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چکیده
نظریه برخورد تمدنها را هانتینرتون پس از فروپاشی اتحاد جمااهیر شاوروی ،در پایاان دوران
جنگ سرد مطرح کرد این نظریه همزمان با ظهور چالشی جدیاد در سیاسات خاارجی آمریهاا
مطرح شد تا خأل اید ولوژیو موجود در جهان غر :را پر کند هانتینرتون تمادنهای اساالم و
سینیو را مهمترین رقی های تمدن غر :دانسته و معتقد است دراینمیان تمدن اساالم بای
از همه ،موجودیت غر :را به خطر انداخته است مآلفان این تحقیق با روو تحلیلی و اسانادی
به دنبال واکاوی تأثیرات سیاسی نظریه برخورد تمدنها بر واگرایی جهاان اساالم و راههارهاای
مقابله با آن هستند مهمتارین تاأثیرات ایان نظریاه بار واگرایای جهاان اساالم ،اسالمهراسای،
وابستری سیاسی جهان اسالم به غر ،:ایجاد اختالف بین مسلمین ،و ایجااد تان سیاسای در
جهان اسالم بوده است که به بلوکبندی جدید سیاسی ،تقابلسازی بین کشاورهای اساالمی ،و
رواا تروریسم و جنگهای نیاابتی در کاانون کشاورهای اساالمی منجار شاده اسات راهحال
برونرفت از این وضاعیت ،همگرایای سیاسای در جهاان اساالم ،پرهیاز کشاورهای اساالمی از
اختالف سیاسی ،و حرکت به سمت تأسیس اتحادیه کشورهای اسالمی است
واژههای کلیدی :تمدن ،هانتینرتون ،نظریه برخورد تمدنها ،واگرایی ،جهان اسالم
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1ـ مقدمه

ژپوهشانهم علوم انسانی اسالمی
شماره هشتم ،پاییز و زمستان 1396

سیاست خارجی آمریهاا پاس از فروپاشای اتحااد جمااهیر شاوروی باا چاال مواجاه شاد
هانتینرتون به دنبال یافتن راهحل جدید برای مقابله با ایان چاال باود او نظریاه برخاورد
تمدنها را مطرح کرد اهمیت این نظریه ،در جنبههای کاربردی و اجرایای آن اسات تمادن
غر :با فعالیت فرهنری ،زمینه حضور نظامی خود را در قل تمدن اسالم فراهم کرده اسات
غر :با حضور نظامی در جهان اساالم و سایطره بار منااطق مهام و اساتراتژیو خاورمیاناه،
تحوالت داخلی جهان اسالم را مدیریت ،و کشورهای مخالف را با فشارهای نظامی ،اقتصادی و
سیاسی ،وادار به عق نشینی میکند
هدف نظریه برخورد تمدنها ،سلطه سیاسی و استعمار نوین است زمانی کاه اساتعمار باه
شهل گ شته امهان ندارد ،رووهای جدیاد آزماای میشاود نظریاه برخاورد تمادنها در
حوزههای مختلف تأثیر گ اشته و رواب جهان اسالم را باه سامت واگرایای و تان کشاانده
است مآلفان این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر سیاسی نظریه برخاورد تمادنها بار واگرایای
جهان اسالم هستند

