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 تمدنی سازمان همکاری اسالمی-ها و راهبردهای فرهنگینقش آیسسکو در فعالیت
 

 1مرتضی شیرودی /1شجاع حسین حسینی سید
 (116-166) 

 چکیده
ش به سازمان همکاری  2393م/  2322ش( که در سال  2301م/ 2979)تأسیس  یسازمان کنفرانس اسالم

تمدنی به فعالیت بپردازد، به یک سازمان سیاسی تبدیل -اسالمی تغییر نام داد، بیش از آن که در عرصه فرهنگی
تمدنی کشورهای اسالمی عضو سازمان و ضرورت روز افزون -یشد اما با عنایت به ماهیت و سابقه فرهنگ

تمدنی در -های اجتماعی نیاز به تأسیس یک سازمان فرهنگیبرنده در زمینهاقدامات غیرسیاسِی سازنده و پیش
ش به تأسیس  2372م/ 2912کشورهای اسالمی ذیل سازمان همکاری اسالمی چنان باال گرفت که در سال 

-)آیسسکو( منجر شد اما آیا این سازمان در ایفای نقش فرهنگی یو فرهنگی اسالم یسازمان آموزشی، علم
-ها )فعالیتیتکوشد با معرفی آیسسکو در بخش اهداف، مامورتمدنی خود موفق بوده است؟ مقاله حاضر می

ه پاسخ و راهبردهای سازمان به سئوال مذکور پاسخ دهد. روش مقاله برای دستیابی ب هایاستها( و تبیین س
های مقاله عبارت است از: یافتهگرایی است. شناسی اجتماعیو تحلیلی مبتنی بر روش یفیسئوال، تاریخی، توص

های کشورهای غربی وجود تضادهای مختلف در کشورهای اسالمی از جمله اختالفات سیاسی و نیز، دخالت
ن همکاری اسالمی مانع از تحقق کامل آیسسکو از فضای سیاسی سازما یرپذیریچون اسرائیل و آمریکا و تأث

ها و توانمندهای آیسسکو امیدهای جدیدی و فرهنگی اسالمی شده ولی ظرفیت یاهداف سازمان آموزشی، علم
 تمدنی سازمان همکاری اسالمی پدید آورده است.-ها و راهبردهای فرهنگیرا جهت فعالیت

و فرهنگی اسالمی، آیسسکو، فرهنگ و  یی، علمسازمان همکاری اسالمی، سازمان آموزش کلیدی: هایژهوا
 تمدن.
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 مقدمه
المللی در زمینه ( با هدف ایجاد یک سازمان بین1)آیسسکو یو فرهنگی اسالم یسازمان آموزشی، علم

سازمان با هدف تحکیم  ینرسمًا تأسیس شد. ا 2372/  2912آموزش، علوم و فرهنگ در سال 
ای با همین هدف در قالب اصول سعه صدر و نامهو با اساسهمبستگی و همکاری میان جوامع اسالمی 

 های واالی اسالم تأسیس گردید. اهداف کلی سازمان آیسسکو عبارتند از:ارزش
چنین توسعه های آموزش، علمی، فرهنگ و ارتباطات و همتقویت، ارتقاء و تحکیم همکاری در زمینه -

 .های انسانی اسالمی و در چارچوب تمدن جهانی اسالمانها و آرمها در پرتو ارزشو ارتقای این زمینه
ها ها، فرهنگتبلیغ و نشان دادن چهره واقعی اسالم و فرهنگ اسالمی، ترویج گفت و گوی میان تمدن -

های عدالت و صلح به همراه اصول آزادی و حقوق و مذاهب و تالش و فعالیت به منظور گسترش ارزش
 .اسالم انداز تمدنیبشر براساس چشم

های گوناگون به ویژه با استفاده از آموزش کمک به تحقق صلح و امنیت جهانی با استفاده از شیوه -
 .های درون و بیرون از کشورهای عضوعلوم، فرهنگ و ارتباطات و تحکیم تفاهم میان ملت

یت های تنوع فرهنگی در کشورهای عضو و تشویق به تعامل فرهنگی، حفظ هوحمایت از جنبه -
 .فرهنگی و حفاظت از استقالل اندیشه

های تخصصی سازمان همکاری اسالمی در گرایی و ایجاد هماهنگی میان مؤسسهحاکمیت تکامل -
های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات و کشورهای عضو آیسسکو و تقویت همکاری و مشارکت حوزه

 .درون و بیرون از کشورهای عضو های مشابه دولتی و غیردولتی با منافع مشترک دربا مؤسسه
کید بر ویژگیاستفاده بیش - های آن و تبلیغ تمایالت آن در مطالعات فکری، تر از فرهنگ اسالمی با تأ

 .های آموزشیهای علمی و برنامهپژوهش
 .های آموزشی کشورهای عضوتالش به منظور ایجاد تکامل متقابل و هماهنگی میان نظام -
های مسلمانان در کشورهای غیر عضو های آموزشی، علمی و فرهنگی مؤسسهحمایت از فعالیت -

 .آیسسکو
 سازمان آیسسکو دارای سه رکن اصلی به شرح زیر است:

 مجمع عمومی .2
 شورای اجرایی .2

                                                                 
1.Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 
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 اداره کل .3
 چنین این سازمان دارای چندین رکن فرعی است که عبارتند از:هم

 1های جهان اسالمفدراسیون دانشگاه -2
 1ی اخالقیات در علوم و فناورینهاد اسالم -2
 (72: 2393)کریمی، یسسکومرکز ترویج تحقیقات علمی آ -3

 
 ادبیات موضوع

نگارندگان با بررسی اجمالی و گاه تفصیلی بیش از صد منبع مرتبط به موضوع مقاله، به دسته بنـدی زیـر 
 دست یافته است:در پیشینه این تحقیق 

های فرهنگـی جهـان اسـالم اثـر های و بایستهکتاب کاستینند: منابع مرتبط به کلیات و مفاهیم ما -الف
 شوشتری؛

 )ع( اثر بابایی؛ یمنابع مرتبط به فرهنگ مانند: کتاب مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام عل -ب
 سازمان کنفرانس اسالمی از یحیی فوزی؛منابع مرتبط به سازمان همکاری اسالمی مانند: کتاب  -ج
ط به سازمان همکاری اسالمی: اسناد متعدد و متنوعی از سازمان همکاری اسالمی وجود اسناد مربو -د

 در مقاله مورد استفاده قرار گیرد از جمله: تواندیدارد که به صورت غیرمستقیم م
 های دبیرخانه سازمان کنفرانس اسالمی در موارد مختلف؛بیانیه
 ر موارد متعدد؛های ستاد ریاست سازمان کنفرانس اسالمی دبیانیه

 آیسسکو؛ و تمدنی یاطرح راهبردی تکافل و همکاری فرهنگی در خدمت مسائل توسعه
های انجام شده در مورد این تحقیق، درباره مفردات آن است و به صورت ترکیبی تحقیق مستقلی پژوهش

لی چنـین تحقیقـی اند، انجام نگرفته است لذا جای خاجا که نگارندگان جستجو کردهدر این زمینه تا آن
 گردد.احساس می

 
 
 

                                                                 
1 .The Federation of Universities of The Islamic World (FUIW) 
2 . IBEST 
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 گرایی اجتماعی به مثابه روشزمینه
 نی. اروندیاند و هر دو، از مکاتب مهم غرب امروز به شمار مگرایی در معنا هم افقگرایی با زمینهجامعه

گرایی یعنی: مکتب، لیبرالیسم را به چالش کشیده و آن را با انتقادات جدی مواجه کرده است. جامعه
ای که اعضای آن زیاد است، تعریف و اعتقاد به این باور که خود انسان و فرد انسانی به وسیله جامعه

گرایان، سرگذشت زندگی هر انسان همواره در سرگذشت جماعتی رقم شود. به عقیده جامعهتبیین می
یت افراد است. )آشوری، ممکن  عوامل رقم زننده، نی( ا27: 2369خورده است که شکل دهنده هو

گرا، مبانی اخالقی و ، ملت، حزب یا سازمان خاص باشند. متفکران اجتماعلهیاست خانواده، شهر، قب
ها دانند، به همین دلیل است که به آنهای فرهنگ و تاریخ آن جامعه میسیاسی جامعه را متأثر از زمینه

