مقاله نگاه مشترک

به رویکرد تمدنی رهبران ( در خصوص شیوه و مسیر و وضع حال رویکردهای منتسب به او

انقالب اسالمی ایران را تبیین و تطبیق کرده و این دستاورد را برای وصول به طرحی از آینده 

 . پندارد ضروری می( های شیعی و سنی ها و اندیشه سوای تعدد جنبش) جهان اسالم

برگزیده خدا یاد کرده و با استناد به آیاتی از سید قطب همچنین از مسلمانان به عنوان امت 

گوید شما بهترین امتی  میآنها  سوره بقره به 410سوره آل عمران یا آیه  443قرآن مانند آیه 

امت برگزیده خدا ( 1: 4051 ،سید قطب) .اید ها گزینش شده هستید که برای راهبری انسان

همگی در سایه  ،های مختلف و اقوام و رنگ رغم ترکیب یافتن از نژاد امت مسلمان است که علی

و یا خداوند این امت را برای تجسم بخشیدن به برنامه ( 435همان: ) .پرچم خدا قرار دارند

 ( 534ـ  535همان: ) .خودش به صحنه آورده است

رسالت مهم مسلمین در این  ،سازی آن بنابراین تالش برای گسترش فزاینده اسالم و جهانی

. ای دارد چنین خواستهآنها  که خداوند از« امت برگزیده»رسالتی برای این  ،یخ استبرهه از تار

ترین  بازآفرینی امت مسلمان برای به دست گرفتن رهبری بشر را یکی از مهم ،به همین دلیل

 . داند های راه می های خود در کتاب نشانه دغدغه

 ای اهلل خامنه جهان اسالم، بیداری تمدنی، سید قطب، آیت ها: کلیدواژه
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 یا ظهور تمدن نوین اسالمی ها تمدنآینده جهان؛ برخورد 

 چکیده

ی ها تمدن ،کنونی که تحوالت ژئوپلیتیکی جهانی با سرعت زیادی در جریان است عصردر 

از سوی . المللی ایفای نقش نمایند توانند در صحنۀ بین می موجود به عنوان بازیگرانی فعال

ای  در این مقاله با گردآوری مطالب از اسناد کتابخانه. اند وابسته ها تمدنابناء بشر به  ،دیگر

ی ها تمدنبه روش توصیفی تحلیلی با بیان نظریۀ برخورد  ،شامل کتب و مقاالت علمی پژوهشی

رآنی نظریۀ تمدن نوین اسالمی مقام معظم رهبری به بررسی ق  ساموئل هانتینگتون و دیدگاه

هدف از انجام این تحقیق کشف تمدنی است که . تطبیقی این دو پارادایم پرداخته شده است

با . ها را در جوامع بشری دارد قابلیت ماندگاری و ارضای نیازهای مادی و معنوی آحاد انسان

غربی نظیر هانتینگتون و فوکویاما در خصوص های اخیر اندیشمندان  گیری توجه به موضع

 ،ی غربیها تمدن) ها تمدنهای برخورد  ناتوانی نظام لیبرال دموکراسی در تحقق نظریه

و پایان تاریخ ( آمریکای التین و آفریقایی ،اسالو ارتدوکس ،هندی ،اسالمی ،ژاپنی ،کنفوسیوسی

و با پیشرفت روزافزون نظام اسالمی و دولت اسالمی در راستای تحقق کشور اسالمی به عنوان 

تمدن نوین اسالمی آیندۀ جهان را  رسد میهای تمدن اسالمی در چند دهۀ گذشته به نظر  پایه

 . رقم خواهد زد

 تمدن نوین اسالمی ،ان تاریخپای ،لیبرال دموکراسی ،ها تمدنبرخورد  ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      
1- Abedi. mohsen. dor@ut. ac. ir  
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 آینده سیاست عربستان در قبال سوریه

 چکیده

خاص عربستان همچون دیگر بازیگران بر اساس اهداف و منافع  ،از زمان شروع بحران در سوریه

بعد از مدت کوتاهی . های متفاوتی نسبت به تحوالت این کشور اتخاذ کرده است سیاست ،خود

. ریاض موضعی ضد حکومت اسد اتخاذ و فعاالنه برای سرنگونی آن تالش کرد ،ها از تشدید تنش

های سیاسی و دیپلماتیک تا نظامی را دربر  ای از تالش که طیف گسترده ،این اقدامات عربستان

با اهداف کالن این کشور در راستای تغییر نظم امنیتی منطقه به نفع خود صورت  ،دگیر می

ها در سوریه فرصتی برای تغییر وضعیت موجود به نفع  آغاز ناآرامی ،از نظر ریاض. گرفته است

برای  5344تا  5331های  خود است؛ بنابراین این کشور سیاست مبتنی بر دیپلماسی سال

یان دمشق و تهران را کنار گذاشت و با هدف به قدرت رساندن یک حکومت ضد ایجاد فاصله م

سال از جنگ داخلی  1هرچند با گذشت . به جنگ نیابتی روی آورد ،محور مقاومت در دمشق

دمشق با حمایت متحدان خود برنده این جنگ در میدان نبرد شده است و این به  ،سوریه

ود مبنی بر سرنگونی حکومت اسد از راه نظامی است معنای ناکامی عربستان در تحقق هدف خ

این مقاله ضمن . اما بدیهی است که هدف اصلی آن یعنی تغییر موازنه قدرت تغییر نکرده است

 دهد میبه این سوال پاسخ  ،بررسی تحول در سیاست خارجی عربستان در قبال بحران سوریه

یی روی خواهد آورد؟ فرضیه مقاله ها که ریاض بعد از شکست اقدامات نظامی به چه سیاست

حاضر این است که عربستان در این مرحله به سیاست دور کردن دمشق از تهران از طریق 

 . گردد دیپلماتیک و تقویت جناح ضد ایرانی حکومت بعث سوریه برمی

 جنگ نیابتی ،دیپلماسی ،سوریه ،عربستان ،سیاست خارجی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   mahdieh. madannezhad@gmail. com 
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 4141و رفاه کشورهای اسالمی در افق های توسعه  آینده شاخص

چندان روشن نیست که این دال چه مدلولی را . مفهوم پیچیده و مبهمی است« جهان اسالم»

کشورهایی که اکثریت جمعیت آنان ای از  کند و جای تردید است که مجموعه نمایندگی می

اند که در کنار یا مقابل غیرمسلمانان دارای هویتی منسجم  مسلمانانند موجودیتی را شکل داده

 ،االذهانی اعضای آن در فضای بین ،همچنین اسالم به عنوان وجه اشتراک این جهان. باشد

شواهد حاکی است که در دارای تصویر و تصوری مشترک و عاملی در راستای همگرایی نبوده و 

ترین اختالفات بر سر تفسیر چیستی و چگونگی این وجه  ترین و جدی درون این مجموعه بزرگ

های  اما ورای عوامل معنایی و هویتی و از منظر شاخص. به ظاهر مشترک بروز کرده است

ای ای از کشورهای همگن و مستعد بر توان جهان اسالم را مجموعه آیا می ،اقتصاد سیاسی

های توسعه  ترین شاخص در این پژوهش در گام نخست وضعیت مهم. همگرایی نسبی لحاظ کرد

د تا وضعیت گیر میای قرار  ای توصیفی و مقایسه کشور مسلمان مورد مطالعه 53و رفاه در 

در ادامه . در مقایسه با یکدیگر و نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی روشن گرددآنها  کنونی

های  ها در این کشورها برای یک دورۀ زمانی مشخص ـ در مورد شاخص رشد این شاخصروند 

بررسی شده و پس از  ـ  5331های توسعه از سال  و در مورد شاخص 5335رفاه از سال 

ها  وضعیت این شاخص ،با فرض ثبات شرایط و تداوم شیب رشد کنونی ،محاسبۀ شیب این رشد

اختالف قابل  دهد مینتایج این پژوهش نشان . شود بینی می پیش 4141یا همان افق  5301در 

فزاینده بوده و  4141در افق  ،ها توجه فعلی میان وضعیت کشورهای مسلمان در این شاخص

اگرچه در شرایط فعلی بیشترین اختالف در . ظرفیت همگرایی نسبی رو به کاهش خواهد بود

های  رین اختالف در شاخصهای محیط کسب و کار و کیفیت اقتصادی و کمت شاخص

که در صورت ثبات  دهد میهای فردی است اما شیب تغییرات نشان  حکومتگری و آزادی

های حکومتگری و آزادی فردی نیز به نفع اقتصادهای برتر جهان  اختالف در شاخص ،شرایط

ه در این پژوهش کشورهای اسالمی بر اساس سهم درآمد سرانه به س. افزوده خواهد شد ،اسالم

اند و  بندی شده دالر طبقه 43333و باالی  43333تا  7333بین  ،7333دستۀ کشورهای زیر 

                                                      
1- ghrhaddad@gmail. com  
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از مؤسسه لگاتوم و « های رفاه شاخص»های مورد بررسی از دو بانک اطالعاتی  داده

 . اند از بانک جهانی استخراج شده« های توسعه جهانی شاخص»

 ،حکومتگری ،کیفیت اقتصاد ،کسب و کار محیط ،رفاه ،توسعه ،کشوهای اسالمی ها: کلیدواژه

 سرمایه اجتماعی ،امنیت ،های فردی آزادی
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 آینده فرهنگ اسالمی از منظر نخبگان فرانسوی

 چکیده

گیری از  اسالمی با بهرهبینی آینده تمدن  نخبگان فرانسوی در اظهارات خود تالش به پیش

با توجه به . اند ارزیابی درونی از میزان نقش آفرینی فرهنگ اسالم در جوامع اروپایی داشته

درصد  41تا  5تعداد مسلمانان اروپا بین  5373تا سال  ،PEWهای مرکز پژوهشی  بینی پیش

جمعیت  ٪45از یعنی بیش  ،میلیون نفر مسلمان 3افزایش خواهد یافت که سهم فرانسه حداقل 

پژوهی تمدن اسالمی برای نخبگان فرانسوی از منظر آگاهی  لذا آینده. این کشور خواهد بود

پذیری مسلمانان اروپایی از بافتار آتی فرهنگی و تمدنی جهان اسالم تأثیریافتن نسبت به میزان 

ی جایگاه پژوهان فرانسوی درصدد بررسی آنند که آینده تمدن اسالم اسالم. حائز اهمیت است

ان اروپایی قرار گذار سیاستمسلمانان اروپا را در کدامیک از دو وضعیت تهدید یا فرصت فراروی 

بینانه نخبگان فرانسوی از وضعیت آینده تمدن اسالمی در روابط  لذا شناخت واقع. خواهد داد

. گری یاری رساند هایی از قبیل تروریسم و افراطی تواند اروپا را در مقابله با چالش الملل می بین

گیری آینده  بررسی دیدگاه اندیشمندان اسالمی فرانسوی گواه آن است که اغلب آنان جهت

لذا . کنند بنیادگرایانه و ایدئولوژیک ارزیابی می ،های رادیکال تمدن اسالمی را به سوی گرایش

. کنند قلمداد میافزایش جمعیت مسلمانان در اروپا را نیز به منزله افزایش تهدیدهای امنیتی 

ستیزانه و اسالم هراسانه در غرب و به ویژه فرانسه شدت خواهد  های اسالم آموزه ،در نتیجه

شناسان معاصر فرانسوی از آینده فرهنگ و تمدن  های اسالم گرفت و نظرات و تصویرسازی

 . اسالمی با رویکردهای بدبینانه همراه خواهد بود

 مسلمانان ،نخبگان ،شناسان فرانسوی اسالم ،تمدن اسالمی ،آینده ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   fatemeh_rakhshanlo@ymail. com 
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  آینده معماری و شهر در جهان اسالم

یابی  ریشه. معماری و شهرسازی امروز جهان اسالم درخور تاریخ شکوهمند تمدن اسالمی نیست

عدم . پژوهشی معماری جهان اسالم است محققان آیندهدالیل این وضعیت از مهمترین وظایف 

غرب و از سویی فراموشی تجارب تاریخی میراث معماری های  خودباوری و شیفتگی در برابر پیشرفت

 دلیل بروز چنین وضعیتی شمردهعموماً  در جغرافیای فرهنگی جهان اسالم مواردی است که

در قهر و غربیگی و انقطاع با  چنان آنامروزه  اینکه چرا معماری و شهر در جهان اسالم. شود می

تخریب گسترده آثار معماری یابی  برد را شاید بتوان در ریشه می به سراش  و تمدنی میراث فرهنگی

 ،که متاثر از امور سیاسیهایی  ریشه. نمود وجو جستی اسالمی ها سرزمیناسالمی در اقصی نقاط 

چند دهه های  نگاهی به تخریب. ل و تبیینِ علی قرار گیرندتوانند مورد تحلی می اجتماعی و اقتصادی

اخیر در عرصه و حریم اماکن متبرکه جهان اسالم توسط متولیان امور مذهبی و ایجاد مستحدثاتی 

بومی و اسالمی در این اماکن که گاه با نیات خیرخواهانه خسارات جبران ناپذیری به های  فاقد هویت

ده است حکایت از آن دارد که برای پاسداری این میراث عینی تمدن ش میراث معماری اسالمی زده

. تالش نماییمایم  بایست بسیار بیش از آنچه انجام داده می اسالمی برای آینده معماری جهان اسالم

شناسایی . با این حال امید به آینده اولین گام برای حل این مسایل در آینده جهان اسالم خواهد بود

متولیان و مراجع مذهبی در این زمینه از اولین سازی  اسالمی به جهانیان و البته آگاهمیراث معماری 

در مقیاس آنها  تاریخی پیرامونهای  حفظ و احیا این آثار و بافت ،تالش برای ثبت هاست. ضرورت

 اقداماتی است که نسلِ جوانِ مسلمان را در این زمینه به خودباوری و رقبت به ملی و جهانی نمونه

گشایش باب گفتگوی . نماید می معماری معاصر رهنمونهای  الگوگیری از چنین آثاری در طرح

در شناخت و  ،هنگی این دو گروه متخصصامیان جامعه تخصصی معماری و جامعه مذهبی و هم

رو مد نظر  بایست در افق پیش می معماری و شهر اسالمی دیگر اقدامی است کههای  معرفی ارزش

صورت گرفته که طی چند های  اندوزی از تجاربی تلخ از تخریب ر بازخوانی و عبرتباشد و در آخ

ی روشن انداز چشمتواند  می است دهه گذشته نسبت به تاریخ معماری در جهان اسالم رقم خورده

  ان شااهلل. برای معماری و شهر در آینده جهان اسالم رقم بزند

   آینده ،حفاظت ،ثبت ،اسالم ،شهر ،: معماریها کلیدواژه
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 بر محور مقاومت تأکیدآینده همگرایی در جهان اسالم با 

 چکیده

بخشی در جهان اسالم در  راهبرد محوری قدرت ،انسجام و وحدت در جهان اسالم ،همگرایی

موضوع فلسطین . باشد مقابل دشمنان جهان اسالم میالمللی اسالمی در  سازی بین جهت تمدن

اشغالی و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس به عنوان تهدید مشترک جهان اسالم با محوریت ملل 

های گذشته منجر به نوعی همگرایی در  اسالمی اعم از شیعیان و اهل تسنن در طول سال

لبنان و  ،فلسطین اشغالی ،ایران کشورهای پیشرو در صیانت از کیان جهان اسالم با محوریت

آمریکا و انگلیس در  ،های تکفیری با محوریت رژیم صهیونیستی تهدید نوین گروه. سوریه گردید

با استقامت و مجاهدت و نصرت  ،عام مسلمین و اسالم هراسی در جغرافیای محور مقاومت قتل

ت گردید و این جغرافیا را در نه تنها منجر به افزایش همگرایی و انسجام در محور مقاوم ،الهی

بلکه با پیروزی عمده محور مقاومت در  ،تر نمود عراق و یمن و سایر کشورهای اسالمی گسترده

های دشمنان جهان اسالم بیشتر نمایان گردید؛ اسالم واقعی در  توطئه ،این نبرد ناجوانمردانه

انقالب اسالمی در حال توسعه و گر شد و محور مقاومت با الگوی  مقابل اسالم دروغین جلوه

بر محور  تأکیدسؤال تحقیق آن است که آینده همگرایی در جهان اسالم با . باشد فراگیری می

های آینده به  باشد؟ نتیجه حاصله این بود که با تداوم این توطئه در سال مقاومت چه می

ر تکرار این سناریوی افغانستان و پاکستان و شرق آسیا نیز اگرچه نشانه استیصال دشمنان د

لکن با نصرت الهی به  ،کند هایی را برای مسلمانان ایجاد می باشد و مزاحمت خورده می شکست

چارچوب نظری . توسعه محور مقاومت و همگرایی هر چه بیشتر در جهان اسالم خواهد انجامید

منظومه بر  تأکیدسیاست خارجی دولت اسالمی مبتنی بر مکتب انقالب اسالمی با  ،تحقیق

گیری  پژوهی با بهره فکری حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده و روش تحقیق آینده

 . باشد از تکنیک سناریونویسی برای دستیابی به آینده مطلوب می

 سازی تمدن ،هراسی اسالم ،الگوی انقالب اسالمی ،محور مقاومت ،جهان اسالم ،همگرایی ها: کلیدواژه
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 تأثیربا بررسی  ،در آسیای مرکزیای  نطقهم آینده همگرایی
 گرایی در افغانستان افراط

 چکیده

بنیادگرایی در افغانستان و آسیای مرکزی و تهدیدات تروریستی در این منطقه یکی از عوامل 

هایی مانند القاعده و طالبان و داعش ظهور پیدا کرده و  مهم قابل بررسی است که در قالب گروه

هدف از . قرار داده است تأثیرهای امنیتی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را تحت  پویش

ی تأثیرئه این مقاله پاسخ به این سؤال است که بنیادگرایی در افغانستان و آسیای مرکزی چه ارا

های امنیتی در  های امنیتی در منطقه آسیای مرکزی داشته است؟ و آینده همکاری بر همکاری

روش مورد استفاده در این . گرایی چگونه خواهد بود این منطقه با تمرکز بر موضوع افراطی

ای و اینترنتی است و از  وش اکتشافی با گردآوری اطالعات بر اساس منابع کتابخانهپژوهش ر

سپس در بخش دوم مقاله با . استفاده خواهد شدای  منطقه چارچوب نظری مجموعه امنیتی

های میک مک و مکتور  افزار در نرمای  منطقه های های گردآوری روند آینده همکاری تکیه برداده

 . واهد گرفتمورد سنجش قرار خ

 ای مجموعه امنیتی منطقه ،آسیای مرکزی ،افغانستان ،طالبانیسم ،بنیادگرایی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   manochehrshafei@yahoo. com 

2 ـ   zahra. qasemii@yahoo. com 
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اقتصادی عربستان سعودی ساز  های شگفتی پژوهی پتانسیل آینده
 8101بر اساس سند توسعه 

 چکیده

عربستان سعودی به منظور خروج آن کشور از اقتصاد مبتنی بر  5303انداز توسعه  سند چشم

های اقتصادی عربستان  نفت به دنبال آن بوده است تا به نوعی دیدگاهی جامع به پتانسیل

اقتصادی عربستان ساز  های شگفتی داشته باشد که در این تحقیق هدف محقق تبیین پتانسیل

 . ه سال آینده استسعودی در د

عناصر مورد . تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش بررسی و تحلیل اسنادی است

های مستخرج از سند مذکور بوده و روش گردآوری  نظر در این پژوهش شامل کلیه آمار

 . باشد ای می رسانه و کتابخانه ،بانی تحوالت دیده ،اطالعات

جدای از  5303انداز توسعه  ین هدف این است که سند چشمسؤال محوری برای رسیدن به ا

برای  تواند میسازی را  تفسیرها و توضیحاتی که در مورد آن ارائه شده چه رویدادهای شگفتی

جمهوری ای  منطقه ی بر آینده سیاستتأثیرها چه  آینده عربستان رقم بزند؟ و این شگفتی

ید بیان نمود که در صورت اجرایی شدن این اسالمی خواهد داشت؟ در پاسخ به این سؤال با

ارز مشترک  گیری شکلاحتماالتی مانند امکان  ،سند و توسعه توان اقتصادی عربستان سعودی

احتمال فروپاشی  ،احتمال خروج عربستان از اوپک ،کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

تقویت نیروهای معارض  ،های تسلیحات شیمیایی تبدیل شدن عربستان به یکی از قدرت ،اوپک

های جدید کشورهای  تغییر ذائقه نسل ،کاهش تهدیدات حیاتی مراکز نفتی در شرق ،ایران

عربی به جای شیعی سنی و برخی  بندی عربی غیر دهی به طبقه شکل ،همسایه و به ویژه عراق

 . اند دیگر از رخدادها وجود دارد؛ مواردی که در پژوهش حاضر بررسی شده

 وابستگی متقابل اقتصادی  ،اقتصاد پسانفتی ،5303سند توسعه  ،عربستان سعودی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   behshadbeheshti@yahoo. com 

mailto:behshadbeheshti@yahoo.com
mailto:behshadbeheshti@yahoo.com
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 گذار بر ژئوپلیتیک جهان اسالمتأثیر های  پژوهی پیشران آینده

  چکیده

پژوهی یک  از این نظر که آینده. پژوهی و ژئوپلیتیک مفاهیم متفاوت و مرتبط هستند آینده

. به عنوان پسوند یا پیشوند هر رشته علمی قرار گیرد تواند میای است  رشته مفهومی میان

دولت ـ ملت و یا یک مکان  ،مطالعه ژئوپلیتیک سطح معلومات انسان را در زمینه کشور

از این رو . دهد میو جهانی در فضای جغرافیای افزایش ای  منطقه ،جغرافیایی در سطح ملی

پس استفاده از . سازد ه قدرت ممکن میپژوهی ژئوپلیتیکی زمینه را جهت نیل ب مطالعه آینده

در مقاله حاضر . دهد میرا افزایش آنها  های ژئوپلیتیکی اهمیت پژوهی در تدوین تئوری آینده

گذار بر جهان اسالم به این سؤال پاسخ خواهیم داد تأثیرهای ژئوپلیتیکی  ضمن تشریح پیشران

های  مؤلفه رسد میبود؟ به نظر  پژوهی ژئوپلیتیک جهان اسالم چگونه خواهد بر اساس آینده

سناریو تداوم شرایط فعلی  گیری شکلهایی هستند که در  عرب و نفت از جمله پیشران ،جنگ

هدف از مقاله حاضر . آفرینی خواهند کرد یا سناریو تغییرات و دگرگونی در جهان اسالم نقش

های  یافته. باشد آینده میانداز ژئوپلیتیکی جهان اسالم و تحوالت ممکن و محتمل در  ارائه چشم

اقتصادی و امنیتی جهان اسالم به  ،های اجتماعی مورد انتظار حاکی از آن است که ساختار

هایی  لحاظ ژئوپلیتیکی متحول خواهد شد به طوری که به خصوص مرکز جهان اسالم با سناریو

 گسترش ،های سکوالر گسترش دولت ،از قبیل شکاف میان مسلمانان عرب و غیرعرب

 . مواجه خواهد شد.. .و گرایی توسعه دموکراسی و اسالم ،گرایی رشد افراط ،گرایی قومیت

 تحوالت ،پیشران ،جهان اسالم ،ژئوپلیتیک ،پژوهی آینده ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   Y. zienolabedin@gmail. com 

2 ـ   Imanjamshidpour@gmail. com 

mailto:Y.zienolabedin@gmail.com
mailto:Y.zienolabedin@gmail.com
mailto:Imanjamshidpour@gmail.com
mailto:Imanjamshidpour@gmail.com
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پژوهی تعامالت علمی ایران با کشورهای اسالمی و جایگاه  آینده
 جهان اسالم آینده ایران در

 چکیده

المللی به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی  های اخیر با توسعه تعامالت علمی بین در سال

جمهوری اسالمی ایران و در پیش گرفتن دیپلماسی علمی کارآمد زمینه ارتقاء جایگاه کشور در 

در میان کشورهای اسالمی ایران با داشتن رتبه . للی فراهم شده استالم و بینای  منطقه سطح

یگاه را در مجامع جا اینهای کالن علمی  کند با در پیش گرفتن سیاست اول علمی تالش می

به . برداری کند های علمی خود در تقابل با نظام سلطه بهره المللی حفظ و از سرمایه علمی بین

المللی و اسالمی و برخورداری از توان  با توجه به امکان حضور ایران در مجامع بین رسد مینظر 

انداز  بتوان در بلند مدت به تحقق کامل اهداف تعریف شده در سند چشم ،ها چانه زنی باال در آن

در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی . المللی کشور امیدوار بود و سند جامع روابط علمی بین

ساله کشور و سند جامع روابط علمی  53انداز  شود ضمن بررسی سند چشم ش میتال

به این سوال پاسخ داده شود که عوامل ارتقا جایگاه جمهوری اسالمی ایران در  ،المللی بین

توان گفت توسعه  تعامالت علمی با سایر کشورهای اسالمی کدامند؟ در پاسخ به این سوال می

های مشترک علمی و فناوری و انجام  گذاری ندجانبه از طریق سرمایههای علمی دو و چ همکاری

 . ترین عوامل خواهد بود اقدامات ملی مهم

 جهان اسالم ،دیپلماسی علمی ،تعامالت علمی ،جمهوری اسالمی ایران ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   yari_es85@ut. ac. ir 
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 پژوهی تمدنی: رویکردی نوین در تبیین آینده جهان اسالم آینده

 های یک جامعه وابسته بوده و با آن  پژوهی بسیار به فرهنگ و ارزش از آنجایی که علم آینده

ای بر اساس  پژوهی در هر جامعه نیاز است که نسخه بومی برای آینده ،در هم تنیده است

را به « پژوهی تمدنی آینده»توان  می ،در این راستا. های حاکم بر آن تعریف شود ارزشفرهنگ و 

های اسالمی عجین  پژوهی ارائه داد که با فرهنگ و ارزش ای بومی و جدید از آینده عنوان نسخه

. تخمین و ساخت آینده اصرار دارد ،های دینی در برآورد بوده و بر استفاده حداکثری از آموزه

داشته و بر استفاده  تأکیدپژوهی  ویکرد بر تعامل جدی بین حوزه علم تاریخ و علم آیندهاین ر

 ،قوانین حاکم بر تاریخ در کشف خصوصاً ،های آن حداکثری از حوزه فلسفه نظری تاریخ و یافته

 ،اهداف ،ات عمیقی را بر مبانیتأثیر ،در نتیجه این نوع نگاه. دارد تأکیدبرآورد و ساخت آینده 

پژوهی رایج  گذارد که تمایزهای جدی با آینده پژوهی می ی آیندهها روشها و حتی  پیش فرض

های  ها و آموزه پژوهی مبتنی بر ارزش ای جدید از آینده توان آن را به عنوان نسخه داشته و می

 . دینی ارائه داد

تر تبیین کرده  دقیقتوان آینده جهان اسالم را هر چه  می ،پژوهی تمدنی مبتنی بر رویکرد آینده

پژوهی و چگونگی  در این مقاله به تبیین این رویکرد جدید در آینده. و مورد بررسی قرار داد

 . شود استفاده از آن در تبیین آینده جهان اسالم پرداخته می

 

 

  

                                                      

1 ـ   afzali@isu. ac. ir 

mailto:السلامafzali@isu.ac.ir
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 پژوهی داعش؛ از فردای فروپاشی سرزمینی آینده

 چکیده

روزگاری که داعش بر . چالش حقیقتی است بی ،«هر آمدنی را رفتنی است»در این گفتار که 

را اعالم کرد در حال تئوریزه کردن « بازگشت خلیفه»( دابق) روی جلد اولین شماره نشریه خود

خالفت همان چیزی است که هدف از ایجاد »بود و اعالم کرده بود که « ظهور و آمدن خود»

این ظهور و . «همیشه قلب مجاهدین را از زمان احیای جهاد در این قرن اشغال کرده است

از  ،توجه بسیاری شد و اخبار مربوط به این گروه ای سبب جلب گیری داعش در برهه قدرت

د اما در طی زمان و رون. های جهان قرار گرفت در صدر رسانه ،گسترش تا کشتارهای آن

برای برخی این  ،با خارج شدن آخرین نقطه شهری در تصرف این گروه از دست آن ،حوادث

شاید بتوان این مسئله را پذیرفت که فروپاشی . ذهنیت ایجاد شد که داعش از بین رفته است

اما آیا این  ،ی اصلی خود سبب برچیده شدن ساختار دولت آن خواهد شدها سرزمینداعش در 

پرسشی است که ما در این مقاله تالش  ،ل کامل این گروه است؟ این مسئلهبه معنای اضمحال

ذکر دیگر این است از   نکته قابل. پژوهی و روش سناریوسازی بدان بپردازیم داریم بر پایه آینده

آنجایی که زندگی آدمی ترکیبی از اندیشه و عمل است و این دو را جدایی از یکدیگر ممکن 

ماحصل این رویکرد . ایم خود را در دو ساحت اندیشه و عمل پی گرفته فلذا سناریوهای ،نیست

 . توانیم در آینده شاهد باشیم عنوان واکنش داعش می سناریویی است که به 41بررسی 

 سناریوهای ممکن و محتمل ،سناریوسازی ،پژوهی آینده ،داعش ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   p. yeganegi@mail. sbu. ac. ir 

mailto:p.yeganegi@mail.sbu.ac.ir
mailto:p.yeganegi@mail.sbu.ac.ir
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 اسالمپژوهی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان  آینده

 چکیده

از سوی . شود مثابه یکی از ارکان قدرت نرم در جهان محسوب می امروزه دیپلماسی عمومی به

. در دوران کنونی است الملل بینترین ارکان سیاست  قدرت نرم به عنوان یکی از مهم ،دیگر

تر تحت عنوان قدرت هوشمند و ترکیبی در کنار  را باید در ترکیبی پیچیده اگرچه قدرت نرم

سازی در  و مخاطب  توان اقناع ،سخت تجزیه و تحلیل کرد؛ اما به هر روی قدرت سخت و نیمه

دنیای . توان و نباید از کنار آن عبور کرد قدرت نرم و کارآمدی آن به حدی است که هرگز نمی

 . ناعی و ارتباطی مناسب استدر گرو قدرت اق ،آینده

در جهان ای  منطقه سؤال کلیدی این است: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت مهم

و باید از  تواند میچگونه  ،ویژه منطقۀ غرب آسیا به عنوان کانون تحوالت آتی دنیا اسالم به

از  ،د با دیگر کشورهای خوها تعاملای که در  گونه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم بهره برد؛ به

 . موفقیت و کارآمدی مناسب برخوردار باشد

 های قدرت نرم و منابع آن با نگاهی بومی و با روشی  با برشماری مؤلفه ،در این راستا

تالش داریم دیپلماسی عمومی را به مثابه یکی از  ،پژوهانه توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی آینده

جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم به واکاوی بنشینیم و ترین ارکان قدرت نرم  مهم

اثرگذاری آن و برخی از دیگر منابع قدرت نرم را تجزیه و تحلیل کنیم و پاسخ پرسش کلیدی را 

 شاءاهلل  ان. به دست دهیم

 دیپلماسی عمومی  ،جمهوری اسالمی ایران ،قدرت هوشمند ،قدرت نرم ها: کلیدواژه
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آن بر سیاست خارجی  تأثیرپژوهی روابط روسیه و مصر و  آینده
 ایران در خاورمیانه

 چکیده

در منطقه مورد توجه روسیه قرار  جایگاه راهبردی مصر ،پس از حل معادالت داخلی سوریه

های برتر منطقه درصدد تثبیت  روسیه از نظر استراتژیک با برقراری ارتباط با قدرت. گرفت

ای  منطقه  ت روسیه بعد از همکاری با ایران به عنوان یک قدر. باشد حضور خود در خاورمیانه می

مصر به عنوان یکی از . رفتبه سراغ دیگر کشورهای منطقه از جمله مصر  ،سوریه مسألهدر 

اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه و جهان اسالم برای روسیه بسیار حائز  ،ترین مراکز سیاسی مهم

بر این اساس همکاری میان دو کشور به موضع پایدار روسیه در دنیای اسالم . اهمیت است

برای روسیه از  ایران نیز به لحاظ استراتژیک و موقعیت ژئوپولتیک ،در مقابل. کند کمک می

های  اهمیت بسیاری برخوردار است اما روابط ایران و مصر به دالیل تفاوت دیدگاه در سیاست

سؤال اصلی پژوهش این است  ،با توجه به این مهم. سرد و گاهی مغرضانه بوده است ،ای منطقه

اهد داشت ی بر جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه خوتأثیرچه  ،که گسترش روابط روسیه و مصر

و آیا بهبود روابط ایران و مصر را به دنبال دارد؟ فرضیه اصلی این است که با توجه به متغیرهای 

گسترش روابط روسیه و مصر  ،آمریکا و عربستان سعودی در منطقه ،دیگری چون نقش اسرائیل

ی بر بهبود تأثیرگذارد و به تناسب آن  منفی می تأثیرهای ایران در منطقه خاورمیانه  بر سیاست

 ،ای های امنیت منطقه هدف این پژوهش با توجه به نظریه. روابط ایران و مصر نخواهد گذاشت

آن بر سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه است  تأثیربررسی آینده روابط روسیه و مصر و 

 . المللی مورد ارزیابی قرار گیرد و بینای  منطقه که باید بر اساس متغیرهای

 ای و فرامنطقهای  منطقه های قدرت ،خاورمیانه ،ای امنیت منطقه ،ایران ،مصر ،روسیه ها: اژهکلیدو

  

                                                      

1 ـ   aref. bijan2018@gmail. com 

2 ـ   snezhadghorban@gmail. com 
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 غربی  پژوهی سیاست و امنیت در جهان اسالم و آسیای جنوب آینده

 چکیده

زش و یست ،از بحران ییها بعد از جنگ سرد با نشانه یها جهان اسالم در سال یتیط امنیمح

نه یزم ،متعارض یاسیو س یاجتماع یروهایظهور ن. همراه شده است یکیتیژئوپل ییارویرو

ر یناپذ بزرگ را اجتناب یها و قدرتای  منطقه یشورهاکدر روابط  یکیتیژئوپل یها زشیست

از  یریگ بهره. میباش یم« متعارض یها تیهو»شاهد ظهور  ،ن دورانیدر ا. ساخته است

و ای  منطقه دیجد یها جنگ یریگ لکش یارهاکاز سازو یکیتوان  متعارض را می یها تیهو

در  یابتین یها و جنگ یتیهو یتضادها. در جهان اسالم دانست یکیتیژئوپل یها یثبات یب

 یو راهبرد یتیش نقش امنیجهان اسالم منجر به افزا ییایجغراف یها شورها و حوزهک

در  یابتین یها ه صحبت از جنگی کوقت. ده استیگردای  منطقه طیبزرگ در مح یها قدرت

جهان اسالم به  یکیتیژئوپل یها و حوزه یانه عربیخاورم ،یجنوب غرب یایآس یتیط امنیمح

به ای  منطقه گرانیمداخله و نفوذ باز  ،یابی زان نقشیه مکت است ین واقعیانگر ایب ،دیآ یعمل م

 یها تیاز واقع ید بخشیرا با یکیتیژئوپل یها منازعه و رقابت. افته استیش یافزا یگونه مشهود

در  یتیهو یروهاین یابی بر نقش ینده جهان اسالم مبتنیآ. جهان اسالم دانست یتیط امنیمح

شدن  یتوان در قطب آن را می یعلت اصل. ابنده خواهد بودیش تصاعدکشمکتعارض و  یفضا

جهان اسالم  یگر اصلیاز چهار باز یکهر . در جهان اسالم دانست یتیو هو یاسیس یها رقابت

. هستند یمتعارض و متفاوت یکیتیژئوپل یردهایکرو یه و مصر داراکیتر ،عربستان ،رانیا یعنی

. شود فراهم می یالملل نیو بای  منطقه ،یداخل یها د رقابتیبازتول ینه برایزم ،یطین شرایدر چن

 ییها توان در قالب نشانه جهان اسالم را می یشورهاکاست یرل سنتکبزرگ در  یها نقش قدرت

. دانست یاف راهبردکو شای  منطقه یها جنگ ،نندهکش یها رقابت ،ت متعارضید هویاز تول

 یشورهاکو  یغرب جنوب یایآس یکیتیژئوپل یها بندی لکش»ه کمقاله آن است  یپرسش اصل

ه کن موضوع اشاره دارد یه مقاله به ایفرض« نده چگونه خواهد بود؟یجهان اسالم در آ

موازنه خارج از ساحل  یو الگو یابتیجنگ ن یروندها تأثیر جهان اسالم تحت یکتیژئوپل»
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ن ییدر تب« . ده استیگرد یتیامن یها بزرگ منجر به گسترش تضادها و ظهور آشوب یها قدرت

 یافتین رهیچن. شود گرفته میبهره « زده ننده و منطقه آشوبکمربند شکافت یره»ن مقاله از یا

افته و یجهان اسالم ظهور  ییایجغراف یها از حوزه یاریه در بسکاشاره دارد  ییها تیبه واقع

 . استفاده شده است« یسیونویسنار  روش»ن مقاله از یم ایدر تنظ. ابدی یگسترش م

 ،جهان اسالم یکتیژئوپل ،نندهکمربند شک ،زده منطقه آشوب ،یابتین یها جنگ ها: کلیدواژه

 یسیونویسنار
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پژوهی نظام تبلیغات دینی در جهان اسالم در بستر تحوالت  آینده
 فناوری اطالعات و ارتباطات

 چکیده

بسط گفتمان مهدویت و  ،دنیای ارتباطات و آموزش در بستر فناوری اطالعات زمینه و هدف:

جا  کاوی متون مرزهای علمی را جابه داده ،ترویج سبک زندگی اسالمی توسط مبلغین روز به روز

ی اسالمی وجو جستچه بسا نوع دسترسی به محتوای انتشار یافته از طریق موتور  ،خواهدکرد

با  ،ان قدرتمند باشد که سیل زیادی از افرادی که هیچ گونه شناختی از جهان اسالم ندارندآنچن

هدف . مواجه سازد و موجبات تغییر شود ،چالش بزرگی که ناشی از ارتباطات در فضای ابری است

پژوهی فناوری اطالعات در جهان اسالم و استفاده از زیرساخت مناسب جهت  از این تحقیق آینده

وری از فناوری اطالعات جهت پیشبرد اهداف امت اسالمی و رسیدن به وحدت اسالمی در  بهره

 . تر شود پذیرتر و امن انعطاف ،تر ی سریع ساختار شبکه

در این مقاله به توصیف و تفسیر شرایط . باشد نوع پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می روش پژوهش:

 . پردازد ی و محتوامحور میهای مجاز و روابط موجود در جهان اسالم تحت شبکه

سازد که ضمن حفظ چارچوب و  در این مقاله متصدیان تبلیغ دینی را ملزم می ها و نتایج: یافته

شیوه و سیاق تبلیغ اسالم را به تناسب نیازهای عصر و تکنولوژی هماهنگ سازند و  ،وحدت

ده چه مسیرهایی را های آین در سال« های نسل آینده های شبکه فناوری»پرداختن به این که 

شاید در آینده تبدیل به  ،هایی که نشناختن و نپرداختن به آن تواند طی نماید؛ فرصت می

 . تهدیدهای بزرگی برای جهان اسالم توسط تروریسم و حمالت سایبری گردد

 محتوا محور ،تروریسم ،سایبری ،فناوری اطالعات ،پژوهی آینده ،مبلغین ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   faezehtaghaddosi@yahoo. com 

2 ـ   smhaddady@gmail. com 
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نگاری تعامالت محیط زیستی ایران با کشورهای اسالمی و  آینده
 جایگاه ایران در آینده جهان اسالم

 چکیده

های بسیار مهم در تعیین جایگاه یک ساختار بلندپایه نظیر  نگاری از ضروت امروزه آینده

کره به واسطه مخاطرات  زیست. گردد المللی محسوب می حاکمیت و دولت ـ کشور در عرصه بین

حوادث  در معرض ،کند طبیعی و غیرطبیعی ناشی از عملکرد انسانی که آن را تهدید می

های  برداری در واقع محیط زیست در خطر تالطم انواع بهره. ناپذیری قرار دارد جبران

نظیر این مخاطرات را در منطقه غرب آسیا و . غیرمنصفانه و عملکرد نامعقوالنه بشری قرار دارد

 ،تهدیدات ناشی از فروسایی محیطی. نشین شاهد هستیم ی مسلمانها سرزمینهمچنین در 

مخاطرات تنوع زیستی و عدم رعایت بهداشت محیطی  ،بیابان زایی ،بحران آب ،اقلیمیتغییرات 

توجهی به ابعاد کوچک مخاطرات محیط  و عوامل دیگر زمینه بروز ابعاد بزرگ ناشی از بی

از جمله راهبردهای فائق آمدن بر این مخاطرات به نحوه عملکرد معاهداتی . زیستی را دربر دارد

بسیاری از مخاطرات محیط زیست از جمله . گردد المللی بر می و بینای  منطقه و تعامالت

های دریا و خشکی و همچنین تغییرات اقلیمی و مخاطرات ناشی از مخاصمات در حوزه  آلودگی

تعامالت مؤثر کشورهای اسالمی و ارتباط متقابل  رسد میکشورهای اسالمی رخ داده و به نظر 

تواند یک دیپلماسی محیط  کشورهای همسایه بر مدار صلح می ایران به عنوان نقش محوری با

هدف از انجام این پژوهش تبیین تعامالت محیط زیستی کشورهای . زیستی موفق را رقم بزند

ترین رهیافت  المللی و مهم و بینای  منطقه بر نقش اثرگذار ایران در سطح تأکیدجهان اسالم با 

شورهای اسالمی با نگرشی بر دیپلماسی محیط زیست المللی ک های بین روشن ساختن همکاری

 . است

  نگاری آینده ،المللی صلح بین ،ایران ،جهان اسالم ،تعامالت محیط زیستی ها: کلیدواژه

                                                      

1 ـ   sobhantayebi@yahoo. com 

2 ـ   zahra. layali@yahoo. com 
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 گرایی در  های جغرافیایی منطقه بازنمایی انتقادی زمینه
 جهان اسالم

 چکیده

باید اذعان کنیم که در  ،اگر قائل به تقسیم ژئوپلیتیک به دو مرحله اقدام و بازنمایی باشیم

توجه توأمان  ،بر همین اساس. جهان اسالم ژئوپلیتیک بازنمایی تا حد زیادی مغفول مانده است

تواند در جهان اسالم ثمرات عملی بسیاری دربر  ژئوپلیتیک اقدام و بازنمایی میو انتقادی به 

های  در این نوشتار تالش بر این است که از طریق بازنمایی انتقادی زمینه. داشته باشد

به بازتعریف مفروضات و منطق  ،گرایی در جهان اسالم بندی و منطقه جغرافیایی منطقه

گرایی رایج در جهان اسالم پرداخته شود؛ از این طریق  منطقه های ها و انگیزه بندی منطقه

های ناشی  گرایی های تحمیل شده از سوی بیگانگان و منطقه بندی توان ضمن زدودن منطقه می

گیری از مفروضات  گرایی در جهان اسالمی با بهره به ترسیم مناطق و تعریف منطقه ،از این امر

شک  بی. ار با جغرافیا و تاریخ مناطق اسالمی پرداختمبتنی بر اعتقادات اسالمی و سازگ

به منظور ایجاد  ،های کنونی بیش از آنکه به منظور وحدت جهان اسالمی باشند بندی منطقه

نفاق و چنددستگی برای تسهیل سلطه بر مسلمین طراحی شده است و با جایگزین کردن این 

اوت و سازگار با جغرافیا و تاریخ جهان های برآمده از مفروضات و منطقی متف موارد با نمونه

کم برای حل  برخی مشکالت به مرور در جهت حل و فصل قرار خواهند گرفت یا دست ،اسالم

چرا که  ،مشکالت و معضالت جهان اسالم راهکارهای جدیدی به اذهان خطور خواهند کرد

است و در صورت ها  گفتمان تأثیرانسان در کنش اجتماعی و سیاسی خود تا حد زیادی تحت 

های خطور کرده به ذهن متفاوت  حل نوع نگرش به مسائل و مشکالت و نیز راه ،ها تغییر گفتمان

 . خواهند بود

 جهان اسالم ،گرایی منطقه ،بندی منطقه ،جغرافیا ،ژئوپلیتیک بازنمایی ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   s. m. isanedjad@gmail. com 
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 بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسالم 
 ( ابا محوریت غرب آسی) 

امنیت بازیگران فردی و  ،ات جهانی آن بر روند زندگی بشریتتأثیرهوایی و  و   تغییرات آب

 ،در این رهگذر. قرار داده است تأثیرجمعی را به ویژه در منطقه مسلمان نشین غرب آسیا تحت 

 ،در ابعاد مختلف سیاسی ،ترین مسئله ناشی از تغییرات آب و هوایی بحران آب به عنوان حیاتی

. کند می کنشگران را با تهدیدات وجودی مواجه ،اجتماعی و زیست محیطی ،اقتصادی

کشورهای اسالمی در منطقه غرب آسیا به عنوان محور جهان اسالم در معرض بیشترین 

تهدیدات ناشی از بحران آب قرار دارند و امکان بروز جنگ آب بر سر این ماده حیاتی در آینده 

در این راستا مقاله حاضر در صدد بررسی این سؤال است که تهدیدات . این منطقه وجود دارد

ی بر آینده امنیت تأثیرترین مخاطره زیست محیطی چه  از بحران آب به عنوان مهمناشی 

شود که  کشورهای اسالمی در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟ در پاسخ نیز این مهم بررسی می

موجب ایجاد و تعمیق تهدیدات امنیتی وجودی در دو بعد اجتماعی و سیاسی  ،بحران آب

 . شود ی منطقه غرب آسیا میاقتصادی برای کشورهای اسالم

تهدیدات امنیتی  ،تهدیدات وجودی ،کشورهای اسالمی غرب آسیا ،بحران آب ها: کلیدواژه

 اجتماعی و تهدیدات امنیتی سیاسی اقتصادی

 

  

                                                      

1 ـ   mohammadreza_dehshiri@yahoo. com 

2 ـ   mohajer561@yahoo. com 
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بررسی اقتصاد نفتی کشورهای مسلمان در سیاست پترودالر بر اساس 
 SWOTمدل 

 چکیده

در مسیر تحکیم موقعیت دالر به عنوان ارز  ،سیاست خارجی آمریکا در خالل چند دهه گذشته

اصلی در معامالت نفتی کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه و ذخایر ارزی سایر کشورها حرکت 

نظمی را ایجاد کرده که بر پایه آن بهای خرید نفت و  ،سیاست پترو دالر آمریکا. کرده است

بر این باورند که آنها  .گردد مواد خام دیگر از فروشندگان مسلمان با دالر تعیین می بسیاری از

اگر ارز دیگری فرضاً یورو به جای دالر در معامالت نفتی به ویژه در کشورهای اسالمی منطقه 

بسیاری از کشورها دالرهای ذخیره شده خود را خواهند  ،خاورمیانه چنین موقعیتی را پیدا کند

نیاز آنها  زیرا دیگر برای خرید کاالهایی همچون نفت و گاز از کشورهای اسالمی بهفروخت 

نخواهند داشت و این وضع موقعیت دالر را نسبت به ارزهای معتبر دیگر به شدت تضعیف 

روندهای حاکم در اقتصاد سیاسی نفت کشورهای مسلمان نشین  ،این مقاله. خواهد کرد

گان نفت در بازار مبادالت نفت در جنگ پترو دالر بر اساس مدل خاورمیانه را به عنوان فروشند