2ـ تبیین سیاسی نظریه برخورد تمدنها
تمدن غر ،:متأثر از نظریه برخورد تمدنها در حوزههای مختلف و با برنامهریزی دقیق ،به
جنگ تمدن اسالمی آمده است این نظریه با کارشناسی دقیق طراحای شاده و طاراح آن،
سالها در زمره نظریه پردازان تراز اول حهومتی آمریها بوده است این نظریاه ،آ گاهاناه باه
هدایت و جهتده ی سیاست خارجی کشورهای غربی ،بهویژه ایاالت متحده آمریها ،با عنوان
تمدن غر :مبادرت کارده و جنباهها ی فرهنرای و نظاامی ایان نظریاه بارای رسایدن باه
خواستهها ی سیاسی ،در نظر گرفته شده است هدف این نظریاه ،بررسای سالطه سیاسای
تمدن غربی بر تمدن اسالمی است بنابراین واگرایی جهان اسالم در دساتور کاار سیاسات
خارجی کشورهای غربی قرار گرفته است که درن تیجه ،سلطه سیاسی تمدن غر :بر جهاان
اسالم را به دنبال دارد
پی از طرح نظریه برخورد تمدنها در مجامع آ کادمیو جهان ،رژیام اسارا یل باا فشاار
زیادی روبهرو بود افهار عمومی جهان ،انزجار و نفارت خاود را از جنایاات ایان رژیام ،اباراز
میکردند هانتینرتون با طراحی این نظریه ،به دنبال کمرنگ کردن جنایتهای رژیم غاصا
صهیونیستی است پی از طرح نظریه برخورد تمدنها ،کشورهای اسالمی در تقابل مستقیم
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نظامی با کشورهای غربی قرار نداشتند هانتینرتون با ایان نظریاه ،تمادن غار :را بهصاورت
مستقیم وارد میدان نبرد کرد و از این رهر ر ،رژیم صهیونیستی با خیاال راحات ،باه حیاات
خود ادامه میدهد از سوی دیرر مسلمانها به جای مبارزه با رژیم صهیونیساتی ،چناان باه
جنگ داخلی مشرول شدهاند که مسئله فلسطین و جنایتهای رژیم اشرالرر ،فراماوو شاده
است درنتیجه هر روز واگرایی در جهان اسالم تشدید میشود
هانتینرتون طی این نظریه به غر :هشدار میدهد که اسالم مهمترین منباع مخااطرهآمیز
برای غر :به شمار مایرود و تنهاا تمادنی اسات کاه بقاای تمادن غار :را تهدیاد میکناد
(هانتینرتون 57 :1381 ،همو )178 :1380 ،وی معتقد است پیوند اسالمی -کنفوسیوسی
برای مقابله باا غار :در حاال شاهلگیری اسات (هماو )74-73 :1381 ،او در رویهاردی
تطبیقی ،رشد جمعیت را در غر :با دنیای خارا از آن مقایساه ،و کااه جمعیات غار :را
تهدیدی برای این تمدن معرفی میکند (همو)79-78 :1380،
او در حالی اسالم را خطر بالفعل و بالقوه برای غر :توصیف میکند که کشورهای اسالمی،
ً
فق در فضای رقابتآمیز منطقهای قرار دارند همچنین حهومتهای اسالمی عمدتا در بلوک
غر :هستند و ماهیتی سهوالریستی دارند و فاقاد قادرت سیاسای تهدیدکنناده بارای غار:
هستند برخی دیرر از کشورها نیز که غیردموکراتیواند ،شریو تجاری و استراتژیو به شمار
میآیند فعالیت جنب های اسالمی موجود نیز در چارچو :مناافع ملای و منطقاهای اسات
عالوه بر این ،این جنب ها آنقدر قدرتمند نیستند که کشورهای غربی را تهدید کنناد ،بلهاه
بالعهس مسلمانها از غر :و بهویژه آمریها انتظار دارند در مسا ل حقوق بشری دخالت کنند
چنانکه در جنگ بوسنی ،مسلمانها از آمریها و غر :به دلیل دخالت نهردن در ایان بحاران
انتقاد کردند زیرا به اعتراف خود هانتینرتون نقض حقاوق بشار صاورت گرفتاه باود (هماو،
 )65 :1381بنابراین پای از طارح نظریاه برخاورد تمادنها ،مسالمانها نیاز ارزوهاای
دموکراسی و حقوق بشری غر :را ،هرچند به اجبار ،پ یرفته بودند و از آمریها و غار :انتظاار
حمایت از اجرای حقوق بشر و دخالت در موارد نقض حقوق بشر را داشاتند ایان انتظاار ،در
سیطره ارزوها ی غر :در جهان اسالم در دوره قبل از طرح این نظریه ریشه دارد به گفتاه
هشام شرابی ،ارزوهای غربی در جهان اسالم از مدتها قبل از طرح نظریه برخورد تمدنها،
حتی قبال از دوران جناگ سارد اجارا میشاد زیارا بای از ناود درصاد رهباران جناب
ناسیونالیسم عربی از بومیان فارغالتحصیل دانشراه آمریهایی بیروت بودناد (شارابی:1368 ،
 )64این رهبران ،ارزوهای غربی را باور داشتند و آنها را در جوامع اسالمی اجرا میکردناد
و برتری غر :و آمریها را نیز در تحوالت جهان پ یرفته بودند بدینترتی روشن خواهاد شاد
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پس از جنگ سرد و کمرنگ شدن سلطه غر :بر جهان ،نظریهپردازان غربی به تهااپو افتادناد
تا این بحران استراتژیو را حل کنند آنها به دنبال طرح نظریهای بودند که به جاای نظریاه
جنگ سرد عمل کند هانتینرتون با طرح نظریه برخورد تمدنها ،از یو طرف درصادد زناده
کردن استعمار و سلطه غر :بر جهان برآمد و از طرف دیرر با این نظریه ،کوشید توجه جهان
را از جنایتهای یهودیان در فلسطین منصرف کند بنابراین محور اصلی این نظریاه ،سایطره
تمدن غر :بر جهان اسالم و تمدن اسالمی است تأمین امنیت و تضمین حیات اسرا یل نیاز
از اهداف دیرری است که در همین راستا در این نظریه در نظر گرفته شده است
اهداف سیاسی نظریه برخورد تمدنها در این موارد منحصر نیست ،اما بهیقین موارد ذیال
از مهمترین این اهداف در رواب جهان اسالم و غر :به شمار میرود
1ـ )3سیطره تمدن غرب بر تمدن اسالمی
هدف اصلی و محوری این نظریه ،سلطه تمدن غر :بر تمدن اساالمی اسات ایان نظریاه باه
دنبال زنده کردن استعمار به شهل نوین است تمدن غر :از گ شاته باه دنباال اساتیال بار
جهان بوده است استعمار ،نمونه بارز این مسئله است با رشد اساالم در جهاان و باهویژه در
کشورهای غربی ،نشانههایی از پایان سلطه غر :بر جهاان مشااهده میشاد و پایاان فرهناگ
لیبرال دموکراسی را نوید میداد هاانتینرتون باا توجاه جادی باه ایان دو مسائله ،آنهاا را
نشانههای پایان تمدن غر :دانست او از یو طرف خطر اساالم را برجساته میکناد و آن را
تهدیدکننده بقای تمدن غر :میداند و از طرف دیرر مناابع جهاان اساالم را مهام و حیااتی
میشمارد نفت ،یهی از منابع مهم جهان اساالم اسات کاه هاانتینرتون آن را قادرت باالقوه
میداند و بسیار مانور میدهد تا تمادن غار :باه رهباری آمریهاا ،در جهاان اساالم دخالات
مستقیم کند (هانتینرتون)57 :1381 ،
در این نظریه بعد فرهنری برجساته شاده اسات و نظریاهپرداز نیاز از خاکریزهاای فرهنرای یااد
میکند اما روح این نظریه و هدف نهایی آن ،احیای سلطه غر :بر جهان ،بهویژه جهان اسالم است
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3ـ )3تجزیه کشورهای اسالمی
یهی دیرر از اهداف سیاسی نظریه برخورد تمدنها ،تجزیه کشورهای اساالمی باه واحادهای
سیاسی کوچو است تا بهراحتی مهار و در صورت نیاز اشرال شوند ایان سیاسات در عاراق،
سوریه ،یمن و برخی از کشورهای اسالمی دیرر در حال آزمای است
تمدن غر :با توسل به اصل «حاق تعیاین سرنوشات» و باه بهاناه حفاظ حقاوق اقاوام و
اقلیتها ،تالو میکند کشاورهای اساالمی را تجزیاه کناد آنهاا باا ایان بهاناه ،از تشاهیل
واحدهای سیاسی ملی کوچو حمایت میکنند ولی درواقع هدفشان تجزیه بیشتر کشورهای
اسالمی است در این راستا در کشورهای ترکیه ،عراق ،یمن ،سوریه ،مصار ،عربساتان ،ایاران،
پاکستان و اقوام و گروههای جداییطل تقویت شدهاند در برخی از کشورهای اسالمی باه
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2ـ )3تأمین امنیت و تضمین حیات اسرائیل
یهی دیرر از اهداف ایان نظریاه ،تاأمین امنیات و تضامین حیاات اسارا یل اسات اسارا یل
سالهاست که با غص زمین و قتل و جنایت در قبله اول مسالمین ،در تان باا کشاورهای
اسالمی به سر میبرد آنها سالها رودرروی هم صفآرایی کردهاند و چند جنگ مساتقیم را
نیز در کارنامه دارناد ( 1967: Israel ends six-day warبیبیسای) کشاورهای اساالمی و
عربی درصدد جبران شهستهای گ شته خود از یو کشور کوچو هستند چراکه در جناگ
با صهیونیستها بارها و پیدرپی تحقیر شدهاند اگر تمدن اسالمی احیا شود ،اولاین هادف ،
محو کردن اسارا یل غاصا اسات و باا توجاه باه مناابع عظایم جهاان اساالم ،ایان هادف
دستیافتنی به نظر میرسد
ازآنجاکه طراح این نظریه از یهودیان است ،نمیتوان دغدغه فرقهای را در نظریه او نادیاده
گرفت پی از نظریه برخورد تمدنها ،غر :تماشاگر جنگ یهودیاان و مسالمانها باود و در
صورت نیاز ،از طرف ضعیف حمایت میکرد تا نابود نشود اما هانتینرتون با این نظریه تاالو
میکند وجود فیزیهی تمدن غر :را به جهان اسالم بهشاند تا اسرا یل دیرر بهتنهایی در برابر
جهان اسالم باقی نماند اضافه بر آن ،با تحقق این نظریه ،جنگ در میدان مسالمین شاعلهور
میشود و اسرا یل تماشاگر میدان نبرد خواهد بود
در صورت جنگ میان تمدن اسالمی و تمدن غربای ،بهتارین بهرهبارداری را یهودیاان و
حهومت غاص صهیونیست خواهناد کارد زیارا دو رقیا دیریناه آنهاا ،یعنای اساالم و
مسیحیت آسی خواهند دید بنابراین یهای از اهاداف مهام ایان نظریاه ،تاأمین امنیات و
تضمین حیات اسرا یل است
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دلیل ضعف نظام حاکم ،این سیاست مشهودتر دیده میشود و در تعادادی دیرار از کشاورها،
فعالیت این گروههای جداییطل  ،کمتر به چشم میخورد که دلیل آن نیز در سااختار نظاام
1
حاکم و قدرت نظامی این کشورهاست
درنتیجه این نظریه سب واگرایی در جوامع اسالمی شده است این واگرایای هام در باین
ملتها ی مسلمان در یو کشور و هم در باین کشاورهای اساالمی دیاده میشاود چنانکاه
رواب کشورهای اسالمی با یهدیرر ،از همهاری به سمت تن پی میرود

