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هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین چگونگی صورتبندی مناارر ی تمادنی در روابا
بینالملل است .در این راستا ،اینکه دو طیف اصلی فعال این منارر  ،صورتبندی مباحث
خود را بر چه مبانی فرانظریای استوار ساخته و بهتناسب آن ،چاه احاااو و ااهار هاای
نظری و تمدنی را در رواب بینالملل وارد کرد اند ،بررسی شد است .نتایج پژوهش نشان
شد است که دو طیف نظریههای تمدنی در رواب بینالملل را شاهد باشیم .طیف نخست،
تمدن را بهعنوان یک وضعیت ،ابژ یا پدید ی عینی میدانند و طیف دوو تمدن را بهمثاباه
یک فرایند ،سوژ و پدید ی افتمانی در نظر میایرند .هر یک از این خوانشهای تمادنی،
خروجیهای مختلفی در تحلیلِ نظاو بینالملل ،سیاست خارجی و امنیت در پی دارند.
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مناظرههای علمی ،نقطهی عطفی در رشد دیسیپلینهای دانشی استت .اساستا تلتور در
یکرشتهی علمی زمانی رخ میدهد که در آن ،دو یا چند رویکرد و نظریه شتکلگرفتته و
میانِ رویکردها ،مجادلههای مستمری در جریان باشند .دانش روابط بینالملل ،یک قلمرو
علمی و حوزهی مطالعاتی است که پس از جنگ جهانی اور متولد شد؛ این دانش رونق و
بسط خود را مرهون شکلگیری مناظره میان لیبرالیستها و رئالیستها است .در نیمتهی
دوم قرن بیستم این مناظرات وارد مرحلهی جدیدتری شد و به مناظرهی «نئو /نئو» یعنی
مناظرهی نئولیبرالیسم و نئورئالیسم شهرت یافت و جان تتازهای بته ایتن رشتتهی علمتی
بخشید .تولد نظریههای :انتقادی ،سازهانگاری ،پستمدرن ،فمینیسم و ...چهرهی جدیتدی
به رشتهی روابط بینالملل داد و توانتاییهتای تللیلتی آن را افت ونتتر ستاخت .پتس از
فروپاشی اتلاد جماهیر شوروی و عبور از دوران جنگ سرد ،رشتهی علمی روابط بینالملل
وارد مناظرهی جدیدی شد که با ارائهی نظریهی برخورد تمدنهای ستاموئل هتانتینگتون
آغاز شده بود .این مناظرهی در دههی نخست قرن بیستم با شدت بیشتری ادامه یافت و
نظریهپردازانی همچون پیتتر جتی .کات نشتتاین ) ،(2013متارتین هتار ) ،(2007رابترت
کتتاکس ) ،(2002رنتتدار کتتالین ) ،(2007پاتریتتک جکستتون ) ،(2007جاکینتتتا ااهاگتتان
) ،(2007گریگوریو بتی ا ) (2014و  ...در مورد نقش تمدن در روابط بینالملل به ارائتهی
سرفصلهای جدید روی آوردند؛ بهگونهای که در

تللیل ،بیان مفاهیم ملتوایی و درنهایت
پی این کوششهای نظری ،امروزه ادبیات غنی و قابلتوجهی از این مباحت تولیتد شتده
است .حاصل این مناظره ،شکلگرفتن طیفی از آراء است که دانتش انتدکی دربتارهی آن
بازنشر شده است .این پژوهش متیکوشتد تتا ضتمن تبیتین و تشتریح منتاظرات تمتدنی
در روابط بینالملل ،ابعاد کمتردیدهشتدهی آن را بتهللتا نظتری و فرانظتری واکتاوی و
تشریح نماید.
در این راستا و به صورت ج ئیتر الزم است پاسخ هر طیف از ماهیت تمدن مشتخ
گردد تا ابعاد مناظرهای که حور مفهوم تمدن شکل گرفته و دانش روابط بینالملل هنتوز
به آن پایبند است ،روشن شود .در دو دههی اخیر ادبیات عملی این مناظره فربهتر شتده و
ابعاد بل به سطح دقیق و روشنی رسیده است .علیرغم پیشرفت این بخش از مطالعتات
مربوط به روابط بتینالملتل و رونتق مطالعتات تمتدنی در ایترانِ یتک دهتهی اخیتر ،در
ملیطهای آکادمیک ما کمتر به این مباح پرداخته میشود .هرچند آثار معدودی همچون

1. Mustafa Emirbayer.
2. Actor oriented.
3. Process oriented.
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کتاب :تمدنها و نظم جهانی و یا روابط بینالملل ،رویکرد دینتی و تمتدنی ترجمته شتده
است ،اما هنوز پیشینهی علمی این حوزهی مطالعاتی  -که روشنگر ابعاد پژوهش باشد -
در فضای آکادمیک ایرانی وارد نشده است.
هدف پژوهش حاضر ،تشریح دو طیف و جریتان اصتلی منتاظرهی تمتدنی در روابتط
بینالملل است .اگرچه مباح مربوط به رویکردی که هانتینگتون و باورمندان به نظریهی
وی و یا نظریه های مشابه آن (مانند پایان تاریخ) از ادبیات مشخصی برخوردار استت ،امتا
طیف دوم مباح که ازقضا ،بهللا غنا و ملتوا از حجم و کیفیتت بتیشتتری برختوردار
هستند و اندیشمندان بیشتری به آن پرداختهاند ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .عتدم
توجه به دو طیف موجود در مناظرهی تمدنی سبب شده است که ایتن منتاظره در ادبیتات
فارسی مطالعات روابط بینالمللی و دانش تمدنی نلیف باقی بماند .الزم به توضیح استت
که پرسش از ماهیت تمدن بهمثابه یک ساختار و کلّ ،در مبتاحثی ریشته دارد کته بترای
نخستین بار مصطفی امیربایر )1991(1مطرح کرد .امیربتایر دو نتو متفتاوت تللیتل را از
یکدیگر متمای کرده است :تللیتل «بتازیگرملور» 6و تللیتل «فراینتدملور» .3تللیتل
مبتنی بر بازیگر در مواردی است که فعالیتهای بتازیگر بتهصتورت غیرشتبکهای شتکل
میگیرد ،اما تللیل مبتنیبر فرایند زمانی مورد اعتنا و بررسی واقع متیشتود کته نیازمنتد
تللیل شبکهای باشیم .تمدن نی ازجملهی موضوعاتی است که نمیتوان آن را بهصتورت
بازیگرملور بررسی کرد؛ چراکه این رویکرد خطای در تللیل را بههمتراه خواهتد داشتت.
شاید بتوان علت پیدایش این دو دیدگاه دربارهی تمدن را به شاخصههای تمدن بازگرداند؛
زیرا تمدن ازیکسو ململ ویژگیهایی است که امکان تفسیر آن بته امتری ایستا و ثابت
را فتراهم میکند و ازستتویدیگتر ،ویژگتیهتای دیگتری دارد کته بتر ت،ییتر ،تلتور و
پروسهبودن آن داللت دارد .مهمترین مصداق این امر را میتوان در مقولهی رقابت بر سر
منابع مادی و نمادین قدرت مشاهده کرد .در این ن ا  ،در طور زمان ،قدرت و ثروت افراد
و گروهها ت،ییر میکند .بهدیگربیان ،تمدنها متشکل از ه اران فرایند هستند؛ اما در عمل
چنین بهنظر میرسد که مقولههایی ثابت و معین باشند .این همان معمایی است کته بایتد
حل شود ( Hallو  ،6001 ،Jacksonص .)10 .بنابراین همانگونته کته رابترت کتاکس تاکیتد
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میکند ،نو تفکتر در بتاب تمتدن و چگتونگی برداشتت از آن ،تعیتینکننتدهی نلتوهی
استفادهی تللیلتی از آن در دانتشهتای مختلتف استت (ر.ک .)6000 ،cox .ایتن پرستش
هستیشناختی از اینرو اهمیت دارد که پیامدهای متعددی بر آن بار میشود.
در پژوهش حاضر به این پرسش خواهیم پرداخت که مناظرهی تمتدنی در دیستیپلین
روابط بینالملل بر چه مبانیای استوار است؟ هر یک از رویکردهای موجتود در دو طترف
مناظره ،در پاسخ ،از ماهیت تمدن بهمثابه یک ساختار و یک کل ،چته پاستخی را فتراهم
میآورند؟ در هر طیف براساس مبانی اتخاذشده ،چه تفسیری از تمتدن و تللیتل تمتدنی
ارائه شده و پیامد هر یک از این برداشتها بر مسالهی اصلی روابتط بتینالملتل  -یعنتی
دوگانهی جنگ و صلح در تعامالت بینالمللی – چیست؟
با توجه به مطالعهی صورتگرفته ،پاسخ به این سواالت در دو رویکترد قابتل بررستی
است .برای مثار؛ هر دو رویکرد به موضوعات کانونی روابط بینالملل هتمچتون نظتم در
نظام بینالملل ،سیاست خارجی و امنیت بهگونهای کامال متفاوت پرداختهانتد .هتر یتک از
این رویکردها براساس مبانی فرانظری خاصی بناشدهاند که بر خروجیهای تللیلی آنهتا
اثرگذار بوده است .در این پژوهش به نتایج نظتری برآمتده از مقتدمات فرانظتری هتر دو
رویکرد خواهیم پرداخت؛ زیرا تفاوت در مبانی هستتیشناستانه ،خروجتیهتای ختود را در
مسائل و موضوعات روابتط بتینالملتل نمایتان متیستازد .در نهایتت ،ضتمن مطالعتهی
رویکردهای موجود در شناخت مفهوم تمدن در روابط بینالملل ،نظریهپردازان هر یتک از
رویکردها و پیامدهای آنها را نی معرفی ،نقد و ارزیابی خواهیم نمود.
 .1مناظره «تمدن بهمثابه وضعیت» و پیامدهای آن در روابط بینالملل
 .1.1ارکان فرانظری
1