SWOT  توان متشکل از ساختارها  بازار نفت کشورهای مسلمان را می. دهد میمورد بررسی قرار

در این . کنند و بازیگرانی به حساب آورد که در طول زمان روابط پیچیده تعاملی با هم برقرار می

عالوه بر مطالعه وضعیت  ،بازار جهانی نفت در جنگ پترو دالرمقاله برای شناخت وضعیت 

روندهای مهم مبادالت  ،زنند ساختاری بازار و نیروهای مؤثری که تحوالت عمیق بازار را رقم می

در چارچوب سازوکارهای عرضه و تقاضا مورد شناسایی قرار  ،در بازار نفت مانند هر بازار دیگری

 . گرفته است

 بازار نفت مسلمانان ،بازار نفت جهان ،اقتصاد سیاسی نفت ،نگ پترو دالرج ها: کلیدواژه

  

                                                      
1- dr. jamalbafrani@gmail. com 
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 جهان اسالم پژوهی انه آیندهشناس روشبررسی الزامات 

 چکیده

امکان حصول  ،مانند چیستی معرفت) حوزه نوپای علمی است که از بسیاری جهات پژوهی آینده

منحصر به فرد و های  ویژگی( و...  اعتبارسنجیی ها روش ،کسب معرفتی ها روش ،معرفت

در نتیجه . گردد می این پیچیدگی در موضوعات خاص و چندالیه دوچندان. داردای  پیچیده

چارچوب مشخصی برای انتخاب  ،جهان اسالم پژوهی در آیندهای  پژوهشگر در مواجهه با مسئله

در  پژوهی آیندهشناسی  الزامات اساسی روش ،در این مقاله. در اختیار نداردآنها  روش و تمیز

این پژوهش مرور ادبیات شناسی  روش اند. مواجهه با موضوعات جهان اسالم ارائه و بحث شده

اهم الزامات عبارتند از موارد ذیل: روش باید متناسب با . نظری و مصاحبه با خبرگان بوده است

روش باید متناسب . ترکیب و بکار رود ،و مختصات بومی جامعه هدفای  منطقه ،بستر جغرافیایی

 و موضوع پژوهش( جهانی ای، منطقه ،ملی ،قومی و امتی ،داخلی کشورها) با سطح پژوهش

جهان اسالم  پژوهی روش آینده. انتخاب گردد( ... و اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی)

. استفاده کرد( به جای یک روش) ی مختلفها روشدر این موضوع باید از . نیازمند سیالیت است

روش . است( به جای تقلیل گرایی)گرایی  در موضوعات جهان اسالم نیازمند کل پژوهی روش آینده

. روش باید شرایط تاریخی را هم بررسی کند. ببیندباید ترکیب ذهنیت و عینیت را در کنار هم 

جهان  پژوهی آیندهی ها روشجهان اسالم در روش نیازمند رویکرد انتقادی است  پژوهی آینده

بر این . باشدای  جهان اسالم باید بین رشته پژوهی آینده. اسالم باید توصیفی و تجویزی باشند

بایست با استفاده از شاخصهای  می هان اسالمانه در موضوعات جپژوه آیندههر پژوهش  ،اساس

 این الزامات را. الزامی مذکور محک خورده و از نظر علمی در مواجهه با این الزامات قابل دفاع باشد

 . جهان اسالم برشمرد پژوهی در آیندهشناسی  توان محک سنجش صحت فرآیند روش می

 یشناس روشالزامات  ،پژوهی آیندهشناسی  روش ،جهان اسالم پژوهی آینده ،پژوهی آینده ها: کلیدواژه
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 بررسی امنیت انرژی کشورهای اسالمی

 چکیده

از آنجا که . المللی و اقتصاد جهانی دارد انرژی کاالیی استراتژیک است که نقش کانونی در امنیت بین

های اقتصاد  ترین چالش انرژی است؛ امنیت انرژی از مهم تأمینرشد اقتصادی کشورها وابسته به 

 ،الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشورها در جهان کنونیبنابراین یکی از . رود جهانی به شمار می

باشد به طوری که امروزه عدم دسترسی به  امنیت انرژی می تأمیناتخاذ سیاست مناسب در راستای 

فرهنگی و  ،اجتماعی ،ی اقتصادی منابع انرژی مطمئن و ارزان باعث شده است تا روند توسعه

به لحاظ ارتباط تنگاتنگ . رو شود شکالت اساسی روبهسیاسی و در بسیاری از کشورهای جهان با م

المللی  های ملی و بین انرژی در سیاست ،ها انرژی با زندگی روزمره مردم و نیز حیات کشورها و دولت

همگرایی و  ،تعامل ،تجاوز ،کشمکش ،همکاری ،ای پیدا نموده و الگوهایی از رقابت کننده نقش تعیین

ها به وجود آورده است که از آن به عنوان  لل و روابط بین کشورها و دولتالم واگرایی را در عرصه بین

با عنایت به اینکه رشد جمعیت یک ابزار مهم در جهت تقویت قدرت . شود ژئوپولتیک انرژی یاد می

در این مقاله میزان برخورداری کشورهای عضو سازمان . آید و نفوذ کشورهای اسالمی به شمار می

هایی به شرح زیر  برای اینکاراز شاخص ،از امنیت انرژی تعیین کرده( OIC) ی اسالمی همکار

استفاده  TOPSISبرای تعیین سطح برخورداری کشورها از امنیت انرژی از روش . شود استفاده می

توان  شود که می نکته قابل توجه اینکه با استفاده از روش مذکور شاخص انرژی محاسبه می ،شده

 . ی مختلفی در رابطه با شاخص مذکور و اجزا آن به عمل آوردها و آزمون ها روش

  TOPSIS ،شاخص ،کشورهای اسالمی ،امنیت انرژی ،اقتصاد جهانی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   qt3752@gmail. com 
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بررسی اهمیت استراتژیک سوریه برای جمهوری اسالمی ایران از 
 گرایی منظر واقع

 چکیده

. باشند از جمله متحدان با اهمیت استراتژیک در منطقه خاورمیانه دو کشور ایران و سوریه می

داشته است تا رویکرد حفظ به همین دلیل ایران از زمان وقوع بحران داخلی در سوریه سعی 

در این مقاله سعی بر این است تا به تبیین سیاست خارجی . وضع موجود را دنبال نماید

روش این پژوهش تحلیلی ـ . جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه پرداخته شود

وان و گرایی تدافعی ت گرایی و به ویژه واقع توصیفی است و سؤال این است که چه میزان واقع

های پژوهش نشان  ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟ یافته

دهنده آن است که جمهوری اسالمی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری 

الزم . و دور کردن تهدیدات رو به گسترش در سطح منطقه استای  منطقه از تغییر موازنه قوای

پیامدهای جدی برای محور  ،کر است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریهبه ذ

. را با تهدیدات جدیدی مواجه خواهدکردآنها  مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و

توان سیاست حفظ حضور و نفوذ در مدیترانه شرقی  بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می

ت از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و و دور کردن تهدیدا

 . باشد تحلیل می

 امنیت ،قدرت ،گرایی واقع ،سوریه ،ایران ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   akbarian124@chmail. ir 

2 ـ   taheri. pulikiaw@hotmail. com 
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های اجتماعی در عراق: با تکیه بر شاخص  تعارض آینده بررسی
 4141انداز  جایی جمعیت در چشم جابه

 چکیده

به . دهند های اجتماعی بستر اصلی تعارضات امنیتی در عراق را تشکیل می جمعیت و گروه

های امنیتی و تعارضات اجتماعی  رانهای مختلف با بح صورتی که مرزهای اجتماعی میان گروه

ها در قالب  پیش از سقوط صدام حسین این شکاف. موجود در جامعه عراق همخوانی دارند

بر  ،به صورت شکاف بین اکراد و اعراب ،شکاف بین شیعه و سنی و در میان جمعیت سنی

. کرد یاساس برتری جمعیت عرب سنی مذهب عراق به منابع اجتماعی پدیدار شده و عمل م

جایی جمعیتی وسیعی بود به طوری که  پس از سقوط صدام حسین عراق به سرعت شاهد جابه

با مهاجرت چندین هزار کرد به مناطق کردنشین و بازگشت جمعیت شیعی به بغداد باعث 

نوبه خود تعارضات ویژه و امری که به . ای از عراق شد ی عمدهها بخشتغییر در ساختار جمعیتی 

های  ای در سال هایی که نقش عمده مرزبندی. ی اجتماعی خاصی را در عراق ظاهر کردها مرزبندی

های  جایی حال این پژوهش قصد دارد با محور قرار دادن جابه. بازی کردند 5341تا  5341بحرانی 

پاسخ این پرسش را دریابد که آینده تعارضات امنیتی در عراق  ،جمعیت و بررسی محیط آن

های محیطی و دولتی  در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت فاکتور چگونه است؟ آنچه

جایی  با شاخص جابهآنها  محیط زیست و عملکرد متقابل ،خدمات عمومی ،اعم از توزیع کاالها

تواند در قالب چندین سناریو بر روی  تا مشخص شود این تغییرات چگونه می. جمعیت خواهد بود

 . بگذارد تأثیرآینده عراق 

 تعارض ،خاورمیانه ،تروریسم ،جمعیت ،بحران ،عراق ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   manochehrshafei@yahoo. com 

2 ـ   nazdare_2007@yahoo. com 
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تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسیا بر همگرایی کشورهای  تأثیربررسی 
 ( بر عراق و سوریه تأکیدبا ) اسالمی

 چکیده

ای  منطقه در این میان خاورمیانه ،اند که بیشتر کشورهای اسالمی در آن جای گرفته ،غرب آسیا

راتژیک از نظر جغرافیایی و انرژی است و از این رو همواره در مرکز توجهات جهانی بوده است

است و از نظر ژئوپولیتیکی دچار تغییر و تحوالت بسیاری بوده و موقعیت سوریه در غرب آسیا و 

است و  ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده 

همگرایی کشورهای اسالمی که . اش تشدید شده است وجود منابع طبیعی اهمیت یگاه باجا این

ای  های موجود بین مسلمانان باید باشد متأسفانه تا به امروز به مرحله ترین شاخصه یکی از مهم

رفت از بحران و واگرایی باعث  از بالقوه به بالفعل نرسیده است به طوری که همگرایی باعث برون

در همین راستا ژئوپولیتیک با در نظر گرفتن عوامل . ها در این منطقه شده است تشدید بحران

را « دیگری»و « ما»و نیز تبیین سیاست که اصطالح « سرزمین»ثابت و متغیر در یک عامل 

شرایط برای ایجاد  ،کند به طوری که با مشخص شدن سرزمین ما و سرزمین دیگری ایجاد می

به معنی همگرایی « ما»مقاله درصدد بررسی عوامل ایجاد یک  شود این یک همگرایی محیا می

ی آن  های ژئوپولیتیکی ایجاد شود به طوری که با تقسیم به سه دسته با در نظر گرفتن شاخص

هایی که موضعی اتخاذ  آن کشورهایی که ضدیت کردند و آن ،کشورهایی که حمایت کردن

 . انجامد سالمی در قبال این دو کشور مینکردند و نهایتاً به بررسی موضگیری کشورهای ا

 . سوریه ،عراق ،همگرایی کشورهای اسالمی ،غرب آسیا ،تحوالت ژئوپلیتیکی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   re. 2lati94@gmail. com 

2 ـ   rafzali@ut. ac. ir 

3 ـ   saeeid. brahoiy@ut. ac. ir 
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 حمایت از محور مقاومت بر محیط امنیتی  تأثیر بررسی
 جمهوری اسالمی ایران

 چکیده

مقابله با  ،حفظ نظام ،جمهوری اسالمی ایران با هدف صیانت از انقالب و دستاوردهای آن

امنیت و منافع ملی و کمک به دیگر نهادهای دفاعی و  تأمین ،تهدیدهای پیش روی انقالب

تولید قدرت  ،افزایی قدرت ،هایی از قبیل بازدارندگی امنیتی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت

محور مقاومت در . اقتدار مبتنی بر جنگ نامتقارن به حمایت از مقاومت برخاسته است ،مازاد

میان مستضعفین جهان بسط و توسعه دهد و قدرت این راستا توانسته است گفتمان خود را در 

ازنظر ژئوپلیتیکی نیز ژئوپلیتیک مقاومت در برابر ژئوپلیتیک . توجهی را تولید کند گفتمانی قابل

قد ایستاده و توانسته است نفوذ نظام استکبار را در منطقۀ غرب آسیا به حداقل  نظام سلطه تمام

هایی  اند از بحران توانسته ،شوند ر مقاومت تعریف میکشورهایی که در محو ،در حقیقت. برساند

که نظام سلطه مسبب آن است عبور کنند؛ در همین راستا جمهوری اسالمی ایران با مدیریت 

ها و با راهبرد فرصت محور توانسته است تهدیدات را از محیط امنیتی داخلی و خارج  بحران

نظری نئورئالیسم تدافعی به صورت  پژوهش حاضر بر اساس چارچوب. نزدیک خود دور کند

آوری اطالعات استفاده نموده و همچنین از روش توصیفی ـ تحلیلی  ای نسبت به جمع کتابخانه

 . ها بهره گرفته است و تحلیل داده  برای بررسی و تجزیه

 جمهوری اسالمی ایران ،سیاست خارجی ،غرب آسیا ،ژئوپلیتیک ،جبهۀ مقاومت ها: کلیدواژه

 

  

                                                      
1 ـ   oruj313@gmail. com 
2 ـ   edris_beheshtinia@yahoo. com 
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 پذیری از فرآیند جهانی شدنتأثیر بررسی تحول ژئوپلیتیک شیعه با 

 چکیده

به یک موضوع  ،آیند و در عصر جهانی شدن ترین گروه در جهان اسالم به شمار می مهم ،شیعیان

در  ،مناطقی است که بر روابط قدرت ،جغرافیایی شیعیانزیرا نقطه ثقل  ،اند ژئوپلیتیکی تبدیل شده

مذهب شیعه به عنوان یک مذهب مهم در  ،به عبارتی. باشد گذار میتأثیرسطح منطقه و جهان 

دهندگان  های فکری و ارائه جریان ،امروزه. از توان سیاسی و ژئوپلیتیکی باالیی برخوردار است ،جهان

د به فکر این باشند که در راستای تحوالت پیش آمده در اثر بای ،های دینی و مذهبی تشیع آموزه

در این میان اگر هویت شیعی به . های خلق شده خود را نمایان سازند جهانی شدن و در بستر فرصت

گیری  بینی در جهت بهره خود را با واقع ،برای تقویت عوامل مقاوم و بازدارنده ،عنوان یک مذهب پویا

برای عقاید و  ،ها آماده کند و هویت پویا و با استحکامی از سایر فرهنگمطلوب و تعادل سازنده 

خواهد توانست از یک فرصت جهانی برای گسترش فرهنگ شیعی  ،باورهای مذهبی خود فراهم کند

آنها  ترین های عصر جهانی شدن که مهم تواند با به کارگیری فناوری تشیع می. برخوردار شود

 و در تعامل با ها تمدنها و  های خود را در کنار سایر فرهنگ اورها و ارزشب ،اینترنت و ماهواره است

 . ها تلقی شود عرضه کند و یک منبع با ارزش جهانی برای سایر فرهنگآنها 

 درصدد پاسخ به این سؤال است که  ،با روش توصیفی ـ تحلیلی ،تحقیق بنیادی حاضر

های  یافته« آیا جهانی شدن در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعه نقش مثبت دارد یا منفی؟»

ها برای گسترش  جهانی شدن؛ همان طور که باعث ایجاد فرصت ،دهد میتحقیق نشان 

های غربی مورد  به وسیله قدرت ،زا زمان به عنوان ابزاری چالش هم ،شود ژئوپلیتیک شیعه می

برای  ،ها به ویژه رسانه ،های ارتباطی لذا شیعیان باید در کاربرد فناوری .دگیر میاستفاده قرار 

به . شناساندن و اشاعه خود و کاهش تهدیدات از جانب استعمارگران نهایت استفاده را ببرند

توان اذعان داشت امروزه شیعیان با استفاده از ابزارجهانی شدن به ویژه جهانی  می ،طور کلی

 . اند پرداخته ،ایش وزن ژئوپلیتیکی خودبه افز ،شدن فرهنگی

 شیعیان ،ایران ،ژئوپلیتیک شیعه ،جهانی شدن ها: کلیدواژه
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ای و  بررسی تحوالت بزرگ منطقه غرب آسیا: تغییرات ریشه
 ساختاری در دهه آینده

 چکیده

 ،المللی را مواردی همچون جنگ در سوریه های بین عناوین خبرهای مهم جهان در خبرگزاری

نزدیک  ،صلح دو کره ،های اعمال شده علیه ایران تحریم ،خروج آمریکا از برجام و آینده آن

 ،کردها در منطقه مسأله ،امارات و بحرین به رژیم صهیونیستی ،شدن هر چه بیشتر عربستان

به خود اختصاص داده ( .. .و عراق ،اردن) ها ها با انتخابات یا تظاهرات و ناآرامی تغییرات دولت

که اغلب کشورهای جهان اسالم در یک تالطم و آشوب دائمی و بزرگ  رسد میبه نظر . است

آنچه که همه . گرفتار آمده است و این آشفتگی همچنان در آینده نیز ادامه خواهد یافت

آیا در پشت پرده همه »یافتن جوابی به این سؤال است که  ،هستند تحلیلگران به دنبال آن

ها به آن اشاره  هایی نهفته است که در خبرگزاری ها و داستان طرح ،الذکر حوادث فوق

 در ،آیا سناریوهایی وجود دارند که بتوان همه موارد و اتفاقات به ظاهر جدا از هم را« شود؟ نمی

های  توان این رویدادها را که بیانگر واقعیت د تصور کرد؟ آیا میبه صورت یکپارچه و هدفمنآنها 

ای  منطقه در یک یا چند داستان بزرگ تصور کرد؟ آیا همه این تحوالت با ،تکه هستند تکه

  های موجود تطابق دارند؟ حاکم بر تحوالت جهانی و تحلیل

های  به جواب سؤال هایی هر چند کوچک برای رسیدن در این مقاله سعی بر آن است تا گام

 . های موجود در فضاهای تحلیل را کاهش داد مطرح شده برداشت و مقداری از عدم قطعیت

های ترامپ برای  طرح ،دورنمای کلی جهان اسالم ،شناخت منطق جهانی تحوالت ها: کلیدواژه

 آینده

  

                                                      

1 ـ   aziz. alizadeh@gmail. com 
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 سیاسی جهان اسالم بر اساس  آینده بررسی تطبیقی
 سوره نور 55 آیه 

 چکیده

قرآن کریم به مثابه منبع جامع قانون الهی دربردارنده تعالیم ارزشمندی در ابعاد فردی و 

به سعادت محتوای مورد نیاز جوامع بشری را تا راهیابی  ،اجتماعی است و با رسالتی جهانی

موضوع  ،های فکری بشری از جمله مباحث مطرح در نظام. دنیوی و اخروی مدیریت نموده است

آینده سیاسی جهان را در بستر  ،آینده سیاسی جهان است و کالم وحی با تبیین روشن خود

غلبه و اظهار آخرین دین آسمانی ترسیم نموده و پروردگار متعال به طور کلی از تشکیل 

این گونه . جهانى و پیروزى کامل و نهایى صالحان در روى زمین خبر داده است حکومت عدل

مربوط به حضرت مهدى و  ،به استناد مدارک حدیثى و تفسیرى ،آیات را مفسران شیعه

حکومت جهان شمول حضرت دانسته و مفسران اهل سنت به نحو کلی و در مواردی با اجمال 

ر با روش تطبیقی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت در پژوهش حاض. اند پیرامون آن بحث کرده

سؤال این نوشتار این است که با . نماید خصوص حاکمیت اسالم و غلبه بر ادیان را بررسی می

 اند؟ مفسران فریقین آینده جهان اسالم را چگونه تبیین نموده ،سوره نور 77توجه به آیه 

  سوره نور 77آیه  ،غلبه اسالم ،بررسی تطبیقی ،آینده جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   n. faghihi@ahl. ui. ac. ir 



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

71 

 های نظری در رابطه با نابرابری و عدالت در  بررسی چالش
 جهان اسالم

 چکیده

. شوند های معرفتی از ملزومات اساسی یک جریان فکری محسوب می مبانی نظری و آموزه

مبتنی بر عقالنیت  ،مدار قدرت ،وسیع دیدمانیهای نظری موجب  واکاوی و بررسی زوایا و بایسته

هایی چون توانایی  اندازی با مؤلفه چنین چشم. عمل خواهد شدو کارآمد در عرصه 

ها و از بین بردن تعارضات و ابهامات نظری همراه  تعدیل کاستی ،تعامل و تعادل ،پذیری انطباق

محوری و هدایت مسلمانان  های نظری اندیشه اسالمی بر مبنای غایت در این راستا بنیان. است

طغیان  ،ظهور مصلح عادل ،مفاهیمی چون حیات جاودانه. باشد به سمت کمال و سعادت می

نگری مسلمانان برای  ریشه در ضرورت آینده ،علیه ظلم و تغییر سرنوشت انسان به دست خویش

بر اساس مبانی اندیشه اسالمی و  رسد میبه نظر . ای مطلوب و فضیلت محور دارد تبیین جامعه

. شود ترین ابزار برای این ضرورت محسوب می لیترین و اص آراء متفکران مسلمان عدالت بنیادی

. عدالتی است سرکوب و امثالهم از نتایج مسلم نابرابری و بی ،گری افراطی ،خشونت ،زیرا فقر

سازی جهان اسالم در جهت حفظ  هدف از این نوشتار تبیین نقش و جایگاه عدالت در توانمند

چارچوب نظری توماس اسپریگنز . باشد محور و صلحی پایدار می زیستی فضیلت ،کرامت انسانی

با در نظر گرفتن مبانی نظری اسالم برای بررسی بحران عدالت در جوامع اسالمی مدل مفهومی 

 . و نسبتاً مناسب برای این پژوهش است

 مندی غایت ،سعادت ،بحران عدالت ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                      

1 ـ   nchinichian@yahoo. com 

2 ـ   mdianat. pn@gmail. com 
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این نزدیکی سنجی  روابط ایران و عمان و امکان انداز چشمبررسی 
 کشور به محور مقاومت

 چکیده

و بررسی وضعیت روابط میان دو کشور ایران و  پژوهی پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد آینده

به ارائه سناریوهای مختلف در خصوص آینده روابط دو کشور و مزایای  ،عمان در گذشته و حال

ات آن بر محور مقاومت را نیز تأثیرنزدیکی پادشاهی عمان به جمهوری اسالمی ایران پرداخته و 

 . دهد می مورد واکاوی قرار

در کشور عمان هایی  کند در ابتدا به این سوال پاسخ دهد که چه ظرفیت می این پژوهش تالش

آنها  توان از می به منظور نزدیک کردن این کشور به محور مقاومت وجود دارد و چطور

نمود؟ همچنین سوال دیگری که در این اثر پاسخ داده شده عبارت است از این که  برداری بهره

در ساختار حاکمیتی سلطنت عمان حضور دارند و کدامیک به جمهوری اسالمی هایی  چه طیف

 هستند؟تر  یکو محور مقاومت نزد

ی کشتیرانی به این منطقه به الملل بینتسلط عمان بر بخش جنوبی تگه هرمز و نزدیکی خطوط 

اهمیت این کشور برای جمهوری اسالمی  ،عنوان بخش بسیار مهمی از مسیر انتقال انرژی جهان

روش در این تحقیق برای طرح چارچوب مفهومی و طرح متغیرهای مهم تحقیق از . افزاید می را

 . از روش مصاحبه استفاده شده استها  اسنادی و برای گردآوری داده

ابعاد گوناگون نزدیکی دو  ،عالوه بر مشخص شدن محتمل ترین سناریو ،در انتهای این پژوهش

ارائه . در خاورمیانه اشاره شده استای  منطقه آن بر تحوالت تأثیرکشور به یکدیگر و 

ن راهبرد برای جمهوری اسالمی ایران در قبال سناریوهای پیشنهادات در مورد تبیین بهتری

 . دهد می احتمالی بخش پایانی این پژوهش را تشکیل

 خاورمیانه ،محور مقاوت ،پادشاهی عمان ،جمهوری اسالمی ایران ها: کلیدواژه
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 ( مصری  مطالعه مورد) بررسی روندهای حاکم بر آینده جهان اسالم

 چکیده

نیازمند  ،گرایانه و ترسیم مسیر مطلوب در آینده جهان اسالم اندازی واقع ضرورت طراحی چشم

های مرتبط با کشورهای اسالمی و از  تحلیل و پایش پیوسته روندها در تمامی حوزه ،شناسایی

هدف نوشتار حاضر تمرکز بر . باشد میای  قهمنط ترین بازیگران جمله مصر به عنوان یکی از مهم

های مختلف سیاسی  دهی به آینده کشور مصر در حوزه ترین روندهای مؤثر در شکل معرفی مهم

ها است که با روش تحلیل روند و  زیست محیطی و ارزش ،فناورانه ،اجتماعی ،اقتصادی ،و امنیتی

شود که مصر با در  ه نشان داده میدر این مقال. دگیر میبه شیوه توصیفی ـ تحلیلی صورت 

دهی به روندها و  های گسترده در ابعاد یاد شده قابلیت باالیی در شکل اختیار داشتن ظرفیت

بررسی سیر روندهای . جریانات آتی حوزه شمال آفریقا و به طور کلی جهان اسالم دارد

این کشور در  که دهد میفناوری و زیست محیطی مصر نشان  ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی

توسعه انسانی در مقایسه با  ،های فناوری ها با روندی تدریجی شاهد افزایش شاخص حوزه فرصت

و تالش  5344روند رو به رشد توریسم و بازگشت به وضعیت پیش از  ،برخی کشورهای عربی

روندرو به  ،باشد حوزه تهدیدات این کشور را نیز آمار بیکاری در حوزه توسعه میادین انرژی می

انقباض سیاسی داخلی و نحوه تعامل  ،تروریسم ،رشد تغییرات اقلیمی به ویژه در حوزه رود نیل

وزن و میزان اثرگذاری . دهد میبا اسرائیل و سایر کشورهای عربی به ویژه عربستان تشکیل 

یت و جهان اسالم بیانگر اهمای  منطقه روندهای یاد شده با قرار گرفتن در ساختارهای کلی

 . باشد مصر در آینده تحوالت جهان اسالم می

 شمال آفریقا ،تحلیل روند ،مصر ،آینده جهان اسالم ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   tmohammadipour@yahoo. com  

mailto:.tmohammadipour@yahoo.com
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آن بر تأثیرهای هیدروپلیتیک شرق ایران و  ها و چالش بررسی فرصت
 ( مطالعه موردی رود هیرمند) امنیت ملی کشور جمهوری اسالمی ایران

 چکیده

با توجه به روند  ،های اخیر بوده های منازعه و بحران در دهه ترین کانون منطقه خاورمیانه از مهم

ها بر سر آن دچار  ها و ملت هایی که روابط دولت افزایش جمعیت و فرایند توسعه یکی از بحران

های آبی  آسیای جنوبی با چالش ،که در این منطقه باشد؛ ی خواهد شد آب میهای چالش

تری در اختیار داشته باشد؛ در  هر کشوری که منابع آبی غنی ،رو خواهد شد زیادتری روبه

. تری بهره خواهد برد از توان اثرگذاری عمیقای  منطقه مناسبات هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک

دانند و بر این باورند که اغلب  ی هیدروپلیتیک می را سده 53ها قرن  برخی ژئوپلیتیسین

با . در جهان به دلیل بحران برآمده از کمبود آب خواهد بودای  منطقه های ها و جنگ درگیری

ثباتی سیاسی ـ امنیتی در  توجه به وجود تعداد سدهای بزرگ در این منطقه آشفتگی و بی

ها  بار در سایه این بحران ای سدهای بزرگ و زیانه های آبریز مشترک و احداث پروژه حوضه

است مسئله هیدروپلیتیک امروزه هم برای این کشورهای منطقه تهدید ایجاد کرده و هم 

دیگر کشوری که در جایگاه فرودست قرارگرفته و از سوی کشور باالدست تهدید  بیان به. فرصت

برقراری عدالت اجتماعی . ستقیم داردامنیت ملی با توسعه و عدالت سرزمینی رابطه م. شود می

ایجاد و حفظ امنیت ملی کمک تواند به  تا اندازه زیادی می ،و توزیع عادالنه ثمرات توسعه ملی

دارد که وضعیت هیدروپلیتیک کشور را در آینده هم از بعد تهدیدات   این مقاله سعی بر آن. نماید

ژوهش تالش دارد تا با رویکردی توصیفی ـ این پ. ها موردمطالعه قرار دهد و هم از بعد فرصت

ها و  ها و چالش نقش هیدروپلیتیک شرق کشور فرصت ،ای تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه

 . بر امنیت ملی کشور را بررسی نماید تأثیر

 هیرمند ،هیدروپلیتیک ،جمهوری اسالمی ایران ،امنیت ملی ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   ahmad1354at@gmail. com 
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ای  منطقه های مؤلفه پترواسالم بر سیاستبررسی میزان اثرگذاری 
 شمسی 4141در افق  عربستان سعودی

 چکیده

های انرژی به عنوان  سابقه استفاده از ابزار حامل الملل بینط بسیاری از پژوهشگران عرصه رواب

و درگیری کشورهای عربی با رژیم  4350یک مؤلفه قدرت در سیاست را به جنگ رمضان 

زمان با  و متعاقب با آن دو شوک نفتی بزرگ که هم 4350جنگ . گردانند صهیونیستی باز می

 ،نرژی را به شدت در سطح جهانی افزایش دادقیمت این حامل ا ،تحریم فروش نفت به اسراییل

ی اثرگذار بود بلکه به عنوان یک مفهوم نوین نیز در حوزه الملل بیننه تنها بر مناسبات سیاسی 

 . ادبیات سیاسی نمود پیدا کرد

گیری کشورهای اسالمی از ابزار نفت برای پیشبرد مقاصد  پترواسالم که از آن به عنوان بهره

ی اخیر و به ویژه پس از به حکومت رسیدن ها سال مفهوم عامی است که در ،کنند خود یاد می

تر یافته  سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد جوان وی یعنی محمد بن سلمان معنایی خاص و ویژه

تنها نمود مهم  4350به عبارت دیگر امروزه و پس از گذشت بیش از چهار دهه از جنگ . است

گرایی  کشور پادشاهی سعودی است که به واسطه نفت و قرائت اسالمگیری از پترواسالم  بهره

 . خاص خود در پی گسترش و بسط نفوذ سیاسی خود در سایر نقاط جهان است

در پی  ،پژوهش حاضر ضمن بررسی چگونگی تحول یافتن مفهوم نظری پترواسالم در گذر زمان

واسطه توجه و تمرکز به  مشخص ساختن این نکته خواهد بود که حکومت سعودی چگونه به

مفهوم پترواسالم درصدد تسلط و تفوق بر جهان اسالم برآمده و به چه میزان این ابزار قدرتمند 

 . دهد میشکل 4141پادشاهی سعودی را در افق ای  منطقه های کنش

 ای سیاست منطقه ،جهان اسالم ،صادرات نفت ،عربستان سعودی ،پترو اسالم ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   Safavi@ut. ac. ir 

2 ـ   Mehdi. Ghaderi@ut. ac. ir 
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قش عربستان سعودی در منازعات بینادینی و مذهبی در بررسی ن
 شاخ آفریقا

 چکیده

ای در شرق قاره آفریقا است که چهار کشور  با ساختار شبه جزیرهای  منطقه شاخ آفریقا عنوان

وقوع  ،یکی از موضوعات مبتال به این منطقه. دگیر میاریتره و جیبوتی را دربر  ،اتیوپی ،سومالی

های ناشی از منازعات بینادینی میان پیروان اسالم و مسیحیت و مذهبی ناشی از فعالیت  ناامنی

های تروریستی با ایدئولوژی بنیادگرایی به ظاهر اسالمی علیه شهروندان در شاخ آفریقا  گروه

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با . ورهای اتیوپی و سومالی استدر کش خصوصاً

منازعات گیری  شکلای در صدد بررسی نقش بازیگران خارجی در  گیری از منابع کتابخانه بهره

بینادینی و مذهبی و به طور خاص نقش عربستان سعودی در منازعات بینادینی مسلمانان و 

در ( AIAI) گرای االتحاد االسالمی های افراط فعالیت گروهو گیری  شکل ،مسیحیان در اتیوپی

که عربستان  دهد مینتایج پژوهش نشان . شاخ آفریقا و گروه الشباب در کشور سومالی است

سعودی در صدد ترویج تفکر افراطی وهابیت از طریق دامن زدن به اختالفات و منازعات میان 

های شبه نظامی با تفکر وهابیت  مایت از گروهمسلمانان و پیروان دین مسیحیت و تشکیل و ح

 . است

 مداخله ،عربستان سعودی ،وهابیت ،منازعه ،شاخ آفریقا ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   m. mirzaeitabar@gmail. com 
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بررسی نقش فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی در آینده جهان 
 اسالم از دیدگاه مقام معظم رهبری

 چکیده

باشد که خداوند متعال با رحمانیت و رحیمیت  والیت فقیه از نعمات خفیه و جلیه الهی می

که بر ) فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی. خویش این نعمت را برای بشر ارزانی داشته است

معظم رهبری دارای اهمیت  در نظام فکری مقام( اساس مبانی الهی اسالمی طراحی شده است

اهداف میانی و بلند  ،نقشه راه حرکت انقالب اسالمی دارای مراحل. باشد ای می و جایگاه ویژه

باشد که در صورت تبیین و اعتقاد صحیح به  عقلی و قانونی روشنی می ،های شرعی مؤلفه ،مدت

 با توجه به تحوالت مختلف. تواند در آینده جهان اسالم نقش بسیار مهمی را ایفا نماید می ،آن

تمسک به نظام فکری مقام معظم رهبری به عنوان یک نظام برخواسته از  ،و جهانیای  منطقه

گشایی و سیر به سمت اهداف متعالی مدنظر دین نقش مهمی را ایفا  تواند در گره ثقلین می

نقشه راه مدنظر مقام معظم رهبری برای حرکت به سمت اهداف اسالمی  ،در این مطالعه. نماید

ای اهداف میانی انقالب  که طی مرحله دهد میبررسی شده است و نتایج این تحقیق نشان 

 ،همچنین طبق نقشه راه. تمدن اسالمی محقق نخواهد شد ،ضروری بوده و بدون حرکت منظم

امری ضروری و قطعی  ،(قوات مختلف نظام است به معنای اعم که شامل) تشکیل دولت اسالمی

 . بوده و بدون آن ادامه حرکت انقالب دشوار خواهد بود

 نظام فکری ،دولت اسالمی ،مقام معظم رهبری ،نقشه راه ،والیت فقیه ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   ghanizadeh2008@gmail. com 
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 ها در آینده تمدن اسالمی ها و ارزش بررسی نقش فرهنگ

 چکیده

ها حکم به ایجاد  ها و ارزش هایی وجود دارد که گاه این فرهنگ ارزش ،ها در تمامی فرهنگ

ن به همراه یعنی مدنی بود ،انسان مدنی بالطبع است و این فطرت انسان. کنند تمدنی می

کشاند زندگی اجتماعی از  هایی که دارد او را به سمت ایجاد یک تمدن می فرهنگ و ارزش

 های رسول اکرم ترین تعلیمات قرآن است و این احکام و تعلیمات قرآنی به همراه آموزه اساسی

پیش از ظهور اسالم در شبه . گیری تمدن اسالمی داشته است نقشی اساسی در شکل( ص)

پس از . شد عربستان هیچ حکومتی وجود نداشت و امور داخلی به دست قبایل اداره میجزیره 

ای کردند و  از مکه به مدینه ایشان دولتی واحد را جایگزین نظام قبیله( ص) هجرت رسول اکرم

 ،همین امر باعث گردآوری مردم تحت فرمان یک دولت واحد و برقراری روابط اقتصادی

پس از رحلت رسول . گیری یک تمدن شد قضایی و در نهایت شکل ،یفرهنگ ،سیاسی ،اجتماعی

و گسترش دین اسالم به سایر ملل و گرد آمدن ملل مختلف زیر یک پرچم این ( ص) اکرم

های عقالنی سایر ملل را پذیرفت و سایر  ها و ارزش اسالم فرهنگ. تمدن گسترش یافت

ای دیگر وارد کرد که  المی را به مرحلهتمدن اس ،عناصرغیر عقلی آن را حذف کرد و همین امر

های زیادی را پشت سر  تمدن اسالمی از آغاز تاکنون فراز و نشیب. شامل گسترش آن شد

در این مقاله . آینده تمدن اسالمی را ترسیم کرد ،توان با بررسی گذشته این تمدن گذاشته و می

بررسی تمدن ملل اسالمی های موجود و  ها و ارزش سعی بر این است که با بررسی فرهنگ

 . آینده تمدن اسالمی را ترسیم کرد

 آینده تمدن اسالمی ،ملل اسالمی ،های اسالمی فرهنگ و ارزش ،تمدن اسالمی ،اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   mohamadmahdidavar@ut. ac. ir 
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 ،ترکیه ،ایران) خاورمیانهای  منطقه های بررسی نقش قدرت
 درآینده ژئوپولیتیک جهان اسالم( مصر ،عربستان

 چکیده

منطقه خاورمیانه از لحاظ راهبردی و دارا بودن موقعیت خاص ژئواستراتژیکی با توجه به اهمیت 

 ،عربستان ،ترکیه ،مصر ،موجود در آن نظیر ایرانای  منطقه های و منابع عظیم انرژی قطعاً قدرت

جهان اسالم به عنوان یک . ای در آینده جهان و باالخص جهان اسالم دارا هستند از اهمیت ویژه

متأثر از امریکا در یک  خصوصاًکشور اسالمی و در مقابل تفکر غرب  71هویت مستقل با 

از ابزارهای عینی  ،برای ترویج هژمونی خود ،های مسلط جهانی قدرت. کشکمش مداوم قرار دارد

ه به ند که در صورت غفلت جهان اسالم و کشورهای منطقگیر میو تبلیغی مختلفی بهره 

ناپذیری از جمله:  تبعات جبران ،خصوص کشورهایی اسالمی که دارای وزن ژئوپولیتیکی هستند

های اقتصادی و عقب ماندگی  زیان ،ایجاد ترس از اسالم ،الملل تروریسم بین ،های داخلی جنگ

موجود نتوانند نقش مثبتی را در ای  منطقه های اگر قدرت. کشورهای منطقه را درپی دارد

ای را فراهم  های فرامنطقه ی حضور و نفود قدرت ایفا کنند زمینهای  منطقه ات درونمناسب

های روزافزون اشاره  ثباتی توان به افزایش تنش و بی آورند و نهایتاً از پیامدهای این امر می می

های  ها و تضاد منافع در عرصه رقابت ،ای های منطقه از دالیل تنش و واگرایی بین قدرت. نمود

ای  ی کشورهای فرامنطقه امنیتی است و این شرایط باعث تشدید مداخله ،اقتصادی ،اسیسی

عدم وجود  ،های غربی گردیده است به طوری که استدالل آنان برای این حضور قدرت خصوصاً

امنیت منطقه  تأمیندر ای  منطقه های امینت در منطقه و به عبارتی ناتوانی کشورها و قدرت

های ژئوپولیتیک مؤثر بر  در این مقاله سعی شده با استفاده از تبیین مؤلفه. دباش خاورمیانه می

                                                      

1 ـ   re. 2lati94@gmail. com 

2 ـ   a_mehrabi@sbu. ac. ir 

3 ـ   h. qaviandam@yahoo. com 
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آن درآینده  تأثیربه شناخت دقیق علل واگرایی و ،گذارمنطقه خاورمیانهتأثیرقدرت کشورهای 

 . رفت از وضعیت نامناسب حاضر نائل شویم جهان اسالم و احتمال برون

 مصر ،عربستان ،ترکیه ،ایران ،جهان اسالم ،ای های منطقه قدرت ،خاورمیانه ،ژئوپولیتیک ها: کلیدواژه
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 الملل بر همگرایی  بررسی نقش کارکرد هژمونی نظام بین

 جهان اسالم

 چکیده

عامل اصلی اختالف در جهان . باشد می  های مسلمانان ضرورت  ترین از مهم  یکی  اسالمی  وحدت

نگرانی از قدرت گرفتن مسلمانان در جهان . باشد جویانه غرب می های مداخله اسالم سیاست

ای و تشدید اختالف  های فرقه دشمنان را بر آن داشت که راهبرد خود را بر دامن زدن به جنگ

را با آنها  ی وابسته تروریستی نظیر القاعده و داعش عمالًها میان مسلمانان متمرکز و با خلق گروه

گیری الگوهای مختلف  گرایی تاکنون سبب شکل روند بیداری اسالمی و اسالم. هم درگیر نمایند

ژئواستراتژیکی و  ،ی مهم ژئوپلیتیکیها توانمندی. گرایی در نقاط مختلف جهان شده است اسالم

به یک قدرت در عرصه نظام شدن  اسالم برای تبدیل های جهان ژئواکونیومیکی از قابلیت

یک  ،گرایی و وحدت تواند با هم جهان اسالم می ،به لحاظ سیاسی. ژئوپلیتیک جهانی است

ها و  های ارتباطی و رشد این فناوری پیشرفت فناوری. هژومونی قدرت را در جهان تشکیل دهند

بر داشته و همچنین استراتژی کالن  ا درهای نفوذ که قدرت بازدارندگی ر در نظر گرفتن حوزه

باشد که التزام داشتن قدرت دفاعی را  امنیت جهان اسالم یکی از اصول بنیادی این هژمون می

وجود دارند که  ،گرایی جهان اسالم هایی هستند که در قالب فرآیند هم سازد؛ محرک عیان می

این پژوهش تالش دارد تا با . ا کنندتوانند در وحدت و همگرایی جهان اسالم نقش مؤثری ایف می

قدرت  ،قدرت بازدارندگی ،آوری و اطالعات فن) رویکردی توصیفی ـ تحلیلی نقش کارکرد هژمونی

 ،ویک الملل بر همگرایی جهان اسالم را مبنی بر اینکه جهان اسالم در قرن بیست نظام بین( دفاعی

این پژوهش . و تحلیل قرار دهد  تجزیهی قدرت هست یا نه را موردبررسی و  یکی از شش منظومه

 . نظران و مطالعه اسناد و مدارک صورت پذیرفته ی مصاحبه با صاحبها روشاز 

 گرایی هم ،هژمونی ،الملل نظام بین ،ژئوپلیتیک ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   ahmad1354at@gmail. com 
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 ی مفهوم صلح و امنیت در قرآن کریم  بررسی و مقایسه
 و رویکرد لیبرالیسم( های مدنی سوره) 

 چکیده

الملل به آن  ترین مسائل روابط بین صلح و امنیت از جمله مباحثی است که در ردیف مهم

لیبرالیسم به عنوان یکی از . های متنوعی بررسی شده است پرداخته شده است و در قالب تئوری

الملل بر  نگاهی مثبت و خوشبینانه به ماهیت روابط بین ،الملل روابط بینرویکردهای اثرگذار بر 

ی مسائل مرتبط با  ولی با بررسی آیات قرآن کریم در حوزه. اساس مفاهیم صلح و امنیت دارد

نگاه قرآن به این مقوله نگاهی مرکب از ابعاد مختلف  ،کنیم صلح و امنیت ما مشاهده می

در پژوهش حاضر سعی شده با . دهد میالملل را پوشش  وجودی انسان و هم چنین روابط بین

ی مفهوم صلح و امنیت در قرآن کریم و مکتب لیبرالیسم به این پرسش پاسخ داده شود  مقایسه

ی صلح و امنیت چه ابعادی را  وی مسئلهکه مبانی قرآن کریم و مکتب لیبرالیسم برای واکا

های پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم و  هایی دارند؟ یافته شوند و چه تفاوت شامل می

معرفت شناسانه و انسان شناسانه نگاه متفاوتی  ،رویکرد لیبرالیسم از سه منظر هستی شناسانه

ی صلح و  است که نسبت به مسئلهبه انسان و جهان پیرامون او دارند و همین امر موجب شده 

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و . امنیت نیز نگاهی متفاوت از یکدیگر داشته باشند

 . ای و اینترنتی است ها منابع کتابخانه تحلیلی و ابزار گردآوری داده

 لیبرالیسم ،امنیت ،صلح ،قرآن ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   hojjatrajabi71@yahoo. com 
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 بهداشت و سالمت در جهان اسالم

 چکیده

پیوسته جامعه و نظم معنای ارتقا  به ،نظران علوم اقتصادی و اجتماعی توسعه از نظر صاحب

ترین عوامل توسعه  اقتصاد سالمت یکی از مهم. تر است سوی زندگی بهتر یا انسانی اجتماعی به

در . گذار استتأثیرمستقیم  باشد به طوری که بر سایر ابعاد توسعه به صورت مستقیم و غیر می

مطالعات نظری و  ،ارتباط با نقش این عامل در بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی در سطح کشور

در این مقاله هدف بررسی وضعیت بهداشت و سالمت در  ،کاربردی متعددی انجام شده است

 ،(مردان و زنان) هایی چون امید به زندگی در بدو تولد در این مقاله شاخص. جهان اسالم است

نی که در نوزادا ،میزان مرگ و میر مادران ،(مردان و زنان) امید به زندگی سالم در هنگام تولد

میزان مرگ و میر  ،اند نوزادانی که در معرض سرخک قرار نگرفته ،اند معرض دیفتری قرار نگرفته

 ،میزان مرگ و میر زنان ،مرگ و میر مردان ،سال 7میزان مرگ و میر کودکان کمتر از  ،نوزادان

خانگی ) شاخص آلودگی هوا ،های جاری سالمت هزینه ،شیوع بیماری سل ،شیوع بیماری ماالریا

با . ندگیر میفاضالب و خدمات مورد بررسی قرار  ،آب ناسالم) و تهدیدات محیطی( و محیطی

این  ،کنیم شاخص سالمت را برای کشورهای جهان محاسبه می vensimاستفاده از نرم افزار 

نیز محاسبه شده و مقایسه بین ( OIC) ی اسالمی شاخص برای کشورهای عضو سازمان همکار

در این مقاله به طور ویژه شاخص مذکور برای . آید ا با دیگر کشورها به عمل میاین کشوره

 . دگیر مینیز انجام آنها  کشورهای اسالمی مورد بررسی و سطح بندی

 کشورهای اسالمی ،بهداشت و سالمت ،توسعه انسانی ،توسعه ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   abbaszadeh. cyrus@gmail. com 

2 ـ   qt3752@gmail. com 

3 ـ   abbaszadeh. cyrus@gmail. com 
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 اسالمیآموزش عالی و آیندۀ همگرایی کشورهای شدن  المللی بین

 چکیده

در طول تاریخ تمدن اسالمی عوامل متفاوت و متعددی در گسترش همگرایی یا واگرایی 

آفرین بوده و این موضوع به یکی از عوامل اصلی تعیین کنندۀ  کشورهای اسالمی نقش

گسترش مراودات علمی میان کشورهای اسالمی از . تمدن اسالمی تبدیل شده است سرونوشت

یک سو و همکاری میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی از سوی دیگر بر چگونگی شکوفایی 

در این مقاله تالش شده است از . گذار بوده استتأثیرعلمی و فناورانه در حوزۀ تمدن اسالمی 

