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ABSTRACT
The geography of the Islamic world includes various intensifying factors
which, considering the specific conditions of the regions in which the Islamic
countries have developed, are mostly capable enough to have serious effects on
the realization of the new Islamic civilization due to their being of doubled
significance. This article has been written by studying the extent of the
intensifying factors of the geography of the Islamic world on the realization of
the new Islamic civilization, as well as with the aim of identifying those factors
in the Islamic world. The method used in this research is descriptive-analytical.
However, it uses survey method for the purpose of analyzing the variables.
Considering the criteria and indicators determined in the analysis, we decided
that from among indicators, those such as the Muslim population, the solidarity
of Islamic countries, the geostrategic conditions, and the resources and
reserves of energy are more effective in bringing about unity and solidarity and
power in the Islamic world than other ones in order to achieve the objectives
related to realizing the new Muslim civilization. Generally speaking, the
intensifying forces of geography of the Islamic world world are effective only
when the human factors can play their role very well, in that these factors have
always been existed, and forever they will exist. The aligned and applied
policies adopted by the human force (the resolute nations and authoritative
states) is the very thing that is capable of converting these factors into a power
for the Islamic world; otherwise, these factors can cause the geography of the
Islamic world to be dominated by the great powers, something that has been
true in the past and is mostly so today.
KeyWords: intensifying factors; geopolitics; the Islamic world; the new
Islamic civilization
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تأيید مقاله1399/10/29 :

دريافت مقاله1398/10/10 :
چکیده

جغرافيای جهان اسالم دارای عوامل متعدد برترساز در جهان کنوني است که باتوجه به شرایط خـا

منـای ي کـه

کشورهای اسالمي در آن گسترش یافتهاند ،اغلب آنها دارای اهميت و حساسيت مضاعفي هستند که ميتوانند بـر
تح ق تمدن نوین اسالمي تأثيرات جدی بگذارند .این م اله با بررسـي ایـن موعـوم زميـتان تأثيرگـذاری عوامـل
برترساز جغرافيا جهان اسالم بر تح ق تمدن نوین اسالمي) و با هدف اصلي شناسایي این عوامل در جهان اسـالم
به رشته تحریر درآمده است .باتوجه به تأثيرشـگرف برخـي از ایـن عوامـل ماننـد جمعيـت مسـلمانان ،يوسـتگي
جغرافيایي ،ن اط حساس و راهبردی ،منابع و مخازن و ذخایر انرژی کشورهای اسـالمي در معـاد ت بـينالمللـي،
جهان اسالم ميتواند با بهرهگيری از سياستهای همسو و هماهنگ و تأکيـدبر مشـترکات در آینـده شـاهد تح ـق
تمدن نوین اسالمي موردنظر امامين ان الب اسالمي باشد .روش تح يق در این ژوهش ،توصيفي ،تحليلـي اسـت،
ولي برای تجتیهوتحليل متغيرها ،از رویکرد يمایشي اسـتفاده شـده اسـت ،باتوجـهبـه شـاخ هـا و مـال هـای
تعيينشده در تجتیهوتحليل به این نتيجه رسـيدیم کـه شـاخ

هـای جمعيـت مسـلمانان ،يوسـتگي کشـورهای

اسالمي و موقعيت ژئواستراتژیک و معادن ،مخازن و ذخایر انرژی بين سایر شاخ ها دارای اثـر گـذاری بيشـتری
بر وحدت و انسجام و قدرت جهان اسالم درجهت نيل به اهداف تح ق تمدن نوین اسالمي ميباشد .بـهیـورکلي
عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم درصورتي ميتوانند تأثيرگذار باشند که عوامل انساني بتواننـد ن ـش خـود
را بهخوبي ایفا کند؛ زیرا این عوامل یبيعي هميشه بوده و خواهند بود .آنچه که ميتوانـد ایـن عوامـل را از حالـت
بالفعل به بال وه تبدیل کند ،سياستهای همسو و کاربردی است که بهوسيله نيروی انساني زیعني ملتهـای بـااراده
و دولتهای مست ل و م تدر) اتخاذ ميگردد و ميتواند این عوامل را به عامل قـدرت جهـان اسـالم تبـدیل کننـد،
درغيراینصورت ،این عوامل خود ميتواند باعث سلطه قـدرتهـای بـترب بـر جغرافيـای جهـان اسـالم شـوند.
کمااینکه در گذشته و حال اکثراً اینگونه بوده است.
کلید واژهها

عوامل برترساز؛ ژئو وليتيک؛ جهان اسالم؛ تمدن نوین اسالمي.
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وسعت زیادی از کره خاکي را کشورهای اسالمي با يوستگي جغرافيـایي تشـکيل دادهانـد.
این گستره ،دربرگيرنده منط ه اسالم مرکتی و اسالم يراموني است که مجموم عظيم مسلمانان
جهان را دربرميگيرد .جمعيت جهان اسالم براسـاس برآوردهـای خـوشبينانـه ،بـيش از یـک
ميليارد و ششصد ميليون نفر است .عمده این جمعيتها درقالب مليتهای مختلف ،يرو دین
اسالم هستند .گسترة جهان اسالم حدود یازده هتار کيلومتر یول جغرافيایي ،از غربيترین ن طه
در شمال آفری ا تا جتایر جاوه اندونتی و حدود  6هتار کيلومتر عـر

جغرافيـایي ،از شـمال

قتاقستان تا جنوب سودان را دربرميگيرد.
اسالم مرکتی شامل کشورهایي است که مردم آن در سالهای آغازین گسـترش اسـالم بـه
این دین گرویدند .اسالم يراموني ،قسمتهایي از جهان اسالم است که در سـدههـای بعـدی،
اسالم را بهعنوان یک آیين آسماني برای خود انتخـاب کردنـد .عـالوهبـرایـن گسـتره ،امـروزه
مسلمانان در همه کشورهای دنيا حضور دارند .جمعيت مسلمانان در برخي کشورهای ارو ایي،
اگرچه در اقليت هستند ،ولي اقليت مؤثر را تشکيل ميدهند که بهمثابه اکثریت قابلمالحظـهای
ميباشند.
جغرافيای جهان اسـالم دارای عوامـل و شاخ ـههـای گونـاگوني مـيباشـد کـه هرکـدام
بهنوبهخود دارای اهميت است .این عوامل که در حوزه جغرافيای انساني و یبيعي قـرار دارنـد
عبارت است از جمعيت مسلمانان ،يوسـتگي جغرافيـایي ،ذخـایر انـرژی و معـدني ،موقعيـت
راهبردی ،تنگهها وآبراهههای بينالمللي ،وسعت ،هيدرو ليتيک 1و رودخانهها و دریاها .مسـلله
موردنظر این تح يق این است که آیا عوامل برترساز جغرافيایي کشورهای اسالمي ميتوانند بـر
ایجاد و تح ق تمدن نوین اسالمي اثرگذار باشند و اگر ميتوانند کدامیک در الویت قرار دارنـد
و به چه ميتان تأثيرگذارند.
نيروی انساني ،عوامل يوسـتگي جغرافيـایي و قابليـتهـای ژئو ـوليتيکي ایـن فرصـت را
دراختيار جهان اسالم قرار ميدهد کـه بـا اسـتفاده از الگـویي متناسـب بـا شـرایط موجـود در
کشورهای اسالمي ،زمينه را برای ایجاد یک قدرت جهاني فراهم نمایيم.
1. Hydro-Politics
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از مفاهيم ژئو وليتيک جهان اسالم تاکنون برداشتهـای متفـاوتي شـده اسـت ،ولـي غالبـاً
بهدفعات مورد استفاده قرارگرفته است .اگرچه مورداستفاده و معنای موردنظر از این عبارات در
مواعع گوناگوني قابل تبيين است ،اما کاربرد این واژهها در ادبيات معظمٌلـه عـالوهبـر موعـع
توصيف و تحليل ،دامنهای وسيعتر را شامل ميشود و حتي حوزههـای راهبـردی و تکليفـي را
نيت دربرميگيرد.
ژئو وليتيک به لحاظ کارکردی ماهيتهای مختلفي در یول یکصد سال اخير داشته اسـت،
گاه در خدمت جنگ و گاه در خدمت صلح بوده و گاهي نيت منط هبندیهای جهاني را موجب
شده و زماني نيت خطوط منط هگرایيهای اقت ادی را در عرصه روابط بينالملل ترسـيم نمـوده
است .امروزه ت سيم بندیهای گوناگوني ازنظـر ژئو لتيسـينهـا در جهـان وجـود دارد کـه در
بسياری از آنها تغيير و تحو ت س از جنگ سرد دیده مـيشـود »...زامـام خامنـهای ،بيانـات،
.)1391/07/23
عليرغم اینکه ،بخش های وسيعي از جغرافيایي کره زمين و مواهب آن دراختيار کشورهای