رویکرد نخست که به «تمدن بهمثابه وضعیت یا ابتژه» نتامگتذاری شتده استت ،توستط
هانتینگتون مطرح شد .این رویکرد بهللا هستیشناختی تمدن را بهمثابه یک امر ملقق
و شیءگونه در نظر میگیرد که از آن به رویکرد «جوهرگرا» نی میتتوان تعبیتر کترد .در
این رویکرد ،هر تمدنی یک ذات و جوهر ثابت و یکپارچه دارد و درنتیجه ،از شاخ ها و
ویژگیهایی برخوردار است که ایستا و ت،ییرناپذیرند ( ،6001 ،Hobsonص .)11 .برایناساس
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1. Civilization as a condition or object.

1. V.S. Naipaul.
2. Jerry Falwell.
3. Pat Robertson.
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امکان تعامل میان تمدنها ،حداقلی و امکان منازعهی میان آنها حداکثری خواهتد بتود.
تمدن یک برنامهی فرهنگی کامالً منسجم و یکپارچه است که حورِ ملتور ارز هتای
کانونی خود بهنلو سلسلهمراتبی سازماندهی شده و بهمعنای ارائهی یک معیار واحد برای
هرکتتدام از تمتتدنهاستتت ( ،6010 ،Katzensteinص ت  .)6-1 .بتتارزترین نمونتتهی رویکتترد
«جوهرگرا» یا «ذاتگرا» و یا بهعبارتبهتر «بنیادگرا» را میتوان در نوشتههای ستاموئل
هانتیگنتون و فوکویاما مشاهده کرد .همچنین این رویکرد را میتوان در آثار افرادی نظیتر
برنارد لوئیس و یا رویکردهای ملیگرایان هندو و نی افرادی نظیر وی اس نایپاور 1،جری
فار ور 6و پت رابرتسون 3مشاهده کرد؛ زیرا همگی اینها افرادی هستند کته دنیتا را بته
پیلههای تمدنی تقسیم میکنند و بهنوعی با شخصیتبخشی به تمدن و درنظرگترفتن آن
بهمثابه مجموعههای بت ر بستته ،بته هرکتدام از تمتدنهتا شخصتیت ختاص ختود را
میبخشند ( ،6003 ،KaraMustafaص.)102 .
از این رویکرد میتوان تلتعنوان رویکرد اروپاملور (غربملور) نی یتاد کترد .ایتن
دیدگاه« ،خود غربی» را شکل میدهد که همتواره ختود را برتتر از «دیگتری» متیدانتد
( ،6001 ،Hobsonص .)110 .در این رویکرد ،تمدن یک وضعیت است که اروپتاییهتا در آن
قرار دارند؛ بازگشت به حالت پیشین نیت غیترممکن استت و معلتوم نیستت کته دیگتران
غیراروپایی نی بتوانند وارد این وضعیت شوند .لذا ارتباط و تعامل میان کسانی که در ایتن
وضعیت قرار دارند با کسانی که بیرون از این وضعیت هستند ،امری بسیار مبهم و غیرقابل
اثبات بهنظر میرسد .ازاینرو ،تمدنها تمای های بنیادینی دارنتد؛ ایتن تمای هتا ریشته در
وضعیتی دارند که در آن قرار گرفتهاند و همین امر مانع تعامتل و منشتاء دشتمنی دایمتی
میان آنهاست .درنتیجه ،اساساً بل از رابطهی صلحآمیت و گفتتوگتو میتان تمتدنهتا
بیمعناست .اصل اولی میان آنها جنگ است .این وضعیت هم در درون تمتدنهتا وجتود
دارد و هم در بیرون آنها؛ یعنی این جنگ چون در درون تمدن نهفته استت ،بته ملتیط
بیرونی نی تسری پیدا میکند .شاید این رویکرد اروپایی از تمدن ،به این دلیل شکل گرفته
باشد که تمدنِ غربی ،یکی از پرجنگترین تمدنها بهحساب میآید .متا بته جنتگهتای
بیرونی بیشمار ،خونین و مهیب مرتبط با کلونیتالی م و امپریالیستم غربتی اشتاره نتداریم.
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منظور ما جنگهای داخلی نظیر جنگهای صدساله و جنگهای سیساله (،)1211-1261
جنگهای ناپلئونی ،جنگ جهانی اور و جنگ جهانی دوم است .بتههمتینمنتوار ،تمتدن
یونانی نی جنگهای متعددی را تجربه کرده است .بترای مثتار ،جنتگهتای وابستته بته
شبهج یرهی جنوبی یونان بین آتنیها و اسپارتها که به جنتگهتای پلوپتون ی موستوم
است؛ و جنگ بین خود آتنیها که از موارد منازعتات عمتده در ایتن بختش بتوده استت.
همچنین امپراطوری قدرتمند رومی نی نتوانست از سرنوشت تج یته و ظهتور امپراطتوری
بی انس بهمثابه یک رقیب جدید بگری د ( ،6006 ،Mozaffariص .)61 .این تجربه را میتوان
بر برداشتهای علمی از تمدن و تعمیم آن به کل مناطق و روابط میان آنها موثر دانست.
یکی دیگر از متفکرینی که به نقد این رویکرد پرداخته است ،احمد قرهمصطفی است کهه از
قرهمصطفیبراینباوراستکهرواجتئورر 
آن به تئوری «پیلهی کرم ابریشم» 1یاد میکند .
تمدنها را میتوان نهتنها بههعنوان ماهیهتههای
پیله کرمابریشمناشیازاینایدهبردکه 

