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  سطح تحلیل مثابه بهتمدن 

رسول نوروزی فيروز
*

 

  چكيده

 اساسـاً گيرنـد و  هـا صـورت مـى ها مبتنى بر نظريه های علوم انسانى تحليل رشته بيشتردر 
بـه ايـن پرسـش رو  در نوشتار پـيش. را نداردتحليل خارج از نظريه اتقان و اعتبار كافى 

هـای مطالعـاتى  يكـى از حـوزه عنوان به - شود كه در حوزه مطالعات تمدنى پرداخته مى
سـطح تحليـل و يـا يـك  يـك مثابـه بهتوان از تمدن  چگونه مى - نظری علوم اجتماعى

كاربست تمـدن  ،ديگر بيانهای اجتماعى بهره برد؟ به  چارچوب نظری در تحليل پديده
اسـت كـه در در اين زمينه آن  پرسش فرعى ديگر رو، از اينت؟ يك نظريه چيس مثابه به

و هر مفهوم  شودچه مفاهيمى بايد توجه بر يك سطح تحليل،  عنوان بهاستفاده از تمدن 
 شود تا ضمن بررسـى ؟ در اين مقاله تالش مىدهد مىپاسخ  ىبه كدام نيازمندی يا پرسش

فراينـدی يـا ( خت يـك تمـدنسـا ، چگـونگىِ كانونى و قلب تمدن هنقط ،ماهيت تمدن
ــعيتى ــز  )وض ــارچوبو ني ــدنى، چ ــار تم ــوزه اعتب ــل در ى ح ــين و تحلي ــرای تبي ــری ب نظ
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  مقدمه

پـذير اسـت و ايـن امـر سـبب ظهـور  تحليل جهان اجتماعى از منظرهـای مختلفـى امكـان
شده های علمى  رشتههای مختلف در درون هر يك از  نظريه نيزمتعدد و  های علمى رشته
هايى را در باب جهـان پيرامـونى خـود  از منظر خاصى پرسش های علمى رشتهاين . است

 ،)توصيف( دهند تا شناخت بيشتری از موضوع مورد مطالعه مطرح كرده و به آن پاسخ مى
و ) نظريه( ها مندی و در نهايت كشف قاعده) تبيين( آن پديده یروابط ميان عناصر و اجزا

ها بـه  بخشى از پرسش. بينى تحوالت آينده آن پديده بر اساس قواعد به دست دهند پيش
 جهان اجتماعى چيست؟: پردازد زير مىهای  پرسشبه است كه معطوف مباحث فرانظری 

ناخت آن وجود دارد؟ و در صـورت امكـان، ايـن شـناخت آيا امكان ش .)شناسى هستى(
بخش ديگری از  ،از سوی ديگر) شناسى شناسى و روش معرفت(؟ شود چگونه محقق مى

بـه منظـور ارائـه تحليلـى  نظريـههر . ها معطوف است نظريهها به مباحث محتوايى  پرسش
اصى اولويت قائل های محتوايى خ تر از جهان پيرامونى، برای پرسش تر و كاربردی منطقى

 ای نظريـهبـا ارائـه های نظری و فرانظری،  پرداز با اتكا به اين بنيان نظريه ،در نهايت. است
  .كند جهان پيرامون خود را تحليل مى

يك چارچوب نظـری،  مثابه بهاستفاده از تمدن  رایدر حوزه مطالعات نظری تمدن، ب
 با فرض پذيرش. مند ارائه داد قاعدههايى محتوايى طرح شود تا بتوان تحليلى  بايد پرسش

مـا را بـه  دانـد تـا مىبرای حـل مسـئله طرح آن را از نظريه كه ) 1387(تعريف اسپريگنز 
كنـد و مـا را بـه كـدام  شـود، تمـدن كـدام مسـئله را حـل مـى وضعيت مطلوب رهنمـون 

 دريابـد،توانـد  نظمـى و بحـران را مـى شود؟ تمدن كدام بى وضعيت مطلوب رهنمون مى
از د؟ و در نهايت اگر بخـواهيم دهحل ارائه  لل آن را تشخيص دهد و برای حل آن راهع

هـايى  پرسـش تمـدن، چـههـای اصـلى  پرسـشمند شويم،  بهرهيك نظريه  عنوان بهتمدن 
. پاسخ داده شود اجمال بهها  شود به اين پرسش رو تالش مى خواهند بود؟ در نوشتار پيش

چگـونگى  و بيـان پـردازی كوتاه در باب نظريـه و نظريـه ارائه بحثى از اين رو، نخست با
و مباحـث  از تمدن ها تعريفبررسى برخى  به ،يك سطح تحليل مثابه بهاستفاده از تمدن 

  .ديگری در اين زمينه خواهيم پرداخت



103  

 

 

ن 
د

تم
 به

به
ثا

م
 

ل
لي

ح
ح ت

ط
س

  

  پردازی، سطح تحليل و نظريه تمدنى ضرورت نظريه .1

نـدارد و هـر گـرايش نظـری  هرچند تعريف يكسانى از نظريه در علوم اجتمـاعى وجـود
بحث از ضـرورت اسـتفاده از  ،اينوجود دهد، با  تعريف خاص خود از نظريه را ارائه مى

هـا  هـا مبتنـى بـر نظريـه پردازی در علوم اجتماعى مفروض اسـت و تحليـل نظريه و نظريه
گيرند و اساساً تحليل خارج از نظريه از اعتبار كافى برخوردار نيست و حتـى  صورت مى

تـری از  تصوير درسـتما كند كه  نظريه كمك مى. )185: 1384بليكى، (رد نكوهش است مو
مـارش و (خوبى توضيح داده، بفهميم و تفسير كنـيم  واقعيت داشته باشيم تا بتوانيم آن را به

ّ . )43: 1388 استوكر، ها و بيان نوع و  ن پديدهايمى به ديگر بيان، نظريه در مقام كشف روابط عل
كشف مشكالت و معضـالت در وضـعيت موجـود بـر اسـاس  نيزن روابط و چگونگى اي

و در نهايــت رونــد و نتــايج ايــن روابــط و همچنــين ارائــه ) تبيــين(هــا  روابـط بــين پديــده
گشـا  راه) پـردازی و حـل بحـران نظريـه(راهكارهايى برای رسيدن بـه وضـعيت مطلـوب 

در تحليل تمدنى نيز بايستى از يك چارچوب نظـری  به لحاظ منطقىرو،  از اين. باشد مى
علم «عنوان  كه از آن به بهره بردكند  مطرح مىرا هايى  و پرسش هايى دارد پيش فرضكه 

 هـای دگرگونىكند تـا  مطالعه علم تمدن اين امكان را فراهم مى. توان ياد كرد مى» تمدن
و در حقيقـت امكـان  )Koneczny, 1962: 317( تمدنى و اشكال آن را از هـم تشـخيص دهـيم

سازد  را فراهم مىهای تمدن  و حتى تحليل و پردازش نظريه ها فرصتى برای مقايسه تمدن
  .دهد البته در فضايى كه تاريخ تمدن مواد خام آن را به دست مى

هـا زمـانى  اين قابليـت. ی تحليلى متعددی برخوردار استها رويكرد تمدنى از قابليت
  : موضوع مورد تحليل وارد سيستم تحليل تمدنى شودشود كه  تر مى روشن
الملـل يـا سياسـت   يك متغير و مفهوم در علـم سياسـت بـين عنوان بهگاهى تمدن . 1

های متفاوتى نسبت بـه  سطح تحليل تمدن پاسخ ،در اين صورت. شود خارجى تحليل مى
 :شـود مىدو پرسش اساسى در اين نوع تحليـل طـرح . دهد سطوح تحليلى ارائه مى ديگر

تـوان بـه دسـت داد؟ و  هـا از يكـديگر مـى نخست اينكه آيا معياری برای سـنجش تمـدن
 ها امكان تعامل با يكديگر را دارند؟ ديگری آنكه آيا تمدن
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كه آيا امری ناخودآگـاه اسـت  شود مىساخت يك تمدن پرسش  از چگونگىگاهى . 2
ن داتوان به صـورت ارادی نيـز بـ ای است كه مى دهد يا اينكه مقوله ريخ رخ مىكه در طول تا

ای است كـه قواعـد خـاص خـود را دارد و  سازی پروژه آيا تمدن ،دست يافت؟ به ديگر بيان
پذير نيسـت و تمـدن امـری  ريزی كرد يا اينكه اين امر امكان توان برنامه برای رسيدن به آن مى

 توانيم به بررسى آن بپردازيم؟  شدن آن مى ز محققپس ا تنهاتاريخى است و 

تـوان بـا اسـتفاده از  است كـه مـى» علم تمدن«و » علم تاريخ«رابطه  ،پرسش ديگر. 3
كه آيـا  پرسيدها و تمايزهای اين دو دانش را مشخص كرد و  سطح تحليل تمدنى، تالقى

 مستقل است؟  علمىيا شاخه شناسى يك علم  تاريخ است؟ يا اينكه تمدن ، همان»تمدن«

تـوان از  هـای يـك متفكـر نيـز مـى بررسى انديشـه مانندحتى در سطوحى خردتر، . 4
متفكـر عناصـر و آن هـای  كـه آيـا در انديشـه ردسطح تحليل تمدن بهره برد و بررسى ك

  مفاهيم تمدنى وجود دارند يا خير؟
پـيش از ورود بـه د بايـكند،  كه از منظر تمدنى به يك مقوله نظر مى پژوهشگریبنابراين، 

پژوهـى خـود را مشـخص  تمـدن های پيش فرضمرحله پاسخ و ارائه تحليل، معيارها، مبانى و 
هـا از يكـديگر  هـا و درنتيجـه تحليل د، زيـرا يكـى از معيارهـايى كـه باعـث تمـايز نظريـهزاس

 در همه علـوم،. گزيند است كه پژوهشگر برای مطالعه پديده مورد نظر برمى یشود، قلمرو مى
شـود، يـا تمـام آن پديـده را  ای مواجه مـى ى پژوهشگر با پديدهوقتاعم از طبيعى يا اجتماعى، 

گزيند يا اينكه پژوهش خود را بـه  مثابه موضوع مورد تحقيق خود برمى عنوان يك كليت، به به
بـه مقولـه سـطح ازآن امـر  پـردازد، به تحليـل مىكند و بر اساس آن  جزئى از آن معطوف مى

سطح تحليـل شـامل دو طيـف خـرد و  .)singer, 1961:77( شود ياد مى )Level of analysis(لتحلي
كاربست سطح تحليـل ايـن اسـت . های اجتماعى هستند كالن است كه دو سر طيف پژوهش

يك از كـارگزاران و كنشـگران  پـرداز و تحليلگـر كـدام كند در نگـاه نظريـه كه مشخص مى
منـد هسـتند  ها زمينـه اولويت برخوردارند، زيرا پژوهش حاضر در زمينه پژوهشى مورد نظر، از

