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The purpose of this study is to investigate how civilization as an emerging 

phenomenon is influential in the international system. The research method 

is descriptive-analytical, and the data were collected with library method. 

The result of this research was an understanding of how a civilized state put 

to work and its difference with other actors (say, a national state), and how 

they react in the contemporary international system. The knowledge 

outcome of the procedural analysis of civilization influence in the world’s 

order and demonstration of such a process leads us to consider the necessity 

of the level of civilization analysis or civilization theories. For civilization 

actors, the continuation of reacting in territorial and national situation is 

perilous and render part of the capacity of the actors’ silent, leading to the 

reemergence of the experience of the early twentieth century in Iran, Turkey, 

etc. Remaining in national state and territorial state both at domestic and 

foreign policy cause part of the influential resources of the states to be 

withdrawn from operational cycle. Maintaining specified limit and 

boundaries on a national and territorial reading basis accounts for a 

particular type of cessation, as components of identity tend to be 

externalized as much as possible. Understanding how a civilized state 

emerges can lead us to an understanding of a civilized state’s reaction in the 

international relations, contributing to the way peace is secured in a 

particular region or in the international system and the world’s order, and the 

buildup of convergence level. 
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 المللیندر روابط ب یگرو کنش یدولتِ تمدن

  

 25/9/8931 تاریخ تأیید:      5/2/8931 تاریخ دریافت:

 1* یروزف یرسول نوروز 

 

نوظهدور رر  ییددهپد یکعنوان تمدن، به  یاثرگذار ینحوه یبررس هدف پژوهش حاضر

کتابخانده  یوهبوره و اطلاعات به شد تحلیلی – یفیاست. روش پژوهش توص الملیننظام ب

 یزو تما یرولت تمدن یکارگزار یپژوهش، فهم چگونگ یناند. حاصل اشده یگررآور یا

 الملدلینهدا رر نظدام بدآن یگرکنش ینحوه( و یمل لتچون رو)هم یگرانباز یرآن با سا

و اثبدات وجدور  یتمدن رر نظم جهدان یاثرگذار یندیفرا یلتحل یرانش یامدمعاصر بور. پ

رهنمدون  یتمددن هداییدهنظر یداتمددن و  یلما را به ضرورت سطح تحل یندی،فرا ینچن

 ی،و ملد مینیسدرز یترر وضدع یگدرکنش یارامده ی،تمددن یگرانبداز ی. بدراسازریم

 یدتو رر نها یگرانبداز ینا هاییتاز ظرف یماندن بخشبوره و باعث مسکوت یزآممخاطره

رولدت  یتماندن رر وضدع ی. باقشوریو ... م یهترک یران،ا یستمقرن ب یلاوا یتکرار تجربه

که  شوریسبب م ی،خارج یاستو هم رر س یراخل یاستهم رر س ینی،و رولت سرزم یمل

خارج شوند. حفد  حدد و  یبرراربهره یها از چرخهرولت یناثرگذار بر ا ابعاز من یبخش

 یرهنددهیلکه عناصر تشک یرر حال ینی،و سرزم یقرائت مل یکمشخص براساس  یمرزها

از توقد  اسدت. فهدم  ینوع خاص سازینهرارند، زم یحداکثر ییگرابه برون یلتما یتهو

رر روابد   یرولدت تمددن یگدرفهم کنش ما را به تواندیم یظهور رولت تمدن یچگونگ

و نظدم  المللینرر نظام ب یاخاص  یاصلح رر منطقه یجارا یبرساند و به چگونگ المللینب

 رهنمون شور. ییسطح همگرا یشو افزا یجهان

 

 .المللینروابط ب ی،خارج یاستس ی،دولت تمدن ی،تمدن یتتمدن، هو :هاهکلیدواژ

                                                 
 .(rasoolnorozi@gmail.com) قم ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام استادیار *
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 مقدمه

و  "تمتدن"استت. پرستش از ارتطتا  هتای سیاستی دلالتتهمراه با همواره  ،زبانِ تمدن

ی الملل نیز وارد شده و به یک منتاررهی اخیر، به ادبیات روابط بیندر دو دهه "سیاست"

