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 چکیده
را هانتینرتون پس از فروپاشی اتحاد جمااهیر شاوروی، در پایاان دوران  ها تمدنبرخورد   یهنظر

زمان با ظهور چالشی جدیاد در سیاسات خاارجی آمریهاا  جنگ سرد مطرح کرد  این نظریه هم
ی اساالم و ها تمادن ن غر: را پر کند  هانتینرتونجها اید ولوژیو موجود در خألمطرح شد تا 

میان تمدن اساالم بای   های تمدن غر: دانسته و معتقد است دراین ی رقین تر مهمسینیو را 
تحلیلی و اسانادی  رووبا  یقتحق اینغر: را به خطر انداخته است  مآلفان  یتموجود از همه،

هارهاای راهبر واگرایی جهاان اساالم و  ها نتمدبرخورد   یهنظرسیاسی  یراتتأثبه دنبال واکاوی 
هراسای،  یرات ایان نظریاه بار واگرایای جهاان اساالم، اسالمتاأثین تار مهممقابله با آن هستند  

وابستری سیاسی جهان اسالم به غر:، ایجاد اختالف بین مسلمین، و ایجااد تان  سیاسای در 
ازی بین کشاورهای اساالمی، و س ی جدید سیاسی، تقابلبند بلوک جهان اسالم بوده است که به

 حال راههای نیاابتی در کاانون کشاورهای اساالمی منجار شاده اسات   رواا تروریسم و جنگ
از ی اساالم یکشاورها یازپرهسیاسای در جهاان اساالم، گرایای  هماز این وضاعیت،  رفت برون

 و حرکت به سمت تأسیس اتحادیه کشورهای اسالمی است  یاسی،س  اختالف
 ، واگرایی، جهان اسالم ها تمدنبرخورد   یهنظرتمدن، هانتینرتون،  ی کلیدی:ها واژه
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 مقدمهـ 1
سیاست خارجی آمریهاا پاس از فروپاشای اتحااد جمااهیر شاوروی باا چاال  مواجاه شاد  

نظریاه برخاورد  او  مقابله با ایان چاال  باود برایحل جدید  دنبال یافتن راهه هانتینرتون ب
ی و اجرایای آن اسات  تمادن کاربردی ها جنبهدر  ،یهنظرن   اهمیت ایمطرح کردها را  تمدن

حضور نظامی خود را در قل  تمدن اسالم فراهم کرده اسات    ینهزمغر: با فعالیت فرهنری، 
اطق مهام و اساتراتژیو خاورمیاناه، مناحضور نظامی در جهان اساالم و سایطره بار  باغر: 

لف را با فشارهای نظامی، اقتصادی و کشورهای مخا، و تحوالت داخلی جهان اسالم را مدیریت
 کند  یمینی نش عق وادار به  ،سیاسی

، سلطه سیاسی و استعمار نوین است  زمانی کاه اساتعمار باه ها تمدنبرخورد   یهنظرهدف 
در  ها تمادنبرخاورد   یاهنظرشاود   یمی جدیاد آزماای  ها رووشهل گ شته امهان ندارد، 

  جهان اسالم را باه سامت واگرایای و تان  کشاانده گ اشته و روابتأثیر  ی مختلفها حوزه
بار واگرایای  ها تمادنبرخاورد   یهنظرسیاسی تأثیر  این تحقیق به دنبال بررسیمآلفان است  

  هستندجهان اسالم 

 ها تمدنبرخورد   تبیین سیاسی نظریهـ 2
دقیق، به  یزیر برنامهی مختلف و با ها حوزهدر  ها تمدنبرخورد   از نظریه متأثرتمدن غر:، 

با کارشناسی دقیق طراحای شاده و طاراح آن،   جنگ تمدن اسالمی آمده است  این نظریه
گاهاناهپردازان تراز اول حهومتی آمریها بوده است  این نظریاه،  یهنظر  زمرهدر  ها سال باه  آ

متحده آمریها، با عنوان  یاالت اویژه  ی سیاست خارجی کشورهای غربی، بهده جهتهدایت و 
ی فرهنرای و نظاامی ایان نظریاه بارای رسایدن باه ها جنباهغر: مبادرت کارده و تمدن 

سیاسای   سالطهی سیاسی، در نظر گرفته شده است  هدف این نظریاه، بررسای ها خواسته
تمدن غربی بر تمدن اسالمی است  بنابراین واگرایی جهان اسالم در دساتور کاار سیاسات 

تیجه، سلطه سیاسی تمدن غر: بر جهاان خارجی کشورهای غربی قرار گرفته است که درن
 اسالم را به دنبال دارد 

کادمیو جهان، رژیام اسارا یل باا فشاار  ها تمدنبرخورد   نظریه از طرح پی  در مجامع آ
 ، ابارازرژیامایان از جنایاات  خاود را انزجار و نفارت ،رو بود  افهار عمومی جهان هزیادی روب

های رژیم غاصا   یتجناکردن   رنگ کم یه، به دنبال  هانتینرتون با طراحی این نظرکردند می
، کشورهای اسالمی در تقابل مستقیم ها تمدنبرخورد   طرح نظریه از پی صهیونیستی است  
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 صاورت بهینرتون با ایان نظریاه، تمادن غار: را هانتنظامی با کشورهای غربی قرار نداشتند  
صهیونیستی با خیاال راحات، باه حیاات مستقیم وارد میدان نبرد کرد و از این رهر ر، رژیم 

به جای مبارزه با رژیم صهیونیساتی، چناان باه  ها مسلماندهد  از سوی دیرر  یمخود ادامه 
فراماوو شاده  ،های رژیم اشرالرر یتجنافلسطین و   مسئلهکه  اند شدهجنگ داخلی مشرول 

 شود   یمدرنتیجه هر روز واگرایی در جهان اسالم تشدید   است
آمیز  ین منباع مخااطرهتر مهمدهد که اسالم  یمون طی این نظریه به غر: هشدار هانتینرت

 کناد می یادتمادن غار: را تهد یبقاارود و تنهاا تمادنی اسات کاه  یمابرای غر: به شمار 
کنفوسیوسی  -وی معتقد است پیوند اسالمی  (178 :1380همو،   57 :1381، ینرتونهانت)

او در رویهاردی   (74-73 :1381 ،هماواسات ) گیری برای مقابله باا غار: در حاال شاهل
و کااه  جمعیات غار: را  ،دنیای خارا از آن مقایساه بارشد جمعیت را در غر:  ،تطبیقی

  (79-78 :1380،همو) کند معرفی میتهدیدی برای این تمدن 
 ،کند که کشورهای اسالمی یماو در حالی اسالم را خطر بالفعل و بالقوه برای غر: توصیف 

در بلوک  ی اسالمی عمدتاً ها حهومتی قرار دارند  همچنین ا منطقهآمیز  فضای رقابتدر  فق 
بارای غار:   یدکننادهتهدو فاقاد قادرت سیاسای دارند و ماهیتی سهوالریستی  هستندغر: 

شریو تجاری و استراتژیو به شمار  ،ندا هستند  برخی دیرر از کشورها نیز که غیردموکراتیو
  اساتای  و: مناافع ملای و منطقاهچای اسالمی موجود نیز در چاره آیند  فعالیت جنب  می

بلهاه  ،قدرتمند نیستند که کشورهای غربی را تهدید کنناد قدر آنها  این جنب  ،عالوه بر این
  آمریها انتظار دارند در مسا ل حقوق بشری دخالت کنند ویژه بهاز غر: و  ها مسلمانبالعهس 

در ایان بحاران  هردنندخالت  به دلیل از آمریها و غر: ها مسلماندر جنگ بوسنی،  که چنان
 ،هماو) باوداعتراف خود هانتینرتون نقض حقاوق بشار صاورت گرفتاه به زیرا  کردند انتقاد 
ی هاا ارزونیاز  ها مسالمان، ها تمادنبرخاورد   نظریاه از طارح پای بنابراین   (65 :1381

ه بودند و از آمریها و غار: انتظاار پ یرفت اجبار، به هرچند ،دموکراسی و حقوق بشری غر: را
در  ،ند  ایان انتظاارشاتدا را حمایت از اجرای حقوق بشر و دخالت در موارد نقض حقوق بشر

فتاه گی غر: در جهان اسالم در دوره قبل از طرح این نظریه ریشه دارد  به ها ارزویطره س
 ها، ظریه برخورد تمدناز طرح ن ها قبل ی غربی در جهان اسالم از مدتها ارزو ،هشام شرابی

زیارا بای  از ناود درصاد رهباران جناب    شاد یمحتی قبال از دوران جناگ سارد اجارا 
 :1368 ی،شارابیل دانشراه آمریهایی بیروت بودناد )التحص فارغناسیونالیسم عربی از بومیان 