در يك زمان و مكانى ممكن است سطح تحليـل اند؛ يعنى  وابستهرو، به زمان و مكان  و از اين
د و در زمـان و ناولويـت باشـ دركل مورد توجه متفكـر باشـد و از منظـر وی عناصـر خاصـى 

  .دناشضروری بو عناصری ديگر سطح تحليل خرد  ی،مكان ديگر
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ای يـك  های علوم انسانى وجـود دارد و هـر روش و نظريـه اين مسئله در بسياری از شاخه
تـوان  شناسى مـى برای نمونه، در جامعه ؛پندارد فرض مطلوب مى عنوان پيش سطح تحليلى را به

روابـط  رشته علمىدر . اشاره كرد) اصالت جامعه(يا كالن ) اصالت فرد( به سطح تحليل خرد
الملـل  اصلى منازعه در روابط بين خاستگاهعنوان  ها عامل انسانى را به نيز برخى نظريه الملل بين

، )سـطح تحليـل ملـى(هـا  ملـت -  دولت ،برخى ديگر .)سطح تحليل فردی(اند  شناسايى كرده
، و در نهايـت )123: 1394دهقانى، () سطح تحليل سيستمى(الملل  ساختار نظام بين ،ها برخى نظريه

الملـل را ناشـى از مجادلـه ميـان  موجـود در روابـط بـين های همجادلـهستند كه هايى نيز  نظريه
نـه  ،داننـد هـا مـى الملـل كنـونى را، تمـدن داننـد، زيـرا عامـل اصـلى در نظـام بـين ها مـى تمدن
 .)Hall and Jackson, 2007 ؛1378 هانتينگتون،: نك( های ملى دولت

پرداز به جهـان  يه نگاه و گستره نگاه نظريهسطح تحليل منظری است كه زوا بنابراين،
 قرار دهد» فرد«پرداز سطح تحليِل خود را  اگر نظريه رو، از اين. كند اجتماعى را تعيين مى

برای وی حفظ فرد و بهبود وضعيت  طور طبيعى به، )پرداز از فرد به تعريف نظريه وجهتاب(
خـواه دنيـوی محـض و خـواه اخـروی (به سـعادت رسـاندن فـرد  ،بهتر بيانفعلى او يا به 

پـرداز سـطح تحليـل  اگـر نظريـه. پردازی خواهد كـرد نظريه) محض و يا جمع بين هر دو
وضـعيت  ،قـرار دهـد) ملت يا امـت ،پرداز از جامعه بسته به تعريف نظريه(خود را جامعه 

سيدن به وضـعيت مطلـوب را توصيف و تبيين كرده و برای ر) امت يا ملت(فعلى جامعه 
اگر  .تداشنظر خواهد ر يك كل د مثابه بهرا پردازی خواهد كرد و سعادت جامعه  نظريه
قـرار دهـد، حـل ) متشكل از دولت و ملت( پرداز سطح تحليل خود را نظام سياسى نظريه

در . نظام سياسى و به وضعيت مطلوب رساندن آن را هدف قرار خواهد داد های دشواری
وضعيت فعلى  ،پرداز سطح تحليل خود را تمدن قرار دهد و در نتيجه نظريه بسا هچ ،نهايت

آن را بررسـى  های دشـواریها و همچنـين  و مزايا، فرصت كندتمدن موجود را توصيف 
ايـن امـر . كنـدپـردازی  و برای رسيدن به وضعيت مطلوب در گستره تمدنى نظريـه نمايد

 برگزيـده،كر بر اسـاس سـطح تحليلـى كـه های اساسى متف سبب خواهد شد نظام پرسش
ــه دامدر هــر كــ. تنظــيم شــود ــى نظري ــن ســطوح تحليل ــرداز تعريفــى از  از اي و » خــود«پ

  .آن نظريه خود را بيان خواهد دادو بر اساس  ارائه كرده» ديگربودها«
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 ،در ايـن مقـام. گـردد شناسى برمـى هستى ويژه بهاتخاذ سطح تحليل به مبانى فرانظری 
هـای  در گـام نخسـت بايسـتى بـه پرسـش ،سـطح تحليـل برگـزينيم عنوان بهاگر تمدن را 

هايى كه امكان شناخت و روش شناخت پديده را برای  پرسش. شناسانه پاسخ دهيم هستى
نخستين پرسش ايـن اسـت كـه تمـدن چيسـت؟  ،شناسى در زمينه هستى. كنند ما ميسر مى

. آيـد مـى  شـمار كه يك پرسـش اساسـى بـهيعنى پرسش از چيستى و ماهيت تمدن است 
رهنمـون » غيرمتمـدن«و » متمـدن«تواند ما را به فهم تفاوت بنيادين ميان  ماهيت تمدن مى

بـرای نـوع نگـاه  گامدهد، نخستين  پردازی با تعريفى كه از تمدن ارائه مى هر نظريه. شود
  . دارد روی آن را بر مى خود به تمدن و مسائل پيش

هـايى  گيری يك تمدن چـه مؤلفـه اين امر پرداخته شود كه در شكلسپس بايستى به 
هـا  اند و اينكه اين مؤلفـه ها در ساخت يك تمدن كدام ترين مؤلفه مشاركت دارند و مهم

بـرای مثـال،  ؟خواهند داشت ىايههای مختلف تمدنى چه تمايز رغم شباهت، در حوزه به
در ساخت يك تمدن ... ، نژاد، زبان واقتصاد، فرهنگ، دين، اخالق ماننديى ها عاملاگر 

تواند نقطه كانونى و موتور محـرك سـاخت يـك تمـدن و  مى عاملكدام  ،دخيل باشند
همچنين مالك مقايسه و يا برتـری آن تمـدن بـا تمـدن ديگـر و يـا معيـاری بـرای تمـايز 

 )Presiding Idea( گـر از تعبيـر ايـده هـدايت ،در ايـن نوشـتار ؟باشـد يّـتمتمـدن از بربر
هـای  عاملاز  كـدامانتخـاب هـر . شود برای تبيين آن استفاده مى )2009(سيدحسين نصر 

  . گر تمدن، پيامدهای خاص خود را دارد ايده هدايت عنوان بهياد شده 
د پـرداز مىامـر اين ماهيِت ساختار تمدن است و به باره شناسانه در پرسش سوم هستى

گونـه،  ءيك امری شى مثابه بهرا بايستى شود؟ آيا تمدن  كه يك تمدن چگونه ساخته مى
 كه از آن به رويكرد جـوهرگرا )Condition( و يك وضعيت) Objective( محقق و عينى

)Essentialism( تـوان امـری فراينـدی  شود، در نظر گرفت يا اينكه تمدن را مـى تعبير مى
حال شـدن  ی دانست كه پيوسته درروندو ) Post Essentialism( )رويكرد پساجوهرگرا(

  .)See Hall and Jackson: 2007(است 
توان معياری برای سـنجش ميـزان و امكـاِن بقـا يـا علـت بازگشـت  آيا مى ،از سوی ديگر

سـنجش قـدرت  ،ديگـر نايـتمدن در صورت نابودی توسط نيرويى خارج از تمدن، و يا بـه ب
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سـنجش دربـاره تـوان  چگونـه مـى ،يك تمدن در عرصه عمل به دست داد؟ به عبـارت بهتـر
هـا و عناصـری توجـه  بايستى به چه مؤلفه ،كرد و در اين مقام پردازی نظريهقدرت يك تمدن 

 (2011) كاتزنشـتاين .پيتـر جـى» حوزه اعتبار تمدنىِ «با اقتباس از بحث  ،داشت؟ در اين نوشتار
 . ودشود تبيينى از اين امر ارائه ش تالش مى (2004) رندال كالينز» حوزه پرستيژ«و بحث 

نمـايى آن در علـوم  قـدرت واقـع سبباستفاده از سطح تحليل تمدنى به  گفتنى است
هـای متعـددی از آن بـه  تـوان نمونـه و مى )Hall and Jackson, 2007: 4( اجتماعى مرسوم است

گيـری از سـطح تحليـل تمـدنى بـه نگـارش  از بـارزترين آثـاری كـه بـا بهـره. دست داد
ابـن خلـدون كـه در عـالم  المقدمه )الف: های زير اشاره كرد نمونهتوان به  اند مى درآمده

اثر مشهور فليكس كانتسـنى ) ب ؛اسالمى مشهورترين اثر تحليلى با رويكرد تمدنى است
)Feliks Koneczny 1962-(  ــا عنــوان ــاره ب  On the plurality of the) هــا تکثــر تمــدندرب

Civilizations)  كننده بقا  مدن مطلوب كه تضمينمعياری برای ايجاد يك ت كوشد مىكه
 پایـان تـاریخ )دو ) 1378( گتوننساموئل هانتي هـای برخورد تمدن )؛ جآن باشد ارائه دهد
كه با استفاده از سطح تحليل تمدن به مقوله نظـم و آينـده آن  (1992) فرانسيس فوكوياما

های پيشـنيان نظری از كار ىاستخراج چارچوباين، با وجود . اند در جهان معاصر پرداخته
تحليـل تمـدنى بـر اسـاس بايد . ندكرو كمك شايانى  های پيش تواند در تحليل پديده مى

های نظريه تمدن طراحـى شـود كـه ايـن نظريـه مفـاهيم محتـوايى و  و بنيان ها پيش فرض
  .كند های خاص خود را مطرح مى پرسش

 ماهيت تمدن. 2

صـورت گرفتـه آن  زا یهای بسـيار فرهنگ از واژگانى است كه تعريف ومتمدن همانند مفه
مجادالت لغوی در باب تعريف تمـدن و همچنـين تمـايز آن بـا فرهنـگ  بهرو،  است و از اين

تـوان بـه دسـت داد  مى -  عنوان كليت به -  های متفاوت تمدن آنچه از تعريف. يمشو ارد نمىو
نيسـت كـه باشـد فضای ادراكى  ى كه ويژ�محض اين است كه تمدن تنها يك مفهوم انتزاعى

در مقام تصور ذهنـى فـراز و فـرود داشـته باشـد، بلكـه تمـدن  تنهاهای متفاوت از آن  تعريف
اسـت و قابليـت تعريـف عمليـاتى و مـرتبط مفهومى است كه با عرصه عمل و كـنش انسـانى 
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بنـابراين، ايـن پرسـش . ترو، در فضای عملياتى نيز اثرگذار اس از ايند و شدن را دار انضمامى
تـوان  ايـن امـر قابـل فهـم اسـت كـه آيـا مـى ، پـس ازيا تمدن امری واقعـى اسـت يـا نـهآكه 

 نخسـت ،ها هايى را از درون مفهوم تمدن استخراج كرد يا خير؟ برای كشف اين ارزش ارزش
 الزم است مشخص كنيم كه يك تمدن چه محتويـاتى دارد؟ و ثانيـاً مرزهـای آن كجاسـت؟

(Jackson, 2010: 176-177) . سـازد مـىفراهم  برای مااز تمدن را مندی نظری  بهرهاين مفاهيم امكان .
نـيم كبهتر است توجه خود را به اين امر معطوف  ،ها تمدن چيستىز بر كبه جای تمر ،رو از اين

