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 چکیده

اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسالالمی،   های اقتصادی، دارد با بررسی شرایط و ویژگی این مقاله تالش
مقاله برای ایالن منوالور فیال     . سازد جنوب مشخص -موقعیت کلی این کشورها را در مرزبندی شمال

ای بلالالوک کشالالورهای اسالالالمی  ای را بالالرای تشالالریع و الالعیت توسالالعه توسالالعه متنالالوعی از معیارهالالای
ایالن  . دهالد  های مشخصی را برای ترسیم مرزبندی شمال و جنوب مدنورقرارمی گیرد و آستانه کارمی به

های منوم و منطقالی در دالالب بلالوک کشالورهای اسالالمی و میالان گالرو          معیارها، امکان انجام مقایسه
ای مطرح همچالون جاالان در لالال توسالعه و جاالان       های توسعه بندی رو کشورهای اسالمی با دیگر گ

مقاله در جستجوی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجموعه کشالورهای  . سازد می پیشرفته را فراهم
های عمد  توسعه، چه جایگالاهی در سالطع جاالان دارنالد و      جاان اسالم با توجه به متغیرها و شالص

دهد  می شمال و جنوب چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال مقاله نشانبه مرزبندی  موقعیت آناا نسبت
های عمالد  توسالعه، و العیت نالاهمگنی      که کشورهای لوز  جاان اسالم بر اساس متغیرها و شالص

تالر   هالای موجالود، موقعیالت جاالان اسالالم بالا بخالش  العی          فور کلی بر اساس مرزبندی دارند؛ اما به
عدم توفیق بلوک کشورهای جاان اسالم در زمینه . طباق استقابب ان( جنوب پایین)کشورهای جنوب 

تالرین عوامالب موقعیالت  العی       های پیشرفته، جالوو ماالم   کارگیری فناوری توسعه علمی و جذب و به
های کمّی و کیفالی را   ای از داد  مقاله فی  گسترد . آید می لساب کشورهای اسالمی در سطع جاان به

 .است یلی و توصیفی مورد تجویه و تحلیب قرارداد در راستای آزمون فر یه به روش تحل

 .جنوب، جاان اسالم، جماوری اسالمی ایران -مرزبندی شمال: واژگان کلیدی

..........................................................................................................................  
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 مقدمه

جنوب یکی از مفاهیم محوری مبالث توسعه در سطع جاان است کاله بالر وجالود     –مفاوم شمال

ان دو دسالته از کشالورها   ها و شالکا  بسالیار در سالطوح توسالعه و رفالا  در سراسالر جاالان میال         تفاوت

هالای   فالور معمالول شالماری از مرزبنالدی     در مبالث مرتبط با توسعه در سطع جاان، به. ورزد تأکیدمی

برای مثال جاالان در لالال   . شود می کردن سطوح کلی توسعه کشورها استفاد  جغرافیایی برای مشخص

تین و کارائیب، لاورمیاناله  توسعه به پنج منطقه جغرافیایی شامب شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای ال

بندی  من اینکاله جنباله    این تقسیم. است شد  و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای زیر صحرا تقسیم

سازد؛ به این ترتیب که  می جغرافیایی دارد، تا انداز  زیادی سطع توسعه کشورها را در هر منطقه نمایان

باله دیگالر منالافق از       و جنوب شرق آسیا نسالبت گفت که امروز عموم کشورهای واقع در شرق  توان می

 .مند هستند سطوح توسعه و لتی رفا  باالتری بار 

برای . ای با مرزهای تمدنی و فرهنگی کشورها نیو منطبق است بندی جغرافیایی تا انداز  این تقسیم

ورمیاناله و  توان لوز  جنوب آسیا را با تسامع با لوز  تمدن هند متراد  دانست و منطقاله لا  مثال می

با این همه با وجود آنکاله منطقاله   . آورد لساب گر بخش مامی از جاان اسالم به شمال آفریقا را نمایان

تالرین کشالورهای اسالالمی همچالون      گیرد، شماری از مام ترین منافق جاان اسالم را دربرمی الیر مام

رد مجموعاله کشالورهای   به همین منوور مقاله لا الر تالالش دا  . شود اندونوی یا پاکستان را شامب نمی

لوز  جاان اسالم بر مبنای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی را در یک مجموعاله والالد و از   

ارائاله تصالویری از و العیت مسالائب     . کنالد  ای در سالطع جاالان بررسالی    نور مسائب و موقعیت توسالعه 

هالای   ثبالا وجالود بحال   . ای کشورهای لوز  جاان اسالم،  رورت دارد و هالم مفیدلواهالدبود   توسعه

فراوان دربار  تقویت پیوند و همکاری میان کشورهای اسالالمی در محافالب مختلال  رسالمی و علمالی      

ای  هالای توسالعه   کشور، افالعات بروز و قابب اتکای چندانی دربالار  کالمّ و کیال  مسالائب و موقعیالت     

ترین پرسش مقالاله ایالن اسالت کاله      در این راستا مام. کشورهای اسالمی در دسترس عالقمندان نیست

های عمد  توسالعه، چاله جایگالاهی در     مجموعه کشورهای جاان اسالم با توجه به متغیرها و شالص»

پاسالخی کاله   « باله مرزبنالدی شالمال و جنالوب چگوناله اسالت؟       سطع جاان دارند و موقعیت آناا نسبت

کشورهای لوز  جاان اسالم بر اساس متغیرهالا  »عنوان فر یه به این پرسش داد  شد ، این است که  به

های موجالود،   فور کلی بر اساس مرزبندی های عمد  توسعه، و عیت ناهمگنی دارند؛ اما به و شالص
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 .«قابب انطباق است( جنوب پایین)تر کشورهای جنوب    موقعیت جاان اسالم با بخش  عی 

هالا و معیارهالای    ای کشورهای اسالمی شمار فراوانی از شالص مقاله برای سنجش موقعیت توسعه

در ایالن راسالتا، ابتالدا رویکالرد     . کند می های اقتصادی و اجتماعی استفاد  عمد  در لوز فور  رایج را به

سالسس  . اسالت  شالد   جنالوب تشالریع   -هالا و معیارهالای مرزبنالدی شالمال     نوری مقاله در تشریع ویژگی

هالای تولیالد و رشالد اقتصالادی، تجالارت       تصویری از و عیت عمومی کشالورهای اسالالمی در لالوز    

. شالود  مالی  ی، توسعه انسانی و و عیت فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان ارائهگذاری لارج لارجی، سرمایه

کنالد و هالم زمیناله     مالی  این تصویر هم و عیت کشورها در دالب بلوک کشالورهای اسالالمی را نمایالان   

درناایت نیو موقعیت . آورد می ها را در سطع جاان فراهم بندی مقایسه کشورهای اسالمی با دیگر گرو 

 .لواهدشد جنوب تشریع -زبندی شمالجاان اسالم در مر

 مبانی نظری -الف

. جنوب مرتبط است -بندی شمال د نوری مقاله به تقسیمبا توجه به مو وع محوری بحث، رویکر

اجتماعی اسالت کاله بالر پایاله آن کشالورهای مرفاله و        -ندی عمدتاً اقتصادیب جنوب یک تقسیم -شمال

افته جنوب بالر مبنالای محالوری جاالانی از هالم جالدا       ی  کشورهای فقیر و کمتر توسعه پیشرفته شمال از

نور مسائب ژئوپلوتیک در دور  پالیش   بندی به دیدگا  هاوس هوفر، صالب پیشینه این تقسیم. شوند می

هوفر در چارچوب رویکرد ژئوپلوتیکی لود باله مسالائب جاالان ایالن     . گردد از جنگ جاانی دوم بازمی

د در نیمکالر  شالمالی، یعنالی ایالاالت متحالد ، آلمالان،       کرد که چاار کشور قدرتمند موجو اید  را مطرح

ویژ  منافق جنوبی لود را تحالت سالیطر  لواهنالدگرفت و     جوار به زودی نوالی هم  روسیه و ژاپن به

 (.1 : 722  ،ساعی)شد  لواهد ترتیب چاار بلوک قدرتمند سیاسی و نوامی در سطع جاان پدیدار  بدین

المللالی   های بالین  نگ جاانی دوم از جانب محافب و ارگاندر عین لال این اید  در دور  پس از ج

شالد   کارگرفتاله  دست اندرکار مسائب توسعه، برای تشریع و عیت توسعه در کشورها در سطع جاان به

نخسالت اینکاله   . و کاربرد آن به دو دلیب در اولویت قرارگرفت( 721 گوارش کمیسیون جنوب، . نک)

... نیافتاله و  مانالد ، فقیالر، توسالعه    مفاهیم معمول همچون عقالب کاربرد مفاوم جنوب در مقایسه با دیگر 

دوم آنکه این مفاوم بالا تأکیالد بالر    . گیری ارزشی و بار معنایی منفی کمتری در درون لود داشت جات

رویکرد جاانی و یکسارچه به مسائب توسعه، درواقع بر سرنوشت و مسئولیت مشترک همه کشالورها و  

هالای   بر این پایه این اید  از جانب محافب دیسلماتیک و ارگان. ورزید ها در مسائب توسعه تأکیدمی ملت
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المللی مطرح شد کاله کشالورهای پیشالرفته شالمال در چالارچوب سرنوشالت و مسالئولیت مشالترک          بین

صالورت پیامالدهای توسالعه     موردنور، موظ  به کمک به توسعه کشورهای جنوب هستند و درغیالراین 

... هالای غیرقالانونی، تخریالب محالیط زیسالت و      ه مااجرتهای مختل  ازجمل نیافتگی جنوب به روش