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

مفاهيم آن به هم نتدیک است .ایـن مفـاهيم در ادبيـات م ـام معظـم رهبـری زمدظلـهالعـالي)

اسالمي است ،وليکن در صحنههای بينالمللي همچنان دچار وادادگي و ح ارت هستند و دليل
آن عدم وحدت و بهرهبرداری از ظرفيتهای موجود آنهاست و این درحالي است که مهمترین
ن اط راهبردی جهان و بيشـترین ذخـایر انـرژی و معـدني در جغرافيـایي کشـورهای اسـالمي
قردارد .بنابراین عرورت دارد که درجهت ایجاد قدرت برای امت اسالمي به این موعوم مهـم
رداخته شود که چه عواملي ميتوانند در ایجاد وحدت و تح ق تمدن نوین اسالمي ،بيشـترین
اثر خود را داشته باشند .تح ي ات ميداني و مطالعات صورتگرفته گواه ایـن مسـلله اسـت کـه
مهم ترین عوامل برترساز جهان اسالم که درحالحاعر اکثر آنها بالفعل هستند و ميتوان آنها را
به بال وه درآورد ،در حوزه جغرافيایي انساني و یبيعي کشورهای اسالمي قرار دارند که برخـي
از این عوامل عبارتند از :جمعيت ،مذهب ،زبـان ،اقـوام ،سـرزمين ،وسـعت ،ن ـاط حسـاس و
راهبردی ،منابع انرژی و معدني و . ...بنابراین ،ما در این تح يق بـهدنبـال شناسـایي مهـمتـرین
عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم و ميتان و تعين الویت تأثيرگذاری آنها بر ایجاد وحدت
و تح ق تمدن نوین اسالمي هستيم.
11

از مهمترین ابعادِ اهميت این موعوم ،ميتوان به همراستایي آن با اهـداف نظـام جمهـوری
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اسالمي ایران و مطالبات م ام معظم رهبری در فرمایشات متعدد اشاره نمود و ازیرفـي برخـي
يامدهای منفي ازجمله يشيگرفتن گفتمانهای معار

و مخالف و جایگتینشدن آن توسـط

نظام سلطه و یراحي و برنامهریتی برای م ابله با ایده تمدن نوین اسـالمي مت ـور مـيباشـد.
بنابراین ،این ژوهش ميتواند بهعنوان یکي از تالشهای علمي و عملي برای شـناخت عميـق
عوامل تأثيرگذار در يریتی و تح ق تمدن نوین اسـالمي متکـي بـر نظـرات امـامين ان ـالب
اسالمي مورد استفاده قرار گيرد و مهم تر اینکه دستيابي به ایده تمـدن نـوین اسـالمي ،مسـتلتم
وحدت و انسجام و ایجاد قدرت در ابعاد مختلف بين مسلمانان جهان ميباشد و ایـن مهـم بـا
آگاهيدادن ملتها و بهرهبرداری از ظرفيت های نهفته و بالفعـل آنـان زعوامـل تأثيرگـذار ژئـو
وليتيک) ميسر خواهد شد.
هدف این تح يق شناخت و بررسي ميتان تأثير عوامل برترسازجغرافيای جهـان اسـالم بـر
تح ق تمدن نوین اسالمي ميباشد که بهدنبال آن عوامـل مهـم ،ميـتان تـأثير نسـبي و اولویـت
هریک قابل تبيين خواهد بود.
سؤال اصلي :آیا عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم مـي توانـد بـر تح ـق تمـدن نـوین
اسالمي تأثيرگذار باشد؟ در ادامه سؤال اصلي ،دو سؤال فرعي دیگر نيت مطرح ميشود که:
 .1عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم که مؤثر بر تح ق تمـدن نـوین اسـالمي هسـتند،
کدامند؟
 .2الویت تأثيرگذاری و ميتان تأثير هریک چيست؟
روش تح يق مورد استفاده ،روش توصيفي ،تحليلي ميباشد .در مرحله اول بـرای شـناخت
و بررسي عوامل ژئو وليتيک و عوامل تأثيرگـذار از روش توصـيفي و در مرحلـه دوم ازیریـق
مطالعه ميداني زجمعآوری ایالعـات ازیریـق رسشـنامه) صـورت ذیرفتـه اسـت کـه بـرای
تجتیهوتحليل تأثير متغيرها از روش تحليلي استفاده شده است.
این ژوهش ازلحاظ جمعآوری ایالعات درزمره تح ي ات يمایشي است .ایـن تح يـق در
سه مرحله بهشرح جدول زیر ایالعات و دادهها را جمعآوری مينماید.

12

مرحله اول با استفاده از اسناد ،کتب و منابع موجود ،مطالعات اکتشافي صورت ميگيرد .در
يمایشي انجام ميشود و در مرحله آخر با استفاده از مبـاني نظـری ،رسشـنامه مح ـقسـاخته
بهصورت يمایشي در جامعه نخبگان توزیع ،تکميل و جمعآوری شد.
محيط تح يق نخبگان علوم نظامي و سياسي در محـيط دانشـگاهي در سـطح شـهر تهـران
است.
جامعة آماری این ژوهش شامل اساتيد ،نخبگان ،صاحبنظران و فرماندهان آشنا به مسـلله
ژئو وليتيک و جهان اسالم ميباشند که به تعداد  40نفر با مدر دکتری و عضو هيلتعلمـي و
مدر کارشناسي ارشد ،انتخاب شدند.
تجتیهوتحليل یافتههای تح يق با اسـتفاده از نـرمافـتار

Excel

و تکنيـک اسـتنبایي آمـاری

نا ارامتریک آمار استنباط کلي آزمون دوجملهای ،فریدمن ،آزمـون همبسـتگي يرسـون ،آلفـای
کرونباخ با روش تح يق آميخته یا ترکيبي زتوصيفي ـ تحليلي) انجام ميشود.
مطالعه روند فعلي ژئو وليتيک جهان اسالم و تمدن نوین اسالمي با استفاده از اسناد موجود

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

مرحلة بعدی نظرات افراد خبـره و متخ

ـين مـرتبط بـا موعـوم ـژوهش ازیریـق تح يـق

شامل اسناد با دستي زسند چشمانداز  20ساله ،بيانيه گام دوم ان الب و سخنان امامين ان ـالب
اسالمي) و نظرات و منویات امامين ان الب اسالمي؛ راهبردها و سياستهایي که در این حـوزه
موجود ميباشد .در این تح يق با استفاده از مبـاني نظـری و يشـينه اقـدام ،ژئو وليتيـک جهان
اسالم و تمدن نوین اسالمي و مُدلهای موجود مرور شد.
ادبیات نظری پژوهش
الف .مفهوم شناسی
1

ژئو وليتيــک :هارتشــون معت ــد اســت« :ژئو وليتيــک عبــارت اســت از کــاربرد دانــش و
تکنيکهای جغرافيای سياسي در مسائل بينالمللي» ز اسيون.)1985 ،2