هتای بنیتادینی المللی تطدیل گردیده است. این منتارره، از پرستشعلمی در مطالعات بین

رسد؛ چرا که الملل به اوج میروابط بینشود و در دانش آغاز می "تمدن چیست؟"چون هم

الملتل استت و پیامتدهای گری در نظام بتیناین دانش عرصه پرداختن به چگونگی کنش

 کند.الملل را مطالعه میدر نظام بین رهور تمدن

 "تمدن چیست؟"های نخستینی مانند: مطالعات تمدنی به پرسش ی اخیر،در یک دهه

انتد. در ستط ی ای دادهکنندههای قانعپاسخ "کند؟کت میچگونه در امر سیاسی مشار"و 

الملتل و های مرتطط با تمدن و سیاست خارجی و سیاستت بتینتر، ت لیلبالاتر و عملیاتی

 الملل و ... نیز در حال پیگیری هستند. چون نظم تمدنی در سیاست بیناموری هم

ارتطتا  تمتدن و مثابته به یتمدن و سیاست ختارجی الملل، رابطهدر دانش روابط بین

ی اثرگذاری تمدن بتر ستاخت است. تطیین ن وه کارگزار سیاست خارجی(عنوان به)دولت 

گتری آن در تواند ما را به رهور و بروزهای تمتدن در سیاستت ختارجی و کنشدولت می

الملتل رهنمتون ستازد. الملل و در نهایتت اثرگتذاری آن بتر ستاختار نظتام بتیننظام بین

تواند سرفصتل الملل میگری کارگزار تمدنی در نظام بیندیگر، فهم چگونگی کنشانبیبه

 الملل باشد. کارگزار در دانش روابط بین-ی ساختارمهمی در مط ث رابطه

ها بتدون توجته بته الملل، بخشی از پژوهشکارگزار در روابط بین-ی ساختاردر مساله

الملتل تطیتین ارتطتا  تمتدن و ستاختار نظتام بتینفرایند اثرگذاری تمدن بر کارگزار، بته 

ی سیاسی، از طریق گری تمدن در عرصهشود کنشاند. در این پژوهش تلاش میپرداخته

اثرگذاری بر متغیرهای موثر بر کارگزار مورد بازخوانی قرار گیرد تا فرایند اثرگذاری تمتدن 

ی اثرگذاری تطیتین شتود. ن توه یالملل از م ل رهور و تولد تا انتهای نقطهبر نظام بین

طور ختا،، دو طور عام و اثرگذاری تمدن بر دولتت بتهاثرگذاری تمدن بر امر سیاسی به

پژوهتی و تلفیقتی از تمتدنرو این پتژوهش پرسش مقدماتی در ب ث حاضر است؛ از این

 .پژوهی استدولت

تمدن چگونه و از طریق چه ستازوکارهایی ". 8 کهعطارتند از اینمقدماتی  هایپرسش

نگاه به دولتت از منظتر تمتدنی، بتا ". 2 "گذارد؟بر مفهوم دولت و یا اساسا قدرت، اثر می

ی ایتن تمتایز در عرصته". 9 "ت لیل دولت از منظر ملی )دولت ملی( چه تمتایزی دارد؟
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الملل ت در نظام بینگری دولدر رابطه با کنش". 4 "سیاست خارجی چه پیامدهایی دارد؟

 "چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟

رسد آغاز اثرگذاری تمدن با تاثیرگذاشتن بر هویتِ تمتدنیِ یتک جامعته ر  نظر میبه

تترین ستطآ آن بته ای فراتر از هویت ملی است که در عالیدهد. هویت تمدنی، نقطهمی

دنی، بر دولت تاثیر نهاده شود. هویت تمی هویت یک جامعه توجه میدهندهعناصر تشکیل

بخشی متقابل وجود یابد. اگرچه میان هویت تمدنی و دولت، قوامو دولت تمدنی رهور می

تاثیر عامل م یطی است، نه عامل درونتی. یعنتی دارد؛ اما صفت تمدن برای دولت، ت ت

شتود، نته بتالعکد. در جامعه و هویت تمدنی آن است که سطب رهور دولتت تمتدنی می

هایی که تمتدن در اختیتار ی سیاست خارجی، دولت تمدنی از طریق منابع و شطکهعرصه

ی هتای ختود را تنظتیم کترده و ن توهی اعتطار تمتدنی( کتنشدهد )حوزهها قرار میآن

 بخشد.الملل را سامان میگری خود در روابط بینکنش

ستو در جهتت حتا ز اهمیتت استت کته امتروزه از یکپرداختن به این موضوع از این

ی علمی شاهد رهور آثاری با عناوین مختلفِ مرتططِ با تمدن و سیاستت، سیاستت عرصه

دیگتر ورود بته  ستوی هتای آن هستتیم؛ ازالملتل و زیرمجموعتهخارجی و سیاستِ بتین

متداران قترار گرفتته استت، ی سیاستی متورد توجته سیاستتهای تمدنی در عرصهپروژه

ی کننتد. مقالتههای تمدنی خود را آشکارا پیگیری میبرنامههای مختلفی که دولتتاجایی

حاضر بخشی از مطاحث علمی مربو  به تمدن و سیاست است؛ هرچند در مقام مثتال، بته 

منظور تطیتین ایتن کنتد. بتهمواردی که ادعای ایجاد یک دولت تمدنی دارند نیز اشاره می