ها در واقع ستیبرالیگرایی قرار دارد. لگویند، لذا این تفکر، از این جهت در مقابل بنیانگرا نیز میزمینه
 ( 16: 2312گرا هستند. )بیات و دیگران، بنیان

ها را به تمامی جوامع، بدون خواهد آنداند و میهای لیبرالی را متکی به خرد انسانی میلیبرالیسم ارزش
الش میان این های چنقطه نیتراز مهم یکیهای خاص آن، تعمیم دهد. ها و ارزشدر نظر گرفتن سنت

توان حد واسط و گرایی را میگرایی و جامعهنهیها و فلسفه لیبرالیسم در همین نقطه است. زماندیشه
( 32: 2361گراهای پست مدرن تلقی کرد. )پاکباز، گراها و نسبینگری بنیانبینابین جهان شمولی و عام

افراطی پست مدرنیستی به نوعی از  در واقع، بسیاری از متفکران در عین مخالفت با نسبیت مطلق و
( و 2929/2331)تولد: 1توان به مک اینتایرترین متفکران این گونه اندیشه مینسبیت اعتقاد دارند. از مهم

اند اما وجه ( اشاره کرد. متفکران این مکتب از منتقدان مدرنیسم2323/ 2932)تولد: 1چارلز تیلور
 ت. فرهنگی آنان بیش از وجه سیاسی آنان اس

های فردی و شخصی و مخالف نادیده گرفتن شوون گرایان، مخالف تکیه کردن بر ارزشاجتماع
تواند به شکل ( از دیگر عقاید آنان عبارت است از: انسان نمی02: 2320اجتماعی است. )سووه، 

معه تواند از غایات و اهداف جاکامل انسان از خود نمی ریمستقل تصویری از خود داشته باشد. تصو
اجتماعی آمیخته شده و این خصوصیات جزیی از فرد محسوب  یهاتیجدا باشد. انسان با خصوص

اند )علی گرایان با خردگرایی و فردگرایی افراطی بر خاسته از عصر روشنگری، مخالفشود. اجتماعمی
جتماعی بی ( زیرا: فردگرایی افراطی و خردگرایی افراطی به خصوصیات فرهنگی و ا27: 2372بابایی، 

                                                                 
1. Alasdair MacIntyre 
2. Charles Taylor 
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اند و تعمیم آن را ناصواب و مقرون به گرایانهگرایان مخالف هر گونه تالش کلاعتنا هستند. اجتماع
-تر از فرد. آنان با بیدانند. در نظر آنان، اجتماع، تجسمی از روح است البته تجسمی کاملشکست می

توان به گویند نمیگرایان میاجتماعاند. توجهی به حقوق اجتماعات که در لیبرالیسم وجود دارد، مخالف
این است: انسان  شانیها شعار اصلپشتوانه عقالنیت به اصول عام و جهان شمول دست یافت. آن

موجودی اجتماعی است و هویت و ماهیت او وابسته به وجودش در جامعه و در گرو روابط و پیوندها و 
 (97: 2366اجتماعی اوست. )علی زاده،  یداد و ستدها

 
 تمدنی-های فرهنگیآیسسکو و ارتقاء همبستگی

وحـدت فرهنگی اسالمی در ارتقاء همبسـتگی:  یهای سازمان آموزشی، علمتاریخچه فعالیت -الف
های فکری بوده و فالسفه به منظور نیل بـه وحـدت بخش جنبشای آرمانی است که از دیرباز الهاممنطقه

از قانون طبیعیت و تعلیمات مذهبی، تشکیل جوامـع بـزرگ  های اجتماعی حاصلبشر و با تکیه بر نظریه
تشـکیل جامعـه را بـرای همکـاری و رفـع نیازهـای بشـری ضـروری  1دانستند. افالطـونرا ضروری می

دانست. ابن خلدون بر این باور بود کـه بـدون همبسـتگی، تعـاون و همکـاری، ادامـه جامعـه میسـر می
انـد. او عقیـده داشـت رویکـرد و گـرایش همیاری در جامعـه نخواهد بود و آدمیان محکوم به همراهی و

انسان و آدم به جمع و اجتماع بعد از تأمین و برآورده شدن نیازهای نخستین مادی، نیاز بـه امنیـت و دور 
)مرگ:  1ها و تهدیدات پیرامون و متجاوزان است. ژان ژاک روسویبماندن و مصون بودن از خطرات، آس

خیر مشترک برای افراد جامعه را در رساله قرارداد اجتماعی مطرح کـرده و معتقـد  یشه( اند2277/ 2661
 (22: 2363است که برای دستیابی به آن، همگان باید در کنار یکدیگر و با هم تالش کنند. )کاظمی، 

از این رو، سازمان آیسسکو با هدف تحکیم همکاری و تبادل تجربیات آموزشی، علمی و فرهنگی بین 
های درسی مقاطع مختلف آموزشی، احیا و حفاظت از پیاده کردن فرهنگ اسالمی در برنامه ،اعضاء

فرهنگ اصیل اسالمی و حمایت از هویت اسالمی مسلمانان مقیم غرب تأسیس گردید. این سازمان در 
راستای اهداف خود در زمینه ارتقای همبستگی میان کشورهای اسالمی در قالب سازمان همکاری 

های متعددی انجام داده است که در ادامه به بررسی نقش و عملکرد این سازمان در زمینه تالشاسالمی 
 تحقق وحدت و ارتقاء همبستگی کشورهای اسالمی خواهیم پرداخت.

                                                                 
1. platon 
2. Jean-Jacques Rousseau 
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از اقدامات سازمان آیسسکو در ارتقای  دیگر اقدامات سازمان آیسسکو در زمینه ارتقاء همبستگی: -ب
توان به تشکیل شورای مشورتی به ر قالب سازمان همکاری اسالمی، میهمبستگی کشورهای اسالمی د

منظور اجرای راهبرد فرهنگی جهان اسالم، در دومین نشست وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی، نام برد. 
باشد و جایی که تحکیم و تقویت هویت فرهنگی اسالمی از اهداف مهم سازمان آیسسکو میاز آن

در چهارمین نشست وزرای فرهنگ  یسسکواز طریق تنوع فرهنگی است، آ گیری جدید این هدفجهت
بیانیه تنوع فرهنگی »در باکوی آذربایجان برگزار شد،  2316/ مهر 2331کشورهای اسالمی که در اکتبر 

/  2322تا سال « های فرهنگی جهان اسالمپایتخت»را تصویب کرد و در همین نشست « اسالمی
  CO:2007,44)(ISESتعیین شدند. 2390

ها، بر ضرورت تعامل فعال با دیگر بیانیه تنوع فرهنگی اسالمی ضمن به رسمیت شناختن همه فرهنگ
ها تأکید کرد. در ماده چهار این بیانیه آمده است: فرهنگ و تمدن اسالمی به مثابه سرمایه و ذخایر تمدن

ها ارتباط ر احترام نهاده و با آنو عمل است و همیشه به تنوع و تکث یتتاریخی پیشرفت، دانش، خالق
ها، رغم زبانها در دنیای اسالم، علیزیستی آنهای متعدد و همها و فرهنگداشته است. تنوع تمدن

صدر و گفتگو است که اسالم همیشه و ها و ... بهترین نشانه و گواه تاریخی برای فرهنگ سعهنژادها، قوم
وده است. در بیانیه تنوع فرهنگی، به ضرورت تعامل کشورهای های زمانی مختلف خواهان آن بدر بازه

ها اشاره گشته و به برداشت ها و تمدنطور کلی فرهنگ و تمدن اسالمی با دیگر فرهنگاسالمی و به
های مسلمان مجددًا صحیح اسالمی از حقوق بشر و فرهنگ عدالت و صلح تأکید شده است: ملت

کنند... صلح دربردارنده صدر و صلح اعالن میالت، فرهنگ، سعههمانند همیشه تعهد خود را به عد
های مشترک همه زیستی برپایه ارزشاحترام به حقوق احاد بشر، اراده و عزم جمعی و واقعی به هم

های مربوطه است که به ها و تمدنیتها، هوداشت از فرهنگها و اجرای حقوق بشر برای پاسانسان
ها منجر خواهد شد. )راهبرد فرهنگی جهان اث تمدنی و فرهنگی همه انسانسهم خود به ارتقای میر