طبیعی ،بلکه بهطور خاصتر ،آنها را بهعنوان ماهیتهای بیولهوییکی پهر از ایها و ههد
تصور کنیم .طبیعیسازی مفهوم تمدن تنها به این ایده که تمدنها شبیه به موجودا طبیعی
هستند ،بسنده نمیکند؛ بلکه بر این باور است ازآنجاییکه تمدن یک آغاز و یک پایان دارد و
در معرض رشد و تباهی قرار میگیرد ،ما بهطور طبیعی میتوانیم فرض کنیم کهه تمهدن بایهد
زنده باشد و شبیه هر ارگانیسم زندهای عمل نماید .این یهک برداشهت غلهد دیگهری در مهورد
تمهدن اسهت کهه بایهد پها شهود و از آن بهههعنوان شخصهیتبخشهی تمهدن تعبیهر مهیشههود
( ،6003 ،Karamustafaص.)103 .
 .1.1پیامدهای نظری و عملی رویکرد تمدن بهمثابه وضعیت

در مقام تللیل پدیدهی تمدن ،اگر آن را بهمثابه یک امر ملقق و شیءگونته در نظتر بگیتریم،
تمدن بهمثابه امری تاریخی خواهد بود که پیامدهای نظری و عملی زیر را در پی خواهد داشت.
پیامدهای نظری

ت نخست آنکه ،پس از گذر از آن میتوان آن را بررسی کرد و درنتیجه ،علمی بهنام «علم
تمدن» نخواهیم داشت .بنابر قاعده ،رشتهی علمی «تاریخِ تمدن» عهدهدار تمدنشناستی
است و در خو بینانهترین حالت ،تمدن زیرمجموعهای از رشتهی مطالعات تاریخی خواهد
بود و مطالعات نظری تمدن و یا تمدنپژوهی ،مصداقی ج مطالعات تاریخ تمدن نخواهتد
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یافت .بنابراین ،این مجادله که آیا مطالعات تمدنی بررسی تاریخ تمدنهاست یتا ایتنکته
ایندو ،علمی جدا از یکدیگرند ،از نگاه هستیشناختی ریشه در مقولهی تمتدن دارد .اگتر
تمدن امری عینی ،ثابت و ایستا باشد ،تمدن همان تاریخ است؛ درحالیکه اگر رویکرد دوم
(یعنی رویکرد فرایندی) را برگ ینیم ،تمدن علمی با قواعد خاص خود خواهد بود.
ت دوم آنکه ،امکان تعامل میان تمدنها وجود نخواهد داشت ،زیرا هر تمتدنی هویتت
تمدنی خاص خود را دارد و از آنجا که این هویتها اموری پیشااجتماعیاند (اسمیت،1391 ،
ص )611.که آن را از دیگر تمدنها متمای میکنند ،این امر بهمثابه ایجتاد مترز مشتخ
میان تمدنهاست .این هویت نه تنها امکان تعامل را از میان میبرد ،بلکه مهمترین علتت
برخورد تمدنهاست .در این وضعیت تمدنها همواره مترادف با امپراتوریها خواهند بود که
تنها راه رسیدن به منافع در مواجهه با دیگران استفاده از رویکردهای سلبی و منفی تهاجمی
است که در طیف های مختلفی از جنتگ گرفتته تتا رویکردهتای امپریالیستتی متدرن قابتل
مشاهده است .از اینرو رویکرد بنیادگرا تمدن را تبدیل به یک امپراتوری (با بار معنایی منفی)
میکند؛ زیرا تکملوری را با تمدنگرایی جمع میکند و این حالت استتراتژی مشتروعیت را
برای ادعاهای اقتدار امپراتوری فراهم میکند(See: Nexon, 2007, P.109-116).
ت سوم؛ تمدن بهمثابه وضعیت این است که دانش حاصتلآمتده در حتوزهی مطالعتات
تمدنی ،مبتنیبر قطع و یقین فلسفی یا علمی است و حجیت و اعتبار دارد .تعمیمگرایی در
رویکردهای بنیادگرا ناشی از چنین نگاهی به تمدن استت .یعنتی ازآنجتاییکته معرفتت
حاصله را مطابق با واقع میدانند ،لذا دست به تعمیم آن به سایر منتاطق زده و بترای آن،
امکان تسری و یا ل وم تسری را قائل میشوند .چهبسا تمدن برتتر بخواهتد بتا توجته بته
رویکتترد تعمتتیمگرایانتتهی ختتود معیتتار برتتتری ختتود را در قالتتب متتواردی هتتمچتتون
«کاپیتوالسیون» و «معاهدههای نابرابر» بر دیگران تلمیل کند؛ دراینصتورت ،ردکتردن
معیار برتر و یا مخالفت با آن جرمی قابل مجازات خواهد بود و مجازاتها نی میتوانند به
اشکار مختلفی اعمار شوند :جهاد علیه غیرمسلمانان ،تلریمهای اقتصادی علیته عتراق،
ملکوم کردن جهانی شرایط حقوق بشر در چین و .)61 .6 ،6006 ،Mozaffari( ...مارکس در
بیان رویکرد یکسانانگاری غرب میگوید:
بوریوا در کاپیتالیسمرو به رشد در اال تخریب تمامی دیوارهای چین است ...و تمامی ملتها را
با تحمل درد انقراض مجبور مهیکنهد تها سهبک تولیهد بهوریوا را بد.یرنهد ...و آنچهه را کهه تمهدن
مینامد در بین خودشان معرفی کنند؛ یعنی اینکه خودشان بهوریوا بشهوند Marx( .و ،Engels

 ،1921ص)31 .
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ت چهارم آنکه خوانش تمدن بهمثابه یک وضعیت ،مبتنیبر تاریخیگرایتی استت کته
تمدنها موجودیتهای پیشااجتماعی در نظر گرفته میشوند .گ ارهی اصلی تاریخیگرایی،
برتری انسان غربی و ناق و غیرمتمدن بودن انسان غیرغربی است .ثمرهی این نگاه آن
است که انتقار مفاهیم فرهنگی و مباح مربوط به توسعهی سیاسی امکانپتذیر نیستت؛
زیرا تفکر تمدنی در غرب ،پدیدهی مدرنشدن را ملصورِ استثناییبودن اروپتا متیدانتد؛
یعنی پدیدهای مخت به غرب و تمدن غربی است و نستخهی اصتلی استت کته دیگتر
فرهنگها میتواننتد بتا آن مقایسته شتوند .در ایتن تللیتل منازعتهی بربتر غیرمتمتدن
اجتنابناپذیر است و راهحل کنترر این منازعه ،ایجاد هژمونی متمتدن بتر غیرمتمتدنهتا
است .هژمونی ،پروژهای است برای تثبیت رهبری در فرایندی بهنام متمدنساختن دیگران
که غیرغربیها را از نق هایی که دارند ،رها میسازد و ایتن ایتده آغازکننتدهی پتروژهی
استعمار جهانِ غیرغربی بود .مصطفی پاشا تاکید میکند که بنیادگرایی فرهنگی در ختار
از غرب ،استعمار را بههمراه متیآورد و هتمچنتین اشتاعهی تصتویری منفتی از استالم و
مسلمانان نی جدا از این پتروژه نیستت؛ زیترا ناشتی از قتدرت ستمبلیک و متادی غترب،
نسخهای خاص از تمدن اسالمی را ترویج میکند ( ،6001 ،Pashaص .)29-26 .
ت پنجم آنکه در رویکرد تمدن بهمثابته وضتعیت ،تمتدن بته شتکل جمتع آن یعنتی
تمدنها 1استفاده میشود .تمدن در این رویکرد ،راهی برای تعیین عالقههتا ،هویتتهتا و
منافع است و از اینرو ،معیاری برای تمای جوامع در نظر گرفته میشود .درحقیقت ،در این
رویکرد تمدن بتهمثابته ظرفتی استت کته ملتویتات آن براستاس آن تفستیر متیشتوند
( ،6001 ،O’Haganص  .)11-12 .در چنین رویکردی زمینههای ظهور یک تمدن نی نادیده
گرفته میشود .بهعنوان مثار در گ ارهی «مدیونبودنِ تمدن غربی به شرقیها» بهسختی
میتوان خلل و نقدی وارد کرد؛ اما غربیها بهگونهای القا میکنند که بدون کمکگترفتن
از تمدن شرقیها میتوانستند به این جایگاه برسند .همین امر ستبب شتد کته غربتیهتا،
شرقیها را با لقب «دیگریِ وحشی» معرفی کنند .این دیدگاه بر اروپاملوری استوار است
و طبق آن ،غرب تنها الگوی تمدن جهان است و این فقط منلصتر بته غترب استت و از
سایر تمدنها تاثیر نپذیرفته است ( ،6001 ،Hobsonص.)111 .
1. Civilizations.