ردناد ک یمرا در جوامع اسالمی اجرا  ها آن باور داشتند و را ی غربیها ارزو ،این رهبران  (64
ترتی  روشن خواهاد شاد  بودند  بدین  یرفتهپ و برتری غر: و آمریها را نیز در تحوالت جهان 
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منازوی  و ی در جهاان اساالمیاایجااد واگرا ،ایان نظریاه طرحرتون در نهانتیهدف  تنها که
 است   بودهستیزی  المللی آن از طریق ترویر تروریسم و اسالم بین ساختن

 ها تمدنرخورد ب  سیاسی نظریه اهدافـ 3
پردازان غربی به تهااپو افتادناد  یهنظرغر: بر جهان،   سلطهرنگ شدن  پس از جنگ سرد و کم

  نظریاه ای بودند که به جاای یهنظر طرحبه دنبال  ها آن تا این بحران استراتژیو را حل کنند 
زناده از یو طرف درصادد  ،ها تمدنبرخورد   نظریه ینرتون با طرحهانتجنگ سرد عمل کند  

توجه جهان کوشید و از طرف دیرر با این نظریه،  برآمدغر: بر جهان   سلطهکردن استعمار و 
  یطرهسا ،محور اصلی این نظریاه بنابراین  منصرف کندهای یهودیان در فلسطین  یتجنارا از 

 نیازامنیت و تضمین حیات اسرا یل  نیتأمجهان اسالم و تمدن اسالمی است   بر تمدن غر:
 ف دیرری است که در همین راستا در این نظریه در نظر گرفته شده است اهدااز 

 موارد ذیال یقین بهاما  ،در این موارد منحصر نیست ها تمدنبرخورد   نظریه اهداف سیاسی
 رود  یمرواب  جهان اسالم و غر: به شمار  دراهداف  این ینتر مهم از

 یاسالم تمدن بر غرب تمدن  طرهیس( 3ـ1
تمدن غر: بر تمدن اساالمی اسات  ایان نظریاه باه   سلطهمحوری این نظریه، هدف اصلی و 

یال بار اساتدنبال زنده کردن استعمار به شهل نوین است  تمدن غر: از گ شاته باه دنباال 
در  ویژه باهجهاان و  رشد اساالم دربارز این مسئله است  با   نمونه ،جهان بوده است  استعمار

 پایاان فرهناگ و شاد یممشااهده  غر: بر جهاان  سلطه یانپا ی ازیها نشانهی، غرب کشورهای
را  هاا آنتوجاه جادی باه ایان دو مسائله،  باا داد  هاانتینرتون یمرا نوید  یدموکراس یبرالل

کناد و آن را  یماز یو طرف خطر اساالم را برجساته  دانست  اوی پایان تمدن غر: ها نشانه
رر مناابع جهاان اساالم را مهام و حیااتی داند و از طرف دی یمیدکننده بقای تمدن غر: تهد

ینرتون آن را قادرت باالقوه هاانتیهی از منابع مهم جهان اساالم اسات کاه  ،شمارد  نفت یم
در جهاان اساالم دخالات  ،دهد تا تمادن غار: باه رهباری آمریهاا یمداند و بسیار مانور  یم

  (57 :1381، ینرتونهانتمستقیم کند )
یزهاای فرهنرای یااد خاکرپرداز نیاز از  ه شاده اسات و نظریاهدر این نظریه بعد فرهنری برجسات

 ویژه جهان اسالم است   غر: بر جهان، به  سلطهکند  اما روح این نظریه و هدف نهایی آن، احیای  یم

  



ت
ثیرا تأ

 
سی سیا
 

نظرهی  
خورد رب
 

دن
تم

 رب اه
یی ا گر ا و
 

هان
ج

 
الم

س ا
 

77  

 

 لیاسرائ اتیح نیتضم و تیامن نیتأم( 3ـ2
 امنیات و تضامین حیاات اسارا یل اسات  اسارا یل نیتاأمیهی دیرر از اهداف ایان نظریاه، 

اول مسالمین، در تان  باا کشاورهای   قبلهقتل و جنایت در  و با غص  زمین ست کهها سال
و چند جنگ مساتقیم را  اند کردهیی آرا صفی هم ودرررو ها سال ها آن برد  یماسالمی به سر 

کشاورهای اساالمی و   (سای بی بی Israel ends six-day war :1967نیز در کارنامه دارناد )
  جناگدر  چراکه  هستند از یو کشور کوچو خود ی گ شتهها شهستن جبرا درصدد عربی

،    اگر تمدن اسالمی احیا شود، اولاین هادفاند شده تحقیردرپی  و پی بارهاها  یونیستصهبا 
باا توجاه باه مناابع عظایم جهاان اساالم، ایان هادف  و اسارا یل غاصا  اساتمحو کردن 

 رسد  یمیافتنی به نظر  دست
او نادیاده   نظریه ی را درا فرقه  دغدغهتوان  ینماز یهودیان است،  نظریهطراح این ازآنجاکه 

و در  باود ها مسالمان، غر: تماشاگر جنگ یهودیاان و ها تمدنبرخورد   نظریه از پی گرفت  
اما هانتینرتون با این نظریه تاالو   د تا نابود نشودرک یماز طرف ضعیف حمایت  ،صورت نیاز

تنهایی در برابر  ن غر: را به جهان اسالم بهشاند تا اسرا یل دیرر بهکند وجود فیزیهی تمد یم
 ور شاعلهاین نظریه، جنگ در میدان مسالمین  تحققجهان اسالم باقی نماند  اضافه بر آن، با 

  خواهد بودشود و اسرا یل تماشاگر میدان نبرد  یم
را یهودیاان و ی باردار بهرهدر صورت جنگ میان تمدن اسالمی و تمدن غربای، بهتارین 

، یعنای اساالم و هاا آنحهومت غاص  صهیونیست خواهناد کارد  زیارا دو رقیا  دیریناه 
و  یاتامن ینتاأممسیحیت آسی  خواهند دید  بنابراین یهای از اهاداف مهام ایان نظریاه، 

 یل است اسرا  یاتح ینتضم

 یاسالم یکشورها هیتجز( 3ـ3
تجزیه کشورهای اساالمی باه واحادهای  ،ها تمدنبرخورد   نظریه اهداف سیاسیاز یهی دیرر 

د  ایان سیاسات در عاراق، شونراحتی مهار و در صورت نیاز اشرال  سیاسی کوچو است تا به
 سوریه، یمن و برخی از کشورهای اسالمی دیرر در حال آزمای  است 

حقاوق اقاوام و  حفاظ  باه بهاناه و «سرنوشات یاینحاق تع»با توسل به اصل  غر: تمدن
از تشاهیل  ،باا ایان بهاناه هاا آن کشاورهای اساالمی را تجزیاه کناد  کند یم ها، تالو یتاقل

بیشتر کشورهای   یهتجز شانهدفدرواقع    ولیکنند یمواحدهای سیاسی ملی کوچو حمایت 
، عربساتان، ایاران، مصار یه،سور ،، یمنعراق ،یهترکدر کشورهای  در این راستا اسالمی است 

در برخی از کشورهای اسالمی باه   اند شدهطل  تقویت  ییداجی ها گروهپاکستان و    اقوام و 
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در تعادادی دیرار از کشاورها، و شود  یمدلیل ضعف نظام حاکم، این سیاست مشهودتر دیده 
دلیل آن نیز در سااختار نظاام  کهخورد  یمبه چشم  کمترطل ،  ییجدای ها گروهفعالیت این 

 1حاکم و قدرت نظامی این کشورهاست 
نظریه سب  واگرایی در جوامع اسالمی شده است  این واگرایای هام در باین  درنتیجه این

 کاه چنان  شاود یمی مسلمان در یو کشور و هم در باین کشاورهای اساالمی دیاده ها ملت
  رود پی  میاز همهاری به سمت تن   ،رواب  کشورهای اسالمی با یهدیرر

 اگرایی جهان اسالمدر و ها تمدنبرخورد   آثار و پیامدهای سیاسی نظریهـ 4
حضاور نظاامی ساب  تمدن غر:، نزد  انراری تمدن اسالمی و دشمن ها تمدنبرخورد   یهنظر

دخالات تمادن غار: در روابا  کشاورهای اساالمی و  شده کاهتمدن غر: در جهان اسالم 
درنتیجه واگرایی در جهان اسالم را به دنبال داشته است  وابستری سیاسی و تحوالت منطقه 

اختالف باین مسالمین، ایجااد تان  سیاسای در جهاان اساالم،  بروزم به غر:، جهان اسال
ی جدید، مهار دوجانبه، محدودیت مهاجرت به غار:، باروز درگیاری در بند بلوکیری گ شهل

و پیامادهای  آثاارین تار مهماز  ،ی آمریهاا در جهاان اساالمدا مو حضور  ،حقوق بشر اجال 
    این موارد نیست به منحصرته این آثار و پیامدها ست  البها تمدنبرخورد   نظریه سیاسی

 غرب به اسالم جهان یاسیس یوابستگ( 4ـ1
های سیاسی گ شته جهاان  ، تشدید وابستریها تمدنبرخورد   نظریه یهی از پیامدهای سیاسی