1. Richard Hartshorn
2. Pacione
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ایو ست 1جغرافيدان فرانسوی مـيگویـد« :ژئو وليتيـک ،مجموعـه يچيـدهای از نيروهـای
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متخاصم و متعددی است که با سرزمينهایي با ابعاد کوچک خواه بـهمنظـور برتـری سياسـي و
خواه برای بيرونراندن رقبا ،باهم به کشمکش مي ردازند» زایو ست.)1989 ،
يتر تایلور 2جغرافيدان سياسي انگليسي و بنيانگذار ف لنامه معروف «جغرافيـای سياسـي»
مينویسد« :ژئو وليتيک عبارت است از ،مطالعه توزیع جغرافيایي قدرت بين کشورهای جهـان،
بهویژه رقابت بين قدرتهای بترب و اصلي» زتيلور.)1993 ،3
لينوو روی التون ،معت د است که ژئو وليتيک رویکرد یا دیدگاهي برای سياسـت خـارجي
است که هدف آن تبيين و يشگویي رفتار سياسي و توانایيهای نظامي برحسب محيط یبيعـي
است .بنابراین ،رویکرد ژئو وليتيک با تفاوت مراتب ،بيانگر تأثير قطعـي و جبـری جغرافيـا در
وقایع سياسي و تاریخي است زجک سي.)97 :1395 ،
ژئو وليتيک یعني کنش مت ابل مؤلفههای جغرافيا و سياست کـه منجـر بـه بسـط و ارت ـای
قدرت زدر ابعاد محلي ،ملي ،منط های و بينالمللـي) مـيشـود و درنتيجـه آن توسـعه و نفـوذ
حاصل ميگردد زافشردی.)20 :1381 ،
در حوزه واژگان علوم انساني ،تعاریف بهاندازهای گسترده و متنوم ميباشند که جمـعآوری
آنها بهتنهایي حجم زیادی را دربرمـيگيـرد و ازآنجـا کـه ایـن تعـاریف بـهصـورت مکـرر در
یادداشتهای مختلف و کتابها تکرار شده است .نگارنده با اسـتفاده از مجموعـه تعـاریف از
ژئو وليتيک که هرکدام دارای کار ویژههای خا

خود ميباشند ،در تح يق حاعـر از تعریـف

دکتر حافظنيا بهعنوان مُدل اصلي برای تح يق استفاده کرده است و معت د است که ژئو وليتيک
در اثر کنش مت ابل سياست و جغرافيا و قدرت توليد ميشود ،موعـوم ژئو وليتيـک را روابـط
مت ابل عناصر متبور و رفتار گروههای انساني متشکل نسبت به یکدیگر بر ایه ترکيب جغرافيا،
قدرت و سياست تشکيل ميدهد .بنابرین ،ژئو وليتيـک عبـارت اسـت از علـم مطالعـه روابـط

1. Ivlacost
2. Peter James Taylor
3. Taylor
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مت ابل جغرافيا ،قدرت و سياست و کنشهای ناشي از ترکيب آنها با یکدیگر زحافظنيـا:1385 ،
عوامل جغرافیایی ـ سرزمینی

بخشي از عوامل قدرت جغرافيای هر کشور است .صاحبنظرانـي کـه بـه بررسـي مبـادی
قدرت ملي رداختهاند از جغرافيا بهعنوان یکي از بسترهای اصلي قدرت یـاد کـردهانـد .حتـي
برخي جغرافيا را اصليترین عامل قدرت ملـي تل ـي کـردهانـد ز ایگـاه ایـالمرسـاني دافنـد
غيرعامل).
جهان اسالم

به جهان اسالم «دارا سالم» نيت ميگویند و منظور از این قلمرو منای ي است که انسانهای
معت د به مباني اسـالمي را در خـود جـای داده اسـت و شـامل همـه گرونـدگان ایـن مـذهب
صرفنظر از خا  ،رنگ ،وست ،نژاد ،زبان و ...ميگردد زگلي زواره.)73 :1385 ،
درواقع ،امروزه جهان اسالم بهاصطالح به سرزمينهایي ميگویند که يشينه مردمان آن يرو
دین اسالم باشند که درحالحاعر سرزميني با ترکيب متنوم ازنظر ویژگيها انسـاني و بسـترها
و شرایط یبيعي را شامل ميشود زحافظنيا و همکاران.)1391 ،

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

.)37

تمدن نوین اسالمی

در تح يق حاعر از تعریف امام خامنهای یعني ارائه سبک زندگي و مدنيت جدید بـر ایـه
احکام و قوانين مترقي اسالمي در گستره جهان بهعنوان مدل اصلي برای تح يق اسـتفاده کـرده
است زآیتاهلل خامنهای.)1392 /2/9 ،
ب .محیطشناسی منطقه جهان اسالم
جهان اسالم

جهان اسالم ازنظر جغرافيایي شامل سـرزمينهـای وسيعي است که بدنه اصلي آن به شکل
مستطيلي از کرانــههــای اقيانوس ایلس شــروم شــده و تا جنوب غربي و شمال شرقي آسيای
مرکتی امتداد ميیابد و درمجموم شامل قسمت عمده آسيا و آفری ا و بخشي از ارو ا مـيشـود
زصفوی.)55 :1387 ،
جهان اسالم و جامعه اسالمی

به مجموعه کشورها و نواحي اسالمي و انعکاسات فرهنگي و سياسـي آن جهـان اسـالم و
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کل جمعيت مسلمان جهان اعم از اکثریت سـاکن در سـایر کشـورهای اسـالمي و اقليـتهـای
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

ساکن در سایر کشورها ازجمله امریکا ،ارو ا و شرق آسيا را جامعه اسـالمي مـي نـاميم کـه بـا
يوند تعاليم عاليه اسالمي یک مجموعه واحد و مشابهي را نشان ميدهند زمسـتوفيالممـالکي،
.)64 :1381
ساختار فضایي :جغرافيایي جهان اسالم که از جنوب شرق آسيا تا غـرب آفری ـا و جنـوب
شرق ارو ا امتداد یافته است ،شامل بيش از  50کشور ميشود که حدود  22درصد خشکيهای
جهان را تشکيل ميدهند .در جهان اسـالم غـرب آسـيا از اهميـت و ن ـش بـازیگری ویـژهای
برخوردار ميباشد زحافظنيا و همکاران.)1391 ،
عوامل برترساز ژئوپولیتیک (جغرافیایی انسانی ـ جغرافیایی طبیعی)
جغرافیای انسانی کشورهای اسالمی

جغرافيای انساني شامل جمعيت ،نژاد ،اقوام ،زبـان ،مـذهب و مهـاجرت و ...مـيشـود کـه
هرکدام بهنوبهخود حائت اهميت ميباشند .منط ه غرب آسيا عالوهبر داشتن ث ل جمعيت جهـان،
مهد تمدنها و فرهنگهای کهن و باساب های نيت بوده است که در م ایع مختلـف ،هریـک از آنهـا
توانستهاند فرهنگ و تمدن بشر را در ورای محدوده خود تحت تأثير قرار دهند .یکي از د یل ایـن
تأثيرگذاری ،موقعيت جغرافيایي و چهارراهي این منط ه و واقعشدن آن در ن طه تالقـي سـه قـاره
ارو ا ،آسيا و افری ا بوده است .این منط ه وسيعترین قلمروی جهان اسالم است و منط های اسـت
که هشتادو نج درصد جمعيت مسلمانان جهان را در خود جای داده است .منط ـة غـرب آسـيا
ازنظر بافت جمعيتي ،دارای ویژگيهای خاصي است ،بهگونهایکه در ایـن منط ـه ،شـش نـژاد
مختلف در کنار یکدیگر زندگي ميکننـد و سـه مـذهب متفـاوت در آن وجـود دارد .زنـدگي
اجتماعي در غرب آسيا بسيار متنوم است.
اهميت نيروی انساني در قلمرو جغرافيایي غرب آسيا را باید در آن دانست کـه ایـن منط ـه
حداکثر جمعيت جهان اسالم را در خود جـایداده و ازیـرفدیگـر از سـایر عوامـل مليـت بـرای
يونددادن بين ساکنين خود استفاده کرده است .در این منط ه ،مذهب یکپـارچگي خـود را حفـظ
کرده است ،باوجودآنکه کشورهای این منط ه در موقعيت بسيار آسيب ذیری قرار دارند ،رعایـت
چنين مالحظاتي در بافت سياسي و اجتماعي آنان موجـب شـده اسـت کـه عامـل مـذهب نتوانـد
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دستاویتی برای ایجاد بحران و بهرهبرداریهای سياسي در این کشورها شود .بهعلـت يونـد بـين
حيات خود ادامه دهند زعتتي.)1380 ،
براساس گتارش  2012يو 49 ،1کشور دارای اکثریت مسلمان است .حدود  %62مسـلمانان
جهان برابر یک ميليارد نفر در جنوب و جنوب شرق آسيا زندگي ميکنند .بترگترین کشورهای
اسالمي بهترتيب اندونتی با  %12/7مسلمانان جهان ،اکستان بـا  ،%11/0هندوسـتان بـا ،%10/9
بنگالدش با  %9/2هستندزنتدیک  %20مسلمانان ساکن کشورهای عربانـد .در آسـيای جنـوب
غربي ایران و ترکيه و در آفری ا م ر و نيجریه بيشترین جمعيت مسلمان را دارند).
ژوهش  2010مرکت ژوهشي يو در زمستان  1389منتشر شد .این ژوهش نشـان داد کـه
مسلمانان انگلستان از لبنان و مسلمانان چين از سوریه بيشترند .ژوهشهای يو نشان مـيدهـد
کــه اســالم در ســال  2075مــيالدی بيشــترین يــرو را در ميــان دیــنهــا خواهــد داشــت
ز.)https://fa.wikipedia.org
جمعيت مسلمانان در سال  2017ميالدی ،حدود  %24جمعيت  6/7ميلياردی جهـان ،یعنـي