پیامدهای عملی
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در بررسی پیامدهای عملی رویکرد جوهرگرا به تمدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ت پیامد عملی نخست ،ن ا همیشگی میان تمدنها و پیروزی یتک تمتدن بتر دیگتر
تمدنهاست و اینگونه نیست که تمدنها بتوانند در کنتار یتکدیگتر تعامتل داشتته و در
نتیجهی آن ،به شناخت متقابل و یا تعبیر قرآنی تعارف تمدنی (حجرات )13 ،داشته باشند؛
زیرا هر تمدنی هویت خاصی دارد که غیریتساز است که «خود» را در برابر «دیگربودها»
قرار میدهد ،نه در کنار آنها .این بنیادگرایی در هر یک از مدرهای تمدنی ،شاخ های
خاص خود را دارد .بهعنوان مثار ،در تمدن غربی جدایی میان سنت و مدرنیتته و جتدایی
میان قلمرو خصوصی باورهای دینی از قلمرو سکوالر و اجتماعی ،از شاخصههتای اصتلی
بنیادگرایی بهشمار میرود ( ،6001 ،Pashaص.)21 .
ت پیامد عملی دوم رویکرد جوهرگرا به مقولتهی نظتم در نظتام بتینالملتل بازگشتت
میکند .در این رویکرد ،نظام جهانیِ تمدنی بهمثابه یک سلسلهمراتب تصتویر متیشتود و
نوعی نظم هایرارشیک (نظم سلسلهمراتبی) را بهدنبار دارد که در آن تمدنها بتهصتورت
طولی ارتباط برقرار میکنند و بهنوعی مفهوم تبعیت از فرادست را در خود بتههمتراه دارد.
بهدیگربیان چگونگی صلبت ما دربارهی تمدن مهم است؛ زیرا تنهتا یتک نتو گفتمتان
تمدنی وجود ندارد ،بلکه اشکار متنوعی از آن وجود دارند؛ البته این امر بدین معنا نیستت
که الگویی برای آنها وجود ندارد ،بلکه میتوان از طرق مختلفی انوا مختلف تمدنها را
مورد بررسی قترار داد ( ،6001 ،Bestص .)111 .رویکترد جتوهرگرا جهتان را بته دو بختش
متمدن غربی و بربر شرقی تقسیم میکند و در خو بینانهترین حالت جهان را با دوگانهی
«متمدنتر» و«متمدن» میبیند و ازاینرو تال میکند که با اب ارهای استعمار و ...دیگر
ملّتها را بهسمت اروپاییشدن بکشاند .در این تعریف از تمدن ،قرارگرفتن ختود در برابتر
دیگری بهگونه ای است که هرگ امکان تعامل میان این دو وجود ندارد (متردن،6 ،1313 ،
ص  1061-1062 .و  ،6001 ،Hobsonص  )11-12 .و روابط بهصورت خطی تنظیم میشود.
این استعمار از ابعاد مختلفی انجام میشود که جتدای از مستائل ،اقتصتادی ،سیاستی و...
میتوان در حوزههایی مانند حقوق بینالملل نی آن را مشاهده کرد .در این حتوزه ،حقتوق
بینالملل بر یک سری ریشههای استعماری استوار است که سبب توسعهی تمدن اروپایی
و معیارهای کالسیک تمدنی آن متیشتود .ایتن وضتعیت هتمچنتین در پتروژههتایی بتا
عنوان پیشرفت و صلح نی در جهان غیرغربی اجرا شده است؛ اما در حقیقت جهانیستازی

791

سال بیست و سوم /شماره نود /تابستان 7911

791

معیار اروپایی از تمدن بوده است (ر.ک 6001 ،Bowden .و .)6006
بهتعبیر گریت گانگ مواجههای که در نتیجهی گستر اروپا به جهانِ غیراروپتایی در
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد ،صرفا یک مواجههی سیاسی و اقتصادی نبود
و قطعا فقط نظامی نی نبود .این مقوله ،اساسا مواجههی تمدنها با سیستمهای فرهنگتی
خاص خود بوده است که در کانون این برخورد قرن نوزدهمی ،معیارهای تمدن بودند کته
از طریق آنها سایر تمدنهای متفاوت از خود را تعیین هویت کردند و روابط بتینالمللتی
خود را براساس آن تنظیم کردند .در قرن نوزدهم ،فعالیتهایی که عموما توسط کشورهای
اروپایی "متمدن" قابل قبور بودند ،از سوی نظام بینالمللی که در اروپا مرک یتت داشتت
نی پذیر شدند .درنتیجه هنگامی که این نظام بینالمللی گستر یافت ،این فعالیتهتا
نی از یک ماهیت جهانی روبهرشد و ماهیت حقوقی ختاص ختود برختوردار شتدند .معیتار
«تمدنی»ای که جامعهی بینالمللی قرن نوزدهم را تعریف میکرد ،مسیر بهظاهر مشروعی
را هم برای تعیین حد و مرز جوامع «متمدن» و هم ایجاد تمای بین کشورهای «متمدن»،
«بربر» و «وحشی» در عرصهی بینالمللی فراهم کرد ( ،6006 ،Gongص.)19 .
آنِّ تون نی بر پیامد نظری و خروجیهتای عملتی ناشتی از ختوانش تمتدن بتهمثابته
وضعیت توجه داشته و نقدی بسیار جالبی بر آن ارائه میدهد .وی بر این بتاور استت کته
رویکرد غربی به تمدن بر «تمدن بهمثابه وضعیت» استتوار استت و تتال متیکنتد کته
تناقض موجود در رویکرد غربی به تمدن را آشکار سازد .هنگامی که غترب عتدم حضتور
زنان در جامعه را نماد متمدنبودن میدانست این نگاه را تعمید میداد و امروز که حضتور
آنان در فرایندهای سیاسی -اجتماعی در غرب امری پذیرفته شده استت ،آن را نمتادی از
متمدنبودن میداند .ازاینرو در گذشته  -قترن  - 19غترب ورود زنتان بته عرصتههتای
مختلف سیاسی اجتماعی را نماد جوامعِ غیرمتمدن و بربر متیدانستته ،امتا امتروزه دقیقتا
برخالف آن بر این باور است که جوامعی که زنان را وارد عرصتههتای سیاستی اجتمتاعی
نمیکنند ،بربر هستند ( ،6001 ،Townsص .)121-121 .
ارائهی این مثار با این هدف صورت گرفت که هنگامیکه رویکرد ما به تمتدن یتک
رویکرد بسته و مبتنی بر وضعیت باشد ،هر ایدهای که در کانون قرار گیرد ،همتان ایتدهی
خدشهناپذیر و تام پنداشته خواهد شد .این رویکرد ما را به صادقپنداری گ ارههای موجود
 ولو متناقض با گ ارههای پیشین معرفتی  -و رفتارهای مطلقانگارانه سوق خواهتد داد.بنابراین تمدن بهمثابه وضعیت یک قرائت جدی در مباح تمدنی است که خروجی آن در
سیاست خارجی ،نظریههایی نظیر برخورد تمدنها و پایان تاریخ است.