مـدن ، زيـرا هـر تعريفـى از ت)Hall and Jackson, 2007: 15( ه مفهـوم تمـدن چـه كـاربردی داردكـ
. سـازد مثابـه يـك علـم را ضـروری مـى پژوهـى به و اين امر لزوم تمدنای دارد  ويژهپيامدهای 

هـای خـاص ارائـه  های متفاوت از تمدن نيز بر اسـاس ويژگـى از تعريفگفتنى است هركدام 
هـا نيـز بـه  برخـى تعريف و نگاهى كالن بـه تمـدن دارنـد ،هنگام تعريفبه برخى . شده است

با وجـود ... . كنند و های تمدن را مطرح مى برخى شاخصه ؛مدن اشاره دارندترين عنصر ت مهم
  .شود بررسى مفهوم تمدن ارائه مى برایتعريف از تمدن  ينچنداين، در ادامه 

ميرابئـوی . سازی شـد از نيمه دوم قرن هجدهم، در فرانسه ابداع و مفهوم» تمدن«واژه 
 خانه ى با عنواندر كتاب) پدر و خطيب مشهور انقالب فرانسه( (Mirabeau the Elder) اول

ای اسـتفاده  بـرای توصـيف جامعـه» تمـدن«، از واژه جديد )1756( رفتار با مردم: دوست
در ايـن . )Mazlish, 2004: 14(كرد كه در آن قوانين مدنى جايگزين قوانين نظامى شـده بـود 

جـايگزين  ،)گيـری از پـايين تصـميم( ىجمعى برآمده از جامعه مدن های تصميم ،تعريف
شـده اسـت؛ يعنـى جامعـه متمـدن ) گيری از بـاال تصميم(قوانين برآمده از قدرت محض 

از قـوانين مـدنى بحـث بخشى بـه حيـات اجتمـاعى  ای است كه در آن برای سامان جامعه
تعريـف بـود كـه حاكميـت قـوانين  الگـویبر اساس همين  بسا چه. نه قوانين نظامىشود، 

  .دشالهى نيز خارج از چارچوب تمدن در نظر گرفته 
. )1026: 1383مردن، (ترين ساختار هويت فرهنگى است  گسترده در تعريفى ديگر، تمدن

ای  هـای انسـانى كـه بـا مجموعـه تـرين گـروه بندی گسـترده برای طبقه ،در اين معنا تمدن
شوند به كـار  شناختى، فلسفى، تاريخى و اجتماعى شناخته مى های زيبايى منسجم از سنت

اروپـای قـرن در  ،گيرد قرار مى» ديگری«در مقابل » خود«كه در آن اين تعريف . رود مى



109  

 

 

ن 
د

تم
 به

به
ثا

م
 

ل
لي

ح
ح ت

ط
س

  

 ،در ايـن نگـاه. هجدهم و نوزدهم با هدف ايجاد معياری برای سنجش جوامع ارائـه شـد
 ان عصر روشنگری و مدرن بـودی اروپايى دورها سنتكه برايند  - مفهوم اروپايى تمدن

های اجتماعى و فكری دانسته شـد كـه معنـای ضـمنى آن برتـری تمـدن  علت پيشرفت -
. ملت و دانش متجلى شد - رومى و مدرنيته بود كه در دولت - اروپايى، با ميراث يونانى

به اين انديشه معنا بخشيد و به روشـى تبـديل  ،»ديگر« عنوان بهخارج از تمدن  افرادتعيين 
 .)1027-1026: 1383مردن، ( شد مىآن به مناطق و مردمان جهان نگريسته  درونشد كه از 

پـردازان تمـدن، دو تعريـف از تمـدن ارائـه  تـرين نظريـه فوكوتساوا يوكيچى از مهـم
به يعنى  ،كند مىافزايش آنچه كه انسان مصرف  كه بهمعنای محدود  تمدن به. 1 :دهد مى

مـاّدی معنای گسترده كه در كنار رفـاه  تمدن به. 2 نظر دارد؛ افزايش صورت مادی تمدن
زندگى بشری را به مرتبه  تا كند روزانه، به پااليش معرفت و پرورش فضيلت نيز توجه مى

سطح مادی و سطح معنوی كـه : ؛ يعنى او برای تمدن دو سطح قائل استباالتری بكشاند
كند و بر اساس نيازهای  موتور محرك تمدن عمل مى مثابه بهتحقق تمدن است و  زيربنای

وی معتقد است معرفت و پرورش امری . دهد های مادی تمدن شكل مى موجود به صورت
ايـن در . )120-119: 1379يوكيچى، (شود  تدريج حاصل مى و به نياز داردآموزش  بهاست كه 

و معنوی تشكيل شـده اسـت كـه بخـش معنـوی تمدن از دو بخش كالن مادی ، تعريف
در سـطح (شريعتى نيز در تعريفى مشابه  على. كند مثابه موتور محرك و زيربنا عمل مى به

ها  ست از مجموعه ساختها كلى عبارت معنای بهتمدن «: گويد يوكيچى مى همچون) كالن
در مقام ساخت يز وی ن. )5: 1، ج1368شريعتى، ( »های مادی و معنوی جامعه انسانى ندوختهاو 

. ردكـه وسايل زندگيش را مـدرن كنه اين ،بايد انسان را تغيير داد«: گويد انسان متمدن مى
االهـا، مسـلماً كشدن برای مصرف آن  خاطر سازش و آمادهه وقتى وسايل عوض شود، ب

فقـط ذوق مصـرف  ،شـود ولى بينش انسان عوض نمـى ،شود مقدار عوض مى كانسان ي
هر جامعه متمدنى ماشين، برق، تلويزيون و هواپيما و اسلحه دارد،  .گردد انسان عوض مى

آلكـس . )8: 1368شـريعتى، (» متمـدن نيسـت حتمـاً  ،ا را داشته باشـدهه اينكايى  اما هر جامعه
يك قانون اسـت  ،اند در ميان قوانينى كه بر جوامع انسانى حاكم«گويد  دوتوكويل نيز مى

هـا متمـدن شـوند و  برای آنكه انسان: تر است تر و روشن قيقهای ديگر د كه از همه قانون



110  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

اندازه افزايش سطح برابری  نيز به» ها پيوستِن انسان هم هنر به«همچنان متمدن باقى بمانند بايد 
دوتوكويل نيز دو مقولـه مـادی و  ،در حقيقت. )11: 1382هانتينگتون، : به نقل از(» آنها رشد يابد

  .دهد مى) بستگى هنر هم( ل است و اهميت را به سطح معنویمعنوی را برای تمدن قائ
 ىميواژه همـواره بـا مفـاهايـن روشن شد كه پيشين از تمدن، ی ها تعريفه با توجه ب

مـرتبط  ىجامعـه انسـان ىن، فرهنـگ، امپراتـوری و حتـيشرفت، توسعه، ديجامعه، پ مانند
در يـك  اگـر ،براساس تعريف يوكيچى و شـريعتى بنابراين،. )O’ Hagan, 2007: 15( شود ىم

گستره تمدنى، عناصر مادی بر عناصر معنوی و روحانى مقـدم شـوند، هـدف تمـدن كـه 
تـوان  نمـى ،پااليش معرفت و پرورش فضـيلت اسـت محقـق نخواهـد شـد و در حقيقـت

تـوان گفـت تمـدن در درون خـود يـك  مـى ،در نتيجه. مدعى تشكيل تمدن حقيقى شد
ُ  .ت اسـت و تغييـر در جهـت تكامـل را بـه همـراه داردمفهوم مثب عـد ايـن تكامـل در دو ب

آن بـا توجـه  یه معنـاكاست  ای دهيچيتمدن واژه پ ،در نتيجه. معنوی و مادی خواهد بود
  .يابد مىامل كرده و تكر ييتغموجود،  ان و بافتكبه زمان و م

 گر تمدن ايده هدايت. 3

هر تمدن است كـه از  مؤلّفهترين  كشف مهم پژوهى تمدندر های اساسى  يكى از پرسش
سيد حسين نصـر در حـوزه مطالعـات تمـدنى ايـده . شده است يادهای مختلفى  آن به نام

. )Nasr, 2009: 9(كـرده اسـت را مطرح  (Presiding Idea of Civilization)گر تمدن  هدايت
ك برخوردار است كـه تمـدن گر و موتور محر هر تمدنى از يك ايده هدايتبه باور او، 

هر تمدنى بسته بـه تعريفـى كـه از خـود و ديگـری . دهد قرار مىشدن  تمدن در جهترا 
 »روحى«عنوان  را به» گر ايده هدايت«نصر . كند گر را تبيين مى ايده هدايت ،دهد ارائه مى

)Spirit (ای  همهدی مظفری نيز همانند نصر بـه مقولـ. كند سازد معرفى مى كه تمدن را مى
معيار تمدن چينى با معيـار . هر تمدنى معيار خودش را دارد«: پردازد به نام معيار تمدن مى

گونه كه معيار تمدن اروپايى با معيـار تمـدن  درست همان ؛كند مىاوت فتتمدن اسالمى 
 .تر، معيار هر تمدنى بيانگر كـارت شناسـايى و دی به عبارت ساده. كند مى اوتفتهندی 

افزون بر آن، معيار تمدن مالكى بـرای تعيـين ايـن نكتـه . آن تمدن است) DNA. (ای  . ان
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 ،در يـك تمـدن» غيرمتمدن«. است» متمدن«و چه كسى » غيرمتمدن«كه چه كسى است 
  .(mozaffari, 2002: 47) »در نظر گرفته شود و برعكس» متمدن«تواند در تمدن ديگر  مى

عنوان ايده  ای به كه پذيرش هر مقوله يابد مىپرداختن به اين امر از اين جهت اهميت 
دهى بـه تمـدن خواهـد  گر و قلب تمدن، پيامدهای خاص خود را در فرايند شكل هدايت
 ،قلـب تمـدن باشـد - مانند رويكردهـای ماركسيسـتى - برای نمونه، اگر اقتصاد ؛گذارد

لـوب رفت از آن و رسيدن بـه وضـعيت مط مسائل متفاوتى طرح خواهد شد و برای برون
در تجربه تاريخى و مجادالت ميان اتحاد جماهير  كه گونه همان ؛پردازی خواهد شد نظريه

اگـر ديـن . ترين سطح خود نمايان شـد شوروی و اياالت متحده امريكا اين نگاه در عالى
های دينى متعددی باشيم و  قاعده بايد شاهد ظهور تمدنبنا به گر تمدن باشد،  ايده هدايت
اگـر  ، ولـىهايى را بنا كرده باشد اساس قواعد و هنجارهای خاص خود تمدنهر دين بر 

های  ظرفيّتبايد با توجه به  ،گر تمدن در نظر گرفته شود عنوان ايده هدايت زبان يا نژاد به
) الهياتى يا مدنى( اگر اخالقهمچنين . باشيم ى خاصهر زبان يا نژادی شاهد تحقق تمدن