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

عوامل مليت ،تاریخ و مذهب مردم توانستند در دورترین قلمرو جغرافيایي قطب جهان اسالم ،بـه

 8/1ميليارد نفر بود .نتدیک به  %60از مسلمانان جهان در آسيا زندگي مي کننـد .از ایـن شـمار،
نتدیک به  200ميليون نفر شيعه و ب يه سني هستند .ز 85درصد شيعه  12امـامي) همچنـين 0/8
درصد از جمعيت کشور امریکا را مسلمانان تشکيل ميدهند زخبرگتاری بي بـي سـي 8 ،اکتبـر
.2)2009
جمعيت جهان اسالم بالغ بر  1،703،146،000نفر اسـت .رجمعيـتتـرین کشـور اسـالمي
اندونتی است که  204،847،000نفر مسلمان دارد و کمجمعيتترین کشـور مسـلمان ،مالـدیو
است که تعداد سکنه آن به 309،000نفر ميرسـد .از رقـم فـوق حـدود 315،322،000نفـر در
ناحيه غرب آسيا و آفری ای شمالي و ماب ي در ممالک اسالمي شبهقاره هنـد و آسـيای جنـوب
شرقي راکنده شده اند .حدود  53درصد کشورهای اسالمي در قاره آسيا توزیع شده انـد کـه در
این کشورها 53درصد حدود  764،284،000نفر یا جمعيت مسلمان جهان زندگي ميکنند.
1. Pew
2. BBC
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جدول  .1فهرست مناطق جهان بر پایه جمعیت مسلمان
درصد مسلمان از

درصد جمعیت

کل جمعیت کشور

مسلمانان جهان
3/0

منطقه

مسلمانان

آسیای مرکزی

54,000,000

80/0

آسیای جنوبی

507,284,000

31/4

30/6

جنوب شرقی آسیا

257,000,000

12/0

15/0

غرب آسیا ـ آفریقای شمالی (منا)

315,322,000

91/2

22/9

جنوب صحرای آفریقا

242,544,000

29/6

15/0

اروپا

44,138,000

6/0

2/7

امریکا

5,256,000

0/6

0/3

کل جهان

1,703,146,000

23/4

100/0

جغرافیای طبیعی کشورهای اسالمی

قلمرو جغرافيایي جهـان اسـالم را کـه از اکثریـت جمعيـت بـيش از  50درصـد مسـلمان،
برخوردار است ميتوان به یازده منط ه جغرافيایي محدودتر شامل جنوب شـرق آسـيا ،جنـوب
آسيا ،فالت ایران ،آسيای مرکتی ،قف از و ترکيه ،ارو ای جنوب شـرقي ،شـمال آفری ـا ،شـرق
آفری ا ،غرب آفری ا ،آفری ای مرکتی و شبهجتیره عربستان ت سيم کرد زحـافظنيـا و همکـاران،
.)1391
جهان اسالم ،دربرگيرنده محدود وسـيعي اسـت کـه از سـاحل غربـي اقيـانوس ایلـس در
امریکای جنوبي تا حد سواحل غربي اقيانوس آرام در قارة آسيا را دربرگرفته است .این وسعتي
که کشورهای اسالمي را در خود جای داده است ،ازنظر موقعيت جغرافيایي و گستردگي یولي
و عرعي دارای اهميت فوقالعادهای بوده ،حدود  22درصد از مجموم خشـکيهـای جهـان را
دربرميگيرد و بخشهای وسيعي از دو قارة آسيا و آفری ا و بخشهای کوچکي از قارة ارو ـا و
امریکا را شامل ميشود زحافظنيا 25 :1379 ،و .)244
ازنظر موقعيت جغرافيایي سرزمينهای اسالمي بين  61درجة یول غربـي زاز ن ـفالنهـار
گرینویچ) و 130درجة یول شرقي و نيت بين  25درجة عـر
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جنـوبي و  55درجـة شـمالي از

خط استوا قرارگرفتهاند .غربيترین کشور عضو سازمان اجالس اسالمي کشور گویـان در قـارة
آسياست .شماليترین کشور قتاقستان واقع در آسيای مرکـتی و جنـوبيتـرین کشـور اسـالمي
موزامبيک در جنوب قارة آفری است زگلي زوار.)160 :1385 ،
وسعت سرزمینی جهان اسالم

کل جهان اسالم با وسعتي بيش از  31ميليـون کيلـومتر مربـع حـدود  22درصـد مسـاحت
خشکيهای کره زمين را دربرميگيرد که بدنه اصلي آن به شکل مستطيلي از کرانههای اقيانوس
ایلس و شمال آفری ا تا غرب آسيای اسالمي ،آسيای مرکتی ،جنوب غربي آسيا ،بخش بترگـي
از هند ،تمام بنگالدش و کشورهای جنوب شرق آسيا و درح ي ـت بخـش عمـدهای از قـارهی
آسيا و آفری ا و بخشي از ارو ا را شامل ميشود .کل مساحت جهـان اسـالم حـدود سـه برابـر
قارهی ارو ا و نتدیک چهار برابر وسعت قارة اقيانوسيه است که این وسعت و موقعيت نسبي و
ریاعي ازمنظر جغرافيای سياسي و دیدگاههای ژئو وليتيکي حائت اهميت است زصفوی:1387 ،
 73ـ .)74
موقعیت ژئوپولیتیکی برتر جهان اسالم

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

امریکا و شمال امریکـای جنـوبي و شـرقيتـرین آن کشـور انـدونتی واقـع در جنـوب شـرق

جهان اسالم شامل  57کشور مسلمان است که بهلحاظ راهبردی از سـوی غـرب بـا جهـان
مسيحيت زسکو ر و ئيک) مواجه است و ازسوی شرق با بودیسم و هندوئيسم روبهروسـت.
این کشورها در سه قاره و نج منط ـه جغرافيـایي رجمعيـت و برخـوردار از غنـای تـاریخي،
اقت ادی و تمدني قرار دارند .از نگاهي دیگر کشورهای اسالمي در نج منط ـة جغرافيـایي بـه
شرح زیر نيت ت سيمبندی شدهاند زصفوی.)103 :1387 ،
موقعیت ژئواستراتژی جهان اسالم (تنگهها و آبراههها)

تنگهها و آبراهههای بـترب م ـنوعي از عـوار
ميروند .این عوار

درخـورذکر در جهـان اسـالم بـهشـمار

بهدليل موقعيـت سـوقالجيشـي در ارتبایـات بـينالملـل ،ن ـش مهـم و

روزافتوني در جغرافيای سياسي جهان دارند و ت ریباً در سراسر قلمـرو اسـالمي از مغـرب تـا
مشرق دیده ميشوند .اهميت سوقالجيشي تنگههای جبلیارق در مغرب جهان اسـالم ،مرمـره
و داردانل در ترکيه ،سوئت ،بابالمندب و هرمت در غرب آسيا و ما کا در آسيای جنوب شـرقي
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بيشتر از ب يه است و ن ش تعيينکنندهای در سرنوشت مردم جهان دارنـد زدرّه ميرحيـدر،