 .1مناظرهی «تمدن بهمثابه فرایند» و پیامدهای آن در روابط بینالملل
 .1.1ارکان فرانظری
1

1. Civilization as a process or subject.

مبانی فرانظری در مناظرات تمدنی روابط بینالملل

رویکرد دوم «تمدن بهمثابه یک فرایند یا سوژه» است که بهعنوان سطح تللیل در روابط
بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد .این رویکرد ،تمدن را پدیدهای متکثتر و تکثرگترا در
نظر گرفته که قابلیت تعامل ،هم در ملیط داخلی و هم در ملیط بیرونی را میسر میداند.
پرسش کانونی و مهم در روابط بینالملل که اصل اولی بر جنگ است یتا صتلح؟ در ایتن
رویکرد قابل پاسخ نیست؛ بهعبارتبهتر ،بته پیشتگویی در متورد روابتط تمتدنهتا اقتدام
نمیکند .بلکه اصل اولی در این رویکرد ،امکان تعامل میان تمدنهاست که حالت ارتباطی
میان آنها را تعیین میکند .رویکرد فرایندی ،تمدن را بتهمثابته امتری درحتارشتدن یتا
رابطهای درنظر میگیرد .در این رویکرد ،تمدن بهمثابه مجموعهای از فعالیتهای اجتماعی
در نظر گرفته میشود که پیوسته در حار دگرگونی هستند و ثابت نیستند (،6001 ،Hobson
ص.)110 .
این رویکرد بهمثابه رویکرد نخست ،تمدنها را دارای ماهیتهای مستقل میداند ،امتا
ملدودهی آنها بهنلوی نیست که تمای کاملی میان آنها بر قرار کنتد .ازایتنرو صترف
نظر از اینکه تمدنها دارای ماهیتهای مختلفی هستند ،برای تببتین ایتن رویکترد بایتد
پرسید که چگونه و کجا میتوان ملدودهی آنها را ترسیم نمتود؟ در مرحلتهی اور بایتد
پرسید کته آیتا آنهتا اصتال ملتدودهای دارنتد؟ ( ،6003 ،karamustafaص )103 .رویکتترد
فرایندی تمتدن امتری با معیار واحتد نیست کته دارای یتک سلسلهمراتب اخالقی سخت
باشد ،بلکه مقولهای است که در درون خود عناصر متعدد و متکثری را جتای داده و میتان
آن ها تعامل برقرار است .در این نگاه ،تمدن امری پویاست نه ثابت و ساکن .دستکتم در
این رویکرد اصل اولی در مورد تمدنها ،پویایی آنهاستت و ایستتایی وضتعیتی ختاص و
استثنایی است ( Hallو  ،6001 ،Jacksonص .)1 .بهبیاندیگر ،تمدنها نهتادهتایی پیییتده و
کثرتگرا هستند که ملدوهای از احتماالت را درون خودشان دربر میگیرنتد کته قابلیتت
توسعهیافتن را دارند ( ،6006 ،Melleuishص.)631 .
پیتر جی .کات نشتاین ) (2012, P.18بر این باور است که تمدن یتک وضتعیت نیستت،
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بلکه فرایندی است که از کنشِ 1انسانها به وجود میآید .ازاینرو کسانی که امروز خود را
متمدن میپندارند ،در گذشته غیرمتمدن بودند و این احتمار و خطر وجود دارد که در آینده
نی غیرمتمدن شوند و اینگونه نیست که متمدنبودن برای عدهای وضعیتی ثابت ،ایستا و
دائمی و تضمینشده باشد .مجمو این کنشهای جامعهی انسانی در فرایند تمدنی منتهی
به آمریکاییسازی ،چینیسازی و ...میشود .از رفتار انسانهاست که تولید و بازتولید تمدن
رخ می دهد .این امر از طریق تولید و بازتولید مرزهای رفتاری و نمتادین رخ متیدهتد .در
جهان امروز این فرایند تمدنی در درون گفتمان مدرنیته به وقو میپیوندد .ما متیتتوانیم
ارتباطات فراتمدنی و مواجهههای درونتمدنی را در فرایند تمدنی و برحستب کتنشهتای
مختلف و متنو مشاهده نماییم.
رندان کالین ( ،6001ص )131 .بر این باور است که تمدنها حالت ایستتا ندارنتد ،بلکته
فعار و پویا هستند؛ زیرا در اطراف آنها مکانهایی خلق میشوند که ارز های اجتماعی
را در عالیترین سطح اثرگذاری خود در اختیار میگیرند .ازاینرو ،تمدن تنها امری ایستا و
ت،ییرناپذیر نیست ،بلکه امکان ت،ییر و تبدیل در آن وجود دارد .بتروس متازلیش دربتارهی
فرایندبودن تمدن میگوید« :حقیقت این است که تمدن یک فعل ،جنبش یا یتک فراینتد
است و ل وماً همواره در حار ت،ییر است» ( ،6006 ،Mazlishص .)11 .رابرت دبلیو کاکس نی
بر این باور است که تمدنها میبایست بهصتورت فراینتدی فهتم شتوند ،نته بتهصتورت
ماهیتهای ثابت به مرزهای ملدود و مشخ ( ،6000 ،Coxص .)669 .در این نگاه تمدن
شبیه واژههایی نظیر جامعه و ملت میشود ،نه واژهای نظیر سیاست که میتواند کارگ اری
بهعنوان دولت داشته باشد .نگاه به تمدن بهعنوان مقولهای جتاری و درحتارِشتدن ،فهتم
بهتری از آن بهدست میدهد .ازاینرو میتوان گفت که تمدنها پروستههتای ادامتهداری
هستند که از طریق آنها حد و مرزهایی مدام تولید و بازتولید میشوند .این پروسهها ال اما
معطوف به قدرت هستند و بنابراین باید در بافت اجتماعی مناستب تللیتل شتوند ( Hallو
 ،6001 ،Jacksonص.)1 .
ادوارد سعید ( )6001در مقتام نقتد و نقتض ستاموئل هتانتینگتون از تعبیتر «برختورد
نادانی» 6استفاده میکند؛ زیرا بر این باور است که شخصیتبخشی به تمدن ذیل مفاهیمی
1. Practice.
2. Clash of ignorance.