4ـ آثار و پیامدهای سیاسی نظریه برخورد تمدنها در واگرایی جهان اسالم
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نظریه برخورد تمدنها و دشمنانراری تمدن اسالمی نزد تمدن غر ،:ساب حضاور نظاامی
تمدن غر :در جهان اسالم شده کاه دخالات تمادن غار :در روابا کشاورهای اساالمی و
تحوالت منطقه و درنتیجه واگرایی در جهان اسالم را به دنبال داشته است وابستری سیاسی
جهان اسالم به غر ،:بروز اختالف باین مسالمین ،ایجااد تان سیاسای در جهاان اساالم،
شهلگیری بلوکبند ی جدید ،مهار دوجانبه ،محدودیت مهاجرت به غار ،:باروز درگیاری در
اجال حقوق بشر ،و حضور دا می آمریهاا در جهاان اساالم ،از مهمتارین آثاار و پیامادهای
سیاسی نظریه برخورد تمدنهاست البته این آثار و پیامدها منحصر به این موارد نیست
1ـ )4وابستگی سیاسی جهان اسالم به غرب
یهی از پیامدهای سیاسی نظریه برخورد تمدنها ،تشدید وابستریهای سیاسی گ شته جهاان
اسالم به غر :است پی از نظریه برخورد تمدنها و حضور نظاامی تمادن غار :در جهاان
اسالم ،کشورهای مسلمان با تفاهم و هماهنری ،مسا ل منطقه را حل میکردند محور اصالی
در جهان اسالم ،سازمان کنفرانس اسالمی با مشارکت کشورهای بزرگتر اساالمی باود البتاه
رقابتهایی در بین کشورهای اسالمی هم وجود داشت که این رقابتها طبیعی بود و در باین
کشورهای جهان نیز وجود دارد
با حضور نظامی غر ،:رقابتهای طبیعی به سمت واگرایی ،تن و رویارویی نظامی پای
میرود اماروز مشاهالت جهاان اساالم ،در درون تمادن اساالمی برطارف نمیشاود بلهاه
قدرتهای غربی در حل این مشهالت ،نق برادر بزرگتر را باازی میکنناد آمریهاا و دیرار
 .1برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
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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2ـ )4ایجاد اختالف بین مسلمین
یهی دیرر از پیامدهای مهم نظریه برخورد تمدنها و حضور نظامی غر ،:ایجاد اخاتالف باین
مسلمین است با حضور نیروهای غر :در جهان اسالم ،اختالف باین فرقاههای مسالمین ،و
تهفیر و قتل و غارت در بین جوامع مسلمین افزای یافته است و اماروز شااهد بایاعتماادی
گروههای اسالمی به همدیرر هستیم این رواب  ،متأثر از نظریاه برخاورد تمادنها و حضاور
فیزیهی و نظامی ایاالت متحده آمریها در منطقه ،از همهاری به سمت واگرایای ،و از واگرایای
به طرف تن و بحران پی میرود
تمدن غر :به رهبری آمریها ،پس از دوران جنگ سرد ،به منازعات منطقهای دامن میزند
و از گروههای افراطی و بسیار کوچو ،حمایتهای سیاسی و امنیتی میکناد و هادف اصالی
آنها نابودی جهان اسالم و تمدن اسالمی است همانند آنچاه در انادلس رخ داد در هماین
راستا اختالف بین ما اه اساالمی برجساته میشاود آنهاا بارای فریا جهاان اساالم و
فرقههای اسالمی ،از یو م ه حمایت و با م ه دیرر دشمنی میکنند و تا کنون در نقشه
خود موفق نیز بودهاند
یهی از موانع مهم وحدت در جهان اسالم ،رفتار خشن وهابیهاست کاه هامپیماان بلاوک
غر :در تضعیف جهان اسالم هستند در دوران جنگ سرد اینگونه تقابلها رونادی فزایناده
به خود گرفته و دولتهایی که نماینده ایان جریاان هساتند ،در تقابال باا محاور مقاومات و
همپیمان آمریها هستند آنها با دشمنی آشهار با دیرر فرقههای اسالمی ،ازجمله شیعیان ،به
اختالفهای مسلمین دامن میزنند اندیشاه تهفیاری ،فضاای گفاتوگو و تفااهم در جهاان
اسالم را از بین برده اسات و یهای از مواناع مهام توافاق و همهااری در باین فرقاهها و نیاز
کشورهای اسالمی به شمار میرود (حافظنیا و زرقاني)144 :1391 ،

تأثیرات سیاسی نظرهی ربخورد تمدناه رب واگرایی جهان اسالم

قدرتهای جهان در تحوالت جهان اسالم دخالات مساتقیم دارناد تحاوالت ساوریه ،عاراق،
افرانستان ،یمن و نمونههایی از وابستری سیاسی تمدن اسالمی به تمدن غر :هستند
کشورهای اسالمی نیز این نق را بارای آمریهاا پ یرفتهاناد و مسائله فلساطین و اشارال
سرزمین اسالمی و قبله اول مسلمین را فراموو کردهاند
نتیجه این مسئله ،وابستری سیاسی جهان اسالم به غر ،:به رهبری آمریهاست آمریهاا باا
حضور نظامی و فیزیهی ،تحوالت سیاسی جهان اسالم را به نفع تمدن غر :و به ضارر تمادن
اسالمی مدیریت ،و بلهه هدایت میکند درنتیجه شاهد افزای واگرایی در کشورهای اسالمی
هستیم (صادقی)30 :1394 ،
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اختالف بین م اه شیعه و سنی طبیعی است همانطور که بین م اه اهل سنت و نیز
در بین فرقههای مسیحیت اختالفهایی هست تعص به م ه و عقاید نیز در تمام فرقاهها
و ادیان وجود دارد و طبیعی است اما تمدن غر :اختالفهای فرقاهها و ما اه اساالمی را
برجسته ،و با حمایتهای سیاسی ،امنیتی و تبلیراتی از فرقاههای کوچاو و تنادرو ،آنهاا را
تقویت میکناد رساانههای غربای رفتاار خشاونتآمیز ،غیرانساانی و غیراساالمی برخای از
فرقههای منحرف را بسیار پررنگ نشان میدهند
غر :پس از حواد  11سپتامبر بی از پی به تعصبات م هبي ،ملي و قبیلهای دامان
می زند و این عمل در راستاي ایجاد واگرایي سیاسي و چال در جهان اسالم است (صادقي
و شوشتري)6 :1389 ،
هر روز گروهها و فرقههای جدید به وجود می آیند تمدن غر :به رهبری آمریها در رشد
و نمو این گروهها نق فعال دارد این گروهها تا زمانی حمایت می شاوند کاه خطار جادی
برای منافع غر :ایجاد نهنند اما زمانی که این منافع تهدید شوند ،گروه های یادشده با ناام
جدید دوباره تقویت ،یا گروههای دیرری از درون آنها حمایت می شاوند ایان گروههاا باا
ایجاد اختالف در بین مسلمین ،به قتل ،غاارت و ایجااد وحشات می پردازناد و در راساتای
منافع غر :عمل میکنند
3ـ )4ایجاد واگرایی و تنش سیاسی در جهان اسالم
ایجاد اختالف بین مسالمین باه ایجااد واگرایای و تان سیاسای در جهاان اساالم منتهای
میگردد یهی دیرر از پیامدهای مهم نظریه برخورد تمدنها و حضور نظامی تمادن غار :در
جهان اسالم ،ایجاد تن سیاسی در بین دولتهای اسالمی است با حضاور نیروهاای تمادن
غر :به رهبری آمریها ،روابا کشاورهای اساالمی ،از تفااهم ،رقابات و گفاتوگو باه سامت
واگرایی ،تن  ،نزاع و جنگ پی میرود تا آنجا کاه اماروز شااهد بایاعتماادی کشاورهای
اسالمی به همدیرر و رویارویی آنها با یهدیرر هستیم ایان روابا  ،متاأثر از نظریاه برخاورد
تمدنها و حضور ایاالت متحده آمریها در منطقه ،به طرف بحران منطقهای پی میرود
تمدن غر :به رهبری آمریها به منازعات کشورهای اسالمی دامن میزناد و باا ترفنادهای
مختلف ،آت نفاق را در جهان اسالم و خاورمیانه شعلهور سااخته اسات روابا کشاورهای
اسالمی از رقابت به خصومت تبدیل شده است (صادقی)30 :1394 ،
تمدن غر :برای جلوگیری از احیای تمدن اسالمی ،هام بساتری سیاسای دولت هاای
اسالمی و شهل گ یری کشورهای مقتدر اسالمی ،روابا خاود را باا برخای از کشاورهای
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4ـ )4شکلگیری بلوکبندی جدید سیاسی
پیامد دیرر نظریه برخورد تمدنها ،شاهلگیری بلوکبنادی جدیاد در جهاان اساالم اسات
بلوکبندی از گ شته در بین کشورهای جهان وجود داشته و به اشهال مختلاف ظهاور کارده
است اما پاس از طارح نظریاه برخاورد تمادنها و حضاور نظاامی غار :در جهاان اساالم،
بلوکبندی جدید در حال شهلگیری است این بلوکبندی جدید ،هم در سطح جهانی و هام
در جهان اسالم ،قابل مشاهده است
متأسفانه در تمدن اسالمی ،وحدت دیده نمیشود و کشورهای اساالمی در دو طارف ایان
بلوکبندی ،صفآرایی کردهاند برخی از آنها در بلوک تمدن غار :و برخای دیرار در طارف
تمدنهای غیرغربی دیده میشوند
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اسالمی ،از طریق فروو تسلیحات و کاالی تجاری تقویت می کند (حسینی مقدم و صنیع
اجالل ) 11 :1391 ،و به واگرایی و تن سیاسی در جهان اساالم دامان می زناد ایجااد
واگرایی و تان سیاسای در جهاان اساالم ،یهای از اهاداف نظریاه برخاورد تمادن ها و
قاادرت ها ی غرباای اساات ( صااادقي و شوشااتري )6 :1389 ،کشااورهای اسااالمی نیااز بااا
رقابت های واهی ،به تحقق این هدف کمو می کنناد برخای از کشاورهای اساالمی کاه
نسبت به دیرر کشورهای اسالمی اندکی پیشرفته تر یا غنی ترند ،برای خود حوزه نفوذ در
نظر گرفته اناد و باا دخالات در اماور داخلای کشاورهای ضاعیف تر اساالمی ،حساسایت
کشورهای دیرر اسالمی را برمی انریزند و به رقابت ها ی پوچ دامن می زنناد (حاافظ نیاا و
زرقاني )149 -148 :1391 ،ولی همین کشورها در برابر کشورهای مقتدر غربی ،چاره ای
جز تسل یم ندارند و مجبورند از خواسته های آن ها پیروی کنند بدبختی جهان اسالم نیاز
از رقابت ها ی واهی همین کشورهای به ظاهر مقتدر اسالمی نشأت می گیرد این کشاورها
منابع عظیم جهان اسالم را در اختیار دارند و با رقابت هاای بیهاوده ،هماه سارمایه های
جهان اسالم را هدر می دهند
امروز تن در رواب کشورهای اسالمی باه مرحلاه بحاران رسایده و ساازمان کنفارانس
اسالمی و اتحادیه عر ،:به محل کشمه و نزاع درونتمدنی تبدیل شده است
کشورهای غربی به رهبری آمریهاا از ایان نازاع درون تمادنی جهاان اساالم ،بهتارین
بهره بردار ی سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنری را می کنن د و در جناگ تمادن ها گویاا
موفق ظاهر شده اند اگر این کشمه ها پایان نیابد ،تمدن اساالمی باه سامت انحطاا
کامل پی می رود
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 .1بلوک تمدن غرب
برخی از کشورهای اسالمی از بلوک تمدن غر :پیروی میکنند و نق ابازاری بارای تمادن
غر :در جهان اسالم دارند این کشورها نق اساسی در بلوکبندی جهانی ندارناد ولای باا
دامن زدن به جنگ منطقهای ،به سود تمدن غربی و ضرر تمدن اسالمی عمل میکنند