 .گیر کشورهای شمال نیو لواهدشد دامن

یافتگی و رفا  اسالت و مفاالوم جنالوب     درهرلال امروز مفاوم شمال به معنای سطوح باالی توسعه

نیو متضمن پیشینه استعماری کشور موردنور، سطوح پایین توسعه و رفا  و نیازمنالدی آن باله دریافالت    

های مختلفالی   جنوب، دیدگا  -دربار  علب بروز شکا  شمال (Preece,2009). ی توسعه استها کمک

داری، علالت عمالد     شدن سرمایه مارکسیستی، جاانی های مارکسیستی و شبه در دیدگا . است مطرح شد 

 ;Harvey,2005) اسالت  شالد   بروز شکا  در سطوح ثروت و توسعه میان شمال و جنوب درنورگرفتاله 

Kacowicz,2009) .نورانی همچون مارتین لور نالابرابری جاالانی را جوئالی از     در همین راستا صالب

شدن، تمرکو ثروت و  بندی شدن، قطب روندهای جاانی»به اعتقاد وی . اند کرد  شدن قلمداد روند جاانی

جالوز   (. 1 : 727 لالور،  )« گردنالد  مالی  واسطه فرایندهای مشابای به یکدیگر مرتبط شدن به ای لاشیه

هالا در   توانالد باله نالابرابری    شدن مالی  تیگلیتو نیو بر این باور است که شیو  کنونی هدایت روند جاانیاس

گروهی دیگر نیو الگوهای غیرمتوازن ماالاجرت در  (. 73- 7: 721 استیگلیتو، )سطع جاان دامن بوند 

ایالن نوریاله   بالر اسالاس   . اند کرد  های هیجد  و نوزد  میالدی را عامب بروز شکا  موردنور مطرح قرن

ای همچالون   یافتاله  مااجرت افراد از منافق پیشرفته از نور فناّلاوری در اروپالا باله منالافق کمتالر توسالعه      

زد  جنالوب دامالن   –آمریکای شمالی، توزیع نامتوازن فنّاوری در سالطع جاالان و بالروز شالکا  شالمال     

(Reuveny,2009). 

جنالوب، انحصالار فناّلاوری     –ترین علت بروز و استمرار شکا  شالمال  بر پایه دیدگاهی دیگر، مام

پیشرفته در التیار کشورهای شمال و وجود موانع فراوان در توزیع فنّاوری در میان کشورهای مختل  

ترین عوامالب جداکننالدش شالمال از جنالوب اسالت و       درلقیقت رهبری تکنولوژیکی، یکی از مام. است

ناالا در تولیالد محصالوالت و    کالارگیری آ  های پیشالرفته و باله   کردن فنّاوری کشورهای شمال با انحصاری

 Tompson and reuveny,2010)انالد  جنوب شالد   -های شمال لدمات جدید، سبب استمرار مرزبندی

هالای جدیالد در نقالاا لاصالی از      شود که در دنیای امروز تولید فنّاوری می بر این اساس گفته. (12-16:

در این مراکالو چاالار عنصالر    . شود یاد می  است که از آناا با عنوان مراکو تکنولوژیک جاان متمرکوشد 

..........................................................................................................................  
1 . Technology hobs 
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انالد و   پذیری و سرمایه به هم پیوندلورد  های شرکتی، ریسک آموزش تخصصی و دانشگاهی، لمایت

های چندملیتی شمال  شرکت. کنند های تجاری تولیدمی برداری های روز را برای بار  جدیدترین فنّاوری

های موجود لاکی از آن است کاله بالر    بررسی. کنند ای ایفامی در ادار  این مراکو تکنولوژیک نقش ویژ 

. اسالت  درصالد آناالا در شالمال متمرکوشالد      27 هالای ایالن مراکالو تکنولوژیالک،      پایه مجموعه توانمندی

کاله معیارهالایی     لال بر پایه معیارهای باال و شالصی موسوم به شالص موفقیت تکنولوژیالک  درعین

گیالرد،   اعات جدید در لوز  فناّلاوری را دربرمالی  کارگیری گسترد  ابد های نو وبه همچون ایجاد فنّاوری

 .(Ibid,8-9)گیرد  ایاالت متحد  در موقعیت نخست جاان جامی

تالوان باله دو دسالته     های موجالود را مالی   جنوب در سطع جاان دیدگا  -دربار  آیند  شکا  شمال

ترین عامالب در   مام های لیبرالی لوشبینانه بر اساس دیدگا . کرد های لوشبینانه و بدبینانه تقسیم دیدگا 

 ;Barro, 1997; Lucas, 2003) جنوب، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اسالت  -پرکردن شکا  شمال

Singer and Wildavsky,1993)  و اگالالر کشالالورهای فقیالالر بتواننالالد لالالود را از شالالر مالالوانعی همچالالون

رویه جمعیالت   د بیمدالالت دولت در اقتصاد، فساد، نابرابری در توزیع زمین، سطوح پایین سواد، رش

 Dowrick and) و موانع دیگری از ایالن دسالت رهاکننالد، باله کشالورهای شالمال نودیالک لواهندشالد        

DeLong, 2003: 204.) 

نورانی همچون والرشتاین و فرانک بر پایه رویکرد نوام جاانی، این ایالد  را   از سوی دیگر صالب

اسالت و ثالروت و رفالا      سالتثمارکرد  اند که از اساس شمال به مدت صدها سال جنالوب را ا  کرد  مطرح

در این چارچوب، شمال تولید کاالهای پرسود را در . است شد  واسطه این استثمار لاصب شمال تناا به

است و ایالن روابالط    انحصار لود درآورد  و جنوب را به تولید کاالهای با لاشیه سود پایین وادارکرد 

 :722 ، سالو )، (Frank,1978; Walerstein, 1974,1980,1989) شالدن نیسالت   به سادگی قابالب گسسالته  

777-772.) 

بالا ایالن   . است دربار  مرزبندی دقیق کشورهای شمال و جنوب، معیارهای کلی فراوانی مطرح شد 

بار  تامسالون و ریالوونی    در این. نورهای فراوانی است همه روشن است که این مرزبندی محب التال 

برند  رشد  عنوان عامب پیش های مختل  تاریخی به دور  های رهبری تکنولوژیکی در با فرح اید  موج

بنیان در دسالتیابی   اقتصادی و ثروت کشورهای شمال، بر اهمیت عامب پیشرفت فنّاوری و اقتصاد دانش

اند که بر اساس تجربه تالاریخی در هالر دور  زمالانی،     کرد  به موقعیت شمال تأکیدورزید  و لافرنشان

..........................................................................................................................  
1 .Tecnological Achevement Index 
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آورد و دیگالر کشالورها بسالته باله      مالی  دست وری موقعیتِ پیشتاز را بهیک کشور لاص، در پیشرفت فنّا

کننالد و   مالی  های جدیالد و پیالروی از کشالوری پیشالتاز تالالش      های لود، برای دستیابی به فنّاوری توانایی

 (GDP) بر این اساس آناا معیار تولید نالالص داللی . لورد می گونه رقم جنوب این -مرزبندی شمال

 Tompson and)انالد   جنالوب درنورگرفتاله   -بنالدی شالمال   عنوان معیالار دسالته   ا بهسرانه کشور پیشرو ر

reuveny,2010 :37-39) .های جدیالد باله تولیالد     علت درنورگرفتن چنین معیاری این است که فنّاوری

کنند که این معیالار درهرلالال کامالب     می تامسون و ریوونی اذعان. کنند می ثروت و رشد اقتصادی کمک

توان رشد فنّاوری را با افوایش رشد اقتصالادی و   س تجربه تاریخی چند سد  الیر مینیست، اما بر اسا

 (Ibid:39-40). فور کامب مرتبط دانست رفا  در کشورهای پیشرو به

سرانه کشور آمریکا درجایگالا    GDPدرصدی  71جنوب بر پایه آستانه  –بر این اساس، مرز شمال

درصالد   71سرانه آناا زیالر   GDPکشورهایی که . است شد  کشور پیشتاز فنّاوری در دور  کنونی مطرح

GDP     سرانه آمریکا باشد، جوو کشورهای جنالوب و کشالورهایی کالهGDP     71سالرانه آناالا بالاالتر از 

در من تامسون و ریوونی . اند شد  سرانه آمریکا باشد جوو کشورهای شمال درنورگرفته GDPدرصد 

انالد کاله بالر پایاله آن، کشالورهای       کالرد   بندی فرعی نیو ارائه بندی اصلی، یک تقسیم افوون بر این تقسیم

جنوب به دو دسته جنوب پایین و جنوب باال و کشورهای شمال نیو به دو دسته شمال پایین و شالمال  

سالرانه آمریکاسالت و    GDPدرصالد   7 /1بندی فرعی اول، معیار، بر پایه  در تقسیم. اند شد   باال تقسیم

بنالدی   در تقسالیم . تر از آن به معنای جنوب پایین است نای جنوب باال و پایینباالتر از این آستانه به مع

سرانه آمریکاست و به همان ترتیب باالتر از این آستانه به  GDPدرصد  13فرعی دوم نیو معیار بر پایه 

 .(Ibid:39-40) تر از آن به معنای شمال پایین است  معنای شمال باال و پایین

علالت  . کالارگیرد  ای جاان اسالم به ین مرزبندی را در تحلیب موقعیت توسعهکوشد ا مقاله لا ر می

جنالوب متکالی    -انتخاب این الگو در مقاله این است که معیاری کاربردی برای ترسیم مرزبندی شالمال 

بندی فرعی در دالب هریک از دو جاان شالمال   بر تجربه تاریخی توسعه در سطع جاان، و هم تقسیم

ای در    هالا را از نوالر موقعیالت توسالعه     تر کشورها و بلالوک  بندی دقیق ه امکان رتبهکرد  ک و جنوب ارائه