1. Personification.
2. Manipulate.
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نظیر غرب ،اسالم و  ...سبب میشود که برداشت غلط از تمدنها ،غرب و اسالم بهدستت
آوریم و از درون همین جهل است که نسخهای متفاوت در قبار نو ارتباط تمدنها ارائته
دهیم .بهبیاندیگر برخالف این ایدهی رایج که تمدنها بهگونهای پوستههای ملافظتی در
اطراف خود دارند که هستهی اصلی خود را ملافظت مینمایند ،بررسی دقیق هتر تمتدن
نشان میدهد که تمدنها بهجای مرزهای ملکم و بههمپیوسته دارای مناطق قابل نفوذی
هستند .تمدنها ماهیتهای مستقل هستند؛ اما واحدهای جامع و غیرقابل نفوذ نیستتند و
داستانهای آنها اغلب کامال بههممرتبط است؛ حتی زمانیکه ایتن داستتانهتا بتهطتور
جداگانه یعنی جدا از داستانهای تمدنهای دیگر گفته میشود ،غیرقابل درک خواهد بود.
این یک برداشت غلط دیگر در مورد تمدن است کته بایتد پتاک شتود و از آن بتهعنتوان
شخصیتبخشی 1تمدن تعبیر میشود .درنتیجه ،بسیار طبیعی است که در یتک عرصتهی
تمدنی شتاهد رفتتار غیرمتمدنانته باشتیم و یتا بترعکس؛ در یتک عرصتهی غیرمتمتدن
نمونههایی از رفتارهای متمدنانه را ببینیم .درنهایت این رفتارها هستند کته تمتدن و بربتر
بودن را نمایان میسازند .این رفتارهتا در روابتط بتینالملتل نیت وجتود دارنتد .در روابتط
بینالملل رفتارهای متناسب (همانند تعامالت و همگرایی) از آنِ تمدن خوانده میشتود ،و
برخوردها و رفتارهای ضدانسانی نمادی از بربریتت (یتا جهتل) در نظتر گرفتته متیشتود
(.)6006 ،Salter
همچنین پیامد رو شناختی این برداشت ،فراهمشدن امکان بررسی تمدن در حتین و
فرایند تمدنسازی است .بهبیانبهتر ،امکان تبیین و تللیل چگونگی ایجاد یک تمدن ما را
به شناخت ساختار تمدن رهنمون میکند؛ زیرا رویکرد غیرجوهرگرا و پروسهای -رابطهای
این امکان را به ما میدهد که رابطهی میان کارگ اران تمدن (عناصر تشکیلدهندهی آن)
و ساختار آن را کشف کنیم و چگتونگی تاثیرگتذاری و تاثیرپتذیریهتای آنهتا را تبیتین
نماییم .در گام بعدی و پس از شناخت روابط میان عناصر میتوان دربارهی امکان داشتتن
یا نداشتن مدیریت 6آن نی سخن گفت .این امر این امکان را برای ما فراهم میآورد که از
ابتدای شرو تمدن سازی بتا آن همراهتی و همتدلی کنتیم و ختود را در معترن فراینتد
تمدنسازی قرار دهیم تا بتوانیم آن را بهسمت تمدن دلخواه و وضتعیت مطلتوب هتدایت
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کنیم .بهبیانسادهتر ،این پرسش که آیا میتوان تمدن را خلق کرد ،یعنی آن را بهصتورت
یک پروژه در نظر گرفت یا نه ،با این رویکرد قابل بررسی است؛ زیرا در این نگتاه ،تمتدن
پروسهای است که پیوسته در حار دگرگونی خواهد بود و در حقیقت ،تمدن و تمدنسازی
از مقولههای نسبی و تدریجی شمرده خواهند شد .تمدن دستاوردی انسانی است و انستان
همهی دانش ها و اب ارهای الزم را در اختیار ندارد تا بتواند بهیکباره تمدنی کامل را خلق
کند (سریعالقلم ،1313 ،ص 160 .و داوود اوغلو ،1391 ،ص .)16 .این رویکترد بترخالف رویکترد
نخست که فاقد پیامد غایتشناسانه است ،هدف خاصی را برای تمدن تجتوی متیکنتد و
پیامد غایتشناسی خاصی را بر آن مترتب میداند .در این رویکرد ،تمدن بایستی بتیش از
یک هدف مادی باشد ،زیرا در گسترهی تمدنی کثترتهتای مختلفتی هستتند کته ستبب
میشوند تمدن حالت یکپارچگی خود را از دست بدهد .آنچه موجب متیشتود گستترهی
تمدنی بهصورت یک کالن گفتمان درآید و حرکت بهسمت مطلوب را آغاز نمایتد ،غتایتی
است که در خودآگاه تمدن و بلکه در باور آن نظام اجتماعی ،دین یا عقالنیت جمعی وجود
دارد و نظامهای موجود در تمدن نی بدانسو گرایش دارند .درستت پتس از گتذار از ایتن
مرحله است که میتوان گفت فرایند تمدنسازی آغاز شده است .تولتد ایتن غایتت ستبب
میشود نظام تمدنی به انسجام اجتمتاعی و در نهایتت سیستتم اجتمتاعی برستد (بابتایی و
دیگران ،1311 ،ص 11 .ت .)11
 .1.1پیامدهای نظری و عملی رویکرد فرایندی به تمدن

براساس این دیدگاه ،تمدن مقولهای است متکثر و کثرتگرا؛ در نتیجه در امر تمدنسازی
عوامل متعددی دخیل هستند .از جملهی این عوامل برقراری ارتباط فرد با جامعه و نظتام
تمدنی موجود است .یعنی در گام نخست براساس رویکرد فرایندی بایتد توجته نمتود کته
همانند رابطهی بین ملت و دولت ،میان فترد ،جامعته و تمتدن ارتبتاط برقترار متیشتود.
بهبیاندیگر در نظام تمدنی نهتنها فرد و جامعته ،ستتی ی بتا یتکدیگتر ندارنتد ،بلکته بتا
یکدیگر تعامل برقرار میکنند (همان ،ص .)11.ایتن امتر نستبت بته ملتیط پیرامتون نیت
بههمینصورت است .یعنی کثرات درون تمدن نسبت به ملیط پیرامونی خود نی ارتباط و
تعامل دارند .بهعبارتدیگر جامعهای میتواند وصف تمدن را بته ختود بگیترد کته در آن،
بههمپیوستگی و همبستگی میان افراد با یکدیگر و میان افراد و نهادهای سیاسی وجتود
داشته باشد؛ چراکه دو گروهی که یکدیگر را دشمن آشتیناپذیر میانگارنتد ،نمتیتواننتد