حقیقت توجه آیسسکو به تحکیم و تقویت هویت اسالمی و تأیید تنوع فرهنگی،  ( در73: 1336اسالم،
های گوناگون مانند پیامدهای جهانی شدن و تهاجم گسترده علیه اسالم و فرهنگ پاسخی به چالش

 اسالمی بود.
های فرهنگ با سازماندهی همبستگی اسالمی در حوزه کار فرهنگی:تقاء همبستگی از طریق راهار -یک

کار تقریب مذاهب اسالمی گردد، و این مهم با اجرای راهگفت و گو میان کشورهای اسالمی تقویت می
میان مدت های رو، سازمان آیسسکو در برنامهشود؛ از اینپذیر میکار همبستگی فرهنگی امکانو راه
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ها وگو میان فرهنگبه ارتقای گفت 2319-2396/ 2323-2321و  2311-2369/ 2339-2332
توجه داشته است و به منظور کاهش فاصله تمدن، فرهنگ و علم میان مسلمانان و ملل دیگر، از جوامع و 

مبستگی چنین به منظور ارتقای هکند، همهای مسلمان خارج از کشورهای اسالمی حمایت میاقلیت
باشد؛ چرا که با کشورهای اسالمی، تنوع فرهنگی میان کشورهای اسالمی نیز، مورد توجه آیسسکو می

گیرد و با ها از فرهنگ اسالمی واحد سرچشمه میوجود اصول و اهداف متعالی یکسانی که همه آن
راء و عقیده دیگران، وجود وحدت در میان تمدن اسالمی، اما به سبب فقه و حقوق، نوسازی و احترام به آ

های تمدنی و رو، چالششعب فرهنگی و تمدن متنوعی در میان جوامع اسالمی حاکم است، از این
فرهنگی در کشورهای عضو، نیازمند تشکیل فرهنگ اسالمی است و برای رسیدن به اهداف مورد نظر بر 

فرهنگی اسالمی تأکید داشته  کارهای فرهنگی جهان اسالم و مذاهب اسالمی، بر بیانه تنوعاجرای راه
های امت است. هدف سازمان آیسسکو از ارتقاقی همبستگی میان کشورهای اسالمی، تحقق ارزش

 (92: 2393ها است. )قربانی شیخ نشین سیمبر، اسالمی، کمک اغنیا به فقرا، کمک توانمندان به ناتوان
ی فرهنگی و ارتقای همبستگی میان وگوبه عالوه، سازمان آیسسکو به منظور دستیابی به هدف گفت

مسلمانان بر استفاده از راهبرد تقریب مذاهب اسالمی که سمت و سیاق آن وحدت و راهبرد همبستگی 
ها کند و به منظور اجرای این برنامه از استراتژیفرهنگی اسالمی که پیرامون محور تنوع است، تأکید می

و جوانان، سفرهای زیارتی برای کودکان مسلمان به  هایی مانند سازماندهی اردوهای کودکانو روش
المللی با ویژگی تنوع فرهنگی و تولید مطالب سمعی و بین ی)همایش( هاکشورهای اسالمی، سمپوزیوم

هایی مبتنی سازی گفت و گوی فرهنگی و ارتقای همبستگی، فعالیتبصری استفاده کرده و به منظور غنی
ها با هدف افزایش های دانشگاهی، مراکز فرهنگی و سایر گروهؤسسهبر تحکیم دانشمندان مسلمان، م

کیفیت اقدامات فرهنگ اسالمی در زمینه رهبری تولیدات، انتشارات، توزیع و کسب قدرت رقابت و 
و  267: 2363محافظت از هویت فرهنگی در مقابل تمامی اشکال سیطره داشته است. )ام. کالینز،

ان با اهدای جوایز و پاداش به مؤسسات و افرادی که در این زمینه فعالیت سازم ین( ا222: 2390موثقی،
های های هنری، همکاری با شبکههای فرهنگی، برگزاری نمایشگاهکنند و با سازماندهی کاروانمی

سازی تنوع و تقویت خود در های الکترونیکی برای نشان دادن تنوع فرهنگی، بر غنیای و شبکهماهواره
-2311/ 2332-2339های برنامه میان مدت مه جانبه و پایدار و در راستای دستورالعملتوسعه ه

 (92: 2393تأکید کرده است. )کریمی،  2369
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توان به های این سازمان، میاز دیگر فعالیت :به کارگیری راهبرد تقریب میان مذاهب اسالمی -دوم
منبع اصلی قرآن و احادیث و سپس بر اصل  اشاره کرد که بر دو« راهبرد تقریب میان مذهب اسالمی»

مشترک و وحدت بخش و تقویت کننده هستی امت اسالمی استوار است، اشاره کرد. به بیان دیگر، این 
های مذهبی و تحقق بخشیدن به اهداف واالی جهان اسالم و راهبرد به منظور کاهش میزان اختالف

ئل موجود و به منظور رؤیارویی با حمالت پیوسته ای مساجلوگیری از سوء استفاده دشمنان از پاره
دشمنان اسالم تدوین گردیده است و از اهداف آن، بررسی و تبیین دالیل اختالفات مذهبی و نمایش 

های علمی و عملی، انسجام و نقاط اختالف است تا با مراجعه به منابع اصلی و صحیح و با یافتن راه
ده شد و همبستگی میان کشورهای اسالمی ارتقاء یابد. در حقیقت، پارچگی به جهان اسالم بازگردانیک

راهبرد تقریب میان مذاهب اسالمی کاهش گستره اختالفات میان مذاهب فقهی و اثبات این موضوع 
های اسالمی بر سر اصول شریعت موجود در قرآن و روایات صحیح پیامبر است که مذاهب فرقه

ها تنها به دلیل اجتهادها و نظریاتی است که فقها و ندارند و اختالف الله علیه و آله هرگز اختالفصلی
چنین هدف از تقریب، ادغام مذاهب موجود یا برکنار کردن اند و هممجتهدان مذاهب استفاده کرده

برخی از مذاهب نیست و بر این موضوع که نقاط مشترک و موافق میان مذاهب بر موضوعات فقهی 
رو، الزمه تقریب کاهش تفرقه میان پیروان کند. از اینتالفات است، تأکید میبسیار بیشترتر از اخ

انجامد. مذاهب و همبستگی اسالمی است که خود به ارتقای همبستگی میان کشورهای اسالمی می
((ISESCO:2009:3 

ن سند برنامه وحدت و تنوع فرهنگ اسالمی آیسسکو پس از تصویب بیانیه اسالمی تنوع فرهنگی، به عنوا
مرجع این حوزه طراحی شده است. در واقع، ارزش این برنامه در این نکته پنهان است که وحدت را با 

کند. هدف از این ابعاد و اهداف آن و تنوع را به عنوان حقیقتی منشعب از وحدت با یکدیگر جمع می
للی و تنگناها و مسائل کنونی المبرنامه دستیابی به امنیت فرهنگی برای جهان اسالم در سایه تغییرات بین

کید دارد که برای های این برنامه بر تداوم تالشاست. به منظور دستیابی به این هدف، فعالیت هایی تأ
ها فرهنگی جهان اسالم و سازوکارهای اجرایی آن انجام شده است. این امر از طریق توصیه کارراهاجرای 

یافتنی است. این برنامه به ایجاد فرهنگی جهان اسالم دست کارراهو رهنمودهای شورای مشورتی اجرای 
کند و در یک فرهنگ بشری برای امت اسالمی و ایجاد یک فرهنگ قدرتمند، باز و یکپارچه کمک می

عالوه بر آن، برنامه گفتگوی فرهنگی و همبستگی  .گرددواقع به حراست از هویت فرهنگی منجر می
عوامل همبستگی و گفتگوی میان مسلمانان از طریق راهبرد تقریب  میان مسلمانان آیسسکو بر ترسیم
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نماید. راهبرد تقریب مذاهب نویس راهبرد همبستگی فرهنگی اسالمی تأکید میمذاهب اسالمی و پیش
نویس راهبرد همبستگی فرهنگی اسالمی اسالمی به سمت وحدت هدایت شده است، حال آنکه پیش