 .سازد می سطع جاان فراهم

ای دیگر همچالون   جنوب، به فرالور بحث از معیارهای توسعه -در این مقاله افوون بر معیار شمال

، همالان مرزبنالدی   اسالت؛ البتاله معیالار اصاللی تحلیالب      شد  گرفته بندی معرو  سه جاانی نیو بار  تقسیم

بر این اساس کشورهای جاان از نور معیارهالای توسالعه باله ساله دسالته تقسالیم       . جنوب است -شمال
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یافته که کشورهای عضو آن اقتصاد پیشرفته دارند و هم نوام سیاسالی باثبالات    جاان توسعه - : اند شد 

استرالیا، نیوزلند و ژاپن فور عمد  کشورهای لوز  اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی،  و دموکراتیک که به

هالای کمونیسالتی    دار نوام کشورهای کمونیستی و پساکمونیستی که همگی میراث -7شوند؛  می را شامب

کشورهای این لوز  با بلالوک شالرق سالابق قابالب     . اند رفته ها ازبین هستند و البته در بیشتر آناا این نوام

اند که از آناا با تعابیر مختلفالی همچالون    زار روکرد شمار زیادی از این کشورها به اقتصاد با. اند انطباق

جاان در لال توسعه و کمتر  -7شود و  یادمی... اقتصادهای در لال گذار، اقتصادهای در لال ظاور و

فور عمد  شامب پنج منطقه است، یعنی شالرق و جنالوب شالرق     که به( 777: 721 اونیب، )یافته  توسعه

کالیالو  )لاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای پایین صحرا آسیا، آمریکای التین و کارائیب، 

 .گیرد جالب توجه است منطقه سوم بخش مامی از جاان اسالم را دربرمی(. 73:  723 اسمیت، 

 موقعیت اقتصادی کشورهای اسالمی در سطح جهان -ب

یایی در چاار قار  پنجا  و هفت عضو کنونی سازمان کنفرانس اسالمی در یک گستر  بورگ جغراف

در شالرق و از  ( آفریقالا )در شالمال تالا موزامبیالک    ( اروپا)مرز این جاان از آلبانی . اند گرفته جاان جای

بالدین ترتیالب کشالورهای    . گیالرد  در شرق را فرامی( آسیا)در غرب تا اندونوی ( آمریکای التین)گویان 

اان و یک پنجم کب جمعیالت  عنوان یک گرو ، یک ششم مسالت ج عضو سازمان کنفرانس اسالمی به

ای از جاالان در لالال    کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالالمی، بخالش عمالد    . دهند می آن را تشکیب

عنوان  توان به با این همه به سبب سطوح متفاوت اقتصادی این کشورها را نمی. گیرند توسعه را دربرمی

 (.1 7: 723 میرترابی، )یک گرو  همگن اقتصادی درنورگرفت 

عنوان یک گرو  والد، منابع بالقو  اقتصالادی فراوانالی    رهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی بهکشو

های مختل  همچون کشاورزی، انرژی، منابع معدنی، منابع انسانی و ایجاد یک  ها و بخش را در لوز 

سالیاری از  لال، ایالن امکانالات بالالقو ، در ب    بااین. منطقه تجاری گسترد  و استراتژیک، در التیار دارند

زمالانی کاله متوسالط    . انالد  نشالد   کشورهای اسالمی به سطوح معقول توسعه اقتصادی و انسالانی تبالدیب  

عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی با کشورهای در لال توسعه مقایسه شود، 

توسالط  لواهدشد که عملکرد اقتصالادی کشالورهای اسالالمی در مقایساله بالا م      این واقعیت بیشتر نمایان

 .تر است  عملکرد کشورهای در لال توسعه لتی پایین
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 مقایسه توان اقتصادی جهان اسالم با جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته: 1جدول 

 مناطق مختلف جهان
درصد از جمعیت 

 جهان

  GDPدرصد از 

 جهان

درصد از صادرات 

 کاال در جهان

 3 /1 7/2 1/77 کشورهای اسالمی

 2/71 2/77 1/17 توسعه کشورهای در لال

 2/17 12/  1  کشورهای پیشرفته

Source: OIC Annual Economic Report, 2010, P.23.             

 ای  وضعیت ناهمگن کشورهای اسالمی از نظر ساختارهای توسعه -پ

کشورهای عضو سالازمان کنفالرانس اسالالمی، باله دلیالب سالالتار اقتصالادی و عملکالرد اقتصالادی،          

در سالطع جاالان، بیسالت و دو      یافته از میان پنجا  کشور کمتر توسعه. بسیاری با هم دارند های تفاوت

فالور تقریبالی تمالامی ایالن      باله . شالوند  می فور تقریبی نیمی از آناا در جاان اسالم یافت کشور، یعنی به

و  کشورها، برای رشد و توسعه اقتصادی لود به صادرات چند قلم محدود از کاالهای اولیاله غیرنفتالی  

هالای   سطع پایین درآمد سرانه،  الع  منالابع و ماالارت   . اند فور عمد  محصوالت کشاورزی وابسته به

یافته جاالان   های عمد  کشورهای کمتر توسعه پذیری اقتصادی، از ویژگی انسانی و سطوح باالی آسیب

 کشالور را  71،  22 شالد  از ایالن کشالورها در سالال      نخستین فارسالت رسالمی تایاله   . آید می لساب به

لالال شالمار ایالن دسالته از کشالورها       بالااین . گرفت که هشت کشور اسالمی نیو در میان آناا بود دربرمی

 7332یافته جاان در سالال   مجموع جمعیت کشورهای کمتر توسعه. است یافته اکنون به دو برابر افوایش

در ( ورکشال  71)بیشالتر ایالن کشالورها    . رسید( معادل دوازد  درصد جمعیت جاان)میلیون نفر   22به 

 .(SESRIC, 2008: 3) اند    ویژ  منطقه آفریقا زیر صحرا واقع شد  آفریقا و به

. آینالد  مالی  لسالاب  عنوان کشورهای صالادرکنند  نفالت باله    به OICاز سوی دیگر، هفد  کشور عضو 

فور عمد  به تولید و صالادرات نفالت و گالاز وابسالته      انداز رشد و توسعه اقتصاد این کشورها، به چشم

. گیرند می های صادرکنند  نفت بار  وز  کارشناسان از معیارهای مختلفی برای شناسایی دولتامر. است

اش را  یکالم د  درصالد تولیالد نالالالص داللالی      اش دسالت  برای مثال هالر دولتالی کاله تولیالدات معالدنی     

درصد از کب صادرات آن را دربرگیالرد، دولالت    13یکم  دهد و یا صادرات مواد معدنی آن، دست  تشکیب

..........................................................................................................................  
1 . Least- Developed Countries  
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اقتصالاد  »گوناله کشالورها را    بانک جاانی بنا بر تعری  لاص لود، اقتصالاد ایالن  . شود می  لواند   یهرانت

های دیگری نیو از جانب کارشناسان برای شناسایی  شالص(. 7 : 722 میرترابی، )لواند  می 7«معدنی

اتکا یا وابستگی »توان به شالص    است که برای نمونه می شد  کارگرفته های رانتیه به بندی دولت و دسته

شود از میان بیست کشالور وابسالته باله صالادرات      می چنانچه در جدول زیر مشاهد . کرد اشار  7«به نفت

نفت، فقط چاار کشور جماوری دموکراتیک کنگو، ونووئال، گینه اسالتوایی و گالابن جالوو کشالورهای     

 .آیند می لساب غیراسالمی به

 2002ال های وابسته به نفت در س فهرست دولت: 2جدول 

 کشور ردیف

شاخص وابستگي به 

صادرات نفت )نفت 

 (به درصد GDPبه 

 کشور ردیف

شاخص وابستگي به 

صادرات نفت )نفت 

 (به درصد GDPبه 

 1/77 آذربایجان    7/21 برونئی  

 13 لیبی 7  13 کویت 7

 1/71 ترکمنستان 7  2/11 بحرین 7

 12/77 (227 )عراق  1  2/72 نیجریه 1

1 
 جماوری

 دموکراتیک کنگو
 1/77 الجوایر 1  2/17

  1/1 گابن 1  2/23 آنگوال 1

  2/7 ونووئال 2   7/7 یمن 2

  1/7 سوریه 2  1/17 عمان 2

 7/27 گینه استوایی 2  1/72 عربستان سعودی 2

  7/7 ایران 73 7/11 قطر 3 

     Source: Basedau and Lacher, 2006,P.25.  

ای صادرکنند  نفت در جاان اسالالم باله علالت جمعیالت انالدک، جالوو       در من شماری از کشوره

..........................................................................................................................  
 شان به صدور نفالت و  اما در اینجا تناا میوان وابستگی ،های لاصی دارند ها در مبالث اقتصاد سیاسی ویژگی این دولت.   