:1
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.)206
وجود گذرگاههای عبور اجباری یا تنگههای راهبـردی کـه کليـه ن ـل و انت ـا ت دریـایي
زتجاری ـ نظامي) از این گذرگاهها و گلوگاهها صورت ميگيرد عبارت است

از:

ـ تنگه ما کا رابطة ميان دو اقيانوس کبير و هند را برقرار ميکند ،درگذشته جتئي از کشور
اسالمي مالتی بهشمار ميرفته است.
ـ تنگه بابالمندب بين کشورهای یمن و جيبوتي کـه دریـای سـرخ را بـه خلـيج عـدن و
درنتيجه به اقيانوس هند ارتباط ميدهد و حدود  7درصد واردات نفتي ارو ای غربي از یریـق
این تنگه صورت ميگيرد که خطسير بتربترین کشتيهای تجارتي شرق و غرب در اقيانوس
هند و دریای سرخ است.
ـ کانال سوئت در شمال شرق م ر که دریـای مدیترانـه و دریـای سـرخ را بـه هـم مـرتبط
ميسازد و حدود  10درصد صادرات نفتي منط هی خلـيجفـارس بـه امریکـا و ارو ـای غربـي
امروزه ازیریق این کانال انجام ميشود .دولت م ر توجه خاصي به حفـظ امنيـت ایـن کانـال
دارد و تکرار اشغال ساحل شرقي توسط رژیم صهيونيستي ميتواند یک فاجعه ملـي باشـد زدر
سال  1967کانال سوئت در اثر اشغال صحرای سينا توسط رژیم صهيونيستي بسته شد).
ـ تنگه جبلالطارق که دریای مدیترانه را به اقيانوس ایلس يوند ميدهد و در جنـوب ایـن
تنگه کشور مراکش واقع شده است که یکي از ررفت و آمـدترین آبراهـههـای ميـاناقيانوسـي
جهان است و روزانه  150کشتي از آن عبور ميکند.
ـ تنگههای بسفر و داردانل درجغرافيای ترکيه و در مسـير يونـد دریـای سـياه بـه دریـای
مدیترانه قرار دارند .تنگههای داردانل و بسفر ،بهترتيب با هنای حداقل  %75و  33مایل درازای
 36و  17و ژرفای  91ـ  46و  49متر ،در دریای مرمره ترکيه واقع شدهاند .شناورهایي که بـين
دریای اژه و سياه در رفت و آمدند ،ناچارند بيش از  320کيلومتر راه را در آبهای ترکيه عبور
کنند.
ـ تنگه هرمت که خليجفارس را به اقيانوس هند مت ل ميسازد و روزانه حـدود  17ميليـون
بشکه نفت از آن عبور ميکند .خليجفارس دریای نيمهبستهای است کـه بـازوی اقيـانوس هنـد
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به شمار ميرود و تنگه هرمت کليد آن محسوب ميشود .تنگه هرمت در نظریههـای ژئو ـوليتيکي
شمالي ،جنوبي ،غربي و شرقي ریملند را به هم يوند ميدهد .تنگه هرمت بـين خلـيجفـارس و
دریای عمان که حدود  100مایل دریایي ز 182کيلومتر) یـول دارد و از شـمال بـه ایـران و از
جنوب به جتیره مسندام عمان محدود ميشود ،باریکترین بخش آن بين جتیره ایراني ر و
جتیره کوچک عماني قوئين کبير 21 ،مایل دریایي عر

دارد زصفوی.)105 :1387 ،

موقعيت ژئو وليتيک و ژئواستراتژیک ایران به اندازهای برجسته است که اکثر نظریه ـردازان
درخ و

آن اتفاقنظر دارند .واقعشدن در چهـار راه ارتبـایي بـين شـرق مدیترانـه ،آسـيای

مرکتی و قف از ،جنوب شرق آسيا و خاور دور ،تسلط بر خليج فارس و تنگه هرمـت و شـاهراه
ارتبایي بين کشورهای مح ور در خشکي منط ه آسيای مرکتی و قف از ،ایـران را بـه یکـي از
ن اط مهم جهان تبدیل کرده است.
موقعيت جغرافيایي ایران به نحوی است که در همسایگي قدرتهایي چون روسيه و حوزه
نفوذ امریکا قرار دارد .قرارگرفتن در منای ي که قدرتهـای بـترب منـافع حيـاتي بـرای خـود

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

جایگاه ویژهای دارد .براساس نظریه اسپایکمن ،تنگه هرمت مرکـت ریملنـد اسـت و بخـشهـای

قائلاند ،بهیور یبيعي جایگاه کشور را در تعامل ميان قدرتهای بترب افتایش ميدهد .ایـران
با انتده کشور دارای مرز آبي و خاکي است ز ایگاه ایالمرساني دافند غيرعامل).
منابع طبیعی (معادن و ذخایر زیرزمینی)

منابع یبيعي که منشأ آن خا و تالش و فعاليت انسان در زمـين اسـت .اسـاس ایـن نـوم
منابع یبيعي ،کشاورزی و دامداری است که کشورهای اسالمي عمدتاً از این منابع برخوردارند،
منابع یبيعي در صنعت نيت ن ش اساسي دارند ،وابستگي بشر به مواد معدني که از ویژگيهـای
شاخ

ع ر جدید به شمار ميرود ،یکي از عوامل تمرکت قدرت سياسي جهان امـروز اسـت.

هر کشوری برای دستيابي به است الل ،يش از هر فعاليتي ،باید نيازهای اوليه غذایي مردم خـود
را تأمين نماید؛ زیرا خودکفایي در این زمينه ،ن شي ارزنده در تعيين سرنوشت سياسي کشورها
دارد ،موقعيت جغرافيایي و اکونوميک کشورهای اسالمي بيانگراین موعوم ميباشد.
ازلحاظ منابع آب ،جهان اسالم بسيار غني اسـت .اکثریـت کشـورهای مسـلمان در ن ـایي
واقعند که به آبهای آزاد جهان دسترسي داشته و حتي برخي در گلوگاههای راهبردی تنگههـا
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و آبراهههای جهان قرار گرفتهانـد .خـود ایـن کشـورها نيـت دارای دریاچـههـا ،رودخانـههـا و
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چشمههای متعددی هستند .دریاهایي که کشورهای اسالمي بر سواحل آن واقع شدهاند ،عبارت
است از :دریای مدیترانه واقع بين آفری ای شمالي ،ارو ایي جنوبي و آسيای غربي .دریای سـياه
در شمال ترکيه ،دریای مرمره در شمال غربي این کشور که رابـط بـين دریـای سـياه و دریـای
مدیترانه است .دریای مرمره قسمت آسيائي ترکيه را از بخش ارو ائي جدا ميکند .دریای سرخ
که حدفاصل بين شبهجتیره عربستان و افری ای شرقي است .دریای آدریاتيک در غـرب آلبـاني
و جمهوری بوسني و هرزگوین ـ دریای عمان در جنوب جمهـوری اسـالمي ایـران زصـفوی،
.)1392
منابع عظیم انرژی

نفت و گاز در جهان اسالم؛ چشمانداز عمومي اقت اد کشورهای اسالمي بيـانگر وابسـتگي
عميق مرکت جغرافيایي جهان اسالم به انرژی نفت و گـاز اسـت .بنـا بـر آمـار سـال  1373ش/
1994م ،حدود 73درصد نفت خام جهان و 39درصد گاز یبيعي جهان در کشـورهای اسـالمي
است .کانونهای اصلي این منابع ،به ترتيب ،خليجفارس و حاشيه آن ،افری ای شـمالي ،شـام و
آسيای جنوبشرقي زاندونتی و مالتی) است زمحمد عبدالمجيد عامر،