ژپوهشانهم علوم انسانی اسالمی

 .2بلوک تمدن اسالو ارتدکس و برخی از دیگر کشوورهای اسوالمی بوا همراهوی
غیرمحسوس تمدن کنفوسیوس (سینیک).
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برخی دیرر از کشورهای اسالمی در بلوک تمادن ها ی غیرغربای قارار گرفته اناد ایان
کشورها تا حدودی توانسته اند در برابر تمادن مهااجم غار :بایساتند و در درگیری هاای
منطقه ا ی نق فعال دارند
در جنگ سوریه ،عراق ،یمن ،افرانستان و ایان بلوکبنادی باهروشانی دیاده میشاود
دولتهای جهان اسالم به سمت واگرایی و نفاق داخلی پی میروند که باعث ویرانی هرچاه
بیشتر سرزمینهای اسالمی است (صادقی)30-26 :1394 ،
5ـ )4تغییر سناریو در جنگ تمدنها
در نظریه برخورد تمدنها ،دشمن اصلی تمدن غر ،:اتحاد تمدنهای اساالمی و ساینیو باه
رهبری چین معرفی شده است
هانتینرتون یو سناریو از جنگ تمدنها را بررسی میکند که بسیار پرهزیناه و خطرنااک
است اما تمدن غر :به رهبری آمریها ترییر سناریو میدهد در سناریوی هانتینرتون ،محاور
جنگ ،جنو :شرق آسیا و مرکز تمدن سینیو (چین) در نظر گرفته شاده اسات بار اساا
نظریه هانتینرتون ،دو تمدن اسالم و سینیو ،رقی های اصلی تمدن غار :هساتند در ایان
سناریو پی بینی شده که جنگ با یهی از تمدنهای رقی  ،یعنای تمادن ساینیو ،ساب از
بین رفتن اقتدار تمدن غر :میشود چین دارای توانایی هستهای است و جنگ با این تمدن،
ویرانی و از بین رفتن تمدن غر :را به دنبال دارد (هانتینرتون)260-254 :1380 ،
غر :به رهبری آمریها جنگ را در مرکز تمدن رقی دیرار ،یعنای اساالم میکشااند زیارا
تمدن اسالمی فاقد توانایی هستهای است همچنین قدرت مرکزی و برتر نیست تا در منازعات
جهانی ،نق برادر بزرگتر را بازی ،و مناقشات را حل کند بنابراین تمدن غار :باه رهباری
آمریها ترییر سناریو میدهند و جنگ را به جهان اسالم میکشانند
سناریوی هانتینرتون با جنگ تمدنها اجرا میشود اماا باا یاو رقیا ضاعیفتر کاه آن
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تمدن اسالمی است جنگ امروز در جهاان اساالم ،درواقاع ترییار ساناریوی هاانتینرتون و
حاصل نظریه برخورد تمدنهاست که سب واگرایی و تن در جهان اسالم شده است
6ـ )4مهار دوجانبه

1

the Middle East. Policy Watch, The Washington Institute for Near East policy,
 )21 May 1993استراتژی مهار دوجانبه نق توازن قاوا 3را در منطقاه بههیچوجاه نادیاده