و حضور نظاامی تمادن غار: در جهاان  ها تمدنبرخورد   نظریه از پی اسالم به غر: است  
کردند  محور اصالی  یمرا حل   منطقهمسلمان با تفاهم و هماهنری، مسا ل  اسالم، کشورهای

 البتاهاساالمی باود   تر بزرگدر جهان اسالم، سازمان کنفرانس اسالمی با مشارکت کشورهای 
و در باین  بودطبیعی  ها رقابتیی در بین کشورهای اسالمی هم وجود داشت که این ها رقابت

 کشورهای جهان نیز وجود دارد 
ی طبیعی به سمت واگرایی، تن  و رویارویی نظامی پای  ها رقابتبا حضور نظامی غر:، 

بلهاه   شاود ینمدر درون تمادن اساالمی برطارف  ،رود  اماروز مشاهالت جهاان اساالم یم
کنناد  آمریهاا و دیرار  یمرا باازی  تر بزرگنق  برادر  در حل این مشهالت، ی غربیها قدرت

                                                           
 برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: . 1

Free Kurdistan (Kurdistan, an ideal ally of US and Israel in the Middle East); The Ahwazi 
Democratic Popular Front – Home; Pike, John (21 May 2004). "Kurdistan Workers' Party 
(PKK)". Federation of American Scientists. Retrieved 23 July 2008; British Occupation and 
Mandate, 1918-1932. 
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هان اسالم دخالات مساتقیم دارناد  تحاوالت ساوریه، عاراق، ی جهان در تحوالت جها قدرت
 از وابستری سیاسی تمدن اسالمی به تمدن غر: هستند  ییها نمونهافرانستان، یمن و    

فلساطین و اشارال   مسائلهاناد و  یرفتهپ کشورهای اسالمی نیز این نق  را بارای آمریهاا 
  ندا کردهاول مسلمین را فراموو   قبلهسرزمین اسالمی و 

به رهبری آمریهاست  آمریهاا باا  ،یجه این مسئله، وابستری سیاسی جهان اسالم به غر:نت
حضور نظامی و فیزیهی، تحوالت سیاسی جهان اسالم را به نفع تمدن غر: و به ضارر تمادن 

کشورهای اسالمی  در واگرایی افزای  درنتیجه شاهد  کند یمو بلهه هدایت  ،اسالمی مدیریت
  (30: 1394 ی،صادقهستیم )

 نیمسلم نیب اختالف جادیا( 4ـ2
و حضور نظامی غر:، ایجاد اخاتالف باین  ها تمدنبرخورد   نظریه یهی دیرر از پیامدهای مهم

 و ،ی مسالمینها فرقاه، اختالف باین در جهان اسالم مسلمین است  با حضور نیروهای غر:
 یاعتمااد بایاماروز شااهد  و قتل و غارت در بین جوامع مسلمین افزای  یافته است و تهفیر
و حضاور  ها تمادنبرخاورد   نظریاه از متأثر ،ی اسالمی به همدیرر هستیم  این رواب ها گروه

و از واگرایای  ،یایواگرامتحده آمریها در منطقه، از همهاری به سمت   یاالتافیزیهی و نظامی 
 رود  یمی  پبه طرف تن  و بحران 

زند  یمی دامن ا منطقهبه منازعات  ،ران جنگ سردپس از دو ،تمدن غر: به رهبری آمریها
ی هادف اصال و کناد یمهای سیاسی و امنیتی  یتحما ،ی افراطی و بسیار کوچوها گروهو از 

  در هماین رخ دادانادلس  آنچاه در همانند  تمدن اسالمی است و اسالم ی جهاننابود ها آن
ای فریا  جهاان اساالم و بار هاا آنشاود   یمراستا اختالف بین ما اه  اساالمی برجساته 

در نقشه  کنند و تا کنون یمدیرر دشمنی  م ه حمایت و با  م ه از یو  ،ی اسالمیها فرقه
  اند بودهموفق نیز  خود

پیماان بلاوک  هاست کاه هام یوهابرفتار خشن  ،یهی از موانع مهم وحدت در جهان اسالم
فزایناده  یها روناد تقابل گونه در دوران جنگ سرد این  جهان اسالم هستند تضعیفغر: در 

در تقابال باا محاور مقاومات و  ،ایان جریاان هساتند هی که نمایندیها به خود گرفته و دولت
به  ،ازجمله شیعیان ،ی اسالمیها فرقه با دشمنی آشهار با دیرر ها آن پیمان آمریها هستند  هم

هم در جهاان گو و تفااو تهفیاری، فضاای گفات  یشاهاند  زنند یممسلمین دامن  های اختالف
و نیاز  ها فرقاهاسالم را از بین برده اسات و یهای از مواناع مهام توافاق و همهااری در باین 

  (144: 1391نیا و زرقاني،  حافظرود ) یمکشورهای اسالمی به شمار 
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نیز و که بین م اه  اهل سنت  طور همان  اختالف بین م اه  شیعه و سنی طبیعی است
 ها فرقاهدر تمام  نیز تعص  به م ه  و عقایدهست  ی یها فاختالی مسیحیت ها فرقهدر بین 

و ما اه  اساالمی را  ها فرقاهی ها اختالفاما تمدن غر:   طبیعی استو  و ادیان وجود دارد
 را هاا آن، ی کوچاو و تنادروها فرقاه از های سیاسی، امنیتی و تبلیراتی یتحمابا  ، وبرجسته
یرانساانی و غیراساالمی برخای از غیز، آم تخشاونی غربای رفتاار ها رساانهکناد   یمتقویت 

 دهند  یمی منحرف را بسیار پررنگ نشان ها فرقه
دامان ای  یلهبه تعصبات م هبي، ملي و قبسپتامبر بی  از پی   11غر: پس از حواد  

صادقي است )در راستاي ایجاد واگرایي سیاسي و چال  در جهان اسالم  زند و این عمل یم
 ( 6 :1389و شوشتري، 

آیند  تمدن غر: به رهبری آمریها در رشد  یمی جدید به وجود ها فرقهها و  هر روز گروه
شاوند کاه خطار جادی  یمتا زمانی حمایت  ها گروهنق  فعال دارد  این  ها گروهو نمو این 

های یادشده با ناام  برای منافع غر: ایجاد نهنند  اما زمانی که این منافع تهدید شوند، گروه
باا  هاا گروهشاوند  ایان  یمحمایت  ها آنی دیرری از درون ها گروهتقویت، یا  جدید دوباره

پردازناد و در راساتای  یمایجاد اختالف در بین مسلمین، به قتل، غاارت و ایجااد وحشات 
 کنند  یممنافع غر: عمل 

 اسالم جهان در یاسیس تنش و ییواگرا جادیا (4ـ3
و تان  سیاسای در جهاان اساالم منتهای ایجاد اختالف بین مسالمین باه ایجااد واگرایای 

در  و حضور نظامی تمادن غار: ها تمدنبرخورد   نظریه گردد  یهی دیرر از پیامدهای مهم می
ی اسالمی است  با حضاور نیروهاای تمادن ها دولتیجاد تن  سیاسی در بین ا، جهان اسالم

گو باه سامت و از تفااهم، رقابات و گفات ،غر: به رهبری آمریها، روابا  کشاورهای اساالمی
کشاورهای  یاعتمااد بایاماروز شااهد    تا آنجا کاهرود یمواگرایی، تن ، نزاع و جنگ پی  

برخاورد   نظریاه از متاأثر ،هستیم  ایان روابا با یهدیرر  ها آناسالمی به همدیرر و رویارویی 
 رود  یمی پی  ا منطقهبه طرف بحران  ،متحده آمریها در منطقه  یاالتاها و حضور  تمدن

زناد و باا ترفنادهای  یمن غر: به رهبری آمریها به منازعات کشورهای اسالمی دامن تمد
اسات  روابا  کشاورهای  سااخته ور شعلهآت  نفاق را در جهان اسالم و خاورمیانه  ،مختلف

  (30 :1394 ی،صادق) تبدیل شده استاسالمی از رقابت به خصومت 
ی هاا دولتبساتری سیاسای  تمدن غر: برای جلوگیری از احیای تمدن اسالمی، هام

یری کشورهای مقتدر اسالمی، روابا  خاود را باا برخای از کشاورهای گ شهلاسالمی و 
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مقدم و صنیع  ینیحسکند ) یمفروو تسلیحات و کاالی تجاری تقویت  از طریق ،اسالمی
ایجااد زناد   یم( و به واگرایی و تن  سیاسی در جهان اساالم دامان 11 :1391اجالل، 

و  ها تمادنبرخاورد   نظریاه یهای از اهاداف ،  سیاسای در جهاان اساالمواگرایی و تان
کشااورهای اسااالمی نیااز بااا   (6 :1389صااادقي و شوشااتري، ی غرباای اساات )ها قاادرت
کنناد  برخای از کشاورهای اساالمی کاه  یماین هدف کمو تحقق به  ،ی واهیها رقابت