  .مدن باشد، تمدن متفاوتى را تجربه خواهيم كردگر ت و ايده هدايت خاستگاه
سيدحسـين نصـر و  ،)Mirabeau the Elder( ميرابئـوی اول ماننـدبرخـى انديشـمندان 

داننـد و اولويـت را بـه ايـن امـور  هـا را امـور معنـوی مـى گر تمـدن يوكيچى ايده هدايت
، منبـع شـود مىر ب نرمـى و لطافـت در رفتـاسبدين  از آنجا كهميرابئو،  از منظر. دهند مى

 ،گـر از منظر سيد حسين نصر ايده هدايت .)Mazlish, 2004: 14( رود مىاصلى تمدن به شمار 
 راايـن ايـده . )Nasr, 2009: 12-16( سـازد تعريف انسان متمدن از غيرمتمـدن را مشـخص مـى

گـر، امـر  هـای سـنتى ايـده هـدايت در تمدن. كند تعريف مى) عام آن معنای به( يك دين
توانـد تعريفـى متفـاوت از  بر اساس اين ايده، هر حوزه تمدنى مى. متعالى و معنوی است

 ه گذشـتكـچنان. تمدن و انسان متمدن ارائه دهد و همـان را معيـار ارزيـابى خـود بدانـد
تمدن «: دهد شخصى مى یها فضيلتن شد مىيوكيچى نيز تقدم را به امور روحانى و عمو

تغييـر  تـدريج بهر آن روابط بشری در جهـت بهترشـدن كند كه د فراشدی را توصيف مى
  .)119: 1379يوكيچى، (» گيرد كند و شكل و شمايل معينى به خود مى مى
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برآمـده از جامعـه مـدنى، در مقايسـه بـا ) سكوالر( از منظر كانتسنى اخالق مدنى و عرفى
يـك تمـدن را  یتوانـد بقـا ترين عنصری اسـت كـه مـى مهم... اموری مانند دين، زبان، نژاد و

ايـن . )Koneczny, 1962( هـا باشـد ند و موجـب برتـری آن در مواجهـه بـا ديگـر تمـدنكتضمين 
از منظـر كانتسـنى يـك . به تعريف ميرابئوی اول از تمدن شـباهت دارد ،تعريف از قلب تمدن

در تمدن مسيحيت التين محقق شد و اروپای مدرن هـم بايـد  ،تمدن در گذشته مطلوبنمونه 
وی تمـدن  ،بـه ديگـر بيـان. برگيـردها همـين امـر را  تال نشدن به مشكالت ديگر تمدنبرای مب

نهد كه بر يك اخالق سكوالر مبتنى بر جامعـه مـدنى  مسيحيت التين را از اين جهت ارج مى
معنای  بـه ،سـازی ترين عنصر در فراينـد تمدن عنوان مهم انتخاب يك پديده بهالبته . ابتنا داشت

چنانچه ميرابئوی اول بر اين امر تصريح دارد كه دين از ايـن  ؛ر و منابع نيستانكار ديگر عناص
توانـد  مـى ،كننـده آداب و رفتارهـای مـدنى افـراد در جامعـه باشـد تواند تعـديل جهت كه مى

  .)Starobinski, 1993: 3. quted in Mazlish, 2004:14( عنوان منبع تمدن باشد به
معيار اصلى متمـدن و  ،مدن اروپايى مدرن ارائه شدبرخى ديگر مانند تعريفى كه از ت

رو،  ه در غـرب مـدرن شـكل گرفـت؛ از ايـندانند ك يزی مىچ را هرآنبودن غيرمتمدن 
تمدن مبتنى بر فلسفه  ينانا. تمدن استآغاز و انجام مدرنيته از آن جهت كه مدرنيته است، 

ای  مسئله ولىاند،  مدن دانستهصنعتى را بهترين نمونه ت یاه مادی غرب و برآمده از انقالب
مقوله  ،و با تعريف اروپايى از تمدن ارتباط دارد تمدن مهم استگر  ايده هدايت رهكه دربا

، زيرا اين استنظم تمدنى در سطح جهانى  �زنند عنوان امر برهم گر به تعميم ايده هدايت
اين باور است كه سيدحسين نصر بر . شود ها مى وگوی تمدن دهى مانع تعامل و گفت تعميم

گر  دهى ايده هدايت ها با تعميم گويد غربى وی مى. ايده هدايتگر تمدن را نبايد تعميم داد
 .)Nasr, 2009: 15( اند غرب شده وگوی جهان اسالم با خود مانع گفت

ايـن  .جنبش رمانتيك به چـالش كشـيده شـدآغاز از سوی البته اين ديدگاه در همان 
هنجارهـای  كوشد به مىشود و  مى مراقبتقوانين جهانى  باكه ا رجنبش ايده دنيای عينى 

متفكـران رمانتيـك بـه ذهنيـت و يگـانگى . كنـد رد مى دست يابد جهانى قانون و اخالق
هر فرهنگ ملِى خاص هدف و سرنوشت مخصوص به خود را . دادند اهميت بيشتری مى

فرانسـه و  در (Michelet) در آلمان، ميشـلِ  (Herder)درهر مانندمتفكرانى . در تاريخ دارد
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فكری را مطـرح  بودن روشن شمول در انگليس اين ديدگاه مخالف با جهان (Burke) برك
شـدن را  ده مـدرنيـدر غـرب، پد ىر تمـدنكـتف ،ديگـرعبـارت بـه . )Cox, 2002: 2( كردند

 هنسـخ كـه ىغربغرب و تمدن ويژ�  یا دهيپد ىعنيداند؛  ىبودن اروپا م يىمحصوِل استثنا
 يىادگرايـبن نوعى بـهايـن امـر، . سـه شـونديبـا آن مقا تـا ستها گر فرهنگيد برای ىاصل

در ای كـه  گونه به ؛آورد ىهمراه م انجامد كه در خارج از غرب استعمار را به مى ىفرهنگ
از اسـالم و  ىمنفـ یريهـای فعـال، بـه اشـاعه تصـو يكـى از تمـدن عنوان بهجهان اسالم، 

سبب شد كه نوعى تناقض در رفتار برآمده از تمـدن  و )Pasha, 2008: 66(جاميد انمسلمانان 
امـا در خـارج از  ،شـد مىكه در اروپـا مقـررات متمدنانـه اجـرا  ؛ بدين گونهشكل بگيرد

ها در  انقياد درآوردن ملتبه ها به تحميل فرهنگ خود از طريق  اروپايى. اروپا چنين نبود
اين امـر  ،در نتيجه و )1026-1027: 1383مـردن، ( ی روی آوردندهای استعمار قالب امپراتوری

  .شكل بگيردبحرانى گر آن  سبب شد در معنای تمدن و ايده هدايت
ابزاری بـرای مقايسـه، تعامـل،  مثابه بهد توان مىتمدن  گرِ  توجه به ايده هدايت بنابراين،

ــراهم آورد ميــان های هوگو و حتــى كشــف علــت منازعــ گفــت ــده ، زيــرا تمــدنى را ف اي
. شـود از يكـديگر مـى ها تمدنهويت تمدنى است كه سبب تمايز  �گر توليدكنند هدايت

 ،دهنده تمدن و به عبـارت بهتـر محقق نخست بايستى عناصر و منابع تشكيل ،در اين ميان
مثابه  يك از عناصر به را بشناسد و سپس تعيين كند كه از منظر وی كدام 1»هويت تمدنى«

بـودن را از دسـت  كند كه با نبـود آن تمـدن معيـار تمـدن ر تمدن عمل مىگ ايده هدايت
  .يابد دهد و هرگز تحقق عينى نمى مى

                                                         
در كنـار گر تمدن بدون بحث از هويت تمدنى ناقص است، شناخت هويت تمدنى  چند بحث از ايده هدايت هر. 1

تـرين كـارويژه  های تحليلى نظريه تمـدن را افـزايش خواهـد داد؛ بـرای مثـال، مهم گر تمدن قابليت ايده هدايت
ها در سطوح  ها و عالقه دهى هويت الملل اين است كه منبع مهمى برای شكل مفهوم هويت تمدنى در روابط بين

ها در عرصه سياست جهانى به  ابى بازيگران و بازیشود و برای ارزي ای و فردی شمرده مى منطقه مختلف جهانى، 
الملـل مـورد توجـه  كـه در روابـط بـين) كالن، ميانه و خرد(به بيان ديگر، سه سطح تحليل . شود كار گرفته مى

تـوان بـا اسـتفاده از چـارچوب تمـدن  رو، مى گيرند و از اين تحليلگران است، تحت تأثير هويت تمدنى قرار مى
رو برخـى از متفكـران از  از ايـن). Hall and Jackson, 2007: 16(الملل ارائه كـرد  روابط بين تحليل استواری از

 (See: Jackson, 2007: 33-50). اند الملل سخن گفته مثابه فرابازيگر در روابط بين تمدن به
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  رويكرد گفتمانى در برابر رويكرد شىءگونه  به تمدن .4

پرسش ديگر ماهيت تمـدن  ،گر و شناخت آن پس از تعريف تمدن و پرداختن به ايده هدايت
آيا تمدن يـك وضـعيت اسـت يـا فراينـد؟ شـايد . مثابه يك كل است به لحاظ ساختاری و به

های تمـدن بازگشـت داد، زيـرا  تمدن را به شاخصه بارهاين دو ديدگاه در پيدايشبتوان علت 
 راهمفـهايى است كه امكان تفسير آن به امری ايستا و ثابت را  سو محمل ويژگى تمدن از يك

بـودن آن  تحـول و پروسـه ،هـای ديگـری دارد كـه بـر تغييـر ويژگى ،كند و از سوی ديگر مى
قـدرت اسـت و در ايـن  نمادينترين آن مقوله رقابت بر سر منابع مادی و  كه مهم داللت دارد

هـا  تمـدن ،بـه ديگـر بيـان. نـدك ها تغييـر مـى در طول زمان قدرت و ثروت افراد و گروه ،نزاع
هـايى ثابـت و معـين  ه مقولـهكـرسـد  زاران فرايند هستند، اما در عمل بـه نظـر مـىل از هكمتش

ايـن پرسـش  .)Hall and Jackson, 2007: 10(ه بايـد حـل شـود كـهستند و اين همان معمـايى اسـت 
  .شود بار مىكه پيامدهای متعددی بر آن  داردرو اهميت  شناختى از اين هستى

در نظـر  (Dispositional)  گونه ءامر محقق و شىمثابه يك  رويكرد نخست، تمدن را به
هر تمدنى يك ذات و  ،در اين رويكرد. شود را تعبير مىگگيرد از آن به رويكرد جوهر مى

 ناپذيرنـد های ثابتى برخوردار اسـت كـه ايسـتا و تغييـر ويژگىاز  ،و در نتيجهدارد جوهر 
)Hobson, 2007: 15( منسجم و يكپارچه است كه  مالً تمدن يك برنامه فرهنگى كا ،در نتيجه

مراتبـى سـازماندهى شـده اسـت كـه  های كانونى خود به نحـو سلسـله حول محور ارزش
از  .)Katzenstein, 2010: 1-2( سـتها از تمـدن كـداممعنای ارائه يك معيار واحد بـرای هـر  به