روندهای تاریخی موضوع چگونگی تحقق آیندۀ مطلوب تمدن  ه به کالننگری و با نگا منظر آینده

 . المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد اسالمی بر پایۀ گسترش مراودات علمی بین

المللی زمینۀ مناسبی  های علمی بین ادعای اصلی مطرح شده در این اثر آن است که همکاری

ی تعامل کشورهای اسالمی با یکدیگر مهیا فرهنگی را در فضا برای دستیابی به فهم میان

گذار تأثیراین شیوۀ فهم و شناخت بر تعمیق و گسترش روابط میان کشورهای اسالمی . سازد می

 . بخش چگونگی دستیابی به سرونوشت مطلوب تمدن اسالمی است بوده و این موضوع تعین

 Macro) نگری تاریخی نمندی از کال ی استفاده شده در این اثر عبارتند از: بهرهها روش

historian )های علمی در تمدن اسالمی روندهای تاریخی همکاری به منظور بررسی کالن، 

های علمی کشورهای اسالمی و  تحلیل روند به منظور بررسی وضعیت کنونی همکاری

روی تمدن اسالمی در سایۀ  های بدیل پیش سناریونگاری به منظور ارائۀ تصویری از آینده

 . المللی های علمی بین همکاری

های نسبی بسیار برای گسترش و  نتایج اصلی حاصل از این مطالعه عبارتند از: وجود مزیت

المللی میان کشورهای اسالمی؛ واگرایی شدید میان کشورهای  های علمی بین تعمیق همکاری

دینۀ گرایی و داشتن اسطورۀ غرب م المللی؛ غرب های علمی بین اسالمی در عرصۀ همکاری

 های محققان و متخصصان کشورهای اسالمی؛ لزوم تقویت درگاه ،فاضله در میان اندیشمندان

(Hub )المللی در عرصۀ  های بین های علمی میان کشورهای اسالمی؛ لزوم انعقاد پیمان همکاری

                                                      

1 ـ   mh_moghadam@yahoo. com 
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 . پژوهشی و فناورانه میان کشورهای اسالمی ،های آموزشی همکاری

های علمی  همکاری ،تحلیل روند ،نگری تاریخی کالن ،تمدن اسالمی ،نگری آینده ها: کلیدواژه

 فرهنگی فهم بین ،شدن المللی بین ،المللی بین
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 های کشتار جمعی در خاورمیانه و  پویایی گسترش سالح
 شمال آفریقا و منافع امریکا

 چکیده

ای در سیاست  خاورمیانه و شمال آفریقا نقشی برجسته ،5334سپتامبر  44از زمان حمالت تروریستی 

امریکا دارای منافع حیاتی و پایدار در . امریکا نسبت به هر زمان دیگری ایفا کرده است خارجی

ترین منافع امریکا مقابله با گسترش یا حداقل مدیریت  یکی از مهم. خاورمیانه و شمال آفریقا است

ی اه توانمندی. بیولوژیکی و شیمیایی در خاورمیانه و شمال آفریقاست ،ای های هسته گسترش سالح

های اخیر افزایش  های کشتار جمعی در دهه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه توسعه سالح

 ،یافته است و بسیاری از کشورهای منطقه به دنبال توسعه یا دستیابی به تسلیحات شیمیایی

سال آینده  کشورهای خاورمیانه احتماال ظرف ده. ای پیشرفته هستند رادیولوژیکی یا هسته ،بیولوژیکی

های کشتار  ادامه گسترش سالح. های خود را در زمینه سالح کشتار جمعی افزایش خواهند داد توانایی

جمعی در خاورمیانه پیامدهای جدی برای منافع امریکا در خاورمیانه و سراسر جهان به دنبال خواهد 

همت   ه این سوال اصلی را وجههدهی مناسب ب ای پاسخ مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه. داشت

اتی بر تأثیرهای کشتار جمعی در خاورمیانه و شمال آفریقا چه  گسترش سالح ،داده است که خود قرار

های کشتار  منافع امریکا خواهد داشت؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این استوار است که گسترش سالح

پذیری  عمل امریکا با افزایش آسیبجمعی در خاورمیانه و شمال آفریقا موجب محدود شدن آزادی 

تهدید شرکای  ،ها های تروریستی به این سالح افزایش دسترسی گروه ،نیروهای مستقر آن در خاورمیانه

 . خواهد شد ،امریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا

 تروریستیهای  گروه ،منافع امریکا ،های کشتار جمعی سالح ،خاورمیانه و شمال آفریقا ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   bakhshiramin14@yahoo. com 

2 ـ   aliadami2002@yahoo. com 

3 ـ   hidsharbaty@gmail. com 
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 شناختی در تعامل با محیط های انسان های انگاره پیامد

 چکیده

گردد وبرحسب انکه در  طبیعت و ارتباط این دو باز می ،سه حوزه انساندر جغرافیا شناخت در 

های مختلف چه تلقی از انسان و محیط شده باشد نحوه عملکرد وتعامل با محیط نیز  دوره

گذار بوده تأثیرنیز به شدت « جغرافیا»در تعبیر از مفهوم  مسألهاین . دستخوش تغییر شده است

به ارمغان آورده « جغرافیا»کارگیری الفاظ مشابه در مورد تعریف و نتایج متفاوتی را برغم به 

درخواهید . جغرافیا دانش ارتباط انسان ومحیط تعریف شود»برای مثال اگر به صورت عام . است

تعابیر « رابطه بین آنها»و « محیط» ،«انسان»یافت که در مورد سه رکن این تعریف یعنی 

در آنها  شود و هرکدام از فتی جغرافیدانان است مطرح میهای معر متعددی که ناشی از دستگاه

و « تاریخی»اگر جغرافیدانی نگاهش به انسان یک موجود . انجامد ای متفاوت می عمل به نتیجه

ای  د با جغرافیدانی که انسان را پدیدهگیر میای که از جغرافیا  باشد نتیجه« بیولوژیک»

هم چنین وقتی جغرافیدانی انسان را موجودی . کند تفاوت خواهد داشت تلقی می« اجتماعی»

کند در روش و در  تلقی می« مینوی»قلمداد و جغرافیدانی دیگر انسان را موجودی « اکولوژیک»

از آنها  ها در تجربه بنابراین نتایج حاصل از این تفاوت. تحلیل با یکدیگر تفاوت خواهند داشت

ا روش پدیدارشناسی و تحلیل متن انجام گرفته این پژوهش که ب. رفتار انسان یکی نخواهد بود

 دارد که: تأکیدبراین نکته 

 . ـ تغییر در مفهوم انسان بنیان رفتار ما را در برابر محیط تغییر خواهد داد

های جغرافیایی که معطوف به تفاوت در مفهوم انسان و محیط است  ـ تفاوت در دیدگاه

 . مختلف را تعریف کرده استراهبردهای عملکردی جغرافیدانان در اعصار 

 محیط ،شناختی انسان ،جغرافیا ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   rahdangeo7@yahoo. com 

2 ـ   mh. raamesht@gmail. com 



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

17 

 فضای مجازی بر گردهمایی اربعین تأثیر

 چکیده

جا شده و دانش بشر مرتبط در حال  با پیدایش اینترنت اطالعات بیشماری در دنیا جابه

در راهپیمایی اربعین از همه کشورها حضور دارند و این رویداد جدیدی است و . انباشتگی است

اسالم را به به ما این امکان را داده که در شبکه جهانی اینترنت تولید محتوا نموده و پیام 

های اجتماعی مردمی در حضور زائران در  اینترنت و شبکه ،ارتباطات. جهانیان برسانیم

 تأثیراین تحول بزرگ امروز حاکمیت کشورها را تحت . راهپیمایی اربعین نقش مؤثری داشتند

تواند در ترویج  بهره مندی از فضای مجازی و ظرفیت کاربران اینترنتی می. قرار داده است

فضای مجازی دارای ظرفیت . سزایی داشته باشد به تأثیرفرهنگ و حماسه اربعین حسینی 

توان از ظرفیت این فضا در راستای آگاهی بخشی درباره  ای است و به همین دلیل می گسترده

گذاری اخبار و مطالبی که در فضای مجازی تأثیرسرعت و . حقیقت واقعه عاشورا استفاده کرد

توانیم فرهنگ مذهبی و  ها است و ما از این طریق می یابد بسیاری بیشتر از رسانه انتقال می

های  اربعین و ماهیت آن در بین نسل ،فرهنگ عاشورا. دینی خود را معرفی و انتقال دهیم

های آن به  ازی این فرهنگ دینی و واقعیتمختلف منتشر شده و امروز از طریق فضای مج

از آنجا که این روزها بسیاری از دشمنان کشور با جوالن دادن در . شود جوامع دیگر منتقل می

های  استفاده از این ظرفیت برای معرفی درس ،این محیط سعی در انحراف افکار عمومی دارند

 . اخالقی این حماسه عظیم نباید مورد غفلت واقع شود

 گردهمایی ،جمهوری اسالمی ایران ،ماه محرم ،اربعین ،فضای مجازی ها: یدواژهکل

 

  

                                                      

1 ـ   hamed. inanlu@ut. ac. ir 
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 برجام بر جایگاه ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایران تأثیر

 چکیده

ی  اند که قدرت هر کشور تا حد بسیار زیادی از محدوده جغرافیدانان سیاسی بر این باور بوده

بدون شک ایران در ردیف پانزده کشور قدرتمند جهان بنا به دارا . پذیرد می تأثیرجغرافیایی آن 

اجرای برجام جایگاه  ،امای و تصویب برج با توافق هسته. باشد های ژئوپلیتیکی می بودن ویژگی

مثل ای  منطقه نزد متحدان ،راهبردی ایران در منطقه را در سه جبهه افزایش داده است؛ نخست

های بزرگ را  چون اینها حل یک معضل راهبردی بین ایران و قدرت. اهلل عراق و حزب ،سوریه

. بینند سوریه می مثل بحرانای  منطقه زنی ایران در مسائل نقش و چانه ،نشانه افزایش قدرت

ای را در جهت افزایش  متحدان بزرگ سنتی ایران مثل چین و روسیه که توافق هسته ،دوم

سوم و . بینند و جلوگیری از نفوذ غرب و تقویت ثبات میای  منطقه گرایی در مسائل چندجانبه

یکا است تر از همه شاید افزایش اهمیت ژئوپلیتیک ایران در مجموعه غرب مثل اروپا و آمر مهم

اند با اجرای برجام ایران برای ایجاد ثبات در منطقه در جهت جلوگیری  که به این نتیجه رسیده

در این مقاله . شود کارگزار بهتری میای  منطقه های گرایی و تروریسم و حل بحران از رشد افراط

للی در الم بسترهای کامیابی و نامرادی ملی و بین ،کوشش شده تا با واکاوی دقیق و ژرف

ها و رویکردهای  زمینه ،های ژئوپلیتیک بر عوامل و پدیده تأکیدشمار استراتژیک با  ی بی مقوله

های نظام  های گوناگون برای نقش مؤثر ایران در دگرگونی ها و مقابله با چالش تحقق فرصت

 . مورد ارزیابی قرار گیرد ،در فضای پسابرجام ،الملل با کمینۀ هزینه و بیشینه سود بین

 فضای پسابرجام ،الملل نظام بین ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،ژئوپولیتیک ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   zfard@ut. ac. ir 

2 ـ   hamed. inanlu@ut. ac. ir 
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های امنیتی جهان  حضور ناتو در منطقه خلیج فارس بر چالش تأثیر
 اسالم

 چکیده

به عنوان ائتالف نظامی ـ سیاسی بلوک غرب که در دوران ( ناتو) پیمان آتالنیک شمالیسازمان 

بعد از جنگ جهانی دوم برای رویارویی با تهدیدات ناشی از نظام دوقطبی شکل گرفته بود پس 

. از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی مرزهای عملکرد خود را به سمت شرق اروپا گسترش داد

تهدیدات  ،بخشی جدید ن رفتن دشمن سنتی ناتو این سازمان برای هویتهمچنین با از بی

های کشتار جمعی را به عنوان دشمن جدید تعریف کرد و بر  جدید همچون تروریسم و سالح

این اساس دامنه اقدامات و عملیات خود را ـ که تا آن زمان محدود به قاره اروپا بود ـ به سایر 

اطق که در دو دهه اخیر مورد توجه ناتو قرار گرفته منطقه یکی از من. مناطق جهان کشاند

منطقه خلیج فارس جایگاه استراتژیک مهمی در نقشه اقدامات و منافع . خلیج فارس است

اکونومیک و ژئوپلتیک این منطقه  ژئو ،دلیل این امر اهمیت ژئواستراتژیک. المللی ناتو دارد بین

لیج فارس به مشارکت این سازمان در جنگ اول خلیج اگر چه توجه ناتو به منطقه خ. باشد می

ابتکار »اما تصویب  ،گردد باز می 4334سازی کویت از اشغال صدام در سال  فارس و آزاد

 ،کویت ،ناتو در استانبول ترکیه و عضویت بحرین 5331در نشست سال « همکاری استانبول

اتو و کشورهای منطقه خلیج فارس عرصه همکاری جدید بین ن 45 ،قطر و امارات در این ابتکار

این مقاله سعی دارد به این سؤاالت پاسخ دهد که چرا ناتو توجه جدی به حضور در . تعریف شد

حضور ناتو  تأثیرمنطقه خلیج فارس به عنوان بخش مهمی از جهان اسالم معطوف کرده و 

 رد؟های برای جهان اسالمی و کشورهای منطقه در پی دا دراین منطقه چه چالش

 ابتکار همکاری استانبول ،جهان اسالم ،منطقه خلیج فارس ،ناتو ها: کلیدواژه

 

  

                                                      
1 - sabbaghian@ut. ac. ir 
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 ژئوپلیتیک بر سیاست و رفتار کشورهای آسیای مرکزی تأثیر

 چکیده

به لحاظ ژئوپلیتیکی  ،بخشی از جهان اسالم نشین و ای مسلمان آسیای مرکزی به عنوان منطقه

همواره از اهمیتی خاص برخوردار بوده و فروپاشی شوروی سابق و تغییرات ژئوپلیتیک صورت 

گذاری بیشتر عوامل تأثیرعاملی بود که باعث اهمیت و  ،گرفته در منطقه آسیای مرکزی

ی اثراتشان از آنجا که عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایای. ژئوپلیتیک این منطقه گردید

همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست خارجی و رفتار کشورها دارند؛ در آسیای مرکزی نیز 

 ،ات آنهاتأثیربررسی و توجه به این عوامل و  ،به ویژه با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه

عی است ها و رفتارهای کشورهای این منطقه داشته و طبی بینی سیاست سزایی در پیش نقش به

اهمیتی  ،که این مهم با توجه به همسایگی و اشتراکات این منطقه با جمهوری اسالمی ایران

لذا سؤال پژوهش بر همین مبنا شکل گرفته که ژئوپلیتیک آسیای مرکزی . یابد مضاعف نیز می

 ،ی بر سیاست خارجی و رفتار کشورهای این منطقه دارد؟ در مقام پاسخ به سؤالتأثیرچه 

زا هستند که  های ژئوپلیتیک آسیای مرکزی عواملی تنش تحقیق بر این است که ویژگیفرضیه 

 های برای قدرتآنها  غالباً در کنار ضعف این عوامل برای خود کشورهای منطقه و جذابیت

ثباتی و  بی ،طور مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد مواردی مانند تنش به ،ای و فرامنطقهای  منطقه

 . باشد بر عرصه سیاسی و رفتار این کشورها مؤثر می ،ها درتحضور و نفوذ ق

 رفتار ،سیاست ،مرکزی آسیای ،ژئوپلیتیک ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   ham_hakim@yahoo. com 
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 آینده های نظامی بر مداخالت نظامی آمریکا از طریق کمک تأثیر

 امنیت در جهان اسالم

 چکیده

 ،المللی اثرگذار در عرصه جهانی های خارجی به کشورهای مختلف و نهادهای بین راهبرد کمک

. یکی از راهبردهای مهم آمریکا در عرصه سیاست خارجی از جنگ جهانی دوم بوده است

های نظامی آمریکا دچار مخاطره شده و محل دخالت  کمکی  که به واسطهای  منطقه ترین مهم

های اخیر همواره محل توجه و تمرکز  باشد که طی دهه منطقه آسیای غربی می ،این کشور بوده

تجدیدنظرهایی در این  ،با روی کار آمدن دونالد ترامپ. سیاست خارجی کشور آمریکا بوده است

پرسشی که در . ئل داخلی آمریکا رخ داده استخصوص انجام شده که بیش از همه به دلیل مسا

اتی بر تأثیرهای نظامی چه  این میان مطرح است اینکه مداخالت نظامی آمریکا از طریق کمک

های خارجی آمریکا به نوعی  آینده امنیت در جهان اسالم دارد؟ با وجود اینکه بحث کمک

 ،اقتصادی فزاینده این کشوربه دلیل مشکالت  ،کند هژمونی جهانی این کشور را تثبیت می

این مسئله . های خارجی مورد توجه جدی سیاستمداران آن قرار گرفته است بحث کاهش کمک

طلبانه و استقالل نسبی را  اتخاذ رویکردهای هویت ،ی الزم برای کاهش وابستگی تواند زمینه می

های  ی کمک قهاین پژوهش ضمن بررسی مختصر ساب. در کشورهای اسالمی در پی داشته باشد

پژوهی این رویکرد با روش سناریونویسی  به آینده ،خارجی به برخی از کشورهای اسالمی

 . پردازد می

 پژوهی آینده ،مداخالت نظامی ،آمریکا ،آسیای جنوب غربی ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   fathipour65@gmail. com 

2 ـ   mmajidi@ut. ac. ir 
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  نخبهپروری بر فرآیند توسعه اجتماعی در جهان اسالم تأثیر

 ( بر آرای شیخ محمد عبده و امیر کبیر تأکیدبا ) 

 چکیده

جامعه محسوب نخبگان هر  ،گیری توسعه در بعد اجتماعی ترین عوامل شکل از برجسته

صد سال اخیر ذهن بسیاری از  ترین موضوعی که طی یک پروری به عنوان مهم نخبه. شوند می

بایست بیشتر  می ،اندیشمندان جهان به خصوص جهان اسالم را به خود مشغول کرده است

مورد توجه قرار گیرد تا به واسطه آن تحوالت اجتماعی که به سرعت در حال پیشروی هستند 

کار بستن منابع مادی که از   این نخبگان هستند که با به. کشورهای اسالمی تمام نشودبه ضرر 

جانبه دست توانند به توسعه چند می ،تو سرآمدان هرشاخه از فعالیت بشری هستند منظر پاره

نخبگانی همچون محمد عبده از مصر و امیرکبیر در ایران که هرکدام از برجستهترین . یابند

الزمه پیشرفت جهان اسالم را توجه به ابعاد اجتماعی  ،ی زمان خود بودندمصلحان اجتماع

باشد و باید  توسعه در ابعاد مختلف به خصوص اجتماعی امری نخبهگرایانه می. دانستهاند

ید و این آ  های اجتماعی به ارمغان پروری صورت بپذیرد تا به دنبال آن پیشرفت در حوزه نخبه

شود:  بر این اساس این سؤال مطرح می. قابل دستیابی خواهد بود امر توسط نخبگان هرجامعه

های آن چگونه به توسعه اجتماعی در جهان اسالم منتج  پروری با در نظر گرفتن مؤلفه نخبه»

 ،های آن یعنی عدم اقتدارگرایی پروری با به کار بستن مؤلفه نخبه رسد میبه نظر « گردد؟ می

درازمدت به توسعه اجتماعی نایل آمده و با توجه به آرا و  گردش نخبگان و آموزش؛ جامعه در

   .افعال اندیشمندانی چون شیخ محمد عبده و امیرکبیر این امر محقق خواهد گردید

 گردش نخبگان ،آموزش ،جهان اسالم ،توسعه اجتماعی ،نخبه ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   safarpour. saber@gmail. com 

2 ـ   jansiz@guilan. ac. ir 
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 ی کوتاه دربارۀ آیندۀ جهان اسالمتأمل

به اعتبار  ،آیندۀ جهان اسالم( گویی پیشو نه ) بینی پیشتالش روشمند برای  ،پژوهی آینده

حاصل افکار و کردار  ،اگر زندگی امروز. معه استجا اینمنطق حاکم بر تحوالت گذشته و حالِ 

 . وز خواهد بودحاصل اندیشه و کردار امر ،الجرم ،وضعِ فردای جهان اسالم نیز ،دیروز است

قاعده مندی تحوالت زندگی و پیوست  ،این حکم بر دو پیش فرض اساسی استوار است؛ نخست

و  ،برای حال« عبرتی»از گذشته « عبور»که ای  به گونه. حال و آینده است ،معنی دار گذشته

 نماید؛ دوم این که این می نسبت به آیندۀ ناشناخته فراهم« بصیرتی» ،شناخت وضعِ موجود

بلکه احتمالی تحلیلی است که به یکی از  ،البته جبری و صد درصدی نیست ،پیوستار تاریخی

که  ،خلّاقای  اندیشه( رخدادِی غیرمنتظره یا؛ ب( دو شرط زیر ممکن است دگرگون شود؛ الف

 . مسیر عادی جهان اسالم را تغییر دهند

گذشته و آیندۀ "و از طرفی هم  ،جهان اسالم خارج کنیمشناسی  اگر این دو شرط را از آینده

تأمالت حاضر بر این موضع تمرکز خواهد داشت؛  ،جهان اسالم را به دور و نزدیک تقسیم نمائیم

 ،منظور از گذشتۀ نزدیک. «آیندۀ نزدیک جهان اسالم به اعتبارِ حال و گذشتۀ نزدیک آن»

/ دوازده  زدیک نیز دهو آیندۀ ن ،سرگذشتِ افکار و کردار مسلمانان در چهار دهۀ گذشته است

 . است( م5303ش/4143) سال آینده

گذشتۀ نزدیک  ،معه داردجا اینخارجی که البته اختالل زیادی در تحوالت  قطع نظر از عوامل

بینیم که عبارت از؛ مناقشۀ دو  می راای  وضع خیره کننده ،جهان اسالم را اگر از درون بنگریم

دو ناتوانی رقیب که آیندۀ نزدیک . است« ریسم ناتوانسکوال»و « ناتوانگرایی  اسالم»گفتمان 

کنند و این احتمال وجود دارد که مسلمانان را در درون جهان اسالم با  می مسلمانان را تعیین

یا بازگشت رادیکالیسم مذهبی  ،دو خطر احتمالی مواجه نمایند؛ گتویی شدن و غربت در خانه

 .  اندکی بیشتر برجسته نمایم خواهم کوشید این نکات را. به جهان اسالم

 گرایی آینده، جهان اسالم، سکوالریسم، اسالم ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   Feirahi@ut. ac. ir 
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توان "آزادی ـ  فرهنگی: ظرفیت تبارشناسی آینده یک تحول
  1گفتگویی آکادمیک " دراجتماع علمی ایرانی اسالمی

  چکیده

 ،رخ خواهد داد در جهان ایرانی اسالمی ما پژوهی ورزی ـ  علم باز و گشوده از( های) آینده در چه آن

آموزی پیشینیان ما ـ  پژوهی ورزی ـ  اجتماعی علمبستگی زیادی به سرشت و سرنوشت پیشینه تاریخی 

در ایران اسالمی ثمره ورزی  به عبارتی تحول فرهنگی آتی در جهان علم. این تمدن خواهد داشت در

آن های  زین سبب ما نیازمند تبارشناسی این تحول فرهنگی برای حدس زدن آینده. تاریخیت آن است

 . به این پروبلماتیک وفاداراست بحث حاضر دقیقاً. هستیم

پیشرفته و نیز توسعه  پژوهی و علمورزی  علم ،اما بخش مهمی از پویایی و پایایی دانشگاه مدرن

عامل  "غیاب و حضور" در باید یم توان و می را خیز حاصل شاگردیـ  و تداوم سنت حسنه استاد

 academic discursive freedom "آزادی گفتگویی آکادمیک" ثرمؤ تاریخی اجتماعی مهم و

 قید شرط دانشمندان و بودن ذهنی و فکری بی که در اصل و اساس به معنای دست باز ؛جست

از آزادی ) شان آموزشی علمی پژوهشی دانشگاهیهای  برد برنامه برای پیش اصحاب دانشگاهی

 . است( انتقاد و ارائه راهبرد ،بحث ،گفتگو تا آزادی در لیفأت ،تحقیق ،در تدریس

از فضاهای ) علمی فکری اصیل و حقیقی بوم زیستبه این معنا بازتولید تاریخی اجتماعی هرگونه  

علمی تا های  بحث علمی و نشستهای  اجتماعی علمی خرد دانشگاهی مانند کالس درس و حلقه

 هانیجهای  علمی وموسسات پژوهشی بزرگ ودانشگاههای  فضاهای اجتماعی میانه وکالن مانندانجمن

  .را باید در بود و نبود اصل آزادی گفتگویی آکادمیک سراغ گرفت( و... 

  

                                                      

 که در "شهروندی دانشگاهی گفتگویی در ایران "متن اصلی این مقاله برگرفته از طرح مطالعاتی است با عنوان  ـ 4

 .www. iscs)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(  "ده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشک"در  4035ـ  4036سال 

ac. ir انجام شده است. و با حمایت مالی پژوهشی پژوهشکده مزبور 

2 . ـ  nejati. hosseini@gamil. com  

http://www.iscs.ac.ir/
http://www.iscs.ac.ir/
http://www.iscs.ac.ir/
mailto:nejati.hosseini@gamil.com
mailto:nejati.hosseini@gamil.com
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 های  جانبه در اندیشه تبیین راهبردهای دفاع ملی و دفاع همه
 رهبر معظم انقالب اسالمی و بازتاب آن در جهان اسالم

 چکیده

مفهوم اصلی امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقالل و تمامیت 

پس امنیت . حفظ شیوه زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانگان در امور کشور است ،ارضی

شرایطی است که کشور را از تعرض دیگران به  تأمینملی یک کشور در درجه اول به معنای 

برطرف کردن عوامل ترس و . های فرهنگی و رفاه اقتصادی دور نگه دارد ارزش ،استقالل سیاسی

 . های یک کشور است ترین هدف از اساسی ،چه داخلی و چه خارجی ،ناامنی

ر ایران معنای این قاعده در خصوص ایران نیز صادق است؛ اما این مفهوم بنا به دالیلی د

امنیت ملی نظام جمهوری اسالمی در اندیشه رهبر فرزانه . نماید تری پیدا می و ژرف تر عمیق

بخش جهان  کشور همانند سایر مفاهیم و تعابیر مهم محوری سیاسی در قلمرو مکتب حیات

 ،شود که مجموعه عواملی همانند اعتقادات دینی های دینی تفسیر و تحلیل می اسالم و آموزه

های امنیت  در پیدایش مؤلفه.. .و شناسی و مشارکت عمومی دشمن ،طلبی عدالت ،خدمتگزاری

در نظام جمهوری اسالمی ایران ( امنیت ملی) بر این اساس. ملی و استقرار آن سهیم هستند

 . آید یک مقوله قدسی و ارزشی به شمار می

شاهد  ،ها ها و دولت ز سوی ملتدر دوران مدرن و با درک بیشتر اهمیت و جایگاه قدرت ملی ا

رویکردهای نظری با محوریت . ایم گسترش رویکردهای نظری و عملی پیرامون آن نیز بوده

هایی پیرامون مفهوم قدرت و قدرت  پردازی پردازان خود را در قالب نظریه دانشمندان و نظریه

سازی برای  ه زمینهها ب ها و دولت دهند و رویکردهای عملی با محوریت حکومت ملی نشان می

مقام معظم رهبری  های راهبردی با مروری بر اندیشه. اندیشند ها می تحقق عملی این نظریه

                                                      

1 - abbasi201023@yahoo. com 
2 - msh. shabani110@gmail. com 

mailto:abbasi%20201023@yahoo.com


 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

96 

ایشان در . شاهد اهتمام به مفهوم قدرت ملی از هر دو منظر نظری و عملی نزد ایشان هستیم

دارند و  أکیدتهای قدرت ملی  هم بر تبیین مؤلفه های راهبردی به مردم و مسئوالن  قالب توصیه

 . دهند های بسط و تقویت قدرت ملی را مورد پیگیری قرار می هم تحقق عملی زمینه

های رهبر معظم  جانبه در اندیشه در این مقاله قصد داریم که راهبردهای دفاع ملی و دفاع همه

را ها  انقالب اسالمی را در حوزه امنیت و دفاع ملی بررسی و نقاط قوت و کاربردی این دیدگاه

در این راستا . جانبه در دوران کنونی مورد ارزیابی قرار دهیم در حوزه دفاع ملی و دفاع همه

از جانبه  دفاع ملی و دفاع همه چیستیسؤال اصلی که قصد پاسخ به آن راداریم این است که 

بازتاب آن های معظم له درزمینۀ دفاع ملی و  و همچنین اندیشه( العالی مدظله) ای امام خامنه منظر

مختلف مورد استفاده های  زمان ها و خصوصیاتی است که در در جهان اسالم دارای چه ویژگی

 قرار گیرد؟

در  و محتوا و مفهوم است این بهتر و کامل شناخت دنبال به توصیفی ـ کاربردی روش با محقق

عنوان  هب و بازتاب آن در جهان اسالم رهبری معظم مقام دفاعی جهت پیدا نمودن دیدگاه

مطالعه های رهبر انقالب اسالمی  جانبه در اندیشه استراتژی و راهبردهای دفاع ملی و دفاع همه

ها و ابعاد این استراتژی را از این  شاخصه ،ها و تحقیق میدانی انجام داده است تا بتواند مؤلفه

 . منظر تبیین کند

 جهان اسالم ،جانبه دفاع همه ،اندیشه دفاعی ،دفاع ملی ،امنیت ملی ،دفاع ها: کلیدواژه
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بر تولید و حمایت از کاالی  تأکیدبا ) تبیین نقش اقتصاد مقاومتی
 در تولید امنیت پایدار مبتنی بر گفتمان مقام معظم رهبری( ایرانی

،

 چکیده

عنوان نگاه استراتژیک   این مقاله به دنبال آن است که منظومۀ فکری مقام معظم رهبری را به

. مورد بررسی قرار دهد ،تولید و حمایت از کاالی ایرانی ،امنیت ،ی اقتصاد مقاومتی در حوزه

با شود که تصویر بهتری از این حوزه در اختیار داشته باشیم و  ها سبب می بازخوانی این اندیشه

تولید و حمایت از کاالی ایرانی آشنا  ،امنیت ،مسیر اصلی و خطوط حرکت اقتصاد مقاومتی

عنوان  تولید و حمایت از کاالی ایرانی در این مقاله به ،امنیت ،بر اقتصاد مقاومتی تأکید. شویم

ی قرارگرفته است و از طرفی امنیت اقتصاد تأکیدترین راهبردهای کالن کشور مورد  یکی از مهم

اجتماعی و فرهنگی کشورهاست و بدون  ،ی اقتصادی زیربنا و بستری مناسب برای توسعه

.. .و صادرات ،اشتغال ،تولید ،گذاری ی اقتصادی یعنی سرمایه ارکان مهم توسعه ،دستیابی به آن

گذارترین حوزه تأثیرترین و  این حوزه از مهم. یابند وری باال تحقق نمی با ظرفیت کامل و با بهره

حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی 

کشورها و پایداری آن دارد و لذا تبیین جایگاه و نقش محوری آن در تحقق امنیت در جمهوری 

تولید و حمایت  ،امنیت ،تعریف اقتصاد مقاومتی. اسالمی ایران از اهمیت اساسی برخوردار است

و تمایزات آن و همچنین ( العالی مدظله) ای یرانی از منظر رهبر انقالب حضرت امام خامنهاز کاالی ا

انداز کشور در این حوزه و نیز لزوم حمایت از  چشم ،اثر این رویکرد در رشد و توسعۀ اقتصادی

حمایت از کاالی ایرانی و همچنین الزامات امنیتی و باید و نبایدها در این حوزه  ،این تولیدات

داشتن  ،سازی لزوم بومی. دگیر میترین موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار  مهم

تولید و  ،امنیت ،غایت مبتنی انسانیت و مبتنی بر پیشرفت و همچنین تسری اقتصاد مقاومتی

ابعاد و  ،الزامات ،ها شاخص ،مفاهیم ،ی اقتصادیها بخشحمایت از کاالی ایرانی به همۀ 

در این زمینه تعدادی . های این راهبرد است ترین کلیدواژه امنیت اقتصادی از مهم های مؤلفه

 . شده است  راهبرد برای افق اقتصاد مقاومتی استخراج

                                                      

1 - msh. shabani110@gmail. com 
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آثار  ،رهبریبندی اقتصاد مقاومتی از منظر  تعریف و مفهوم ،محوری های سؤال مقاله این در

 و بررسینداز اقتصاد مقاومتی و ا راهبردهای تحقق چشم ،و پیامدهای اقتصاد مقاومتی

 امام دیدگاه از ایران اسالمی جمهوری نظام اقتصادی امنیت های شاخص و مفاهیم واکاوی

 . شده است در این مقاله از روش تحلیل محتوا استفاده . هست( العالی مدظله) ای خامنه

 کاالی ،اشتغال ،تولید ،پیشرفت ،اقتصادی امنیت ،ملی امنیت ،اقتصاد مقاومتی ها: کلیدواژه

 ایرانی
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گرایی کشورهای منطقه غرب آسیا و اتخاذ  ایران بر هم  تبیین نقش
 راهبرد دفاعی مناسب کشور جمهوری اسالمی ایران

 چکیده

. باشد می های منطقه  ضرورت  ترین از مهم  یکی  منطقه غرب آسیاکشورهای مسلمان   وحدت

غرب آسیا یکی از مناطق مهم راهبردی جهان محسوب شده و چون شاهراه ارتباطی جهان 

منطقه غرب . های جهانی را به خود معطوف داشته است باشد سیاستمداران برجسته ابرقدرت می

های اخیر بوده که روند بیداری اسالمی و  ان در دهههای منازعه و بحر ترین کانون آسیا از مهم

گرایی در نقاط مختلف این منطقه  گیری الگوهای مختلف اسالم گرایی تاکنون سبب شکل اسالم

های ایران  ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی از قابلیت ،ی مهم ژئوپلیتیکیها توانمندی. شده است

به لحاظ . استای  منطقه ه نظام ژئوپلیتیکبه یک قدرت در عرصشدن  اسالمی برای تبدیل

یک هژومونی قدرت با یک  ،گرایی و وحدت تواند با ایجاد هم ایران می ،ی ذکر شدهها توانمندی

این پژوهش تالش دارد تا با . در بین کشورهای منطقه تشکیل دهدای  منطقه همگرایی

ای  منطقه آفرینی چگونگی نقش ،ای رویکردی توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه

گرایی کشورهای منطقه غرب آسیا را بررسی نماید نتایج نشان  جمهوری اسالمی ایران بر هم

مندی از موقعیت کانونی در محدوده ژئوپلیتیکی خود نقش مؤثر در  که ایران با بهره دهد می

آسیا دارد؛ ایران سعی در گسترش حوزه نفوذ و قلمروخواهی در منطقه غرب  ،تحوالت منطقه

تواند رهبر جهان اسالم در منطقه در  تنها می نه ،و یک گرایی جهان اسالم در قرن بیست  در هم

 . بلکه رهبری جهان اسالم را بر عهده گیرد ،اقتصادی و نظامی باشد ،کلیه ابعاد سیاسی

 گرایی هم ،گرایی منطقه ،غرب آسیا ،راهبرد دفاعی ،جمهوری اسالمی ایران ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   ahmad1354at@gmail. com 
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بر جلوگیری گسترش ( ژئوپلیتیک شیعه) تبیین نقش ژئوپلیتیک مقاومت
 آسیا و امنیت ملی کشور جمهوری اسالمی ایران تروریسم در کشورهای غرب

 چکیده

ای و تشدید اختالف میان  های فرقه راهبرد دشمنان بر دامن زدن به جنگطی دو دهه گذشته 

های وابسته تروریستی نظیر القاعده و داعش عمالً جهان  مسلمانان متمرکز شده و با خلق گروه

جغرافیای . است 54اند؛ تروریسم یکی از تهدیدات بزرگ دنیا در قرن  اسالم را با هم درگیر نموده

گیری  بسترساز شکل ،با شیوع جنگ و بحران در سطح فضاهای جغرافیایی هدد میتروریسم نشان 

نقطه عطفی برای منطقه استراتژیک خاورمیانه و  5344سال . شود ی تروریستی میها فعالیت

گرفته از انقالب  رود؛ زیرا در پرتو تحوالت موسوم به بهار عربی نشأت  شمال آفریقا به شمار می

های اقتدارگرای خود دست به قیام زدند و  صورت دومینووار بر ضد رژیم جمهوری اسالمی ایران به

خواهند به این سؤال پاسخ  محققین می. موجبات تحوالت عمیقی را در این مناطق فراهم آوردند

بر جلوگیری گسترش تروریسم در جهان اسالم و ( ژئوپلیتیک شیعه) دهند که: ژئوپلیتیک مقاومت

ی ها روشآوری اطالعات از  ی دارند؟ لذا جمعتأثیرسالمی ایران چه امنیت ملی کشور جمهوری ا

ها و تحقیق از نوع آمیخته  و تحلیل داده  مطالعه اسناد و مدارک و تجزیه ،نظران مصاحبه با صاحب

انداز امنیت منطقه در صورتی مطلوب است که اوالً از  های تحقیق نشان چشم یافته. باشد می

در واقع امنیت منطقه درگرو . ای جلوگیری به عمل آید گران فرامنطقهآفرینی بازی حضور و نقش

انداز امنیت  های خارجی ثانیاً چشم مشارکت و حضور بازیگران منطقه است نه دخالت قدرت

ای  منطقه های بومی و منطقه زمانی مناسب خواهد بود که کشورهای منطقه با اتکای به ظرفیت

با توجه به روندهای امنیتی موجود . رهای امنیتی اقدام نمایندنسبت به تشکیل ترتیبات و سازوکا

 . انداز آینده جایگاه ایران در منطقه اعتال و ارتقاء خواهد یافت در چشم رسد میبه نظر 

 آسیا منطقه غرب  ،ژئوپلیتیک مقاومت ،جمهوری اسالمی ایران ،تروریسم ،امنیت ملی ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   ahmad1354at@gmail. com 
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 4141با جهان واقع در افق  از نسبت اسالم ،تحلیل نظری

 چکیده

اعتقاد نگارنده . نیازمند فهم دقیق از ظهور اسالم از بدو تا اکنون هست 4141فهم اسالم در افق 

در ساحت  نخست: اسالم. این هست که اسالم دارای سه ساحت در طول تاریخ بوده و هست

در پاسخ به این  ،دوم: اسالم در ساحت عدالت و سوم اسالم در ساحت معنادهی ،سیاسی

جهانی مستقل که قبل از  ،ها سه جهان نیز در نظر گرفته شده است نخست: جهانی بود ساحت

دوم: جهان هست همان جهان بود است بعد از ظهور اسالم و سوم . اسالم وجود داشته است

های  اینکه هرچند روند نتیجتاً. د بود همان جهانی بود و اسالم در آینده استجهانی که خواه

اما اسالم در افق . دهنده قالب بودن جهان واقع است علمی فناوری نشان ،اقتصادی ،سیاسی

تواند در موضع قدرت نسبت به جهان واقع قرار گیرد که روی ساحت معنادهی نسبت  می 4141

و عکس آن نیز صادق است به این معنا اگر اسالم نتواند . بیشتری کندبه دو ساحت دیگر تمرکز 

در موضع  ،مدارانه را که دارد را نتواند با جهان واقع پیوند دهند غایت شناسی، داعیه هستی

 . ضعف قرار خواهد گرفت

 روندهای جهان واقع ،جهان واقع ،ساحات اسالم ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                      

1 ـ   daruoosh. azami@gmail. com 
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پژوهی در ایران از منظر تبیین  آیندهتحلیلی بر روند مطالعات 
 جایگاه جهان اسالم

 چکیده

ای را در  پژوهی به عنوان یک رشته علمی و تخصصی در طول سالیان اخیر توجهات ویژه آینده

. وعات مختلف علم تجربه نموده استایران به خود معطوف داشته و رشد روزافزونی را در موض

تحلیلی از روند حاکم بر مطالعات این حوزه در  ،آنچه در این مجال بدان پرداخته خواهد شد

بتوان  ،طول دو دهه گذشته با محوریت مطالعات مرتبط با جهان اسالم است تا از این مجرا

تبیین دقیق از وضعیت تصویری که ضمن . ارائه نمود ها پژوهشتصویر جامعی از جریان این 

 ،شناسی روش ،رویکردها ،تحلیلی از ابعاد مختلف آن از حیث مسایل اصلی ،های پژوهش میدان

نیز عرضه نماید تا همگان با درک و گاهی کالن از وجود .. .و روند زمانی ،ابزارهای پژوهش

را سامانی  ها فعالیتتداوم این  ،ها و خالءهای موجود در سلسله این تالشها فرصت ،ها ظرفیت

در این مقاله از طریق شناسایی منابع اطالعاتی معتبر و رایج در  ،بر این اساس. جدید بخشند

ی این حوزه ها پژوهشای از  مجموعه ،(با تمرکز بر جهان اسالم) پژوهی حوزه مطالعات آینده

ی آماری ها و با استفاده از تکنیکآنها  گیری مقتضی از هدفگذاری و با سرشماری یا نمونه

 ،شناسی مناسب از رویکردها تیپ ،تصویرپردازی مطلوب از روند مطالعات ،استنباطی یا توصیفی

 . صورت پذیرد.. .و نتایج کلی ،نوع و گستره پژوهش ،جایگاه موضوعی ،سطح تحلیل

 جهان اسالم ،تحلیل روند ،پژوهی مطالعات آینده ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   smhaddady@gmail. com 
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های  مدیریت دگرگونیتحوالت جوامع جهان اسالم وضرورت 
 اجتماعی

 چکیده

بوده و آنها  های متعددی است که جوامع اسالمی نیز متأثر از جهان امروز شاهد مسایل و چالش

گسترش شهرها و  ،های شتابان اجتماعی دگرگونی ،ها پدیدهشدن   جهانیمسایلی چون . هستند

 ،تغییرات آب و هوایی و خشکسالی با تبعات فراوان فرهنگی و اجتماعی ،توسعه شهرنشینی

جهان . های متعدد پیش روی هستند مطالبات قومی و زبانی از جمله مسایل و چالش ، مهاجرت

و در روابط دو و چند جانبه خود این ای  منطقه و بیناای  منطقه ،اسالم باید در سطوح ملی

 ،در این زمینه با انجام مطالعات تطبیقی. عناوین را برای مدیریت مطلوب در دستور کار قراردهد

بیش از دو دهه از فعالیت . بهره گرفتآنها  توان از تجربیات جوامع دیگر و دستاوردهای می

در این مدت . گذرد اجتماعی در سازمان یونسکو می های الدول مدیریت دگرگونی برنامه بین

های مل در  کمیته. المللی پیگیری شده است و بینای  منطقه ،های مختلفی در سطوح ملی برنامه

استفاده از این ظرفیت و نهادهای مشابه مانند . های ملی تشکیل شده است چارچوب کمیسیون

رسان  یاری ،تواند در این راه ها و تجارب می وانافزایی ت و هم.. .و مؤسسه فرهنگی اکو ،آیسیسکو

شود  تالش می ،در این نوشتار. ان فرهنگی و اجتماعی باشدگذار سیاستجوامع اسالمی به ویژه 

های اجتماعی پیش رو از یک سو و برنامه مدیریت  ترین مسایل و چالش با نگاهی توامان به مهم

برخی  ،امع و مناطق مختلف از سوی دیگرهای جو های اجتماعی یونسکو و تجربه دگرگونی

 . ها مورد توجه قرار گیرد حل و راهآنها  های مقابله با سازوکارها و راه

 ،تغییرات آب و هوایی ،های اجتماعی دگرگونی ،جوامع اسالمی ،جهانی شدن ها: کلیدواژه

  ....و مطالبات قومی و زبانی ،مهاجرت

  

                                                      

1 ـ   mmajidi@ut. ac. ir 

2 ـ   m. basirati@yahoo. com 
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 تسری دمینووار منازعات؛ عامل بازدارنده و نابودکننده 
 شبکه خلیج فارس

 چکیده

ترسیم منطقه خاورمیانه را به مثابه یک سیستم و حوزه خلیج فارس را به عنوان یکی از 

برآورد قدرت نسبی و  ،ها و ترسیم فضای میان واحد نیازمند تببین ،های این سیستم شبکه

ای به شکل پویا و عینی بر اساس  های موجود بر حسب قدرت رابطه رابطه میان بلوک

ضمن  ،شناسی سیستمی این پژوهش بر حسب روش. باشد های قابل تفکیک می بندی تقسیم

نای نظریات رئالیستی به ای و نسبی شبکه خلیج فارس و ادغام با زیرب ترسیم مدل قدرت رابطه

« تسری دمینووار منازعات»ها بر اساس مفهوم  دنبال ترسیم فضای امنیتی شبکه و تببین گره

 . های تغییر نظم موجود در شبکه قدم بردارد در تالش است تا در جهت شناسایی حالت

 خلیج فارسشبکه  ،رئالیسم ،دمینو منازعات ،شبکه ،قدرت نسبی ،ای قدرت رابطه ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   shoaie@ut. ac. ir 
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جهان اسالم و آیندة توسعه در کشورهای  بوم زیستتشکیل 
 اسالمی

 چکیده

همچنان دغدغه  "توسعه"که  دهد می کالن کشورهای اسالمی نشانهای  بررسی اسناد و برنامه

 ،پایدار و همه جانبه که همزمان ابعاد اقتصادیای  توسعه. و هدف اصلی این کشورهاست

تحقق چنین . فناورانه و زیست محیطی را در برگیرد ،علمی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی

شدۀ امروز مستلزم توجه به ماهیت پیچیدۀ ارتباطات با ای  در دنیای جهانی و شبکهای  توسعه

توان  می ارتباطات مبتنی بر منطقی است که این نوع. ی استالملل بینسایر کنشگران در سطح 

در واقع این سوال اصلی که آیندۀ توسعۀ کشورهای . تبیین کرد "بوم زیست"با تکیه بر مفهوم 

. دگیر میی چیست؟ با تکیه بر دو مفروض مورد بررسی قرار الملل بیناسالمی در شرایط فعلی 

یچیدگی توسعه علمی و فناورانه در اول اینکه در پرتو جهانی شدن و با توجه به سرعت و پ

ی و استفاده از هم الملل بینهای  دستیابی به توسعۀ همه جانبه مستلزم پیوستن به شبکه ،جهان

ی مستلزم داشتن الملل بینهای  دوم اینکه ورود به شبکه هاست. افزایی موجود در این شبکه

از توانمندی سایر  گیری بهرهتوانمندی و ارائۀ آن به سایر بازیگران درون شبکه و همزمان 

 تالش"بوم زیست"و با استفاده از چارچوب مفهومی و نظری  ،با این دو مفروض. بازیگران است

است ای  شبکه بوم زیست. شود چارچوبی برای آیندۀ توسعه کشورهای اسالمی ترسیم شود می

درون  اند. برای موفقیت بهم پیوسته ،متشکل از بازیگرانی که پیرامون یک ارزش مرکزی

همزمان رابطۀ همکارانه و رقابت میان اعضا جاری است و این همزمانی با اعتماد میان  بوم زیست