 (13: 1333راتژی موضوع امت اسالمی را مد نظر دارد. )شوشتری، حول محور تنوع است. هر دو است
راهبرد اجرای فرهنگ »دو طرح کلی  طرح راهبرد اجرای فرهنگ اسالمی میان مسلمانان در غرب: -سوم

با هدف توجه کافی به  1«گیری از استعدادهای مسلمانان مقیم غرببهره»و  1«اسالمی در غرب
اند که در اجرای هریک از این دو طرح کلی، سازمان آیسسکو تهمسلمانان مقیم غرب تدوین یاف

 هایی را انجام داده است.فعالیت
در راستای اجرای راهبرد اجرای فرهنگ اسالمی در غرب، سازمان آیسسکو از مؤسسات اسالمی خارج 

ؤسسات توان آنها با این هدف که این م سازی پیاماز جهان اسالم حمایت کرده و کوشیده است به یکسان
چنین دفاع از مسلمانان را بدون نقض قوانین کشورهای میزبان و اصول اسالم داشته باشند، و هم

دهند، بپردازد، از چهره واقعی اسالم را به نمایش گذاشته و به ادعاها کذب علیه اسالم پاسخ توانندیم
ی به مشکالت مسلمان را با هدف بررسی و رسیدگ 3«شورای عالی آموزش و پرورش غرب»این رو 

خارج از دنیای اسالم، به ویژه مسائل مذهبی، آموزشی، اجتماعی، و زندگی فرهنگی آنها و اجرا و توسعه 
 های فرهنگی در غرب، تشکیل داده است.فعالیت

های فرهنگی در اروپا، آمریکای التین، چنین جلسات گوناگونی با حضور رؤسای مراکز و انجمنهم
ها و مؤسسات، های مؤسسات غربی، دانشگاهارائیب و آسیا برگزار و همگام با تالشکشورهای حوزه ک

فعالیت کرده تا آنان را نسبت به همکاری با مؤسسات فرهنگی اسالمی خارج از اسالم ترغیب کند. در 
ر سال که در فرانسه و ایتالیا که د یی)همایش( هااین راستا، سازمان آیسسکو برنامه خود را با سمپوزیوم

های فرهنگی اروپا انتخاب شده بودند، آغاز کرد و به منظور خنثی به عنوان پایتخت 2330/2312
کنند و برای رفع تحریفات موجود در کتب ای که تمدن اسالمی را مخدوش مینمودن تبلیغات رسانه

ست. درسی غربی، برقراری پیوند میان مؤسسات فرهنگی اسالمی با مؤسسات غربی تالش کرده ا
 (92: 2310)معظمی، 

 از جمله: شودیدر دیپلماسی فرهنگی آیسسکو توجه به جوانان کشورهای عضو هم به وضوح دیده م
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به منظور اجرای این برنامه، سازمان آیسسکو سازوکارهای جدیدی درباره گفتگو و همبستگی فرهنگی  -
 ی)همایش( هاو جوانان، سمپوزیومدهی اردوهای کودکان اتخاذ کرده است، سازوکارهایی نظیر سازمان

دهی سفرهای زیارتی برای کودکان مسلمان به کشورهای تنوع فرهنگی، و سازمان المللی با ویژگیبین
 اسالمی از این نوع است.

سازمان آیسسکو کشورهای عضو را نسبت به اهمیت تغییرات ناشی از فناوری اطالعات و ارتباطات و  -
های ذیل را در دستور لی حساس نموده است، بنابراین، سازمان، اهداف و برنامهبه طور کلی فنون دیجیتا

گاهی کشورهای عضو درباره نیاز به گسترش فرهنگ دیجیتالی در میان گروه های کار خود دارد: افزایش آ
 ویژه کودکان، جوانان و زنان و ...اجتماعی، به

کید بر ابعاد اخالقی و های سازمان در عرصه فناوری اطالعیکی از فعالیت - ات و ارتباطات توجه و تأ
گاهی کودکان و جوانان را نسبت به خطرهای پنهان پیام و  ای پرزرق و برقهای رسانهفرهنگی است تا آ

شان منحرف های فرهنگی و مذهبیگذارد و آنان را از ارزشانگیزی که بر فکر آنان تأثیر میهیجان
 (35: 1334 سازد، افزایش دهد. )معظمی،می

گیری از استعدادهای مسلمانان مقیم غرب جهت ارتقا همبستگی تأکید مضاعف بر بهره -چهارم
با توسعه همکاری و « گیری از استعدادهای مسلمان مقیم غربراهبرد بهره»در راستای اجرای  اسالمی:

در زمان، انرژی  مشارکت با مؤسسات تحقیقاتی علمی در کشورهای توسعه یافته و با هدف صرفه جویی
های موجود، نسبت به استفاده از های موازی و استفاده از دستاوردهای شبکهو منابع و پرهیز از تالش

ای های مسلمانان مهاجر، هماهنگی و اقدامات میان آنها و تأسیس بانک اطالعات، توجه ویژهتوانایی
در چهارمین اجالس « مان مقیم غربگیری از استعدهای مسلراهبرد بهره»کرده است. در حقیقت طرح 

با هدف تقویت ارتباطات و پیوندهای  2330/2313وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی در سال 
 (0: 2311متخصصات مسلمان در غرب و متشکل کردن آنها، تدوین گردید. )امجد، 

ر قالب از دیگر اقدامات سازمان آیسسکو د برقرای تعامالت فرهنگی در مسیرهای زیارتی: -پنجم
توان به برنامه تعامل فرهنگی درباره طرح مسیرهای زیارتی اشاره کرد که سازمان همکاری اسالمی، می

با هدف به تصویر کشیدن اثرات مثبت زیارت در زندگی مسلمانان، به مطالعات اجتماعی و اختصاصی 
به تبع آن روابط مستحکم و فرهنگی درباره نقش مسیرهای زیارتی در ایجاد پیوند میان جوامع مسلمان و 

 (1: 2317براساس میراث اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشته است. )بروجردی، 
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الملل تر بیان شد، پدیده جهانی شدن، پیامدها و تأثیرات دیگری نیز، بر نظام بینگونه که پیشهمان
های از مشخصه های اطالعات و ارتباطات است که یکیداشته است که از جمله این پیامدها فناوری

ها، شامل باشد. از سویی، آن چنان که در تعریف دیپلماسی فرهنگی گفته شده، رسانهجهان حاضر می
ها، ابزارهای کارآمد دیپلماسی فرهنگی هستند. از ها، رادیو و تلویزین و سایر شبکهاینترنت، ماهواره

محور وی جامعه اطالعاتی و دانشسوی دیگر، در چندین دهه اخیر کشورهای توسعه یافته به سمت و س
تر شده، حرکت کرده و با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات که به سبب پدیده جهانی شدن برجسته

رو، سازمان آیسسکو با هدف کاهش وابستگی به کشورهای اند، از اینرهبری جهان را در دست گرفته
های نسبت به توسعه و گسترش شبکه« متقابلمبادله و تکامل »توسعه یافته، با تدوین چارچوب اسالمی 

های اطالعاتی و ارتباطی میان کشورهای عضو اقدام کرده و همان گونه که تبادل کارشناسی فنی و برنامه
، برنامه وحدت و تنوع فرهنگ اسالمیمطرح کردم سازمان همکاری اسالمی در ذیل برنامه  تریشپ

المللی با بین ی)همایش( هادکان و جوانان، سمپوزیومدهی اردوهای کوسازوکارهایی نظیر سازمان
دهی سفرهای زیارتی برای کودکان مسلمان به کشورهای اسالمی تدارک تنوع فرهنگی، و سازمان ویژگی

در همین راستا و به منظور ارتقای همبستگی و افزایش همکاری میان کشورهای عضو در این  دیده است،
 (16: 2310را تأسیس کرده است. )معظمی،« ال اسالمیصندوق همبستگی دیجیت»زمینه 
از آنجا که سرعت عبور جریان اطالعات  تقویت و توسعه فرهنگ اطالعات و ارتباطات اسالمی: -ششم

های اطالعاتی دیگر بسیار زیاد است و توسعه فناوری اطالعات و ها و شبکهاز طریق اینتریت، ماهواره
های رود، سازمان آیسسکو از تالشجهانی شدن فرهنگی به شمار میارتباطات یکی از ابعاد برجسته 