 .گاز مد نور است
2 . Mineral economy  
3 . Oil dependence  
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در چنین شرایطی، شکافی جدی میالان  . آیند می لساب  ثروتمندترین کشورهای اسالمی و لتی جاان به

باله تالازگی   ( 7332بانک جاانی، )بانک جاانی . لورد می چشم به OICکشورهای ثروتمند و فقیر عضو 

کشالور را بالا درآمالد متوسالط      71کشالورهای دارای درآمالد انالدک و    عنالوان    را به OICکشور عضو  71

تر از سطع متوسط و هفت کشور درآمالد   است که از میان آناا هجد  کشور درآمد پایین کرد  بندی دسته

بنالدی کشالورهای دارای    نقطه مقابب فقط شش کشور اسالالمی، در دسالته  . باالتر از سطع متوسط دارند

و تجارت گرو  کشورهای عضو ( درآمد)رو است که بخش عمد  تولید  ایناز. اند گرفته درآمد باال جای

OIC درصد  21فقط د  کشور اسالمی، . همچنان در شمار اندکی از این دسته از کشورها متمرکو است

درصد از مجموع صادرات کاالهای این گرو  را بر پایه  21و  OICکشورهای عضو  (GDP)کب درآمد 

، در المن  (OIC Annual Economic Report, 2008 :9)در التیار لود دارند باای جاری دالر آمریکا 

 2 / ، 3 73عنوان ثروتمندترین عضو کشور جاان اسالالم در سالال    سرانه قطر به GDPبر اساس آمار، 

است که این رقم از شکا  درآمدی و رفاهی شدید در  سرانه کشورهای عضو بود  GDPبرابر متوسط 

 (OIC Annual Economic Report, 2011: 29 ). سالم لکایت داردبلوک کشورهای جاان ا

 7331های  در سطع کشورهای اسالمی، پنج کشور قطر، امارات، کویت، برونئی و بحرین، در سال

در این لال، کمترین درآمد سرانه در کشورهای گینه . لودکردند بیشترین درآمد سرانه را ازآن 7332تا 

 OIC Annual Economic) رسالید  ثبالت    ، موزامبیالک، سالومالی و سالیرالئون باله    بیسائو، نیجر، افغانسالتان 

Report, 2008: 13). 

داشت که بخش عمد  تولیدات کشورهای اسالمی، تناا به شمار انالدکی از   افوون بر این باید توجه

درصالد مجمالوع جمعیالت ایالن گالالرو  را      OIC ،12د  کشالور بالورگ عضالالو   . دارد کشالورها التصالاص  

با . دادند به لود التصاص 7332درصد تولیدات کشورهای اسالمی را در سال  27د، اما دهن می تشکیب

عنوان یک گالرو    رسد که مجموع عملکرد کشورهای اسالمی به نورمی درنورگرفتن این مسئله، چنین به

جدول زیر پنج کشور نخسالت از نوالر میالوان تولیالد     . پذیرد به شدت از تحوالت این د  کشور تأثیرمی

بالر اسالاس آمالار جالدول     . دهالد  مالی  را نشان 7332ص داللی در میان کشورهای اسالمی در سال نالال

 OIC Annual) دهالد  مالی   تناایی نیمی از اقتصاد کشورهای اسالمی را تشالکیب  اقتصاد این پنج کشور به

Economic Report, 2010: 18) .   در نمودار زیر د  کشور نخست در بلوک کشورهای اسالالمی از نوالر

و از سالطع رفالا  بالر پایاله درآمالد      ( نمودار سمت راست( )میوان تولید نالالص داللی)اقتصاد  بورگی

ارقام دالالب کروشاله در نمالودار سالمت راسالت نشالانگر       . اند شد  داد  نشان( نمودار سمت چپ)سرانه 
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فاصله بورگی اقتصاد کشور موردنور از متوسط بورگی اقتصاد در کشالورهای اسالالمی و ارقالام دالالب     

در نمودار سمت چپ نمایانگر فاصله سطع رفا  کشور موردنور بالا متوسالط سالطع درآمالد در     کروشه 

 .بلوک کشورهای اسالمی است
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

    Source: OIC Annual Economic Report, 2011:33 

 يترین کشورها در بلوک کشورهای اسالم ترین اقتصادها و مرفه بزرگ -1نمودار 
 

 اقتصادی در کشورهای اسالمی وضعیت تولید و رشد -ت

درصالد   3 /2، 3 73درصد از جمعیت جاان در سال  2/77پنجا  و هفت کشور اسالمی با لدود 

جاالالان را بالالر پایالاله باالالای جالالاری دالر آمریکالالا بالاله لالالود  (GDP)از مجمالالوع تولیالالد نالالالالص داللالالی 

قتصالادی کشالورهای اسالالمی از شالماری از     لال در این سال، مجمالوع تالوان ا   درعین. دادند التصاص

درصالد و چالین    2 /7در ایالن سالال امریکالا    . است کشورهای جاان به میوان درلور توجای کمتر بود 

داشالت ایالاالت متحالد  و     دادند هرچند که باید توجاله  جاان را به لود التصاص GDPدرصد از  7 /7
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کشورهای اسالمی در فاصالله  GDP موع مج. کشند می چین عنوان نخستین و دومین اقتصاد دنیا را یدک

تریلیالون دالر   2تریلیالون دالر باله لالدود     7/1کالرد و از   فور پیوسالته رشالد   به 3 73تا  7331های  سال

شالد  بالر پایاله برابالری       اصالالح )در همین مدت متوسط درآمد سرانه کشورهای اسالالمی  . یافت افوایش

 ,OIC Annual Economic Report) سیدر 3 73دالر در سال  27 1یافت و به  افوایش( قدرت لرید

، کشالورهای در لالال   (درصالد  3 /2)نمودار زیر سام سه گرو  شامب کشالورهای اسالالمی    (2011:12

را در تولیالدات  ( درصالد  7/17)و کشورهای پیشالرفته  ( درصد 72)توسعه به غیر از کشورهای اسالمی 

 .دهد می  نشان 3 73جاان در سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  Sources: IMF World Economic Outlook, 2011. 

 مقایسه کشورهای اسالمي با کشورهای در حال توسعه و پیشرفته  -2نمودار شماره 

 از نظر سهم تولید در جهان

 وضعیت تجارت خارجی کشورهای اسالمی -ج

، مجموع صادرات کاالهای کشالورهای اسالالمی باله میالوان درلالور      7332تا  7337در دور  زمانی 

 7 1، 7337ایالن رقالم در سالال    . میلیالارد دالر رسالید   711 ، باله  7332یافت و در سال  یشتوجای افوا

درصد از مجمالوع صالادرات کاالهالا     2/2داشت که این رقم تناا  لال باید توجه درعین. میلیارد دالر بود

فور کلی سام کشالورهای اسالالمی در صالادرات کاالهالا در      به. داد را به لود التصاص 7332در سال 

از سوی دیگر مجموع صادرات کشورهای اسالمی در سالال  . است بود  افوایش فور آهسته روبه هجاان ب

 OIC Annual) داد   درصد از کب صادرات کشورهای در لال توسعه را به لود التصاص  2/7، 7332

Economic Report, 2008:14.) 
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 یافته  توسعه وضعیت تجارت خارجي کشورهای اسالمي و مقایسه آن با کشورهای. 3جدول 

 و در حال توسعه

 
 تجارت کاالها

2003 2002 2002 2002 2002 

صادرات کشورهای اسالمی 

 (میلیارد دالر امریکا)
1 7 231 222   21  711 

 2/2 3  1/2 2/2 2/  درصد از جاان

  2/7 2/77 1/77 77/   1/7 کشورهای در لال توسعه

 واردات کشورهای اسالمی 

 (مریکامیلیارد دالر آ)
137 121 272 223  732 

 1/2 2/2 2/2 7/2 1/1 درصد از جاان

 7/73 73/  7/73 73 2 /2 کشورهای در لال توسعه

  Source: OIC Annual Economic Report, 2008,P.15. 

 گرایی تجاری میان کشورهای اسالمی وضعیت هم -چ

هالای   راستای تقویالت همکالاری   ، در223 کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی از اوایب دهه 

افوایش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای اسالمی و . اند رساند  انجام هایی به اقتصادی و تجاری تالش

در همالین ارتبالاا در   . اسالت  هالا بالود    های تجاری جاانی از اهدا  عمالد  ایالن تالالش    مقابله با چالش

کاله   (COMCEC)کنفرانس اسالمی ششمین نشست کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان 

در استانبول ترکیه برگوارشد، توافقنامه نوالام ترجیحالی تجالارت میالان کشالورهای       223 در اکتبر سال 

هد  این توافقنامه این است که تجارت میان اعضا را بر پایه رفتارهای . عضو سازمان، به امضاء رسید

 7 داشت که ایالن توافقناماله تالاز  پالس از      توجه البته باید. دهد آمیو، گسترش تجاری برابر و غیرتبعیض

دو پروتوکب دیگالر نیالو در   . پس از تأیید در د  کشور عضو، لالت اجرایی پیداکرد 7337سال در سال 

. امضارسالید    های تجاری میالان کشالورهای عضالو باله     ، در راستای کاهش تعرفه7332و  7331های  سال

درصالد   73، باله  1 73کشورهای اسالمی تالا سالال    ها این است که لجم تجارت میان هد  این توافق

 (.OIC Outlook, 2010: P.2).برسد

. تریلیالون دالر رسالید   1/7باله   7332در این لال، مجموع تجارت میان کشورهای اسالمی در سال 
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ایالن امالر   . برابر دو دهه پیش از آن اسالت  1/2برابر سطع تجارت اعضا در د  سال قبب و  1/1این رقم 

رود؛ البتاله   شالمارمی  ی گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی میان کشورهای اسالمی باله نشانه لوبی برا

ای که مجموع تجالارت کالاالیی در سالطع     گونه به. است این رشد سریع تجارت، روندی جاانی نیو بود 

درهرلالال  . پیداکرد افوایش 7332تریلیون دالر در  77به  222 تریلیون دالر در سال  1جاان از لدود 

 3 /1باله   7337ارت کشورهای اسالمی از کب تجارت جاانی از لدود هفت درصد تالا سالال   سام تج

 (Ibid).یافت     افوایش 7332درصد در سال 

با وجود پیشینه درازمدت فعالیت سازمان کنفرانس اسالمی، تجارت میالان کشالورهای عضالو ایالن     

مقالافعی سالیر نوولالی     های نخست قرن جدید، رشد چندانی نداشالت و لتالی در   سازمان پیش از سال

، 222 درصد کب تجالارت اعضالا در    7 /2فور کلی لجم تجارت میان کشورهای عضو از  به. پیداکرد

یافالت، امالا لجالم     اداماله  223 یافت و این سیر نوولی تا اوالالر دهاله     کاهش 227 درصد در    /1به 

پیالداکرد و باله    سیر صعودی در لور توجای 7332تا  7333تجارت داللی کشورهای اسالمی از سال 

این رقم نمایانگر چاارد  درصد کب صادرات اعضالا و  . یافت  درصد از کب تجارت اعضا افوایش 1 /7

 .درصد کب واردات کشورهای اسالمی در این سال بود 2 /2

 گسترش حجم تجارت داخلي میان کشورهای اسالمي در دو دهه اخیر. 2جدول 

 2009 2001 1191 سال

 7173 223 173 (میلیارد دالر)های اسالمی جمع تجارت میان کشور

  Source: OIC Outlook, 2010, P.2. 