نمیگیرد ()Martin indyk, 1994, pp 2-3
مارتین ایندیو درباره دلیل اتخاذ این استراتژی میگویاد :پایاان جناگ سارد و از باین رفاتن
شوروی باعث شد ما دیرر نرران واکن خصمانه روسیه نباشیم فقدان ابرقدرتی که به حمایات از
کشورهای مخالف ما در منطقه برخیزد ،توازن قوا را به نفع ما ترییار داده اسات در نتیجاه جناگ
ایران و عراق و به دنبال آن جنگ عراق و کویت و سپس جنگ خلیرفار  ،اهمیت تاوازن نظاامی
کمتر شده است حمله عراق به کویت ،رغبت دوستان ما را به پیمانهای امنیتی باا آمریهاا بیشاتر
کرده است (درکشیده )34 :1374 ،یعنی کشورهای حوزه خلیرفار برخالف گ شته ،به آمریهاا
نزدیو شدهاند این موارد ،قدرت نهایی آمریها را در منطقه بیشتر کرده است
1. dual containment.
2. Martin indyk.
3. Balance of Power.
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در گ شته آمریها به دنبال مهار ایران و عراق از طریق توازن قوا باود اماا پاس از طارح ایان
نظریه ،آمریها سیاست جدید مهار دوجانبه را در پی گرفت (هناری کساینجر)21 :1380 ،
مهااار دوجانبااه ،متااأثر از نظریااه برخااورد تمدنهاساات (هااانتینرتون )97 :1381 ،در ایاان
سیاست ،کشورهای خاورمیانه به دو گروه تقسیم شدند :دوستان غر ،:و دشمنان تمدن غر:
و تهدیدکننده منافع آنهاا کاه از کشاورهای گاروه دوم باا عنوانهاای نااقض حقاوق بشار،
تهدیدکننده ثبات منطقه ،حامی تروریست و نام میبرند آمریهاا باه دنباال منازوی کاردن
ایران و عراق بود تا منافع تمدن غار :در منطقاه تهدیاد نشاود باه هماین منظاور ،اعماال
فشارهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی را بر این دو کشور شروع کرد طراح این نظریه ،ماارتین
ایندیو 2،مدیرکل خاورمیانهای وزارت امور خارجه آمریها و مسائول اماور خارجاه در شاورای
امنیت ملی دولت کلینتون بود به گفتاه ماارتین اینادیو ،ایااالت متحاده آمریهاا دیرار باه
سیاست توازن میان ایران و عراق نمیپردازد بلهه قدرت آمریهاا و دوساتان در منطقاه باه
واشنرتن اجازه مقابله با هر دو رژیم عراق و ایران را میدهد و ما دیرر برای مقابله باا یهای از
آنها به دیرری نیااز ناداریم ( Special Report: Clinton administration policy toward
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7ـ )4حضور دائمی آمریکا در جهان اسالم
یهی از مهمترین پیامدهای سیاسی نظریه برخورد تمدنها ،حضاور دا مای آمریهاا در جهاان
اسالم است که آثار زیان باری برای جهان اسالم در پی داشاته اسات تشادید اخاتالف میاان
کشورهای اسالمی ،کنترل بر شاهراهها و مناطق اساتراتژیو ،نظاارت بار تحاوالت سیاسای و
اقتصادی و فرهنری ،مدیریت رواب کشورهای اسالمی و تقویت تروریسم ،از نتایر روشن ایان
حضور زیانبار است
کشورهای جهان اسالم به دو دسته همسو با تمدن غار :و مخاالف تمادن غار :تقسایم
شدهاند غر :به دنبال تضعیف کشورهای مخالف تمدن غر :است چنانکه در جنگ سوریه،
یمن و عراق شاهد این سیاست هستیم
به دنبال برخورد تمدنها و حضور نظامی آمریهاا در جهاان اساالم ،حاواد تأسافبار در
منطقه خاورمیانه و آفریقا رقم خورد ازجمله نفاق داخلی در بین برخای کشاورهای اساالمی
عمیقتر شده و رواب این کشورها از رقابت ،به تقابال و جناگ میادانی کشایده شاده اسات
(صادقی)30-26 :1394 ،
در جنگ تمدنها ،مسلمانها بازنده اصلی هستند زیرا خانههای آنهاا باه میادان جناگ
تبدیل شده است ،نفاق در تمدن اسالمی بیداد میکند و کشورهای اسالمی باه ابازاری بارای
برخورد تمدنها بدل شدهاند این نظریه ،جنگ و خشاونت را در جهاان اساالم تارویر کارده
است کشورهای خاورمیانه و آفریقا قربانیان سیاست تهاجمی تمدن غر :هستند
8ـ )4جلوگیری از اتحاد اسالمی
یهی دیرر از آثار سیاسی نظریه برخورد تمدنها و حضور دا مای نظاامی غار :در جهاان اساالم،
جلوگیری از تحقق اتحاد اسالمی است تمدن غر :به رهبری آمریها ،باهویژه باا حضاور مشااوران
سیاسی و نظامی اروپایی و آمریهایی در برخی از کشورهای اسالمی ،رواب این کشورها را به سامت
تن و جنگ سوق میدهد و در عمل از اتحاد اسالمی جلوگیری میکند
درنتیجه ،شهاف بین دولتهای اسالمی هر روز عمیقتر ،و اتحاد اسالمی ،رؤیاایی دساتنیافتنیتر
برای امت اسالمی میشود استعمار در قدیم نیز با همین ترفند ،کشورهای هدف خود را چپاول ،و باا
بهرهبرداری از اختالفهای م هبی ،قومی ،زبانی و نژادی در این کشاورها ،از اتحااد آنهاا جلاوگیری
میکردند (آشوری )28 :1387 ،امروز تمدن غر :از اختالفهای طبیعی جوامع اساالمی بارای دور
کردن دولتهای مسلمان از یهدیرر اساتفاده میکناد درحالیکاه تفااوت در تماام جواماع طبیعای
است ،اما مانعی بر سر راه اتحاد و در نتیجه پیشرفت آنها به وجود نیاورده است
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5ـ ابزارهای تأثیر سیاسی نظریه برخورد تمدنها

1ـ )5تحریم
از گ شتههای دور ،تحریم یهی از ابزارهای مهم سیاسی بوده اسات کاه قادرتهای زورگاو و
امپراتوریهای سلطهگر ،همواره از آن بهره بردهاند تحریم ،نوعی جریمه اسات کاه باا هادف
واداشتن تحریمشونده به اطاعت ،صورت میگیرد
تمدن غر :به رهبری آمریها ،تحریم را برای همه کشورهای مخاالف تمادن غار :باه کاار
گرفتهاند اما پس از نظریه برخورد تمدنها ،ساختترین تحریمهاا دربااره کشاورهای تمادن
اسالمی اعمال شده است
تحریمهای عراق و ایران ،نمونههایی از ابزار سیاسی تمدن غر :در برخاورد باا کشاورهای
تمدن اسالمی است
تحریمهای متأثر از نظریه برخورد تمدنها بر ضد عراق بر اسا قطعنامههای شورای امنیات
سازمان ملل متحد ،بهویژه قطعنامه  687اعمال میشد مهمترین و سختترین تحریمها بر ضاد
ایران نیز در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد رقم خاورد پاس از باه قادرت رسایدن
محمود احمدینژاد و با دستور او ،تعلیق غنیسازی اورانیوم برداشته شد دولت آمریها با همین
2
بهانه به سازمان ملل متحد فشار آورد که ایران را تحریم کناد ( Iraq prime minister to visit
 Iran".الجزیااره (شاابهه خبااری)  )September 2006ایاان سااازمان نیااز در دسااامبر 2006
قطعنامه  ،1737در مار  2007قطعنامه  ،1747در مار  2008قطعنامه  1803و در ژو ان
 2010قطعناماه  1929را بار ضاد ایاران تصاوی کارد ( New Jersey mulls banning Iran
"investmentsجاروزالم پسات ) Associated Press. 14 June 2007اماا تحریمهاای باناو
مرکزی ایران در سال  ،2012خرید نفت خاام در ساال  ،2012دسترسای باه درآمادهای نفات
http://www.payeshtv1.ir.
 2012و کشاااااااااااتیرانی در ساااااااااااال ( 2013
1

1. Sanction
2. UNSC
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در حوزه سیاسی ،رووها و ابزارهای متنوع و متفاوتی برای تحقق اهداف سیاسی به کار میروناد
این ابزارها ،گاهی همزمان با ابزارهای نظامی و فرهنری ،و گاهی بهتنهایی استفاده میشوند
تحریم ،م اکره ،رواب دیپلماتیو ،رواب اقتصادی و نمونههایی از ابزارهای تمدن غار:
و درواقع مهمترین آنها ،برای سیطره بر تمدن اسالمی هستند البته ابزارهای تاأثیر سیاسای
نظریه برخورد تمدنها در این موارد منحصر نیست
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 )http://rasinfo.blogfa.com/post-81.aspxبهصااورت واقعاای در جامعااه ایااران آثااار رواناای
داشتند
تمدن غر :به رهبری آمریها با این ابزار ،از شهلگیری قدرت نظامی و اقتصادی در جهاان
اسالم جلوگیری کرده است قدرتی که منافع تمدن غر :را تهدید میکند غر :با سیطره بار
سازمانهای بینالمللی ،کشاورهای تمادن اساالمی را تهدیاد باه تحاریم ،و باا ابازار تحاریم،
خواستههای خود را با عناوان خواساتههای جامعاه جهاانی ،دموکراسای و حقاوق بشار ،بار
دولتهای مسلمان تحمیل میکند