کشورهای عضو برای تقویت و توسعه فرهنگ اطالعات و ارتباطات، حمایت کرده و به منظور مقابله با 
ای جهان اسالم با کشورهای اثرات منفی گسترش شکاف دیجیتالی که تهدیدی برای نابرابری توسعه

ود، سازوکارهایی را تدوین کرده و در زمینه ادغام فرایند همبستگی دیجیتالی شتوسعه یافته محسوب می
سازی نیروی انسانی، با کشورهای جهانی با تأمین منابع مالی و توسعه زیرساختار و تجهیزات و ظرفیت

 عضو مساعدت کرده است.
گاهی افکار عمهم ومی و پایان دادن چنین به منظور حفظ هویت اسالمی جهان اسالم، تقویت تفاهم، آ

 2313شهریور  23/ 2332سپتامبر  22ای که از زمان واقعه به تبلیغات خصمانه و حقایق تحریف شده
گوی واقعی و مجازی وشد، در مجامع جهانی گفتالمللی مطرح میای بینتوسط مؤسسات رسانه

المی به منظور تشکیل شرکت کرده و در راستای ارتقای همبستگی و افزایش همکاری میان کشورهای اس
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جامعه اطالعاتی و ارتباطی، نسبت به تهیه راهبردی متحدالشکل در زمینه اطالعات و ارتباطات تالش 
 کرده است.

 در مجموع، آیسسکو در بعد فرهنگ و ارتباطات، دارای چهار هدف است:
 احیای فرهنگ اسالمی در تهذیب و تزکیه تمدن بشری؛ -
 فرهنگ اسالمی در توسعه و پیشرفت پایدار؛ اهمیت دادن به نقش و سهم -
 ها و ادیان؛ها، تمدنترویج و توسعه اصل تنوع فرهنگی در چارچوب گفتگوی فرهنگ -
های عضو در بعد فناوری و اطالعات ارتباطات برای توسعه و پیشرفت تقویت توانمندی دولت و ملت -
 (54: 1336)تسخیری،  یدارپا

این سازمان به منظور ساماندهی امور فرهنگی و ارتقای  نگی جهان اسالم:تهیه سند راهبرد فره -هفتم
همبستگی اسالمی کشورهای اسالمی، سند راهبرد فرهنگی جهان اسالم را تهیه کرد و آن را به تأیید همه 

ها، کشورهای عضو رساند. این سند، اهداف وحدت اسالمی مانند وحدت عقیده، وحدت دیدگاه
کشورهای اسالمی را استحکام بخشیده و پیرامون محورهای خودسازی فردی  وحدت هدف و سرنوشت

باشد. های اندیشه، ساخت نظام فرهنگی، تحقق اصالت اسالمی میو اجتماعی اسالمی، اصالح شیوه
ها را پذیرفته، از دانش و فناوری جدید الهام دهد تا نوآوریچنین به امت اسالمی این امکان را میهم

 مکان حضور و بروز تاریخی داشته و موفقیت کسب کنند.بگیرند و ا
کید  اسالمی بوده و وابستگی و پیوستگی امت  –بر هویت تمدنی « راهبرد فرهنگی جهان اسالم»تأ

تر کرده و همبستگی اسالمی را از نظر فلسفی، ها و بنیادهای خود عمیقها، ارزشاسالمی را با ریشه
 (32: 2310کند. )ثاقب، ها و ابزارهای مستحکم میها و شیوهظر روشچنین از ناعتقادی، رفتاری و هم

در این رستا  2399/ 2323کنفرانس فوق العاده مجازی وزرای خارجه عضو آیسسکو سال  22در ماده 
 آمده است:

عنوان نهاد تخصصی "ما موارد ذیل را به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسالم، به
های کشورهای عضو از طریق تسهیل کنیم، هماهنگی تالشجهان اسالم محول می آموزش در درزمینه

ها ها تدوین استانداردهای ارزیابی برای نظام آموزشی تعیین دستورالعملدر تبادل تجربیات و تخصص
برای تضمین حق آموزش در شرایط اضطراری و بحرانی، ردیابی نظارت و ارزیابی خطرات ناشی از آن و 

کارهای مؤثر و کارآمد منظور ارائه راهبا شرکای مالی و فنی در داخل و خارج از جهان اسالم بهمشاوره 
تضمین حق آموزش و یادگیری ما از طرح ائتالف جامع انسان دوستانه که توسط سازمان آموزشی، علمی 
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آغازشده برکشورهای عضو  29-گیر کوویدمنظور کاهش تأثیر بیماری همهو فرهنگی جهان اسالم به
 (2399اسفند  22مورخ  borna.news)کنیم."پشتیبانی می

 
 تمدنی-فرهنگی یهایآیسسکو و راهبردهای تحقق همبستگ

های فرهنگی این سازمان با هدف و انگیزه های بارز و مهم سازمان آیسسکو، فعالیتاز دیگر فعالیت
ت هدف و وحدت سرنوشت ها، وحدارتقای وحدت اسالمی، ازجمله وحدت عقیده، وحدت دیدگاه

بوده است. در این راستا، سازمان آیسسکو به منظور دستیابی به رسالت خویش، که همانا ارتقای فرهنگی 
های فرهنگی جوامع اسالمی، توسعه جامع آموزشی و جایگاه جهان اسالم، دسترسی بشریت به فعالیت

های راهبردی متعهد کرده و به همین ریزیهای علمی و برنامهعلمی و فرهنگی است، خود را به روش
های آموزش، علوم و فرهنگ تدوین و اجرا کرده است. از نمونه راهبردهای منظور راهبردهایی را در زمینه

طرح راهبردی تکافل و »و « راهبرد فرهنگی جهان اسالم»توان به تدوین شده توسط این سازمان می
چنین، سازمان آیسسکو اشاره کرد. هم« دنی مسلمانای و تمهمکاری فرهنگی در خدمت مسائل توسعه

و « گیری از مسلمانان مقیم غربراهبرد بهره»ای را برای جوامع مسلمان مهاجر تحت عنوان راهبرد ویژه
راهبرد »، «راهبرد کنش فرهنگ اسالمی در غرب»در زمینه فرهنگ و ارتباطات نیز راهبردهایی مانند 

راهبرد ارتقای »، «د توسعه اطالعات و ارتباطات در جهان اسالمراهبر»، «تقریب مذاهب اسالمی
( در ادامه به 201: 2393را تدوین و اجرا کرده است. )کریمی، « توریسم فرهنگی در جهان اسالم

 بررسی راهبردهای اجرایی این سازمان خواهیم پرداخت.
در توسعه کشورهای اسالمی سازمان آیسسکو به اهمیت نقش فرهنگ « راهبرد فرهنگی جهان اسالم»در 

المللی تحت لوای توسعه فرهنگی کشورهای اسالمی پرداخته ای و بینو در پی آن، حفظ امنیت منطقه
آیسسکو در جستجوی تحقق چندین هدف از « طرح راهبردی تکافل و همکاری فرهنگی»است. در 

یت تالش2جمله  ( افزایش 2ته جمعی، ها و تحرک راهبردی به صورت دس( تمایل به تحکیم و تقو
انگیز ( ایستادگی و مقاومت در برابر عوامل سایش و تفرقه3هماهنگی و تکافل در کار فرهنگی، 

( 2( تالش برای تشویق توانمندی بخشش و سخاوتمندی در چارچوب تکافل و همکاری، 0پراکندگی، 
ه فرهنگی و تحکیم آن و ( تقویت اصل همکاری در زمین7تاکید بر واجب عینی بودن تکافل و همکاری، 

راهبرد »چنین سازمان آیسسکو ( حداکثر استفاده از سرمایه علمی و مادی امت اسالمی بوده است. هم6
را « راهبرد ارتقای توریسم فرهنگی در جهان اسالم»و « توسعه اطالعات و ارتباطات در جهان اسالم
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های مسلمان به که با ارتقای فرهنگ امتتدوین و اجرا کرده است که در ادامه به بررسی راهبردهایی 
 (222: 2367اند، خواهیم پرداخت. )مصفا، المللی کمک کردهای و بینبرقراری و حفظ امنیت منطقه

تر نیز، بیان شد، یکی از مسائل موجود در جهان اسالم عدم همبستگی و وحدت الزم گونه که پیشهمان
زمان همکاری اسالمی و غیرعضو به دنیای غرب و وابستگی برخی از کشورهای اسالمی عضو سا