مى يكه مانع تعامل آنهاست و ميان آنها دشمنى دا دارندبنيادينى  هایها تمايز رو، تمدن اين
هـا  وگو ميـان تمـدن آميـز و گفـت اساسـاً بحـث از رابطـه صـلح ،وجود دارد و در نتيجـه

بارزترين نمونـه رويكـرد . اصل اولى ميان آنها جنگ است ،معناست و در اين صورت بى
 Hall and( مشاهده كردهای ساموئل هانتيگنتون و فوكوياما  توان در نوشته جوهرگرا را مى

Jackson, 2007: 1-2(  هـا و پيـروزی يـك  تمـدن هميشگى ميـانثمره رويكرد جوهرگرا نزاع
ها بتوانند در كنار يكديگر تعارف  گونه نيست كه تمدن هاست و اين تمدن بر ديگر تمدن

هـا  و ايـن هويـت دارد ىها هويت تمدنى خاص تمدنى داشته باشند، زيرا هر يك از تمدن
نـه در  ،گيـرد ساز هستند و در اين تحليِل گفتمانى، خود در برابر ديگری قرار مـى غيريت
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  .كنار ديگری
تمـدن در ايـن . شـود اسـتفاده مـى) ها يعنى تمدن(شكل جمع آن  بهدر اين رويكرد تمدن 

رو، معيـاری بـرای تمـايز  و از ايـناسـت منـافع  هويـت و ها، هرويكرد راهى برای تعيـين عالقـ
مثابـه ظرفـى اسـت كـه  در ايـن رويكـرد تمـدن به ،در حقيقـت .شود ر نظر گرفته مىجوامع د

ايـن نگـاهى اسـت كـه امـروزه  (Hobson, 2007: 16-17)شوند  محتويات آن بر اساس آن تفسير مى
 نيـزچنانچه در تعريـف ميرابئـوی اول و  ،و در حقيقتاست تمدن غربى آن را برجسته ساخته 

كه بـه مفهـوم اروپـايى از تمـدن مشـهور  گذشتغرب به تمدن  تشريح سيمون مردن از نگاه
انتقال مفاهيم فرهنگى و مباحث مربوط بـه توسـعه سياسـى  ،ها ن تمدنايمامكان ارتباط  ،است

كنـد و  غربى و بربر شرقى تقسـيم مـى اين نگاه جهان را به دو بخش متمدن. پذير نيست امكان
رو، تـالش  بيند و از ايـن مى» متمدن«و» تر متمدن« ۀدوگان اترين حالت جهان را ب بينانه در خوش

در ايـن . ندبكشـانشـدن  ها را به سـمت اروپـايى ديگر ملّت... د كه با ابزارهای استعمار ووش مى
امكـان تعامـل  هرگـزی اسـت كـه ا گونه قرارگرفتن خود در برابر ديگری به ،تمدناز تعريف 

 .)Hobson: 2007: 16-17؛ 1027- 1026: 1383مردن، : كن(ميان اين دو وجود ندارد 

شـناختى خـاص خـود را  شـناختى و روش شناختى، پيامدهای معرفـت اين نگاه هستى
گونـه در نظـر  ءيك امر محقق و شى مثابه بهتمدن، اگر آن را  هدر مقام تحليل پديد. دارد

تـوان آن  از آن مـى گذرپس از  اوالً،تاريخى خواهد شد كه  یامر مثابه بهتمدن  ،بگيريم
بنابه قاعـده رشـته نخواهيم داشت و » علم تمدن«علمى به نام  ،در نتيجه و كرد بررسىرا 

تـرين حالـت تمـدن  بينانـه شناسـى اسـت و در خـوش تمـدن دار عهـدهتاريخِ تمدن  علمى
ای از رشــته مطالعـات تــاريخى خواهـد بــود و مطالعـات نظــری تمـدن و يــا  زيرمجموعـه

بنابراين، ايـن مجادلـه كـه . عات تاريخ تمدن نخواهد يافتپژوهى مصداقى جز مطال تمدن
 ،ا از يكديگرنـددعلمى جـ دو اينهاست يا اينكه  تاريخ تمدن بررسىآيا مطالعات تمدنى 

ثابـت و ايسـتا  ،اگر تمـدن امـری عينـى. داردريشه شناختى به مقوله تمدن  در نگاه هستى
را ) فرايندیرويكرد يعنى ( دوم كه اگر رويكرد باشد، تمدن همان تاريخ است، در حالى

هـا  امكان تعامل ميان تمدن ،ثانياً  ؛با قواعد خاص خود خواهد بود ىتمدن علم ،برگزينيم
وجود نخواهد داشت، زيرا هر تمدنى هويت تمدنى خـاص خـود را دارد و از آنجـا كـه 
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ها متمـايز  نتمد ديگركه آن را از  )278: 1391اسميت، (ند ا ها اموری پيشااجتماعى اين هويت
امكـان  تنها نـهايـن هويـت . هاست ايجاد مرز مشخص ميان تمدن مثابه بهد، اين امر نكن مى

  .هاست علت برخورد تمدن ترين مهم ، بلكهبرد ن مىايمتعامل را از 
رويكـرد . گيـرد شدن در نظر مى حال امری فرايندی و در مثابه بهرويكرد دوم تمدن را 

گيـرد  های اجتماعى در نظر مى ای از فعاليت مجموعه مثابه بهای تمدن را  فرايندی يا رابطه
 ،درايـن رويكـرد .(Hobson, 2007: 150)اسـت و ثابـت نيسـت  دگرگونىدر حال  پيوستهكه 

بلكـه  ،مراتب اخالقى سخت باشد تمدن امری با معيار واحد نيست كه دارای يك سلسله
ميـان آنهـا  كـهد و متكثـری را جـای داده ای است كه در درون خود عناصـر متعـد مقوله

كم در ايـن  دست .نكنه ثابت و سا ستتمدن امری پويا ،در اين نگاه. برقرار استتعامل 
خـاص و  ىهـا پويـايى آنهاسـت و ايسـتايى وضـعيت اصـل اولـى در مـورد تمـدن رويكرد

و تغييرناپـذير  امـری ايسـتا تنهـاتمـدن  رو، از ايـن .(Hall and Jackson, 2007: 8) است يىاستثنا
بـودن تمـدن  فراينـد بـارهمازليش در. امكان تغيير و تبديل در آن وجود دارد ، بلكهنيست

 لزومـاً يـك فراينـد اسـت و  يـاحقيقت اين است كه تمدن يك فعل، جنـبش «: گويد مى
  .(Mazlish, 2004:15)» همواره در حال تغيير است

تمـدن  ،يـوكيچى و شـريعتى ، همچون تعريـفى كه از تمدن ارائه شدهاي تعريفدر 
يك پروسه در نظر گرفته شده است كه با توجه به فراگيرشدن فضيلت و معرفـت  مثابه به

امكــان ؛ يعنــى كنــد تمــدن حركــت مــى در جهــت شــده ياددر گســتره تمــدنى، اجتمــاع 
از تمـدن در تعريـف دوتوكويـل . در تمدن وجـود دارد و امـری ايسـتا نيسـت دگرگونى

افـزايش ايـن هنـر امری نسبى است و به ميزانى كـه تمدن  ،نيز» پيوستن هم هنر به«باعنوان 
سازی نيز  مسئله تمدن و تمدن ،در نتيجه. دهد تمدن نيز به بالندگى خود ادامه مى ،يابد مى

زا باشـد و از  ايـن فراينـد بايـد درون ،از منظر اين دسـته از انديشـمندان. امری نسبى است
. اسـت مهـمتحوالت درونى تمدن  رو، از اين. عكس هه بپايين به باال حركت كند نسطح 

ُ  وها اموری پويا هستند  تمدن ،در نتيجه عد مـادی و معنـوی اين پويايى در اثر رابطه ميان ب
 جنبهمادی و هم در  جنبههم در  برای حفظ پويايى تمدن بايستى ،بنابراين .شود مىايجاد 
  .)158: 1388يار،  مقصودی و تيشه( شودحفظ  آنپويايى  ،معنوی
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هـا  تمدن چگونگى رابطه مياندر گام نخست اصل ثابت و معينى در  ،در اين صورت
هـا در  تمـدن ، بلكـهنيست كه اصل بر جنـگ باشـد گونه اينوجود نخواهد داشت؛ يعنى 

نـوع واكـنش  ،مقام تعامل با يكديگر و برداشتى كـه از رفتارهـای تمـدن ديگـری دارنـد
ــا  خصــمانه( ــان تمــدنوگو گفــت ،جــهيتندر . ننــدگزي خــود را برمى) دوســتانهي هــا  ی مي

 ،مكمل همديگر باشـند و توانند در تعامل با يكديگر ها مى پذير خواهد بود و تمدن امكان
هـا  تمدن ديگريك تمدن در بقا و پيشرفت  یبقا ،در اين صورت. نه نابودكننده يكديگر

پيشرفت سرلوحه كار آنها خواهـد  جهترقابت در  ،خواهد بود و در اين صورت مكنم
در . ها تمـدن ديگـرپيروزی يك تمدن بر  در نهايتنه مجادله بر سر منابع و منافع و  بود،
 برخـوردار باشـد تـری گـر قـوی هدايت  هر تمدنى كه از انسجام بيشتر و ايده حالت،اين 

  .ن پيشى خواهد گرفتاديگراز  ،)حوزه اعتبار تمدنى(
تمدن در حـين و فراينـد  بررسىامكان ، فراهم شدن برداشت شناختى اين پيامد روش

امكان تبيين و تحليل چگونگى ايجاد يك تمدن مـا را بـه  ،بهتر نايبه ب. سازی است تمدن
 - ای رويكـرد غيرجـوهرگرا و پروســه، زيــرا شـود شـناخت سـاختار تمـدن رهنمــون مـى

ــا مــى رابطــه ــه م ــمدهــد كــه رابطــه  ای ايــن امكــان را ب عناصــر (ان تمــدن ن كــارگزاراي
ـــكيل ـــده آن تش ـــونگى ) دهن ـــيم و چگ ـــف كن ـــاختار آن را كش ـــذاری و تأثيرو س گ

عناصـر  ميـانپس از شناخت روابط و  یدر گام بعد. آنها را تبيين نماييم های تأثيرپذيری
ايـن امـر  .آن سـخن رانـد) Manipulate( مديريت داشتن يا نداشتنامكان  رهتوان دربا مى

سـازی بـا آن همراهـى و  آورد كه از ابتدای شـروع تمـدن فراهم مىاين امكان را برای ما 
سازی قرار دهيم تا بتوانيم آن را به سـمت  همدلى كنيم و خود را در معرض فرايند تمدن
ايـن پرسـش كـه آيـا  ،تـر بـه بيـان سـاده .تمدن دلخواه و وضعيت مطلوب هـدايت كنـيم