انعطاف پذیری باال در مقابل تغییرات محیطی ویژگی اصلی دیگری . شود می اعضا مدیریت

 جهان اسالم هستند بوم زیستبر این اساس کشورهای اسالمی نیازمند تشکیل . است بوم زیست

که حول ارزش مشترک دین اسالم تشکیل و همزمان همکاری و رقابتهای بین این کشورها را 

 . در جهتی سامان دهد که توسعۀ این کشورها را در پی داشته باشد

  جهان اسالم ،کشورهای اسالمی ای، نظام شبکه ،بوم زیست: کلیدیهای  واژه

                                                      

1 ـ   ms_ejlal@yahoo. com 
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 ات فرهنگی انقالب اسالمی در تأثیرتصویرپردازی از آینده 
 جهان اسالم

 چکیده

بینی آینده برآمده و بسیاری نیز درصدد ساختن آن به  زیادی در صدر پیش  در طول تاریخ عده

آفرین بوده و بر  اخواسته واقعیتخواسته یا ن ،اقدام تصویرپردازان. اند تصویرپردازی پرداخته

گاهی  ،ها های تصویرپردازی از آینده گاهی هدف گروه. آینده اثرگذار بوده است  واقعیت ساخت 

در میان جوامع را هدف قرار داده و دست به  ،ها گاهی توهم ،ها گاهی دانسته ،ها ایدئولوژی

بخشی از تصاویر به دلیل . اند تصویرپردازی در جهت تغییر بافت و فرهنگ جامعه هدف زده

در  ،ایدئولوژیک محدود خود صرفاً یک حرکت در چهارچوب مرزهای یک کشور بوده ماهیت 

نه تنها به مسائل داخلی توجه دارند که  ،به لحاظ داشتن ایدئولوژی فراملی ،مقابل بعضی تصاویر

انقالب اسالمی ایران  .اندیشند به بسط اندیشه انقالبی خود در فراسوی مرزهای ملی خود نیز می

بر این باورند که ابعاد فرهنگی آن  ،پردازان ای است و بسیاری از نظریه دارای بعد فرهنگی ویژه

های  بنابراین انقالب اسالمی دارای اهداف و آرمان. های جهان است تر از دیگر انقالب گسترده

اتخاذ مواضع مناسب  ،قیبرچیدن مظاهر فساد اجتماعی و اخال ،که از این میان ،فرهنگی بوده

توجه افکار عمومی به ظرفیت باالی فرهنگ  ،نقاط عالم ضدفرهنگی در اقصی   در جریانات

اسالمی  انقالب تأثیرترین  شاید بتوان مهم. باشند از جمله دستاوردهای انقالب می ،ایرانی اسالمی 

. اسالم دانست جهان   یفرهنگی کشورها  عمق بخشیدن به ماهیت و هویت ،اسالمی را  بر جوامع

های تشکیل دهنده آن  جهت اثبات این ادعا الزم است تا ابتدا تعریفی بر مفهوم فرهنگ و الیه

داشته باشیم و سپس در پی پاسخ به این سؤال برآیم؛ در غالب روش تصویرپردازی از آینده چه 

های  دئولوژیتوان برای شکل بخشیدن به فرهنگ جهان اسالم در پرتو ای تصاویری را می

 ایران ارائه نمود؟  اسالمی فرهنگی جمهوری 

 اسالم جهان ،فرهنگی  تصاویر ،فرهنگ ،ایران اسالمی  انقالب  ،تصویرپردازی ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   monaparsa@ut. ac. ir 
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 بینی آینده تقویت روابط کشورهای اسالمی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش

 چکیده

شوند که تلفات و خسارات فراوانی را به همراه دارند و  مخاطرات با چنان شدتی حادث می

ورای توانایی و ظرفیت دولت متأثر از مخاطرات است در چنین آنها  گستردگی اثرات ناشی از

الملل یک سری  باشند که حقوق بین های بشردوستانه می مواقعی قربانیان نیازمند کمک

های تصویب شده در این  هایی به کشورها نموده است و حقوق بشردوستانه و چارچوب توصیه

 ،امنیت ،جایگاه آرامش ،در اسالم. آور کرده است تالش برای کاهش مخاطرات را الزام ،رابطه

تعاون و خدمت هم نوع از جایگاه باالیی برخوردار است لذا با توجه به مبانی نظری اسالم برای 

دوستی و کمک به دیگران و مکمل آن ظرفیت عظیم منابع خدادادی در کشورهای اسالمی نوع 

با توجه به برخی تجربیات ناموفق . نماید به یقین این الزام برای جهان اسالم را مضاعف می

شود طی یک  در این نوشتار پیشنهاد می ،مشترکهای  زمانگذشته جهان اسالم در تشکیل سا

کارگیری دیپلماسی کاهش مخاطرات یک سازمان  کشور اسالمی با به نشست مشترک بین چند

های اسالمی عضو در جهت همکاری  به منظور الزام دولت( علمی و عملیاتی) المللی اسالمی بین

های  شود تا اندکی از خأل تأسیس ،الملل برای کاهش مخاطرات در چارچوب حقوق و روابط بین

های مشترک گذشته کشورهای  برخالف هدف برخی ائتالفموجود را پر نماید و این سازمان 

فقط برای خدمت رسانی به  ،منافع این کشورها شکل گرفته بود تأمیناسالمی که بر اساس 

 ،همه بشریت به صورت عام المنفعه شکل بگیرد تا عالوه بر تقویت روابط بین کشورهای اسالمی

 . اشتبتوان چهره رحمانی اسالم را در جهان به نمایش گذ

  الملل  حقوق بین ،جهان اسالم ،دیپلماسی کاهش مخاطرات ها: کلیدواژه

                                                      

1 - ali. jeddi54@gmail. com 
2-  emoghimi@ut. ac. ir 

3-  abbas_ahmadi@ut. ac. ir 

4-  mehdi. zare. iran@gmail. com 
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 پایش و راهکاری نوین جهت شناسایی ،حسگر زیست تکنولوژی
  محیطی در کشورهای اسالمی زیست های آلودگی

 چکیده

 تالش از اعظمی بخش ،محیطی زیست های آلودگی رفع و شناسایی موضوع ،اخیر های سال در

. است داشته معطوف خود به را اسالمی کشورهای جمله از و جهان کشورهای اقتصادی و علمی

 و صنعتی محصوالت ،کشاورزی های نهاده مصرف از ناشی های آلودگی ،موارد این جمله از

 قرار خطر معرض در را جمعیت افراد سالمت و کشورها بوم زیست که است شهری های فاضالب

 حوزه خصوصه ب و نانوفناوری پتانسیل به توجه با که است این بر سعی مقاله این در. است داده

 ،خاکی و آبی های محیط در ها کننده آلوده این مؤثر پایش و شناسایی در زیستی حسگرهای

 و تجزیه مورد و ارایه اسالمی کشورهای در استفاده جهت حوزه این در موجود راهکارهای

 . گیرد قرار تحلیل

 حسگر زیست ،نانوفناوری ،پایش و شناسایی ،زیست محیط ،آلودگی :ها هکلیدواژ
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 به مثابه راهبردی برای جهان اسالم « تمدن نوین اسالمی»

 4141در افق 

روست: از یکسو وارث و صاحب تمدن اسالمی است  امروزه جهان اسالم با دو واقعیت متضاد روبه

ی مشهوری است که تاریخ عمومی دنیا به آن زینت یافته و ها تمدنکه به اجماع اندیشمندان از 

ای از اختالف و  سوی دیگر با چنان درجهبا آثار درخشان خود تا ابد تاریخ را پر کرده است؛ و از 

 این . روست که مرزهای اقوام و ملل و مذاهب در آن بسیار خونین شده است تفرقه روبه

مندی از عناصر و  ساله شکوفایی خود به بهره 733ست که تمدن اسالمی در تاریخ  در حالی

اصالت داشتن  ،خالقینظم و انضباط ا ،های برجسته زیر شهرت داشته است: فضای امن مؤلفه

غلبه روحیه  ،سعه صدر و اجتناب شایسته از تعصب ،واالیی سطح زندگی ،اندیشه و تفکر

زمان کار و ایمان و رعایت حال ضعفا و  اوج توامان و هم ،توسعه و ترقی علم و ادب ،همبستگی

 . مستضعفان

راهبردی برای  ،وصافحال سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که اگر قرار باشد با لحاظ این ا

ها داشته و هم نگاهی به  در نظر گرفته شود که هم ریشه در واقعیت 4141جهان اسالم در افق 

یا چه باید باشد؟ پاسخ اولیه به سؤال مورد اشاره  ،تواند این راهبرد چه می ،آینده داشته باشد

با پشتوانه دین اسالم و فرهنگ اسالمی از یکسو و تجربه تاریخی  "تمدن اسالمی"این است که 

یکی از بهترین راهبردها جهت  ،موفق پشت سر گذارده دوران طالیی خود از سوی دیگر

 . استفاده از میراث گذشته برای ساختن آینده است

تن از دوران پویا و بالنده که با وجود فاصله گرف ،امروزه تمدن اسالمی هنوز موجودی است زنده

 ،ی احیای ابعادوجو جستهمچون گذشته در  ،اوج و تحمل رنج بسیار در عصر زوال و انحطاط

های احیاگرانه در دو قرن اخیر  ها و تالش این دغدغه. های تمدنی خویش است وجوه و ظرفیت

وارد مرحله جدیدی شده است که در آن بازگشت به  "بیداری اسالمی"گیری نوعی  با شکل

هم در سطح  ،دهی به تمدن نوین اسالمی تبدیل به یک مطالبه عمومی اسالمی و شکلتمدن 

سخن گفتن از اسالم به مثابه  ،در جهان اسالم امروز. شده است ،ها نخبگان و هم در سطح توده

                                                      

1 ـ   Mb. khorramshad@gmail. com 



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

441 

 . حل گسترش و عمق فراگیری یافته است یک راه

ترین اختالف  ن مسلمانان کمدوران باشکوه و پر عظمت تمدن اسالمی واقعیتی است که در میا

درباره آن وجود دارد و همین آن را شایسته تبدیل شدن به راهبردی برای جهان اسالم در افق 

پاسخی در  ،رجوع به تمدن اسالمی در جهان اسالم امروز ،عالوه بر این. سازد ش می. هـ4141

تمدن . برند میهاست از آن رنج  خور به بحران هویتی است که مجموعه ملل اسالمی مدت

 . کنند اسالمی هویت مشترکی است که همه مسلمانان به آن افتخار می

پیش . یک گفتگوی فراگیر در درون تمدن اسالمی است ،الزمه حرکت به سوی چنین راهبردی

ای واحد در عین کثرت  نیاز این گفتگو قبول این واقعیت است که اوالً تمدن اسالمی پدیده

اور به اصل وحدت در عین کثرت قاعده بنیادین در گفتگوی درون تمدن به عبارت دیگر ب. است

ثانیاً باور به این که توسعه و پیشرفت تمدن اسالمی در تمام ابعاد به نفع همه . اسالمی است

با باز شدن چتر تمدن اسالمی بر سر همه مسلمانان حال آنان بهتر از امروز . مسلمانان است

 . خواهد شد

نقطه عزیمت گفتگوی درون تمدن اسالمی بدون پیش شرط بودن آن از یکسو  الزمه موفقیت و

باید گفتگویی راه بیافتد که هم آزادانه و آزاد . و ایجابی و نه سلبی بودن آن از سوی دیگر است

چه در دوران طالیی تمدن اسالمی رواج  درست شبیه آن) منشانه و به دور از تعصب باشد

و قوت و اشتراکات فراوان موجود عالم اسالم آغاز شود و نه از و هم از نقاط قدرت ( داشت

های مرجع آغاز شود و  شروع گفتگو باید از سطح نخبگان و گروه. ها و اختالفات و تضادها تفاوت

 ،ها چرا که بدون اراده سیاسی دولت ،ها مورد حمایت قرار گیرد با اراده و پشتوانه سیاسی دولت

 . ش نخواهد بردسایر کنشگران کاری از پی

گفتگوی درون  ،4141افق  ،جهان اسالم ،تمدن نوین اسالمی ،تمدن اسالمی ها: کلیدواژه

 بیداری اسالمی ،راهبرد ،تمدن اسالمی
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 دوقدرت ایران و عربستان به عنوان صلح در آینده روابط جایگاه
 و دو قطب جهان اسالم ای  منطقه

 چکیده

همواره با  و دو قطب جهان اسالمای  منطقه روابط ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت

توان از سه عامل هویت با  می در بررسی روابط ایران و عربستان. فراز و نشیب همراه بوده است

بعد از پیروزی انقالب . یاد کرد الملل بینژئوپلتیک منطقه و ساختار نظام  ،بر ایدئولوژی تأکید

نگاه عربستان به ایران به  ،اسالمی در ایران به دلیل سنخ ایدئولوژی منبعث از انقالب اسالمی

ین اصل میان دو کشور از ا رقابت ایدئولوژیک .عنوان بازیگری تهدیدگر در منطقه نمود پیدا کرد

 رهبری هیداع ،اسالم مذهبیهای  بر مکان د که عربستان با توجه به تسلطگیر می سرچشمه

 ان رایعیش خصوصاً و اسالم جهان رهبری ادعای ایران زین مقابل طرف در ،دارد را اسالم جهان

رقابت و ی باعث الملل بینمعادالت  ایدئولوژیک همراه با رقابت ژئوپولیتیکی و نیزهای  رقابت. دارد

یش افزابا توجه به . گردیده است ،لبنان ،یمن ،سوریه ،عراق در نیابتی میان دو کشورهای  جنگ

تنش  رسد می به نظرشمنی دقابت به ر از رکشودو بط رواشیفت ن و عربستاان و یرن اتنش میا

: این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است . زدایی در روابط دو کشور بسیار ضروری است

 به نظر پیش روی دو کشور چیست ؟های  و سناریو جایگاه صلح در روابط میان ایران و عربستان

 برداری بهرهرویارویی مستقیم میان دو کشور و نیز  بسیار سنگینهای  با توجه به هزینه رسد می

د که این فرضیه مورد آزمون قرار گیر ،ایران و عربستان دشمنی میان اسرائیل و ایاالت متحده از

ژئوپولیتیکی و نقاط های  به عنوان دو کشور همسایه و با اتکاء به ویژگی ایران و عربستان

و دشمنی و گرایی  سلم و مدارا در اسالم و با دوری جستن از فرقههای  مشترک و بر اساس آموزه

جز تالش در جهت نزدیک کردن مواضع ای  چاره ،یکدیگرای  منطقه به رسمیت شناختن منافع

 . به صلحی پایدار ندارندیابی  برای دستها  ایان دادن به خصومتو پ

 : صلح؛ اسالم؛ ایدئولوژی ؛ژئو پولیتیک؛ ایران؛عربستان ها کلیدواژه
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 جایگاه امنیت ژئوپلیتیک ایران در جهان اسالم

 چکیده

بنابراین هر کشوری که امنیت  ،گذارد انی میات مستقیمی بر امنیت جهتأثیرامنیت یک کشور 

زیرا کشورها در چارچوب  ،الملل ایفا کند تواند نقش مؤثری در امنیت بین داشته باشد می

 کشورعنوان یک  ایران به. واقعیات ژئوپلیتیک عمل کرده و در تعامالت متقابل با هم قرار دارند

تواند نسبت به مسائل منطقه  ود نمیی تاریخی و فرهنگی خاص خ مستقل با توجه به سابقه

همپوشانی مناطق مختلف جغرافیایی  تأثیرچراکه عملکرد ژئوپلیتیک ایران تحت  ،توجه باشد بی

 ،در چند سال اخیر به علت پیچیده شدن روابط بین کشورهای خاورمیانه. و فرهنگی قرار دارد

که امنیت و ثبات را هدف قرار رو شده است  های سیاسی امنیتی نوین روبه این منطقه با چالش

وری ازنظریات ژئوپلیتیک  ای و بهره این مقاله با استفاده از روش تحقیق موردی زمینه. دهند می

در جهان  ،های منتخب گذاری مؤلفهتأثیربه توضیح مفاهیم و مصـادیق و همچنین چگونگی 

یت ایران خللی وارد شود چه طوری که اگر در امن به ،اسالم از دیدگاه ژئوپلیتیک ایران پرداخته

هایی نظیر  تواند در قالب مؤلفه ات میتأثیراین . تبعات مختلفی در جهان اسالم خواهد داشت

خود را نشان دهد؛ با این روش .. .و امنیت خطوط ارتباطی و انسدادی ،های تروریستی گروهک

با بررسی  ،که نهایتجایگاه امنیت ژئوپلیتیک ایران در جهان اسالم مورد بررسی قرارگرفته 

نامه مطلوب و مدل مفهومی کارآمدی از عناصر ژئوپلیتیک در قالب کدهای  علمی بتوان توصیه

 . ژئوپلیتیک ایران در جهان اسالم ارائه داد

 . کدهای ژئوپلیتیک ،ژئوپلیتیک ایران ،جهان اسالم ،امنیت ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   re_2lati@yahoo. com 

2 ـ   A_mehrabi@sbu. ac. ir 

3 ـ   h. qaviandam@yahoo. com 
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 آسیا غربای  منطقه جایگاه ایران در آینده نظم امنیت

 چکیده

هاست که ذهن تحلیلگران و کارشناسان  های داخلی سال مسئله نظم امنیتی و مدیریت مناقشه

های سیاسی و امنیتی  چالش. و امنیتی خاورمیانه را به خود مشغول داشت استمسائل سیاسی 

های محیطی و رابطه متقابل و پیچیده میان عوامل  کنونی منطقه ناشی از تحوالت و پویایی

هدف مقاله حاضر ترسیم جایگاه . در غرب آسیا استای  منطقه جهانی و به طور فزاینده ،داخلی

سؤال این است که با توجه به . است 5303غرب آسیا تا سال ای  قهمنط ایران در آینده نظم

توان برای جمهوری اسالمی ایران در  ای را می چه آینده ،تحوالتی که امروز شاهد آن هستیم

کند با استفاده از روش  غرب آسیا متصور شد؟ مقاله حاضر تالش میای  منطقه نظم امنیت

در این . برای نظم امنیتی خاورمیانه را ترسیم کند های ممکن آینده ،اکتشافی سناریونویسی

های موجود در  ها و عدم قطعیت پیشران ،ها گیری از شاخص راستا نویسندگان مقاله با بهره

اند از:  کنند که عبارت چهار سناریوی ممکن را برای آینده منطقه غرب آسیا ارائه می ،منطقه

خاورمیانه و تقویت محور عربی ـ عبری و غربی علیه حضور فعال آمریکا در معادالت امنیتی 

 ،های بزرگ و تداوم خصومت میان ایران و عربستان افزایش منازعات میان قدرت ،ایران

ای؛  صلح منطقهزدایی میان ایران و عربستان و حضور پررنگ آمریکا در منطقه و در نهایت  تنش

 . عربستان سعودی میان ایران وای  منطقه پایداری و حفظ صلح و آرامش

 غرب آسیا و شمال آفریقا و تروریسم ،زدایی تنش ،امنیت ،سناریو ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1-  khajehsarvy@yahoo. com 
2-  f_soury@yahoo. com 
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 جایگاه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسالم 
 ( ش) 4141در افق 

 ،های سیاسی ـ امنیتی در جهان اسالم ثباتی و بیبروز تحوالت جهانی در دهه اخیر میالدی 

بخش و همچنین  های فروملی و هویت همگی معطوف به موقعیت قدرت نرم و ارتباطات گروه

آنچه که مسلم و بدیهی است قدرت نرم در جهان اسالم نشأت . نهادهای غیردولتی بوده است

. کند اعطا میساز  لف نقش آیندههای مخت گران عرصه های الهی است که به کنش گرفته از ارزش

بخشی و  گونه در ایجاد آگاهی ای نرم شود تا دیپلماسی عمومی که کارویژه در این مقاله تالش می

بخشی و هموارگر در  به عنوان عاملی در جهت امنیت ،المللی دارد الدولی و بین ارتباطات مفید بین

های  ارزش. ی اسالمی معرفی گرددرسیدن به ثبات سیاسی و نهایتاً دموکراسی در کشورها

گرا گسترش یافته و در  های اسالم میالدی توسط گروه 13مشترک جوامع اسالمی که بعد از دهه 

توانند در جلوگیری از خشونت و  می ،اند ساختار قدرت در کشورهای مختلف جای گرفته

مومی چهره مخدوش رادیکالیسم مذهبی با به کارگیری ابزارهای جدید قدرت نرم و دیپلماسی ع

های غیردولتی در بین جوامع  ارتباطات گروه ،آنچه که بدیهی است. شده اسالم را بازسازی نمایند

های سیاسی  اسالمی بسیار ضعیف بوده و این ابزار دیپلماسی عمومی مغفول و دستخوش بازی

 ،انشجوییهای د جنبش ،غیردولتیهای  زمانبا ایجاد بازیگران جدید مانند سا. گردیده است

های علمی ـ فرهنگی و حتی استفاده از  همکاری ،های چندملیتی شرکت ،گسترش رسانه

توان سطح ارتباطات در جهان اسالم را به  می ورزشی  علمی و فرهنگی ـ ،های نخبه سیاسی چهره

 . ای افزایش داد جهت رسیدن به توسعه به طور قابل مالحظه

 ثبات ،دموکراسی ،جهان اسالم ،نرمقدرت  ،دیپلماسی عمومی ها: کلیدواژه
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 جایگاه و کاربست دیپلماسی دفاعی ایران در غرب آسیا 

 ( بر محور مقاومت تأکید با) 

 کیدهچ

کشورها به دنبال آن  ،الملل پس از جهانی شدن های رخ داده در روابط بین با توجه به پیچیدگی

 ،برای این منظور. به اهداف سیاست خارجی خود دست یابند ،5«گرایی چندجانبه»هستند تا با 

ها و  در پروسهاند تا بتوانند همتایان خود را قانع به همکاری  ها از ابزار گوناگونی بهره برده دولت

در طول تاریخ گذشته استفاده از ابزار  ،ترین این ابزار های مختلف کنند که پرکاربرد پروژه

 ،ها با وجود برجسته شدن مباحث نرم و تهدیدات این حوزه برای دولت. دیپلماسی بوده است

از همین . ددهن های آنان را شکل می این مباحث برای بسیار مهم تلقی شده و گاه اولویت برنامه

 تأمینافزایی  بایست در راستای هم می ،این ابزار پر کاربرد در سیاست خارجی ،دیپلماسی ،رو

 ،ها نیز قرار گیرند و به این ترتیب المللی دولت و بینای  منطقه های منافع ملی در عرصه

 . با کارکردهای نوین خود اهمیت خود را نشان داد 0«دیپلماسی دفاعی»

به عنوان یک بازیگر تجدید نظر  ،ایران در منطقه بسیار آشوب زده غرب آسیا جمهوری اسالمی

عالوه بر استفاده  ،ها طلب همواره از سوی عوامل متعددی مورد تهدید بوده و برای مقابله با آن

چه که ایران در حوزه  اما آن. از همه ابزارهای سیاست خارجی نیازمند دیپلماسی دفاعی است

بر  عمدتاًهای مرسوم بود چراکه  انجام داد تا حد زیادی متفاوت از شیوهدیپلماسی دفاعی 

از رهگذر این ابتکار عمل در . تمرکز داشته استزا  های غیردولتی مسلح ثبات تقویت گروه

رژیم صهیونیستی و  ،تروریسم ،تهدید امنیتی آمریکا 1ایران توانست با  ،دیپلماسی دفاعی

 ،داشته باشد و نه تنها این تهدیدات را تا حدودی خنثی سازد بلکه تقابلی مؤثر ،واگرایی قومیتی

 . دست برتر را کسب کند ،ها در مقابله با آن

                                                      

1 ـ   a_azad46@yahoo. com 

2 ـ   Multilateralization 

3 ـ   Defense Diplomacy 
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به  ،گرایی و نظریات مکتب کپنهاگ در بحث امنیت پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نو واقع

جمهوری اسالمی ایران چگونه با استفاده از دیپلماسی »که  دهد میاین پرسش اصلی پاسخ 

برای « بر محور مقاومت در غرب آسیا قدرت ملی خود را افزایش داده است؟ تأکیددفاعی با 

ای و بررسی اسناد باالدستی و با  پس از مطالعه منابع کتابخانه ،رسیدن به پاسخ این سؤال

سیدیم که دیپلماسی دفاعی توانسته ابزاری سودمند به این نتیجه ر ،رویکرد توصیفی ـ تحلیلی

دور کردن تهدیدات امنیتی و به تبع افزایش قدرت ملی  ،افزایی قدرت با کشورهای همسو در هم

 . باشد

 غرب آسیا؛ بازدارندگی؛ قدرت ملی ،دیپلماسی دفاعی؛ محور مقاومت ها: کلیدواژه
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 ب اسالمی پژوهی صدور فرهنگی انقال چارچوب مفهومی آینده
 در جهان اسالم

 چکیده

های متفاوتی را به همراه خواهد داشت و صدور  واقعیت ،های گوناگون در حوزه ،جهان آینده

های محیطی از قبیل  پیشران. شود فرهنگی انقالب اسالمی ایران نیز شامل این واقعیت می

محیطی و حقوقی و همچنین بازیگران  زیست ،فناوری ،اجتماعی ،اقتصادی ،عوامل سیاسی

 . گذارندتأثیرهای صدور فرهنگی ما  کلیدی در دو سطح داخلی و خارجی بر آینده

برانگیزی   های کلیدی و چالش صدور فرهنگی انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم با عدم قطعیت

پژوهی صدور فرهنگی انقالب اسالمی  مواجهه است و این مقاله به طراحی چارچوب مفهومی آینده

کند که نظام  یی میها پژوهشدر جهان اسالم پرداخته است و با این مدل کمک به انجام 

 . نماید ها و بازیگران کلیدی هدایت می سالمی ایران را در مواجهه فعال با عدم قطعیتجمهوری ا

بر خبرگان این حوزه آمیخته و  تأکیدی به کار رفته در این پژوهش با ها روشگیری  جهت

پژوهی مانند مرور  ی آیندهها روشی کمی و کیفی است که با استفاده از ها روشترکیبی از 

پژوهی  برداری از نرم افزار تالش نموده چارچوب مفهومی آینده ل خبرگان و بهرهپان ،دلفی ،منابع

 . صدور فرهنگی انقالب اسالمی در جهان اسالم را تدوین نماید

 ،«استکبارستیزی» ،«ساالری دینی مردم»کننده در این پژوهش  با نظر خبرگان مشارکت

حمایت از مظلومان و » ،«د مسلمیناتحا» ،«خواهی آزادی» ،«طلبی استقالل» ،«یطلب عدالت»

زیستی و  ساده» ،«طلبی شهادت» ،«پیوستگی دین و سیاست» ،«گرایی تکلیف» ،«مستضعفان

حمایت از فلسطین و مبارزه با رژیم » ،«بخش های آزادی حمایت از نهضت» ،«نفی اشرافیت

فرهنگی انقالب های صدور  به عنوان مؤلفه« حمایت از جبهۀ مقاومت» ،«غاصب صهیونیستی

های  سران حکومت / نهضت»جامعه هدف صدور فرهنگی نیز شامل: . اسالمی مشخص شدند

 ،«راهبردی»در سه سطح: « ( ترین جامعه هدف مهم) مردم / ملت» ،«نخبگان» ،«اسالمی

تعیین شدند و در ادامه با نظرخبرگان مدل چارچوب مفهومی « تاکتیکی»و « عملیاتی»

                                                      

1 ـ   voghofi@gmail. com 
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های کلی نظام  رهنگی انقالب اسالمی در جهان اسالم که در آن به سیاستپژوهی صدور ف آینده

در پایان توصیه و . پرداخته شده مشخص گردید( بر اساس تمدن اسالمی) انداز صدور و چشم

 . راهکارهای پیشنهادی برای انجام تحقیقات تکمیلی ارایه شد

 صدور فرهنگی ،ها انپیشر ،بازیگران ،پژوهی آینده ،انقالب اسالمی ها: کلیدواژه
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 های هیدروپلیتیک در خاورمیانه ها و فرصت چالش

 چکیده

ترین منطقه  منطقه خاورمیانه به عنوان قلب جهان اسالم از نیمه قرن گذشته تا به امروز بحرانی

 ،هایی از قبیل عدم مشروعیت سیاسی بر بحران. شود شناخته می الملل بیندر نظام 

فقر اقتصادی و اختالفات قومی و مذهبی باید بحران کمبود آب را هم اضافه  ،نیافتگی توسعه

محدود و توزیع آن در جهان نابرابر  ،به آب شرب سالم مانند سایر منابع کمیاب دسترسی. کرد

% است 4سهم خاورمیانه از کل آب شیرین در دسترس حدود  ،بر اساس آمارهای جهانی. است

رفتن از  فرا آب به دلیل سیال بودن و. شود % جمعیت جهان تقسیم می7که این مقدار بین 

. نقش مهمی در ژئوپلیتیک و روابط بین کشورها دارد ،مستقلمرزهای جغرافیایی کشورهای 

اجتماعی و زیست محیطی  ،اقتصادی ،اگر در یک جمله هیدروپلتیک را مطالعه وجوه سیاسی

اختالف و درگیری را به همراه  ،آب و مسائل مرتبط با آن قابلیت ایجاد تنش ،آب تعریف کنیم

حیاتی و رقابت برای دستیابی به آن مواجه هستیم و زیرا از یک طرف با کمبود این ماده . دارند

موضوع آب  ،از سوی دیگر. از طرف دیگر با افزایش نرخ رشد جمعیت و تشدید تغییرات اقلیمی

هدف مقاله حاضر . از قابلیت ایجاد همکاری و وحدت در روابط میان کشورها برخوردار است

ی در جهت کاهش روند بحران کنونی و های مجاز گیری از دو مقوله دیپلماسی آب و آب بهره

سازی  اشد؛ تا در نهایت ظرفیت مدیریت آن در کشورهای اسالمی به ویژه منطقه خاورمیانه می

حل و فصل  ،ها در جهت تبدیل بحران موجود به فرصتی در راستای افزایش همکاری

 . صورت پذیردآمیز اختالفات بین کشورهای اسالمی و رسیدن به توسعه در این حوزه  مسالمت

 کشورهای اسالمی ،های فرامرزی آب ،دیپلماسی آب ،بحران آب ،هیدروپلیتیک ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   jansiz@guilan. ac. ir 

2 ـ   fatemesalamat@gmail. com 

mailto:jansiz@guilan.ac.ir
mailto:jansiz@guilan.ac.ir
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mailto:fatemesalamat@gmail.com
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های اسالمی؛  های اسناد حقوق بشری در رویارویی با آموزه چالش
 از استحاله و تعارض تا تعامل روشمند

 چکیده

با . های معاصر در گفتمان حقوق بشر بوده است یکی از ایده ،گرایی در مقوله حقوق بشر ابزار

 ،طلبی خواهی و استقالل پایان جنگ جهانی دوم و رواج ادبیات سیاسی مبتنی بر آزادی

توانستند به هژمونی  ،های خود در زمینه حقوق بشر کشورهای غربی با ترویج هنجارها و نگرش

المللی حقوق  با این توصیف اسناد بین. سلط در افکار عمومی کشورهای اسالمی تبدیل شوندم

سازی  سو با جهانی اند تا از یک سعی برآن داشته ،ها به صورت هماهنگ بشری در این سال

الملل به عنوان مبانی حقوق بشر  های کشورهای غربی در زمینه صلح و امنیت بین دیدگاه

طلبی و فشار بر  نروایی فکری بر دنیا برآیند و از سوی دیگر با تقابل و منفعتدرصدد فرما ،مدرن

این مقاله . ها را مسدود نمایند راه گریز از این ساحت ،غیرهمسو با خودهای  زمانها یا سا دولت

های اسالمی بپردازد و  المللی و آموزه کوشد نخست به تبیین جایگاه حقوق بشر در اسناد بین می

رویکرد  ،مند غربی را ارائه نماید تا از خالل این نگرش سازی نظام هایی از جهانی نهسپس نمو

های اسالمی و مشکالت فراروی کشورهای مسلمان هم  ها با نگرش تقابل محور این آموزه

 . مشخص گردد

 تعامل ،استحاله ،های اسالمی آموزه ،حقوق بشر ،المللی اسناد بین ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   drhghazizadeh@yahoo. com 
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ای مشترک در غرب آسیا  های رودخانه برداری از آب بهرههای  چالش
 المللی و تبیین راهکارهای حقوقی بین

 چکیده

از جمله فاکتورهای مهم در تعامالت  ،ازآب مورد نی تأمینها به عنوان یکی از منابع اصلی  رودخانه

اشتراک در  ،آبی در شرایط کم. شوند اقتصادی سیاسی و زیست محیطی کشورها محسوب می

برداری از این  منابع آب رودهای فرامرزی به طور بالقوه زمینه اختالف بین کشورها را برای بهره

ترین  اصلی ،ای کشورهای رودخانهلذا فقدان یک توافق حقوقی میان . منابع فراهم خواهد نمود

باشد این فقدان در ابعاد سیاسی به افزایش تنش میان  ی این حوضه آبی مشترک می مسأله

کند و روشن شدن  اعتمادی میان این کشورها کمک می کشورهای منطقه و گسترش حس بی

های  سازی در مورد حق و حقوق و اختیارات دولت های حقوقی این اختالفات و شفاف جنبه

های حقوقی و  تواند راهگشای حل تنش باشد بر این اساس تا زمانی که جنبه ساحلی می

کاری حقوقی به منظور  وساز  المللی حل و فصل آن مشخص نشود و راهکارهای حقوقی بین

بر  ،ظرفیت تنش در این حوضه از میان نخواهد رفت ،ها فراهم نگردد کنترل و نظارت در رودخانه

ای مشترک  های رودخانه برداری از آب های بهره ن مقاله در ابتدا درصدد تبیین چالشای ،این اساس

سازی در مورد حق و حقوق و  های حقوقی این اختالفات و شفاف در غرب آسیا و تبیین جنبه

المللی اشاره نماید که ضروری است که از  باشد و در انتها به راهکارهای حقوقی بین اختیارات می

تواند به حل و فصل اختالفات  ای اتخاذ گردد که به زعم نویسنده می ی رودخانهطرف کشورها

 . نماید های فرامرزی و حصول یک توافق کمک می حقوقی پیرامون رودخانه

 های یک رودخانه آب ،تمامیت سرزمینی ،حاکمیت سرزمینی مطلق ،های مرزی رودخانه ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   montazeran. javid@gmail. com 

2 ـ   zmontazeran@yahoo. com 
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 ی ضدامنیتی داعش ها فعالیتانداز ژئوپلیتیکی  چشم
 در جهان اسالم 

 چکیده

ی ضدامنیتی داعش پس از ها فعالیتانداز ژئوپلیتیکی  نگارنده در مقاله حاضر برای ترسیم چشم

پاسخ مناسب به چند  یافتن در پی  ،فروپاشی ساختار و جغرافیایی سیاسی حکمرانی خالفت

 ،ژئوپلیتیک ،های انسانی وابسته به آن سؤال مطرح در مورد سرنوشت خالفت بغدادی و سرمایه

بر این اساس نگارنده . باشد ی ضدامنیتی این گروه تکفیری میها فعالیتماهیت و پیامدهای 

انسانی  های وضعیت سرمایه ،های محتمل در مورد سرنوشت خلیفه بغدادی مجموعه از مفروضه

های جغرافیایی به عنوان محیط مناسب برای تداوم زیست امنیتی آنان در دوره  تکفیری و حوزه

 . پس از فروپاشی حکمرانی داعش در عراق و شام را مورد توجه قرار خواهد داد

روی برای  های پیش ی ضدامنیتی محتمل به عنوان گزینهها فعالیتترین  در ادامه محقق مهم

روریستی گروه داعش در جهان اسالم را معرفی خواهد نمود و در پایان پیامدهای تداوم حیات ت

محور مقاومت و جهان اسالم  ،ی داعش در محیط امنیتی جمهوری اسالمیها فعالیتضدامنیتی 

 . دهد میرا مورد ارزیابی قرار 

امدهای پی ،ی ضدامنیتیها فعالیت ،ژئوپلیتیک ،داعش ،خالفت ،جریان تکفیری ها: کلیدواژه

 امنیتی
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انداز همگرایی در جهان اسالم: ارائه مدلی نوین برای  چشم
 همگرایی در میان جوامع اسالمی

 چکیده

موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چه ارتباطی میان سیستم بازدارندگی 

جمعی و همگرایی در میان کشورهای اسالمی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه 

شود که بازدارندگی جمعی دو دویی در جوامع اسالمی از طریق ایجاد ثبات  مطرح می

اهمیت موضوع به این علت است که عدم . استای  منطقه سبب همگراییای  منطقه استراتژیک

ها و تهدیدهای مختلفی  و تعارض ناشی از آن در جهان اسالم بحرانتعادل ساختاری و بیثباتی 

تعارضات درون  ،گر ی مانند حضور قدرت مداخلهالملل بینو ای  منطقه ،را در سطح ملی

تعادل و ثبات استراتژیک پیش  ،بنابراین. تعارضات قومی و غیره سبب شده است ،ای منطقه

پژوهش حاضر رویکردی . اسالمی استشرط هرگونه ثبات و همکاری در میان جوامع 

سازی نظری  سازی و مدل انداز پژوهانه دارد و برای دستیابی به هدف خود از تکنیک چشم آینده

یافته پژوهش ترسیم مدل بازدارندگی جمعی دودویی در میان . کند و تحلیلی استفاده می

 . گرایی استواحدهای جوامع اسالمی برای ایجاد ثبات استراتژیک و دستیابی به هم

 همگرایی ،ثبات استراتژیک ،بازدارندگی جمعی ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                      

1 ـ   frshid. farhadi18@yahoo. com 
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چیستی تکنولوژی فقهی و جایگاه راهبردی آن در ایجاد تمدن 
 عظیم اسالمی

 چکیده

اسالمی نقش اساسی در تبین مفهوم تکنولوژی و راهکارهای ترین علوم  فقه پویا به عنوان مهم

امروزه جوامع اسالمی با توجه . گیری از آن و حرکت به سوی تمدن عظیم اسالمی را دارد بهره

های بزرگی مواجه هستند که تعیین مبنایی برای استفاده  به رشد سریع علم و فناوری با چالش

ترین کارکرد را در  علم فقه گسترده. ها است قبیل چالشاز تکنولوژی و حدود و صغور آن از این 

لذا مناسب است  ،باشد های زندگی مسلمانان و به تبع آن در جامعه اسالمی دارا می تمام عرصه

های  بحث مستقل و جامعی درباره رویکرد فقه به تکنولوژی به خصوص در جهت تعریف شاخص

نویسنده با نگاهی . عرضه شودآنها  برداری از هو بهر( تکنولوژی بر پایه فقه) تکنولوژی فقهی

ها را که در  های این موضوع همت گماشته و به کارگیری این شاخص فراگیر به معرفی بنیان

ای  رشد علمی و فرهنگی ایران اسالمی برای بنای تمدن فاخر اسالمی از جایگاه شایسته

 . نماید برخوردار است را بررسی می

 توسعه ،فقاهت ،تمدن اسالمی ،تکنولوژی ،افقه پوی ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                      

1 ـ   doshmane. israel@gmail. com 
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 چرایی و چگونگی مناسبات حاکم بر آینده جهان اسالم ،چیستی

 چکیده

های مسلط بر مطالعه آینده جهان  به عنوان رهیافت ،رویکردها و عملکرد ،مناسبات ،تحوالت

دهی به  از بعد شکل« مناسبات» ،از منظر تاریخی و زمانی« تحوالت» ،در این روند. است

رویکردها از نگاه روندهای حاکم بر مقتضیات سیاسی ـ تاریخی و  ،جریانات هویتی ـ تاریخی

های  های شکل گرفته در روند دگردیسی تغییرات پدیده عملکرد نیز به عنوان خروجی داده

پژوهی در  ترین بحث مطالعه آینده و آینده در واقع مهم. شود مرتبط با جهان اسالم تبیین می

روندهای جهانی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر   تحلیل کالن ،حوزه جهان اسالم

 ،بنابراین هدف اصلی این مقاله آن است که با واکاوی چیستی. گذارند می تأثیرجهان اسالم 

انداز مطلوب جهان  ای برای طراحی چشم یچهدر ،چرایی و چگونگی روندهای آینده جهان اسالم

ضمن  ،در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا. اسالم و چگونگی تحقق آن بگشاید

چگونگی  ،اند نظرانی که وجوهی از آینده جهان اسالم را به تصویر کشیده بررسی آثار صاحب

است و همچنین تالش شده است رابطه جهان اسالم و آینده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته 

انه انجام پژوه آیندهی ها فعالیتترین دستاوردهای  افزون بر معرفی مهم ،با روش تحلیل روند

. گذار بر آینده آن نیز به تصویر کشیده شودتأثیرروندهای  ،شده در حوزه آینده جهان اسالم

 های اسالمی جویی از آموزه بر ضرورت بهره تأکیدبرای رسیدن به این مهم الزم است با تبیین و 

روندها و ( پژوهی و خلق تمدن مبتنی بر اسالم سازی آینده به عنوان ابزاری برای اسالمی)

 . های آینده به سوی شکل دادن به نظم مطلوب جهان اسالم سوق یابند گیری جهت

 یهای اسالم آموزه ،افق تمدنی ،تحلیل محتوا ،پژوهی آینده ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   syrus. h@yahoo. com 
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 آن بر امنیت منطقه تأثیرحضور داعش در افغانستان و 
 آسیای مرکزی و جمهوری اسالمی ایران

 چکیده

سریع آن از یک گروهک ظهور داعش به عنوان یک گروه تروریستی در سوریه و تبدیل 

دولت »تحت عنوان  ،تروریستی کوچک به یک حکومت سرزمینی دارای قلمرو و قوانین مشخص

ها و  قدرت ،؛ نشان داد که در خلق این پدیده سیاسی ـ فضایی مدرن«اسالمی شام و عراق

ه شواهد حاکی از آن است ک. آفرینی کردند کشورها و بازیگران متعددی در سطوح متفاوت نقش

تبدیل این گروه به صورت یک چالش  ،داعشای  منطقه های جهانی و هدف اصلی پدرخوانده

 ،لبنان ،سوریه ،پایدار ژئوپلیتیک در منطقه و تهدید امنیت و منافع ملی کشورهایی مانند ایران

اگر چه بساط داعش تقریبا از عراق و سوریه . باشد های بعدی چین و روسیه می عراق و در الیه

های حضور و  درصدد هستنند تا زمینه ،گردید؛ لیکن بازیگردانان این صحنه رقابت جدیدجمع 

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد . فعالیت این گروه را در افغانستان فراهم نمایند

بر امنیت  تأکیدترین پیامدهای سیاسی ـ امنیتی حضور داعش در افغانستان را با  است تا مهم

 . نطقه و به ویژه منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تحلیل نمایدکشورهای م

 جمهوری اسالمی ایران ،آسیای مرکزی ،امنیت ،داعش ،افغانستان ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   h ـ zarghani@um. ac. ir 



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

457 

 در کشورهای حاشیه خلیج فارسای  منطقه آن بر امنیت تأثیر حکمرانی و

 چکیده

در بسیاری از کشورهایی که . داردای  منطقه ت داخلی وای مستقیم با امنی رابطه ،نوع حکمرانی

 ،توانستند در دوران پسامدرنیته ،روند گذار به مدرنیته و دولت ـ ملت مدرن را طی کرده بودند

حکمرانی مدنی را با روند جهانی شدن و افزایش آگاهی طبقات متوسط به جای حکمرانی سیاسی 

 ،چون تقویت جامعه مدنی در برابر جامعه سیاسی هایی حکمرانی مثبت دارای شاخص. بکشانند

 ،پاسخگویی ،عدم فساد ساختاری در بدنه بوروکراسی ،اعتماد باالی اجتماعی ،سازی شفاف

باشد و حکمرانی منفی نیز در جهات معکوس  کردن موضوعات و عدم تبعیض می امنیتی غیر

اقتدارگرای حاشیه خلیج فارس در عموماً  بسیاری از کشورهای. حکمرانی خوب یا مثبت قرار دارد

اند تا با ایجاد اصالحات از باال به پایین تغییرات چشمگیری  دهه نخست هزاره سوم در تالش بوده

های مثبت در حکمرانی و باال بردن  را در ساختار اجتماعی خود شکل دهند و به بسیاری از مؤلفه

ایم که با  تحلیل این سوال اصلی برآمده در پژوهش اخیر در راستای. توان جامعه مدنی دست یابند

آن بر  تأثیربه ارزیابی نظری  ،های حکمرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس تحلیل مشخصه

در راستای پاسخ این فرضیه مطرح شده . کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازیمای  منطقه امنیت

های سنتی در حکمرانی کشورهای  هتمایزات و گذار در برخی از مؤلف ،ها است که با وجود تفکیک

امنیت را در مفهوم  عمدتاً ،نوع حکمرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس ،حاشیه خلیج فارس

روش پژوهش تطبیقی . سنتی و متصلب خویش قرار داده و امنیت همچنان ماهیتی اقتدارگرا دارد

 . باشد نتی میای و منابع اینتر ها نیز کتابخانه ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده

  جامعه مدنی ،بوروکراسی ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،ای محیط منطقه ،امنیت ،حکمرانی ها: کلیدواژه

                                                      

1 ـ   salehi@shirazu. ac. ir 

2 ـ   mozaffar. hasanvand@gmail. com 

3 ـ   mehdi. esfandyari771@gmail. com 

mailto:mozaffar.hasanvand@gmail.com
mailto:mozaffar.hasanvand@gmail.com
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گرایی در آسیای جنوب   : پیشران منطقههای آبی مشترک حوضه
 غربی 

 چکیده

های  ترین پیشران های آبی مشترک به عنوان یکی از مهم هدف از این پژوهش شناسایی حوضه

برای رسیدن به این هدف در این . گرایی در آسیای جنوب غربی است و منطقهای  منطقه همگرایی

های  های کالن و رهیافت را در نظریهای  منطقه اییهای اصلی معرفی شده برای همگر مقاله پیشران

های بالقوه و گاه  ها اگرچه به پیشران این نظریه. ایم مرور و ارائه کردهای  منطقه اصلی همگرایی

کنند اما همگی در این نکته  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اشاره می ،مشترک مختلف سیاسی

محیطی در معنای عام و از توجه به مسائل آبی در معنای  زیستمشترکند که از توجه به مسائل 

های هیدرولوژیک جهانی موجود در زمینۀ  ایران به لحاظ نقشه. اند خاص معموالً غفلت کرده

قرار دارد که بنا به تعریف مرسوم در ادبیات پژوهشی و ای  منطقه های آبی دقیقاً در قلب حوضه

ی ها پژوهشمرور پیشینۀ  ،با وجود این. شود بی خوانده میزبان آسیای جنوب غر سیاستی فارسی

 ها پژوهشکه  دهد میدر ادبیات پژوهشی فارسی نشان ای  منطقه گرایی و همگرایی مرتبط با منطقه

در ادامۀ این مقاله با مرور قلمروی آسیای جنوب غربی از مظر . اند تقریباً در این زمینه سکوت کرده

های آبی مختلف هم  داده شده است که در بین کشورهای حوضه های آبی مشترک نشان حوضه

دست هم کشورهایی با میزان وابستگی کم و زیاد به منابع آبی مشترک  کشورهای باالدست و پایین

وجود دارد و از این نظر ایران به دلیل وابستگی متوسط به منابع آبی مشترک در موقعیتی قرار دارد 

. های آبی قرار بگیرد بر مبنای همکاریای  منطقه جی و پیشران همگراییتواند به عنوان میان که می

های آبی  در گام نخست باید اهمیت اساسی حوضه ،های نظری مختلف فارغ از عینک ،بنابراین