باشد و تالش سازمان آیسسکو بر هدف ارتقای وحدت و همبستگی با محوریت خودسازی اسالمی می
 باشد.های اندیشیدن و فکرکردن میچه در زمینه فردی و چه در زمینه اجتماعی، اصالح شیوه

فرد مسلمان، امت مسلمان و تمامی بشریت با اجرای راهبرد فرهنگی جهان اسالم، که در سه عرصه 
های های مسلمان، تبلیغات و رسانههای فعالیت آن زبان عربی و زبان ملتتدوین گردیده و زمینه

های های مسلمان و گروهگروهی، مسجد و تربیت ائمه مساجد، میراث و فرهنگ فلسطین، اقلیت
فکری، ادبیات و علوم انسانی، آموزش و  آوردهایمسلمان ساکن در خارج از کشورهای اسالمی، ره

باشد؛ تأکید سازمان آیسسکو بر رهایی از سلطه پرورش، فرهنگ مردم مسلمان، میراث اسالمی و ... می
کنند. )فوزی، فرهنگی بیگانه و مقاومت در مقابل خطراتی است که هویت فرهنگی اسالم را تهدید می

2366 :16) 
های مسلمان و سایر کشورها از ارتقای فرهنگ اسالمی در میان ملتآیسسکو با اجرای این راهبرد و 

چنین تأسیس نهادها و مراکز گذاری و اجرایی و همطریق نهادهای مذهبی، سیاسی، قضایی، قانون
های الزمه در مقاطع گوناگون و تدریس علوم اسالمی در مدارس و حمایت و فرهنگی و آموزش

می و تربیت خانوادگی و اجتماعی، به ارتقای بینش اسالمی و وحدت پشتیبیانی از تمدن و فرهنگ اسال
تر نیز بیان شد، با ارتقای وحدت و همبستگی گونه که پیشو همبستگی مسلمانان یاری رسانده و همان

گاهی بیشتر و بینش و های مسلمان، اختالفات جزیی بینشی کاهش یافته و ملتملت های مسلمان با آ
المللی به حفظ صلح و ای و بینتوانند در عرصه منطقهتر و بهتر میی راحتفرهنگ صحیح اسالم

 امنیت جوامع اسالمی بپردازند.
که در بیست و نهمین اجالس  گیری از استعدادهای مسلمان در خارج از جهان اسالم )غرب(راهبرد بهره

ردید، تأیید و در دهمین در خارطوم برگزار گ 2392/ 2332وزاری خارجه کشورهای اسالمی که در سال 
در پوتراجایا، مالزی مورد تصویب قرار گرفت  2390/ 2330اجالس سران کنفرانس اسالمی که در سال 

به فرار یا مهاجرت مغزها از کشورهای اسالمی به سمت غرب و مشکالتی که به سبب افزایش این فرار 
ها و مشکالت به جهان اسالم تضمیندر کشورهای مسلمان ایجاد شده و منجر به تحمیل برخی شرایط، 
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شود که این امر برای جهان اسالم پذیرفتنی نیست؛ چرا که پتانسیل استعدادی گشته پرداخته و متذکر می
برداری قرار گرفته است. انگیزه که باید در کشورهای مسلمان استفاده شود، توسط دنیای غرب مورد بهره

گیری از استعداد ویت رابطه مهاجران با کشورهای خویش و بهرهسازمان آیسسکو از اجرای این راهبرد تق
های تبادل کارشناسی های گوناگون در جهت منافع جهان اسالم بوده و با ایجاد شبکهاین افراد در زمینه

های علمی، آموزشی و فرهنگی برطرف کرده و از تالش کرده تا هم نیازهای این استعدادها را در زمینه
های علمی مناسب برای جهان اسالم تشویق نماید. در شان را به مشارکت در آموزشسوی دیگر، ای

ها و علل مهاجرت استعدادها بررسی شود و به برطرف کردن اجرای این راهبرد تالش شده تا شاخصه
روی دالیل عمده آن مانند دالیل آموزشی، دالیل علمی و اقتصادی پرداخته شود تا بدین نحو از تک

و عدم همکاری آنان با یکدیگر، شکنندگی ساختار کشورها که به سبب دریافت و اتکا به کشورها 
المللی ایجاد شده، ممانعت های بینگذاریهای خارجی و استفاده از کارشناسان خارجی و سرمایهوام

ن چون کاهش انحصار تعالی و خالقیت و در اختیار گرفتن آشود. اجرای این راهبرد نتایج مثبتی هم
توسط یک نژاد، رنگ، کشور، استفاده از نیروی علمی اسعدادهای مسلمانان مهاجر در تقویت 

 (226: 2367ها را به دنبال داشته است. )مدوحی، ها و تبادل فرهنگوگوی تمدنگفت
حمایت از جامعه اسالمی در برابر عوامل نفوذی و  طرح راهبردی تکافل و همکاری فرهنگی: -الف

امل به واسطه پشتیبانی از فرهنگ اسالمی، یک تکلیف دینی و جهاد در راه خدا است. جدایی این عو
 (37: 2316)کمیسیون ملی آیسسکو، 

اسالم برخی فرائض و احکام مانند تعاون، مشارکت، تکافل و همکاری را برای مسلمان وظیفه دانسته و 
با وجود آن که این فرائض به  شودیگونه که دیده مچنین وظایفی را واجب کفایی نامیده است و همان

توان گفت اند، لیکن انجام آنها در جوامع اسالمی کم شده است و میعنوان واجب کفایی تکلیف شده
گاهی مسلمین باز می گردد. از آنجا که تکافل و همکاری فرهنگی بخشی از این موضوع به عدم وقوف و آ

لوگیری از هر گونه سوء تفاهم نسبت به این تفکر که آن از واجبات کفایی است، الزم است تا به منظور ج
از کفایت به وجوب تبدیل شده است، جایگاه آن را در میان واجبات کفایی بررسی و تبیین نمایند. در 

کنند و در صورتی که واجبات کفایی، مسئولیت تضامنی بوده همه افراد و نهادها با یکدیگر همکاری می
گاهی برسند که انجام دادن این تکالیف موجب  مسلمانان به اهمیت آنها وقوف داشته باشند و به این آ

خیر و منفعت برای تمامی آنها است و نقش مهمی در سربلندی و عزت ایشان دارد، به یقین انجام این 
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( در ادامه به بررسی نقش 31: 2316. )کمیسیون ملی آیسسکو، شودیتر مپررنگ یانشانواجبات در م
 افل و همکاری فرهنگی که توسط سازمان آیسسکو تدوین گردیده، بررسی خواهیم کرد.راهبرد تک

طرح راهبردی تکافل و همکاری فرهنگی در خدمت مسائل »های سازمان آیسسکو از دیگر طرح
است که ابتداء الزم است واژه تکافل را اندکی بررسی کرده و به معنای « ای و تمدنی مسلمانانتوسعه

 گاه راهبرد حاضر را تببین نماییم.حی آن بپردازیم و آنلغوی و اصطال
: 0، ج 2360و در معنای عام عبارت است عهده دار شدن. )راغب اصفهانی، « کفل»کفالت از واژه 

: 0، ج 2360( این واژه، بدون تشدید به معنی تضمن ها و به معنی ضمانت است. )راغب اصفهانی، 23
( در اصطالح 232: 2، ج 2362دار بودن بر انسان است. )قرشی،هدهچنین به معنی ضمانت و ع( هم20

فقها به معنی شخص بالغ و رشید است به احضار کسی که حضورش در جلسه صدور حکم الزم است 
چنین در معنای عام بدین معناست که ( هم27: 2316شود. )کمیسیون ملی آیسسکو، و متعهد می

های تضامن اجتماعی به وام گرفته است و یکی از جنبهشخص کفیل ملزم به پرداخت بدهی شخص 
آید. بدین معنا که بنا بر یک پیمان ضمنی بین افراد جامعه، ضامن بدهی بدهکار، متعهد به حساب می

 (27: 2316شود. )کمیسیون ملی آیسسکو، پرداخت بدهی او می
پردازیم. ر آیسسکو میحال پس از تفسیر لغوی و اصطالحی کفالت به بررسی تکافل و همکاری د