پایهی یک اجتما سیاسی را فراهم سازند؛ مگر آنکته ایتن برداشتتشتان از یتکدیگتر
دگرگون شود .یعنی گروههای سازندهی یک جامعه باید تا اندازهای مصتالحشتان منطبتق
برهم باشد (هانتینگتون ،1312 ،ص .)60 .این ساز باید میان گروههای اجتماعی با یکدیگر
(که متشکل از افراد جامعه میباشند) و نی میان گروههای اجتماعی و نهادهای حاکمتهی
سیاسی برقرار شود .هرچه این همبستگی و انطباق مصالح مشتترک از درجتهی بتاالتری
برخوردار باشد ،حیات تمدنی از پویایی بیشتری برخوردار شده و به اصتطالح ،آن جامعته
متمدنتر خواهد شد و این تمدن از پتانسیل بیشتری برای پویایی برخوردار خواهد گشت.
این پویایی امکان ملدودشدن به مرزهای مشخ ج،رافیایی را ندارد.
پیامدهای نظری خوانش «تمدن بهمثابه یک فرایند» را متیتتوان در سته دستته زیتر
ارائه کرد:
پیامدهای نظری
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ت نخستین پیامد فرایندیدیدن در روابط بینالملل این است که اصتل ثابتت و معینتی در
چگونگی رابطهی میان تمدنها در روابط بینالملل وجود نخواهد داشت .یعنتی ایتنگونته
نیست که اصل بر جنگ باشد ،بلکه تمدنها در مقام تعامل با یکدیگر و برداشتتی کته از
رفتارهای تمدن دیگری دارند ،نو واکنش (خصمانه یا دوستانه) خود را برمیگ ینند .تمای
میان این دو رویکرد ،در بخش ایجاد و عدم ایجاد تعامالت ،شبیه تمای میتان دو رویکترد
منطق صوری و منطق فازی در منطق است .در منطق صتوری مقولتهی صتدق و کتذب
وجود دارد؛ اما در منطق فازی صدق و کذب در یک فرایند شکل میگیترد کته ذومراتتب
است .شبیه مقولهی دانش که فرایندی و متکتاملی استت و دائمتا در حتار ت،ییتر استت.
برایناساس میتوان گفت که تمدن نی همانند منطق فازی عمل میکند و صدق و کذب
ندارد؛ بلکه تمدنها میتوانند ذومراتب و بهصورت تشکیکی باشند .یا میتوان در این مورد
به برخی از قواعد فقهی و اصولی نی اشاره کرد که به ذومراتببودن بهرهمنتدی از جهتانِ
پیرامون اشاره دارند .بهعنوان مثار ،از قاعدهی «المیسور بقدر المقدور» را میتوان نام برد
که براساس این قاعده بهخاطر معسور ،نباید از میسور چشمپوشی کترد .یتا قاعتدهی «متا
الیدرک کله یا یترک کله» که براساس این قاعده نی ممکن است ارتباط و تعامتل میتان
دو پدیده  -مثال تمدن  -بهصورت کامل و تمامعیتار امکتانپتذیر نباشتد؛ امتا متیتوانتد
بهاندازهای که امکان آن وجود دارد ،بهره برد و استفاده کرد .این وضعیت ما را به مطالعات
تطبیقی تمدنی میکشاند که دارای ابعاد مختلفی است؛ یک متورد آن بررستی رو هتای
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ملروس ،1390 ،ص.)11 .
ت دومین پیامد فرایندی دیدن تمدن ،اتخاذ رویکردهای علمی برای مطالعتهی تمتدن
است .به این بیتان کته بترای مطالعتهی تمتدنهتا در سیاستت جهتانی بایتد از رویکترد
پسابنیادگرا 1و گفتمانی که مبتنیبر دانش جامعتهشناستی استت ،بهتره بترد؛ و استتفاده از
رویکرد بنیادگرا در روابط بینالملل آوردهی علمی نخواهد داشت .زیرا از ابتتدا خروجتی و
نتیجهی مباح مشخ است و نمیتواند فرایندهای ارتباطی میان تمتدنهتا را تشتریح
نماید (ر.ک.)6010 ،Jackson .
ت سومین پیامد این فهم ،تمدنها بهمثابه پدیدههای همعرن هم است؛ پدیتدههتایی
که امکان ارتباط طولی آنهتا براستاس رویکترد فراینتدی امکتانپتذیر نیستت .رویکترد
پسابنیادگرا و فرایندی برخالف رویکرد بنیادگرا که تمدن را به مفهتوم امپراتتوری تبتدیل
میکند و نوعی روابط طولی میان آنها را مبتنیبر نظم هایرارشتیک و سلستلهمراتبتی در
نظر می گیرد ،تمدن را به مفهوم ارتباطی نظیر اتلادیه یا واژگانی استالمی نظیتر ممالتک
ملروسه تبدیل میکند (توکلی ،1311 ،صت  .)3-1 .در این رویکترد تمتدنهتای متعتدد در
عرن هم هستند و در این صورت وجود ایدهی هدایتگرهای متعدد بهرستمیت شتناخته
میشود .بهگفتهی سیدحسین نصر گفتوگو و تعامل میان ایدهی هتدایتگرهتای متعتدد
است که ضروری میشود ،نه غلبهی نهایی یک ایده بر سایر ایدهها .در این صورت اقتدار
وجود دارد ،اما تکملوری و خودگرایی وجود ندارد تا شاهد وجود نظمی پلکانی یا نردبانی
میان تمدنها باشیم .این وضعیت سبب میشود اقتتدار ،ویژگتی ختاص و مشتخ یتک
اجتما با صف «غیرامپراتوریبودن» شود؛ در این صورت اقتدار فراتر از قلمرو «دولتهای
مقتدر» ربط پیدا میکند ( ،6001 ،Nexonص 113 .و  ،6001 ،Bestص.)116 .
پیامدهای عملی

پیامدهای عملی خوانش تمدن بر اساس این رویکرد را میتوان در موارد زیر برشمرد:
ت نخست اینکه اگر بخواهیم براساس این تللیل ،تمدنهای جهان را بررستی کنتیم،
به این نتیجه میرسیم که تمدن صرفاً اروپاملور ،تکملور و خودگرا نیست؛ بلکه همهی
تمدنها از یکدیگر تاثیر پذیرفتهاند .در مورد تمدن غرب مدرن نی اینگونه استت کته از
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سایر تمدنها مخصوصا تمدن شرقی اثر پذیرفته است .بهدیگربیان ،این تللیل بر تعامالت
«بین تمدنی و فراتمدنی» استوار است .اساسا تمای و جدایی تام تمدنها امکانپذیر نیست
و تمدنهای نوظهوری مثل تمدن غربی در خالء و بتهختاطر پویتاییهتای درونتی ختود
اینگونه برجسته نشده است؛ بلکه در ارتباط با سایر تمدنها نظیر تمدن اسالمی و تمتدن
چینی تمای خود را آشکار ساخته است ( ،6001 ،Hobsonص .)111-111 .
ت دوم اینکه تعامل (کته نخستتین تجلتی آن در گفتتوگتوی میتان تمتدنهاستت)
امکانپذیر خواهد بود و تمدنها میتوانند در تعامل با یکدیگر و مکمل همدیگر باشند ،نه
نابودکنندهی یک دیگر .در این صورت ،بقای یک تمدن در بقا و پیشرفت دیگر تمتدنهتا
خواهد بود و رقابت در جهت پیشرفت سرلوحهی کار قرار خواهد گرفت ،نه مجادله بر ستر
منابع و منافع و در نهایت پیروزی یک تمدن بر دیگر تمدنها .در این حالت ،هتر تمتدنی
که از انسجام بیشتر و ایدهی هدایتگر قویتری برخوردار باشد (حوزهی اعتبار تمدنی) ،از
دیگران پیشی خواهد گرفت.
ت سوم اینکه رویکرد فرایندی بر تللیل از نظم در نظام بینالملل ،ختوانش متفتاوتی
ارائه میدهد .دراین تللیل تمدن جنبهی تکبعدی نظیر مردساالر ،زنساالر ،قتومستاالر،
غربساالر و ...ندارد؛ بلکه تمدن برایند مشارکت همهی عناصر موجود در تمدن خواهد بود
که براساس ایدهی هدایتگر تمدن فعالیت خواهند کرد و صرفا ملدود به یتک عنصتر و
مت،یر نخواهند شد .ازاینرو پرسشهای متکثری طرح میشود؛ بتهعنتوان مثتار؛ در کنتار
توجه به بسیاری از عوامل نظیر اقتصاد ،دین و ...که در ساخت تمدن مشارکت دارنتد ،بته
پرسشهایی نظیر اینکه چگونه جایگاه و نقش زنان در تعیین موقعیت متمدنبتودن یتک
فرهنگ اثرگذار است؟ توجه میشود ( .)6001 ،Townsدرنتیجهی چنتین نگتاهی ،نظتم در
نظام بینالملل معلور عوامل خاص و ملدود نیست ،بلکه برایند کنش و واکتنش عوامتل
مختلف است و نی برخاسته از همگرایی و همگنی حداقلی تمدنهاست که امکان ارتقتای
آن وجود دارد .درنتیجه ارتقای نظم موجود در نظام بینالملل امکانپذیر است و بترخالف
نظریههای ساختارگرا امکان ت،ییر در جبر سیستمیک وجود دارد .زمانی ایتن همگرایتی در
جهت تعالی حرکت میکند که به یک غایت خودآگاه برسد و تمتدنستازی را آغتاز کنتد.
ازاینرو ،نظم تمدنی نه یک وضعیت هر ومر گونه و نه یک نظم سلسلهمراتبی 1است که
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از یک مرک یت کلی برخوردار باشد؛ بلکه نظم تمدنی یک نظم بینابینی است و بیشتر به
شبکههای بههمپیوسته شبیه است .به این معنا که تمدنها در درون ختود از شتبکههتا و
گاهی سلستلهمراتتبهتای متعتددی برخوردارنتد؛ یعنتی تمتدنهتا در میانتهی وضتعیت
هر ومر گونه و سلسلهمراتبی هستند .بهعنوان مثار در مطالعات روابط بینالملل مفهتوم
آنارشی از مهمترین مفاهیم است که برای عبور از آن ،راهحلهای متعددی ارائه میشتود.
در وضعیت نظم تمدنی از مصائب آنارشی کاسته متیشتود و بتهنتوعی تعتدیل متیشتود.
نمونه ای که برای این وضعیت آورده میشود ،دوران منازعهی میان امپراتوری سیکاگاهارا
تا دوران استقرار مجدد میجی در ژاپن است ( Hallو  ،6001 ،Jacksonص .)1-1 .
برای روشنشدن بهتر نظم بینابینی ،از تعبیتر پاتریتک جکستون ( ،6001ص )36 .بهتره
میبریم .وی تمدنها را همانند بسیاری از سازمانهایی میداند که ما بترای آنهتا نتامی
انتخاب میکنیم؛ به آنها شخصیت مستقل میدهیم و رفتارهایی وابسته به آنها داریتم.
اما مهمترین تفاوت تمدن با سایر سازمانها در این استت کته تمتدنهتا فاقتد مرک یتت
هستند .برایناساس با توجه به وجود کثرتها در تمدن و نی وجود یک نظم بینابین (میان
وضعیّت هر ومر گونه و سلسله مراتبی) در تمدن است که در این رویکرد حد و مرز میان
تمدنها کمرنگ دیده میشود .بدینگونه میان یک تمتدن و تمتدن دیگتر ،مترز دقیقتی
نمیتوان تعیین کرد و بهللا اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میتان تمتدنهتا آمیختگتی
وجود دارد .برخالف نگاه جوهرگرایان ،تمدنها هیچگاه جدای از یکدیگر ،در ج یرههایی
متروک قرار ندارند؛ بلکه تمامی تمدنها و پروسههای مرتبط با آنها همتواره در تبتادر و
تعامل با یکدیگرند ( Hallو  ،6001 ،Jacksonص .)1 .همین امر سبب شده است در مطالعات
تمدنی ،از پدیدهای بهنام «ژئوتمدن» 1سخن به میان آید .مراد از ژئوتمدن مناطقی استت
که میان دو تمدن بهنلو مشترکی قرار دارنتد و امکان جدادانستن ایتندو و تعیتین تعلتق
هرکدام به تمدنی خاص وجود ندارد ( ،6016 ،Weiص.)92 .
ازاینرو باید بگوییم پیشداوری دربارهی وضعیت جنگ یا صلح میان تمدنها منطقتی
نیست .هر تمدنی با توجه به می ان قابلیتتهتای ختود در نظتام تمتدنی جهتانی ،قابلیتت
بازیگری در ملیط برآمده از نظم تمدنی را دارد؛ ولی این قابلیتها تنهتا بته تمتدنبتودن
بازگشت نمیکند ،بلکه هر تمدنی بسته به می ان قدرت تمدنی خود میتواند نقشآفرینتی
1. Geo-civilization.