سیاسی ارا ه خواهتد شتد؛ ستبد بتا  فرایند، ابتدا ب ثی با عنوان تمدن و مشارکت در امر

گیری آن و تمتایز آن پرداختن به موضوع دولت تمدنی، ماهیت دولت تمدنی، فرایند شکل

گری آن را در روابط ی کنشبا دولت ملی را بررسی خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم ن وه

 الملل تطیین کنیم.بین

 . تمدن و مشارکت در امر سیاسی1

شود که نوع نگتاه متا بته زمانی برقرار میسیاسی )دولت(  تمدن و بازیگرپل ارتطا  میان 

الملتل روابط بین در دانش متفاوت از رویکردهای اصلی ،المللروابط بین تمدن و بازیگرانِ

مشارکت تمدن در امر سیاسی، از طریق مشارکت در ستاخت دولتت و مشتارکت در  باشد.

طل از ورود بته چگتونگی مشتارکت تمتدن در امتر خورد. قتولید و بازتولید قدرت رقم می

 فرض، ضروری است:عنوان پیشی مقدماتی، بهسیاسی، ذکر دو نکته
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های موجود در نظتام ی دولتفرض نخست آن است که تمدن برای بررسی همهپیش

هایی که در مناطق خاصی الملل مناسب نیست؛ ممکن است این مقیاس صرفا بر دولتبین

یا از ویژگی خاصی برخوردارند، کارآیی داشته باشد. این وضعیت به این جهت قرار دارند و 

دهد که منطق و ساختارِ قدرت در این مناطق، متفاوت و متمایز از منطق و ساختار ر  می

قدرت در سایر مناطق است. در این مناطق، منابعِ اثرگذارِ متعددی وجود دارند کته امکتان 

گیری دولت ملی ممکن است بخشی از سازند؛ یا شکلنمیگیری دولت ملی را میسر شکل

های موجود در این مناطق ماهیتی رو همواره دولتها را م دود کند. از اینهای آنررفیت

های فراسرزمینی خواهند داشت؛ زیرا منابع و امکاناتی را در اختیار دارند که طیف اثرگذاری

هتا فتراهم ی و ... را برای این نتوع دولتتهای فرهنگی، اقتصادی، نظاممتنوعی در حوزه

ی اعتطتار هتا بته حتوزهکند. در مطاحث نظری مربو  به مطالعات تمدنی، از ایتن حوزهمی

ای مرکتب از: نتژاد، . این قلمروها ممکن است مجموعه(8934)نتوروزی، شود تمدنی یاد می

 شوند. تکثر و تکثرگرازبان، دین، مذهب، تاریخ، اقتصاد و ... باشند و سطب رهور دولتی م

این امتر  ؛ها امور معنوی بر امور مادی غلطه دارنددر تمدنفرض دوم آن است که پیش

کته در  ه استتشتد (قلتب تمتدن) گتر تمتدنهدایت یایده عنوانسطب رهور مط ثی با 

بررستی کترد کته  درو بایتایتن . از(8934)نوروزی،  کانونی تمدن است ینقطه جویوجست

گتر هتدایت یعنوان ایدهتوانند به... که می و ، اقتصاد، نژاد، زباناخلاق، دین :نظیر اموری

 چه جایگاهی دارند؟تولید دولت و اثرگذاری بر قدرت و  در ساخت تمدن ،تمدن قرار گیرند

گیری هرگتاه در شتکلاین بخش در جستجوی این امتر استت کته در صتورتی کته 

متناسب  ،گر آن تمدنهدایت یایده شخص،م تمدنی یدر یک گسترهمختلف های دولت

، آن کنتدنقتش ایفتای ، در ساخت دولت (معنوییا  مادیدارد )از تمدن  ی کهبا نوع تعریف

کارکردهای خا، خود را دارد و نسطت به دولتی که  شود؛تطدیل میدولت به دولت تمدنی 

. (katzenestien ،2011 و 8939 )عطدختدایی،برختوردار استت  مشخصی دولت ملی از تمایزات