این جدول لاکی از آن است که لجم تجارت میان کشورهای اسالالمی در فاصالله لالدود بیسالت     

هالایی دربالار     با این هماله نگرانالی  . است که لبر لوبی است پیداکرد   سال، بیش از هشت برابر افوایش

یست درصد از تجارت میان اعضا در مقایسه با کالب لجالم تجالارت آناالا در سالال      دستیابی به هد  ب

تالر   هالای دقیالق   با وجود روند سریع رشد تجارت میان کشورهای اسالمی، بررسالی  .مطرح است 1 73

فور عمد  میان چند کشور اسالمی در جریان است و سام دیگر کشالورها در   دهد این روند به می نشان

درصالد یالا    21دهد که  می آمار تجارت داللی کشورهای اسالمی نشان. نیست این روند در لور توجه

میلیالارد    1/1در این میان عربستان سالعودی بالا   . شود سه چاارم این رقم، فقط به د  کشور منحصرمی

 ,IMF) داد  ، بیشترین سام صادرات به کشورهای اسالالمی را باله لالود التصالاص    7332دالر در سال 

Direction of Trade Statistics, March 2010.) 
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درلقیقت یکالی از مسالائب بسالیار مامالی کاله در تجالارت میالان کشالورهای اسالالمی بایالد باله آن            

داشت این است که اگر سالتار اقتصادی کشورها تا انداز  زیادی شبیه به هالم باشالد، چنالدان باله      توجه

ب یکالدیگر باشالد،   برعکس اگر اقتصالاد کشالورها مکمال   . رفع نیازهای متفاوت یکدیگر قادرنخواهندشد

در دنیالای امالروز یکالی از    . وجودلواهدآمالد  زمینه فراوانی برای گسترش سطع تجارت میالان آناالا باله   

گالویی باله نیازهالای متفالاوت تجالارت و       ها در تغییر سالتار اقتصالادی کشالورها و پاسالخ    ترین گام مام

ین علت است کاله در  به هم. شدن سالتار اقتصاد و ارتقای سطع فنّاوری آن است گذاری، متنوع سرمایه

گالذاری میالان لالود همالین کشالورها       کشورهای پیشالرفته جاالان، سالام بالاالیی از تجالارت و سالرمایه      

توان گفت تا زمانی که کشالورهای اسالالمی نتواننالد بخالش در      پذیرد، بنابراین از یک منور می می انجام

کننالد،   ی مشترک تالأمین ها گذاری لور توجای از نیازهای تکنولوژیکی لود را از را  مبادالت و سرمایه

 .سطع تجارت میان آناا، افوایش چشمگیری پیدانخواهدکرد

های نفتی و پس از  در تجارت کاالیی میان کشورهای اسالمی، بیشترین سام از آن نفت و فراورد 

درصد و  73های معدنی و فراوردهای همرا ، لدود   ، سولت7332در سال . آن کاالهای صنعتی است

از . دادنالد  درصد از کب تجارت کاالها میان کشورهای اسالمی را به لود التصاص  7کاالهای صنعتی 

درصالد کالب تجالارت میالان کشالورهای       2 تناالایی   های آن به میان دسته نخست کاالها، نفت و فراورد 

ویالژ  کشالورهای    اسالمی را در این سال دربرگرفت؛ البته با توجه به سام عمد  کشورهای اسالمی باله 

. فالارس در تولیالد و صالدور نفالت در سالطع جاالان، ایالن و الع دور از انتوالار نیسالت           لاشیه للالیج 

یافالت و   های آن به سرعت افوایش ها باای نفت و فراورد  داشت که در این سال لصوص باید توجه به

بنابراین سام بورگی از رشد تجارت داللی میان کشورهای اسالمی و همچنین رشد تجارت کالب ایالن   

 (Ibid:P.5). داد این مسئله نسبت کشورها را باید به

 2009ترین کاالهای تجارتي در میان کشورهای اسالمي در سال  مهم .2جدول شماره 

 درصد از حجم تجارت کاال

 2/72 های همرا   ورد مواد معدنی سولتی و فرا

  7/7 کاالهای صنعتی

 7 /2 آالت و وسایب و تجایوات لمب و نقب  ماشین

 2/2 زند مواد غذایی و دام 

 2/2 محصوالت شیمیایی و مواد همرا 

   Source:United Nations Commodity Trade Statistics Database,2008 
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ای  اتکای شمار زیادی از کشورهای اسالمی به صادرات فی  محدودی از کاالها، همالوار  پدیالد   

ن باالای کاالهالای صالادراتی باله     این و ع اقتصاد این کشورها را در برابر نوسا. است آفرین بود  مشکب

تالوان در ارتبالاا بالا نفالت و      تالرین الگالوی چنالین اتکالایی را مالی      ماالم . اسالت  پذیر سالته شدت آسیب

این تناا کشورهای اسالمی لوز  للالیج فالارس نیسالتند کاله باله شالدت باله        . های نفتی پیداکرد فراورد 

اسالمی در آفریقای زیر صالحرا  اند، بلکه بسیاری از کشورهای  های آن وابسته صادرات نفت و فراورد 

 .و شمال آفریقا نیو، و عیت کمابیش مشابای دارند

در کشالورهای اسالالمی در    (FDI)های مستقیم لارجی  گذاری از سوی دیگر، لجم لالص سرمایه

هالا در فاصالله    گذاری لجم این سرمایه. کرد فور کلی رشد مناسبی را تجربه دور  زمانی مورد بحث، به

میلیارد دالر رسید که بدین  21میلیارد دالر به  7 فور پیوسته رشدکرد و از  به 7332ا ت  733های  سال

هالای مسالتقیم لالارجی در     گالذاری    درصالد از سالرمایه   2/77ترتیب در این سالال، کشالورهای اسالالمی    

داشت که شالمار انالدکی از    لال باید توجه درعین. دادند کشورهای در لال توسعه را به لود التصاص

در ایالن  . انالد  داد  ها را به لالود التصالاص   گذاری ای از این گونه سرمایه اسالمی بخش عمد  کشورهای

هالای مسالتقیم لالارجی در جاالان      گذاری درصد مجموع سرمایه  2لال د  کشور نخست از این نور، 

ترکیه، مصالر، قواقسالتان، مالالوی،    : است از این کشورها به ترتیب عبارت. کردند اسالم را به لود جذب

ایالن واقعیالت لالاکی از آن اسالت کاله بسالیاری از       . ونوی، نیجریه، پاکستان، سودان، تالونس و اردن اند

یافته، همچنان در ایجاد یک فضای اقتصادی مناسالب   ویژ  کشورهای کمتر توسعه کشورهای اسالمی به

 OIC Annual Economic) های لارجی سرمایه، با مشکالت جدی روبرو هسالتند   برای جذب جریان

Report, 2010: P.31.) 

 مقایسه کشورهای اسالمي و کشورهای در حال توسعه از نظر حجم . 2جدول 

 گذاری مستقیم خارجي سرمایه

 (میلیارد دالر آمریکا)گذاری مستقیم خارجي   حجم سرمایه

 2001 2002 2003 2002 2002 2002 

گذاری مستقیم لارجی در  سرمایه

 کشورهای اسالمی
 7 73 71 77 1  21 

 2/77 2 /1 1 /1 1  7 /1 7/2 توسعه  رصد از کشورهای درلالد

   Source: OIC Yearbook,2007:12 
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کرد که کشالورهای اسالالمی دارای درآمالد     توان این بحث را مطرح با درنورگرفتن مبالث الیر می

م لارجی های مستقی گذاری اند، بیش از نیمی از سرمایه متوسط و باال که شرایط اقتصادی مناسبی داشته

. داد  و همین میوان از ذلایر ارزی لارجی را دارا هستند در این گرو  از کشورها را به لود التصاص

های لالاص لالود در    های مختل  درآمدی در میان کشورهای اسالمی، با چالش روشن است که گرو 

ح است کاله بایالد   لال این بحث کلی دربار  همه این کشورها قابب فر بااین. روند توسعه روبرو هستند

بالرای  . های لارجی انجام شود گذاری های بیشتری برای ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه تالش

هالای   هایی اصاللی برای بابود فضای کسب و کالار و تشالویق انگیالو     دستیابی به این هد ، باید اقدام

هالای   لوم ایجاد زیرسالتاین امر مست. گذاران داللی و لارجی فراهم شود گذاری برای سرمایه سرمایه

گذاشتن در ایالن   گام. های تولیدی است های نو برای تقویت توانایی گذاری در فنّاوری مناسب و سرمایه

 .رود شمارمی عرصه چالشی جدی برای بیشتر کشورهای اسالمی به

 وضعیت توسعه انسانی در کشورهای اسالمی -ح

سازمان ملب، برای سنجش ابعاد اجتماعی و شالص توسعه انسانی، معیاری است که برنامه توسعه 