  .به رسمیت شناخته شودای  منطقه مشترک به عنوان پیشران همگرایی

مدیریت یکپارچۀ  ،دیپلماسی آبی ،هیدروپالیتیک ،سازی منطقه ،ای همگرایی منطقه ها: کلیدواژه

  منابع آبی
                                                      

1 ـ   htalebian@ricac. ac. ir 

2 ـ   hamid. talebian@ut. ac. ir) 

mailto:hamid.talebian@ut.ac.ir
mailto:hamid.talebian@ut.ac.ir


 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

459 

 انهپژوه آیندهدر جهان اسالم؛ نگاهی  پژوهی در ضرورت صلح

  چکیده

تنش منازعه و  ،مناقشه ،مرزهای جهان اسالم هیچگاه چون امروز خونین و لبریز از خشونت

نبوده و چون امروز علما و اندیشمندان کشورهای اسالمی و نخبگان فکری و اجرایی اسیر 

بیاران  و آتشاند  مزمن و دورافتادگی از مفاهیم صلح و آشتی و مصالحه نبودهگرایی  فرقه

نیز کاسبان گریه و مرگ این چنین کسب و کارشان پر رونق  عدالتی و بی فقر و ،جنگی  معرکه

 . نبوده استو سکه 

ی الملل بینو ای  منطقه ،ملی ،در چنین آشفته بازاری که از سطوح فردی تا سطوح اجتماعی

شود؛  می سرپناهی عینی و ذهنی دیده بی آوارگی و ،درگیری ،خشونت ،وجوهی از پرخاشگری

 کرد؟  وجو جستپیام صلح و وحدت را در کجا باید  ،چه باید کرد و پژواک صلح خواهی

سوسیالیسم و بنیادگرایی  ،فکری و گرایشات سیاسی از ناسیونالیسمهای  نحلهی  گویا همه

 نمایند وگریزگاهی را نشان نمی مفری را اند، مذهبی در جهان اسالم به بن بست رسیده

عملکردهای  ،اجتماعی برباد رفتههای  پیشنهادی نیز با سرمایههای  دهند؛ چه بسا راه نمی

با ترسیم چنین . نی و سیاسی ضعیف و متفرق گوش شنوایی نداردمدهای  نابسامان و مرجعیت

بازفهمی  ،گشایش همدلی و همزیستی برادرانههای  وضعیتی این پژوهش مدعی است یکی از راه

و تولید ادبیات صلح خواهانه و صلح  پژوهی فکری از دریچه صلحهای  و جزمها  و بازبینی پارادایم

 یانه و مداراگونه را توصیهجو صلحن و نصوصی است که اخوت دوستانه با تکیه بر شناسایی متو

 . کنند می

نوین در مطالعات علوم اجتماعی و ای  شاخه Peace Research یا پژوهی اگر بپذیریم صلح

 شناسی، معرفت شناسی، انسانی است که هدف آن شناسایی و تولید و تبیین روش

مطالعات و ادبیات  پژوهی تطبیقی و آینده مطالعات ،پژوهی روند شناسی، تاریخ شناسی، هستی

پژوهشی در بسیاری از کشورهای ـ  صلح است خالء آن به عنوان یک دیسیپلین دانشگاهی

جا دارد همچنان که جهان اسالم به لحاظ . شود می احساسبه شدت  اسالمی و از جمله ایران

به ادبیات صلح و  شود می عینی و راهبردی به ادبیات جنگ و جهاد و دفاع مجهز ،ذهنی



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

491 

 . مصالحه نیز مسلح و مهمتر از آن باورمند گردد

تجربه زیسته پژوهشگر و از طریق  ،با ابتناء بر روش کیفیشناسی  این پژوهش به لحاظ روش

تالش دارد ای  انسانی و حرفه ،ملی ،اخالقی ،مدنی ،و در چارچوب مسئولیت اجتماعیکاوی  داده

هنجاری و های  م را مورد طرح و بررسی قرار داده و مکانیزمدر جهان اسال پژوهی ضرورت صلح

 . راهبردی را برشمارد

 جنگ ،پژوهی آینده ،جهان اسالم ،پژوهی : صلحها کلیدواژه
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دریافت اندیشمندان و مؤسسات معاصر ایرانی از تمدن نوین 
 جهان اسالم آینده اسالمی در افق

 چکیده

روی  این پژوهش درصدد تبیین دریافت اندیشمندان و مؤسسات معاصر ایرانی از آینده پیش

 ،در این فضای تعدد آراء رسد میبه نظر . باشد میآنها  جهان اسالم و مدل تمدنی مدنظر

. نماید پرداختن به این موضوع در تعیین افق آینده جهان اسالم و ترسیم صحیح آن ضروری می

 ،سید حسین نصر ،علی شریعتی ،های اساتیدی چون مرتضی مطهری برای این مهم دیدگاه

محمدتقی مصباح یزدی و رضا داوری اردکانی و مؤسساتی چون فرهنگستان علوم اسالمی قم و 

های این پژوهش  بررسی. ردی علوم و معارف اسالم بررسی شده استمؤسسه مطالعات راهب

 ،که اندیشمندان معاصر ایرانی از تمدن نوین اسالمی با عناوین احیاء تفکر اسالمی دهد مینشان 

جامعه آرمانی اسالمی و تجدید عهد اسالمی نام برده و  ،احیاء تمدن اسالمی ،رنسانس اسالمی

های مبنایی و  اند که نشان از تفاوت مدن نوین اسالمی بهره جستهمؤسسات معاصر از همان نام ت

 . در ترسیم آینده جهان اسالم داردآنها  راهکارهای گوناگون

 آینده جهان اسالم ،تمدن اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                      

1 ـ   ehsandonyavy@gmail. com 

2 ـ   mahdiar1979@gmail. com 
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 دشواره شهروندی در جهان اسالم؛ طراحی یک چارچوب مفهومی

 چکیده

هایی فکری در نظام  چالش ،های معنایی گفتمان مدرن به جهان اسالم از ابتدای ورود نشانه

و حقوق ناشی از آن یکی از این « گرایانه شهروندی ملی». معنایی مسلمانان پدید آمده است

ای کامالً در نظام معنایی مسلمانان  برانگیز بوده و هنوز هم به لحاظ اندیشه های بحث نشانه

های دینی و  ویژه در کشورهایی که اقلیت های اسالمی به برخی از دولت. سازوار نگردیده است

با این  ،اند هایی برای پاسخ به این چالش انجام داده در عمل تالش ،مذهبی بیشتری وجود دارد

ن بررسی ابعاد مفهومی و کوشد ضم نوشتار حاضر می. همچنان باقی است مسأله ،وجود

با مروری بر تاریخ ایده شهروندی در  ،عضویت در جامعه سیاسی مسلمانان مسألهشناختی  معنی

گویی به  های فکری برخی از متفکران مسلمان معاصر در راستای پاسخ به تالش ،جهان اسالم

 مسألهمفهومی در  دار طراحی یک چارچوب این مقاله عهده ،ترتیب بدین. اشاره نماید مسألهاین 

برخی از اندیشمندان نوگرای مسلمانان در تالشند تا با . شهروندی در جهان اسالم خواهد بود

ها هموار  رفت از این چالش راه را برای برون ،شناسانه های مفهومی انسان عبور از بعضی دوگانه

 . سازند

 شناسی معنی ،جهان اسالم ،حقوق شهروندی ،شهروندی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   abiglari88@gmail. com 
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 تأکیددیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان و تاجیکستان با 
 گرایی فرهنگی منطقه بر 

 چکیده

های مشترک مفهومی است که در عصر جدید با توجه به  گرایی حول موضوعات و چالش منطقه

تبع   گرایی بر بسترهای مشترک اجتماعی نیز به منطقه. اهمیت یافتن مناطق برجسته شده است

علم و فناوری ایران در افغانستان و  در این نوشتار بنا است تا به دیپلماسی. آن مورد توجه است

. مذهبی و تاریخی بپردازیم ،گرایی فرهنگی مبتنی بر سابقه زبانی تاجیکستان بر مبنای منطقه

های دیپلماسی علم و فناوری  تواند از ظرفیت سؤال اصلی نوشتار این است که ایران چگونه می

اول  ،بررسی است  در سه حالت قابلالذکر بهره ببرد؟ نوشتار  در روابط خود با دو کشور فوق

دوم در تاجیکستان و سوم دیپلماسی علم و  ،دیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان

الزم بین  مبنا و فناوری ی فناوریها همکاریعنوان پیمانکار و صاحب فناوری در  فناوری ایران به

سته و بدوی دولت تاجیکستان و هایی مانند ساختار ب رغم چالش علی. افغانستان و تاجیکستان

گذاری دیپلماسی  هایی برای پایه دولت وابسته و فساد در افغانستان عرصه ،حضور طالبان ،ناامنی

اول تغییر سطح بازیگران از دولت . روی ایران است  حل پیش چهار راه ،علم و فناوری وجود دارد

دوم  ،دانشگاهی یا خصوصی ،ستقلنهادهای م ،و نهادهای وزارتی و دولتی به سطح جامعه مدنی

هایی که ایران تفوق علمی  گذاری دو طرف در حوزه تشکیل نهادهای علمی مشترک با سرمایه

آموزش و تربیت  ،تواند با قوانین کمکی ایران می ،سوم تبادل دانشجو و نیروی متخصص ،دارد

هایی که پشتیبان  طرحچهارم مشارکت در  ،نیروی متخصص این دو کشور را در ایران تقبل کند

المللی  پشتیبان مالی بین تأمینها ایران باید هم دنبال روشی برای  در این طرح. المللی دارند بین

المللی دارند شرکت  هایی که پشتیبان بین های مدنظر خود باشد یا حتماً در طرح برای طرح

 . مالی باشد تأمینهای مشترک  کنند یا درصدد ایجاد صندوق

المللی و  پشتیبان مالی بین ،گرایی فرهنگی منطقه ،دیپلماسی علم و فناوری ها: کلیدواژه

  مال تأمینهای  صندوق
                                                      

1 ـ   Sir. diplomacy@gmail. com 

2 ـ   Mohammadreza_Dehshiri@yahoo. com 
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 دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسالمی ایران

 ، 1ابوالفضل بابایی

 چکیده

ماهوی و  ،ایران را یک تهدید وجودی ،رژیم صهیونیستی ،اسالمیاز زمان پیروزی انقالب 

کند و همواره سعی داشته است تا از قدرتمند شدن این کشور  نابودگر برای خود تلقی می

ی ها روشی اخیر رویه خود را از استفاده صرف از ابزارها و ها سال این رژیم در. جلوگیری کند

در . کند چون دیپلماسی عمومی استفاده بیشتری میی نرم همها روشسخت تغییر داده و از 

و بازیگران فعال  ها روش ،شود: اهداف این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر بدین نحو مطرح می

دهنده آن  در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی چگونه است؟ بررسی پیشینه تحقیق نشان

ی این رژیم در قبال ایران ی اندکی در خصوص دیپلماسی عمومها پژوهشاست که تاکنون 

این پژوهش تالش دارد تا . انجام شده است که همگی با استفاده از منابع درجه چندم بوده است

و بازیگران  ها روش ،اهداف ،دالیل ،تاریخچه ،با استفاده از منابع درجه اول به بررسی ساختار

نشان از آن دارد غالب نتیجه پژوهش . فعال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی بپردازد

از ( ی سختها فعالیتو حتی حوزه ) ی نرمها فعالیتی رژیم صهیونیستی در حوزه ها فعالیت

لذا بررسی جامع سیاست . شود غیردولتی خارج از این رژیم دنبال میهای  زمانطریق البی و سا

در  ی نهادهای غیردولتی فعالها فعالیتخارجی رژیم صهیونیستی مستلزم بررسی جامع 

ست که به خاطر ها سال از سوی دیگر رژیم صهیونیستی. باشد دیپلماسی عمومی اسرائیل می

لذا این  ،اش در موضع پاسخگویی به افکار عمومی جهانی است و اقدامات غیر انسانی ها فعالیت

کند تا به جای اینکه خود در موضع  رژیم با در پیش گرفتن دیپلماسی عمومی تالش می

این پژوهش با . به ویژه ایران را در موضع پاسخگویی قرار دهد ،طرف مقابل ،دپاسخگویی باش

 . استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و تکنیک اسنادی به انجام رسیده است

 هاسبارا ،جمهوری اسالمی ایران ،رژیم صهیونیستی ،قدرت نرم ،دیپلماسی عمومی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

 babaiihaskoi@gmail.com ـ 1
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ی اسالمی ایران در جهان اسالم در جمهور ای  منطقه بانی جایگاه دیده
 غرب آسیاای  منطقه های ژئوپلیتیکی در شبکه پرتو تحوالت و چالش

 چکیده

هایی ژئوپلیتیکی در غرب  موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که در پرتو چالش

 ،های تکفیری گروه ،گسترده اختالفات مرزی زمینی و هوایی ،فلسطین مسألهآسیا مانند 

گر در منطقه؛ جایگاه جمهوری اسالمی  های نیابتی در منطقه و مداخله قدرت مداخله جنگ

چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح ای  منطقه ایران در نظم نوین

ب آن های قدرت سخت و نرم و متعاق شود که با توجه به برخورداری ایران از مؤلفه می

امنیتی و ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا  ،اجتماعی ،گذاری آن بر روند تحوالت سیاسیتأثیر

ظهور خواهد ای  منطقه در ادامه این تحوالت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت فائقه

اهمیت موضوع بدین جهت است که با پیروزی انقالب اسالمی یکی از اهداف محوری آن . کرد

شناخت  ،بنابراین. ذاری و مشارکت فعال در تحوالت و روندهای جهان اسالم بوده استگتأثیر

کارها و  جایگاه جمهوری اسالمی ایران در بستر این تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه و ارائۀ راه

ای  منطقه آفرینی در نظم نوین سناریوهای مناسب برای مدیریت این تحوالت در راستای نقش

 هدف اصلی پژوهش الگوسازی برای جایگاه. ها ضروری است ین بحرانغرب آسیا در پس ا

این پژوهش برای دستیابی به هدف . غرب آسیا استای  منطقه ایران در نظم نوینای  منطقه

سناریوسازی و  ،خود و فرضیه مطرح شده از روش قیاسی و کاربست آن در الگوسازی

 . کند سازی نظری و تحلیلی استفاده می مدل

 ای جایگاه منطقه ،تحوالت ژئوپلیتیکی ،بانی دیده ها: اژهکلیدو

 

  

                                                      

1 ـ   farshid. farhadi18@yahoo. com 
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های منظر  فرصت ،الملل: نارسایی منظر غربی دین در روابط بین
 اسالمی

 چکیده

آفرینی نهاد دین در عرصه عمومی جوامع و به صورت کالن در  های اخیر حضور و نقش طی دهه

چنان آشکار شده است که بطالن تصورات پیشین در خصوص افول  الملل آن گستره محیط بین

جدایی را به اثبات رسانده و لذا امروز دیگر بحث بر سر  محتوم دین و ارتباط علی تجدد و دین

 ،گذار باشند یا خیرتأثیرتوانند در سطوح مختلف سیاسی  دین و کنشگران دینی میکه آیا  این

نظران بیشتر ناظر بر این  های صاحب بلکه اکنون بحث. رسد مییافته و غیرضروری به نظر  پایان

پرسش است که چگونه باید به دین پرداخت و چه تلقی و تعبیری از آن داشت؟ آیا دین در 

توان از منظر نظریات موجود روابط  موضوع بررسی و شناسایی است که می الملل یک روابط بین

تواند  که دین خود می الملل به آن نگریست و ابعاد و جوانبش را مورد مطالعه قرار داد یا این بین

نگرش مستقلی را برای فهم و تفسیر جهان  عنوان یک فاعل شناسا عمل کند و منظر و جهان به

 د؟در اختیار ما بگذار

سازد که در برهه کنونی هر دو  مقاله حاضر این مدعا را مطرح می ،در پاسخ به پرسش مذکور

موضوع مطالعه  ،عنوان متغیر مستقل یا وابسته تواند به دین هم می. فرض برای دین متصور است

الملل باشد و هم با توجه به نارسایی ماهوی این نظریات در فهم و  نظریات گوناگون روابط بین

نگرش  تفسیر رفتار کنشگران دینی ناشی از اختالفات بنیادین فرانظری قادر است منظر و جهان

گیری  ساز شکل زمینه ،فرض دوم در صورت اثبات. مستقلی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد

تواند فرصت مغتنمی را در اختیار منظر و تمدن  الملل خواهد بود و می نظریه دینی روابط بین

 . های بدیع قرار دهد ی برای عرضه خود و ارائه دیدگاهاسالم

 کنشگران دینی  ،بینی جهان ،بخشی هویت ،بنیادگرایی اسالمی ،بازگشت دین ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   rooholaminsaeidi@yahoo. com 
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آن در قبال ایران در دوران ای  منطقه راهبردهای آمریکا و متحدان
  پسابرجام

 چکیده

های آمریکا و  ایران به یکی از مهمترین دغدغهای  منطقه ای و نفوذ برنامه هسته ،در حال حاضر

های شدید  علیرغم مخالفت وی ،در دوران اوباما. آن تبدیل شده استای  منطقه متحدان

با ایران به توافق رسید و سندی بینالمللی را به  7+4در قالب گروه  ،آمریکاای  منطقه متحدان

عالوه بر محروم شدن  ،اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه از برجام. امضا رساندند

ایران و عربستان از حالت  روابط کشورها در منطقه نیز به ویژه میان ،ایران از مزایای برجام

سؤال اصلی این است  ،بر این اساس. گراییده است رقابت خارج و به سمت خصومت و دشمنی

چه راهبردهایی را در قبال ایران پیگیری  ،آن در دوران پسابرجامای  منطقه که آمریکا و متحدان

ابع کتابخانهای با بهرهگیری از اسناد و من ،خواهند کرد؟ در راستای پاسخ به پرسش فوق

ای  منطقه به راهبردهای آمریکا و متحدان ،ای علی الیه پژوهی الیه موجود و روش تحلیل آینده

ها و نتایج پژوهش حاکی  یافته. پردازیم به صورت جداگانه می( رژیم صهیونیستی و عربستان) آن

به همین جهت  ،داند فعلی ایران را قابل کنترل میای  منطقه از آن است که آمریکا تهدید و نفوذ

وضعیت فعلی را  ،آنای  منطقه متحدان ،در مقابل. کند راهبرد تغییر رفتار ایران را دنبال می

     .دانند و به دنبال تغییر رژیم در ایران هستند قابل قبول می غیر

 پسابرجام ،ایران ،آمریکا ،راهبرد ،پژوهی آینده ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   Mehrabanhamed1@gmail. com 
2 ـ   Tofigh. basativand@yahoo. com 
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 هراسی با شیعه راهبردهای پیشگیری و مقابله

  چکیده

ترسی که  ،گردد ای است که از نظر مفهومی به معنی ترس از شیعه تلقی می هراسی واژه شیعه

 . دهد میبخشی از بدنه اسالم را در برابر دیگر مذاهب تمدن اسالم قرار   ساختگی بوده و

دولت آمریکا برای ایجاد اختالف بین شیعیان و مسلمانان و همچنین خطرناک جلوه دادن حکومت 

 انهمسایگ ،های گوناگون افکار عمومی جهان شیعی در ایران همواره تالش نموده است تا از راه

 . به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را از حکومت شیعی در ایران بترساندای  منطقه

های قوی بین اسالم اهل سنت و اسالم تشیع شده  بندی ای است که به بلوک هراسی پدیده شیعه

بخش و  ویژه کشورهای عربی به یک عامل هویت است و حتی عامل مذهب در جهان اسالم ـ به

 . ناسیونالیسم عرب تبدیل شده است تر از قوی

ترین مشکالت پیش روی جهان  هراسی به عنوان یکی از مهم هدف از این مقاله شناخت پدیدۀ شیعه

این پژوهش از نظر . ترین راهبردهای پیشگیری و مقابله با این پدیده است اسالم و شناسایی مهم

ابزارهای اصلی گردآوری اطالعات . تتوصیفی ـ تحلیلی اس ،شناسی کاربردی و از نظر روش ،هدف

کمی و کیفی است و راهبردها  ،روش تجزیه و تحلیل اطالعات. برداری و پرسشنامه است شامل فیش

در مجموع برای  ،دهد میهای این تحقیق نشان  یافته. اند استخراج شده SWOTبا استفاده از روش 

نقطۀ ضعف  6نقطۀ قوت و  7عوامل داخلی هراسی از نظر  جهان اسالم در برابر گسترش پدیدۀ شیعه

همچنین در محیط . تهدید استخراج گردید 3فرصت و  1و از نظر عوامل خارجی در مجموع 

نظر گرفته شد  راهبرد به صورت اولیه در 40های چهارگانه  و متناسب با محیط SWOTراهبردی 

 . تخراج شدیک راهبرد جامع برای این تحقیق اس ،دهی که در نهایت بعد از وزن

 حقوق بشر ،بنیادگرایی ،وحدت ،تمدنی اسالمی درون ،هراسی شیعه ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   aivan31@gmail. com 

2 ـ   a_azad46@yahoo. com 
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گذار تأثیر های اجتماعی و  راهکارهای گسترش سطح نفوذ در الیه
 ( با مطالعه موردی سوریه) عمومی در محیط امنیتی

  چکیده

یکی از  ،های اجتماعی و نفوذ در افکار عمومی در محیط امنیتی پیرامون حضور در الیه

های رسمی  سازی حضور است که جنبه گسترش و کیفیین راهبردهای کشورها به منظور تر مهم

رسمی آن در قالب تعامالت و نفوذ فرهنگی در  های غیر آن در قالب دیپلماسی عمومی و جنبه

مقاله حاضر به دنبال این است که ضمن طرح موضوع . گردد الملل مطرح می روابط ادبیات بین

مقابل رویکردهای سنتی مبتنی بر  های اجتماعی در سازی سطح حضور و نفوذ در الیه کیفی

گذاری عمومی در محیط تأثیرنفوذ امنیتی رویکردهای دیگری بیابد که موجب گسترش نفوذ و 

این مسئله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش بررسی اسنادی و با مطالعه . امنیتی شود

اتخاذ نگاهی نو به  در نتیجه. دگیر میموردی در قبال تحوالت اخیر سوریه مورد بررسی قرار 

اقتصادی و فرهنگی منطقه به منظور گذار از حضور امنیتی نظامی به  ،مسائل و مشکالت امنیتی

رویکردهای نرم در تثبیت نگاه و . حضور و نفوذ اجتماعی بایستی در دستور کار قرار گیرد

در کنار آن اقدامات ایران در سوریه به منظور حفظ و تعقیب منافع امنیت ملی ضروری است و 

 . شود پژوهانه برای ایجاد همگرایی جامعه هدف با منافع امنیت ملی ایران توصیه می نگاه آینده

 دیپلماسی عمومی ،منافع امنیت ملی ،نفوذ ،محیط امنیتی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   mj. ramezani@gmail. com 
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 ژئوپلیتیکی های  بحران گذار درتأثیر عوامل  بندی رتبه

 منطقه غرب آسیا

 

  چکیده

 و نیز شناسایی ها بحران تکوینتاریخی  سیر بررسی مستلزم ژئوپلیتیکی های بحران یابی ریشه

 درون سیاسی بازیگران و ها دولت نقش واکاوی ،های ژئوپلیتیکی وقوع بحران بر مؤثر عوامل

 نقش بررسی و شناسایی ،ای منطقه فرا گر مداخله بازیگران و ها دولت شناخت نقش ،ای منطقه

تحقیق حاضر برای تحقق هدف . است اجتماعی و فرهنگی ،نظامی ،سیاسی ،مذهبی نخبگان

ژئوپلیتیکی های  گذار در بحرانتأثیرهای  و شاخصها  مؤلفه بندی رتبهاصلی تحقیق که همانا 

 آوری جمع استفاده کرده است و پس ازای  توسعهـ  جهان اسالم است از روش تحقیق کاربردی

ی تحقیق ها روشپرسشنامه و مطالعه اسناد نیز از  ،مصاحبه ،اطالعات با ابزارهای مشاهده

همچنین با کمک . شود می و اینترنتی استفادهای  پیمایشی و تحقیق نظری و کتابخانه

شده است و با  گیری بهرهها  و شاخصها  مؤلفهدلفی و طوفان فکری برای استخراج های  تکنیک

آنها  و کیفی به تجزیه و تحلیل ی کمّیها روشو  دهی وزنی ها روش ،استفاده ازطیف لیکرتی

رسند که جهان اسالم در منطقه  می که در پایان محققین به این نتیجه مهم. اقدام شده است

توان به مواردی  ها می های ژئوپلیتیکی مختلفی است که از این بحران غرب آسیا دچار بحران

های  رقابت ،جوار رقابت و کشمکش بین کشورهای هم ،های تکفیری نظیر ظهور گروه

مدت  وقوع این بحران در کوتاه. های فرهنگی اشاره کرد ها و گسست بحران قومیت ،ایدئولوژیکی

های تروریستی نموده است و در  خانمانی و رشد جریان بی ،منطقه را دچار بحران جنگ

تری به دنبال خواهد داشت که منجر به تجزیه و  مراتب گسترده بلندمدت نیز پیامدهای به

تر و تغییرات ژئوپلیتیکی در  تر و کوچک های ضعیف شی شدن کشورهای اسالمی به محدودهمتال

مداخله و تصرف یک یا چند ارزش  ،کنترل ،ها عامل وقوع این بحران. شود منطقه غرب آسیا می

                                                      

1 ـ   mmahya1392@gmail. com 
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 ،مسیر انتقال کاال ،بازار صادراتی ،اقلیت قومی ،قلمرو ،منابع ،آب ،موقعیت ،فضا ،نظیر مکان

 . مکان مذهبی و نظایر آن است ،خط مرز ،تنگه ،جزیره ،انرژی

 قلمرو ،جهان اسالم ،ژئوپلیتیکیهای  بحران ،بحران ،شاخص ،مؤلفه: ها کلیدواژه
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های نوین و ارتباطات در جهان اسالم: فضای مجازی؛  رسانه
 های پیش روی جهان اسالم ها و چالش فرصت

 چکیده

های نظامی و زور و اجبار جای خود را به  هاست دوران استفاده از قدرت سخت و ابزار سال

ترین ابزار بسط و گسترش  ها امروز اصلی رسانه. قدرت نرم و مورد پذیرش جامعه داده است

مدیریت افکار  ،سازی های برتر جهانی هستند و نقش مهمی را در فرهنگ اقتدار برای کشور

ترین و پر  در این میان فضای مجازی نوین. کنند ی اجتماعی ایفا می عمومی و تولید سرمایه

ی پیچیده بلکه در بسیاری  ه تنها یک حفرهفضای مجازی ن. ای موجود است ترین ابزار رسانه نفوذ

ها توان اعمال هیچگونه قدرتی در آن ندارند و از  از مواقع فضایی بدون حاکمیت است که دولت

. کند ها سلب می ای است که چنین امکانی را عمالً از دولت به گونهآنها  طرفی سرعت پیشرفت

های  را به طور مساوی در اختیار کشور ها ها علی الخصوص فضای مجازی دنیایی از فرصت رسانه

آورند که در اکثر مواقع  نهایت تهدید در برابر ما به وجود می اند اما در مقابل بی جهان قرار داده

های فضای مجازی  ها و تهدید در این مقاله فرصت. وجود نداردآنها  بینی توان شناسایی و پیش

هایی  کار د و در ادامه راهگیر مید بررسی قرار ای جهان مور ترین ابزار رسانه به عنوان جدید

 . مناسب جهت مقابله و مدیریت آن در جهان اسالم ارائه خواهد شد

 فضای مجازی ـ رسانه ـ جهان اسالم ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   amirmforoughi7@gmail. com 
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 گفتمان تمدن نوین اسالمی آینده گذار برتأثیر های  روند

 دهچکی

آن است که مردم در جوامع چه درک و  ،ها با توجه به اینکه دغدغه اصلی در نظریه گفتمان

ضرورت رجوع به مبانی دینی و تفسیر روابط اجتماعی و . شناختی نسبت به خود و خویشتن دارند

رخدادی بود که با آغاز قرن بیستم در  ،های عظیم دین اسالم سیاسی و اقتصادی بر پایه قابلیت

نهضت اسالمی در سیر تطور خود . های حاکم را به مبارزه بطلبد جهان اسالم توانست همه گفتمان

های گوناگون خود را نشان داده است؛ به طوری که هر یک از این  های مختلف و گفتمان به صورت

و گرایی  گفتمان تمدن. انداز خاصی ترسیم کرده است چشم ،ها متأثر از نظام معنایی خود گفتمان

ی  های اسالمی به ویژه در چند دهه تمدن نوین اسالمی یک گفتمان مستقل و نوظهور در کشور

های پیشرقفت در چار  الگو تأسیسبه دنبال تبیین و گرا  اخیرمطرح شده است و این رویکرد تمدن

دین مبین اسالم طرحی مستقل جهت بهبود . های حیاتی است چوب فرهنگ اسالمی و آموزه

کند  ای را ترسیم می گرایی افق آینده تمدن. ای روشن و متعالی است و ساختن آیندهزندگی بشر 

ها برای تحقق تمدن نوین اسالمی قرار بگیرد  که جامعه اسالمی در مسیر رشد و شکوفایی استعداد

در . تواند شکل تحقق بگیرد که این مهم در سایه عواملی از جمله گفتمان تمدن نوین اسالمی می

گذار بر آینده گفتمان تمدن نوین اسالمی شناسایی شود تأثیرهای  له سعی خواهد شد رونداین مقا

روش تحقیق . سازی تمدن نوین اسالمی معرفی گردد گزار بر آینده گفتمان تأثیرهای  و پیشران

 . باشد توصیفی ـ تحلیلی روندها می ،مورد استفاده در این مطالعه

 ساز های تمدن پیشران ،سازی تمدن نوین اسالمی گفتمان ،آینده ،تمدن نوین اسالمی ها: کلیدواژه
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روندهای فکری نیرومند در جغرافیای امنیتی ایران: بررسی موردی 
 های رادیکال مذهبی  حرکت

  چکیده

ای نیستند و  بازیگرانی صرفاً اجارهآنها  های رادیکالی مانند داعش و امثال با فرض اینکه حرکت

شود که  این پرسش مطرح می ،شوند میآنها  هایی وجود دارند که موجب نشو و نمای زمینه

دولت اسالمی  تأسیساز اندیشه ( هر چند معدود) ای ترین زمینه فکری برای استقبال عده اصلی

های رادیکال شبه داعش در  به سیاق داعش چیست؟ مهیاترین مناطقی که احتماالً میزبان گروه

 های نگهبان اندیشه رادیکال مذهبی چه خصایصی دارند؟  آینده هستند کدامند؟ و این که هسته

های رادیکال مذهبی به شمار  منبع اصلی این مقاله متونی اساسی هستند که دستورالعمل گروه

گر برای پدیداری و روشن( مکانی و زمانی ،موضوعی) سه نشانه ،به روایت این متون. آیند می

 گسترش دعوت به جهاد عبارتند از: 

سکوالر  ،ی اسالمی از جانب حکام مرتدها سرزمینتصدی شریعت و تصاحب امر حکومت بر . 4

 و وابسته به استعمارگران صلیبی و یهودی

 های وابسته  ادامه اشغال ارضی و نیز تحقیر مسلمانان از سوی حکام وابسته و جریان. 5

اند: ناتوانی دولت  شروع جهاد گسترده و قاطع در مناطقی که دارای این چهار نشانهضرورت . 0

وجود  ،مرکزی در جلب رضایت مردم و نیز نفوذپذیری به دلیل حضور نظامی امنیتی اندک

 ،اند جمعیتی مهیای بسیج که بنا به دالیلی مغضوب حکومت مرکزی و گفتمان مسلط بوده

و رزمی نیروهای ضد حکومت و عدم حساسیت نسبت به تقید  های فنی گیری از مهارت بهره

مناطق مساعد برای استتار و فرار از حیث توپوگرافیک و عمق استراتژیک که  ،دینی مجاهدین

 . شروع و تداوم جهاد را میسر نماید

، خالفت اسالمی، عهد، کافر حربی، محارب، جهاد، مدیریت توحش ،نکایه ها: کلیدواژه

  ریشحکمرانی زمانپ

  

                                                      

1 ـ   nasrister@gmail. com 
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 زمان در قرآن و روایات اسالمی ـ  رویکردی بر بررسی سیال فضا

 چکیده

سوره انبیا اشاره شده به اینکه ماه و خورشید در مدار خود  00سوره یس و  13در آیات 

و « سباحت»از مادّه « یَسْبَحُونَ»و کلمه  "سْبَحُونَی کفَلَ یل ّ فِک "کار رفتهه عبارت ب. شناورند

در آب و هوا « سریع»به معناى حرکت « مفردات»در « راغب»از ریشه سبح است که طبق نقل 

و أَرْسَى أَرْضاً "امام علی علیه السالم بیان میدارد  ،نهج البالغه 544همچنین در خطبه . است

که سیال عمیق  در حالید ین را آفریو زم) "ثْعَنْجِرُ وَ الْقَمْقَامُ الْمُسَخَّرُحْمِلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُی

این سیال در قدیم به نام اِتِر و  .(کند سبز رنگ و دریایی تسخیر شده آن را حمل میای  بیکرانه

روی  براساس تحقیقات جدید بر. شود می زمان شناختهـ  تحقیقات جدید به نام سیال فضا در

 615خود را تا ارتفاع  بی پروبی  ماهواره 5331ناسا در سال  ،(Prob B)  بی پراب ماهواره

قرارداده شده درون ماهواره در راستای های  ژیروسکوپ. کیلومتری از سطح زمین پرتاب کرد

توسط چرخش زمین ها  تنظیم شدند سپس مقدار انحراف ژیروسکوپ 1530اچ آر ی  ستاره

علت و سبب نتایج حاصله از  ،زمانـ  اثبات ماهیت سیال بودن فضاگیری شد که بعد از  اندازه

( اتر قدیم) زمانـ  به کشیده و درهم پیچیده شدن سیال فضا ،ناسا بی سنج پراب ماهواره گرانش

زمان ـ  تواند بیانگر لزج بودن سیال فضا مهم میی  توسط حرکت زمین اشاره دارد که این نتیجه

جا دارد مراکز علمی  ،براساس آیات و روایات بیان شده ،اسالم در افق پیش روی جهان. باشد

به ها  تحقیقات جامعی در جهت ارسال ماهواره ،فضایی جهان اسالم برای شناسایی محیط فضا

ـ  تحقیقاتی در زمینه مدلسازی سیاالتی سیال فضا ،با توجه به این مطلب. فضا انجام دهند

دانشجویی در های  نامه پایانگاه صنعتی شریف در قالب همکاری دانشگاه تهران و دانش زمان با

نجومی در این محیط فضایی مانند بررسی انحراف های  همچنین بررسی پدیده. حال انجام است

با اشاره به اسب و استر  ،سوره نحل 1براساس آیه . حال انجام است نور نیز در دانشگاه تهران در

دانید و  آفریند که نمی چیزهایی را برای سواری و جابجایی میدارد  می بیان ،و االغ برای سواری

بن  به نام آصِف) فردی ،سوره نمل 13در خصوص جابجایی اشیاء و علم حرکت با توجه به آیه 

را قبل از ( تخت) گفت: من آن( مانیبه سل) آگاهى داشت( الهى) تابکه به بخشى از ( کایبَرخ
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 هکن یهم.( رفت و او تخت را آوردیمان پذیسل) .آورم ىچشمت بهم بخورد نزد تو م که پلکآن 

ر من یى وزیتوانا) نیگفت: ا( بّرکت به جاى غرور و) ،دیرا نزد خود مستقرّ د( تخت) آن( مانیسل)

ن یبا ا) تا مرا ،از لطف پروردگار من است( داند تاب و اسم اعظم را مىکه مقدارى از علم ک

این قابلیت  .(محسن قرائتیـ  تفسیر نور) نم؟ک فران مىکا یرگزارم کا شیه آکد یازمایب( ها نعمت

کشور ) و فلسطین( یمن کنونی) کیلومتری بین سبا یعنی کشور بلقیس 5333بر اساس فاصله 

سرعت  ،(ثانیه 4. 3فرضا ) و فرض زمان پلک زدن یعنی کسری از ثانیه( حضرت سلیمان

لذا از . شود که سرعت بسیار باالیی است می اسبهمیلیون متر بر ثانیه را مح53جابجایی حدود 

یابیم که یکی از مسیرهای پیش رو در تحقیقات مراکز  می در کنار هم قرار دادن دو آیه اخیر در

کوتاهتر برای های  زمانجهت دستیابی به  علمی جهان اسالم توسعه وسایل حمل و نقل در

لذا برای کم کردن  ،مکان در واحد زمان استبا توجه به اینکه سرعت برابر تغییر. جابجایی است

 یا باید فاصله مکانی دو( لزوم اختراع وسایل سریعتر) یا باید سرعت را باالبرد ،زمان جابجایی

توان به سفرهای فضایی و  می بندی موضوع در جمع .(دیدگاه انحنای فضا) نقطه کمتر شود

نقشه راهی با همکاری مراکز فضایی  های باالی مورد نیاز در این سفرها اشاره کرد و سرعت

 . جهان اسالم برای دستیابی به این موضوع تهیه کرد

فضا و  ،ن در باب حرکتآآیات قر ،ماهواره پراب بی ،زمانـ  سیال فضا ،شناوری :ها کلیدواژه

 . آینده جهان اسالم
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تمدن نوین اسالمی و  ،«قلمرو دین»رهیافت اعتدالی ـ انفکاکی
 مآینده جهان اسال

1،  
 چکیده

دهی به  مقوله قلمرو دین از موضوعات پرچالش در ترسیم آینده جهان اسالم به ویژه در شکل

از نظر معرفتی . ابعاد تمدن نوین اسالمی با توجه به جغرافیای انسانی جهان اسالم است

دغدغه بنیادین مقاله طرح بر این اساس . های متعددی به قلمرو دین قابل احصاء است رهیافت

رهیافتی است که در نسبت با شرایط ذهنی و مختصات عینی معطوف به جهان اسالم و تمدن 

مختصات رهیافت  ،بدین ترتیب پرسش اصلی. نوین اسالمی از قوت بیشتری برخوردار باشد

این بر . های موجود است مطلوب به قلمرو دین و چگونگی تحلیل ادعاها و نقاط ضعف رهیافت

ها را نابسنده دانسته و با نقدشان به طرح رهیافت قلمرو اعتدالی  پایه است که مقاله آن رهیافت

رهیافت  ،رهیافت حدکثری مطلق. پردازد و انفکاکی دین بر اساس روش اجتهاد کالمی می

رهیافت دین متضمن یکى از احکام  ،های اخالقی و بیان کلیات رهیافت اکتفا به ارزش ،حداقلی

و رهیافت تشکیل دین از عقل و نقل اهم این ( مکروه و مباح ،مستحب ،حرام ،واجب) جگانهپن

. پردازد هاست که مقاله با نقدشان به طرح رهیافت قلمرو اعتدالی و انفکاکی دین می رهیافت

 ،های حداکثری و حداقلی مطلق های این الگو عبارت است از عدم مقبولیت رهیافت ویژگی

سلسله مراتب و انفکاک قلمرو  ،های مختلف زیستی انفکاک قلمرو دین در عرصهسلسله مراتب و 

تکالیف شرعی دائر مدار هدایت و اجتهاد  ،تفکیک دین و شریعت ،های مدیریتی دین در ساحت

تواند رویکردی جامع به مقوله تمدن نوین اسالمی و ساخت کالمی آن در جهت  مستمر که می

 . ته باشدترسیم آینده جهان اسالم داش

 رهیافت حداقلی ،رهیافت حداکثری مطلق ،قلمرو اعتدالی انفکاکی ،قلمرو دین ها: کلیدواژه

 

  

                                                      
1 - aqajaniqanad@gmail.com 
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 ی غرب آسیا ی جایگاه یمن در منطقه سناریوهای آینده

 چکیده

گیری و  ی غرب آسیا با هدف عدم غافل  ی بدیل جایگاه یمن در معادالت منطقه ها آیندهتجسم 

. ای مهم و راهبردی است مسئله ،جلوگیری از خدشه به منافع ملی کنشگران ذی نفع در این کشور

کشور یمن اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارد و اتئالف عربی و غربی بحران فرسایشی را در این 

پژوهش پیش رو در صدد پاسخگویی به این سؤال است که سناریوهای آینده . اند روع کردهکشور ش

ی غرب آسیا کدامند؟ بواسطه اینکه آینده جایگاه یمن به صورت  جایگاه یمن در معادالت منطقه

پژوهی این بحران اهمیت  لذا در وهله اول آینده ،بحران اخیرالوقوع قرار دارد تأثیرمستقیم تحت 

شود که سناریوهای آینده بحران یمن  از همین رو این سؤال فرعی نیز مطرح می ،ی داردزیاد

خاتمه  ،(بس و جنگ وضعیتی بین آتش) توان هفت سناریوی بحران ادواری کدامند؟ به طور کلی می

بدترین ) ادامه جنگ و تجزیه یمن ،(بهترین حالت ممکن) بحران و تشکیل حکومت مرکزی قدرتمند

تشکیل حکومت و ناکامی  ،تفوق انصار اهلل ،ها فدرالیسم و تقسیم یمن به نظام اقلیم ،(حالت ممکن

تفوق جبهه عبری ـ عربی ـ غربی و شکست انصاراهلل و لبنانیزه شدن  ،ائتالف عبری ـ عربی ـ غربی

بالفعلی بر آینده جایگاه یمن در  تأثیرها  حادث شدن هر کدام از این وضعیت. یمن را بر شمرد

در خصوص سناریوهای آینده جایگاه یمن در . غرب آسیا بر جای خواهد گذاردای  منطقه ادالتمع

اتحاد  ،ای نیز باید بیان داشت که چهار سناریوی انزوای یمن در معادالت منطقهای  منطقه معادالت

 غربیاتحاد با جبهه سلفی ـ  ،(ای ارتقای جایگاه یمن در معادالت منطقه) با جبهه شرقی ـ اسالمی

 وای  منطقه و یمن قدرتمند و مستقل از مداخله کنشگران( یمن ضعیف شده و تحت قیمومیت)

این پژوهش به روش تحلیلی ـ تبیینی انجام شده و شیوه گردآوری . ای قابل ذکر است منطقه فرا

  .ای بوده و به عالوه از آرای خبرگان نیز بهره برده شده است ها نیز اسنادی ـ کتابخانه داده

  عربستان ،آمریکا ،ایران ،ژئوپلیتیک انتقادی ،سناریو نویسی ،یمن ها: کلیدواژه

                                                      

1 ـ   f. mjavad@yahoo. com  

mailto:f.mjavad@yahoo.com
mailto:f.mjavad@yahoo.com
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سناریوهای آینده روابط ایران و ترکیه

 چکیده

نیازمند دستیابی به شناخت کافی از محیط  ،الملل داشتن روابط مطلوب در عرصه روابط بین

مناسبات و عوامل مؤثر در روابط دو کشور در حال و آینده و نیز داشتن آمادگی و استراتژی 

نوسان  ،در خصوص روابط میان ایران و ترکیه. برای احتماالت مختلف در روابط آینده است

ن نتواند آن چنان که باید و روابط میان دو کشور باعث شده است که جمهوری اسالمی ایرا

جا که تعامالت مؤثر با  از آن. های این همسایگی راهبردی استفاده کند شاید از ظرفیت

همسایگان و دستیابی به موقعیت برتر در سیاست خارجی در منطقه به ویژه نسبت به بازیگران 

های محتمل در  آینده و داشتن تصویریآنها  نیازمند مطالعه عوامل مؤثر در روابط میان ،همطراز

های محتمل است و  روابط و تدوین راهکار مناسب برای دستیابی به آینده مطلوب از میان آینده

شود  این سئوال اساسی مطرح می ،نظر به اهمیت راهبردی روابط ایران و ترکیه برای کشورمان

ند؟ در واقع هدف ا شمسی کدام 4131که سناریوهای محتمل آینده روابط ایران و ترکیه در افق 

اهداف . شمسی است 4131اصلی این پژوهش تبیین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 

 ،ها و عوامل کلیدی مؤثر در روابط دو کشور فرعی این پژوهش عبارتند از شناسایی پیشران

شناسایی سناریوی مطلوب از بین سناریوهای محتمل و نیز راهکار رسیدن به سناریو مطلوب 

 . جمهوری اسالمی ایران است

 سناریو ،ترکیه ،ایران ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   sm. nabavi@ut. ac. ir 
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سناریوهای پیش روی نظام علم و فناوری فروپاشی علمی یا 
 پیشران علمی جهان اسالم!