.)409 :1

آسيای ميانه بهعنوان بتربترین مختن انرژی در جهان ،ن طـه قـوت دنيـای اسـالم اسـت.
حوزه خليجفارس که بخش اساسي و اصلي غرب آسيا را تشکيل ميدهـد ،دارای  679ميليـارد
بشکه ذخيره اثباتشده نفت زنتدیک به  66درصد از کل ذخایر جهان) و  1918تریليون فـوت
مکعب ،ذخيره گازی ز 30درصد کل ذخایر گازی جهان اسـت 66 .درصـد نفـت خـام دنيـا در
اختيار شش کشور حوزه خليجفارس قرار دارد .چهار کشور عربستان ،ایـران ،عـراق و کویـت،
بيشترین منابع انرژی را دارند .همچنين ایـران ،دومـين و قطـر ،سـومين کشـور دنيـا بـهلحـاظ
دارابودن ذخایر گاز یبيعي هستند .امروز ،این ویژگي ،محـرز شـده و منط ـه خلـيجفـارس بـا
محوریت انرژی ،یک منط ة کامالً ژئو وليتيک است و منافع قدرتهـای بـترب و قـدرتهـای
فرامنط های در تعار

با برخي کشورهای منط ه ازجمله ایران است .تا زمانيکه منط ـه ،منـابع

و ذخایر قابلتوجه انرژی را در دل خودداشته باشد ،منط های ژئو وليتيـک خواهـد بـود .نکتـه
قابلتوجه آنکه از مجموم زشانتده تریليارد و چهارصد و هفتادوچهار تریليون و شش د ميليون
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د ر) کل تجارت جهاني در سال  2004سهم کشـورهای اسـالمي زیـک تریليـارد و سي ـد و
چهل تریليون و ششصد و چهل ميليون د ر ز14درصد) آن در کشورهای اسالمي انجام شـده
است زعسگری.)209 :1383 ،
جدول  . 2مقایسه ذخایر گاز طبیعی کشورهای اسالمی با برخی از کشورهای دیگر
رتبه

کشور

ذخایر ثابت گاز طبیعیمتر مکعب

درصد از مجموع

تاریخ

ـ

مجموع جهان

187,300,000,000,000

%100

12 June 2013 est.

1

روسیه

48,810,000,000,000

%26,16

12 June 2013 est.

2

ایران

34,020,000,000,000

%17,93

12 June 2013 est.

3

قطر

25,470,000,000,000

%13,39

1 January 2010 est.

4

ترکمنستان

7,504,000,000,000

%3,95

1 January 2010 est.

5

عربستان

7,461,000,000,000

%3,92

1 January 2010 est.

6

امریکا

6,928,000,000,000

%3,64

1 January 2010 est.

7

نیجریه

5,246,000,000,000

%2,76

1 January 2010 est.

8

الجزایر

4,502,000,000,000

%2,37

1 January 2010 est.

9

عراق

3,170,000,000,000

%1,67

1 January 2010 est.

10

اندونزی

3,001,000,000,000

%1,58

1 January 2010 est.

11

مالزی

2,350,000,000,000

%1,24

1 January 2010 est.

12

اتحادیه اروپا

2,250,000,000,000

%1,18

1 January 2010 est.

13

ازبکستان

1,841,000,000,000

%0,97

1 January 2010 est.

14

کویت

1,798,000,000,000

%0,95

1 January 2010 est.

15

مصر

1,656,000,000,000

%0,87

1 January 2010 est.

16

لیبی

1,539,000,000,000

%0,81

1 January 2010 est.

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

هفتادوسه تریليون و نهصد و بيستونه ميليون د ر) بوده است و ازاینميـان تنهـا زیـکصـد و

فهرست کشورها بر ایه ذخایر گاز یبيعي ،براساس کتاب ح ایق جهان منتشر شده است.
 OPECدر  27فوریه  2018توسط Wayback Machine, accessed. Dec 2013
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جدول  .3مقایسه ذخایر نفت و گاز کشورهای اسالمی با کشورهای جهان
عربستان
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واحد

سعودی

ایران

عراق

سوریه

یمن

غرب

کشورهای کشورهای

آسیا

اسالمی

جهان

ذخایراثباتشده نفت خام میلیارد بشکه

264/2

137/5

115/0

3/0

2/9

742/7

901/1

1200/7

درصد سهم از نفت خام جهان سال 2005

%22/.

%11/5

%9/6

%0/2

%0/2

%61/9

%75/1

*

میزان تولید نفت خام (هزار بشکه در روز)

11035

4049

1820

469

426

25119

37275

81088

درصد سهم از تولید نفت جهان

%13/5

%5/1

%2/3

%0/6

%0/5

%31

*

*

نسبت ذخایر نفت خام به تولید

65/6

93

*

17/5

18/3

101

179/85

میزان ذخایراثبات شده گاز طبیعی

6/9

26/74

3/17

0/31

0/48

72/13

%57

%43

درصد سهم از گاز طبیعی جهان

%3/8

%14/9

%1/8

%0/2

%0/3

%40/1

769/1

2762/9

میزان تولیدگازطبیعی (میلیارد مترمکعب)

69/5

87

-

5/4

-

292/5

%26/2

%73/8

سهم از تولید گاز جهان سال 2005

%2/5

%3/1

-

%0/2

-

%10/6

*

*

درصد نسبت ذخایر گاز طبیعی

99/3

*

*

57/3

*

*

*

*

منبع :صندوق بينالمللي ول ز ،IMFآمارهای تجاری سپتامبر )2014

جامعة آماری ژوهش درمجموم شامل  51کشور اسـالمي مـيشـود کـه دارای دو ویژگـي
ميباشند:
 .1عضو سازمان کنفرانس اسالمي باشند؛
 .2حداقل  30درصد مردم آن کشور را مسلمانان تشکيل دهند.
ت سيمبندی کشورهای اسالمي براساس برخورداری از منابع یبيعي همچون نفت و گاز بـه
این شرح است :کشورهای اسالمي نفتي شامل ایـران ،عـراق ،عربسـتان ،کویـت ،قطـر ،ليبـي،
امارات ،الجتایر ،نيجریه ،اندونتی ،برونلي ،بحرین ،عمان ،سـوریه و یمـن .کشـورهای اسـالمي
بدون نفت آذربایجان ،افغانسـتان ،بـنگالدش ،اکسـتان ،تاجيکسـتان ،ترکمنسـتان ،قرقيتسـتان،
مالتی ،ازبکستان ،مالدیو ،قتاقستان ،اردن ،فلسطين ،لبنان ،بورکينافاسـو ،چـاد ،تانتانيـا ،سـنگال،
کومور ،گينه ،مالي ،نيجر ،جيبوتي ،سودان ،تـونس ،مـراکش ،م ـر ،موریتـاني ،آلبـاني ،ترکيـه،
بوسني و هرزگوین ،گينة بيسـائو ،سـيراللون ،گامبيـا ،سـاحل عـا و سـومالي اسـت زسـازمان
همکاری اسالمي).

1

1. Organizationof Islamic Cooperation
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تجزیهوتحلیل دادهها

تح ق تمدن نوین اسالمي تأثيرگذار باشند؛ ابتدا با مراجعه به اسناد و جامعـه آمـاری بـهوسـيله
م احبه و رسشنامه اقدام به اح ای عوامل جغرافيا نموده و سپس بين آنها عوامـل برترسـاز
جغرافيای جهان اسالم که بر تح ق تمدن نوین اسالمي مؤثر ميباشند ،مشخ

شد و درادامـه

با تعين الویتبندی به ميتان تأثيرگذاری آنها رداخته شد که خالصـه نتـایج انتتاعـي از اسـخ
م احبه شوندگان درخ و

ن ش عوامـل برترسـاز جغرافيـا درتح ـق تمـدن نـوین اسـالمي

بهشرح زیر است.
 .1کداميک از عوامل جغرافيایي یبيعي و یا جغرافيای انساني در تح ق تمدن نوین اسالمي
ن ش اساسيتری دارند؟
اکثر کساني که مورد م احبه قرار گرفتند ،ن ش جغرافيای انساني را عامل اصلي در تح ـق
تمدن نوین اسالمي دانسته اند که با نتایج بعد جغرافيا و ن ش جمعيت کشـورهای اسـالمي کـه
با ترین ميانگين را بين عوامل جغرافيایي داشته است ،همسو و سازگاری داشته است.
 .2باتوجهبه اینکه عوامل ژئو وليتيک بهویژه عوامل یبيعي ثابت مانند تنگـههـا و آبـراههـا،