این معیار، شالصی است که توسالعه انسالانی را در ساله لالوز      . گیرد کارمی انسانی روندهای توسعه به

عنالوان   در این لال امیالد باله زنالدگی در زمالان تولالد باله      . کند می باداشتی، آموزشی و اقتصادی بررسی

نام از افراد واجد شرایط در سه مقطع مدرسه برای  شالص باداشتی، باسوادی بورگساالن و میوان ثبت

عنالوان معالر  و العیت درآمالدی آن      سرانه واقعی باله  GDPسنجش سطع آموزشی کشور موردنور و 

برنامه توسعه سازمان ملب بر پایه معیار توسعه انسانی، کشورها را باله چاالار دسالته    . کشور مطرح است

 :است از کند که عبارت می تقسیم

 ؛(به باال 2/3با شالص توسعه انسانی )ای شالص توسعه انسانی بسیار باال کشورهای دارال 

 ؛(222/3تا  2/3با امتیاز بین )شالص توسعه انسانی باال ال 

 ؛ و (222/3تا  1/3با امتیاز )شالص توسعه انسانی متوسط ال 

 (.UNDP,Human Development Report: 2009)( 122/3تر از  پایین)شالص توسعه انسانی پایین ال 

در عالین لالال بایالد    . کارگرفالت  توان در ارتباا بالا کشالورهای اسالالمی باله     بندی را می همین دسته

اندازی روشن از و ع توسعه انسانی در کشورهای اسالمی به علالت شالمار    داشت که ارائه چشم توجه

. اسالت  شان کاری دشوار چشمگیر این کشورها، پراکندگی جغرافیایی آناا و سالتارهای جمعیتی متنوع
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مالیالدی کاله بالر پایاله افالعالات سالال        7332بر پایه گوارش توسعه انسانی سازمان ملب متحد در سال 

توان از نور شالص توسعه انسانی به چاار بخش با توسعه انسانی  تایه شد ، جاان اسالم را می 7332

 .کرد بندی   بسیار باال، باال، متوسط و پایین دسته

های پایین و  یشتر کشورهای اسالمی در زمینه توسعه انسانی در گرو دهد که ب می این گوارش نشان

کشالور اسالالمی    1کشور جاان با درجه توسعه انسانی بسیار بالاال فقالط    72در میان . متوسط قراردارند

لورند که همگی جوو کشورهای مرفه صادرکنند  نفت  می چشم شامب برونئی، کویت، قطر و امارات به

کشالور اسالالمی لضالور       کشور با درجه توسعه انسانی بالاال،   11چنین در میان هم. آیند می لساب به

دارند که باز هم بیش از نیمی از آناا شامب بحرین، لیبی، عمالان، عربسالتان، مالالوی و قواقسالتان جالوو      

کشالور اسالالمی    71کشور دارای شالص انسانی متوسالط نیالو    21در میان . صادرکنندگان نفت هستند

قرار  مابقی کشورهای اسالمی نیو در دسته کشورهای دارای شالص انسانی پایین. قابب شناسایی است

 (Ibid).   اند گرفته

بندی، شالص توسعه انسانی متوسالط   داشت که در این گرو  البته باید به این نکته بسیار مام توجه

برای این گرو  از  222/3تا  1شود و به لحاظ کمّی نیو امتیاز بین  ای از کشورها می شامب فی  گسترد 

گیرند  بندی قرارمی لال فی  پایینی از کشورهایی که در این دسته بااین. است شد  کشورها درنورگرفته

یکم کشورهایی همچون کومور، یمن، پاکسالتان،   آیند؛ بنابراین دست می لساب درعمب کشورهایی فقیر به

تالوان جالوو    فور فبیعالی نمالی   را به( کشور 3 )بنگالدش، سودان، تانوانیا، موریتانی، جیبوتی و نیجریه 

 .های توسعه درنورگرفت  کشورهای دارای شرایط متوسط به لحاظ شالص

گیالری سالطع فقالر در کشالورها      برنامه توسعه سالازمان ملالب، معیارهالای متعالددی را بالرای انالداز       

از یک دالر درآمد شان روزانه کمتر  بر پایه یکی از این معیارها، کشورهایی که شاروندان. گیرد کارمی به

عنوان شالالص   ویژ  میان مردان و زنان به شوند و از امتیاز باسوادی به می دارند، کشورهای فقیر شنالته

شد ، در بیشتر کشورها با سطع توسالعه   های ارائه بر پایه شالص. است شد  کارگرفته برابری اجتماعی به

های ایالن و الع، کوتالاهی     شاید یکی از علتپایین، درصد باسوادی زنان بسیار کمتر از مردان است و 

بالا وجالود کمبالود منالابع مالالی در بیشالتر       . ها در تخصیص منابع بیشتر به امالور اجتمالاعی باشالد    دولت

یافتاله باله سالوادآموزی و تالأمین باداشالت بسالی کمتالر از         کشورهای اسالمی، درصد بودجه التصاص

سالاالن در   متوسط باسوادی بالورگ  در جدول زیر سطع (.722 : 73یاسوری، )های نوامی است  هوینه

 .است شد   کشورهای اسالمی با کشورهای در لال توسعه و کشورهای پیشرفته با هم مقایسه
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 ساالن در کشورهای اسالمي و دیگر کشورها مقایسه سطح باسوادی بزرگ. 2جدول 

 

 کشورهای پیشرفته

 2/22 درصد متوسط باسوادی

 1/22 باسوادی مردان

 22 باسوادی زنان

 

 کشورهای در لال توسعه

 7/22 درصد متوسط باسوادی

 7/21 باسوادی مردان

 7/27 باسوادی زنان

 

 متوسط جاان

 1/22 درصد متوسط باسوادی

 1/21 باسوادی مردان

 2/27 باسوادی زنان

 

 کشورهای اسالمی

 7/23 درصد متوسط باسوادی

 2/22 باسوادی مردان

 1/17 باسوادی زنان

Source: OIC Outlook 2010 (b),P.12. 

ترین عوامب مؤثر  عنوان یکی از مام گذاری در سرمایه انسانی، به داشت که امروز  سرمایه باید توجه

بالردن فقالر و کالاهش نالابرابری نیالو       عنالوان ابالواری در ازبالین    آیالد و باله   مالی  لساب در رشد اقتصادی به

تالرین معیارهالا    الص توسعه انسانی یکی از ماالم در لوز  مسائب باداشتی مرتبط با ش. است توجه مورد

امید به زندگی بیانگر برلورداری از امکانات باداشالتی و  . است  در این زمینه شالص امید به زندگی

این شالص، نمایانگر آن است که فرد متولد در . درمانی، لوراک و لتی درآمد و رفا  اجتماعی است

بالر  . نیاید، چند سال عمرلواهدکرد ای برای او پیش لادثه فور فبیعی و در صورتی کشور موردنور، به

ایالن  . سال است 13پایه گوارش سازمان ملب، میانگین امید به زندگی در کشورهای اسالمی نودیک به 

درصالد   73در . رسالد   سال می 22سال و در کشورهای پیشرفته به  11رقم در کشورهای جاان سوم به 

این سطع متوسط (. 737: 722 یاسوری، )سال است  13گی کمتر از از کشورهای اسالمی، امید به زند

باتر است، امالا بایالد   ( سال  1)امید به زندگی در گرو  کشورهای اسالمی، در مقایسه با اتحادیه آفریقا 

سال و اتحادیه عرب  12سال، در آ سه آن،  22داشت که متوسط امید به زندگی در اتحادیه اروپا   توجه

..........................................................................................................................  
1 . Life expectancy  
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  (Ibid,6). سال است 11

های مورد بررسی به شالص مرگ و میر کودکالان زیالر پالنج سالال، مالرگ و میالر         از دیگر شالص

ایالن  . کالرد  اشالار   تالوان  شد  و سیسالتم دفالع باداشالتی فا الالب مالی      مادران، برلورداری از آب تصفیه

 .تر از کشورهای پیشرفته است ها در بیشتر کشورهای اسالمی بسیار پایین شالص

 ندی کشورهای اسالمي از نظر شاخص توسعه انسانيب تقسیم. 9جدول 

 کشورها شاخص توسعه انساني

 شالص توسعه انسانی بسیار باال 

 به باال 2/3
 کشور 1 .برونئی، کویت، قطر، امارات

 شالص توسعه انسانی باال

222/3-2 

بحرین، لیبی، عمان، عربستان، مالوی، آلبانی، مقدونیه، بوسنی، ترکیه، 

 کشور    .نانقواقستان، لب

 شالص توسعه انسانی متوسط

1-222/3 

جماوری آذربایجان، ایران، مالدیو، اردن، تونس، الجوایر، سوریه، 

های اشغالی فلسطین، اندونوی، مولداوی، ازبکستان،  ترکمنستان، سرزمین

قرقیوستان، مصر، تاجیکستان، مغرب، کومور، یمن، پاکستان، بنگالدش، 

 کشور بیست و شش .تانی، جیبوتی، نیجریه، عراقسودان، تانوانیا، موری

 شالص توسعه انسانی پایین

 به پایین 1

بنین، اریتر ، سنگال، گینه بیسائو، چاد، بورکینافاسو، مالی، افغانستان، نیجر، 

 کشور 3  .سومالی

  Source: UNDP,Human Development Report,2009 

    

 ای های منطقه تي میان سازمان کنفرانس اسالمي و دیگر اتحادیهمقایسه پنج معیار عمده بهداش.  1جدول 

 OECD معیار بهداشتي
 اتحادیه اروپا 

 (کشور 12)