 چکیده

ی عمومی و خصوصی ها بخشو نهادهای موجود در ها  زمانای از سا هکشب ،اورینظام علم و فن

اصالح و انتشار دانش و  ،انتقال ،شروعآنها  یها تعاملو  ها فعالیتتشکیل شده است که حاصل 

نظام علم و فناوری کشور فراز و فرودهایی را طی کرده و  ،ذشتهسال گ 03طی . فناوری است

علم و  به کارگیریدرگیر در توسعه و های  زماندر نوع و تعداد ساتغییرات قابل توجهی هم 

در کنار این تغییرات درونی . مربوطه ایجاد شده استهای  فناوری و هم در قوانین و آیین نامه

تغییرات محیطی قابل توجهی نیز هم در عرصه ملی و هم در عرصه  ،نظام علم فناوری

ر مقاالت متعدد علمی و پژوهشی و همچنین به نحوی که د ،ی رخ داده استالملل بین

سناریوهای  ،کشورهای توسعه یافتههای  نظیر سازمان همکاریهایی  زمانساهای  گزارش

سردرگمی نظام علم و فناوری در . و مدارس ترسیم شده استها  مختلفی برای آینده دانشگاه

ژوهشی کشور از جمله کالن پهای  مختلف و همچنین تعیین اولویتهای  توسعه و تعطیل رشته

است که ممکن است در آینده کشور هایی  جزو نگرانی ،نرم مربوطههای  حکمرانی و فناوری

اهمیت موضوع  ،در این سخنرانی. اثرات منفی و حتی غیر قابل جبرانی ایجاد نماید

از هایی  نظام علم و فناوری و سناریوهای پیش روی آن بیان شده و نمونهشناسی  آسیب

و نقاط قوت نظام علمی و فناوری موجود جمهوری اسالمی ایران و تحوالت صورت  ها آسیب

. گردد می پژوهش و توسعه نیروی انسانی در سطح جهانی عرضه گذاری، گرفته در حوزه سیاست

در بخش دیگر و با تمرکز بیشتر بر روی تغییرات صورت گرفته در در سی سال اخیر در نظام 

 ،در پایان. شود می سناریوهای محتمل آینده بررسی و تشریحآموزشی و پژوهشی کشور 

تر در مؤثرپیشنهادها جهت تعمیم و گسترش نقاط قوت به جهان اسالم و اثرگذاری بیشتر و 

 . شود می نظام علم و فناوری جهان اسالم به بحث گذاشته

 ،ام آموزشینظشناسی  آسیب ،آینده نظام علم و فناوری ،نظام علم و فناوری کلید واژگان:

  آیندههای  دانشگاه
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 ی بشری از دیدگاه اسالم ها تمدنبندی چرایی فروپاشی  سنخ

 چکیده

توسعۀ جامعه  مدنیت و ،اخالق ،دانش و اخالق بشری و بیانگر هویت ،معرفت چکیدهتمدن 

ها در امر  ها و تفکر انسان تمامی کوشش. سازد است که در فرآیند تاریخی خود را نمایان می

بلوغ و فروپاشی را طی نموده و در این  ،سه مرحلۀ زایش ها تمدن. شود تمدن تحقق و شکوفا می

بر این . رندپذی می تأثیراجتماعی و اخالقی  ،اقتصادی ،دینی ،سیاسی ،مسیر از تحوالت فرهنگی

ی بشری از نگاه اسالم است که با متکی بر ها تمدنچرایی فروپاشی  ،هدف اصلی پژوهش ،اساس

 . رویدادهای تاریخی مستند و منابع علمی است ،ای روش نظری یعنی مطالعات کتابخانه

 ،که پایه و اساس ماندگاری یک تمدن متکی بر اخالق دهد مینتایج حاصل از پژوهش نشان 

پاسخگویی و اتکا بر قوانین  ،نشاط اجتماعی و شفافیت ،گرا تمدن تعامل ،و دانش غنیفرهنگ 

مانند و  همیشه زنده و پویا نمی ها تمدن. اجتماعی و احترام به هنجارها و آداب دینی بوده است

 ،در آیات الهیآنها  ند که حوادث تلخ و فراز و نشیبگیر میمسیر انحطاط را در پیش  ،سرانجام

ترین علل فروپاشی  عمده ،در این میان. مطالعات و اسناد اسالمی مشهود است ،البالغه نهج

زوال اعتماد  ،افزایش فاصلۀ اجتماعی ،عدالتی رواج بی ،اند از: خودباختگی معنوی عبارت ها تمدن

فساد  ،تضاد عقیدتی و فرهنگی ،تفرقه و نزاع قومی ،اعتمادی به مدیریت حاکمان بی ،سیاسی

عدم  ،عدم شفافیت اقتصادی سیاسی ،تبعیض و توزیع نابرابر منابع کمیاب ،نپیوتیسم ،ماعیاجت

 ،گریزی دین ،زوال اخالق مدنی ،رواج فقر و فحشا ،پاسخگویی و فقدان حق اظهارنظر

 . و احساس ناامنی هستند( طبقگی جامعه بی) گرایی و از بین رفتن طبقه متوسط فعال مصرف

 سقوط ،دین ،اخالق ،الگوی اسالمی ،فروپاشی ،تمدن ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   t. ashayeri@gmail. com 

2 ـ   Yang. man80@gmail. com 
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 ( ها امیدها و چالش) اقتصاد نوظهور غرب افریقا سنگال:

سنگال است که پس از استقالل از فرانسه در سال  ،از جمله کشورهای مسلمان غرب افریقا

مهم را پشت سر گذاشته است و امروز یکی از باثبات تاکنون سه دوره گذار سیاسی  ،4363

مسیر تبدیل شدن به  5345سنگال که از سال . شود می ترین کشورهای آفریقایی محسوب

 5347در سال  ،درصدی 03رشد  5341تا  4333های  در سال ،کند می اقتصاد نوظهور را طی

. را تجربه کرده استدرصد  5/5رشد  5345درصد و در سال  5/6رشد  5346 ،درصد6رشد 

ثبات  طی کردن این مسیر توسعه با تکیه بر چهار مزیت نسبی مهم سنگال تحقق یافته است:

 ،خوبهای  زیر ساخت ،تعداد قابل توجه مهندسین آموزش دیده ،سیاسی برای سرمایه گذاران

 . ارتباطات و هزینه تولید پایین

 مهمی همچون: فقر وهای  دارد که با چالش می بلند به سوی توسعه برهای  در حالی سنگال گام

فقدان دسترسی به آب  ،فقدان ذخایر مهم انرژی ،سوادی بیش از نیمی از جمعیت کشور بی

 مسألهاین . تیفوس و ماالریا مواجه استهای  وجود بیماری ،نرخ بیکاری باال ،شامیدنی مناسبآ

وال برآید که کدام استراتژی زمینه ایی شد تا مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ برای این س

اقتصادی خود بتواند به های  مدن بر چالشسنگال کمک خواهد کرد تا با فائق آاقتصادی به 

ن است که اقتصاد دیجیتال بهترین آتوسعه پایدار دست یابد؟فرضیه اصلی مقاله حاضر 

تمرکز بر این مقاله با . استراتژی اقتصادی برای تداوم توسعه اقتصادی سنگال خواهد بود

تحلیلی فرضیه خود را مورد ـ  به روش توصیفی 5341تا  5347های  اقتصادی سالهای  داده

 . آزمون قرار خواهد داد

  

                                                      
1 - rahnejat@atu. ac. ir 
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گرا در راستای افق  پرور و نخبه شناسه راهبردی مدارس ابتدایی نخبه
 ( مدظله العالی) بر سخنان مقام معظم رهبری تأکیدبا  4141

 چکیده

امر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به مثابه یک امر مهم در ساختار هر کشوری مورد نظر قرار 

به  4141های کالن در افق  انداز در این راستا بر آن شدیم تا در راستای تحقق چشم. دگیر می

روش تحقیق ما روش تحقیق . این راستا حرکت کنیمهای یک نظام آموزشی در  بررسی شاخص

در ( مدظله العالی) بر سخنان مقام معظم رهبری تأکیدگیری ما  ای بوده است و جهت کتابخانه

های استراتژیک نیز برای حل بهتر این  به همین منظور از راهبرد. باشد پروری می راستای نخبه

های یک مدرسه ابتدایی  جستیم و شاخصه بهره 4141های کالن  و حرکت به سمت افق مسأله

های مدیریتی  در این راستا استفاده از راهبرد. دادیم سازی قرار بررسی و دقیقپرور را مورد  نخبه

بر  تأکیدنکته دیگر . پرور را آماده ساختیم در راستای ساخت شناسه راهبردی مدارس نخبه

. باشد بر مباحث عادالنه بودن این مدارس در نظام کالن آموزشی می تأکیدپرور با  مدارس نخبه

نتیجه این مباحث نیز . سازی قرار داد این مورد را در مقاالت بعدی باید مورد بررسی و دقیق

که در . باشد پرور می ی مدارس نخبهگذار سیاستراهبردی در حوزه کهاد آموزش و پرورش و 

 . های مؤثر مورد استفاده قرار بگیرد گذاری و راهبرد مشی های بعدی در راستای خط قدم

 راهبردسازی ،4141افق  ،مدرسه ابتدایی ،پروری نخبه ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   hoseinyazdi76@gmail. com 
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 فارس؛ میزبان بیداری چهارم عربی در خاورمیانۀ در حال گذار؟ شیوخ خلیج

 چکیده

سه موج بیداری را تاکنون پشت سر  ،زمان با افول و فروپاشی امپراتوری عثمانی جهان عرب هم

 ،گذارده است که بیداری نخست عربی که مقدمات آن از نیمۀ قرن نوزدهم فراهم شده بود

ترکان به اوج متعاقب جنگ جهانی اول و با هدف کسب استقالل کشورهای عربی از امپراتوری 

کشورهای عرب منطقۀ خاورمیانه  ،در موج دوم که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. رسید

دو موج مذکور . عربیسم و وحدت عربی به دنبال رهایی از سلطۀ استعمار بودند با رویکرد پان

ه های خارجی ب گرایانۀ سیاسی را بر جهان عرب حاکم ساخت که به ویژه با حمایت فرهنگ نخبه

نوعی تالش  ،ایجاد شد 5343موج سوم بیداری اعراب که از اواخر سال . اقتدارگرایی انجامید

کرامت انسانی و هویتی در ابعاد گوناگون مبتنی بر  ،های اسالمی بیشتر به منظور احیای ارزش

که امواج اول و دوم بیداری عرب  در حالی. رفت گرفته به شمار می ها و هنجارهای شکل ارزش

موج سوم با هدایت جوانان و با  ،گرایی رادیکال عربی استوار بودند گرایی و ملی محور قومیتبر 

های سیاسی و اجتماعی  کسب آزادی ،دوران جلوۀ فرهنگ سیاسی مشارکتی ،ماهیت داخلی

اگرچه . شد همچنین احیای هویت مذهبی محسوب می ،همراه احقاق حقوق اقتصادی و مدنی به

به دنبال تسری موج سوم به این  ،ویژه شیوخ خلیج فارس به ،ار عرب منطقهک پادشاهان محافظه

رغم شرایط  انداز آتی علی در چشم رسد میبه نظر ن ،اند منطقه از خود مقاومت نشان داده

قادر باشند با  ،های چپگرای عربی ها در مقایسه با جمهوری نشین متفاوت اقتصادی این شیخ

هایی در  له کنند که البته با سه موج پیشین بیداری نیز تفاوتموج چهارم بیداری عربی مقاب

 . المللی خواهد داشت و بینای  منطقه ،های ملی عرصه

 ،بیداری چهارم عربی ،بیداری سوم عربی ،بیداری دوم عربی ،بیداری اول عربی ها: کلیدواژه

 خلیج فارس ،خاورمیانه

 

  

                                                      

1 ـ   s. m. houshisadat@ut. ac. ir 
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رابطه آن با صلح در اسالمی و  ضرورت پیوند میان مدرنیته و هویت
 اسالم جهان

 چکیده

صلح در جهان اسالم از این حیث حائز اهمیت است که همواره جنگ و خشونت در  مسأله

. ها مورد توجه قرار گرفته است اسالمی بیش از سایر جنبه ایکشورهای اسالمی و میان کشوره

خشونت و تعارض به شکل امروزین  مسألهض اساسی این نوشتار بر این باور است که اصوال  مفرو

 خصوصاًاسالم  ایست که با ظهور مدرنیته و ورود آن به جهان ی اسالمی پدیدهها سرزمینآن در 

ها و منازعات  جنگ ،به عبارت بهتر و به باور این نوشتار. ه استاز قرن نوزدهم به بعد آغاز گردید

خونین حال حاضر در جهان اسالم بیش از هر عامل دیگری نتیجه تعارض میان مدرنیته و 

بنابراین برای دستیابی به صلح در جهان اسالم باید ضمن پذیرش مقتضیات . اسالمی است هویت

بر حفظ و  تأکیدسالمی را نیز در تناسب با آن اما با ا  هویت ،جهان مدرن به عنوان یک ضرورت

  .صیانت از این هویت تعریف نمود

تواند به صلح در  اسالمی چگونه می این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که: هویت

اسالمی از طریق پذیرش  شود که: هویت اسالم منتهی گردد؟ در پاسخ این فرضیه طرح می جهان

تواند در جهان  می ،بر صیانت از این هویت تأکیده به عنوان یک ضرورت اما با مقتضیات مدرنیت

  .اسالم صلح برقرار سازد

 صلح ،اسالمی هویت ،: مدرنیتهها کلیدواژه
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 بندی الگوهای برتر جنگ احتمالی آینده طیف

 چکیده

 یا یک رویکرد را آن باید بلکه شود نمی محسوب جنگ و( مدل) نوع پارادایم یک آینده جنگ

 و مشترک هستند وجه یک دارای آینده جنگ الگوهای. کرد تلقی جنگی تعاریف به متفاوت نگاه

 بررسی مورد مهم عطف نقاط براساس و تکوینی فرایند یک طی را جنگ شکل تغییر که این آن

 جنگ تکامل سیر بندی مرحله برای خاصی مبنای دارای الگوها از این یک هر اما. دهند قرار می

هدف اصلی این . سازد می متمایز یکدیگر از حدی تا راآنها  امر توصیف همین که هستند

بندی توان طرفین  تبیین رویکردهای و الگوهای حاکم بر جنگ احتمالی آینده و طیف ،تحقیق

 03نظران که  شمار و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب تمامدرگیر است که به صورت 

 ای موردی انجام گردیده و از نوع  این پژوهش به روش زمینه ،نفر هستند انجام شده است

ای بوده و با استفاده  آوری اطالعات میدانی و کتابخانه روش جمع ،باشد ای ـ کاربردی می توسعه

 . یل شده استتحل ،ی تحلیل خبرگیها روشاز 

نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در جنگ آینده همطرازی و ناهمطرازی جنگ ارتباط 

الگو یا پارادایم جنگی در آینده  41تعداد . معناداری با میزان بازدارندگی و شدت درگیری دارد

گوهای ال ،با توجه به رویکردهای موجود. باشد پیشران می 1روند و  3وجود دارد که متاثر از 

جنگ  ،محوری است الگوی برتر رویکرد شناخت ،نوظهور جنگ آینده عبارتند از: جنگ سایبری

محوری  الگوی برتر رویکرد ایده ،جنگ مقاومت ،طلبانه است الگوی برتر رویکرد آرمان ،نامتعارف

 . است

 پارادایم ،محور ایده ،محورتأثیر ،ها پیشران ،روندها ،جنگ آینده ها: کلیدواژه
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 ظرفیت گردشگری مذهبی در تقریب بین مذاهب

 چکیده

عبرت ) گردش در ادبیات اسالمی با عنوان سیر بیان شده است و هدف از آن در دو قالب معنوی

گردشگری مذهبی با نگاه . باشد ل بررسی میقاب.. .و سیاسی ،(تجارت) مادی ،(و پندآموزی

که ایران  دهد میها نشان  یافته. تواند راهی در جهت تقریب بین مذاهب باشد حداکثری می

 عالوه بر اینکه در جذب گردشگر شیعه با توجه به وجود بارگاه ملکوتی و منور 

ذب گردشگر از از ظرفیت خوبی برخوردار است در ج( س) و حضرت معصومه( ع) ثامن الحجج

سایر مکاتب و مذاهب اسالمی همچون شیعیان زیدی و اهل تصوف به جهت وجود اماکن 

ای  گیری از منابع کتابخانه این پژوهش درصدد است تا با بهره. تواند موفق باشد مقدس اینان می

ضمن بیان نقش و جایگاه صنعت توریسم  ،های صورت گرفته با پیروان سایر مکاتب و مصاحبه

های موجود در گردشگردی مذهبی در ایران با رویکرد  رشد اقتصادی ضمن بررسی ظرفیت در

 . تقریبی به ارائه راهکار بپردازد

 مذهبی ،زیدیه ،تصوف ،تقریب ،گردشگری ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   ak. kohandani@gmail. com 
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 ظرفیت نظامی و دگرگونی در امنیت نظامی در خاورمیانه

 چکیده

به این . هدف این مقاله بررسی عامل ظرفیت نظامی بر تحول امنیت نظامی در خارومیانه است

قدرت تولید و تکثیر  ،شامل دکترین و استراتژیمنظور چهار مولفۀ سنجش ظرفیت نظامی 

استعداد نیروها و سازماندهی و دسترسی به فناوری نظامی پیشرفته را بر روی  ،تسلیحات

( روسیه و امریکا) و جهانی( رژیم صهیونیستی ترکیه و ،عربستان)ای  منطقه ترین بازیگران مهم

تحلیل روندها و الگوی تحول ظرفیت نظامی . به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته شده است

شش نیروی  تأثیرکه امنیت نظامی در خاورمیانۀ تحت  دهد میهای فوق نشان  براساس مؤلفه

اتخاذ دکترین دفاع  ،ای های منطقه گیری انباشت توان نظامی در قدرت کلیدی شکل

های  امی میان قدرتهای نظ نشدۀ فناوری اشاعۀ کنترل ،ای های منطقه دستانه توسط قدرت پیش

بازیابی توان رزمی روسیه در اجرای  ،آمریکاای  منطقه استراتژی بازدارندگی ،ای منطقه

های محدود و نیمه محدود مدرن و کاهش مزیت رقابتی ایران در به کارگیری نامتقارن  عملیات

 های هیبریدی قرار گرفته و این تحول در ظرفیت نظامی شبه نظامیان غیردولتی و جنگ

ای کردن موازنۀ نظامی در  ای شکنندگی امنیت نظامی و آستانه و فرامنطقهای  منطقه بازیگران

 . خاورمیانه را در پی داشته است

 ظرفیت نظامی ،خاورمیانه ،امنیت نظامی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   masadi1362@yahoo. com 

2 ـ   adivsallar@gmail. com 
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 های راهبردی جهان اسالم در هندسه جهانی قدرت ظرفیت

 چکیده

و جهانی به بازی ائتالف قدرت یا ای  منطقه های ورود قدرت ،فضای چندگفتمانی و چندپارگی

برای بازسازی و برسازی خود به منظور کسب سهم بیشتر در نظام آنها  ائتالف گفتمانی و تالش

گیری نظمی سیال  آبستن شکل ،حکایت از آن دارد که جهان در این پیچ تاریخی ،الملل آتی بین

 . الملل وستفالیایی به عصر پساوستفالی است و شاهد تغییراتی در دوران گذار از نظام بین

های اخیر از  های جهانی و هژمونی غرب و به ویژه ایاالت متحده آمریکا در سال با افول قدرت

تحول و تغییر در مناسبات قدرت در سطح  ،از طرف دیگرای  منطقه های یک طرف و رشد قدرت

های  نشانهگیری است و  گرایی در حال شکل ل مشهود و ظهور یافته است و چندجانبهالمل بین

. اکنون برجسته شده است ،گرایی سلطه جانبه بروز نظام نوین چندوجهی در مقابل نظام یک

جهان اسالم که نقطه مرکزی آن در منطقه جنوب غرب آسیا واقع شده است از جمله تمدنی 

ای  العاده ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک فوق ،ژئوکالچر ،ستراتژیکهای ژئوا است که از ظرفیت

ای قرار  المللی در جایگاه شایسته تواند آن را در معادالت و مناسبات بین برخوردار بوده که می

 . دهد و وضعیت آن را ارتقاء دهد

م شده های متعدد جهان اسالم مورد بررسی قرار گیرد و تحقیق انجا بنابراین تالش شده ظرفیت

تواند  در پی پاسخ به این موضوع است که جهان اسالم دارای چه منابعی از قدرت است که می

گذاشته و سبب نقش پررنگ جهان اسالم در معادالت جهانی  تأثیربر ارتقاء و تکوین قدرت آن 

 ای و بانک اطالعاتی از طریق کتابخانه عمدتاًها نیز  گردآوری دادهشایان ذکر است که . گردد

 . صورت گرفته و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است

 قدرت جهانی ،ژئوکالچر ،ژئواکونومیک ،ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   Javad2258@Gmail. com 

mailto:Javad2258@Gmail.com
mailto:Javad2258@Gmail.com
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 ها و امیدها المللی؛ بیم عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین

 چکیده

ی سرانجام به ثمر نشست الملل بینتالش جامعه جهانی برای عضویت فلسطین در دیوان کیفری 

ی شناخته الملل بینبه عنوان یکی از اعضای دیوان کیفری  5347و فلسطین از تاریخ اول آپریل 

پروپاگاندای  تأثیرسو موجب نگرانی تعقیب دولت فلسطین تحت  این عضویت از یک. شد

اثرگذاری سوء شورای امنیت بر جریان عدالت و تضعیف رویکرد دفاعی فلسطین  ،ای رسانه

شود و از سوی دیگر از این جهت که امکان تعقیب رژیم صهیونیستی را فراهم آورده و  می

این پژوهش متکفل سنجش . شود امید بخش است یموجب دستیابی به صلح حداقلی م

های این  یافته. ی استالملل بینهای ناشی از عضویت فلسطین در دیوان  ها و فرصت چالش

ی چندان موجه نیست و الملل بینکه نگرانی از عضویت فلسطین در دیوان  دهد میپژوهش نشان 

خواهی از گذر سازوکارهای حقوق این اقدام به مثابه نخستین موضع فعال برای استمداد و داد

 . در مقابل موضع انفعالی گذشته قابل دفاع است الملل بین

 جهان اسالم ،فلسطین ،عدالت ،صلح ،یالملل بیندیوان کیفری  ها: کلیدواژه

 

  

                                                      
1- a.xaleghi@yahoo.com 

2- ehsansalimi1367@yahoo.com 
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عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران در محور مقاومت با ارائه 
 محور موازی امنیتای  منطقه الگویی

 چکیده

های این منطقه برای کسب  ویژگی راهبردی منطقه غرب آسیا موجب گردیده است که دولت

گسترش حوزه  ،اقتدارآنها  افزایش قدرت این کشورها برای. قدرت تالش فراوانی داشته باشند

اجتماعی و فرهنگی در ابعاد  ،اقتصادی ،موارد مختلف سیاسی گذاری را درتأثیرمنافع و  ،نفوذ

 در همین راستا که ایران نیز یک قدرت. ای و جهانی به همراه خواهد داشت فرامنطقه ،ای منطقه

شک عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران بعد از  بی ،باشد در غرب آسیا میای  منطقه

ور همسویی با مستکبرین ازجمله آمریکا و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از حول مح

ای  و فرامنطقهای  منطقه اسرائیل در قبل از انقالب به همراهی با مستضعفین در حوزه کشورهای

هاست که منطقه  با این اوصاف سال. و حول گفتمانی با عنوان مقاومت تغییر موضع داده است

بین  ازاین ،یایی و کشورداری استهای امنیتی به لحاظ بافت جغراف غرب آسیا درگیر دغدغه

سوریه و لبنان به دلیل اینکه در یک خط موازی محور مقاومت قرار  ،عراق ،کشورهای ایران

اند رویکرد مناسبی در حفظ امنیت کشورهای خود حفظ کنند و با به  خوبی توانسته  دارند به

ی توانست با حضور طور جد  ایران به ،های تروریستی در سوریه و عراق وجود آمدن گروه

مستشاران خود در این مناطق امنیت خود را حفظ و برای برقراری امنیت در کشورهای سوریه 

سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم چنین مطرح . و عراق تالش کند

گوی های رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا چه ال طلبی شود که برای مقابله با توسعه می

 توان در این زمینه ارائه داد؟ امنیتی می

 محور مقاومت ،امنیت ،استراتژی ،ایران ،عمق راهبردی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   pourtaleb@gmail. com 
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 پژوهی جبهه فرهنگی مقاومت اسالمی در غرب آسیا عنوان: آینده

 چکیده

های مسلمان  گیری ایده مقاومت اسالمی بعد از آغاز نهضت انقالب اسالمی ایران در ملت شکل

سبب تغییرات فرهنگی در جوامع اسالمی شده  ،غرب آسیا در برابر نظام سلطه و صهیونیزم

دستیابی به گفتمان آینده جبهه فرهنگی جهان اسالم با توجه به  ،هدف این مقاله. است

با روش  ،برای این کار. یرات فرهنگی متأثر از انقالب اسالمی ایران در جوامع غرب آسیاستتغی

 ،سوریه ،های مرتبط با کشورهای عراق اخبار و تحلیل ،تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی اسناد

نفر از نخبگان  6رخ داده در مصاحبه با آنها  لبنان و یمن که ظهور گفتمان مقاومت اسالمی در

های محتمل برای جبهه فرهنگی  جهان اسالم با روش سناریونویسی به ترسیم آینده فرهنگی

های سیاسی جبهه  که دو مؤلفه پیروزی دهد میها نشان  یافته. جهان اسالم پرداخته شد

مقاومت اسالمی و ظهور اختالفات فرهنگی داخلی در این کشورها به عنوان عدم قطعیت در 

های ارتباطات  سیاست ،هایی را در ابعاد دیپلماسی فرهنگی آینده فرهنگی است که وضعیت

 . آورد دینداری و هویت انقالبی به وجود می ،میان فرهنگی

  انقالب اسالمی ،مقاومت اسالمی ،جبهه فرهنگی ،غرب آسیا  ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   ralamolhoda@gmail. com 

mailto:ralamolhoda@gmail.com
mailto:ralamolhoda@gmail.com
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عوامل عمده و کلیدی وقوع انقالب و کودتا در خاورمیانه عربی با 
 روش دلفی فازی 

 چکیده

دیدگاه برخی از صاحبنظران بسیاری از تحوالت واقع شده در دهه اول و دوم قرن بیست و  از

اگر انقالب را در معنای دقیق و سنتی آن تعریف نمائیم  ،با این حال. یک خاورمیانه انقالب است

از توان نام انقالب را جز بر تعداد معدودی  نمی ،ثباتی تمییز قائل شویم و میان انواع مختلف بی

همواره ریسک وقوع انقالب در این  ،از طرف دیگر. تحوالت و آن هم با اما و اگر عنوان نمود

تواند ضرورت توجه و بررسی دائم این تحول را خاطر  منطقه زیاد بوده است و همین موضوع می

 .بارها به وقوع پیوسته است ،برخالف انقالب ،کودتا نیز تحول دیگری است که البته. نشان سازد

های انقالب را به خود  نکته آن است که برخی از کودتاهای این منطقه بعد از مدتی ویژگی

در بسیاری از مواقع خطوط تمییز  ،لذا. اند اند و از این رو با مشارکت توده همراه گشته گرفته

این مسئله ضرورت بررسی کودتا را نیز دوچندان ساخته . شوند میان کودتا و انقالب کمرنگ می

. چرایی وقوع این تحوالت همواره یکی از سؤاالت مهم بوده است ،از میان سؤاالت مختلف. تاس

و با بهره بردن از کارشناسان  4335ـ  5347این اثر با مطالعه خاورمیانه عربی در بازه زمانی 

عامل را به عنوان عوامل عمده و کلیدی وقوع  1و  6به ترتیب  ،ایرانی در تکنیک دلفی فازی

درصد از کلیه عوامل هستند که بر وقوع  53عوامل کلیدی تنها . ب و کودتا شناسایی نمودانقال

 . درصدی دارند 13گذاری تأثیرتحوالت مذکور 

 . عوامل کلیدی ،دلفی فازی ،خاورمیانه عربی ،کودتا ،انقالب ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   boghairyali@yahoo. com 
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 و آینده جهان اسالمای  منطقه های قدرت

 چکیده

منافع  تأمینزایی بوده زیرا  های بزرگ با سیاست تنش خاورمیانه از دیرباز محل کشمکش قدرت

 ،75الملل و تغییرات حاصله همچون انقالب  حوادث نظام بین. شد با عدم ثبات حاصل می

 ،های بزرگ کشورهای مستعد ایران با خروج قدرت. ود اوردچرخش بزرگی در بازیگران به وج

پیدا کرده و به تدریج قدرتمند شده و ای  منطقه های عربستان و ترکیه فرصت تبدیل به قدرت

های منطقه که مواضع متضاد داشته و در صحنه  بازی قدرت. اثرگذار بر جریانات منطقه شدند

رقابت . اند ینده جهان اسالم را در ابهام قرار دادههای متعارضی داشتند آ المللی یارگیری بین

آینده جهان اسالم را در دو مسیر کامالً  ،ایران با مبانی مهدویت و عربستان با مبانی سلفی

این . انداز تغییرات محسوسی خواهد کرد این چشم ،متفاوت قرار داده که با موفقیت هر کدام

اسخ این سؤال است که در صورت برتری یکی از پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پ

دو کشور ایران و عربستان آینده جهان اسالم چه خواهد بود؟ فرضیه این است که اگر جمهوری 

 ،گیری فلسطین با تقویت محور مقاومت و تمرکز بر بازپس ،اسالمی ایران بر منطقه چیره شود

الت جهانی خواهد بود و در صورت ای سنگین در معاد تر شده و وزنه جهان اسالم قدرتمند

جهان اسالم از رکن  ،المللی های بین با واگذاری فلسطین و تکیه بر قدرت ،تسلط عربستان

 . گذاری خود را از دست داده و مضمحل خواهد شدتأثیرقدرت خواهد افتاد و توان 

 ای های منطقه بازی قدرت ،آینده اسالم ،عربستان ،ایران ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   zahra. rajab. 313@gmail. com 

2 ـ   alireza. khalili. 313@gmail. com 
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 و آینده جهان اسالمای  منطقه های قدرت

 چکیده

اخوانی و  ،ترکیه و عربستان سعودی ـ با سه گفتمان شیعی ،کشورهای مهم جهان اسالم ـ ایران

سه . گذاری بر مسلمانان و کسب رهبری جهان اسالم هستندتأثیروهابی هر یک در صدد 

هژمون مسلط بر  ،ای کنند با ایجاد نظم نوین منطقه های خود تالش می سیاست کشوری که با

 ،موقعیت مهم ژئوپولتیکی و استراتژیکی ،ایران با داشتن ذخایر عظیم انرژی. جهان اسالم شوند

حرمین شریفین و زادگاه  ،عربستان سعودی با منابع بزرگ نفتی ،بر دین و انقالب اسالمی تأکید

های خاص  گرایی هریک سیاست به دلیل اهمیت استراتژیکی و گفتمان نوعثمانیاسالم و ترکیه 

شان را در معادالت منطقه  کنند وزن این سه رقیب تالش می. کنند خود را در منطقه اعمال می

قدرت سیاسی و فرهنگی افزایش دهند تا بر  ،و جهان از طریق افزایش قدرت اقتصادی

دراین مقال به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که . اشندگذار بتأثیرتصمیمات جهان اسالم 

 ،که با یکدیگرسازگاری ایدئولوژیک ندارندای  منطقه های آینده جهان اسالم چگونه توسط قدرت

شناخت و معرفت از روندهای مستمر درمنطقه جهان  ،پژوهی از دید گاه آینده. رقم خواهد خورد

در واقع آینده جهان اسالم وابسته به این است . واهد بودگذاری بر این جهان ختأثیراسالم باعث 

های خود چه تصمیمات  ها و خواست های اسالمی و امت مسلمان در چارچوب اندیشه که قدرت

 . ند و چه اقداماتی را در این راستا انجام خواهند دادگیر می

 ه جهان اسالمآیند ،عربستان سعودی ،ترکیه ،ایران ،ای های منطقه : قدرت ها کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   armaedeh@yahoo. com 
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 های سازمان یافته مجازی و مدیریت افکار عمومی در  کنش
 جهان اسالم

 چکیده

یافته و  نظامهای سازمان یافته مجازی آن دسته از تحرکاتی هستند که به صورت  : کنشمعرفی

این دسته از . کنند دهی افکار عمومی در موضوعی خاص مبادرت می با هدفی مشخص به جهت

مانند فضای مجازی  در زمان حاضر و با سیطره بی. ندگیر میاقدامات ذیل مقوله پروپاگاندا قرار 

سازی و  پیاده ،رسانی و تزریق اطالعات به طبقات مختلف جامعه های اجتماعی بر اطالع و شبکه

هدف: این . سهولت و قدرت دو چندانی یافته است ،یافته مجازی سرعت اجرای کنش سازمان

های سازمان یافته مجازی در  پژوهش قصد آن دارد تا به معرفی و رفتارشناسی برخی کنش

 . بر افکار عمومی بپردازدآنها  و نتیجه عمل تأثیرگستره جهان اسالم و 

کاوی مستقیم  های منتشره و همچنین داده بر تحلیل گزارش شیوه این پژوهش مبتنی روش:

 . مجازی است

که  دهد میهای پیمایشی مجازی نشان  های منتشره در کنار داده تحلیل و بررسی گزارش یافته:

های مختلف  یعنی کنش سازمان یافته تکنیکی مؤثر در دست کشورها و گروه مسألهاین 

که بدان وسیله بسیاری اهداف خود را در حوزه سیاسی و مذهبی در جهان اسالم است 

هایی مؤثر در این حوزه  نمونه. بندند کار می سازی مردم سرزمین خود یا سرزمین هدف به همراه

مقابله با جریان صحرای  ،توان در جریان جداسازی جزایر تیران و صنافیر از مصر فعالیتی را می

 . مشاهده کرد.. .و حراست از وجه محمد بن سلمان ،غربی

 جهان اسالم مجازی ،افکار عمومی ،ارتش مجازی ،یافته کنش سازمان ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   ssalari@ut. ac. ir 
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 سازی نفوذ در فرآیند پیدایش ُامت واحده مبانی اسالمی و ناکارآمد

 چکیده

ایجاد امت واحده نیز برای . مقدمۀ ایجاد تمدن بالندۀ اسالمی است ،تکوین امت واحده اسالمی

بررسی همۀ . ها ها و نشایسته شایسته ،ها ها و نبایسته ای از بایسته خود ملزوماتی دارد؛ مجموعه

 ،احده اسالمیها در تکوین امت و نبایستهیکی از . این عوامل نیازمند یک تحقیق جامع است

در صورتی . مسئله نفوذ است که برای دشمن حکم بایسته را در برابر تمدن بالندۀ اسالمی دارد

عملیات نفوذ  ،اجرایی گردد ،دقت در مقام نظر بررسی و در مقام عمل  که مبانی اسالمی به 

ضعف . به آماج تمدنی است حاصل این شکست نیز نیل. دشمن با شکست مواجه خواهد شد

رو؛ یکی از   از این. های تکفیری و رواج آنان در بین عوام است سبب پیدایش جریان ،مبانی

پژوهش حاضر تالشی . ترویج جریان تکفیر است ،های نفوذ در برابر پیدایش امت واحده غایت

ذا ضرورت دارد ل. سازی فرآیند نفوذ دشمن است در بررسی نقش مبانی اسالمی برای ناکارآمد

این . پرداخته شود ،مثابه یک حقیقت فراراهبردی و تمدنی که به بررسی مبانی اسالمی به

ای و بررسی آنان به صورت  آوری اطالعات به صورت کتابخانه نوشتار تالش دارد تا با جمع

ی ها پژوهشاین پژوهش و . نقش مبانی اسالمی را در برابر نفوذ بیان نماید ،توصیفی ـ تحلیلی

 . کاربرد فراوان دارند ،هم در مراکز علمی و هم در مراکز راهبردی ،مشابه

 نفوذ ،اسالم ،امت واحده ،فرآیند ،مبانی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   oruj313@gmail. com 

2 ـ   m. memar80@gmail. com 
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 مبانی نظری نقش ایران اسالمی و جهان اسالم 
 در آینده هندسه قدرت جهانی 

 چکیده

های دیگر دنیا بود و از اول  انقالب اسالمی به تعبیر فوکو انقالبی به نام خدا و متفاوت با انقالب

به طوری که در گام نخست ابرقدرت شرقی . هدفش تحول در ساختار قدرت جهانی بوده است

ن را به لحاظ نظری شکست داد و در عمل از نقشه جهان محو کرد و با اخراج آمریکا از ایرا

البته ماهیت انقالب اسالمی . اش را در سطح جهان و منطقه به چالش کشید هیمنه ابرقدرتی

فلسفه بعثت انبیاء مبارزه با طواغیت زمانه برای . همین است: چون از جنس انقالب انبیاء است

این یعنی تحول در ساختار قدرت در . برداشتن موانع عبودیت خدا و ایجاد حیات طیبه است

امام انقالب اسالمی بر اساس همین منطق اندیشه صدور انقالب و وحدت مسلمین را . کل جهان

 ،قانونی کردن ستمگری مثل اشغال فلسطین را به چالش کشید ،ها مطرح و حق وتوی ابرقدرت

تر از اسقاط دست نشانده  دفاع از مظلوم را از اصول قانون اساسی قرار داد چون هدفش بزرگ

نبرد آینده که به تعبیر هانتینگتون تمدنی فرهنگی است بین تمدن . دآمریکا در ایران بو

رهبری آینده جهان متعلق . اسالمی به رهبری ایران اسالمی با تمدن غرب به رهبری آمریکاست

 . های فرهنگ و تمدن غرب را نداشته باشد به فرهنگی است که آسیب

این است که انقالب اسالمی  ،پاسخ دادهترین پرسشی که این مقاله با روش تحلیل عقالنی  مهم

برای رسیدن به هدف کالن بعثت و تحول در ساختار نظام جهانی موجود و حذف فرهنگ 

های  ها و تاکتیک طواغیت از چه الزامات و امکانات نظری و عملی برخوردار است و راهبرد

 . توار استهای نظری اس های آینده انقالب بر چه پایه عملیاتی و میدانی و برنامه

 ایران، جهان اسالم، هندسه قدرت ها: کلیدواژه
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احیاء و مرجعیت حقوق ( راهکارهای) اهداف و الزامات ،مبانی
 بشر اسالمی مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری

 چکیده

لزوم احیاء حقوق بشر اسالمی به ویژه در دیدار با  مسألهمقام معظم رهبری طی سالیان اخیر بر 

اهداف و الزامات این راهبرد  ،این مقاله درصدد است مبانی. اند نموده تأکیدمسئوالن قوه قضائیه 

رائه شده از بیانات و برخی راهکارهای ا ،قانون اساسی ،رهبر انقالب اسالمی را با استفاده از فقه

از نظر این . های متولی امر تبیین نماید به منظور ارائه به نخبگان و نیز دستگاه ،سوی ایشان

اوالً؛ هدف نهایی رهبر انقالب اسالمی مرجعیت حقوق بشر اسالمی به نحوی است که  ،مقاله

 ،قرار گیردالمللی  ها در سطح بین ها و داوری عملکرد دولت معیار رعایت و نقض حقوق انسان

ثانیاً؛ حرکت در این مسیر امری ضروری برای نظام اسالمی است چراکه در غیر این صورت 

مرجعیت حقوق بشر غربی و مقهور شدن کامل کشورهای اسالمی را در دهه آینده شاهد 

این هدف ریشه در مبانی شرعی دارد که در قانون اساسی نیز به صراحت انعکاس  ،خواهیم بود

افزایی و تقسیم کار برای  هم ،نیازمند تهیه نقشه راه و راهبرد مناسب ،و تحقق آنیافته است 

های  های نظری و اقدامات عملی در عرصه سازی های متولی امر در داخل به منظور زمینه دستگاه

 . المللی است بین

ون قان ،مبانی شرعی ،احیاء و مرجعیت ،مقام معظم رهبری ،حقوق بشر اسالمی ها: کلیدواژه

 اساسی
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 بر گرد و غبار  تأکیدمخاطرات محیطی و دیپلماسی شهری با 
 جنوب غرب آسیا

 چکیده

های اخیر تغییر اقلیم و تغییر الگوی بارش در کلیت خود به کاهش بارش و افزایش  در سال

کشورهای باالدست در شکل کاهش ارسال آب به های آبی  سیاست. گرما منجر شده است

جنوب غرب آسیا در این . را به مخاطره افکنده استآنها  کشورهای فرو دست معیشت و امنیت

 ،در این میان. مدت درگیر کاهش بارش و افزایش تنش کشورهای منطقه بر سر آب بوده است

امونی و به ویژه کشور ترکیه کشور عراق که بخش عمده امنیت آبی آن وابسته به کشورهای پیر

های جنوب  از اوایل دهه هشتاد خورشیدی تا به امروز درگیر بحران آب و خشکیدن تاالب. است

. اند ظاهر شده« گرد و غبار»های که امروز به صورت کانون تولید  تاالب. کشور بوده است

خوزستان را به  های این گرد و غبار امنیت زیست محیطی غرب کشور به ویژه استان بازتاب

با ادامه . کند های مالی و بهداشتی کالنی بر استان و کشور تحمیل می شدت متأثر کرده و هزینه

شهروندان کشورهای منطقه به ویژه ایران و عراق این پدیده در امان  ،های زیست محیطی بحران

مدیران و  ،دکنن با توجه به این که بیشتر ساکنان این مناطق در شهرها زندگی می. نیستند

توانند برای  مسئولین استان خوزستان به مرکزیت اهواز و شهر بصره در جنوب عراق می

سازی امنیت زیست محیطی شهروندان و کاهش اثرات پدیده گرد و غبار از تجربیات  فراهم

ها و اطالعات مورد نیاز تحقیق  داده. استفاده کنند« دیپلماسی شهری»شهری یکدیگر در قالب 

شناسی حاکم بر  گردآوری شده و روش( نشریات و اینترنت ،اسناد ،کتب) ای وه کتابخانهبه شی

 . متن ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی دارد

 ایران و خوزستان ،جنوب غرب آسیا ،گرد و غبار ،دیپلماسی شهری ،مخاطرات محیطی ها: کلیدواژه
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تمدنی آموزه مهدویت در تحقق تمدن نوین  ،های فرهنگی مدلول
 اسالمی

 چکیده

 آیندۀ یک ترسیم طریق از تواند می که است اسالمی ی اندیشه از مهمی بخش مهدویتآموزه 

 و باشد آفرین نقش ،اسالمی نوین تمدن بر حاکم روح و جوهره به دادن شکل در یافتنی دست

 از برخوردار و یافته کمال جامعۀ سوی به اسالمی جوامع راهنمای ،«راهنما ستارۀ» یک مثابۀ به

آرمانی باشد. آموزه مهدویت از عناصر کلیدی در عرصه فکری و فرهنگی انقالب اسالمی  تمدن

 و استمرار در ،اسالمی انقالب پیروزی و گیری بوده است که افزون بر نقش مهم آن در شکل

این تمدن جدید اگر الگویی مشخص پیش . است داشته یمؤثر نقش نیز اسالمی انقالب بقاء

مسیر و گامهای خود را به سوی آن جهت دهد  ،تواند با معیار قرار دادن آن می روی داشته باشد

مهدویت به دلیل در بر داشتن مدلولهای های  و همواره موقعیت خود را با آن بسنجد. آموزه

ی برای تمدن نوین انداز چشمابلیت و ظرفیت برخوردار است که به مثابۀ از این ق ،تمدنی

تواند پاسخگوی این پرسش باشد که آینده این تمدن  می یعنی ،اسالمی مورد توجه قرار گیرد

به دنبال پاسخ به این سئوال خواهد « تحلیلی ـ توصیفی»مقاله حاضر با روش چگونه باید باشد. 