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

در اسخ به سؤا ت مطرح شده که آیا عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم ميتواننـد بـر

موقعيت کشورها و ...هميشه بوده و خواهند بود؛ چرا تاکنون باعث وحدت و انسجام امتها و
کشورهای اسالمي نشده است؟
عامل اصلي تح ق تمدن اسالمي انسانها هستند و عوامل یبيعي بهعنوان ابتار کمکدهنـده
محسوب ميشوند .اگر این انسانها بتوانند بهیور صـحيح از ایـن منـابع اسـتفاده کننـد ،موفـق
ميشوند وگرنه مثل سابق اینها ابتار تسلط دشمنان بر کشورهای اسالمي ميشوند.
این سياستها هستند که ميتوانندکارکرد عوامل ژئو ليتيـک بـهویـژه منـابع یبيعـي را در
جغرافيای جهان اسالم تغير دهند و چون در کشـورهای اسـالمي یـک سياسـت واحـد وجـود
نداشته و ندارد ،فلذا مانع وحدت و انسجام امتها و کشورهای اسالميشده است .عدم وجـود
اهتمام کافي برای بهرهبرداری از متیتهای نسبي این عوار

باعث عـدم کاميـابي ملـتهـای

اسالمي شده است .دليل نا کارآمدی این منابع یبيعي تاکنون در مرحله اول ف دان یک سياست
هماهنگ و همسو در بين امت اسالمي و دولتهای مست ر در کشورهای اسـالمي و در مرحلـه
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دوم سياستهای استعماری ابرقدرت ها و نظام سلطه در مستضعف قـراردادن امـت اسـالمي و
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دولتهای آنها بوده است .این تأیيدکننده و همسو با ارتباط بسيار با ی سياست با تح ق تمدن
نوین اسالمي ميباشد.
 .3بهرهبرداری کشورهای اسالمي از عوامل یبيعي مهم مانند سرزمين ،موقعيت ،تنگـههـا و
آبراهها و ...و عوامل انساني مانند جمعيت و ...در چه شرایطي ميتواند به تح ـق تمـدن نـوین
اسالمي کمک کند؟
شروط تح ق تمدن نوین اسالمي از دید م احبهشوندگان عبارتند از :تحول در انسـانهـا،
اتکای آنان بـه اسـالم نـاب و خـدامحوری ،وحـدت ميـان ملـتهـا و دولـتهـای اسـالمي،
ان البيبودن ملتها و دولتهای اسالمي ،همگرایي ملتها و دولتهای اسالمي ،آگاهيبخشي
به ملتها ،براندازی برخي دولت های بي لياقت و وابسته به نظام فاسد کنوني جهـاني ،بيـداری
امت اسالمي ،فکر و اندیشه ،داشتن اهداف کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت ،تعيين آرمانها و
اهداف متعالي ،گفتمان ان البي و م اومت ،ظلمستيتی که این موارد ،يششرط تشکيل و تح ق
امت واحده اسالمي ميباشند.
باتوجهبه شاخ

های مطرح شده و بررسي روابط بين آنها ،درنهایت رسشنامه نهـایي بـين

 40نفر از صاحبنظران توزیع و و س از جمعآوری نتایج آن در جدول زیر منعکس شد.
جدول  .4شاخصهای مربوط به بُعد جغرافیا
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انحراف

رتبه

معیار

میانگین
5/52

ردیف

شاخصهای بعد جغرافیا

میانگین

1

آیا جمعیت کشورهای اسالمی میتواند بر تحقق تمدن نوین اسالمیِ موردنظر
امامین انقالب اسالمی در آن کشورها اثرگذار باشد؟

4/11

0/737

2

آیا پیوستگی جغرافیای کشورهای اسالمی میتواند بر تحقق تمدن نوین اسالمی
موردنظر امامین انقالب اسالمی اثرگذار باشد؟

3/86

0/932

4/84

3

آیا معادن و منابع و ذخایر انرژی در جهان اسالم میتواند بر تحقق تمدن نوین
اسالمیِ موردنظر امامین در کشورهای جهان اسالم اثرگذار باشد؟

3/82

0/819

4.84

4

آیا موقعیت جغرافیایی کشورهای اسالمی میتواند بر تشکیل تمدن نوین اسالمیِ
موردنظر امامین انقالب اسالمی اثرگذار باشد؟

3/79

0/957

4/61

5

آیا تنگهها و آبراههای راهبردی جهان که در جغرافیایی کشورهای اسالمی قرار
دارند میتواند بر تحقق تمدن نوین اسالمی موردنظر امامین انقالب اسالمی
اثرگذار باشد؟

3/75

0/928

4/48

معیار

میانگین
4/16

ردیف

شاخصهای بعد جغرافیا

میانگین

6

آیا وسعت و تنوع سرزمینهای جهان اسالم میتواند بر تحقق تمدن نوین اسالمیِ
موردنظر امامین انقالب اسالمی اثرگذار باشد؟

3/68

0/905

7

آیا هیدروپلیتیک جهان اسالم میتواند بر تحقق تمدن نوین اسالمیِ موردنظر
امامین در کشورهای جهان اسالم اثرگذار باشد؟

3/57

0/836

3/84

8

آیا رودخانهها و دریاها و منابع آبی میتواند بر تحقق تمدن نوین اسالمیِ موردنظر
اما مین انقالب اسالمی در جهان اسالم اثرگذار باشد؟

3/46

0/962

3/71

مقدار آزمون مربع کای16/112 :

سطح معنیداری0/024 :

درجه آزادی7 :

یافته های جدول با  ،گویای این مطلب ميباشد که شاخ

جمعيت کشـورهای اسـالمي

اثرگذار بر تح ق تمدن نوین اسالمي موردنظر امامين ان الب اسالمي ،دارای بيشترین ميانگين
ز )4/11و شاخ

رودخانه ها و دریاها و منابع آبي در جهان اسالم اثرگـذار بـر تح ـق تمـدن

نوین اسالميِ در کشورهای جهان اسالم دارای کـمتـرین م ـدار ميـانگين ز )3/46مـيباشـد و
همچنين باتوجـه بـه آزمـون فریـدمن م ـدار آزمـون مربـع کـای ز )16/112و همچنـين سـطح
معنيداری  0/024تفاوت بين رتبه شاخ
شاخ

های بعد جغرافيا معنيدار مـيباشـد؛ بـهیـوریکـه

جمعيت کشورهای اسالمي اثرگذار بر تح ق تمـدن نـوین اسـالمي مـوردنظر امـامين

ان الب اسالمي در رتبه اول؛ شاخ

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

انحراف

رتبه

يوستگي جغرافيای کشورهای اسالمي اثرگذار بر تح ـق

تمدن نوین اسالمي در رتبه دوم؛ شاخ

وجود معادن و منابع و ذخایر انرژی در جهان اسـالم

اثرگذار بر تح ق تمدن نوین اسالميِ موردنظر امامين در کشورهای جهان اسالم در رتبه سـوم
و شاخ

رودخانهها و دریاها ومنابع آبي بر تح ق تمدن نوین اسالميِ موردنظر امامين ان الب

اسالمي در جهان اسالم در رتبه آخر قرار دارد.
جدول  .5نتایج پایایی پرسشنامهها
ابعاد

مؤلفهها

تعداد شاخص

آلفای کُرنباخ

ژئوپولیتیک جهان اسالم

جغرافیا

 8سوال

0/833

تحلیل عوامل ژئوپولیتیک

در این بخش عناصر و مؤلفههای عوامـل برترسـاز ژئو وليتيـک جغرافيـا مـورد بررسـي و
تحليل قرار گرفت .عواملي همچون موقعيت حساس و برتر جهان اسالم ،وجود منـابع نفـت و
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گاز ،وجود تنگههای بينالمللي و جمعيت قابلمالحظه از جمع شـاخ