کشورهای در حال 

 توسعه
 کشورهای اسالمي

 3  7  71  7 تعداد پوشکان

 71 72 22 22 تعداد پرستاران

 7 7 2 2 پوشکان  تعداد دندان

 7 7 2 2 تعداد متخصصان دارویی

 73 72 11 12 های بیمارستان د تختتعدا

Source: World Health Organization (WHO), Statistical Information System (WHOSIS),2008 
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بندی دیگر،  را با سه گرو ( OIC)که مجموعة کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی  درصورتی

شالور عضالو اتحادیاله اروپالا     و پالانود  ک  OECDیعنی کشالورهای در لالال توسالعه، کشالورهای عضالو      

لواهدشالد کاله کشالورهای اسالالمی از نوالر معیارهالای باداشالتی باله شالدت از دو           کنیم روشن مقایسه

هالای باداشالتی    آمار کلی لاکی از آن اسالت کاله سالطع متوسالط نوالام     . تر هستند بندی الیر عقب گرو 

ای اسالمی و اتحادیه اروپاست؛ لتی اگر کشوره OECDسوم کشورهای عضو  کشورهای اسالمی یک

کنیم، کشورهای اسالمی در همه معیارها به جو شالمار پوشالکان      را با کشورهای در لال توسعه مقایسه

 .تر هستند هوار نفر از جمعیت، از کشورهای در لال توسعه عقب 3 در هر 

 بنیان در کشورهای اسالمی  وضعیت اقتصاد دانش -خ

امروز  اهمیت بسیاری دارد و عامالب اصاللی در   تردیدی نیست که پژوهش در زمینه علم و فنّاوری 

این امر از یک سالو باله درک باتالر    . پیشرفت به سوی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است

رسالاند و از سالوی دیگالر سالبب بابالود اسالتاندارد زنالدگی از را          مالی  های مختل  زنالدگی یالاری   جنبه

نیای امروز رقابت شدیدی میان کشالورها در زمیناله   در د. شود های نوین می کارگیری دانش و فنّاوری به

ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و فنّاوری وجوددارد و فبیعی است که توجه به پژوهش و هدایت درست 

ریالوی اقتصالاد    لرکالت در مسالیر پایاله   . کنالد  ها در این لوز ، نقش مامالی در ایالن امالر ایفالامی     فعالیت

هالای اقتصالادی و فنالی     بیشتر کشورهای اسالمی را در لوز  گرایی هرچه تواند زمینه هم بنیان می دانش

کند چراکه در این شرایط کشورهای اسالمی قادرلواهنالدبود بسالیاری از نیازهالای تکنولالوژیکی      فراهم

 .کنند ها تأمین لود را از را  گسترش همکاری

د کاله لالط   نوران بر این باورن گونه که پیش از این ذکر شد، شماری از صالب از سوی دیگر همان

بالدین  .اصلی جداکنند  کشورهای شمال و جنوب به دستاوردهای تکنولوژیکی کشورها مالرتبط اسالت   

هالای   فور عمد  بر موفقیالت در جالذب فناّلاوری     معنا که پرکردن شکا  کشورهای جنوب با شمال، به

 .بنیان مبتنی است ریوی اقتصاد دانش نوین و پایه

های فراوانالی   بنیان،  ع  های مرتبط با اقتصاد دانش صمتأسفانه کشورهای اسالمی در زمینه شال

بالرای سالنجش   . وجه یکدسالت نیسالت   دارند؛ هرچند که در این زمینه نیو موقعیت این کشورها به هیچ

های  یکی از این معیارها که سطع فعالیت. رود کارمی بنیان معیارهای فراوانی به های اقتصاد دانش ویژگی

هایی است کاله هالر کشالور باله تحقیقالات و       دهد هوینه می کشور نشان پژوهشی و اهمیت آن را در یک
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رود کاله   کالارمی  ای برای سنجش و مقایسه کشورها به در این زمینه معیار ویژ . دهد می توسعه التصاص

 23آمالار لالاکی از آن اسالت کاله     . شالود  یالادمی ( R and D Intensity)از آن با عنوان شدت آر اند دی 

. پالذیرد  مالی  یافتاله صالورت   ات و توسعه در دنیای امروز در کشورهای توسعههای تحقیق درصد از هوینه

های تحقیق و توسالعه   جدول زیر هوینه. شود تناایی در ایاالت متحد  انجام می ها به سوم این هوینه یک

گوناله کاله    همان. است کرد   یافته و در لال توسعه با هم مقایسه در کشورهای اسالمی را با جاان توسعه

های نالالص داللی در سطع  درصد از مجموع هوینه  /2دهد کشورهای اسالمی فقط  می شانجدول ن

را به لود   Gross Domestic Expenditures on R and D (GDERD) جاان در زمینه تحقیق و توسعه

 .دهد می درصد را تشکیب 1/2این رقم در مقایسه با جاان در لال توسعه فقط . اند داد   التصاص
   

 های تحقیق و توسعه  مقایسه کشورهای اسالمي با دیگر کشورها از نظر هزینه. 10ول جد

 ژاپن اتحادیه اروپا ایاالت متحده توضیح
دیگر کشورهای 

 پیشرفته

دیگر کشورهای 

 در حال توسعه

کشورهای 

 اسالمی

های تحقیق و توسعه  هوینه

 (به درصد)در سطع جاان 
1/77 1/77 1/ 7  / 3 1/ 2 2/  

Source: OIC Outlook,2009,P.4.  

-THE( )High)یافتگی کشورها، لجم صالادرات فناّلاوری بالاال      های توسعه امروز  یکی از شالص

Technology Exports )هالا، لالدمات    فضالا، رایاناله   -فالور معمالول محصالوالت صالنایع هالوا      به. است

وارهالای علمالی و   هالا، محصالوالت دارویالی، اب    هالادی  افالواری، وسالایب الکترونیکالی مصالرفی، نیماله      نرم

فور معمالول تولیالد ایالن کاالهالا باله       به. آیند می لساب آالت الکتریکی جوو این دسته از کاالها به ماشین

گالذاری مسالتقیم لالارجی در صالنایع دارای فناّلاوری بالاال،        زیرسالت فنّاوری پیشرفته و جذب سرمایه

تریلیالالون دالر   /2در سالالطع جاالالان لالالدود  7332صالالادرات فناّلالاوری بالالاال در سالالال  . وابسالالته اسالالت

در این . است داشته یافته التصاص  درصد این صادرات به کشورهای توسعه 23لدود . است برآوردشد 

درصالد کالر  جنالوبی     7/1درصالد ژاپالن و    2درصالد امریکالا،   7 / درصد به اتحادیه اروپا،  7/77میان 

ین صادرکنند  فنّاوری تر ، در مقام بورگ7332آمار لاکی از آن است که چین در سال . است بود  متعلق

: کالرد  هالای جالدول زیالر توجاله     است؛ البته باید به دو نکته لائو اهمیالت دربالار  داد    کرد  پیشرفته عمب

نخست اینکه علت جلوترافتادن اتحادیه اروپا از ایاالت متحد  این است که در اینجالا امریکالا بالا یالک     

لیالدات و صالادرات محصالوالت    دوم اینکاله عمالد  تو  . اسالت  شالد   کشالور مقایساله   71گرو  متشکب از 
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های بورگ چندملیتی غربی در ایالن کشالور    گذاری و تولیدات شرکت تکنولوژیک چین ناشی از سرمایه

 .گفت چنین و عیتی استثنایی دارد توان  است و از این نور می

 مقایسه کشورهای اسالمي با دیگر کشورها از نظر صادرات فنّاوری پیشرفته. 11جدول 

 توضیح
اتحادیه 

 روپاا

ایاالت 

 متحده
 ژاپن

کره 

 جنوبی

دیگر کشورهای 

 پیشرفته

دیگر کشورهای 

 در حال توسعه
 چین

کشورهای 

 اسالمی

صادرات فنّاوری 

 (به درصد)پیشرفته 
7/77  / 7 2 7/1 1/ 3 7/1 7/ 2 7/1 

     Source: World Bank, World Development Indicators, (WDI), Online Database, 2008  

درصالد از صالادرات    7/1دهالد مجموعالة کشالورهای اسالالمی، فقالط       می فور که جدول نشان  نهما

درصالد از کالب    1 /1اند که ایالن رقالم لالدود     داد  را به لود التصاص 7332فنّاوری پیشرفته در سال 

شود؛ البته موقعیالت کشالورهای اسالالمی     می( با درنورگرفتن چین)صادرات کشورهای در لال توسعه 

مالوی بیشترین سالام صالادرات فناّلاوری پیشالرفته در     . به شدت با یکدیگر متفاوت استدر این زمینه 

اسالت و بقیالة کشالورهای اسالالمی بالا       داد  را به لود التصالاص ( درصد 1/21)میان کشورهای اسالمی 

میلیارد دالر صادرات فنّاوری پیشالرفته   1/11مالوی با . تر از این کشور هستند  فاصله بسیار زیادی عقب

گرفت و به تناایی  ، در مقام نامین کشور بورگ صادرکنند  فنّاوری در سطع جاان جای7332ل در سا

 .داد درصد از سام جاان را به لود التصاص 2/7

 کشورهای پیشرو اسالمي در صادرات فنّاوری پیشرفته . 12جدول 

 اسالمیدرصد از کشورهای  (میلیارد دالر امریكا)میزان صادرات فنّاوری پیشرفته  توضیح

 1/21 1/11 مالوی

 2/2 2/2 اندونوی

 7  /1 قواقستان

Source: World Bank, World Development Indicators, (WDI), Online Database, 2008 

درصد از مجموع صادرات فنّاوری پیشرفته در  21این تو یع الزم است که سه کشور باال، لدود 

اند و بنابراین در عمب سام دیگالر کشالورها در لالور بیالان       داد کشورهای اسالمی را به لود التصاص