کند .این امر هم در عرصهی داخلی و هم در عرصهی جهانی و رقابتهتای میتانتمتدنی
مصداق پیدا میکند .در پایان باید خاطر نشان کنیم همانگونه که ژاکلین بست میگویتد
دو رویکرد نسبت به تمدن یعنی رویکرد تعددگرایانه و جهتانشتمور تتاثیری متقابتل بتر
یکدیگر دارند؛ اگر ما درصدد هستیم کته مفهتومی متعددگرایانتهی سیاستی از تمتدن را
ترویج دهیم ،باید رابطهی بتین معیارهتای جهتانشتمور و ویتژهی آن را جتدی بگیتریم
( ،2007 ،Bestص.)116 .
نتیجه
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تمرک پژوهش حاضر روی این امر بتود کته از تمتدن در دانتش روابتط بتینالملتل ،چته
خوانشهایی وجود دارند و پیامدهای نظری و عملی هر یک از خوانشها چیستت .از ایتن
بازخوانی به مناظرهی تمدنی یاد شده است .فهم مناظرهی تمتدنی ،چگتونگی استتفاده از
تمدن بهمثابه سطح تللیل و یا چارچوب مفهومی را میستر متیستازد .استتفاده از تمتدن
بهمثابه یک چارچوب مفهومی نیازمند قواعدی است .قاعدهی نخست این است که بتوانیم
یک مدر مفهومی مشخصتی را کته در آن ،مفتاهیم ملتتوایی مشتخ شتده ،ال امتات
کاربست آن معین گردیده باشند ،براساس رویکردهای مختلف تبیین کرد .ایتن رویکردهتا
در دو طیف «تمدن بهمثابه یک فرایند» و «تمدن بهمثابه یتک وضتعیت» قابتل بررستی
هستند .ذیل این چارچوب مفهومی یا نظری میتوان امیتدوار بتود کته استتفاده از ستطح
تللیل تمدن ،ما را به توسعهی تللیلی در روابط بینالملل و یتا سیاستت ختارجی خواهتد
رساند .بدینمعناکه در کنار سطوح تللیل فردی ،اجتماعی و سیاسی ،از پایگاه جامعتری به
مسائل میتوان نگریست .اگر برون دادهای این تللیل با موارد متعددی به آزمون گذاشتته
شوند ،تمای های این سطح تللیل با سطوح دیگر بهخوبی نمایان خواهند شد.
بدینمنظور توجه به مناظرهی علمی موجود در روابط بینالملل پیرامون تمدن و تبیین
دقیق هر یک از آنها ضرورت پیدا میکند؛ زیرا رویکردهای دوگانهی «فرایند -وضعیت»
ال امات خاصی را بههمراه دارند .بهللا دانشی مهمترین آنها این است که تمدن ل وماً با
تاریخ مترادف نیست و امکان رسیدن به دانشی متفاوت از دانش تاریخ وجود دارد .تنها در
برخی از رویکردهاست که تمدن بهمثابه یک پدیدهی تاریخی خواهد بتود .ولتی در دیگتر
رویکردها تمدن بهمثابه امری درحار شتدن استت کته بترای درک تلتوالت درونتی آن،
نظریههای تاریخ قابلیتت تلل یتل نخواهنتد داشتت ،بلکته بترای کشتف و تبیتین آن بته
نظریه(های) مستقل تمدنی نیاز پیدا خواهیم کرد.
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همچنین فرایندی یا وضعیت بودن تمدن ،خروجیهای متفاوتی در رو شناسی به متا
خواهد داد .مثال هنگام بررسی دولتهای مختلف در نظام بینالملتل یتا منتاطق مختلتف
میتوان از تعریف و تقسیمهای جدیدی همچون «دولتهتای تمتدنی» و «دولتت ملتی»
سخن گفت و تمای های سیاست خارجی این دوگونه دولتها را بهمدد ایتن رو تللیتل
کرد؛ زیرا بدون اتخاذ سطح تللیل تمدن ،نه میتوان درک درستی از پارهای از نظریههای
متفکران داشت ،و نه میتوان در عرصههای عملی مانند بررسی و تللیل سیاست خارجی
کشورها اظهارنظر درستی ارائه کرد .برای نمونه ،اگر یک تللیتلگتر سیاستت بتینالملتل
بتواند برداشت تمدنی تصمیمسازان از نظام بتینالملتل را کشتف کنتد ،بته احتمتار زیتاد
میتواند چشماندازها و سیاستگذاریهای آتی را نی پیش بینی نماید .بهدیگربیان میتوان
در این فضای جدید ،رویکرد تمتدنی را استتخرا کترد و روابتط بتینالملتل و مفتاهیم و
پدیدههای مطرح در آن را بهعنوان یک ابژه مورد مطالعه قترار داد؛ هتمچنتین متیتتوان
تبیینهای متفاوت و جدیدی را از تولید نظریههای تمدنی براستاس منتاظرههتای علمتی
شکلگرفته حور ملور تمدن در روابط بینالملل استنباط نمود.
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