نفوذ در   حوزهبرای خود ترند،  یغنتر یا  یشرفتهپنسبت به دیرر کشورهای اسالمی اندکی 
یت حساساتر اساالمی،  یفضاعو باا دخالات در اماور داخلای کشاورهای  اناد گرفتهنظر 

نیاا و  حاافظزنناد ) یمی پوچ دامن ها رقابتو به  انریزند برمیکشورهای دیرر اسالمی را 
ی ا چارههمین کشورها در برابر کشورهای مقتدر غربی، ولی (  149-148 :1391زرقاني، 
پیروی کنند  بدبختی جهان اسالم نیاز  ها آن یها خواستهیم ندارند و مجبورند از جز تسل

گیرد  این کشاورها  یم نشأتظاهر مقتدر اسالمی  ی واهی همین کشورهای بهها رقابتاز 
های  یهسارما  هماهیهاوده، بی هاا رقابتمنابع عظیم جهان اسالم را در اختیار دارند و با 

  دهند یمجهان اسالم را هدر 
بحاران رسایده و ساازمان کنفارانس    مرحلاهامروز تن  در رواب  کشورهای اسالمی باه 

 تمدنی تبدیل شده است  به محل کشمه  و نزاع درون ،اسالمی و اتحادیه عر:
تمادنی جهاان اساالم، بهتارین  کشورهای غربی به رهبری آمریهاا از ایان نازاع درون

گویاا  ها تمادند و در جناگ نکن یم را ریی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنبردار بهره
 پایان نیابد، تمدن اساالمی باه سامت انحطاا  ها کشمه   اگر این اند موفق ظاهر شده

 رود  یمپی   کامل

 یاسیس دیجد یبند بلوک یریگ شکل( 4ـ4
ی جدیاد در جهاان اساالم اسات  بناد بلوکیری گ شاهل، ها تمدنبرخورد   نظریه دیرر پیامد
ته در بین کشورهای جهان وجود داشته و به اشهال مختلاف ظهاور کارده ی از گ شبند بلوک
و حضاور نظاامی غار: در جهاان اساالم،  ها تمادنبرخاورد   طارح نظریاه اما پاس از  است
هم در سطح جهانی و هام  ،ی جدیدبند بلوکیری است  این گ شهلی جدید در حال بند بلوک

 است  مشاهده  قابل ،در جهان اسالم
شود و کشورهای اساالمی در دو طارف ایان  ینمتمدن اسالمی، وحدت دیده در  متأسفانه

در بلوک تمدن غار: و برخای دیرار در طارف  ها آن  برخی از اند کردهیی آرا صفی، بند بلوک
 شوند  یمی غیرغربی دیده ها تمدن
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 . بلوک تمدن غرب1
بارای تمادن  یکنند و نق  ابازار یمبرخی از کشورهای اسالمی از بلوک تمدن غر: پیروی 

 باا لایو  ی جهانی ندارنادبند بلوک  این کشورها نق  اساسی در دارندغر: در جهان اسالم 
 کنند  یمبه سود تمدن غربی و ضرر تمدن اسالمی عمل  ،یا منطقهدامن زدن به جنگ 

ن اسالو ارتدکس و برخی از دیگر کشوورهای اسوالمی بوا همراهوی     تمد. بلوک 2

 ینیک(.غیرمحسوس تمدن کنفوسیوس )س
  ایان اناد گرفتهی غیرغربای قارار ها تمادنبرخی دیرر از کشورهای اسالمی در بلوک 

هاای  یریدرگدر برابر تمادن مهااجم غار: بایساتند و در  اند توانستهکشورها تا حدودی 
 ی نق  فعال دارند ا منطقه

 شاود  یمروشانی دیاده  ی باهبناد بلوکدر جنگ سوریه، عراق، یمن، افرانستان و    ایان 
روند که باعث ویرانی هرچاه  یمی جهان اسالم به سمت واگرایی و نفاق داخلی پی  ها دولت

  (30-26 :1394 ی،صادقهای اسالمی است ) ینسرزمبیشتر 

 ها تمدن جنگ در ویسنار رییتغ( 4ـ5
ی اساالمی و ساینیو باه ها تمدن، دشمن اصلی تمدن غر:، اتحاد ها تمدنبرخورد   نظریه در

  فی شده استمعررهبری چین 
یناه و خطرنااک پرهزکند که بسیار  یمرا بررسی  ها تمدنهانتینرتون یو سناریو از جنگ 

دهد  در سناریوی هانتینرتون، محاور  یماما تمدن غر: به رهبری آمریها ترییر سناریو   است
   بار اساا شاده اساتجنو: شرق آسیا و مرکز تمدن سینیو )چین( در نظر گرفته  ،جنگ
های اصلی تمدن غار: هساتند  در ایان  ی رقدو تمدن اسالم و سینیو،  ،تینرتونهان  نظریه

یعنای تمادن ساینیو، ساب  از  ،ی رقی ها تمدنجنگ با یهی از  شده کهبینی  ی پسناریو 
ی است و جنگ با این تمدن، ا هستهشود  چین دارای توانایی  یمبین رفتن اقتدار تمدن غر: 

  (260-254 :1380 ینرتون،هانترا به دنبال دارد ) ویرانی و از بین رفتن تمدن غر:
زیارا   کشااند یمیعنای اساالم  ،غر: به رهبری آمریها جنگ را در مرکز تمدن رقی  دیرار

تا در منازعات  نیستقدرت مرکزی و برتر  همچنین  ی استا هستهتمدن اسالمی فاقد توانایی 
بنابراین تمدن غار: باه رهباری   کندو مناقشات را حل  ،را بازی تر بزرگنق  برادر  ،جهانی

 کشانند  یمدهند و جنگ را به جهان اسالم  یمآمریها ترییر سناریو 
آن  کاهتر  یفضاعاماا باا یاو رقیا    شود یماجرا  ها تمدنجنگ  باهانتینرتون  یسناریو
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 ترییار ساناریوی هاانتینرتون ودرواقاع جنگ امروز در جهاان اساالم،   تمدن اسالمی است
 ست که سب  واگرایی و تن  در جهان اسالم شده است ها تمدنبرخورد   حاصل نظریه

 1دوجانبه مهار( 4ـ6

ایان طارح اماا پاس از   در گ شته آمریها به دنبال مهار ایران و عراق از طریق توازن قوا باود
  (21 :1380، ینجرکسا یهنار) در پی  گرفترا  دوجانبه مهارنظریه، آمریها سیاست جدید 

در ایاان   (97 :1381، ینرتونهااانتساات )ها تمدنبرخااورد   نظریااه از متااأثر ،مهااار دوجانبااه
و دشمنان تمدن غر:  ،دوستان غر: :سیاست، کشورهای خاورمیانه به دو گروه تقسیم شدند

ی نااقض حقاوق بشار، هاا عنواندوم باا  گاروه کاه از کشاورهای هاا آن منافع  یدکنندهتهدو 
برند  آمریهاا باه دنباال منازوی کاردن  یمت و    نام ثبات منطقه، حامی تروریس  یدکنندهتهد

 ، اعماالایران و عراق بود تا منافع تمدن غار: در منطقاه تهدیاد نشاود  باه هماین منظاور
 ینماارت ،ی را بر این دو کشور شروع کرد  طراح این نظریهو نظام یاقتصاد یاسی،س یفشارها

 یو مسائول اماور خارجاه در شاورا یهامرآ  وزارت امور خارجه ای یانهخاورم یرکلمد 2،یندیوا
متحاده آمریهاا دیرار باه   یااالتا ،ماارتین اینادیو  گفتاهبود  به  ینتوندولت کل یمل یتامن

قدرت آمریهاا و دوساتان  در منطقاه باه    بلههپردازد ینمتوازن میان ایران و عراق  سیاست
 دیرر برای مقابله باا یهای از ما و دهد یم را واشنرتن اجازه مقابله با هر دو رژیم عراق و ایران

 Special Report: Clinton administration policy towardبه دیرری نیااز ناداریم ) ها آن

the Middle East. Policy Watch, The Washington Institute for Near East policy, 

21 May 1993)  وجاه نادیاده  یچه بهرا در منطقاه  3استراتژی مهار دوجانبه نق  توازن قاوا
  (Martin indyk, 1994, pp 2-3گیرد ) ینم

گویاد: پایاان جناگ سارد و از باین رفاتن  یمدلیل اتخاذ این استراتژی   دربارهمارتین ایندیو 
ی که به حمایات از ابرقدرتروسیه نباشیم  فقدان   خصمانهشوروی باعث شد ما دیرر نرران واکن  

یجاه جناگ نت ازن قوا را به نفع ما ترییار داده اسات  درکشورهای مخالف ما در منطقه برخیزد، تو
اهمیت تاوازن نظاامی  فار ، یرخلایران و عراق و به دنبال آن جنگ عراق و کویت و سپس جنگ 