هـای ژئو ـوليتيکي در

مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

این تح يق بوده است.
در شناخت شاخ

های جغرافيایي زمطرح شده) ز 8شاخ

) جمعيت کشورهای اسـالمي

با کسب  5/52نمره از  7نمره ،اصليترین عامل تأثيرگذار ژئو ـوليتيکي محسـوب شـده اسـت.
بعد از جمعيت کشورهای اسالمي ،بهترتيب يوستگي جغرافيـای کشـورهای اسـالمي بـا 4/84
نمره و معادن و منابع و ذخایر انـرژی در جهـان اسـالم بـا  4.84نمـره و موقعيـت جغرافيـایي
کشورهای اسالمي با  4/61نمره از  7نمره ،عامل مهمي برتح ق تمدن نوین اسالمي بوده است.
همچنين ميتوان گفت وجود تنگههای ژئواستراتژیک و منابع آبـي کـه جتئـي از موقعيـت
جغرافيایي و خود بخشي از «ریملند» محاسبه ميشوند با کسـب  4/61نمـره از  7نمـره ،دارای
اهميت با یي هستند .بنابراین ،در یک تحليل کلي ميتوان گفـت از بـين عوامـل ژئو ـوليتيکي
برترساز جمعيت بيش از  1/5ميلياردی مسلمانان ،يوسـتگي جغرافيـایي کشـورهای اسـالمي و
موقعيت ژئواستراتژیک و معادن ،منابع و ذخایر انرژی ن ش اساسي داشته است.
نتیجهگیری

موعوم ژئو وليتيک یکي از مفاهيم مهمي است که در قرون متمادی بهویـژه در سـدههـای
اخير مورد توجه بسياری از صاحبنظران و دولتمـردان بـوده اسـت و معمـو ً اسـتعمارگران
درگذشته و حال به دليل غفلت صاحبان اصلي آن یعني دولتهـا و ملـتهـای مسـت ر در ایـن
منایق ،بهویژه در منط ه غرب آسيا با تسلط و غارت ایـن منـابع ،موجـب عـعيفنگـهداشـتن
ملتها و دولتها و تسلط آنها بر ن اط راهبردی و ژئواستراتژیک منط ـه شـدهانـد و درنهایـت
دولتهای موجود منط ه را تحت استعمار خود درآوردهاند.
ظهور ان الب اسالمي ایران با تفکرات اسالمي ان البي و نفي سلطه و سلطه ذیری با شـعار
است الل و آزادی و نهشرقي ـ نـهغربـي ایـن معـاد ت اسـتعماری را در جهـان بـهویـژه بـين
کشورهای اسالمي بههم ریخت.
تفکرات امام خمينيزره) و درادامه آن مسير ،رهنمودهای امـام خامنـهایزمدعـللهالعـالي)،
امت اسالمي را به حفظ وحدت و حرکت بهسمت شکلگيری تمـدن نـوین اسـالمي ،هـدایت
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نمود و امروزه که در گام دوم ان الب اسالمي قرار گرفتيم ،امتهای اسالمي شاهد بهبارنشستن
نوراني اسالم و رهنمودهای رهبران دیني باعث حرکت عظيم آنهـا بـه سـمت آزادیخـواهي و
است اللیل بي شده است کـه نمونـه آن مـو بيـداری اسـالمي در اغلـب کشـورهای مسـلمان
ميباشد.
قرائن و شواهد نشاندهنده آن است که جهان اسـالم در آینـده نـهچنـدان دور زباتوجـهبـه
تحو ت بهوجودآمده بهویژه بين جوامع اسالمي و رهنمودهای رهبر معظم ان الب در گام دوم
ان الب اسالمي) شاهد یک ویایي و تحول عظيم در تغيير سياستها بهمنظور حفظ وحـدت و
دستيابي به یک هژموني ان البي خواهد بود که نتيجه آن حرکت به سمت تح ق اهـداف تمـدن
نوین اسالمي ميباشد.
مح ق در این ژوهش به دنبال بررسي و شـناخت عوامـل برترسـاز ژئو وليتيـک در حـوزه
جغرافيای جهان اسالم بوده که در تح ي ات ميداني و اسنادی زم احبه و رسشنامهها) بـه ایـن
نتيجه رسيده است که چنانچه کشورهای اسالمي موقعيت ویـژه جعرافيـایي خـود را در جهـان

تأثير عوامل برترساز جغرافيای جهان اسالم بر تحقق تمدن نوین اسالمي

بسياری از این تفکرات ميباشند .توجهدادن امت اسالمي به وظایف خـود و يـروی از احکـام

در نمایند ،با رعایت عامل ژئو وليتيک ـ ژئواستراتژیک و ژئواکونوميک ميتوانند همگرایي و
همبستگي ميان جهان اسالم را ت ویت نمایند و م دمات تبدیلشـدن بـه یـک قـدرت اثرگـذار
جهاني را فراهم کنند.
این عوامل درصورتي ميتوانند تأثيرگذاری خود را نشان دهند که عوامل انساني ن ش خود
را بهخوبي ایفا نمایند وگرنه مانند گذشته این عوامل نـه اینکـه موجـب قـدرت جهـان اسـالم
نخواهند شد ،بلکه زمينه تسلط سلطهگران را بر ممالک اسالمي فراهم خواهد آورد.
امام خامنهایزمدعللهالعالي) در بيانيه گـام دوم ان ـالب ،مهـمتـرین ظرفيـت اميـدبخش را
نيروی انساني مستعد و کارآمد با زیربنای عميق و اصيل ایماني و دیني بيـان کـردهانـد .ایشـان
خطاب به جوانان ميفرمایند ،نکته مهمي که باید آیندهسازان درنظر داشته باشند ،این اسـت کـه
در کشوری زندگي ميکنند که ازنظر ظرفيتهای یبيعي و انساني ،کمنظير اسـت و بسـياری از
این ظرفيتها با غفلت دستاندرکاران تاکنون بياستفاده یا کماستفاده مانده اسـت .همـتهـای
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بلند و انگيتههای جوان و ان البي ،خواهند توانست آنها را فعّال و در يشرفت مادّی و معنـوی
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کشور بهمعنای واقعي جهش ایجاد کنند.
در تح ي ات بهعملآمده به این نتيجه رسيدهایم که عامل سياست که خود نيت مولود نيـروی
انساني است ،بيشترین ن ش را در تأثير عوامل ژئو وليتيک برعهده دارد ،زیرا جغرافيای یبيعـي
بالفعل هستند و هميشه وجود داشته و دارند و این هنر انسانهاست که بتوانند آنها را به حالت
بال وه درآورند ،بسياری از موقعيتهای ژئواستراتژیک مانند تنگههای و آبراهها ،معادن و منـابع
عظيم رو و زیرزميني ازقبيل معادن مس ،یال ،اورانيم و سوختهای فسيلي ماننـد نفـت و گـاز
همچنين دسترسي به آبهای آزاد و ...در جغرافيای جهان اسالم و بـهویـژه در منط ـه آسـيای
ميانه و غرب آسيا قرار دارند.
دانشمندان بسياری بر این ع يدهاند که این منط ه زغرب آسيا) قلب کره زمين است و بـدان
جهت آن را هارتلند نام نهادهاند .هـانتيگنتن و ویـل دورانـت و ...معت دنـد قـدرتي کـه بتوانـد
هارتلند را دراختيار بگيـرد؛ یعنـي مـدیریت دنيـا را دراختيـار دارد و دليـل آن وجـود عوامـل
برترساز ژئو ليتيک و ن ش حساس و راهبردی ایـن منط ـه در مـراودات بـينالمللـي و ن ـش
تعيينکننده آن را در ارتباط بين شرق و غرب و شمال جنوب ميدانند.
بنابراین دولتها و گروههای تأثيرگذار بين امتهای اسالمي ميتوانند با تبيين سياستهـای
وحدتآفرین و همسو و با آگاهيدادن به ملتهای مسلمان و تحت ستم و مستضعف درمـورد
داشتههای خود در جغرافيای جهان اسالم زکه جمعيت غالب این کشورها را مسلمانان تشکيل
ميدهند ،به یک کانون قدرت در جهان تبدیل شوند و زمينه را برای تح ق تمدن نوین اسالمي
و ظهور حضرت حجتزعج) فراهم نمایند.
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