مهدویت در بستر شکل گیری تمدن نوین اسالمی چگونه قابل  بود که نقش و نسبت آموزه

 تمدنی آن بر اساس روایات اسالمی چگونه قابل احصاء ،ترسیم است و مدلولهای فرهنگی

 باشد؟ می

 روایات اسالمی. ،تمدنیهای  مدلول ،تمدن نوین اسالمی ،تمدن اسالمی ،مهدویت :ها کلیدواژه
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دینی راهکار حقوقی جهان اسالم برای گذر از  ساالری مردم
 سکوالر و بنیادگرائی سلفیهای  جریان

 چکیده

غیراصیل  ،سیاسی عاریتیهای  رویش و رشد جریان ،جهان اسالمهای  یکی از مهمترین چالش

سیاسی مسلمانان بوده است و جهان اسالم از این ـ  گ اجتماعیو معارض با اصول دینی و فرهن

 عصر حاضر جهان اسالم را. متعدد خرد و کالنی را پشت سر گذاشته استهای  لحاظ جریان

نامید که « بنیادگرایی سلفی»و « سکوالریسم»توان عصر تقابل و معارضه دو جریان عمده  می

جریان کامل و  ،هیچ یک از این دو جریان ،انبا توجه به اقتضائات اسالم و جامعه مسلمان

 ساالری مردم»الگوی  ،در مقابل دو جریان مذکور. باشند نمی مناسبی برای کشورهای اسالمی

و نیازهای امت اسالمی و ها  خواسته تأمینشود که احیاگری جهان اسالم و  می مطرح« دینی

ذاتی اسالمی در کنار های  پایهشهروندان کشورهای اسالمی را از طریق اصالحات مبتنی بر 

 ساالری مردمتبیین  ،موضوع اصلی این مقاله. سازد می پذیر امکان ،پذیرش حاکمیت مردمی

مقاصد و اهداف دینی و دنیوی کشورهای  تأمیندینی؛ به عنوان راهکار حقوقی بنیادین برای 

درصدد پاسخ به این تحلیلی ـ  از روش توصیفی گیری بهرهاسالمی است که این نوشتار با 

برخوردار بوده و چگونه به هایی  از چه ظرفیت« دینی ساالری مردم»باشد که الگوی  می سئوال

دینی  ساالری مردمتحقیق این است که های  پردازد؟ که اجمال یافته می ایفای رسالت خود

 ،ساواتم ،آزادی ،مبتنی بر حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی بوده و با پذیرش کرامت انسانی

مشورت و  ،شورا ،انتخابات ،حق تعیین سرنوشت و سازکارهای مردم نهاد مانند قانون اساسی

 . پردازد می اکثریت به ایفای رسالت خویش

 . دینی ساالری مردم ،سکوالریسم گری، سلفی ،امت اسالمی ،جهان اسالم :ها کلیدواژه
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و ساز  دگرگونهای  نسل سوم فناوری ،مصنوعات زیستی
پیشرفت در ایران و های  در بیوتکنولوژی و ضرورت اقتدارآفرین

 کشورهای اسالمی

 چکیده

در زیست ساز  مرزشکن و دگرگونهای  نسل جدیدی از فناوری ،54آغازین قرن های  از سال

 / هندسی زیستی پدیدار شده است که این موج سوم تکامل به نام زیست فناوریفناوری و م

با تلفیق و ای  این حوزه نوپدید مرزشکن و میان رشته. مصنوعی معرفی شده استشناسی  زیست

 ،علوم پایه و بیولوژی به معنای واقعی ،مختلف از مهندسیهای  تخصص به کارگیری

ی در ایجاد نسل جدیدی از موجودات و محصوالت انگیز شگفتفناورانه نوپدید و ی ها توانمندی

 ،کشاورزی ،پلیمر و پالستیک ،پتروشیمی ،شیمی سبز ،با کاربرد در اکثر صنایع از جمله پزشکی

با توجه به اهمیت . چرم و نساجی و تجهیزات دقیق به وجود آورده است ،انرژی و محیط زیست

چندین میلیارد های  جامع و سرمایه گذاری ریزی برنامه ،نسل جدیدهای  این فناوری انداز چشمو 

ی مراکز علمی اختصاصی با امکانات ویژه و انداز راه ،متخصصین تأمیندالری برای پرورش و 

از ) تحقیق و توسعه صنعتی در تعدادی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعههای  شرکت

گوناگونی در اثبات های  ن موفقیتهمچنی. طی دهه اخیر انجام شده است( جمله هندوستان

. فناورانه و تولید محصوالت انحصاری نوین با ارزش افزوده باال بدست آمده استهای  ظرفیت

پالستیک و  ،تولید زیستی نسل جدید محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی از جمله الستیک

های  انرژی ،پذیرنوپدید و دوستدار محیط زیست و تخریب های  زیستی دارای ویژگیهای  رنگ

دقیق و راحت های  تجهیزات و کیت ،نوینهای  درمان ،و برق زیستیها  زیستی از جمله سوخت

تشخیصی از جمله مواردی است که در کشورهای پیشرفته به ویژه ایاالت متحده آمریکا و 

ماهیت فوق پیشرفته فناوری و . برخی کشورهای اروپایی در حال تحقیق و توسعه هستند

رطلبی ذاتی کشورهای پیشرفته و نظام سلطه جهانی در مقابل کشورهای اسالمی و انحصا

طلبد که جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای اسالمی با  می تحریمیهای  سیاست

نوپدید و های  ی الزم و همگرا نسبت به توسعه این فناوریگذار سیاستو  ریزی برنامه
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بنابراین در این گفتگو به بحث . بیش از این از دست ندهنداقدام نمایند و فرصت را ساز  دگرگون

آینده آن و  انداز چشمانحصاری زیست فناوری مصنوعی و ی ها توانمندیپیرامون معرفی 

برای همکاری ایران ساز  و راهکارهای توسعه این حوزه مرزشکن و سرنوشتها  همچنین ضرورت

شود که در فرصت مناسب  می پیشنهاد در ضمن. شود می و سایر کشورهای اسالمی پرداخته

نوین ضروری و اولویت دار مهندسی زیستی و های  تحلیل افق"یک پنل تخصصی با موضوع 

 . برگزار شود "زیست فناوری مصنوعی برای همکاری کشورهای اسالمی

 مصنوعات زیستی، فناوری، بیوتکنولوژی، کشورهای اسالمی ها: کلیدواژه
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 4111تصاد دیجیتال در افق نسبت جهان اسالم با اق

فضایی نو برای کسب و کارها شکل گرفته است که اند  را گرفتهها  جای اتمها  در جهانی که بیت

این تعامل اینترنتی که اقتصاد . کند می کمکتر آنها  نه تنها به رشد بلکه به پیوند سریع

. بخش عمده تجارت الکترونیکی را به خود تخصیص داده است ،شود می خواندهدیجیتالی 

شود و در بستر انقالب  می اقتصاد دیجیتال که چهارمین موج بزرگ صنعتی شدن جهان قلمداد

های  کمک به سیستم ،بر سه پایه ارزان و فراگیر شدن تکنولوژی ،دیجیتال شکل گرفته است

جدید مانند آمازون و علی های  پلتفورم. کنولوژی قرار داردخلق سیستم جدید توسط ت ،قدیمی

های  شبکه ،دیجیتالی مانند بیت کوینهای  پول ،مانند گوگل و یاهو وجو جستموتورهای  ،بابا

 محسوب اقتصاد دیجیتالهای  اجتماعی همچون فیس بوک و اینستاگرام همگی از مصداق

 . شوند می

همواره دغدغه  ،شوند می ه کشورهای جنوب محسوبکشورهای جهان اسالم که همگی از جمل

همگام شدن با اقتصاد جهانی و کسب بیشترین بهره را از فضای اقتصاد جهانی با خود به همراه 

تعداد باالی بیکاران تحصیل  ،همچون وجود جمعیت قابل توجه جوانهایی  وجود پتانسیل. دارند

.. .و و رشد اقتصادی وری بهرهایش نرخ رشد افز ،عالقه به استفاده از تکنولوژی جدید ،کرده

در کشورهای جهان اسالم جهت اصالح فرایندهای را ها  اصلی برای تمایل دولتهای  زمینه

شود که آیا در این تغییر فرایندها کشورهای  می حال این سوال مطرح. فراهم آورده است

بر این فرض استوار است که این مقاله  اند؟ اسالمی سهمی در اقتصاد دیجیتال جهانی یافته

کشورهای اسالمی با استفاده از ابزارهای دیجیتالی در همان فرایندهای قدیمی و برای کارهای 

ساختارهای دیجیتالی اند  و از انجا که نتوانستهاند  قدیمی در مرحله انقالب دیجیتالی باقی مانده

دارند لذا در اقتصاد دیجیتال  را جایگزین ساختارهای قدیمی کنند از اقتصاد دیجیتال فاصله

  اند. جهانی سمی شایان توجه به دست نیاورده

 جهان اسالم، اقتصاد دیجیتال، تعامل اینترنتی ها: کلیدواژه

  

                                                      
1 - rahnejat@atu. ac. ir 
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 آن در استقرار  تأثیرنظریه مثلث امنیتی دنیای اسالم و 
 نظم اسالمی

 چکیده

پس از پایان جنگ سرد و اجرای استراتژی نظم نوین جهانی از سوی ایاالت متحده و قرار 

بدون در نظر گرفتن مالحظات  ،گرفتن دنیای اسالم به عنوان یکی از محورهای این استراتژی

ترین آن بحران  رو گردید که مهم های متعددی روبه اندنیای اسالم با بحر ،فرهنگی و تمدنی آنها

ناامنی و  ،های تکفیری ـ تروریستی گسترش گروه ،ای های منطقه امنیت و به دنبال آن جنگ

 ،پژوهش حاضر دنیای اسالم را در مثلثی که ضلع غربی آن در غرب آفریقا. اشغالگری بوده است

قزاقستان قرار دارد ترسیم نموده است و فرضیه ضلع شرقی آن در اندونزی و ضلع شمالی آن در 

تری  خود را بر این اساس قرار داده که امنیت کشورهای داخل این سه ضلعی به مثلث کوچک

به عبارتی ناامنی در هر ضلع مثلث . صنعا و کابل قرار دارد وابسته است ،المقدس که بین بیت

 ان کشورهای حاضر در این مثلثموجب عدم توازن می( المقدس و صنعا بیت ،کابل) کوچک

رژیم  ،فلسطین ،لبنان ،سوریه ،یمن ،هفت کشور حوزه خلیج فارس ،پاکستان ،افغانستان)

گردد و عدم توازن در مثلث کوچک موجب ناامنی و تسری آن به  می( صهیونیستی و مصر

ی با رو با رویکرد تاریخی ـ تحلیل پژوهش پیش. شود تر می کشورهای مستقر در مثلث بزرگ

تنش در ضلع ) سرد  تقسیم تاریخ سیاسی دنیای اسالم از فروپاشی عثمانی تا پایان جنگ

حمله به  ،(تنش در ضلع کابل) از پایان جنگ سرد تا حمله آمریکا به افغانستان ،(المقدس بیت

اسالمی تا تهاجم   بیداری ،(های مثلث کوچک تنش در همه ضلع) اسالمی افغانستان تا بیداری 

به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی موجب ( تنش در ضلع صنعا) تان به یمنعربس

 . گردد می( دنیای اسالم) تر اختالل در مثلث کوچک و تسری به مثلث بزرگ

 بیداری اسالمی ،جنگ سرد ،نظام امنیتی ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   almo1366@yahoo. com 
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در منطقه نفوذ نرم و تعیین عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
 ( العالی مدظله) بر منویات مقام معظم رهبری تأکیدبا  ،غرب آسیا

  چکیده

تعیین عمق راهبردی و افزایش نقش در مناطق پیرامون خود  ،حوزه نفوذبه گسترش  ،هر کشور

همه  ،المللی دارای اهمیت و اولویت خاصی است امروزه قدرت نرم در محیط بین. عالقه دارد

منافع ملی خود هستند ایران  تأمینکشورها درصدد استفاده از عناصر و ابزارهای قدرت نرم برای 

 قدرت 4یک هژومونی ،گرایی و وحدت تواند ضمن ایجاد هم با نفوذ نرم و صدور انقالب خود می

هدف این تحقیق شناسایی قدرت نفوذ نرم و تعیین عمق راهبردی . تشکیل دهدای  منطقه

( العالی مدظله) رهبری گیری از منویات مقام معظم جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا با الگو

تواند  جمهوری اسالمی ایران چگونه می ،باشد در این مقاله به این سؤاالت پاسخ داده شده که می

آفرینی نموده و عمق  با استفاده از قدرت نرم خود در بین کشورهای منطقه غرب آسیا نقش

نماید؟ روش  ونه تعریف میچگ( العالی مدظله) راهبردی خود را با توجه به منویات مقام معظم رهبری

ای و پرسشنامه و نتایج مبین آنست ایران  تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه

ژئواکونومیکی و ماهیت انقالب  ،ژئواستراتژیکی ،ی مهم ژئوپلیتیکیها توانمندیمندی از  با بهره

تبدیل شود؛ و با استفاده از ای  منطقه تواند به یک قدرت در عرصه نظام ژئوپلیتیک اسالمی می

جانبه  موقعیت کانونی در محدوده ژئوپلیتیکی خود نقش مؤثر در تحوالت منطقه و با حمایت همه

مردم و نفوذ قدرت نرم جمهوری اسالمی در جغرافیای جهان اسالم سبب شده تا عمق راهبردی 

  .خود را فراتر از منطقه غرب آسیا تا امریکای التین ببیند

 هژمونی ،نفوذ ،(العالی مدظله) مقام معظم رهبری ،عمق راهبردی ،جمهوری اسالمی ایران ها: دواژهکلی

 

  

                                                      

1 ـ   Hegmoni 
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نقد وبررسی برنامه راهبردی آموزش و پرورش و ارائه دو رویکرد 
 4141سیستمی و پست مدرن جهت تدوین برنامه راهبردی 

 چکیده

از آنجایی که آموزش و پرورش فعالیتی پیچیده و زمان بر است لزوم بازنگری در برنامه 

شود تا موجب حفظ انسجام و هماهنگی در بین عناصر  بلندمدت راهبردی آن احساس می

. ریزی کشور فراهم آید زیرسیستم از کل نظام برنامهدهنده نظام آموزشی به عنوان یک  تشکیل

آوری در سطح منطقه با هویتی اسالمی  علمی و فن ،ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی

المللی زمانی  بخش جهان اسالم همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین الهام ،انقالبی

 رستی انجام شده باشد و شرایط و لوازم عصر خود را شود که تحلیل محیطی به د محقق می

این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد و بررسی برنامه راهبردی . به درستی بشناسد

آموزش و پرورش پرداخته است و بنا دارد با نقد و بررسی برنامه راهبردی آموزش و پرورش با 

ب برنامه راهبردی آموزش و پرورش در لزوم تدوین مناس ،دو رویکرد سیستمی و پست مدرن

های متعالی  های اسالمی را بیان دارد و مطمئن سازد تحقق آرمان مبتنی بر ارزش 4141افق 

انقالب اسالمی ایران مبتنی بر نظام برنامه راهبردی آموزش و پرورش چون احیای تمدن عظیم 

ادگی برای برقراری عدالت و ها و کسب آم فعال و پیشرو در میان ملت ،حضور سازنده ،اسالمی

معنویت در جهان در گرو آنالیز درست محیطی با رویکرد سیستمی و درک شرایط زندگی در 

 . عصر پست مدرن است

 پست مدرن ،رویکرد سیستمی ،آموزش و پرورش ،برنامه راهبردی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   nooraiefarhad@yahoo. com 

2 ـ   z. hosseini@umz. ac. ir 
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 امنیت جهان اسالم  تأمیننقش ُامت واحده در 

 ( بسترهای مانع بر ایجاد آن در بحران عراقمطالعۀ موردی ) 

 چکیده

ز خود و سعادت بشر حرکت سا سوی نقش تمدن تواند به جهان اسالم با ایجاد امت واحده می

در بارزترین . سبب ایجاد امنیت شده است ،های مختلف چنانچه این سعادت در الیه. نماید

. ترین الیۀ خود شامل امنیت معنوی و تعالی انسانی است حالت خود امنیت سرزمین و در عمیق

واقع گشته است ای مورد تهدید  توسط اختالفات قومی ـ قبیله ،اما این امنیت در جهان اسالم

که برای نیل به امنیت حقیقی در بستر  ازآنجایی. باشد ها می کانون این نوع از بحران ،که عراق

شناخت بسترهای مانع  ،ضرورت دارد که تهدیدهای وارد بر آن شناسایی گردد ،تمدن اسالمی

و بررسی همۀ  که شناخت ازآنجایی. دگیر میبر ایجاد امت واحده در بحران عراق در اولویت قرار 

ازجمله قدرت و آنها  ترین در این تحقیق به مهم ،آن بسترها نیازمند فرصت بیشتر است

ها در این سرزمین  ها و همگرایی ای و نیز واگرایی اختالفات قومی و قبیله ،استیالی نفت

 آوری و به روش  ای جمع اطالعات را به صورت کتابخانه ،تحقیق حاضر. شود پرداخته می

 . نماید را بررسی میآنها  ی ـ تحلیلیتوصیف

 عراق ،بحران ،امنیت ،جهان اسالم ،امت واحده ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   oruj313@gmail. com 

2 ـ   sekhavatian@yahoo. com 
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 های ارتباطی در امنیت سایبری جهان اسالم نقش پروتکل

 چکیده

تمام ارتباطاتی که بر . های گسترده است بر چگونگی تبادل اطالعات در شبکه  پروتکل توافقی

. اند های ارتباطی بنا شده د بر پایه پروتکلگیر میهای کامپیوتری یا مخابراتی صورت  بستر شبکه

های غربی صورت گرفته و همین امر باعث شده  ستفاده از سنجههای امروزی با ا طراحی پروتکل

های اسالمی در تناقض بوده بلکه به دلیل  با بسیاری از معیارآنها  که نه تنها خروجی حاصل از

امنیت فضای سایبر جهان اسالم را نیز دچار مخاطرات بسیاری کرده آنها  سیطره دشمن بر

افزارها در مقیاس جهانی نیاز به داشتن  افزار و نرم ختاست چرا که برای ایجاد ارتباط میان س

دست دشمنان جهان  یک استاندارد و پروتکل ارتباطی جهانی است و این پروتکل جهانی به

کنند و  های سایبری را ایفا می ها نقش مرز پروتکل. شوند اسالم طراحی شده و مدیریت می

زبندی مشخصی برای جهان اسالم از حیث امروزه به دلیل نبود یک پروتکل بومی در واقع مر

های ارتباطی  در این مقاله تالش شده است تا ابتدا به بررسی پروتکل. سایبری وجود ندارد

وجود دارد پرداخته آنها  کنونی از حیث ساختار طراحی و نقاط ضعف امنیتی که در ساختار

ومی در سطح جهان های مورد نیاز برای طراحی یک پروتکل ارتباطی ب شود و سپس سنجه

اسالم ارائه داده شود تا با طراحی یک پروتکل بومی بتوان امنیت سایبری جهان اسالم را تا حد 

 . زیادی بهبود بخشید

 مرزبندی سایبری ،امنیت سایبر ،پروتکل ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   o. dezhragbi@chmail. ir 

2 ـ   s_ghazi2002@yahoo. com 
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ی ظهور در راهبردهای کالن ها سرزمیننقش جغرافیای فرهنگی 
 سازی اسالمی تمدن

 چکیده

یکی از موضوعات مورد ( عج) و مناطق جغرافیایی درگیر در واقعه ظهور حضرت مهدی ها سرزمین

سازی برای  زمینه. آید شمار می در روایات و احادیث معتبر اهل سنت و شیعه بهتوجه و مورد اشاره 

 ایجاد تمدن عظیم و ملک مهدوی از زمان هبوط حضرت آدم تا آخرالزمان و ظهور حضرت قائم

 ها سرزمینالسالم در این  همواره جزء الینفک راهبردهای کالن پیامبران و ائمه اطهار علیهم( عج)

رویدادها و  ،ها مکان ،(مردم) در سه قالب اهل ها سرزمینهای ظهور در این  هنشان. بوده است

 . شود به مثابه حجت و عالئم قطعی یاد میآنها  حوادث بیان شده که از

های  ی آخرالزمان به نشانهها سرزمینای ضمن توجه به  در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه

شود؛ به  پرداخته میآنها  رخدادها و رویدادها و اهل یا مردم ساکن در ،در قالب امکنهآنها  ظهور

صورتی که سلسله مراتب زمانی و مکانی ظهور با رویکرد جغرافیای فرهنگی مورد توجه قرار 

ها به مثابه ردیابی فرهنگی و تمدنی و میراث شیعه در زمان  در جغرافیای فرهنگی نشانه. گیرد

هایی که در حال حاضر در گستره  براین شناخت و آگاهی از نشانهبنا. شود جویی می ظهور پی

ها و  چون این نشانه. باشند دارای اهمیت می ،وسیعی از بالد اسالمی درگیر ظهور وجود دارند

با یکدیگر مورد آنها  عالئم در یک ساختار و نظام تمدنی معنادار هستند و الزم است ارتباط

 . مطالعه قرار گیرد

 آخرالزمان ،ی ظهورها سرزمین ،جغرافیای فرهنگی ،سازی تمدن ا:ه کلیدواژه
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 نقش دیپلماسی مرزی در همگرایی کشورهای جهان اسالم

 چکیده

کنند تا  شوند و تالش می به ابزارهای قدرت متوسل می ،ها برای تداوم حیات سیاسی خود دولت

های کسب قدرت و  یکی از راه. امنیت و منافع ملی خود را تضمین کنند ،با افزایش قدرت ملی

میان نخبگان های آن از دیرباز در  همگرایی ملل مسلمان و دولت. همگرایی است ،افزایش آن

در جهان امروز باتوجه به . گیری شده است کشورهای اسالمی مطرح و به اشکال گوناگون پی

 ،نیافتگی اهمیت باالیی که مرزها دارند و مسائل و مشکالت مختلف و متعددی نظیر توسعه

وجود تنش و چالش  ،مسائل و مشکالت امنیتی ،های ارتباطی بست تبدیل مناطق مرزی به بن

ها به خصوص  که زمینه بروز عوامل واگرا را بین کشور.. .و اسوی مرزها جهت کنترل مرزهابا فر

تواند به سادگی ضرورت ورود به بحث دیپلماسی مرزی  می ،کشورهای جهان اسالم ایجاد کرده

شک درکنار دیگر اشکال دیپلماسی حائز اهمیت است و  را نمایان کند دیپلماسی مرزی بی

پژوهش حاضر بر آن است تا  ،ایی کشورهای اسالمی نقش اثر گذاری ایفا کندتواند در همگر می

نقش دیپلماسی مرزی در همگرایی کشورهای جهان  ،با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی

اسالم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نشان دهد که توجه به دیپلماسی مرزی 

ین راستا باشد و موجب آشکار شدن دالیل همگرایی کشورهای آمیزی در ا تواند گام موفقیت می

 . اسالمی و از میان برداشته شدن عوامل واگرایی این کشورها باشد

 دیپلماسی مرزی؛ همگرایی؛ جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   zakiyenaderi73@gmail. com 
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 نقش زنان در آینده علم و فناوری جهان اسالم

 بر کشورهای غرب آسیا تأکیدبا 
4

 چکیده

در سه . شود می مهم توسعه محسوبهای  حضور زنان در آموزش عالی به عنوان یکی از شاخص

دهه اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان دانشجو بیش از مردان بوده و این روند منجر به 

. تحوالت زیادی در تحقق عدالت آموزشی و کاهش شکاف جنسیتی در عرصه آموزش شده است

از سوی دیگر بررسی مشارکت زنان در سطوح مختلف آموزش عالی بیانگر این است که سهم 

بر اساس آخرین گزارش یونسکو میانگین جهانی سهم زنان . کمی در تولید علم و پژوهش دارند

 درصد بوده و در مناطق مختلف جغرافیایی نابرابری 53نزدیک به  در عرصه تحقیق و پژوهش

هدف این مطالعه بررسی . جنسیتی در مشارکت زنان در عرصه تولید علم وفناوری وجود دارد

. آن در دهه آینده است انداز چشمسهم زنان در تولید علم وفناوری در کشورهای غرب آسیا و 

کشور در غرب آسیا بوده  45های مورد مطالعه شامل روش این مطالعه بررسی اسنادی و کشور

 ،%75در مجموع کشورهای مورد بررسی آذربایجان با سهم  دهد می نتایج مطالعه نشان. است

% در گروه با باالترین سهم زنان در  74% و کویت با سهم 75ارمنستان و گرجستان با سهم 

% و قطر 05ترکیه  ،%03بحرین  ،%13در گروه دوم عراق . بخش تحقیق و توسعه قرار دارند

% با سهم 54% و اردن 50عربستان سعودی  ،%51در گروه سوم ایران و عمان . % قرار دارند04

موختگی زنان در مقطع دکترا آ بررسی روند دانش. پایین در مشارکت علم و فناوری قرار دارند

کشور قطر با  دهد مینشان  ،دهد می که فرصت را برای مشارکت زنان در این عرصه افزایش

شود در دهه آتی جایگاه  می بینی پیش% در باالترین رتبه قرار دارند و 67% و بحرین با 57

بیشتر به زنان برای حضور های  ارائه فرصت. نخست را در گروه کشورهای غرب آسیا کسب کنند

تسهیل  ،تشویقی از جمله اعتبارات پژوهشیهای  در عرصه پژوهش و توسعه و اتخاذ سیاست

ویژه در مطالعات ملی و حضور در های  تخصیص سهمیه ،ارتقاء زنان به مراتب باالتر علمی

  اند. پژوهشی از جمله پیشنهادات این مطالعه بودههای  کنسرسیوم

  تحقیق و توسعه ،علم و فناوری ،توسعه ،آموزش عالی ،زنان: ها کلیدواژه

                                                      

1 - Falahati@iscs. ac. ir 
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 نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسالمی

 چکیده

بهداشت و سالمت  ،زنان در کلیه کشورهای جهان زنان با تهدیدات زیادی در ارتباط با زندگی

نیز بر آنها  خود مواجه هستند در حالی که مشکالت مربوط به کار و کمبود قدرت و نفوذ

قدرت  ،شوند با مشکالت فوق مواجه میآنها  یعنی در شرایطی که ،است افزودهآنها  مشکالت

آموزش زنان نیز به عنوان نقطه عطفی در جریان . گیری کافی نیز در جامعه ندارند تصمیم

یعنی از طریق توسعه آموزش و پرورش در سطوح مختلف و در اختیار  ،توسعه مطرح است

برداری را در جریان توسعه  توان بیشترین بهره زنان میهای  گذاردن امکانات کافی از توانایی

. این شاخص در اولویت باالیی قرار گرفته است ،از این رو. اقتصادی ـ اجتماعی به عمل آورد

ترین ابزاری است که موقعیت زنان را ارتقاء داده و به آنان به صورت  آموزش یکی از مهم

پرداختن به موضوع توسعه در . نماید اعطاء می مستقیم قدرت بیشتری در جامعه مستقیم و غیر

کشورهای اسالمی از این جهت حائز اهمیت است که از یک سو این کشورها با یک و نیم 

اند و از سویی دیگر  درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده 53بیش از  ،میلیارد جمعیت

دارای اهمیت است آنها  لیتیکیتر از آن موقعیت استراتژیکی و ژئوپ توزیع جغرافیایی و مهم

. روش تحقیق این پژوهش اسنادی بوده و در آن از آمارهای بانک جهانی استفاده شده است

دهند و نمونه آماری کشورهای منتخب  جامعه آماری پژوهش را کشورهای اسالمی تشکیل می

ستفاده شده باشند در این تحقیق از نظریه ساختاربندی گیدنز در چارچوب نظری ا اسالمی می

 . است

 کشورهای اسالمی ،های دینی ارزش ،شکاف جنسیتی ،توانمندسازی ،توسعه ،زنان ها: کلیدواژه
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 جهان اسالم یفرهنگ یو در همگرائکسسینقش سازمان آ

  چکیده

 یها ه اختالفکات خود نشان داده است یش از سه دهه حیدر طول ب ینفرانس اسالمکسازمان 

انداز  توان چشم ینم یاسیس یها ه در عرصهکد است یآن قدر شد ،ن اعضایب یدتیو عق یاسیس

 ،یاقتصاد یها نهیدر زمهایی  زمانسا تأسیستا با  نموددر نتیجه تالش . ردکم یرا ترس یروشن

تشکیل . ساختن ملل مسلمان را هموار سازد یکر نزدیت در مسکحر.. .و تجارت و حمل و نقل

  .صورت گرفت همین راستا سازمان آیسسکو در

نفرانس کسازمان ی  مجموعهریه ز( کوکسسیآی )اسالم یو آموزش یفرهنگ ،یسازمان علم

با  یاسالم یشورهاکشد تا  یا نهیتشکیل گردید و زم 4315در ژانویه سال ،باشد یم یاسالم

گر یدیکملل مسلمان به  یساز یکعلوم وآموزش در جهت نزد ،فرهنگ یها نهیدر زم یارکهم

  .ندیتالش نما

ها  فرهنگ ،ها زبانرغم یعل ،در جهان اسالمآنها  یستیمختلف و همز یها تمدنها و تنوع فرهنگ

ه اسالم همواره کفرهنگ گفتگو و سعه صدر است  یبرا یخین گواه تاریمختلف بهتر یها تمدنو

  .ها واعصار مختلف خواستار آن بوده است در برهه

تواند در  یم ،باشد یدر جهان اسالم م ین سازمان فرهنگیه مهمترکو کسسینقش سازمان آ

این سازمان . ننده باشدکن یینده امت اسالمی تعیانداز آ م چشمیرد گذشته و ترسکعمل یابیارز

آموزش و علوم نه  ،فرهنگ یها نهیرا در زم یاقدامات قابل توجه ،ت خودیسال فعال 57در طول 

مختلف انجام  یشورهاکمسلمان در  یها تیه اقلیلک یه براکبل یاسالم یشورهاکتنها در سطح 

  .بوده است مؤثرجهان اسالم  یفرهنگ ییه در همگراکداده است 

 فرهنگ و تمدن اسالمی ،همگرایی ،جهان اسالم ،سازمان آیسسکو: ها ژهکلیدوا

  

                                                      

1 ـ   ghkarimi@khu. ac. ir 
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 های ژئوپلیتیکی  ای در بحران های فرامنطقه نقش قدرت

 جهان اسالم

 چکیده

ذخایر . جهان اسالم یکی از مناطق حساس و استراتژیک در نظام ژئوپلیتک در سطح کروی است

این منطقه  ،های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن دریاها و راه ،عظیم انرژی

در جهان اسالم . در معادالت سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است کانونیای  منطقه را به

همگرایی در جهان اسالم این پتانسیل را دارد که  طوری کههای گوناگونی وجود دارد به  فرصت

های گسترده انسانی  رغم وجود ظرفیت علی. ساختار قدرت جهانی را با تغییرات بنیادی مواجه کند

ات مخربی بر توسعه پایدار و امنیت تأثیرتیکی در منطقه جهان اسالم های ژئوپلی و طبیعی بحران

های ژئوپلیتیکی مانع اصلی همگرانی در بین  بحرانطوری که پایدار در این منطقه داشته است به 

های اقتصادی کشورهای  اند که ظرفیت ها باعث شده این بحران. اند کشورها در جهان اسالم بوده

های  ای و کشمکش ند و همچنین کشورها مشغول مسائل امنیتی و حاشیهجهان اسالم شکوفا نشو

های جهانی در  با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه لذا نقش قدرت. سیاسی باشند

این پژوهش با ماهیت توصیفی تحلیلی و با . های زئوپلیتیکی این منطقه مشهود است بحران

های ژئوپلیتیکی جهان اسالم  های جهانی در بحران رتای به نقش قد استفاده از منابع کتابخانه

 ،ای بر اساس اهداف های فرامنطقه نتایج پژوهش نشانگر آن است که قدرت. پرداخته است

ژئوکالچر و هیدروپلیتیکی جهان اسالم باعث  ،ها و منافع خود در ابعاد ژئواکونومیکی استراتژی

 . اند های ژئوپلیتیکی شده تشدید بحران

  ای های فرامنطقه قدرت ،جهان اسالم ،بحران ژئوپلیتیکی ها: ژهکلیدوا
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 در واگرایی جهان اسالمای  منطقه های نقش قدرت

 چکیده

امنیتی و فرهنگی  ،اقتصادی ،همواره موتور محرکه منطقه در ابعاد سیاسیای  منطقه های قدرت

ها و  های کالن منطقه خود را در ابعاد مختلف با سیاست طوری که سیاستشوند به  محسوب می

با توجه به ای  منطقه های قدرت. کند سازگار و همسان میای  منطقه های های قدرت مشی خط

توانند منطقه را به سمت رقابت و  جغرافیایی و نظامی خود می ،اقتصادی ،های فرهنگی ظرفیت

منطقه را به سمت  ،های موجود دیپلماسی فعال و درک پتانسیلتنش ببرند یا با استفاده از 

نمونه . همگرایی برده و همسو با آن توسعه پایدار و امنیت پایدار را در منطقه به ارمغان بیاورند

در همگرایی در اتحادیه اروپا کامالً ای  منطقه های درک صحیح از منطقه و نقش سازنده قدرت

در همگرایی در جهان اسالم برجسته ای  منطقه های قدرت مشهود است و نمونه نقش مخرب

. وجود دارند.. .و پاکستان ،مصر ،ترکیه ،از جمله ایرانای  منطقه های در جهان اسالم قدرت. است

ای و اینترنتی درصدد تبیین  این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه

که در  دهد مینتایج تحقیق نشان . یی در جهان اسالم استدر واگراای  منطقه های نقش قدرت

رقابت بر سر رهبری  ،تضادهای ایدئولوژیکی ،جهان اسالم به دلیل اختالفات قومی ـ مذهبی

 . اند نقش مخربی در همگرایی در جهان اسالم داشتهای  منطقه های قدرت.. .و جهان اسالم

 ای منطقه های قدرت ،واگرایی ،جهان اسالم ها: کلیدواژه
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در واگرایی جهان اسالم با محوریت ای  منطقه های نقش قدرت
 ایران و عربستان

 چکیده

 ،اقتصادی ،همواره موتور محرکه توسعه و امنیت منطقه در ابعاد سیاسیای  منطقه های قدرت

ها  های کالن منطقه در ابعاد مختلف با سیاست که سیاستشوند به طوری  فرهنگی محسوب می

کند و این وضعیت طیفی از  خود را سازگار و همسان میای  منطقه های های قدرت مشی و خط

با توجه به ای  منطقه های قدرت. فرصت تا تهدید را به منطقه جهان اسالم تحمیل کرده است

توانند منطقه را به سمت رقابت و  نظامی خود میجغرافیایی و  ،اقتصادی ،های فرهنگی ظرفیت

منطقه را به سمت  ،های موجود تنش ببرند و یا با استفاده از دیپلماسی فعال و درک پتانسیل

 . همگرایی برده و همسو با آن توسعه پایدار و امنیت پایدار را در منطقه به ارمغان بیاورند

در همگرایی در اتحادیه اروپا ای  منطقه های نمونه درک صحیح از منطقه و نقش سازنده قدرت

در همگرایی در جهان اسالم ای  منطقه های کامالً مشهود است و نمونه نقش مخرب قدرت

 . از جمله ایران و عربستان وجود دارندای  منطقه های در جهان اسالم قدرت. برجسته است

ای و اینترنتی درصدد تبیین  نهاین پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخا

که در  دهد مینتایج تحقیق نشان . در واگرایی در جهان اسالم استای  منطقه های نقش قدرت

ایران و عربستان به دلیل اختالفات بر سر حوذه ای  منطقه جهان اسالم با محوریت دو قدرت

. ات ژئواکونومیها و اختالف اختالف ساختار سیاسی قدرت ،تضادهای ایدئولوژیکی ،نفوذ

 . اند ایران و عربستان نقش مخربی در همگرایی در جهان اسالم داشتهای  منطقه های قدرت

 اکونومی ژئو ،ژئوپولیتیک ،ای های منطقه قدرت ،واگرایی ،جهان اسالم ها: کلیدواژه
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مطالعه  :ای  منطقه نقش گفتگوهای فرهنگی در توسعه پایدار
 موردی خاور میانه 

ی الملل بینو ای  منطقه دیپلماسی فرهنگی یکی از مهمترین ابزارهای کار امد برای توسعه پایدار

است که ای  راه میانهسازی  و جریانسازی  است استفاده از ابزارهای نرم فرهنگی برای گفتمان

 ،ها رای بیان ایدهراهی مستقیم ب. دهد می قرارها  مخاطب خود را ملتها  ضمن پرهیز از حمایت

  .و نفوذ در بدنه اجتماعیها  طرح

مقاله حاضر با هدف تبین نقش گفتگوهای فرهنگی در ثبات و تبع آن توسعه پایدار منطقه 

 ،مطالعه موردی این مقاله منطقه خاور میانه است که عواملی چون فقر. نگاشته شده است

  .ثبات کرده است بی را.. .و دینیهای  بحران هویت تقابل جریان ،فقدان اموزشی افراط گرایی

روش پژوهش در این مقاله به صورت کیفی از نوع تحلیلی و توصیفی است و اطالعات موجود از 

هدف پاسخگویی به این سوال اصلی و . مختلف تهیه شده استهای  شواهد و اسناد و گزارش

  .خواهد داشتای  منطقه اساسی است که گفتگوهای فرهنگی چه نقشی در ثبات و توسعه پایدار

غیر سیاسی کردن  ،نتایج حاکی از آن است که گفتگوهای فرهنگی به جای تحمیل عقاید

افزایش حس پذیرش دیگری و عواملی  ،احترام متقابل ،فرهنگیهای  فرهنگ پرهیز از حساسیت

  .بهترین رویکرد برای ثبات در منطقه خاور میانه است. از این است

 خاور میانه  ،توسعه پایدار ،دیپلماسی فرهنگی :ها کلیدواژه
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آنها  های کردی در بحران سوریه و راهبرد نقش و جایگاه گروه
 ( YPGمطالعه موردی ) جهت رسیدن به منافع خود

 چکیده

ی وسیعی از این ها بخشامنی  در شرایطی که درگیری و نا ،گیری بحران در سوریه با شکل

جزو معدود مناطقی بودند که در آرامش  ،مناطق کردنشین در شمال سوریه ،گرفت فرا کشور را

کردها در نتیجه توافق عدم مخاصمه با دولت و خروج  5345سال . رار داشتندو امنیت ق

این مقاله با هدف . عمالً کنترل این مناطق را در دست گرفتند ،ها بخشنیروهای ارتش از این 

برای رسیدن به آنها  های کردی در سوریه در زمان بحران و راهبرد بررسی نقش و جایگاه گروه

صیفی ـ تحلیلی انجام شده و اطالعات الزم از مقاالت و منابع اینترنتی منافع خود به روش تو

در زمان  ،شود که گونه مطرح می بنابراین سوال اصلی این پژوهش بدین. آوری شده است جمع

ترین نقش و  های تروریستی در این کشور مهم بحران سوریه و گسترش و توسعه فعالیت گروه

ور جهت مبارزه با معارضین و رسیدن به منافع خود چه بود؟ راهبرد نیروهای کردی در این کش

های  کردهای سوریه زمان بحران با توجه به حمایت ،دارد که های پژوهش بیان می یافته

کوبانی و عفرین  ،توانستند در سه کانتون جزیره 5341تسلیحاتی آمریکا از آنان در ژانویه سال 

 ،از طریق یک شورای محلی ،اری کرده و در هریکاعالم خودمخت ،که جدای از یکدیگر بودند

و لذا با توجه به گسترش و توقویت بنیه اقتصادی و نظامی . دست بگیرند اداره امور خود را به

. درصدد توسعه همکاری و فعالیت خود با سایر احزاب کردی به خصوص پ رسد میخود به نظر 

 . ک جهت رسیدن به اهداف خود باشد. ک

خودمختاری کردهای  ،های معارض سوریه گروه ،ک. ک. پ ،کردهای سوریه ها: کلیدواژه

   بحران سوریه ،آمریکا ،سوریه

                                                      

1 ـ   t. salehiyan@gmail. com 

2 ـ   padervand. mahdi@gmail. com 

3 ـ   sajadgheytasi6713@yahoo. com 
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 نقش وقف و نیکوکاری در آینده علم و فناوری در جهان اسالم

 چکیده

های کوچک و  وقف و نیکوکاری از گذشته جریانی خودجوش و مردمی و هموارکننده دشواری

وقف در جوامع مختلف بسیار با اهمیت است و مشکالت زیادی از . بزرگ جوامع بوده است

همین ترتیب با ارج نهادن ویژه  به . شوند جمله مسائل علمی با کمک این بخش برطرف می

های مختلف  در میان مسلمانان با موضوعات و نیت ،وقف به مفهوم اسالمی آن ،اسالم به وقف

علمی در گذشته بسیار رایج بوده و نقش بزرگی در ایجاد   وقف با نیت. شده است انجام می

مالی  تأمینمدارس علمیه و  وقف مال با نیت آبادانی. تمدن بزرگ اسالمی آن زمان داشته است

هایی از وقف  نمونه ،های بزرگ وقف مال برای خرید کتاب و وقف کتابخانه ،ها و استادان طلبه

محدود شده .. .و اما این مفهوم با گذر زمان به ساخت فیزیکی مدارس و خوابگاه. علمی است

 اید در قالب وقف علمی ظرفیت بزرگی برای رشد علمی و اقتصادی کشور است که ب. است

شده میان نظام علم و فناوری  حلقه گم« وقف علم و فناوری». روز شود  به ،«وقف علم و فناوری»

های مختلف باشد؛ از پشتیبانی معنوی و مالی از  تواند شامل زمینه کشور و واقفان است که می

بنیان و  های نوپا و دانش اندازی شرکت راه ،آنشدن  گیری یک ایده علمی تا اجرایی شکل

در این مقاله به چیستی وقف علم و فناوری و ضرورت . بنیان سازی یک محصول دانش تجاری

پردازیم و نقش آن را در آینده علم و فناوری در جهان اسالم بررسی  مند به آن می پرداخت نظام

 . خواهیم کرد

 جهان اسالم ،علم و فناوری ،پژوهی آینده ،وقف ،امر خیر ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   m. taheri@ast. ui. ac. ir 

2 ـ   z. heidari@ast. ui. ac. ir 
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 های جهان اسالم نگاهی به کارکرد ایکیومنی

 چکیده

هیچ منطقه و . های جغرافیایی و ژئوپولیتیک از جهات گوناگون حائز اهمیت است بررسی منطقه

فارغ از تحوالت و پیامدهای مختلف حوزه پیرامونی خود  ،ای از جهان کشوری در هر گوشه

برای دستیابی به منافع ملی  ،لذا نحوه تعامل با بیرون از مزرها و شناخت تحوالت مربوطهنیست 

حوزه  ،گذار در تحوالت جهانتأثیرهای پراهمیت و  یکی از کانون. برای هر کشوری مهم است

شاهد حضور و  ،ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک جهان اسالم است که در ادوار گوناگون تاریخ

گاز  ،وجود منابع سرشار فسیلی از قبیل نفت. و جهانی بوده است ای منطقهی فراها دخالت قدرت

بنابراین مطالعه  ،بر جایگاه رفیع آن افزوده است.. .و های راهبردی و جزایر استراتژیک و نیز تنگه

کند از  های جهانی ایفاء می و بررسی تحوالت این حوزه و نقشی که جهان اسالم در سیاست

جایگاه اقتصادی فراوانی که کشورهای اسالمی بر  خصوصاً. شایان توجه است های خاص جنبه

ابرشهرهای جهان اسالم  ،مناطق صنعتی تجاری. معادالت منطقه و جهان دارند انکارناپذیر است

از  ،چه در گذشته و هم در مقطع کنونی و همچنین در آینده ،های آن و همچنین ایکیومنی

اکثر  دهد میهای مقاله نشان  یافته. هایی جهانی خواهند بود ژیمراکز مهم در تعیین استرات

هایی که عملکرد  های جهان اسالم در بعد فراملی کارکرد اقتصادی دارند و ایکیومنی ایکیومنی

 . فعال هستند ،ای و کشوری در بعد ناحیه عمدتاً ،دارند.. .و مذهبی ،سیاسی

 کارکرد اقتصادی ،هاابر شهر ،ایکیومنی ،جهان اسالم ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                      

1-
 
m_mazaheri6424@yahoo.com 
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های  آن بر رقابت تأثیربحران یمن و ای  منطقه واکاوی پیامدهای
 ای منطقه

 چکیده

ژئواستراتژیک غرب بحران یمن از یک سو به واسطه جایگاه این کشور در معادالت ژئوپلیتیک و 

آفرینی جنبش انصاراهلل به عنوان بازوی محور مقاومت در  آسیا و از سوی دیگر به دلیل نقش

و حتی ای  منطقه فرد دارای ابعاد منحصربه ،پیمانانش در برابر سعودی و هم ،جزیره عربستان شبه

در این کشور و بر این اساس در مقاله حاضر پس از بررسی پیشینه بحران . ای است فرامنطقه

بحران در این کشور را مورد ای  منطقه پیامدهای ،تبیین جایگاه راهبردی یمن در منطقه

کنکاش قرار داده و به دنبال پاسخ به این پرسش بر خواهیم آمد که بحران جاری در این کشور 

آسیا از  های غرب ها و ائتالف اتی در ورای مرزها و در سطح منطقه بر رقابت میان دولتتأثیرچه 

خود به جای خواهد گذاشت؟ در این راستا مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با 

گیری از منابع اینترنتی درصدد پاسخ به این  ای و بهره آوری کتابخانه گیری از روش جمع بهره

این بررسی ابعاد پیدا و پنهان بحران یمن و تبعاتش بر منطقه گویای آن است که . پرسش است

ها میان  موجب تشدید رقابت ،معادالت و تعامالت غرب آسیا ،گذاری بر مناسباتتأثیربحران با 

 . شده استای  منطقه های ها و ائتالف دولت

 ،محور مقاومت ،ای های منطقه رقابت ،ای های منطقه ائتالف ،غرب آسیا ،یمن ها: کلیدواژه

 عربستان ،انصاراهلل

 

  

                                                      

1 ـ   r. nejabat@ut. ac. ir 

2 ـ   nejabatreza@ut. ac. ir 
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روابط جمهوری اسالمی ایران و  واکاوی نقش ایدئولوژی در
 ( 8142_8141) عربستان در دهه گذشته

 چکیده

یم که یاب های موضوعی بر رفتار سیاست خارجی عربستان در یک دهه گذشته در می با بررسی

ترین اهداف سیاست خارجی عربستان بوده  نقش ایدئولوژی و رهبری در جهان اسالم یکی از مهم

های گذشته در  از سوی دیگر این روابط را در رفتار خود با جمهوری اسالمی ایران در سال. است

 هگیری ابزاری از دین و نژاد در تحکیم جایگا بهره. سطح منطقه و فرامنطقه نشان داده است

سازی در قالب شورای  ائتالف. های اخیر رو به ازدیاد بوده است عربستان در سالای  منطقه

عربستان در برابر ایران صورت ای  منطقه فارس در راستای حفظ و ارتقای جایگاه همکاری خلیج

ترین تهدید برای  عنوان اصلی ها در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران را به  سعودی. گرفته است

توان گفت مقابله با ایران به اصل نظام  می ،کنند و بر این اساس امنیت ملی خود محسوب می

لذا مسئله اصلی پیش روی نظام سعودی در . شده است عربستان تبدیلای  منطقه بخش سیاست

سازی در برابر تهدیدات آن است که ابعاد مختلفی بافته  مقابله با ایران و موازنه ،شرایط کنونی

؛ ایدئولوژی سؤال. تالش برای ایجاد ائتالف سنی ـ عربی در برابر ایران است ،ترین آن مهم است و

های گذشته ایفا کرده است؟  چه نقشی در روابط میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان در سال

با کشورهای اسالمی نشان آنها  ؛ حضور عربستان و ایران در منطقه غرب آسیا و همسایگیفرضیه

های گسترده میان این دو کشور  قابت بر رهبری جهان اسالم دارد و آنچه مشهود است رقابتاز ر

توصیفی ـ تحلیلی است و برای روش پژوهش؛ . باشد محور می بر اساس رویکردی ایدئولوژی

 . شده است ها استفاده  ای و مطالعه سایت از روش کتابخانه عمدتاًگردآوری اطالعات نیز 

 جهان اسالم ،ایدئولوژی ،عربستان ،رانای ها: کلیدواژه

  

                                                      

1 ـ   hassan_kabiri97@atu. ac. ir 

2 ـ   rahnejat@atu. ac. ir 
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 وضعیت شاخص ردپای اکولوژیک در کشورهای اسالمی

ها بیش از  موجب شده تا مطالبات انسان ،موج فزاینده رشد جمعیت به همراه مصرف رو به رشد

شدن جوامع و افزایش مهاجرت به شهرها نیز باعث  صنعتی. ظرفیت زیستی کره زمین باشد

  .شده استآنها  افزایش روند تصرف منابع طبیعی زمین و استفاده روزافزون از

منظور ارزیابی میزان مصرف انسان و اثر این مصرف بر روی محیط زیست شاخص رد پای به 

ین شاخص نشانگر مقدار مصرف و معادل آن مقدار زمین یا آبی ا. شود می محاسبهاکولوژیک 

را جذب آنها  کرده یا آنکه پسماندهای تولیدی تأمیناست که نیازهای مصرفی جامعه را 

هایی با حاصلخیزی زیستی  آورد که اکوسیستم این امکان را به وجود می ،این مقیاس. کند می

اگر میانگین مصرف . سان با یکدیگر مقایسه شوندمتفاوت و نواحی متفاوت دنیا در یک واحد یک

عدد حاصل بیانگر مساحت مورد نیاز برای  ،هر فرد از منابع را در تعداد افراد جامعه ضرب کنیم

ردپای . شود می آن جامعه گفته کل نیازهای جامعه خواهد بود که به آن ردپای اکولوژیک تأمین

 ،فراد چقدر باید مصرف خود را کاهش دهندشود که ا می اکولوژیکی این مسئله را متذکر

  .تکنولوژی شان را بهبود بخشند و یا رفتار خود را در جهت دستیابی به پایداری تغییر دهند

از ظرفیت کره زمین بیشتر شده است و  ،ردپای اکولوژیکی انسان بر روی زمین 4353از دهه 

ظرفیت زیستی  ور، میلیارد هکتار بهره 45جهان دارای . شود می سال به سال نیز این ردپا بیشتر

به ازای هر فرد ظرفیت زیستی  هکتار 61. 4میلیارد جمعیت کره زمین تقریبا  5است که برای 

میلیارد هکتار است یعنی متوسط  53به اندازه  وجود دارد در حالیکه رد پای اکولوژیک جهان

نده کسری اکولوژیک کره زمین این تفاوت نشان ده ،هکتار بهره ور است 11. 5ردپای هر فرد 

 5. 4به ها  انسان برای زندگی پایدار بر روی کره زمین در حال حاضر با شرایط موجود. است

  .سیاره نیاز دارند

با توجه به آمارهای موجود سرانه رد پای  ،استتر  وضعیت برای ایران از متوسط جهان هم وخیم

ـ  6. 5یعنی  هکتار است 1/3یت زیستی آن و سرانه ظرف 5347در سال  1/0اکولوژیک ایران 

در تمام  این شاخص در کشورهای اسالمی متفاوت است ولی تقریباً .کسری اکولوژیک دارد

از ظرفیت زیستی عبور کرده است و این کشورها  رد پای اکولوژیک MENAمنطقه کشورهای
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که این  نیازهای خود وابسته به واردات هستند تأمیندچار کسری اکولوژیک هستند و برای 

مناسب از های  گذاری سیاست از طریق کشورها. روند با افزایش جمعیت تشدید خواهد شد

 و تراکم غیر متمرکز کارآمدترهای  استفاده از تکنولوژی ،های شهری گاه جمله مدیریت سکونت

  .توانند ردپای اکولوژیک خود را کاهش دهند می

 اکولوژیک، کشورهای اسالمی، محیط زیست ها: کلیدواژه
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 همگرایی اقتصادی در جهان اسالم

 چکیده

ضرورتهای توسعه و اقتدار کشورهای اسالمی در نظر از  ،در عصر کنونی همکاری جهان اسالم

همکاری و ارتباطات اقتصادی کشورهای اسالمی نیز از مباحثی  ،در این راستا. شود گرفته می

به ویژه آنکه همکاری کشورهای . شود های فراوانی انجام می کوشش ،است که برای تحقق آن

های مذهبی  حاد و انسجام آنان را در زمینهتواند زمینه ات می ،اسالمی در عرصه مسائل اقتصادی

نقش آن . رود امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و داد و ستد به شمار می. و سیاسی نیز فراهم کند

به دنبال تسهیل مبادالت  ،اقتصاد جهانی. مبرهن است ،ها در اقتدارآفرینی برای اقوام و ملت

های  کشی از ملت ایجاد محدودیت و بهره بلکه هدف آن ،المللی برای همه کشورها نیست بین

گر در  برای کشورهای سلطه ،های اقتصادی هدف از تشکیل اتحادیه ،در این میان. تر است ضعیف

. تولید و سرمایه ملی است ،دفاع از حقوق و منافع تجارت ،راستای سلطه و برای سایر کشورها

کار و امکانات بالقوه نتوانسته است  بازار ،نیروی متخصص ،جهان اسالم با داشتن منابع طبیعی

 ،در میان کشورهای اسالمی. از نظر اقتصادی نقش قابل توجهی در اقتصاد جهانی داشته باشد

ها و استعدادهای متفاوت اقتصادی وجود دارند که هرکدام دارای  کشورهای مختلف با زمینه