های امنیتی باا آمریهاا بیشاتر  یمانپرغبت دوستان ما را به  ،عراق به کویت  حملهکمتر شده است  
به آمریهاا  ،گ شته برخالففار   یرخل  حوزهشورهای یعنی ک  (34 :1374، یدهدرکشکرده است )

 قدرت نهایی آمریها را در منطقه بیشتر کرده است  ،  این موارداند شدهنزدیو 

                                                           
1.  dual containment. 
2.  Martin indyk. 
3. Balance of Power. 
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 اسالم جهان در کایآمر یدائم حضور( 4ـ7
، حضاور دا مای آمریهاا در جهاان ها تمدنبرخورد   نظریه ین پیامدهای سیاسیتر مهمیهی از 

باری برای جهان اسالم در پی داشاته اسات  تشادید اخاتالف میاان  انآثار زیکه  اسالم است
 و و مناطق اساتراتژیو، نظاارت بار تحاوالت سیاسای ها شاهراهکشورهای اسالمی، کنترل بر 

روشن ایان  تایرناز  ،اقتصادی و فرهنری، مدیریت رواب  کشورهای اسالمی و تقویت تروریسم
 بار است  یانزحضور 

همسو با تمدن غار: و مخاالف تمادن غار: تقسایم   دستهبه دو کشورهای جهان اسالم 
در جنگ سوریه،  که   چنان  غر: به دنبال تضعیف کشورهای مخالف تمدن غر: استاند شده

 هستیم  این سیاست یمن و عراق شاهد
در  بار تأسافو حضور نظامی آمریهاا در جهاان اساالم، حاواد   ها تمدنبه دنبال برخورد 

نفاق داخلی در بین برخای کشاورهای اساالمی   ازجمله و آفریقا رقم خورد خاورمیانه  منطقه
اسات  شاده به تقابال و جناگ میادانی کشایده ،تر شده و رواب  این کشورها از رقابت یقعم

  (30-26 :1394 ی،صادق)
باه میادان جناگ  هاا آن یها خانهزیرا   بازنده اصلی هستند ها مسلمان، ها تمدندر جنگ 

کند و کشورهای اسالمی باه ابازاری بارای  یمنفاق در تمدن اسالمی بیداد  تبدیل شده است،
  این نظریه، جنگ و خشاونت را در جهاان اساالم تارویر کارده اند شدهبدل  ها تمدنبرخورد 

 است  کشورهای خاورمیانه و آفریقا قربانیان سیاست تهاجمی تمدن غر: هستند 

 یاسالم اتحاد از یریجلوگ( 4ـ8
و حضور دا مای نظاامی غار: در جهاان اساالم،  ها تمدنبرخورد   آثار سیاسی نظریهیهی دیرر از 

ویژه باا حضاور مشااوران  جلوگیری از تحقق اتحاد اسالمی است  تمدن غر: به رهبری آمریها، باه
 سامتبه سیاسی و نظامی اروپایی و آمریهایی در برخی از کشورهای اسالمی، رواب  این کشورها را 

 کند  یمو در عمل از اتحاد اسالمی جلوگیری  دهد یمتن  و جنگ سوق 
تر  نیافتنی یاایی دساترؤاتحاد اسالمی،  تر، و یقعمی اسالمی هر روز ها دولتدرنتیجه، شهاف بین 

ر در قدیم نیز با همین ترفند، کشورهای هدف خود را چپاول، و باا استعماشود   یمبرای امت اسالمی 
جلاوگیری  هاا آنی در این کشاورها، از اتحااد و نژاد یزبان ی،، قومیم هب یها از اختالفی بردار بهره
دور  یبارا ی طبیعی جوامع اساالمیها اختالف(  امروز تمدن غر: از 28 :1387، یآشورکردند ) می

 یعایطب در تماام جواماع تفااوتکاه  یدرحالکناد   یاساتفاده م یهدیررمسلمان از  یها دولت کردن
 به وجود نیاورده است  ها آنحاد و در نتیجه پیشرفت است، اما مانعی بر سر راه ات
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 ها تمدنبرخورد   ابزارهای تأثیر سیاسی نظریهـ 5
روناد   یمو ابزارهای متنوع و متفاوتی برای تحقق اهداف سیاسی به کار  ها رووسیاسی،   حوزهدر 

 شوند  یمتفاده تنهایی اس زمان با ابزارهای نظامی و فرهنری، و گاهی به این ابزارها، گاهی هم
 از ابزارهای تمدن غار: ییها نمونهتحریم، م اکره، رواب  دیپلماتیو، رواب  اقتصادی و    

 سیاسایتاأثیر  ابزارهای   البتهبرای سیطره بر تمدن اسالمی هستند ،ها آنترین  و درواقع مهم
  در این موارد منحصر نیست ها تمدنبرخورد   نظریه

 میتحر (5ـ1
ی زورگاو و ها قادرت کاه یهی از ابزارهای مهم سیاسی بوده اسات 1ر، تحریمهای دو گ شتهاز 

کاه باا هادف  یمه اساتجر ینوع ،  تحریماند بردهبهره  آناز  مواره، هگر سلطههای  وریتامپرا
 گیرد  یصورت م ،شونده به اطاعت یمواداشتن تحر

غار: باه کاار کشورهای مخاالف تمادن   همه برایتمدن غر: به رهبری آمریها، تحریم را 
کشاورهای تمادن  درباارههاا  یمتحرین تر ساخت، ها تمدنبرخورد   نظریه اما پس از  دان گرفته

 اسالمی اعمال شده است 
یی از ابزار سیاسی تمدن غر: در برخاورد باا کشاورهای ها نمونه ،های عراق و ایران یمتحر

  استتمدن اسالمی 
  یاتامن  یشورا  یها قطعنامه  بر اسا ضد عراق بر  ها تمدنبرخورد   از نظریه متأثرهای  یمتحر

ها بر ضاد  یمتحرین تر سختین و تر مهمشد   یماعمال  687 قطعنامه   ویژه ملل متحد، به سازمان 
قادرت رسایدن  پاس از باهنژاد رقم خاورد   یاحمدجمهوری محمود  ایران نیز در زمان ریاست

با همین  یها  دولت آمربرداشته شد یوماوران سازی یغن یقتعل و با دستور او، نژاد یمحمود احمد
 Iraq prime minister to visit) کناد یمتحر را یرانا کهفشار آورد  2به سازمان ملل متحد بهانه

Iran".   )شاابهه خبااری( الجزیاارهSeptember 2006 ایاان سااازمان نیااز  ) 2006در دسااامبر 
و در ژو ان  1803قطعنامه  2008در مار   ،1747قطعنامه  2007در مار  ، 1737قطعنامه 

 New Jersey mulls banning Iran) کارد ی تصاوبار ضاد ایاران  را 1929قطعناماه  2010

investments" جاروزالم پسات Associated Press. 14 June 2007 هاای باناو  یمتحر(  اماا
، دسترسای باه درآمادهای نفات 2012، خرید نفت خاام در ساال 2012مرکزی ایران در سال 

 .http://www.payeshtv1.ir) 2013یرانی در ساااااااااااال کشاااااااااااتو  2012

                                                           
1.  Sanction 
2.  UNSC 
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http://rasinfo.blogfa.com/post-81.aspx )ایااران آثااار رواناای   جامعااهواقعاای در  صااورت به
 داشتند 

یری قدرت نظامی و اقتصادی در جهاان گ شهلاز  ،تمدن غر: به رهبری آمریها با این ابزار
کند  غر: با سیطره بار  یمتمدن غر: را تهدید  اسالم جلوگیری کرده است  قدرتی که منافع

و باا ابازار تحاریم،  ،المللی، کشاورهای تمادن اساالمی را تهدیاد باه تحاریم ینبی ها سازمان
بار  ،جهاانی، دموکراسای و حقاوق بشار  جامعاهی ها خواساتهی خود را با عناوان ها خواسته

 کند  یمی مسلمان تحمیل ها دولت

 مذاکره( 5ـ2
و رفاع  مطلاو: ای یجاهباه نت رسایدن ،مشاخص فیبرای دستیابی به هد وگو گفت 1،م اکره
 م اکره نیز یهای از ابزارهاای سیاسای اسات  پاس از است  طرفچند  یادو  یانها م اختالف

، این ابزار در راستای سیاست غر: به کار گرفتاه شاده اسات  تمادن ها تمدنبرخورد   نظریه
 بر کشورهای تمدن اسالمی تحمیل کرده است ی خود را ها خواستهغر: با ابزار م اکره، 

شاعار  باا ها ما اکرهغر: با کشورهای اسالمی بودیم  ایان   م اکره در این چند سال، شاهد
  باه رفتاه اساتی غر: پای  ها خواسته اکره در جهت م ،اما در عمل ه،شد  انجامبرد  -برد

 اکره پیشااپی ، نتاایر به شرطی که طارف ما  کنیم یمچامسهی ما با دیرران م اکره   گفته
گیریم و این تهدیدمان اداماه  یمرا نشانه  ها آن ی که سرا اسلحهو البته با   دلخواه ما را بپ یرد