شماره هشتم ،پاییز و زمستان 1396

2ـ )5مذاکره
م اکره 1،گفتوگو برای دستیابی به هدفی مشاخص ،رسایدن باه نتیجاهای مطلاو :و رفاع
اختالفها میان دو یا چند طرف است م اکره نیز یهای از ابزارهاای سیاسای اسات پاس از
نظریه برخورد تمدنها  ،این ابزار در راستای سیاست غر :به کار گرفتاه شاده اسات تمادن
غر :با ابزار م اکره ،خواستههای خود را بر کشورهای تمدن اسالمی تحمیل کرده است
در این چند سال ،شاهد م اکره غر :با کشورهای اسالمی بودیم ایان ما اکرهها باا شاعار
برد -برد انجام شده ،اما در عمل ،م اکره در جهت خواستههای غر :پای رفتاه اسات باه
گفته چامسهی ما با دیرران م اکره میکنیم به شرطی که طارف ما اکره پیشااپی  ،نتاایر
دلخواه ما را بپ یرد و البته با اسلحهای که سر آنها را نشانه میگیریم و این تهدیدمان اداماه
دارد (چامسهی)41 :1390 ،
م اکره تمدن غر :با کشورهای اسالمی در راستای منافع غار :تحمیال شاده اسات در
م اکره با لیبی ،عراق و ایران ،شاهد بودیم که همه آنها به نفع تمدن غر :و باه ضارر تمادن
اسالمی رقم خوردند م اکره عراق با غر ،:به حضور نظاامی تمادن غار :در جهاان اساالم
منتهی شد و م اکره ایران با غر :نیز به کشمه های درونی و نقض آشهار م اکره از ساوی
آمریها در صحنه بینالملل انجامید جنگهاای ویرانرار در جهاان اساالم ،نفااق کشاورهای
اسالمی ،رقابتهای نفتی کشورهای اسالمی و را میتوان در راستای همین سیاست بررسی
کرد م اکره ابزاری برای تحقق خواستههای تمدن غر :است و دولتهای اسالمی باید منافع
تمدن غر :و بهویژه آمریها را در نظر بریرند

Negotiation

1.
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3ـ )5روابط دیپلماتیک
رواب دیپلماتیو نیز از دیرر ابزارهای مهم سیاسی اسات روابا دیپلماتیاو یاا دیپلماسای باه
ارتبا میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان گفته میشود تمدن غر :به رهباری آمریهاا
با برخی از کشورهای اسالمی رواب دیپلماتیو نزدیو برقرار کرده است این روابا نزدیاو ،باه
حضور فیزیهی آمریها در این کشورها منتهی شده است با حضور کارشناسان و مشااوران غربای در
کشورهای اسالمی ،تحوالت جهان اسالم به نفع تمدن غر :مدیریت میشود
هدف اصلی آمریها برای سلطه بر منطقه ،در «اصل کارتر» روشن میشود ایان اصال ،تاالو
هر قدرت خارجی برای سلطه بر منطقه خاورمیانه را به معنای تجاوز به منافع حیااتی آمریهاا در
نظر میگیرد در نتیجه آمریها در برابر چنین تجاوزی خواهد ایستاد و با تمام توان ،ازجملاه باه
وسیله نیروهای نظامی خود با آنها برخورد خواهد کرد (شرابی :1375 ،ا)1341 :2
نتیجه رواب دیپلماتیو نزدیو برخی کشورهای اسالمی و آمریها ،سیطره غر :بر تحوالت
سیاسی و رواب کشورهای اسالمی بوده است که به واگرایی و تن در جهان اساالم منتهای
شده است
1

Diplomacy.

1.
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4ـ )5روابط اقتصادی
یهی دیرر از ابزارهای مهم تأثیر سیاسی ،رواب اقتصادی است پس از نظریه برخورد تمدنها،
تمدن غر :رواب اقتصاادی باا برخای کشاورهای اساالمی را تقویات کارد آمریهاا و دیرار
کشورهای اروپایی به دو دلیل بر رواب اقتصادی با کشورهای اسالمی و در حال توسعه تمرکز
کردهاند :یهی تأمین مواد اولیه و ارزانقیمت و دوم اینهه کشورهای اساالمی گزیناهای عاالی
برای سرمایهگ اری با سود باال و بهترین بازارهای مصرف به شمار میروند
در همین راستا ،کشورهای اسالمی به سمت تومحصولی هدایت میشوند و نظاام اقتصااد
تومحصولی به مرور کشورهای اسالمی را باه سامت عق مانادگی اقتصاادی پای میبارد
(الهی )88-87 :1367 ،نفت مهمترین محصول کشورهای اسالمی اسات کاه باه یاوپنجم
قیمت واقعی آن تنزل کرده است دلیل اصلی این تنازل قیمات تومحصاول جهاان اساالم،
حضور نظامی غر :و دخالت در تحوالت جهان اسالم است تشادید درگیریهاای منطقاهای،
واگرایی و رقابتهای کشورهای جهان اسالم ،از مهمترین علتهای کاه قیمات نفات باود
()http://www.tabnak.ir/fa/news; http://forsatnet.ir/news/energy
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نتیجه رواب اقتصادی نزدیو برخی کشورهای اسالمی با آمریها ،غارت کشورهای اساالمی
و منابع آنها ،فروو کاالها و سالحهای کشورهای غربای ،چناد برابار قیمات باه کشاورهای
اسالمی و مدیریت و سیطره غر :بر شاهراهها و مناطق استراتژیو کشاورهای اساالمی باوده
است
تمدن غر :با حضور در جهان اسالم ،منابع عظیم این منطقاه را در راساتای مناافع خاود
مدیریت میکند و با رواب اقتصادی ،واگرایی را در جهان اسالم تشدید کرده است