تکافل و همکاری پیمان ضمنی است که به واسطه آن هر طرف متعهد و ملزم به انجام تکلیفی مبتنی بر 
در زبان عربی مشارکت دو طرف در انجام دادن « تکافل و همکاری»توان خود است. بر این اساس 

مه افراد یک جامعه است و مراد عملی است و بر این اساس، تکافل اجتماعی، عهد و پیمان ضمنی بین ه
شود، از تکافل و همکاری فرهنگی نوع خاصی از تکافل و همکاری است که در زمینه فرهنگی انجام می

به بیان دیگر، هر فردی سهم خود را در حد توان خود در حمایت و پشتیبانی از کار فرهنگی در سایر 
گذارد. )کمیسیون ملی آیسسکو، ود احترام میکشورهای مسلمان برعهده گرفته و به تنوع فرهنگی موج

2316 :26) 
ها و بنیادها با هدف تکافل در این راهبرد، در حقیقت تعاون و همکاری و مشارکت میان مردم، دولت

انجام طرح کلی تمدن و حمایت از بنیادهای فرهنگ اسالمی در برابر خطرات موجود است که جهان 
گیرند و در که از قدرت بیشتری برخوردار هستند کفالت را برعهده میاسالم با آن مواجه است و کسانی 

گاهی عموم مسلمانان تالش می کنند. در حقیقت تالش مزبور بر پایه ارتقای تعالی و افزایش درک و آ
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زیستی میان احکام دینی و با هدف افزایش محتوای گفتگوها و مشارکت و عمل متقابل و ارتقای هم
 شود.های گوناگون انجام میها و تمدنفرهنگ

 توان به شرح زیر نام برد:های سازمان در اجرای این راهبرد را میترین انگیزهمهم
 ها و تحرک راهبردی به صورت دسته جمعیتحکیم و تقویت تالش .2
 افزایش هماهنگی و تکامل در کار فرهنگی .2
 ایستادگی و مقاومت در برابر عوامل تفرقه انگیز پراکندگی .3
 توانمندی بخشش و سخاوتمندی در قالب تکافل و همکاریتشویق  .0
کید بر واجب عینی بودن تکافل و همکاری .2  تأ
 توقیت اصل همکاری در زمینه فرهنگی و تحکیم آن .7
 نشان دادن جامعه مدنی در تکافل و همکاری فرهنگی .6
 (03: 2316)کمیسیون ملی آیسسکو،  یاستفاده از سرمایه علمی و مادی امت اسالم .1

چون برادری ایمانی، تعاون بر نیکوکاری و راهبرد تکافل و همکاری فرهنگی با خود اصولی هماجرای 
تقوی، احسان الزامی و داوطلبانه، مشورت و نصیحت کردن و یاری یکدیگر، فداکاری و ایثار، عشق 

دارد. نسبت بر برآورده کردن نیازهای دیگران و تشویق نسبت به علم آموزی و گسترش آن را به همراه 
 (22: 2316)کمیسیون ملی آیسسکو، 

الذکر به منظور ایستادگی در برابر هرج و مرج فرهنگی که به های فوقطرح راهبردی مذکور با انگیزه
سبب جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بدون مبانی معقول و ضوابط و مقررات سالم در حال پیشروی بوده 

ود تا با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد، بر است و تحمیل سلطه نظم جهانی که در تالش ب
دنیا تحمیل نماید و بدینوسیله جهان غرب به هدف خویش که تحمیل یک الگوی فرهنگی جهانی واحد 

ها بود، و بیشترین بخش فشار را نیز بر جهان های فرهنگی، دینی و تمدنی ملتو بدون توجه به ویژگی
دوین گردید. از آنجاکه نقش فرهنگ اسالمی کم رنگ شده و به سبب وجود آورد، تاسالم وارد می

ها و های خدمت به فرهنگ دینی میان کشورهای اسالمی، که به دلیل درگیریضعف هماهنگی در زمینه
ها و نفوذ بیگانگان بر برخی از کشورهای مسلمان، و عدم های موجود در نظامها و تفاوتخصومت

مناسب بنیادها، سازمان آیسسکو با تدوین راهبرد مذکور تالش کرده است تا با حمایت و پشتیبانی 
های های اطالع رسانی، وحدت و همبستگی را میان ملتترویج فرهنگ اسالمی و استفاده از رسانه
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تر کرده و موجب مسلمان ارتقا بخشیده و در حقیقت اجرای این راهبرد تمدن اسالمی را مجددًا درخشان
 (203: 2312فرهنگ اسالمی گردد. )لر، ارتقای 

راهبرد کنش فرهنگی اسالمی در فرهنگی اسالمی در خارج از جهان اسالم:  یهاراهبرد پاسخ -ب
خارج از جهان اسالم با هدف حفظ اصالت و اصل فرهنگ اسالم و حفظ و حراست از این فرهنگ 

های با فرهنگ اسالم و اصالح نسل توسط مهاجران مسلمان و اصالح تفکر عمومی جهان غرب در رابطه
های اسالم در حال رشد در غرب از طریق اشاعه فرهنگ اسالم، به سبب توجه سازمان آیسسکو به اقلیت

و مسلمان مهاجر، تدوین گردیده است. مخاطبین این راهبرد گروهی از مسلمانان هستند که به دالیل 
غزها به جوامع اروپایی مهاجرت کرده و زندگی برخی مختلفی مانند کار، تجارت و یا فرار یا مهاجرت م

 (271: 2393های نامبرده به اقامت دائم در کشورهای اروپایی منجر شده است. )کریمی،از گروه
به سبب برداشت غلط جوامع غرب از اسالم و گسترش اخبار نادرست درخصوص اسالم به ویژه در 

های غربی، همیشه گسترش این اخبار توسط رسانهآمیز و تروریستی و رابطه با رفتارهای خشونت
ها و یا عدم اجازه ساخت مشکالتی مانند ممانعت از حضور دختران محجبه در مدارس و دانشگاه

مساجد یا مراکز فرهنگی اسالمی برای مسلمانان مهاجر غرب، وجود داشته است؛ لذا سازمان آیسسکو 
چون زبان عربی به عنوان مشخصه هویت اسالم و تعامل یی همهابا تدوین این راهبرد و با تمرکز بر حوزه

ها و با استفاده از ابزارهایی مانند مؤسسات آموزشی و مراکز فرهنگی و به ویژه ها و تمدنبا دیگر فرهنگ
وگوی فرهنگی میان اسالم و غرب برآمده است، چرا مساجد در صدد اجرای دیپلماسی فرهنگی و گفت

زیستی میان مسلمانان مقیم و دیگر ان اسالم و غرب در حقیقت زندگی و همکه باگسترش رخنه می
 (262: 2393ساکنان به خطر خواهد افتاد. )کریمی،

در راستای اجرای این راهبرد سازمان آیسسکو بر آموزش تاکید بسیاری داشته و برای دستیابی به این 
گذاری کرده و به اند سرمایهمتولد شدههای بعدی که در غرب هدف هم بر روی زنان، خانواده و نسل

های کوتاه مدت و میان مدت برای مهاجران تدارک دیده است. منظور اجرای صحیح این شیوه برنامه
هایی که از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، حوزه دعا و استفاده از چنین در این راهبرد یکی از حوزههم

برداری چنین بهرهباال به منظور انتقال پیام اسالم بوده است و هم ائمه جماعت توانمند و کاربلد با ارتباط
کید بر انجام این مراسم به عنوان  بهینه از مساجد در اشاعه فرهنگ اسالمی و برگزاری نماز جماعت با تأ

ها در تبلیغات، در این ها و نقش رسانهستون اصلی دعا بوده است. سازمان آیسسکو با استفاده از رسانه
هبرد تمامی تالش خود را انجام کرده تا با استفاده از این ابزار، هرچه بهتر بتواند پیام اسالم را به را
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الملی و کانال های پخش رادیو تلویزیونی اسالمی بینجهانیان انتقال دهد، بدین منظور فرستنده
 (213: 2393اندازی کرده است. کریمی،ساعته به چند زبان راه 20ای اسالمی ماهواره

 
 نتیجه گیری

 دهدیمقایسه فعالیت سازمان همکاری اسالمی در نگاه کلی با فعالیت آیسسکو در نگاه جزیی نشان م
اقتصادی و سیاسی، توفیق  یهاکه سازمان همکاری اسالمی به دلیل اتخاذ رویکردها و اجرای برنامه