  (41: 1390 ی،چامسهدارد )
در تمدن غر: با کشورهای اسالمی در راستای منافع غار: تحمیال شاده اسات    م اکره

به نفع تمدن غر: و باه ضارر تمادن  ها آن مهشاهد بودیم که ه ،م اکره با لیبی، عراق و ایران
، به حضور نظاامی تمادن غار: در جهاان اساالم با غر: اسالمی رقم خوردند  م اکره عراق

از ساوی  م اکرهی درونی و نقض آشهار ها کشمه نیز به  با غر: منتهی شد و م اکره ایران
م، نفااق کشاورهای ی ویرانرار در جهاان اساالهاا جنگ  انجامیدالملل  آمریها در صحنه بین

توان در راستای همین سیاست بررسی  یمی نفتی کشورهای اسالمی و    را ها رقابتاسالمی، 
ی اسالمی باید منافع ها دولتی تمدن غر: است و ها خواسته تحقق کرد  م اکره ابزاری برای

 آمریها را در نظر بریرند  ویژه بهتمدن غر: و 

                                                           
1.  Negotiation 
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 کیپلماتید روابط( 5ـ3
باه  1یپلماسایدیپلماتیاو یاا روابا  داتیو نیز از دیرر ابزارهای مهم سیاسی اسات  رواب  دیپلم

تمدن غر: به رهباری آمریهاا   شود یم جهان گفته یو سران کشورها مداران یاستس یانارتبا  م
با برخی از کشورهای اسالمی رواب  دیپلماتیو نزدیو برقرار کرده است  این روابا  نزدیاو، باه 

یها در این کشورها منتهی شده است  با حضور کارشناسان و مشااوران غربای در حضور فیزیهی آمر
 شود  یمکشورهای اسالمی، تحوالت جهان اسالم به نفع تمدن غر: مدیریت 

 تاالو شود  ایان اصال، یمروشن « اصل کارتر»هدف اصلی آمریها برای سلطه بر منطقه، در 
یهاا در مرآ یااتیتجاوز به منافع ح را به معناییانه خاورم  بر منطقهی برای سلطه هر قدرت خارج

باه  ازجملاهگیرد  در نتیجه آمریها در برابر چنین تجاوزی خواهد ایستاد و با تمام توان،  یمنظر 
 (1341 :2ا :1375 ی،شراببرخورد خواهد کرد  ) ها آنی خود با نظام یروهاین وسیله
غر: بر تحوالت   یطرهسو آمریها، رواب  دیپلماتیو نزدیو برخی کشورهای اسالمی   یجهنت

سیاسی و رواب  کشورهای اسالمی بوده است که به واگرایی و تن  در جهان اساالم منتهای 
 شده است 

 یاقتصاد روابط( 5ـ4
، ها تمدنبرخورد   نظریه رواب  اقتصادی است  پس از ،سیاسیتأثیر  از ابزارهای مهم دیرر یهی

 یرارو د یهاامرد  آکارورهای اساالمی را تقویات تمدن غر: رواب  اقتصاادی باا برخای کشا
تمرکز  اسالمی و در حال توسعه یکشورها ر رواب  اقتصادی باببه دو دلیل  اروپایی یکشورها

عاالی  ای گزیناهینهه کشورهای اساالمی ایمت و دوم ق ارزانین مواد اولیه و تأمیهی  :اند کرده
 روند  یممصرف به شمار  بازارهایبهترین گ اری با سود باال و  یهسرمابرای 

نظاام اقتصااد  شوند و یمی هدایت محصول تودر همین راستا، کشورهای اسالمی به سمت 
بارد  یم ی پای اقتصاادی مانادگ عق اسالمی را باه سامت  یکشورهای به مرور محصول تو

پنجم  ین محصول کشورهای اسالمی اسات کاه باه یاوتر مهمنفت   (88-87 :1367 ی،اله)
جهاان اساالم،  محصاول تون تنزل کرده است  دلیل اصلی این تنازل قیمات قیمت واقعی آ

ی، ا منطقاههاای  یریدرگحضور نظامی غر: و دخالت در تحوالت جهان اسالم است  تشادید 
ی کاه  قیمات نفات باود  ها علتین تر مهماز  ،ی کشورهای جهان اسالمها رقابتواگرایی و 

(http://www.tabnak.ir/fa/news; http://forsatnet.ir/news/energy) 

                                                           
1.  Diplomacy. 
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آمریها، غارت کشورهای اساالمی  بارواب  اقتصادی نزدیو برخی کشورهای اسالمی   یجهنت
چناد برابار قیمات باه کشاورهای  ،ی کشورهای غربایها سالح، فروو کاالها و ها آنو منابع 

باوده و مناطق استراتژیو کشاورهای اساالمی  ها شاهراهغر: بر   یطرهساسالمی و مدیریت و 
 است 

تمدن غر: با حضور در جهان اسالم، منابع عظیم این منطقاه را در راساتای مناافع خاود 
 کند و با رواب  اقتصادی، واگرایی را در جهان اسالم تشدید کرده است  یممدیریت 

 یزیست اسالم و 1یهراساسالم( 5ـ5
افتااده اسات   ها زبانسر بیشتر بر هراسی،  اسالم ، اصطالحها تمدنبرخورد   طرح نظریهبعد از 

  ین اساتاساالم و مسالم دربااره یمنفا یتصاور ذهنا یناوع و رواا غر: به دنباال ایجااد
 اروپایی یکشورها یمطور اعم و مسلمانان مق اسالم به یایکه دن به این معناستهراسی  اسالم

 یاند ،اساالم  هساتند یمردم، فرهناگ و تمادن غربا یو خطر برا یدمنشأ تهد ،طور خاص به
  قارار دارد یتمدن غرباز  تر یینپا  در درجه یاست و تمدن اسالم ی، تحجر و نابردبارونتخش
ما اه  و  یرربا د یاشتراک یچمطل  داللت دارد که اسالم ه ینبر اهراسی  اسالم یکل طور به

  ها ندارد فرهنگ
ه اسات هراسی بیان کرد اسالم  واژهتعریف برای  هشت ،انرلستان 2«تراستی مدران»مآسسه 

 ساالمانان اسااتدر براباار مغاار:  آمیااز یضتبع های یاسااتس گر یااهتوجکااه درحقیقاات 
(www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf- 

accessed in: 2010/11/27 ) 
جو کارد  اکناون و غر: جست سازی دشمن سیاستتوان در  یمرا هراسی  اسالم های یشهر

برخاورد   نظریاه ونیسم وجود ندارد، باید دشمن دیراری سااخته شاود وکه خطر دشمنی کم
در  یاا شاود یاختاراع م یدشمنموریس دوورژه   گفتهبه   کند یماین مسئله را دنبال  ها تمدن

شود و به اسم جلوگیری از خطر این دشمن، تدابیری توجیه  یغلو م یدشمن واقع یو یتاهم
باشاد    گر اقادامات یهتوجیازمند قدرت نرم است تا غر: ن  (179: 1379دوورژه، گردد ) یم

  باشادگر اشرال و خشونت در جهان اسالم  یهتوجتواند  میی تروریستی، ا چهرهامروز اسالم با 
طور کاه هاانتینرتون  در دستور کار قرار گرفته است  همانهراسی  اسالم برای همین منظور،

  (103 :1381 ینرتون،هانت)داند  یمفرهنگ شرق را برای فرهنگ غر: یو خطر 

                                                           
1.  Islamophobia 
2.  Runny Medetrust 
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 یژهو باه ،توهین به مقدسات اساالم و دموکراسي تبلی  و ترویر فرهنگ لیبرالهراسی،  اسالم
باا مریهاا آ  دانناد ها آن را رقیبي سرسخت براي جوامع خود مي که غربي است اسالم سیاسي

عمال  ی رقی ها دنجهان اسالم و دیرر تم در برابر ،ریزي با برنامه وجهان بر  اي تسل  رسانه
  38-37 :1391 ،زاده یااااااااااالخل و فااااااااااار یمهرباااااااااااان) کناااااااااااد مي

http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?)  