الت و معامالت اقتصادی شوند و گسترش مباد های مهم اقتصادی در دنیا محسوب می پتانسیل

این پژوهش با روش  در. تواند منجر به توسعه کشورهای اسالمی شود میان این کشورها می

ای و رویکرد تحلیلی حاصل آمده است که ضرورت تشکیل اتحادیه اقتصادی جهان  کتابخانه

 . غیرقابل انکار است ،اسالم با توجه به نیازهای جامعه

 کشورهای اسالمی ،توسعه ،جهان اسالم ،صادیاقت ،همگرایی ها: کلیدواژه

 

  

                                                      

1 ـ   mahmoodvasegh@ut. ac. ir 

2 ـ   hamed. inanlu@ut. ac. ir 
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 راهبردها ،ها ظرفیت ،ها فرصت ،همگرایی شیعیان با علویان بالکان

 چکیده

باشند که به دلیل پیوند  گذار در منطقه بالکان میتأثیرهای مذهبی  جامعه علویان از گروه

السالم و همچنین قرار  اعتقادی و فرهنگی با شیعه و محبت قلبی آنان با ائمه طاهرین علیهم

سزایی  ـ از جایگاه و اهمیت بهها  گرفتنشان در داخل جغرافیای شیعه ـ به رغم تفاوت

 ،توان به عناصر مشترک می ،های علویان تاریخ و باورها و آیین ،با بررسی پیشینه. برخوردارند

به عنوان  ،اعتقاد به دوازده امام. های شیعه پی برد ات اعتقادی آنان از آموزهتأثیرها و  مشابهت

لذا بررسی دقیق وضعیت . شود میمحسوب « علویان»ترین رکن اعتقادی  اصلی ،مشخصه بارز

های  ها و تهدیدهای آنان در جنبه ها و چالش فرصت ،ها علویان بالکان و شناخت ظرفیت

 ،گامی مهم در راستای درک موقعیت این جمعیت و در نهایت ،...و اجتماعی ،فرهنگی ،اعتقادی

تبیین اصول کلی و  این مقاله درصدد. گردد ایجاد تعامل و ارتباط سازنده با آنان محسوب می

ها و تهدیدهای  گرایی و تعاملی علویان بالکان با جامعه شیعی و نیز بیان فرصت های هم ظرفیت

مشاهدات عینی  ،گیری از مطالعات میدانی با بهره ،پیرامونی و ارائه راهبردها متناسب با موضوع

ها و  خت جریانبه یقین شنا. باشد ای و روش تحلیلی ـ توصیفی می و تحقیقات کتابخانه

هم از  ،های گوناگون جامعه علویان بالکان و همچنین ایجاد تعامل مفید و سازنده با آنان ظرفیت

آثار ارزشمند و  ،اجتماعی و فرهنگی ،های سیاسی حیث اعتقادی و کالمی و همچنین جنبه

 . دستاوردهای بسیاری را برای کیان تشیع و جهان اسالم به همراه خواهد داشت

 راهبردها ،ها ظرفیت ،ها فرصت ،ها ظرفیت ،علویان ،بالکان ها: اژهکلیدو

 

  

                                                      

1 ـ   mdelavar1354@gmail. com 
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هندسه فضایی الگوی کارامد اقتدار و امنیتی دوساحتی فرازآینده 
 ای منطقه

 چکیده

 ،گفتمان و الگوی سیاست ،ایمان و معنویت را وارد هندسه ،دیانت ،انقالب اسالمی مسئله:

آفرین؛  آمیز حرکت روح شعائر شعورخیز شورانگیز و حکمت ،دیانت و ایمان. قدرت و امنیت کرد

 ،محوریت عزیمت و شعائر ،ساحت معنویت. آزادی و جمهوری اسالمی گردید ،استقالل

ی و فراملی وری و اثربخشی و اقتدار سیاسی و امنیتی مل های کارامدی؛ بهره ها و شاخصه شالوده

ایران را  ،پیشفرض: انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران. نظام جمهوری اسالمی ایران شدند

( ابزاری) گفتمان مادی ،ساحتی از ژاندارمی منطقه و حفاظت سلطه و منافع بیگانه و هندسه تک

نتی استبدادی و سلط ،قدرت و امنیت استکباری؛ وابسته ،سیاست( هؤمونی) و الگوی سیطره

ای جبهه مقاومت و  و اثر بخش فرامنطقهای  منطقه بخش مطلقه باز داشت و به مرکزیت الهام

فرایندی که . جریان فراگستر فزاینده بیداری و خیزش انقالب اسالمی فراگیر تبدیل ساخت

خود داشته و با گذار از گام اول مقدماتی  انداز فراز آینده سازی نوین اسالمی را در چشم تمدن

از ) روند سیاسی و امنیتی. راهبرد فرابردی گام دوم جهاد اکبر خویش را فرارو دارد ،سازی زمینه

آزاد و مردمی که جریان اوضاع منطقه همواره به نفع آن  ،معنوی دینی؛ مستقل( جمله دفاعی

بر این اساس . ی منطقه را نیز رقم خواهد زدشود آینده سیاسی و امنیت بینی می پیش. بوده است

 و در این راستا؛ 

ای  منطقه قدرت و اقتدار و امنیت ،نظام سیاسی) گفتمان و الگوی آینده ،هندسه» پرسش اصلی:

 باشد؟  چه می( آسیای جنوب غربی و جهان اسالم)

 چرا؟ چیست؟ چگونه؟  های فرعی: پرسش

گفتمان انقالبی اسالمی و  ،؛ هندسه فضاییای طقههندسه و نظام امنیتی آینده من»فرضیه: 

 مستقل( ائتالف تا اتحاد) شبکه فرازآینده؛( ابزاری) الگوی دوساحتی معنوی و مادی

 . «باشد انقالبی اسالمی می( داری مداری و مردم مردم) آزاد و مردمی ،(زادی درون)

                                                      

1 ـ   alirezasadra@gmail. com 

mailto:alirezasadra@gmail.com
mailto:alirezasadra@gmail.com
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مقاومت اسالمی امروزه تا آینده نه بخش  نظریه و نظام امنیتی انقالبی ثبات ،نگاه توضیح فرضیه:

 ،گری چندان دور در مقابله متقابل با هرم شوم سیاسی و امنیتی استکباری ـ امریکایی سلطه

گرا که  صهیونیستی ـ اسرائیلی اشغالگری و ارتجاعی ـ سعودی سلفی وهابی آشوبگری گذشته

 . قرار دارد ،ثباتی بوده موجب و موجد یا عین بی

جمهوری اسالمی ایران  ،تحلیل محتوایی پدیده انقالب ارش موضوع و مقاله:روش پژوهش و گز

المللی و جهانی  بین امتی تاای  منطقه و قدرت و اقتدار و امنیت ملی داخلی و خارجی و فراملی

 . مراجع و منابع مربوطه است ،از موضوعات

 منطقه ،آینده ،امنیت ،کارامدی ،فضایی ،هندسه ،الگو ها: کلیدواژه
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 مستقبل الحضارة ، الثقافة والقيم في العالم اإلسالمي

 المثاقفة مع الغرب ومقّومات الثقافة اإلسالمّية المحور
4

 صالملخّ 

بین مستهلک للثقافۀ الغربیّۀ وبین حیادی  اإلسالمیتمحورت الدراسۀ حول ما یتخبّط به العالم 

،فی  5307متستّر بالمثاقفۀ، ومصیر الثقافۀ القیمیّۀ وستقبلها فی عالمنا اإلسالمی فی أفق العام 

، وکان تسلیط الضوء على المشکالت التی یعانی منها القیم العلمانیۀ الرئیسۀ الحاکمۀظل 

للثقافۀ، ومن المنظور االسالمی، الذی یشکّل  المسلمون انطالقا من المنظور الغربی العلمانی

النّص القرانی المرجعیّۀ األساسیۀ لمعتقداته وسلوکیاته. اضافۀ الى االثر البالغ لالستشراق القدیم 

والمعاصر على الشریحۀ االجتماعیۀ النخبویۀ التی تلهث وراء الغرب بکل قنواته. الى جانب اآلثار 

االجتماعیۀ التی دخلت بعناوین مختلفۀ ومنها: حریّۀ المرأۀ،  المتروکۀ فی العادات والتقالید

التنمیۀ المستدامۀ، الحرّیات تحت عناوین الدیمقراطیۀ والتعبیر عن حق الرأی والمساواۀ خالفًا 

 لما هو موجود فی الشریعۀ االسالمیّۀ... 

ۀ من قبل الوالیات ادیّیاسی بعد الهیمنۀ االحین حول الغرب السّاب الغربیّآلراء بعض الکتّ تبیانو

ویقولون بموت الغرب العلمانی ،المستقبل رهین االنحدار الفکری  نّأۀ، مبیّنین المتحدۀ االمیرکیّ

ۀ، فیما ذهب بعضهم إلى اعتبار البدیل فی العالم هو ۀ لبعده عن االنسانیّاء انحداره نحو المادیّجرّ

  نسانی.قیم تحاکی البعد القیمی اإلنه من سالمی کقراءۀ احتمالیۀ لما یتضمّین اإلالدّ

ۀ لمعالجۀ کل المشاکل تنهض باالنسانیّ ماتسالمی من مقوّفضالً عمّا یکتنزه الدین اإل

لهیۀ التی تستقی مصادرها من القرآن بعادها، المتماهیۀ مع التشریعات اإلأۀ بکل یّالمجتمع

  .)ع(ۀ الشریفۀ وأحادیث األئمۀ األطهارۀ النبویّوالسنّ

  

                                                      
1- talebemail1912@gmail.com 

mailto:talebemail1912@gmail.com
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اإلسالمي بإيران  العالم ص المداخلة العلمية في مؤتمر مستقبلملخ
   8142 أفريل82و82يومي 

 

 قریبا المسلمین عدد وسیبلغ المسیحیۀ بعد العالم فی انتشارا األکثر الثانی الدین اإلسالم یعتبر  

 یطرح فکری أو أو دینی أو سیاسی ثقل یقابله ال هذا الزخم الدیمغرافی ولکن نسمۀ ملیاری

 الفضاء فی جلها واألزمات والصراع التوتر ،فبؤر والطرافۀ واإلضافۀ التمیز عوامل توفر رغم بدائل

منها و فیه الفرادۀ إلى نحتکم ال لکننا خصب اإلسالمی وتراثنا خصوصا والعربی عموما اإلسالمی

 المناظرۀ و الجدل أهل من اإلسالم علماء التی حدد معالمها (Polémique)نظریۀ الجدل

 علیها وتامر الرفوف وحبیسۀ موؤودۀ ظلت لکنها متماسکۀ وعملیۀ نظریۀ رؤیۀ وصاغوا والسجال

وفی الغرب  ، وطمعا خوفا الحقیقۀ وأعداء العلماء من قلوبهم بالمؤلفۀ معتضدین السیاسۀ أرباب

فی ظل فتوحات علمیۀ منقطعۀ النظیر وتطور   (Argumentation)جالحجا تبلورت نظریۀ

مشهود فی الفکر والسیاسۀ واالقتصاد والمجتمع ،وأضحت علما توسع نطاقه لیطال مختلف 

 مع یتعاملوا لم بأسالفهم تأسیا الحدیث العصر فی المسلمین حکام أن قطاعات المجتمع ،إال

 (Bricolage)والترمیق واالحتواء التوظیف شوائب من خالصا أو جدیا تعامال الحجاجیۀ رۀالظاه

 الجدل نظریۀ ،على باآلخر عالقته فی االسالمی العالم مستقبل استشراف فی المراهنۀ أن ونعتقد

  (Argumentation )الحجادلۀ: تسمیۀ علیه أطلقنا فیما الحدیثۀ الحجاج ومنظومۀ اإلسالمیۀ

 قیم وتثاقف خالق بین مرجعیتین تشترکان فی تکریسصل ناجع توا قد تکون کفیلۀ بمد جسور

 واإلقصاء الواحدۀ القطبیۀ ونظریۀ الجشعۀ العولمۀ تتحدى مشترکۀ حضاریۀ وبدائل إنسانیۀ

الوئام  یسوده عالم عن الحدیث یمکن عندئذ.اإلنسان محورها التی اإلسالمیۀ للقیم الممنهج

  .واالنسجام والسالم
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 التي تواجه العالم االسالمي أمنيا وسياسياالتحديات المستقبلية 

فی تسعینیات القرن العشرین حدثت عدۀ تطورات فی عدد من البلدان أدت إلى حصول تغیرات 

ات القائمۀ داخله، إقلیمیۀ ودولیۀ أثرت بشکل واضح وکبیر على وجه النظام العالمی وعلى التحالف

کان من أبرز وأهم هذه المتغیرات هو انهیار االتحاد السوفیتی وانفراط عقد دول المنطومۀ 

االشتراکیۀ، وصعود الوالیات المتحدۀ األمریکیۀ کقوۀ وحیدۀ لتحکم العالم وتؤسس النظام الدولی 

ظهور االستراتیجیۀ الجدید، ومن أهم هذه المتغیرات أیضاً سقوط النظام اإلقلیمی العربی، و

الشرق األوسط الجدید، والشراکۀ األوروبیۀ  ت مفاهیمالغربیۀ اإلسرائیلیۀ بدیالً عنه، فبرز

المتوسطیۀ، وتم عقد جملۀ من التحالفات األمنیۀ بین عدد من الدول محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً، 

الف إسرائیل القوی مع وتجلت الشراکۀ األمریکیۀ اإلسرائیلیۀ فی أقوى مراحلها، وکذلک ظهر تح

کل من إثیوبیا وجنوب السودان، وفی بدایۀ القرن الواحد والعشرین شهدت المنطقۀ العربیۀ 

مروراً بالعدوان اإلسرائیلی المتکرر على  5330احداثاً مهمۀ مثل الغزو األمریکی للعراق فی العام 

عود روسیا والصین واالتحاد ، وص5344فی بدایۀ العام  الى الثورات العربیۀ غزۀ ولبنان وصوالً

، وکذلک استمرار تداعیات األزمۀ السوریۀ االوربی وعودۀ مبدأ توازن القوى فی العالم 

 ،ونمو التنظیمات االرهابیۀ فی العالم فضال عن صعود الیمین الدینی المتطرف فی اوربا.والیمینۀ

رغم  وواضحۀ ومحددۀ ۀأسالمیمن أبرز مالمح المرحلۀ الماضیۀ هو غیاب استراتیجیۀ أمنیۀ 

وحدها  أسالمیۀ، واألخطر کان نزوع کل دولۀ الدعوات التی أقرتها أجتماعات المؤتمر االسالمی 

لصیاغۀ مفهوم وعمق استراتیجی ألمنها، وبروز القطریۀ والحلقیۀ أکثر فأکثر فی العدید من الدول 

دولیۀ وشعورها بالتهدید ، کل نتیجۀ عدم قدرتها على مواکبۀ التطورات والمتغیرات ال االسالمیۀ

هذا وفر المناخ المناسب للعدید من القوى الدولیۀ واإلقلیمیۀ فی التدخل إلیجاد عمق 

استراتیجی لها، بما فی ذلک إسرائیل التی تعتمد سیاسۀ خلط األوراق وتعقید خریطۀ الصراع فی 

فی المنطقۀ العربیۀ  المنطقۀ بما یحقق لها مکاسب سیوستراتیجیۀ، من خالل تعمیق الصراعات

حنى تظل هذه الدول منشغلۀ بخالفاتها مما یعیق مشروعها التنموی ویضعف من قدراتها 

فضال عن تنامی الصراع االیرانی الخلیجی وظهور ما الدفاعیۀ، ویستنفذ قوتها العسکریۀ المتنامیۀ، 

الدول االسالمیۀ یسمى الهالل السنی والشیعی ، والتی استغلته قوى دولیۀ وأقلیمیۀ لتفتیت 
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 .وأضعافها وغیاب مایجمعها

توضح صورۀ الدول  هناک تساؤالت مهمۀ تستحق أن تکون هناک أجابات واضحۀ عنها فضال أنها

 االسالمیۀ وحالۀ التراجع التی وصلتها

 لماذا یعیش العالم االسالمی أوضاعا غیر مستقرۀ ؟-4

 من المسلمین ؟% من المهاجرین فی العالم 53لماذا یمثل اکثر من -5

 لماذا تنخفض مستویات التنمیۀ فی الدول االسالمیۀ بشکل ملفت للنظر؟-0

 لماذا شابت العالقات االسالمیۀ مع دول الغرب التوترات والتقاطعات ؟-1

 أهم التحدیات التی تواجه العالم االسالمی :

هو إسرائیل،  میۀاالسالوجود إسرائیل: الشک إن أبرز تحدی یشکل خطراً على األمۀ  -أوالً-4

هذه الدولۀ التی تم زرعها فی قلب العالم العربی بهدف تمزیق أوصاله والسیطرۀ على بقعۀ 

جغرافیۀ مهمۀ جداً وذات دور سیوستراتیجی لخدمۀ مصالح الغرب، والوالیات المتحدۀ األمریکیۀ 

إنشائها بوجه خاص، ومن أجل ذلک خاضت إسرائیل حروب ومواجهات متعددۀ مع العرب، ومنذ 

حتالل فضال عن تبنت إسرائیل فی تعاملها مع جیرانها العرب سیاسۀ المحاصرۀ والتطویق ثم اال

وربما .تهدیداتها للدول االسالمیۀ ومنها أیران ومحاولۀ اشعال الصراعات بین الدول االسالمیۀ

لرئیس سیکون سیناریو صفقۀ القرن هو السیناریو االخطر فی المرحلۀ المقبلۀ. وکان قرار ا

االمریکی دونالد ترامب بنقل السفارۀ االمریکیۀ الى القدس رغم االعتراضات الدولیۀ واالعتراف 

 .بسیادۀ الکیان الصهیونی على الجوالن هو جزء من هذا المخطط التفتیتی

: وهی قضیۀ قدیمۀ حدیثۀ، أی أنها مسألۀ مزمنۀ الیبدو أن واالسالمیۀ  اإلنقسامات العربیۀ -ثانیاً

مقاربۀ عالجیۀ فی المستقبل القریب، ونحن هنا النتحدث عن اختالف المصالح وتباین لها 

المواقف بین الدول، فهذه األخیرۀ حالۀ تعبر عن أعراض التشارک والتکامل والتعدد والتنوع، وهی 

فی هذا السیاق أعراض صحیۀ البد منها للتعافی والنمو، نحن نتحدث عن تحول التباین فی اآلراء 

، حین تنتقل من وضع الحوار وصوال الى حالۀ القطیعۀ  لحالۀ الصحیۀ إلى الحالۀ المرضیۀمن ا

مع مالحظۀ أن ، ۀعنیفال ۀمیدانیالى المواجهۀ ال الحلول بل وصل االمر أحیانا وصوال الى

المؤتمرات االسالمیۀ فی السابق کانت تصل الى نتائج أیجابیۀ للتوافق وحل النزاعات ، وصل االمر 

 ن الى غیاب لهذا الدور وتنامی الخالفات واالنقسام بشکل ملفت للنظر.اال
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من اضطرابات سیاسیۀ وفکریۀ واجتماعیۀ  االسالمیۀالتطرف و اإلرهاب: تعانی معظم الدول  -ثالثا

فی حالۀ من  االسالمیۀودینیۀ تسبب التطرف والعنف األمر الذی أدخل الکثیر من األنظمۀ 

عات األهلیۀ، وقد أدت حالۀ االنسداد الفکری إلى انقسام الدول الفوضى والحروب والصرا

ما ب االمرإلى عدۀ کیانات طائفیۀ ومذهبیۀ وعرقیۀ ومناطقیۀ، بحیث وصل  االسالمیۀوالمجتمعات 

 الدول االسالمیۀیهدد بتفکک وتشرذم المنطقۀ إلى دویالت وکانتونات، والتطرف الذی یواجه 

ان هو األبرز، لکن هناک التطرف السیاسی والثقافی واالجتماعی لیس فقط تطرفاً دینیاً وإن ک

والتطرف القومی، هذه األشکال من التطرف تطفو فترۀ ثم تخفت لیظهر أحدها ویتراجع اآلخر، 

وغالباً مایکون ذلک بسبب رد فعل على تطرف آخر، أو یکون شکالً من أشکال االحتجاج على 

دد ینتشران فی مجتمعات تکثر فیها مظاهر التخلف االعتدال، لذلک نجد أن التطرف والتش

والجهل واألزمات حیث تختلط العصبیۀ بالقبلیۀ بالخرافۀ واألحکام القطعیۀ النهائیۀ مع الروح 

االسالمیۀ ، والننسى االجندۀ الدولیۀ التی انشات العدائیۀ، وهو مناخ توفره المجتمعات 

دۀ وداعش والنصرۀ وتنظیمات أخرى وربما التمهید التنظیمات االرهابیۀ بواجهات أسالمیۀ کالقاع

لتنظیمات جدیدۀ تکفیریۀ اکثر تطرفا وعنفاً لتنفیذ أجندات لتشویه صورۀ االسالم ، ولکن االمر 

ربما لم یحسب بشکل صحیح الن هذه االجندۀ انقلبت على صانعیها فکانت تفجیرات بروکسل 

لدبابیر أو مصیدۀ الجنۀ (بتسهیل ارسال وباریس ولندن ودول اخرى واثبت خطا نظریۀ )عش ا

المتطرفین من دولهم الى العراق وسوریا للتخلص منهم ، حیث عاد هؤالء المتطرفین الى دولهم 

بعد انتهاء مهماتهم فی العراق وسوریۀ وقاموا بتفجیرات فی دول اوربیۀ عدیدۀ فضال عن صعود 

االعتداء على المساجد فی  التطرف بشکل ملفت الطراف مسیحیۀ ویهودیۀ کما حدث فی

 .نیوزلندا وبریطانیا وکندا وفرنسا

 رابعا : الصراع الشیعی السنی 

ربما هذا العامل من العوامل المهمۀ الذی ساهمۀ فی أضعاف المنظمۀ االسالمیۀ وتوحدها ، حیث 

تصاعد هذا الصراع بشکل خطیر وأحدث انقساما کبیرا استفاد منه أعداء االسالم ووظف هذا 

صراع بشکل خطیر فی أذکاء الفتنۀ وغیاب المواقف الموحدۀ وظهر تیارات متطرفۀ فضال عن ال

طرح دول اسالمیۀ نفسها لقیادۀ العالم االسالمی بعیدا عن التنسیق والتعاون وغیاب لغۀ الحوار 

 .مع ضعف المنظمات االسالمیۀ التی اصبحت ادوات طیعۀ بید هذه الدول

 کیل التکتالت خامسا : الصراع السیاسی وت
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فی العالم الجدید تلجا الدول الى أقامۀ تحالفات وتکتالت لضمان التکامل االمنی واالقتصادی 

والسیاسی کما هو حال االتحاد االوربی ، وکان بامکان الدول االسالمیۀ تحیقی هذا التکامل 

واتخاذ مواقف سیاسیا وأقتصادیا وأمنیا لتشکیل قوۀ عالمیۀ الیستهان بها من حیث عدد الدول 

موحدۀ اتجاه التهدیدات ، ولکن المالحظ ان الصراعات السیاسیۀ فی الدول االسالمیۀ زادت من 

 .خالۀ االنقسام والصراع وغیاب الرؤیۀ الموحدۀ وسط تنامی الخالفات والتقاطعات

 الحلول:

على  تفعیل عمل المنظمات االسالمیۀ کالمؤتمر االسالمی أو انشاء منظمات جدیدۀ تأخذ -4

 عاتقها أزالۀ الخالفات ووتفعیل موضوعۀ تقار ب المذاهب وحوار الحضارات.

وتکون هذه المؤتمرات سنویۀ وبمحاضر متفقۀ علیها وتفعیل نظام التصویت بما یشکل حالۀ الزام 

 للقرارات الصادرۀ

 قرنوضع الیات جادۀ لمواجهۀ التمدد الصهیونی فی المنطقۀ والوقوف بوجه مایسمى بصفقۀ ال-5

التاکید على قضیۀ فلسطین کقضیۀ جامعۀ للعرب والمسلمین کحق مشروع للشعب -0

 الفلسطینی 

أیجاد تنسیق أمنی مشترک لمواجهۀ التهدیدات لالفکار والتنظیمات االارهابیۀ وضبط الحدود -1

 وتفعیل العمل االستخباراتی المشترک

ۀ فضال عن المنابر الدینیۀ االخرى التصدی للمنبر الدینی المتطرف بجمیع اشکاله المذهبی -7

 المتطرفۀ غیر االسالمیۀ

 .ایجاد تعاون وتکامل اقتصادی بین الدول االسالمیۀ بما یعزز من قوتها وتفعیل الأرادتها -6

 تحقیق مبدأ االمن الغذائی بین الدول االسالمیۀ  -7

االسالمیۀ ، من هذا أن قضیۀ المیاه تشکل تهدیدا حقیقیا للدول فی العالم ومنها الدول  -1

 .المنطلق یجب ایجاد استراتیجیۀ اسالمیۀ لالمن المائی فی هذا الدول

أیقاف هجرۀ المسلمین الى الدول الغربیۀ عن طریق أیجاد بیئۀ أمنۀ وحیاۀ اقتصادیۀ وتحقیق  -3

 .مبدأ الحریات لشعوب الدول االسالمیۀ
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The Effective Economic Factors on Development of 

Islamic Banking in European Countries 

Roxana Niknami
1
, Assistant Professor, Department of Regional Studies, Faculty of 

Law and Political Science, University of Tehran 
Abstrac  

Today, about 54 million Muslims live throughout Europe, However, the lack 

of conformity of Western banking laws with the principles of the Shari'a of 

Islam has created a form of financial exclusion for them. Europe needs the 

micro and macro capital of the Muslim community. Accordingly, in the last 

three decades, we have witnessed the expansion of the Islamic banking industry 

in Europe's financial markets. The first European effort in this area was the 

establishment of an "Islamic Finance House" in Luxembourg and later "Islamic 

Bank International of Denmark" in 1983. In this regard, some banks have 

provided services based on Islamic law. It should be noted that the factors 

affecting the emergence of Islamic banking in Europe are very different from 

the emergence of this industry in Islamic countries and it is quite economical. 

The key question is which economic factors have contributed to the expansion 

of this market and how far this market has growth potential in Europe. The 

hypothesis of this study is that, given the limited vulnerability of Islamic banks 

to the European financial crisis and the increase in the Muslim population, 

which has led to the arrival of capital to the continent of Europe, a new market 

has emerged for the Islamic banking industry. This market is based on two 

elements of Islamic interest free banking and risk management. This banking 

system is different from the conventional banking system. Accordingly, 

European countries can increase investment opportunities in their homeland 

based on Muslim capital. The tools used to develop the methodology include 

the legal doctrinal analysis and axiology . 

KeyWords: Islamic Banking, Conventional Banking, Interest Free Banking, 

Risk Management, Europe, Shari`a 
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Islamic cultural diplomacy: A civilization cycle from the 

past to present to the future 

Maria (Mary) Papageorgiou
1
, Political science and International Relations, 

University of Minho, Portugal 

Abstract 

 The emerging multipolar international system holds new challenges for all 

the states across the globe. Power politics, economy, climate change constitute 

the agenda of states in their diplomatic endeavors with fellow allies or through 

multilateral co operation. Middle East is a region with rich and turbulent history 

and the Islamic world needs to adjust in the new realities but also to show 

elements of goodwill. West is experiencing fear for Islam and disapproval. 

However there is a lot of misconceptions about Islam and the Islamic world in 

the west but also a lack of cooperation among Muslim countries . 

As part of the international community a new challenge is to bring West 

closer to the East but also East closer to the East. A mean to achieve that for that 

is through soft power Joseph S. Nye has made the renowned distinction between 

the two, describing 'soft power' as: "The ability to persuade through culture, 

values and ideas, as opposed to 'hard power', which conquers or coerces through 

military might". And the tool for such development is through cultural 

diplomacy. Islamic countries are way back in tourism preference, cultural 

exchange even food tasting . 

Cultural Diplomacy either formally or informally was practiced for 

centuries. Explorers, traders and artists acted as cultural promoters over the 

centuries facilitating a form of cultural exchange in fields such as art, sports, 

literature, music, science, trade, technology and beyond. There should be 

initiatives to develop innovative and creative approaches for the enhancement of 

dialogue . 

Keywords: Culture, cultural diplomacy, co operation, Orientalism, diplomacy 
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SHAMADIYAH RITUAL AND THE RESURRECTION 

OF ISLAMIC ESCHATOLOGY IN ACEH 

M. Hasbi Amiruddin
1
, Professor at State Islamic University of ArـRaniry, Banda 

Aceh, Indonesia,/ director of Persian Study Center  

Syamsul Bahri
2
, Lecturer at Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama 

Aceh/ staff Persian Study Center 

Abstract : 

This research focused on the study of Majelis Ta’lim Sirul Mubtadin and its 

influence on the socioـcultural and religiosity of the people of Pidie Jaya, Aceh 

Province, Indonesia. The data collection technique was done through participant 

observation, interview, and documentation study. The data obtained were 

qualitatively analyzed while the presentation was done informally (narratively) 

The results showed that the people of Pidie Jaya district were interested in 

joining theMajelis because they belive that when they died, the entire member 

(jamaah) of Majelis Ta’lim Sirul MubtadinAceh will pray for them 

(shamadiyah). The shamadiyah ritual has played an important role as an Islamic 

movement conducted by the chairman of Sirul Mubtadin. These include the 

latest Islamic movement in the Islamic cultural tradition of Aswaja version. 

Therefore, the number of jamaah of Sirul Mubtadin always increase . 

Majelis Ta’lim Sirul Mubtadinhas influenced the rise of the Muslim group 

whose life is more ukhrawi, which the researcher call it as the Islamic 

Eschatology Movement. Islamic Eschatology Movement is a movement of 

Muslims to find the metaphysical image (postـdeath) in a profane world 

conducted by the board of Majelis Ta’lim Sirul Mubtadinby inviting people to 

be the permanent jamaah through the practice of shamadiyah ritual (salvation) 

as an intermediary medium. The results of this study also rejected the view that 

Indonesian Muslims are entering the phase of Islamic Populism . 

Keywords: shamadiyah, Majelis Ta’lim Sirul Mubtadin, islamic eschatology 
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Abstract 

The paper covers in part one an introduction on nurturing innovation in 

sciences, technology, higher educations, industry and societies. Whereas part 

two reports on a laboratory experimental test results of a research aiming at 

developing a new cold bituminous emulsion mixtures (CBEM’s) containing 

United Utilities fly and bottom ashes namely UFA, and UBA produced from 

incinerated domestic and industrial by-products waste water sludge from around 

the North West of Liverpool, UK. The results are compared with those results 

of the same testing programme executed on traditional control cold mix asphalt 

containing; i) Limestone filler [L. F]. Road engineers currently restrict the use 

of cold mix asphalt containing conventional L. F for use in walkways and light 

trafficked roads and ii) Ordinary Portland Cement OPC used in European 

countries such as Germany and France as a replacement of the conventional 

Limestone filer in cold mix asphalt. This mix can be both used in light and 

heavy trafficked loads in the said countries and, in addition, the results are 

compared with those results of the same testing programme executed on 

conventional hot mix asphalt [HMA] accepted by road engineers for use in road 

and highways pavement construction in the UK and EU countries. The main 

objectives of the experimental works were to investigate the improvement in 

mechanical, durability properties of the CBEM’s containing United Utilities 

Flay and Bottom ashes [named in this research project as CMA-UU] as full 

replacement of L. F in cold mix asphalt [CMA-L. F]. The mixtures properties 

reported in this paper are; indirect tensile stiffness modulus, ITSM, Creep 

stiffness and Wheel Track Test. The results have shown comparative 
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mailto:professoralnageim@gmail.com


 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

544 

mechanical properties of CMA-UU to HMA, mixtures already approved by 

road engineers for use in roads and highways constructions. Furthermore, the 

new CMA-UU developed from United Utility ashes and used as a replacement 

of limestone filler in traditional CMA, achieved outstanding results compared 

with traditional CMA containing Lime stone filler. Therefore, this report 

introduces new four CMA-UU having outstanding properties/ characteristics in 

addition to the followings; highly cost effective compared with the use of HMA, 

, More environmental friendly as detailed in the main body of the report and 

Has extremely less CO2 emission in its manufacturing and laying process, has 

no health and safety issues due to no fumes and high heat at both manufacturing 

and application process.  

Keywords: sand cement mortar, compressive strength, XRD analysis, 

secondary cementatious materials, fast curing cold mix asphalt.  
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The Power of Narratives in Conflict and Peace: The Case 

of Contemporary Iraq 

Moritz Ehrmann, Crisis Management Initiative 

Gearoid Millar, University of Aberdeen  

Introduction 

The recent history of Iraq has been difficult. Since the regime of Saddam 

Hussein in particular, deep divisions in Iraqi society have been aggravated, 

culminating in the effective partition of the country into three separate and 

mutually hostile entities a decade after Hussein was ousted, in 2014.
1
 These 

three entities include areas controlled by the Iraqi government, territories 

controlled by the so-called Islamic State (IS), and the region controlled by the 

government of the Kurdistan Autonomous Region. Like in many conflicts 

around the world, in the Iraqi case the development of antagonistic narratives 

between in- and out-groups was crucial to fuelling and igniting the violence. As 

will be described, over a relatively short period historical events gave rise to 

three different kinds of narratives which defined the relationships between these 

groups; victimhood narratives, divisive narratives, and violent narratives. 

Together these narratives legitimated and promoted the violent conflict that 

would ensue. With a focus, therefore, on the population of Sunni confession, the 

first part of this paper will focus on how such narratives were expressed 

amongst ordinary Iraqi citizens during the period leading up to and during the 

culmination of violence in 2014.  

However, the paper will then also explore how these narratives among the 

Sunni confession evolved from inflammatory expressions and justifications of 

violence (and even terrorism), towards increasing self-reflection and 

expressions of reconciliation. Over time, and in response to the violence which 

occurred between the in- and out-groups, different forms of narrative emerged, 

first more nuanced narratives, then the first hints of reconciliatory narratives, 

and finally, unifying narratives. These alternative and pro-peace forms of 

narrative opened the door for attempts at conflict transformation from within 

and supported efforts by international actors to engage with and facilitate such 

attempts to deconstruct the in-group/out-group dichotomy. The paper, therefore, 

                                                      

1- While Iraq doesn’t represent an ethnic and religious mosaic as complicated as 

Lebanon or Syria, the country is divided into two major parts ethnically and religiously. 

The Shia majority forms about 65% of the population against 32% Sunnis. Kurds who 

are mostly Sunni form about 20% of the population in 2019 while the rest are Arabs.  
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explores the complex interweaving of historical events and vocalized narratives 

in the construction of conflicting promoting in-group vs. out-group dynamics, as 

well as the central role narratives play both in breaking down such dynamics 

and as an indicator of when international intervenors can have the most positive 

impact on conflict transformation. Excerpts of interviews taken over the course 

of one year, and mostly in Baghdad city and province, are used throughout the 

paper to illustrate these trends.  
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Social Developments in the Islamic World - Urbanism 

and development: Use of Resources and social-cultural 

implications of the use of resources in Kerman, South-

Eastern Iran” 

Dr. Wulf Frauen 

Abstract 

The overall topic of the presentation is socio-cultural dynamics in the use of 

resources in accordance with the understanding of resources of the SFB 

1070, for which a social-anthropological field study is currently carried out 

in the Kerman Province of Iran. Resources are defined as tangible or 

intangible media used by protagonists to create, sustain or vary social 

relations, units and identities. This definition abolishes the separation 

between natural and cultural resources. In this understanding, also resources 

that are taken from nature are affected and defined by cultural activity. In 

principle it is assumed that resources do not appear isolated, but instead as 

part of what we call resource complexes - a combination of objects, 

individuals, knowledge and practices. Thus, the resource use includes the 

exploitation and production, as well as preparation, refining, distribution and 

use of socially relevant resources and resource complexes. It triggers 

specific dynamics, multidimensional processes of change, which affect 

certain parts of a society or society as a whole. 

The presentation will give an overview over the socio-anthropological 

project, which is currently carried out in Kerman Province in cooperation 

with the Iranian Culture Heritage, Handicraft and Tourism Organization 

(ICHHTO) and the Archaeological Survey Project in Hormuzgan. The basic 

research question is which Resource Complexes and networks are used 

today to promote and advance inner-regional and interregional trade. 

Namely, it is today’s use and trade of stones in the region that is at the centre 

of the investigation, and how this affects and shapes the social and economic 

life of the region. The presentation will show the results of the first year of 

the study and thereby present the drastic changes which the rural districts in 

the mountains of the Kerman Province go through. 

The presentation will also show in which way globalisation affects 

seemingly isolated places in Iran and beyond in the Islamic World. It will 

thereby demonstrate that urbanisation is a multidimensional process that can 

be reversed, if specific circumstances are given.  
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The generational paradigm as a key to Saudi transition 

power structure 

Fatiha Dazi-Héni : Irsem 

 sciences Po Lille 

Abstract 

Since King Salman came to power as the legitimate successor to his half-

brother, late King Abdullah, who died on January 22 2015, we are 

witnessing an unprecedented political transition of the Saudi monarchy 

power structure. The Saudi Kingdom used to be a resilient dynastical 

monarchy since his founder, King Abdul Aziz Bin Abdurrahman Al Saud, 

known as Ibn Saud, aimed to create it as the third Al Saud State. 

Our approach assumes at first that King Salman and his favourite son, crown 

prince Mohammad Bin Salman (MBS), share the same analysis of an 

ossified political structure that needs to convert into a vertical decision-

making process focused on the prince himself rather than within the royal 

family as the legitimate system. It indicates also the firm belief of both 

leaders that the ancient system was unable to enhance any new dynamic for 

the country.  

This communication aims thus first to stress how both main central figures 

of the Al Saud monarchy rebuilt a renewed legitimacy in order to 

consolidate the new vertical framework of the monarchy that used to be 

dynastic and horizontal. Second, I shall discuss how the generational 

dimension is a key factor to urge for a new political economy. Third I’ll 

discuss how much the new vertical and personal approach of the Saudi 

monarchy influences its regional policy orientations..  
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The future of the relationship between Europe and the 

Middle East 

Agnès Levallois, SciencesPo and Research Fellow, Foundation for Strategic 

Research (FRS) 

Abstract  

The relationship between Europe and the countries of the Middle East has 

changed considerably since the independence of the countries and the 

decades of the Cold War and the United States became the most influential 

world power. There is a kind of irony of history because Europe which 

played a main role in creating the modern Middle East has a lot of 

difficulties to have a policy in the face of the new regional geopolitics. 

In the last few years, Europe had to face internal and external crises. 

Internally because of the Brexit and externally, it has failed to adopt a 

comprehensive dealing with the post-Arab uprisings regional turmoil 

including migratory flows, terrorist threats and civil wars from Syria to 

Yemen. 

The European Union aims to have a foreign policy in the region but it’s 

difficult because of different position from all member states. It is 

particularly the case on the Israeli-Palestinian conflict after the will of some 

European member states to follow the American position on Jerusalem. 

There is another challenge for the EU which is the situation in Syria. All 

member states agree on emergency responses, but the question is how to 

connect humanitarian support with long term political goals. How can EU 

help Syrian people without helping Assad’s regime? 

The situation is different vis a vis the Arabian Peninsula: the European 

Union focuses on economic and security fields and the EU has initiated, for 

example, two regional forums: the EU-GCC dialogue on economic 

diversification and the EU-GCC Clean Energy Technology Network. 

But the EU faces a challenge which is to pursue balanced engagement in the 

Arab Peninsula countries and Iran. After the US withdrawal from the 2015 

nuclear deal with Iran the EU made its best to preserve the agreement 

because it considers that is important for the collective security. 

The EU does support the Joint Comprehensive Plan of Action of 2015, 

because it constitutes a diplomatic framework that includes multiple 

provisions to closely monitor Iran’s compliance and because it is ultimately 

beneficial for regional stability. The deal is also important to prevent a 



 )ش(  4141چکیده مقاالت همایش آینده جهان اسالم در افق 

 

547 

competition in the region and to prevent a major security crisis in the Middle 

East. 

European states continue to struggle with the balancing act of working 

together to augment and reinforce their geopolitical strength while 

maintaining their own national and regional interests; it’s clearly the case 

after the decision of countries like Germany, Finland, Norway and Spain to 

block arms sales to Saudi Arabia because of the war in Yemen but France 

and Great Britain have no intention to take similar measures. 

European Parliament election in May will probably change the face of 

Europe and by the way the future of the relationship with the Middle East. 
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The Future of Science in the Islamic World in the 

Horizon of 2035 

Ahmad Farouk 1 

Abstract 

Muslim intellectuals have been asking this question since the middle of the 

19th Century on why the Islamic science and philosophy that once had 

enlightened Europe could have declined. Some argued that this was mainly 

due to the incursions of the Mongol on Muslim lands but some pointed to a 

more recent phenomenon as colonization to be the main culprit. But there 

have been arguments that this decline and technological backwardness was 

due to the failure of Muslims to embrace the rationalist thinking of Ibn 

Rushd but instead succumbed to the mystical way of life and doctrine of pre-

destination and fatalism of al-Ghazali. And if we intend to anticipate a bright 

future of science and technology in the Islamic World, then we must first 

address this issue of stagnation of Muslim civilization especially in the 

realms of science and technology. This paper will look at the empirical 

evidence to evaluate the decline in the scientific output and suggest a 

plausible solution to end this stagnation. Could rejuvenation of “Islamic 

rationalism” in the same sense and principles of the Mu’tazilite thinking that 

postulates the harmonious relationship between reason and revelation which 

is guaranteed by the allegorical interpretation of the Qur’an become the 

antidote for this intellectual sclerosis and propel the philosophy and 

advancement of Islamic science and technology in the new horizon? This is 

perhaps, the most crucial issue that needs to be resolved especially among 

the Muslims in the Sunni world before we could advance in the future. 

 

. 

  

                                                      

1 - Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa is a Founder and Director at the Islamic Renaissance 
Front (IRF), Kuala Lumpur, a think-tank advocating reform and renewal and the 
empowerment of the intellect. This paper is to be presented at the International 
Conference on The Future of the Islamic World in the Horizon of 2035 at the University 
of Tehran, Tehran, Iran on the 28-29 April, 2019 
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The Future of the Turkish Iranian Relations: Economic 

Integration for Regional Order 
Hakki Uygur 

Turkey and Iran as the main and major powers in the region have long 

history of relations. During the last hundred years challenges and threats of 

the both countries have been almost identical. Post imperial and non-Arab 

Muslim countries with multi ethnic groups, under the Soviet threat during 

the cold war are facing the same challenges recently too. While some third 

sides emphasizing the differences and disputed facts such as sectarian 

disagreements or regional competition between the two, regional 

developments show that while Tehran and Ankara share common position, it 

is very difficult to impose any kind of policy from outside, as Qatari 

blockade and Iraqi Kurdistan referendum indicated very clearly.  

Having said that, realistically, the structure of the countries and international 

political system make hard to establish a strategic partnership between the 

two in political and security levels. However, in economic area since Turkey 

needs large energy resources to consume inside the country and can offer 

Iran large economic and trade partnership which have lots of benefits for 

both sides. Free trade agreement, for example, could lead to establish a new 

regional order in middle term, considering Turkey and Iran frequently are 

being compared with Germany and France in European Union. This kind of 

collaboration could pave way to larger regional free trade area soon. 

Without no doubt such kind of cooperation would ease tensions in the region 

and help to solve the problems much easier than by political or military 

tools. 
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After its current setback, any role for Political Islam in 

charting the future of the Arab World? 

Mohammad Affan 

Research Fellow at Al Sharq Forum 

Shortly after the military coup in Egypt in 2013 and resignation of the 

Ennahda’s troika government in 2014, many scholars hastily started to talk 

about the end of Political Islam phenomenon. Suffering from bloody 

crackdowns and witch-hunting campaigns in many Arab countries, 

significant erosion in its popular support, and organizational fragmentations 

and divisions, Political Islam in the Arab World seems to enter into a phase 

of decay. 

On the contrary, other scholars still believe in the “Islamist phoenix” that 

can always rise up again. They based their argument on some historical 

precedents, as well as a few indicators driven from recent polls results. 

My contribution will be an attempt to evaluate the possibility and the nature 

of the future role of Political Islam based on a middle ground between the 

two opposing views. Definitely, Political Islam in the Arab World is passing 

by a very critical situation and is facing life-threatening challenges. 

However, it still retains some of its potentials that may enable it to become a 

major regional socio-political actor again. These potentials, though, will not 

be transformed into political gains spontaneously. Many organizational and 

contextual prerequisites need to be fulfilled first; otherwise, the Political 

Islam wilderness period can last indefinitely. 
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Risk Assessment of Geo ـ Hazards and Post ـ Earthquake 

Fire in Tehran 

Abstract 

Tehran is one of the most hazardous metropolises of the world in terms of 

the risk of different natural disasters (e.g. earthquake, flood, subsidence, 

drought, landslide, fire following earthquake, etc.). On the other hand, 

Tehran has over 8,700,000 populations with a mixture of old non ـ resistant 

structures as well as modern high ـ rise buildings which affect the 

vulnerability of this city. Risk of natural hazards is usually defined as below: 

Risk = Hazard * Vulnerability * Exposure 

in which Hazard represents the probabilities and intensities of a disaster. 

Vulnerability can be considered in terms of technical, physical, 

organizational, psycho ـ social or economic vulnerabilities and the Exposure 

is the number or the amount of a target which is considered as elements at 

risk such as the population of a city. 

In this study, for the city of Tehran, the hazard assessment of earthquake, 

flood, landslide and subsidence are performed to derive an overall multi ـ 

hazard map. Then, by combining the overall multi ـ hazard map with the 

distribution of non ـ resistant structures as the vulnerability factor and the 

population density as the exposure term, a risk map of the multi ـ hazards is 

prepared. The risk map of the multi ـ hazards in Tehran indicates that the 

central and southern regions of the city are located at a higher risk zone than 

other regions, so that the central and southern regions need a closer attention 

in disaster risk reduction plans. 

In addition, during the recent years, several researchers have attempted to 

model and assess the post ـ earthquake fire in urban areas (e.g. the studies by 

Cousins et al. 2002; Scawthorn 2012 and Li et al. 2014). The recent serious 

fire incidents in single tall buildings in 2017 such as the fire in the Plasco 

Building in Tehran and the Grenfell Tower in London , draws our attention 

to the fact that how resilient will urban areas be in case of an extensive post ـ 

mailto:mzare@iiees.ac.ir
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earthquake conflagration? Therefore, modeling of the risk of earthquakes 

and their subsequent fires should be regarded as an important issue in 

disaster risk reduction strategies in urban areas, especially in the 

metropolises and large developing cities like Tehran.  

In this paper, we have attempted to model the risk of probable post ـ 

earthquake fire in Tehran. At first, the earthquake hazard map was prepared 

by preparation and combination of two maps: a PGA map with 475 years 

return period for surface deposits using the probabilistic seismic hazard 

analysis and fault rupture hazard map. Then, a human exposure map was 

provided in terms of population density according to the latest census of Iran 

(Statistical Center of Iran, 2017). In the next step, the raster maps of several 

vulnerability factors were depicted with the pixel sizes of 50*50 meter in the 

ArcGIS software, and by aggregating these maps, an overall vulnerability 

map was prepared. Finally, by multiplying the hazard map with the 

vulnerability and the exposure maps, the risk map of the post ـ earthquake 

fire was prepared for Tehran which indicates that the central and southern 

regions of this city are located at a higher risk zone. 

 

 