شماره هشتم ،پاییز و زمستان 1396

5ـ )5اسالمهراسی 1و اسالمستیزی
بعد از طرح نظریه برخورد تمدنها ،اصطالح اسالمهراسی ،بیشتر بر سر زبانها افتااده اسات
غر :به دنباال ایجااد و رواا ناوعی تصاور ذهنای منفای دربااره اساالم و مسالمین اسات
اسالمهراسی به این معناست که دنیای اسالم بهطور اعم و مسلمانان مقیم کشورهای اروپایی
بهطور خاص ،منشأ تهدید و خطر برای مردم ،فرهناگ و تمادن غربای هساتند اساالم ،دیان
خشونت ،تحجر و نابردباری است و تمدن اسالمی در درجه پایینتر از تمدن غربی قارار دارد
بهطور کلی اسالمهراسی بر این مطل داللت دارد که اسالم هیچ اشتراکی با دیرر ما اه و
فرهنگها ندارد
2
مآسسه «رانی مدتراست» انرلستان ،هشت تعریف برای واژه اسالمهراسی بیان کرده اسات
کااه درحقیقاات توجیااهگر سیاسااتهای تبعیضآمیااز غاار :در براباار مساالمانان اساات
www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf(
)accessed in: 2010/11/27
ریشههای اسالمهراسی را میتوان در سیاست دشمنسازی غر :جستوجو کارد اکناون
که خطر دشمنی کمونیسم وجود ندارد ،باید دشمن دیراری سااخته شاود و نظریاه برخاورد
تمدنها این مسئله را دنبال میکند به گفته موریس دوورژه دشمنی اختاراع میشاود یاا در
اهمیت یو دشمن واقعی غلو میشود و به اسم جلوگیری از خطر این دشمن ،تدابیری توجیه
میگردد (دوورژه )179 :1379 ،غر :نیازمند قدرت نرم است تا توجیهگر اقادامات باشاد
امروز اسالم با چهرهای تروریستی ،میتواند توجیهگر اشرال و خشونت در جهان اسالم باشاد
برای همین منظور ،اسالمهراسی در دستور کار قرار گرفته است همانطور کاه هاانتینرتون
فرهنگ شرق را برای فرهنگ غر :یو خطر میداند (هانتینرتون)103 :1381 ،
1. Islamophobia
2. Runny Medetrust
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اسالمهراسی ،تبلی و ترویر فرهنگ لیبرالدموکراسي و توهین به مقدسات اساالم ،باهویژه
اسالم سیاسي است که غربيها آن را رقیبي سرسخت براي جوامع خود ميدانناد آمریهاا باا
تسل رسانهاي بر جهان و با برنامهریزي ،در برابر جهان اسالم و دیرر تمدنهای رقی عمال
ميکناااااااااااد (مهرباااااااااااانیفااااااااااار و خلیااااااااااالزاده38-37 :1391 ،
?)http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php
هانتینرتون تضاد دو تمدن اسالم و غر :را ناشی از جبر تاریخی معرفی میکند او کاه
تقابل نظامی اسالم و غر :را بعید میداناد زیارا ایان درگیاری قرنهاا اداماه داشاته اسات
(هانتینرتون )58 :1381 ،بیشتر کشورهای غربی دچار مشهل هویت هساتند و برژینساهی،
همهار هانتینرتون نیز فساد درونی تمدن غر :را عامال تهدیدکنناده قادرت جهاانی آمریهاا
میداند ( )Berzeziski, 1993در فضای جدید غر ،:مهانیسم عامی برای توجیه اسالمهراسی
به وجود آمده است (مجیدی و صادقی )201 :1393 ،وقتی یاو مارد بلژیهای همسارو را
تنبیه بدنی میکن د ،از سوی جامعه به مثابه یو ضعف شخصیتی در نظر گرفته میشاود اماا
اگر یو مسلمان این کار را بهند ،به اسالم و باه برخای آیاات نسابت داده میشاود (زمنای و
پارکر)26-24 :1386 ،
هانتینرتون تحلیل میکند مادامیکه اسالم همچنان اسالم بماند و غر :نیز غار :بماناد،
نزاع بنیادین میان این دو تمدن و روو زندگی در آیناده نیاز اداماه خواهاد یافات درسات
همانگونه که در چهارده قرن گ شته صورت پ یرفته است ()Huntington, 77, pp 22-49
اعمال غیراسالمي برخی از گروههای تندرو و تهفیری ،در کشورهای غربی برجستهسازی و
تبلی میشود و به اسالمهراساي خواهاد انجامیاد درحقیقات هادف هاانتینرتون و نظریاه
برخورد تمدنها ،با ضربههای دوستان نادان و نیرنگ دشمنان فریبهار محقق میشود
اسالمستیزی یو ابزار برای نظریه برخورد تمدنهاست خطار اساالم برجساته میشاود،
درحالیکه وحشیرری غربیهاست که در تاریخ ،پررناگ اسات تفتای عقایاد و جنگهاای
جهانی ،نمونههایی از این خشاونت و درنادگی جهاان غار :اسات بار اساا ایان نظریاه،
دولتها ی متمدن باید در جهان دخالت کنند غار :بارای بقاای تمادن خاود ،بایاد مراقا
مرزهای خونین در جهان باشد
بر اسا اعتراف طراح نظریه برخورد تمدنها ،رشد اسالم در غر :بسیار چشامریر اسات
(هانتینرتون )60 :1380 ،اما وی همزمان از مرزهای خاونین اساالم و خطار اساالم بارای
تمدن غر :سخن میگوید این مسئله نشان میدهد که اسالمستیزی ابازاری بارای سایطره
تمدن غر :بر تمدن اسالمی است
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اسالم و مسلمانها بهعنوان خطری برای جامعه جهاانی تبلیا میشاوناد اسالمهراسای
زمینهساز تداوم حضور غر :در جهان اسالم و اسالمستیزی است که ساب واگرایای و تان
در جهان اسالم شده است در این نظریاه ،خطار اساالم برجساته میشاود ،درحاالیکاه در
کشورهای غربی ،مسلمانها در کنار مسیحیان زندگی مسالمتآمیزی دارند حتی بسایاری از
مسیحیان با دیدن رفتار حسنه مسلمانها و نیز منطاق دیان مباین اساالم ،باه دیان اساالم
متمایل میشوند
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6ـ )5ترویج ابزاری دموکراسی در جهان اسالم
یهی دیرر از ابزارهای نظریه برخورد تمدنها ،ترویر ابزاری دموکراسی در جهان اسالم اسات
روند دموکراسی برای کشورهای مخالف تمدن غر :را نه خود این کشورها ،بلهه تمادن غار:
تعیین میکند و در صورت ناتوانی تمدن غار :در مهاار ایان روناد در جهاان اساالم ،مسایر
دموکراسی ترییر میکند چنانکه بیداری اسالمی در کشورهای اساالمی یاا سارکو :شادند
(مانند کشور مصر ،بحرین و ) یا از مسیر اصلی منحرف ،و باه سامت درگیریهاای فرقاهای
هدایت شدند (مانند بسیاری از کشورهای اسالمی)
غر :از دموکراسی در جهان اسالم حمایت میکند اماا اگار دموکراسای بار ضاد مناافع و
فرهنگ غر :باشد ،در آن صورت ارت و نیاروی نظاامی میتواناد در آن کشاور عمال کناد
(هانتینرتون)116 :1381 ،
تأثیر این نظریه را در جهان اسالم بهروشنی مشاهده میکنیم تحوالت جهان اسالم و جناگ
داخلی در تمدن اسالمی ،از همین توصیه هانتینرتون سرچشمه گرفته اسات هماین سیاسات
غر :در تحوالت کشورهای اسالمی ،سب واگرایی و تن در جهان اسالم شده است

6ـ راهکارهای مقابله با تأثیر سیاسی نظریه برخورد تمدنها
راههارهای مقابله با تأثیرات سیاسی نظریه برخورد تمدنها ،کاار چنادان پیچیادهای نیسات
بلهه به احسا درد مشترک ،ازخودگ شاتری و عازم قاوی نیازمناد اسات درد مشاترک از
مشهالت جهان اساالم ناشای میشاود و تاا زماانی کاه ایان درد مشاترک احساا نشاود،
ازخودگ شتری و عزم قوی را به دنبال نخواهد داشت
کشورهای اسالمی سالهاست که تحقیر میشوند شدیدترین تحقیار ،شهسات کشاورهای
اسالمی از اسرا یل بود با حما یت تمدن غار :و باه رهباری آمریهاا ،زناان و فرزنادان ملات
مسلمان ،شهنجه و تحقیر ،و زمینهای آنها غص میشوند این تحقیر باه ماردم فلساطین
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1ـ )6همگرایی سیاسی در جهان اسالم
همگرایی زمانی اتفاق میافتد که درد مشترکی وجود داشته باشد جوامع اسالمی بایاد بیادار
شوند و خواستههای بر حق خود را از رهبران مطالبه کنند این درد بایاد در رهباران نیاز باه
وجود آید ولی آنها منافع شخصی را بر منافع جهان اسالم تارجیح میدهناد مسالمانان در
همه کشورهای اسالمی باید بدانند که سعادت آنها در نفاق نیست بلهه در همگرایی و اتحاد
است برای مقابله با سیطره تمدن غر :بر جهان اسالم ،اولین قادم ،همگرایای و حرکات باه
سمت وحدت در جهان اسالم است
با حضور نیروهای خارجی به رهبری آمریهاا در منطقاه خاورمیاناه ،شاهاف باین کشاورهای
اسالمی بیشتر شده است و رواب آنها از همگرایی و رقابت ،به سمت تضاد و خشاونت پای
میرود اعتماد و اتها به دولتهای بیرانه ساب تحااقیر هار ملتای مایشااود و در جامعاه
تحقیرشده ،تعصبات قومی و نژادی بهطور ویژه تجلای میکناد و باه باروز اختالفاات داخلای
میانجامد (موثقی)309 :1378 ،
یهی از مهمترین آسای ها در جهاان اساالم ،ملیگرایای افراطای اسات ملیگرایای ،هام در
کشورهای عربی وجود دارد و هم در کشورهای ترک و فار دیاده میشاود ایان مسائله باه
تضعیف روند همگرایی در جهان اسالم منتهی شده است ملیگرایی در اصل ،ناوعی تفهار در
یو جامعه سیاسی است که بر پایه مشترکاتی چون فرهنگ ،زبان ،آدا ،:سنن ،تعلقات خاونی،
نژادی و قبیلهای به وجود میآید ملیگرایی گاه در برتریطلبی نژادی و قومی ریشه دارد که
از آن به شوونیسم 1یا ملیگرایی افراطی تعبیار مایشاود و از خاالل آن ،گااه برخای مهاتا
انحرافی مانند فاشیسم و نازیسم ظهور میکنند (کاظمی)136-135 :1378 ،
یهی از راههارهای نجات جهان اسالم و مقابله با تاأثیر سیاسای نظریاه برخاورد تمادنها،