ها و به رویکردها، برنامهکمتری نسبت به آیسسکو داشته است. دلیل این امر به اتکای آیسسکو 
راهبردهای فرهنگی برمی گردد. نکته دیگری که از این توضیح قابل دریافت است این که آیسسکو به 

فرهنگی در طول تاریخ  هاییزنیجهت کاربست دیپلماسی فرهنگی یا پیشبرد مقاصد خود در بستر را
غلب دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی حیات سازمان توانسته است نسبت به سازمان همکاری اسالمی که ا

 (22تر عمل نماید. )مردوخی، بی تا: ، موفقکندیرا دنبال م
بعد جهانی شدن یا جهانی سازی، مقاصد فرهنگی  ینترپیش از این گفتیم از ابعاد مهم و شاید مهم

انی شدن است. در واقع، مقاصد فرهنگی یا تحمیل فرهنگ غرب بر مسلمانان از اهداف تردید ناپذیر جه
یا جهانی سازی است از این رو، مبارزه علیه آن یا مقاومت در مقابل آن بیش از این که به قوت سیاسی 
نظامی و اقتصادی مربوط باشد به قوت فرهنگی متکی است. در حقیقت، فکر و اندیشه، فرهنگ و تمدن 

به  ایمیدهچه در آیسسکو دآن مقدم در مبارزه و مقاومت علیه غرب است لذا هر گونه اقدام فرهنگی مشابه
تا اقدامات دیگر البته آیسسکو نتوانسته است تضادهای فرهنگی موجود در  شوندیم تریکموفقیت نزد

 کشورهای عضو را به کلی از بین ببرد ولی توانسته است آن را کاهش دهد.
در زمین اقتصاد، که کشورهای عضو برای رتقاء همبستگی  دهدیتجربه نسبتًا موفق آیسسکو نشان م

سیاسی و نظایر آن باید به فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی توجه بیشتری مبذول نمایند، به آن دلیل که 
جهان دریافته رمز موفقیت در سیاست کمتر دیپلماسی سیاسی و بیشتر توجه به دیپلماسی فرهنگی است 

لماسی فرهنگی روی آورده هرچند لذا آیسسکو همپای این تجربه جهانی به برجسته کردن کاربست دیپ
فرهنگی از قبیل زبان و سخن، آداب و رسوم، سبک و منش در بین کشورهای  یهاخود به انبوه تعارض

گاه است و البته برتری رسانه غرب راه پرفراز و  یاعضو که برخی داخلی و برخی دستاورد غرب است، آ
 رهنگی چون آیسسکو را دوشوار کرده است.ف یهانشیب سازمان همکاری اسالمی در چارچوب سازمان
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تأکید مضاعف و درست سازمان همکاری اسالمی و آیسسکو به فرهنگ، مؤید توجه کشورهای عضو به 
نقش و جایگاه فرهنگ در تعیین هویت مسلمانان است. بدیهی است به هر میزانی که فرهنگ اسالمی 

می کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی دچار آسیب یا استحاله شود به همان میزان، هویت اسال
فرهنگی و  هاییتلذا کشورهای عضو از این حیث ناچارند به فعال گیردیدر معرض خطر بیشتری قرار م

کاربست فرهنگ در قالب دیپلماسی توجه بیشتری به عمل آورند تا با حفظ هویت خویش، بقای خود را 
 تضمین نمایند.

 
 کتابنامه

 (. دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید.2369) وشیآشوری، دار
 معارف. ینههمگرایی و سازمان کنفرانس اسالمی، تهران، گنج یه(. نظر2311امجد، محمد )مهر 

بینانه برای نزدیکی کشورهای کار واقعانسجام به جای وحدت: راه» (.2317)اردیبهشت  یبروجردی، مصطف
 .23، ش 2س  ، همشهری دیپلماتیک،«عضو سازمان همکاری اسالمی

 ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.(. فرهنگ واژه2312) گرانیبیات، عبدالرسول و د
 (. فرهنگ معاصر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.2361) نیپاکباز، روب

همکاری اسالمی؛ پیگیری وحدت اسالمی در بستر تقریب » (.2317)اردیبهشت  یتسخیری، محمدعل
 .23ش ی دیپلماتیک، ، همشهر«مذاهب

میزان مشارکت درون گروهی و عضویت کشورهای عضو سازمان  ی(. بررس2310)بهمن و اسفند  ینثاقب، حس
 های بازرگانی.ای، بررسیهای منطقهکنفرانس اسالمی در همگرایی

 .0(. مفردات الفاظ قرآن، تهران، انتشارات مرتضوی، ج 2360راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
(. ترجمه محمد مقدس، گردآورنده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 2313د فرهنگی جهان اسالم )راهبر

 تهران، انتشارات الهدی.
(. سازمان کنفرانس اسالمی در جهان متغیر، ترجمه حسن رضایی، تهران، 2367) یگرانسلیم، محمدالسید و د

 الملی وزارت خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین
 (. فرهنگ اصطالحات اجتماعی و اقتصادی، ترجمه م. آزاده، تهران، مازیار.2320ماس )سووه، تو

های فرهنگی جهان اسالم، سازمان کنفرانس اسالمی، های و بایستهی(. کاست2313) یدمحمدجوادشوشتری، س
 امیرکبیر. تهران،

 (. فرهنگ علوم سیاسی، تهران، ویس.2372علی بابایی، غالمرضا )
 (. فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران، روزنه.2366) نیسزاده، حعلی
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(. سازمان کنفرانس اسالمی؛ ساختار، عملکرد و روابط آن با ایران، تهران، مرکز 2366) یحییفوزی تویسرکانی، 
 اسناد انقالب اسالمی.

هران، و همگرایی در سازمان همکاری اسالمی، ت یران(. ا2393قربانی شیخ نشین، ارسالن و سیمبر، رضا )
 دانشگاه امام صادق )ع(.

 .2(. قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه، ج 2362اکبر )قرشی، علی
 قومس. ،المللی؛ تجریه جهان سوم، تهرانهمگرایی در روابط بین یه(. نظر1376اصغر )کاظمی، سید علی

یندر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی ها(، ترجمه کورش بابزرگ )اصول و رویه ی(. استراتژ2363کالینز، جان ام.)
 المللی وزارت امور خارجه.و بین

راهبردهای فرهنگی سازمان آیسسکو از منظر همکاری جمهوری اسالمی  ی(. بررس2393کریمی، غالمرضا )
 ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

و تمدنی  یاگی در خدمت مسائل توسعه(. طرح راهبردی تکافل و همکاری فرهن2316) یسسکوکمیسیون ملی آ
، تهران، کمیسیون ملی آیسسکو در «های فرهنگی جهان اسالم؛ زیربناهای دیروز و ساختن فرداسیاست»

 جمهوری اسالمی ایران.
نامه های دولتی موازی، پایانالمللی در سازمانعلل عدم موفقیت فعالیت فرهنگی بین ی(. بررس2312) یملر، مر

 رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.اکارشناسی
 .32)بی تا(. سازمان کنفرانس اسالمی نگاهی از درون، نشریه نگاه نو، ش  یزیدمردوخی، با
(. سازمان کنفرانس اسالمی و همکاری با سازمان ملل متحد، مجله سیاست 1376)پاییز  ینمصفا، نسر

 .3، ش 11س خارجی، 
جدید در کاربرد ارتباطات و فرهنگ در خدمت منافع  یکردی(. رو2310اردیبهشت )فروردین و  یبمعظمی، حب

 انداز، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.ملی: آموزشی دیپلماسی؛ چشم
 تهران، وزارت امور خارجه )کتاب سبز(. ،2چ (. سازمان کنفرانس اسالمی، 2362ممدوحی، فرزاد )

اصالح و راهبرد وحدت و همبستگی در جهان اسالم، قم، مؤسسه بوستان  هیش(. اند2390) یداحمدموثقی، س
 کتاب.

با کنفرانس اسالمی، تهران، وزارت امور خارجه،  یی(. سازمان کنفرانس اسالمی؛ آشنا2363وزارت امورخارجه )
 مؤسسه چاپ و انتشارات.
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