با اين  ،وژه در نظر گرفت يا نهيعنى آن را به صورت يك پر ،خلق كردتمدن را توان  مى
پيوسـته در حـال ای اسـت كـه  در اين نگاه تمدن پروسه، زيرا رويكرد قابل بررسى است

، بـودهای نسبى خواهد  سازی از مقوله تمدن و تمدن ،خواهد بود و درحقيقتدگرگونى 
ار را در اختيـ الزمو ابزارهـای  هـا همـه دانشاست و انسـان  دستاوردی انسانى تمدنزيرا 

  . )520: 1373سريع القلم، ( ندكيكباره تمدنى كامل را خلق  ندارد تا بتواند به
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شناسـانه اسـت، هـدف  اين رويكرد برخالف رويكرد نخست كـه فاقـد پيامـد غايـت
بـر آن مترتـب را شناسـى خاصـى  كنـد و پيامـد غايـت خاصى را برای تمـدن تجـويز مـى

در گسـتره ، زيـرا تمدن بايستى بيش از يك هدف مـادی باشـد ،در اين رويكرد. داند مى
شود تمدن حالـت يكپـارچگى خـود را از  ب مىسبكه  هستلفى تمخ یها كثرتتمدنى 
گفتمان درآيد  گستره تمدنى به صورت يك كالن شود مىآنچه كه موجب . دهدبدست 

و بلكه در غايتى است كه در خودآگاه تمدن  ،و حركت به سمت مطلوب را آغاز نمايد
های موجود در تمـدن  نظام وجود دارد وباور آن نظام اجتماعى، دين يا عقالنيت جمعى 

فرايند  توان گفت از اين مرحله است كه مى گذاردرست پس از  .گرايند مىنيز بدان سو 
شـود نظـام تمـدنى بـه انسـجام  تولـد ايـن غايـت سـبب مـى. سازی آغاز شده است تمدن

  .)88-87: 1388بابايى، (ستم اجتماعى برسد سي در نهايتاجتماعى و 
امـا ايـن همگرايـى  ،ها از يك همگرايـى و همگنـى حـداقلى برخوردارنـد بنابراين، تمدن

در آنهـا ه كـنيسـتند  هها همانند قبيل تمدن  .توان آنها را همگرا ناميد ضعيف است كه نمىچنان 
هـای ذاتـى  ه مغايرتكبل ،ل دهدكرا ش یای ساختار واحد اقتصادی و قبيله روابط خانوادگى، 

شود اجزای اجتماعى و تمـدنى زنـدگى از هـم مجـزا و متفـاوت  مى ببسها  موجود در تمدن
كـه بـه يـك غايـت خودآگـاه برسـد و  گرايد مىتعالى در جهت زمانى اين همگرايى ؛ دنشو

نـه اسـت و  هرج و مرج گونهنظم تمدنى نه يك وضعيت  و،ر اين از. سازی را آغاز كند تمدن
كه از يك مركزيت كلى برخوردار باشد، بلكه نظم  (hierarchical)مراتبى سلسله يك نظم

های  ها در درون خود از سلسله مراتب گونه كه تمدن ابينى است؛ به ايننتمدنى يك نظم بي
مراتبـى  سلسـلههرج و مرج گونـه و ها در ميانه وضعيت  تمدن ؛ يعنىمتعددی برخوردارند

دوران منازعـه ميـان امپراتـوری  ،شـود مـى آوردهه برای ايـن وضـعيت ك ای نمونه. هستند
بـا  .(Hall and Jackson, 2007: 7-8) تسيكاگاهارا تا دوران استقرار مجدد ميجـى در ژاپـن اسـ

ميان وضعيّت هرج و مرج ( بينابينوجود يك نظم  نيزها در تمدن و  توجه به وجود كثرت
مرنگ كها  در تمدن است كه در اين رويكرد حد و مرز ميان تمدن )مراتبى گونه و سلسله

رد كتوان تعيين  تمدن و تمدن ديگر مرز دقيقى نمى كي ميانه دين گونه كب ؛شود ديده مى
بـرخالف . ها آميختگى وجـود دارد و به لحاظ اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى ميان تمدن
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قـرار  كهـايى متـرو ديگر، در جزيـرهكـاز ي دایگاه جـ ها هيچ نگاه جوهرگرايان، تمدن
هـای مـرتبط بـا آنهـا همـواره در تبـادل و تعامـل بـا  ها و پروسه ه تمامى تمدنكبل ،ندارند

از  اسـت در مطالعـات تمـدنى،همين امر سبب شـده  .(Hall and Jackson, 2007: 7) ديگرندكي
منـاطقى  ،مراد از آن كهسخن به ميان آيد  (Geo-civilization) »ژئوتمدن«ای به نام  پديده

تعيـين تعلـق دو و  ا دانسـتن ايـندو امكـان جـ قرار دارنداست كه ميان دو تمدن مشترك 
وضـعيت  بـارهداوری در شيپ، رو از اين .(Wei, 2012) وجود ندارد هركدام به تمدنى خاص

های خود در  هر تمدنى با توجه به ميزان قابليت. ها منطقى نيست ن تمدنايمجنگ يا صلح 
ايـن  ولـىدارد، را قابليت بازيگری در محيط برامده از نظـم تمـدنى  ،ام تمدنى جهانىنظ

ميزان قدرت تمدنى به هر تمدنى بسته  ، بلكهكند بودن بازگشت نمى ها تنها به تمدن قابليت
آفرينى كند و اين امر هم در عرصه داخلى و هم در عرصـه جهـانى و  تواند نقش خود مى

  .يابد مىمصداق تمدنى  نايمهای  رقابت

 حوزه اعتبار تمدنى. 5

 :See)مثابه يك كنشگر در عرصه داخلى يا عرصه جهانى ظاهر شود  بخواهد به ىاگر تمدن

Jackson, 2007)  هـا باشـد ميزان قدرت تمدنى وی قابل مقايسه با ديگر تمـدنبرای اينكه و، 
بـه . قـدرت تمـدنى باشـدكننـده  های خاصى برخودار باشد تا بتواند تبيين بايد از شاخصه

نيـاز دارد كـه بايـد تبيـين هـای خاصـى  شدن به مؤلفه عبارت بهتر، يك تمدن برای تمدن
رنـدال كـالينز و ، يعنـى پژوه از مباحث دو متفكر تمدن مندی بهرهبا  ،برای اين امر. گردند

  1:شود تبيينى از قدرت تمدنى ارائه مى در ادامه كاتزنشتاين .پيتر جى
 Zone of) »حـوزه پرسـتيژ«تبيـين قـدرت تمـدن از اصـطالح  بـه منظـور رندال كالينز

prestige) گيـرد بهره مى  (Collins, 2004: 132-147) از اصـطالح نيـزكاتزنشـتاين .و پيتـر جـى 
مراد از حوزه اعتبار تمدنى و  .(Katzenstein, 2001: 151) بهره برده است» حوزه اعتبار تمدنى«

                                                         
چندگانـه نـوربرت توان بر اساس مدرنيته چندگانۀ ايزنشتاد و فراينـدها و عملكردهـای  همچنين اين بحث را مى. 1

  (Katzenstein, 2010: 3). الياس ارائه كرد
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اثرگذاری تمـدن اسـت كـه بـا اتكـا بـه قـدرت فرهنگـى صـورت يا قلمرو پرستيژ حوزه 
مثابه پرستيژی است كه يك يا چندين مركز فرهنگى  گيرد، زيرا از منظر كالينز تمدن به مى
های اين حوزه اعتباری بر بسياری از نيروهای متغير بيرون از خود نيز پرتو  جذابيت. دندار

بنـابراين، . كنند و در برخى ديگر نفوذ مى گذرند مىهای تمدنى  افكنده و از برخى حوزه
های تمـدنى  حوزه اعتبار تمدنى، گستره اثرگذاری هر تمدنى است كه با توجه به قابليت

ه كـاسـت وابسـته هـايى  رو، قدرت هر تمدنى به فعاليت از اين .است شدهبرای آن فراهم 
هـای حيـات  عرصـهاين امر بـر تمـامى  .دهد اهش مىكجذابيت و اعتبار آن را افزايش يا 

ل كهـای رفتـاری اعضـای ايـن تمـدن تحـت تـأثير آن شـ و پويش گذارد مىبشری تأثير 
توانند به عوامل اقتصادی يـا سياسـى تقليـل  های تمدنى نمى های سياست پويايى. گيرد مى

هـای  اين امر با نمونـه. بسياری دارندن اهميت ايمداده شوند، بلكه عوامل فرهنگى در اين 
شـود كـه در زمـان ضـعف يـا شكسـت نظـامى بـه لحـاظ اقتصـادی  ثبات مىای ا تاريخى

اما همچنان حوزه اعتبار تمدنى خود را با استفاده از منابع عظيمـى كـه  ،مانده بودند عقب
دنـد كردارای جـذابيت بودنـد حفـظ  بـرای بسـياری از مراكـز مسـلط اقتصـادی و نظـامى

(Katzenstein, 2011: 151-156).  
توليد و بازتوليد تمـدن در  )الف: حوزه اعتبار تمدنى دو كاركرد عمده دارد بنابراين،

 ،حـوزه اعتبـاری تمـدنى) ب ؛انـد يـاد كرده( گستره تمدنى كه برخى از آن به ژئوتمـدن
 نفـوذهـای  توان در قابليـت اين امر را مى .هاست تمدن ديگرسنجش قدرت يك تمدن با 

فرهنگـى  هـای فرآوردهكه با معيارهـا و  فتگر پىهای تمدنى  حوزه ديگريك تمدن در 
  . پذيرد مىانجام ... دين، زبان، هنر و مانند

رابطـه  ،ن پرداختداتوان ب هايى كه در حوزه توليد و بازتوليد تمدن مى يكى از نمونه
در بـه زنـدگى شـهری و  شـدن تبديلاز زندگى بدوی و  گذار. دين اسالم و تمدن است

تواند نمونـه روشـنى از توليـد يـك تمـدن  اسالمى مىبزرگ به تمدن  شدن تبديل نهايت
بارز توليـد و بازتوليـد های  قادر اين فرايند يكى از مصد گمان بى. توسط يك دين باشد

زبـان عربـى از يـك زبـان بسـيار  شـدن تبديل، ىپيرامون های آن به محيط نفوذو همچنين 
اسـت كـه در  ىتـراث مكتـوببا  است كهضعيف و شفاهى به زبانى پيچيده و قوی  ،ساده
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برجـای ... الهيـات و  ،رياضـيات ،فلسـفه، هنـر، نجـوم علمـى ماننـد یها بسياری از حوزه
 عامــل تــرين مهمهرچنــد زبــان  .(Gulen, 2006: 224)بــه زبــان معيــار تبــديل شــد گذاشــت، 

يعنـى در رقابـت  ؛د سطوح تمدن را مشـخص كنـدتوان مى ولىتمدن نيست،  �كنند تعيين
تقريـری در فلـيكس كانتسـنى . رود مىی مهم به شمار ها عامل، زبان از جمله ن تمدنىايم