میلیالون دالر تالا یالک میلیالارد دالر از      33 در بقیاله کشالورهای پیشالرو در جاالان اسالالم، بالین       . نیست

  (World Bank, 2008). شود می های پیشرفته مرتبط شان به لوز  فنّاوری صادرات
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 جنوب -موقعیت کشورهای اسالمی در مرزبندی شمال -د

هالای   هایی که در ارتباا با بلوک کشالورهای اسالالمی از نوالر شالالص     با توجه به مجموعه ویژگی

ای در  های توسالعه  بندی مختل  توسعه مطرح شد، موقعیت  عی  این بلوک در مقایسه با دیگر گرو 

لال اگر بخواهیم موقعیت دقیق مجموعه کشورهای اسالمی را از نور  بااین. شود می سطع جاان روشن

وسیله  شد  به کنیم یک را  ساد  این است که معیار مطرح بندی مرتبط با شمال و جنوب مشخص تقسیم

شد ایالن   داد  گونه که در بخش رویکرد نوری مقاله تو یع همان. تامسون و ریوونی را مدنور قراردهیم

 –ان مالرز شالمال  عنالو  درصدی درآمد سرانه کشور پیشتاز از نور فنّاوری را به 71نور، معیار  دو صالب

 .اند جنوب درنورگرفته

دالر  3 112، 3 73بالالر اسالالاس گالالوارش بانالالک جاالالانی، درآمالالد سالالرانه ایالالاالت متحالالد  در سالالال  

متوسط درآمد سرانه بلوک کشورهای اسالمی در ایالن سالال نیالو    . (worldbank,2011) است برآوردشد 

درصالدی درآمالد سالرانه     71تانه آسال . اسالت  شد   دالر محاسبه 27 1شد  گونه که پیش از این اشار  همان

بالر  . دالر است 1272درصدی این رقم لدود  7 /1دالر و آستانه  122  معادل  3 73امریکا در سال 

وسالیله   کرد که بر اساس معیار پیشناادشد  باله  گیری توان چنین نتیجه این اساس از یک محاسبه ساد  می

وسط توسعه و رفالا ، در رد  کشالورهای   تامسون و ریوونی، بلوک کشورهای اسالمی از نور سطوح مت

درصالدی درآمالد    7 /1گیرند؛ چراکه متوسط درآمد سرانه این کشورها، از آستانه  جنوب پایین قرارمی

 .سرانه کشور پیشتاز در لوز  فنّاوری در سطع جاان کمتر است

توانالد   و نمیبرانگیو است  ای مناقشه کارگیری معیارهای کمّی، هموار  مسئله البته روشن است که به

این مو وع دربالار  معیالار مالورد    . دهد تمامی وجو  واقعیت دربار  مو وع مورد بررسی را به ما نشان

واقعیت این است که درآمد سرانه در بسیاری از کشالورهای  . استفاد  در این تحلیب نیو قابب فرح است

تی باعث شالد  شالماری از   واسطه صادرات مواد سولتی، به میوانی غیرمعمول باالست و ل اسالمی، به

فالور   باله . ترین کشورهای جاالان قرارگیرنالد   این دست کشورها همچون قطر جوو ثروتمندترین و مرفه

ویژ  با عنایت  به. شود فبیعی این ارقام سبب باالرفتن متوسط درآمد سرانه بلوک کشورهای اسالمی می

تالوان در میالان    ر نفالت را مالی  به این مو وع که بیشتر کشورهای صادرکنند  نفت و وابسالته باله صالدو   

شالد از میالان بیسالت کشالور      داد  گونه که در جدول شالمار  دو نشالان   همان. کشورهای اسالمی پیداکرد

بالا ایالن لسالاب    . آیند می لساب وابسته به صدور نفت و گاز، شانود  کشور جوء کشورهای اسالمی به
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ی جاالان اسالالم، در مرزبنالدی    کرد که موقعیت واقعی بلالوک کشالورها   توان این اید  را مطرح لتی می

فور اتفاق تامسالون   به. آمد  کمتر باشد دست های به جنوب لتی ممکن است از ارقام و مقایسه -شمال

اند که معیارهای کمّی پیشناادی آناا را دربار  کشورهای صادرکنند  نفت باید بالا   و ریوونی یادآورشد 

 .کارگرفت  التیاا به

 گیری  نتیجه

وسالعه اقتصالادی، اجتمالاعی و فرهنگالی کشالورهای اسالالمی را بالا توجاله باله          این مقالاله سالطوح ت  

ایالن  . ای استاندارد در سطع جاان مالورد بررسالی قالرارداد    ها و معیارهای توسعه ای از شالص مجموعه

های مورد بررسالی   فور تقریبی در ارتباا با همه شالص داد که کشورهای جاان اسالم به بررسی نشان

هالای مختلال  توسالعه     دستاوردهای کشورهای اسالمی در دستیابی به جنباله  و عیت مشابای ندارند و

های موردنور شماری از  در ارتباا با هریک از شالص. است اجتماعی بسیار ناهمگون بود  -اقتصادی

در عالین لالال   . قطار لود دارنالد  به دیگر کشورهای هم کشورهای اسالمی، عملکرد بسیار باتری نسبت

داد که تعدادی از کشورهای اسالمی شالامب مالالوی، ترکیاله، ایالران، انالدونوی و       های مقاله نشان بررسی

ای، موقعیالت   هالای توسالعه   شماری دیگر از کشورهای صادرکنند  نفت، در زمینه بسالیاری از شالالص  

تالرین   بسیار باتری در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی دارند؛  من اینکاله همالین کشالورها، بالورگ    

آیند؛ البته این و ع چندان غیرعادی نیسالت چراکاله در دیگالر     می لساب نیو به اقتصادهای جاان اسالم

ای کشورها، به شدت با  ویژ  در جاان در لال توسعه، دستاوردهای توسعه ای به های توسعه بندی گرو 

 .هم متفاوت است

مقاله لا ر همچنین نشان داد که با وجود عملکرد در مجموع مثبت کشورهای اسالالمی در سالال   

های مامی همچون رشد اقتصالادی، افالوایش سالطع سالواد عمالومی،       در شالص  7های نخست قرن 

کشالالورهای اسالالالمی همچنالالان در مقایسالاله بالالا دیگالالر  ... گالالذاری مسالالتقیم لالالارجی و  جالالذب سالالرمایه

. بخشالی ندارنالد   های جاانی و لتی در مقایسه با جاان در لال توسالعه، و العیت ر الایت    بندی بلوک

بنالدی داللالی    هالای مختلال  توسالعه، گالرو      ی اسالمی در زمیناله شالالص  تفاوت شدید میان کشورها

هالا در   گونه تفاوت رسد، این نورنمی  من اینکه به. سازد کشورهای لوز  جاان اسالم را گریوناپذیرمی

گرا در زمینه توسعه جاان اسالم،  باترین را  برای تقویت روندهای هم. پیداکند ای نودیک، کاهش آیند 

ویالژ  کشالورهای    ا و مبادالت اقتصادی و تجاری میان کشورهای اسالالمی اسالت باله   ه تقویت همکاری
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 .ها ایفاکنند ای در ایجاد و تقویت این همکاری توانند نقش عمد  اسالمی پیشرو می

تالرین مبالالث ایالن فصالب، تشالریع و العیت کشالورهای اسالالمی در زمیناله تالدارک            یکی از مام

هالای   تأسفانه بیشتر کشورهای اسالالمی از نوالر شالالص   م. بنیان است های یک اقتصاد دانش زیرسالت

مرتبط با چنین اقتصادی، به شدت  عی  هستند و از این نور لتی از استاندارهای متوسط جاالانی و  

داشالت کاله در دنیالای امالروز،      در عین لال باید توجاله . کشورهای درلال توسعه، فاصله بسیاری دارند

هالای همالین    شمال از کشورهای جنوب، وجود زیرسالالت ترین مرز جداکنند  کشورهای پیشرفته  مام

درلقیقالت بالدون تالدارک    . نوع اقتصاد و آثار و پیامدهای آن همچون صادرات فنّاوری پیشرفته اسالت 

گفتن از یک بلوک اقتصادی قدرتمنالد در چالارچوب کشالورهای     های چنین اقتصادی، سخن زیرسالت

ماندگی کشالورهای اسالالمی در دنیالای     عمق عقب این واقعیت. ماند اسالمی، تناا به لواب و لیال می

گیالری   باالر  . کنالد  هالا را گوشالودمی   مانالدگی  رو برای رفع این عقالب  امروز و کارهای بسیار بورگ پیش

تواند گام نخسالت بالرای لرکالت در     کشورهای اسالمی از تجربه کشورهای موفقی همچون مالوی می

 .این مسیر باشد
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Abstract 

The present paper is an attempt to study the position of the Islamic countries in 

the North-South division through studying their economic, social and cultural 

conditions. Hence a number of criteria have been studied to explain the 

developmental condition of the bloc of Islamic countries and a specific threshold 

has been set to the depict the North-South demarcation. These criteria prepare the 

grounds for a logical comparison within the Islamic world bloc and between the 

bloc of Islamic countries and other developmental groupings such as the 

developing and developed worlds. The main question of the present paper is as 

follows:  what is the position of the countries constituting the Islamic world in the 

world and in the division of North and South? The findings of the paper indicate 

that the countries of the world of Islam, on the basis of main development indexes 

and variables, are not congruent. But on the basis of the existing demarcations, the 

condition of the world of Islam is compatible with the weak countries of the South. 

The failure of the countries of the world of Islam in scientific development and 

attraction and employment of advanced technology are among the factors for their 

weak position on the world level. Qualitative and quantitative data have been used 

through analytical-descriptive method to test the hypothesis. 
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