کند  او کاه   یمهانتینرتون تضاد دو تمدن اسالم و غر: را ناشی از جبر تاریخی معرفی 
اداماه داشاته اسات  هاا قرنزیارا ایان درگیاری   داناد یمتقابل نظامی اسالم و غر: را بعید 

 ،ینساهیبرژمشهل هویت هساتند و  دچاربیشتر کشورهای غربی   (58 :1381 ینرتون،هانت)
 یهااآمر یقادرت جهاان  یدکننادهغر: را عامال تهد ی تمدنفساد درون همهار هانتینرتون نیز

هراسی  اسالم یسم عامی برای توجیهمهاندر فضای جدید غر:،   (Berzeziski, 1993داند ) یم
 را وقتی یاو مارد بلژیهای همسارو  (201 :1393، یصادق یدی ومجوجود آمده است )به 

اماا   شاود یمد، از سوی جامعه به مثابه یو ضعف شخصیتی در نظر گرفته کن یمتنبیه بدنی 
و  یزمناشاود ) یمد، به اسالم و باه برخای آیاات نسابت داده را بهن این کاراگر یو مسلمان 

  (26-24: 1386پارکر، 
 اناد،غار: بم یزاسالم همچنان اسالم بماند و غر: ن که یمادام کند یم یلتحلنرتون هانتی
  درسات  یافاتخواهاد  اداماه یازن ینادهدر آ یدو تمدن و روو زندگ یان اینم یادیننزاع بن
  (Huntington, 77, pp 22-49  )است یرفتهقرن گ شته صورت پ  چهاردهگونه که در  همان

سازی و  در کشورهای غربی برجسته ،ی تندرو و تهفیریها گروه برخی از غیراسالمي اعمال
  نظریاه درحقیقات هادف هاانتینرتون و  دانجامیاخواهاد  هراساي اسالم شود و به یمتبلی  

 شود  یم محققی دوستان نادان و نیرنگ دشمنان فریبهار ها ضربهبا  ،ها تمدنبرخورد 
شاود،  یمخطار اساالم برجساته   ستاه تمدنبرخورد   نظریه یزی یو ابزار برایست اسالم
ی هاا جنگ اسات  تفتای  عقایاد و پررناگ ،یختاردر  ست کهها یغرب یرریوحشکه  درحالی
از این خشاونت و درنادگی جهاان غار: اسات  بار اساا  ایان نظریاه،  ییها نمونه ،جهانی
ی متمدن باید در جهان دخالت کنند  غار: بارای بقاای تمادن خاود، بایاد مراقا  ها دولت
 ای خونین در جهان باشد مرزه

یر اسات چشامر، رشد اسالم در غر: بسیار ها طراح نظریه برخورد تمدنبر اسا  اعتراف 
از مرزهای خاونین اساالم و خطار اساالم بارای  زمان هموی اما   (60: 1380 ینرتون،هانت)

  یطرهسایزی ابازاری بارای ست اسالمدهد که  یمگوید  این مسئله نشان  یمتمدن غر: سخن 
 مدن غر: بر تمدن اسالمی است ت
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هراسای  اسالم د نا شاو یمجهاانی تبلیا    جامعهبرای ی خطر عنوان به ها مسلمانو  اسالم
که ساب  واگرایای و تان   است یزیست اسالم تداوم حضور غر: در جهان اسالم و ساز زمینه

در کاه  درحاالی ،شاود یمدر جهان اسالم شده است  در این نظریاه، خطار اساالم برجساته 
بسایاری از حتی یزی دارند  آم مسالمتدر کنار مسیحیان زندگی  ها مسلمانکشورهای غربی، 

و نیز منطاق دیان مباین اساالم، باه دیان اساالم  ها مسلمان  حسنهیحیان با دیدن رفتار مس
 شوند  یممتمایل 

 ترویج ابزاری دموکراسی در جهان اسالم (5ـ6
، ترویر ابزاری دموکراسی در جهان اسالم اسات  ها نتمدبرخورد   نظریه یهی دیرر از ابزارهای

روند دموکراسی برای کشورهای مخالف تمدن غر: را نه خود این کشورها، بلهه تمادن غار: 
و در صورت ناتوانی تمدن غار: در مهاار ایان روناد در جهاان اساالم، مسایر  کند تعیین می

ی اساالمی یاا سارکو: شادند بیداری اسالمی در کشورها که   چنانکند یمدموکراسی ترییر 
ی ا فرقاههاای  یریدرگو باه سامت  ،)مانند کشور مصر، بحرین و   ( یا از مسیر اصلی منحرف

 هدایت شدند )مانند بسیاری از کشورهای اسالمی( 
اماا اگار دموکراسای بار ضاد مناافع و   کند یمغر: از دموکراسی در جهان اسالم حمایت 

تواناد در آن کشاور عمال کناد  یمنیاروی نظاامی  ، در آن صورت ارت  وباشدفرهنگ غر: 
  (116 :1381، ینرتونهانت)

کنیم  تحوالت جهان اسالم و جناگ  یمروشنی مشاهده  یر این نظریه را در جهان اسالم بهتأث
هانتینرتون سرچشمه گرفته اسات  هماین سیاسات   یهتوصداخلی در تمدن اسالمی، از همین 

 ب  واگرایی و تن  در جهان اسالم شده است غر: در تحوالت کشورهای اسالمی، س

 ها تمدنبرخورد   ی مقابله با تأثیر سیاسی نظریههاکارراهـ 6
  ای نیسات یچیادهپ چنادان، کاار ها تمدنبرخورد   نظریه یرات سیاسیتأث ی مقابله باهاهارراه

ی و عازم قاوی نیازمناد اسات  درد مشاترک از خودگ شاتردرد مشترک، از احسا  بلهه به
تاا زماانی کاه ایان درد مشاترک احساا  نشاود،  و شاود یمالت جهان اساالم ناشای مشه

 ی و عزم قوی را به دنبال نخواهد داشت خودگ شتراز
شهسات کشاورهای  ،تحقیار شدیدترینشوند   یمتحقیر  ست کهها سالکشورهای اسالمی 

دان ملات یت تمدن غار: و باه رهباری آمریهاا، زناان و فرزنابا حمااسالمی از اسرا یل بود  
شوند  این تحقیر باه ماردم فلساطین  یمغص   ها آن های ینزمو  ،شهنجه و تحقیر ،مسلمان
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بناابراین   شاوند یمجهاان اساالم تحقیار  بلهه کشورهای عربی وهمه بلهه   اختصاص ندارد
 اسالمی است   جامعهنیاز امروز  ،عزم استوار ،ی، برادری و درنهایتازخودگ شتر

ر جهان اسالم و دخالت در مسا ل داخلی کشورهای اسالمی، تحقیر حضور نظامی آمریها د
 ی اسالمی است ها دولتدیرری برای 

ی که در ادامه برخواهیم موارد به ها تمدنبرخورد   نظریه سیاسیتأثیر  ی مقابله باهاهارراه
 :روند یمی مقابله به شمار هاهارراهین تر مهم شود  اما اینها نمی ، منحصرشمرد

 اسالم جهان در یاسیسگرایی  هم( 6ـ1
  جوامع اسالمی بایاد بیادار وجود داشته باشد یافتد که درد مشترک یمزمانی اتفاق گرایی  هم

ی بر حق خود را از رهبران مطالبه کنند  این درد بایاد در رهباران نیاز باه ها خواستهشوند و 
در  اندهناد  مسالمان یممنافع شخصی را بر منافع جهان اسالم تارجیح  ها آن  ولی وجود آید

و اتحاد گرایی  همبلهه در   در نفاق نیست ها آن بدانند که سعادت باید کشورهای اسالمیهمه 
و حرکات باه گرایای  همتمدن غر: بر جهان اسالم، اولین قادم،   یطرهسبرای مقابله با است  

 سمت وحدت در جهان اسالم است 
خاورمیاناه، شاهاف باین کشاورهای   نطقاهمبا حضور نیروهای خارجی به رهبری آمریهاا در 

و رقابت، به سمت تضاد و خشاونت پای  گرایی  هماز  ها آنرواب   و اسالمی بیشتر شده است
  شااود و در جامعاه مای یملتا هار یرتحااق ساب  بیرانههای  دولت هاتها برود  اعتماد و  یم

ز اختالفاات داخلای و باه بارو کناد یم یتجلا ویژه طور به ، تعصبات قومی و نژادییرشدهتحق
  (309 :1378 ی،موثق) انجامد می

هام در  ،گرایای یملگرایای افراطای اسات   یملجهاان اساالم،  در ها ی آساین تر مهمیهی از 
 شاود  ایان مسائله باه یمکشورهای عربی وجود دارد و هم در کشورهای ترک و فار  دیاده 

در  تفهارناوعی  ،در اصل ییاگر ملی منتهی شده است در جهان اسالم  ییگرا همروند  یفتضع
تعلقات خاونی،  ،سنن ،مشترکاتی چون فرهنگ، زبان، آدا:  یهاست که بر پا یاسیس  جامعه یو

دارد که  یشهطلبی نژادی و قومی ر گاه در برتری ییگرا   ملیآید یای به وجود م یلهنژادی و قب
ن، گااه برخای مهاتا  شاود و از خاالل آ مای یارافراطی تعب گرایی یمل یا 1یسماز آن به شوون

  (136-135: 1378، یکاظم)کنند  ظهور می یسمو ناز یسمفاش مانند انحرافی
، ها تمادنبرخاورد   نظریاه سیاسایتاأثیر  ی نجات جهان اسالم و مقابله باراههارهایهی از 