  :نويسد مى دهد مىزبان و تمدن ارائه نسبت ميان از  كه
دسـتاوردهای  يابد،زبان نتواند همراه با پيشرفت، گسترش  ،برهه از تاريخ كاگر در ي

زمـان نفـوذ بيگانـه بنـابراين، در ايـن . شـوند و عمـومى يابندتوانند ترويج  جديد نمى
ل زنـدگى باشـد و همچنـين كـحـوزه يـا در  كدر يـ بسـا چهاين امر . شود شروع مى

 بـه تـدريجه كبه زبان ديگر رخ دهد  همگىتر  های سطح باال ه پيشرفتكان دارد كام
بـه نار گذاشته شـود و حتـى كشود زبان بومى آن منطقه از زندگى گروهى  سبب مى

ه روزی بيگانـه بـه شـمار كـه زبـانى كـ تا جايى ينجامدبنابودی زبان بومى آن منطقه 
ها قابليت پيشـرفت همزمـان  تمامى زبان. شودتبديل به زبان بومى آن منطقه  ،رفت مى

ه كـين معنـا نيسـت دامـا ايـن بـ ،ری را ندارنـدكو همگام با سرعت توسعه پيشرفت ف
تفاده از زبـانى تواننـد بـا اسـ در واقـع مـى ، بلكهچنين جوامعى قابليت پيشرفت ندارند

   .(Koneczny, 1962: 241) ری خود را ادامه دهندكديگر پيشرفت ف
های ايرانى، تركى  فروپاشى تمدن اسالمى پس از حمله مغول و بازتوليد آن در حوزه

  . است ای از توليد تمدن اسالمى و هندی نمونه
ظهـور، بقـا و هـا بـرای  تمـدنسـت؛ يعنـى جنبه ديگر حوزه اعتبار تمدنى مسئله اضـطرار ا

های اوليه مـادی و معنـوی  گسترش بايد از مرزهای اضطرار گذشته باشند و بتوانند به نيازمندی
مـثًال  ۀبـا وجـود شكسـت در يـك جنبـ ،در اين صـورت. گستره تمدنى خود پاسخگو باشند

شدن به يك بازيگر تمدنى بازگردنـد، زيـرا  به سطح تمدنى و تبديل بار ديگرتوانند  نظامى مى
گونـه كـه كاتزنشـتاين  همان ؛ای تحقق تمدن در مرحله كنش از بينش تمـدنى برخوردارنـدبر

عناصر فرهنگى به مراتب بيش از عناصـر  آن، شدن بيان داشت برای بقای اعتبار تمدنى و فعال
و اين عناصر فرهنگى هسـتند كـه موجـب بازگشـت و سـاخت عناصـر مـادی  اند مادی دخيل

گر تمدن گذشـت تأكيـد بسـياری از  بخش تعريف و ايده هدايتگونه كه در  همان. شوند مى
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ايـن  ؛ بـدين معنـا كـهبوده اسـتتمدن متفكران در ساخت تمدن بر عناصر معنوی و غيرمادی 
  . آورد عناصر مادی را فراهم مى شروح تمدن است كه براساس نيازهاي

مـدن تيـك  یسبب گسترش، بازگشت و احيـا در تاريخ هموارهحوزه اعتبار تمدنى 
برای نمونه، با خوانشى متفاوت و مثبت از نظريـه ابـن  ؛شده استآن پس از افول نظامى 

تـوان  مى سـت،ها چگـونگى افـول تمـدن دربـارهای  كه در ظاهر نظريه مقدمهخلدون در 
كـه سـبب اسـت كشف حوزه اعتبـار تمـدن  درباره نحو�ای  نظريه دريافت كه نظريه او،

چند بربرها قدرت نظـامى برتـر  هر يعنى ؛شود به تمدن مى) بربرها(جذب اقوام غيرمتمدن 
اين امر نمايشـى از حـوزه  ،و در حقيقت شدند به لحاظ فرهنگى جذب تمدن مى داشتند،

 ، امـاحوزه اعتبار تمدنى به لحاظ فرهنگى بسيار قوی بود بدين معنا كه؛ بود اعتبار تمدنى
و  ا نداشـتندخـود ر ینتيجـه تضـمين بقـا ها و در ايجاد موازنه با بربر توانبه لحاظ نظامى 

با ايـن حـال پيـروزی اصـلى بـا فرهنـگ  ولى، شد مىآن همين امر سبب شكست نظامى 
  . افول تمدن نيست معنای بهتمدنى بود و اين 

هـا و  ها در تبيين حوزه اعتبار تمدنى، منازعه ميان بربر يكى از بارزترين نمونه بنابراين،
ــان و  ،در ايــن برخوردهــا. تجوامــع پيشــرفته كشــاورزی اســ اقــوامى كــه در كــوه، بياب

كردند و از نظر سياسى پيچيدگى كمتری داشـتند، بـه  های اطراف آنها زندگى مى جنگل
ــد جوامــع پيشــرفته كشــاورزی هجــوم مــى بربرهــای اطــراف  ها، در ايــن منازعــه. آوردن

 ره تمـدنِ همـوا تقريبـاً مـدت  در طـوالنى آورنـد، ولـى مىهای نظـامى بـه دسـت  پيروزی
نيز ها يا تغيير آنها به سبك زندگى و  كشاورزی بود كه از طريق شكست قبيله �شد تثبيت

خواه در چـين  ؛صادق بود ی جهانجا اين نكته در همه .شد دين خود بر آنها پيروز مىبه 
در اروپا كه در  ياالگوی ابن خلدون شباهت داشت،  هخاندان پادشاهى آن ب شكه چرخ

و يـا در شـرق كـه بيزانسـى (مسلك شده بودنـد  مهاجم كاتوليك های بربرِ  آن موج قبيله
سبك زنـدگى و سـازمان  ،در پايان. مسلمان شده بودندنيز و در هند يا ايران ) شده بودند

هـای  شده به پيروزی رسيدند، زيرا اين تنها راه حفظ فرهنگ های كشاورزی تثبيت دولت
  .(Chirot, 2004: 224) جنگ با دشمنان بودهای محلى برای  برگزيده با حمايت رعيت

فريقـای آخلدون بـا مشـاهده ايـن فراينـد در تـاريخ  چيروت بر اين باور است كه ابن
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ای تبيين كرد كه در آن عشاير صحراهای سـخت بـر  پديده عنوان بهشمالى، اين پديده را 
آن  حاكمـان عنوان بـههای حكومت شهرهای نرم حكومت كردنـد و خودشـان را  قلمرو

هـای  رانـدن قبيلـه تـر شـدند و توانـايى خـود را بـرای عقـب و در عوض ضعيف گماشتند
ا با خوانشى متفاوت از ابـن خلـدون ام، (Chirot, 2004: 224) نشين جديد از دست دادند كوچ

توان به جنبه مثبت اين مجادله توجه كرد كه پيروزی تمـدن بـر بربريـت بـا توجـه بـه  مى
ها جهان اسـالم اسـت كـه  ترين اين نمونه و موفق ترين مهميكى از  .قدرت فرهنگى است

های عرب و بربر،  نشين كوچ يعنى ؛فاتحان خود را به لحاظ فرهنگى در خود جذب كرد
به اسالم روی آوردند و خود را با سبك زندگى كسانى كه بر  همگىها  ها و مغول ترك

  .).Ibid(آنها غلبه كرده بودند تطبيق دادند 
در دوره سلوكيان و مغوالن نمونه ديگری بـرای تشـريح  اسالمى - تمدن ايرانى حوزه

ها  سياسى يونانى - رغم برتری كامل نظامى بهدر دوره سلوكيان . تمدنى است حوزه اعتبار
زبان و حتى نـژاد ايرانـى، اعتبـار تمـدنى  ،ی آنها برای تغيير فرهنگجدّ بر ايران و تالش 

ايـن اعتبـار تمـدنى  ،سازی ايران شـد و در نهايـت حوزه ايران سبب ناكامى پروژه يونانى
مقدونيان  ،از سلوكيان پيشكه  بوداين امر در شرايطى . انجاميدكارآمدن اشكانيان  روی به

اين، وجود  ، ولى باشته بودندسازی را در ايران به اجرا گذا به دو سده پروژه يونانى نزديك
تـوان ايـن دوره را دوره  مـى ،در حقيقت. تمدن ايرانى توانست هويت خود را حفظ كند

تهاجم فرهنگى غرب به آسيا دانست كه آسيا با اتكا بر اعتبار تمدنى خود توانست از آن به 
و سياسى  رغم سلطه نظامى بههايى بودند كه  مغوالن نيز از ديگر گروه .كند گذرسالمت 

اسالمى  - بر ايران نتوانستند بر اعتبار تمدنى ايران فائق آيند و ناچار مقهور فرهنگ ايرانى
، جذب حوزه تمدنى ايران شدند بودندمغوالن كه به لحاظ تمدنى در شرايط بدوی . شدند

رغم شكست سياسى  بهكه است  ىای از قدرت و اعتبار حوزه تمدنى ايران و اين امر نشانه
  . )96-89: 1384قديانى، : كن( ندكرا جذب خود  نست مغوالتوان

های مهم  يكى از مقولهاز تمدن گذشت، گونه كه در تعريف آلكس دوتوكويل  همان
بستگى در درون گستره تمدنى است كه امری معنوی و روانى است  در مباحث تمدنى هم

بسـتگى در  رابرت كاكس در مورد نقـش هم. كند سازی ايفا مى ای در تمدن نقش ويژه و
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بستگى جامعه مدنى مقياسى برای سنجش ظرفيت جامعه  قدرت هم«: نويسد ايجاد تمدن مى
 از سوی» شدن بلعيده«در توسعه تمدنى و نيز سنجش ظرفيت آن برای مقابله با فروپاشى و 

 ،ننـدك ى حمايـت مـىبستگى مدن ه از همكبنابراين، فهم بيشتر عواملى . است تمدن ديگر
  .(Cox, 2002: 17) رود های تمدنى به شمار مى ای اساسى در فهم پويايى مؤلفه

گونه كـه گذشـت  همان. داشتواند معياری برای رقابت تمدنى نيز ب حوزه اعتبار تمدنى مى
اعتبـار تمـدنى  هچنين حوز گر تمدن و هم عنصری كه در تعريف تمدن، ايده هدايت نتري مهم

رو، رقابـت واقعـى  از ايـن. هـای غيرمـادی اسـت مؤلفـه ،شـود برای تمدن در نظـر گرفتـه مـى
بـه تـرين ركـن ايـن رقابـت،  مهم .رقابت نظامى نيست ،ه هانتيگنتونگفتبرخالف  ،تمدنى نايم

رقابـت و منازعـه فرهنگـى اسـت كـه سـبب  ،ن تمـدنىايـممجـادالت  تاريخ در همـهگواهى 
اين گسترش معيار از كانون تمدن به سـمت بيـرون تمـدن . شود يك تمدن مىگسترش معيار 

دهـد و سـبب جـذب آنـان در  ن نظامى رخ مىااست يا اينكه در كانون تمدن نسبت به مهاجم
ارتبـاط قدرت واقعى يك تمدن و گسـترش معيـار آن  ميانرو،  از اين. شود گستره تمدنى مى