 .1به فرانسویChauvinisme :
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اختصاص ندارد بلهه همه کشورهای عربی و بلهه جهاان اساالم تحقیار میشاوند بناابراین
ازخودگ شتری ،برادری و درنهایت ،عزم استوار ،نیاز امروز جامعه اسالمی است
حضور نظامی آمریها در جهان اسالم و دخالت در مسا ل داخلی کشورهای اسالمی ،تحقیر
دیرری برای دولتهای اسالمی است
راههارهای مقابله با تأثیر سیاسی نظریه برخورد تمدنها به مواردی که در ادامه برخواهیم
شمرد ،منحصر نمیشود اما اینها مهمترین راههارهای مقابله به شمار میروند:

92
حرکت به سمت همگرایی سیاسی در جهان اسالم است این همگرایی با فشار افهاار عماومی
بر دولتها و به وجود آمدن درد مشترک ایجاد میشاود ایان درد ،هام در ملتهاا و هام در
دولتهای اسالمی دیده میشود و حاصل سالها تحقیر است
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2ـ )6پرهیز از اختالفهای سیاسی کشورهای اسالمی
حضور تمدن غر :به رهبری آمریها در جهان اسالم ،اختالف سیاسی بین کشورهای اساالمی
را تشدید کرده است هانتینرتون در نظریه برخورد تمدنها به غر :و آمریها توصیه میکند و
درواقع هشدار میدهد که تمدن غر :بارای برتاری در جهاان ،از اخاتالف باین مسالمانها
بهرهبرداری کند
اگر امروز پیامبر اکرم  در میان ما بود ،همه مسالمانها را باه اتحااد و پرهیاز از اخاتالف
دعوت میکرد راه نجات همان است که شیخ شالتوت گفتاه اسات« :بارادر دینای باین قلاو:
مسلمین پیوند برقرار میکند و آنها را همچون خانواده واحد میساازد مسالمان از خوشاحالی
مسلمان ،خوشحال ،و از ناراحتی او ناراحت میشود هنرامیکه گمراه شد ،او را هدایت میکناد
و هنرامیکه اغفال شد ،او را ارشاد میکند و هنرامیکه ضعیف شد ،به او رحم میکند و در یاو
جمله ،آنگونه که برای خود میپسندد ،با او رفتار میکند» (شلتوت)445 : 1410 ،
جهان اسالم به جوالنراه ابرقدرتها تبدیل شده است آنها جنگ را به داخل سرزمینهای
اسالمی کشاندهاند هر روز خانههای مسلمین ویران ،و فرزندان مسلمانان قرباانی رقابتهاای
جهانی میشوند اختالف و جناگ داخلای ،دساتاوردی جاز ویرانای و عق مانادگی نادارد
بنابراین یهی از راههارهای نجات جامعه اسالمی ،مباارزه باا سایطره ابرقادرتها و مقابلاه باا
برخورد تمدنها ،پرهیز کشورهای اسالمی از اختالف سیاسی است
3ـ )6حرکت به سمت اتحادیه کشورهای اسالمی
کشورهای اروپایی با وجود سابقه درگیریها و مناقشات فراوان ،و با پشت سر گ اشتن دو جناگ
جهانی ،به طرف اتحاد و یهپارچری حرکت کردند آنها از خواستههای ملی و شخصی و بلهاه از
خودخواهی و توروی ،به طرف خواستههای بزرگتر و آرمانهای بلندتر گام برداشتند
آرزوهای کوچو را می توان در درون آرمان های بزرگ تر و جهانی ،و اقتدار و قادرت را
در اتحاد و یهپارچری دنبال کرد همان چیزی که گم شده جهان اسالم و آرزوی دیریناه
امت اسالمی است
کشورهای اسالمی با داشتن سابقه درخشان امات واحاد اساالمی و حهومتهاای مقتادر
مسلمان ،با کمی ازخودگ شتری و مهربانی در حق همدیرر ،میتوانند ارت بزرگ اساالمی را
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 .7جمعبندی
در جمعبندی میتوان گفت که تأثیرهای نظریه برخورد تمدنها بر واگرایی در جهاان اساالم،
انهارناپ یر است این نظریه برای سیطره تمدن غر :بر تمدن اسالمی ،طراحای شاده اسات
امنیت یهودیان و بهویژه اسرا یل ،هدف سیاسی دیرر این نظریه است که باا ظرافات و رنادی
خاص طراح نظریه ،از نظرها پنهان مانده است
قبل از نظریه برخورد تمدنها ،رواب جهان اسالم و غر ،:بدون دخالات مساتقیم غار :در
تحوالت جهان اسالم و به پیروی از رواب حاکم بر جنگ سرد دنباال میشاد درنتیجاه روابا
کشورهای اسالمی با یهدیرر نیز بهصورت رقابت همراه با تعامل بود اما پس از طرح این نظریاه،
رواب جهان اسالم و غر ،:با دخالت مستقیم غر :در تحوالت جهان اسالم شاهل گرفات و باه
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
را به دنبال داشت که باعث بحران منطقهای در خاورمیانه شده اسات همچناین جنگهاای
ویرانرر داخلی در جهان اسالم ،تشدید اختالفهای فرقهای ،و تشدید رقابتهاای دولتهاای
اسالمی را در پی داشته است
تأثیر سیاسی این نظریه و حضور نظامی غر :در جهان اسالم ،رواب جهان اسالم و غر :و
نیز رواب کشورهای اسالمی را دگرگون کرده است ترویر دموکراسی غربی در جهاان اساالم
یهی از توصیههای این نظریه است که در یو کالم ،ویرانی ،قتل و آوارگی را در جهاان اساالم
به بار آورده است مردم منطقه خاورمیانه ،به جای هاوای تاازه آزادی ،دود آتا و بااروت را
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تشهیل دهند این نیاز در امت اسالمی احسا میشود اماا ساران دولتهاای اساالمی باه
دلیل منافع شخصی و غرور کاذ ،:این نیاز انسانی و واقعی را نادیده میگیرند
امت اسالمی باید بر دولتهای اسالمی فشار آورد و ایان خواساتههای برتار را از آنهاا مطالباه
کند امت اسالمی باید به خاطر داشته باشد که سابقه حهومتهای مقتدر را در کارنامه خود دارد
اتحادیه اروپا از ملیگرایی به سمت منطقهگرایی و اتحاد پی میرود و این حرکات ،قادرت
چانهزنی این کشورها را در جهان افزای داده است باا توجاه باه گساتردگی ارتباا میاان
ملتها ،تشهیل نهادهای برتر که مناافع مشاترک را دنباال کناد ،روزباهروز بیشاتر احساا
میشود در جهان اسالم ،یو اصل قرآنی و دینی به نام «امت واحده» وجود دارد که این ایده
میتواند بر قدرت و عظمت مسلمانها بیفزاید بناابراین یهای دیرار از راههارهاای مقابلاه باا
نظریه برخورد تمدنها ،حرکت به سمت تشهیل اتحادیه کشورهای اسالمی است
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تنفس میکنند و به جای اعمال حقوق بشر ،شااهد از دسات دادن فرزنادان و عزیازان خاود
هستند ب ا حضور تمدن غر :در جهان اسالم ،جوی خون جااری اسات و هار روز بار شادت
تن ها افزوده میشود
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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.
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