                                                           
  Chauvinismeی:انسوبه فر . 1
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با فشار افهاار عماومی گرایی  همسیاسی در جهان اسالم است  این گرایی  همحرکت به سمت 
و هام در  هاا ملتهام در  ،شاود  ایان درد یمبه وجود آمدن درد مشترک ایجاد  و ها دولتبر 

  است تحقیر ها سال حاصلشود و  یمی اسالمی دیده ها دولت

 یاسالم یکشورها یاسیس یها اختالف از زیپره( 6ـ2
حضور تمدن غر: به رهبری آمریها در جهان اسالم، اختالف سیاسی بین کشورهای اساالمی 

کند و  می یهتوص به غر: و آمریها ها تمدنبرخورد   در نظریه هانتینرتون ه است را تشدید کرد
 ها مسالمانتمدن غر: بارای برتاری در جهاان، از اخاتالف باین  که دهد یمهشدار  درواقع

 ی کند بردار بهره
از اخاتالف  یازرا باه اتحااد و پره ها مسالمان  ما بود، همه یاندر م اگر امروز پیامبر اکرم 

قلاو:  ینبا ینایبارادر د»کرد  راه نجات همان است که شیخ شالتوت گفتاه اسات:  یم دعوت
 ی  مسالمان از خوشاحالساازد یواحد م  را همچون خانواده ها آنو  کند یبرقرار م یوندپ ینمسلم

 کناد یت میاو را هدا ،گمراه شد که یهنرام شود  یاو ناراحت م یو از ناراحت ،مسلمان، خوشحال
 یاودر  و کند یبه او رحم م ،شد یفضع که یو هنرام کند می او را ارشاد ،فال شداغ که یو هنرام

 ( 445 : 1410 ،شلتوت) «کند یبا او رفتار م پسندد، یخود م یگونه که برا جمله، آن
 های سرزمینداخل  بهجنگ را  ها آنتبدیل شده است   ها ابرقدرتجهان اسالم به جوالنراه 

ی هاا رقابتقرباانی  انو فرزندان مسلمان ،ی مسلمین ویرانها خانه   هر روزاند کشاندهاسالمی 
  ی ناداردمانادگ عق دساتاوردی جاز ویرانای و  داخلای، شوند  اختالف و جناگ یمجهانی 

 بااو مقابلاه  ها ابرقادرت  یطرهسااسالمی، مباارزه باا   جامعهی نجات راههارهابنابراین یهی از 
 از اختالف سیاسی است  ، پرهیز کشورهای اسالمیها تمدنبرخورد 

 یاسالم یکشورها هیاتحاد سمت به حرکت( 6ـ3
ها و مناقشات فراوان، و با پشت سر گ اشتن دو جناگ  یریدرگ  سابقهکشورهای اروپایی با وجود 

ی ملی و شخصی و بلهاه از ها خواستهاز  ها آنجهانی، به طرف اتحاد و یهپارچری حرکت کردند  
 گام برداشتند  بلندتری ها آرمانو  تر بزرگی ها خواسته ی، به طرفرو توخودخواهی و 

و جهانی، و اقتدار و قادرت را  تر بزرگی ها آرمانتوان در درون  یمآرزوهای کوچو را 
  یریناهدجهان اسالم و آرزوی   شده گمدر اتحاد و یهپارچری دنبال کرد  همان چیزی که 

 امت اسالمی است 
 مقتادری هاا حهومتدرخشان امات واحاد اساالمی و   سابقهکشورهای اسالمی با داشتن 

 را توانند ارت  بزرگ اساالمی یمهمدیرر،  در حقی و مهربانی ازخودگ شترمسلمان، با کمی 
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ی اساالمی باه هاا دولت ساراناماا   شود یم  این نیاز در امت اسالمی احسا  دهندتشهیل 
 گیرند  یمنادیده انسانی و واقعی را  نیازمنافع شخصی و غرور کاذ:، این  دلیل

مطالباه  هاا آنی برتار را از ها خواساتهی اسالمی فشار آورد و ایان ها دولتامت اسالمی باید بر 
 ی مقتدر را در کارنامه خود دارد ها حهومت  سابقهکند  امت اسالمی باید به خاطر داشته باشد که 

، قادرت حرکاتد و این رو یمیی و اتحاد پی  گرا منطقهگرایی به سمت  یملاتحادیه اروپا از 
است  باا توجاه باه گساتردگی ارتباا  میاان  افزای  دادهی این کشورها را در جهان زن چانه
بیشاتر احساا  روز  روزباه ،، تشهیل نهادهای برتر که مناافع مشاترک را دنباال کنادها ملت

 یدهاین ا وجود دارد که« امت واحده»یو اصل قرآنی و دینی به نام  ،شود  در جهان اسالم یم
 ی مقابلاه بااراههارهاابناابراین یهای دیرار از   یفزایدب ها مسلمانتواند بر قدرت و عظمت  یم

 ، حرکت به سمت تشهیل اتحادیه کشورهای اسالمی است ها تمدنبرخورد   نظریه

 یبند جمع. 7
 ،بر واگرایی در جهاان اساالم ها تمدنبرخورد   نظریه یرهایتأثتوان گفت که  یمی بند جمعدر 
طراحای شاده اسات   ،ارناپ یر است  این نظریه برای سیطره تمدن غر: بر تمدن اسالمیانه

 رنادیهدف سیاسی دیرر این نظریه است که باا ظرافات و  ،ویژه اسرا یل امنیت یهودیان و به
 ا پنهان مانده است نظره، از طراح نظریهخاص 

دخالات مساتقیم غار: در  ، رواب  جهان اسالم و غر:، بدونها تمدنبرخورد   قبل از نظریه
شاد  درنتیجاه روابا   یمتحوالت جهان اسالم و به پیروی از رواب  حاکم بر جنگ سرد دنباال 

،  رقابت همراه با تعامل بود  اما پس از طرح این نظریاه صورت بهکشورهای اسالمی با یهدیرر نیز 
شاهل گرفات و باه رواب  جهان اسالم و غر:، با دخالت مستقیم غر: در تحوالت جهان اسالم 

 پیروی از آن، رواب  کشورهای اسالمی نیز به سمت واگرایی، تن  و رویارویی حرکت کرد 
این نظریه با طراحی دقیق و با شرردهای ویژه، حضور دا می تمدن غر: در جهان اساالم 

ی هاا جنگ   همچناینی در خاورمیانه شده اساتا منطقهبحران  باعثکه  شترا به دنبال دا
ی هاا دولتی هاا رقابتتشدید و ی، ا فرقهی ها اختالفاخلی در جهان اسالم، تشدید ویرانرر د

 اسالمی را در پی داشته است 
یر سیاسی این نظریه و حضور نظامی غر: در جهان اسالم، رواب  جهان اسالم و غر: و تأث

م در جهاان اساالغربی ترویر دموکراسی   نیز رواب  کشورهای اسالمی را دگرگون کرده است
ویرانی، قتل و آوارگی را در جهاان اساالم  ،کالم  های این نظریه است که در یو یهتوصیهی از 

را  بااروتآتا  و  دودآزادی،   تاازهخاورمیانه، به جای هاوای   منطقهآورده است  مردم  به بار
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حقوق بشر، شااهد از دسات دادن فرزنادان و عزیازان خاود اعمال کنند و به جای  یمتنفس 
ا حضور تمدن غر: در جهان اسالم، جوی خون جااری اسات و هار روز بار شادت ب  هستند

 شود  یمافزوده  ها تن 
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Political Implications of the Theory of the Clash of Civilizations on 

the Divergence of the Islamic World
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Abstract  

The theory of the clash of civilizations came from Huntington after the 
collapse of the Soviet Union at the end of the Cold War. It came up with the 
emergence of a new challenge in US foreign policy to fill the ideological vacuum 
in the Western world. Huntington has considered the civilizations of Islam and 
Sinic to be the most important rivals of Western civilization, and believes that 
Islamic civilization threatens the existence of the West more than every 
approach. The authors of this research, using analytical and documentary 
methods, seek to analyze the political effects of the theory of the clash of 
civilizations on the divergence of the Islamic world and its solutions. The main 
effects of this theory on the divergence of the Islamic world were Islamophobia, 
the political affiliation of the Islamic world to the West, the creation of 
differences between Muslims, and the creation of political tensions in the 
Muslim world which have led to a new political bloc, a confrontation between 
Islamic countries, and the prevalence of terrorism and pro-war wars. The 
solution to this situation is political convergence in the Islamic world, the 
exclusion of Islamic countries from political differences, and the move towards 
the establishment of an alliance of Islamic countries.  

Keywords: Civilization, Huntington, Theory of Clash of Civilizations, 
Divergence, Islamic World. 

 

                                                           
1. Received: 2018/01/17 Accepted: 2018/02/08 
2. Associate Professor of Political Science, Al-Mustafa Al-Alamiyeh; alimir124@gmail.com  
3. Graduate of Political Science, Al-Mustafa University; sada_sarab@yahoo.com  

mailto:alimir124@gmail.com
mailto:sada_sarab@yahoo.com