مثابـه  شـود، معيـار آن به تر از تمدن ديگر مى قوی زمانى كه يك تمدن،. وجود داردمستقيمى 
تمـدنى و بحـث حـوزه اعتبـار  برای جنبه تحليلاين، با وجود  1.شود يك معيار برتر غالب مى

تغييـر  ماننـد(شود و به طـور داوطلبانـه پذيرفتـه شـود » درونى«تمدنى مهم است كه اين معيار 
تواننـد معيارهـای ضـعيفى را از  تنها مىهای ضعيف  تمدن). تبعيت از دموكراسى و غيره يشك

  .(Mozaffari, 2002: 47)نظر مقياس و حيطه كاربرد و پذيرش خلق كنند 
گر تمدن ارتباط وثيقى در عمل شكل  ن حوزه اعتبار تمدن و ايده هدايتايمبنابراين، 

توانـد سـبب افـزايش اعتبـار تمـدن و يـا سـبب  گر تمدن، مى ايده هدايت. خواهد گرفت
                                                         

بسـا تمـدن برتـر بخواهـد بـا  گر تمدن گذشت، چه كه در مباحث مربوط به تعريف تمدن و ايده هدايت همچنان. 1
و » كاپيتوالســيون«گرايانــه خــود معيــار برتــری خــود را در قالــب مــواردی همچــون  توجــه بــه رويكــرد تعميم

بر ديگران تحميل كند كه در اين صورت، ردكردن معيار برتر و يا مخالفـت بـا آن جرمـى » برابرهای نا معاهده«
جهـاد عليـه : توانـد بـه اشـكال مختلفـى وجـود داشـته باشـند هـا نيـز مـى قابل مجـازات خواهـد بـود و مجازات

و غيـره كردن جهـانى شـرايط حقـوق بشـر در چـين  های اقتصـادی عليـه عـراق، محكـوم غيرمسلمانان، تحريم
(Mozaffari, 2002: 47).  
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گـر خـود شـكل  هر تمدنى بر اساس ايده هـدايت. دوها ش در قبال ديگر تمدن ضعف آن
دهى بـه  ماهيت اين ايده در شكل. كند ها رقابت مى گيرد و به وسيله آن با ديگر تمدن مى

هر تمدنى بـر اسـاس حـوزه اعتبـار تمـدنى خـود گسـترش . مهم استحوزه اعتبار بسيار 
 بـابستگى  درجه هم نيزيك تمدن بيشتر باشد و يابد و هرچه تنوع و تكثر فرهنگى در  مى

وجود اين تكثر از سطح بااليى برخوردار باشد، تمدن در فراينـد گسـترش قـرار خواهـد 
تواند از اين ظرفيـت در  مى ،است یهای متعدد زباندارای برای نمونه تمدنى كه  ؛گرفت

عنوان  تواننــد بــه مى ...مــذهبى، نــژادی و یهــا يــا تنوع. ردگيــخــود بهــره  یفراينــد ارتقــا
گسترش تمـدن عمـل جهت شدن آن در  مسيرهای اثرگذاری حوزه اعتبار تمدنى و فعال

گانه عربى، فارسى و تركى  های سه برای نمونه، در حوزه تمدن عثمانى وجود زبان ؛نندك
در ايـن . دگرديـسبب غنای اين تمدن شد و از عناصـر مهـم پويـايى درونـى ايـن تمـدن 

يكـى از امروزه نيز . زبان هنر بود و فارسىوگو  زبان گفت تركى ،علمزباِن  ، عربىتمدن
 ،هـای مـذهبى مؤلفـهايرانيان تأثيرگذار باشد، سازی  تواند در فرايند تمدن عناصری كه مى

نشينى  با مذهب تشيع، مناطق شيعه یعنوان كشور تواند به ايران مى. زبانى و فرهنگى است
زبان فارسـى . ندكبودند جذب خود  وابسته ايرانى - اسالمىكه به طور سنتى به تمدن را 

مـل عاسـالمى  - ترين عناصر فعال برای افزايش حوزه اعتبار تمدن ايرانى نيز يكى از مهم
هويت تمدنى از تكثـر و پويـايى بيشـتری  �هرچه عناصر سازند ،در حقيقت. دخواهد كر

عبدالحســين  و بــه گفتـه فـتبرخـوردار باشـند، حــوزه اعتبـار تمـدنى افــزايش خواهـد يا
زبـانش عربـى، فكـرش خلـق كـرد كـه اسـالمى  ىتمـدن تـوان مى ،)31: 1355( كوب زرين

  .شدابفارسى، خيالش هندی و زورش تركى 

  گيری نتيجه

 بينجامد، بـدينتواند منجر به توسعه تحليلى  يك سطح تحليل مى مثابه بهاستفاده از تمدن 
تری به  فردی، اجتماعى و سياسى، از پايگاه جامع توان در كنار سطوح تحليل معنا كه مى

د، وزمـون نهـاده شـآبـه موارد متعددی  باهای اين تحليل داد بروناگر مسائل نگريست و 
بـه  ،از سوی ديگر. سازد مىنمايان  خوبى بهاين سطح تحليل با سطوح ديگر را  های تمايز
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ك چـارچوب نظـری بـرای يك سطح تحليل، روش يا ي عنوان بهمنظور استفاده از تمدن 
  :قواعد تحليل پيشنهاد كرد عنوان بهتوان موارد زير را  مى ،های اجتماعى تحليل پديده

بـرای فهـم بهتـر تمـدن توجـه بـه كـاربرد تمـدن يـا ارائـه تعريفـى رسد  به نظر مى. 1
شناسـانه  انتهـای لغـت فتارآمدن در بـازی بـىمراتب كارگشاتر از گر كاربردی از تمدن به

 . ودخواهد ب

نقطه كانونى و قلب تمدن است كه  مثابه بهگر دارد كه  هر تمدنى يك ايده هدايت. 2
 .امور غيرمادی سازنده اصلى اين پديده هستند ،های تمدنى نظريهبيشتر در 

يـك برداشـت و  تنهـا ،سـاختار تمـدن بيان شـده دربـار�با توجه به مباحث نظری . 3
، ها وجود ندارد در باب تمدن» يك وضعيت مثابه بهتمدن «و » بودگى تمدن ءشى« هم آن

د كـه بـر ايـن امـر الزامـات نبه صورت يـك فراينـد ديـده شـوها  تمدنممكن است  بلكه
متـرادف بـا تـاريخ  لزومـاً تمـدن آنها اين است كـه  ترين مهماز  هك ،شود متعددی بار مى

، دبـواريخى خواهد يك پديده ت مثابه بهتنها در برخى از رويكردهاست كه تمدن . نيست
شدن است كه بـرای درك تحـوالت  امری درحال مثابه بهرويكردها تمدن  ديگردر  ولى

برای كشف و تبيين آن  ، بلكههای تاريخ قابليت تحليل نخواهند داشت نظريه ،درونى آن
 .نياز خواهيم داشتمستقل تمدنى ) های( نظريه به

گيـری هويـت تمـدنى  سبب شكل گر تمدن، با توجه به آنچه گذشت ايده هدايت. 4
عناصـر  د، ولـى ميـانگـذار مـى هويت تمدنى بر گستره حوزه اعتبار تمدنى اثـر .شود مى

يعنى هم  ؛در يك وضعيت برساختگى فعال هستند ، بلكهرابطه خطى وجود نداردتمدنى 
ايـده اند و اگـر  ر سـه برخاسـتهگـر هـ ايده هـدايت و همهويت و هم حوزه اعتبار تمدنى 

ن ايـمبا توجـه بـه تقاضـاهای برآمـده از تعامـل  ،دين باشد انندآسمانى م امریگر  هدايت
رغـم   بـهبسـياری منـاطق، در  ،از سـوی ديگـر. مورد بازخوانى قـرار گيـرد بسا چهعناصر، 

تمدن واقعى نداشته باشيم، زيرا اين مناطق فاقد عنصـر بسا  چهوجود مظاهر مادی تمدنى، 
معنوی و در حقيقت فاقد حـوزه اعتبـار تمـدنى هسـتند و قابليـت اثرگـذاری فرهنگـى را 

 .خواهند شدبيشتر اين مناطق با وضعيت بربريت در برابر تمدن بررسى  رو، از اين. ندارند

 درمثابه يك روش يا سطح تحليل  تواند به با توجه به تبيين مفاهيم محتوايى، تمدن مى
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برای نمونـه، هنگـام بررسـى نظريـه يـك متفكـر  به كار رود؛های اجتماعى  تحليل پديده
توان بررسى كرد  ، با استفاده از سطح تحليل تمدن مى ...ن و آاسالمى يا مجتهد يا مفسر قر

به سعادت  تنها های تمدن اسالمى است يا اينكه پرداز در مقام حل بحران كه آيا فرد نظريه
های مختلف در نظام بين الملل يا منـاطق  يا هنگام بررسى دولت ؟انديشد فرد و جامعه مى

هــای مختلــف براســاس تقســيمى جديــد همچــون  تــوان ميــان قــدرت دولت مختلـف مــى
 گونـهخـارجى ايـن دو   سياست یاهو تمايز گفتهای تمدنى و دولت ملى سخن  دولت
تـوان  حليل كرد، زيرا بدون اتخاذ سطح تحليل تمدن نه مىها را به مدد اين روش ت دولت

های عملـى  توان در عرصـه های متفكران داشت و نه مى ای از نظريه درك درستى از پاره
برای نمونه،  ؛مانند بررسى و تحليل سياست خارجى كشورها اظهار نظر درستى ارائه كرد

گر سياست بين الملل، بتواند حوزه اعتبار تمدنى يك بازيگر در نظام بين  اگر يك تحليل
توانـد  ثر آن را بر اساس قاعـده تبيـين نمايـد، مـىؤگستره تمدنى م و ندكالملل را كشف 

های  اندازهای احتمالى فعاليت و چشم ن كشور را تشريح كندآهای نفوذ بين المللى  حوزه
وگوی  هـا يـا ارائـه طرحـى بـرای گفـت مقايسـه تمـدن در مقـام نيز. ندكآن را پيش بينى 

تفاوت و تمايز در ايده هدايتگر هر تمدن يا نـوع نگـاه آن  به گر اگر فرد تحليل ،ها تمدن
در حوزه ادراكى  چه، شايد نتواند توجه نكندگستره تمدنى به انسان متمدن و تمدن معيار 

كاربست تمـدن بـا  ،ر صورتدر ه. به دست دهدتبيينى درست در عرصه عملياتى  چهو 
های اجتمـاعى از جملـه در  مثابه يك روش تحليل پديـده تواند به مفاهيم محتوايى آن مى

بـه طـور كامـل اين سطح تحليـل مفاهيم  اگر آيد كهنظر  رحوزه مطالعات نظری تمدن د
 .، مطالعات نظری تمدن فضايى جديد را تجربه خواهد كردبررسى گردند
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