عنوان مثال؛ اگر در کشوری که دین )آیین( کنفسیوس بتر هویتت آن جامعته حتاکم و به

ل اظ م توایی( شکل بگیترد، های کانونی کنفسیوس )بهغالب است، دولتی بر مطنای ایده

آن دولت یک دولت تمدنی خواهد شد. الطته شر  اصلی این است که آن ایده )کنفسیوس( 

هتا جایی کته تمتدناز آنچنین هویت جامعه، نقشی حداکثری داشته باشد. هم در ساخت

؛ 8351و  Toynbee ،8341؛ Checkel & Katzenstein ،2009) برخاستته از دیتن هستتندغالطتا 

Xia ،2189 ؛Nasr ،2113 .؛ همتتو، 412 ، ،.8322؛ همتتو، 59، ،. 8311؛ نورستتی، 81-82، صتتص
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های دینی دولت غالطا های تمدنیدولت (853-843، صص. 8911و هانتینگتون،  211، ،. 8335

معنا نیست که الزاما از شتکل ختا، و مشخصتی از حکمرانتی اما این امر به این ؛هستند

کنتد؛ امتا در متورد شتکل حکومتت م توای رفتار حکومت را تعیین می ،برخوردارند. دین

 - تمتدنی ارتطا  دین و دولت در بابکه رغم وجود آثار زیادی تواند لابشر  باشد. علیمی

هتای روابتط نظریتهقابل مشاهده استت، امتا  - ل اظ نظریل اظ تاریخی و هم بههم به

در  تمتدندیتن و  یندرت درصدد بررسی چگتونگی کتنش و واکتنش پدیتدهالملل بهبین

 اند.کرده تر آن را تئوریزهالملل برآمده و کمسیاست بین

 ولت. تمدن و مشارکت در ساخت د1.1

بخشتی از ابهامتات اساستی در بتاب  ،ها در نظام جهتانیشدن دولتفهم چگونگی ساخته

نخستتین  (8312) نوربرت الیاس .برداز بین میالملل را چگونگی ساخت و کنش نظام بین

دولت و تمدن را تطیین نمایتد. وی در ساخت که تلاش کرد ارتطا  میان است اندیشمندی 

الیتاس بتا  بته ایتن ب تث پرداختت. 8ستاخت دولتت و تمتدن شدن،کتاب فرایند متمدن

رابترت  های خود، پازل و بخش نخست سوال ارتطا  تمدن و دولتت را پاستخ داد.بررسی

ی دولتت و نظتم جهتانی بته هتای مربتو  بته رابطتهتکمیتل پتژوهش دابلیو کاکد در

  "نظم جهانتولید، قدرت، و "اثر مهم خود  تری پاسخ داده است. وی درهای جزییپرسش

تلاش کرد نشان دهد که متغیرها در نظم جهانی از طریق روابط متقابل بین تولید و اشکال 

کاپیتالیسم مرتطط هستتند.  یروابطی که با هم به رهور و توسعه ؛آیندوجود میها بهدولت

کاکد یک بررسی فرایندی انجام داد و از نوع تولید، به شکل دولت و از شکل دولت بته 

 دولت است که تغییر تمرکز بر تغییر در اشکالِ جهانی رسید. وی بر این باور بود که ازنظم 

آید و از این طریق ما بته وجود میدر روابط تولید و تغییرات در ساختارهای نظم جهانی به

راه پیتدا بین تغییرات در اشکال دولت و تغییرات در ساختارهای نظم جهان  یکشف رابطه

پتردازد و این رویکرد ت لیلی به مطانی تغییرات دولت متی .(Cox ،8311 .، ،811)کنیم می

گیتری دولتت و تری از ت لیل و کشف متغیرهای اثرگذار بر شکلهای عمیقتواند لایهمی

تولیتد و توستعه بتر شتکل گونه که تنظیم سیاست خارجی آن را نمایان سازد. یعنی همان

بر ستاخت یتک  تواندعنوان یک متغیر بنیادین مینیز به ساخت دولت اثرگذار است، تمدن

                                                 

8. The Civilizing Process, State Formation and Civilization. 
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 .باشددولت اثرگذار 

هویتت  دارایکته  حضتور دارنتد ایدر وضعیت دولت تمدنی، مردم، ملت و یا جامعته

گر تمتدنی شتکل هدایت یاین هویت تمدنی بر مطنای یک ایده. تمدنی مشخصی هستند

گیری دولتت فرایند شکل تیکرده است. وقبا دولت خود همطستگی پیدا  و آن ملت گرفته

 ،ترین ستطآ بتازیگریکه تمدن در عالیآید فراهم میاین امکان  ،شودمیتمدنی تکمیل 

با رشد و تقویت ایتن  یعنی حضور یک دولت تمدنی در سیاست خارجی ایفای نقش نماید.

ها و های متعددی در تلاش هستند با اقتطاس از این نظریتهدولت امروزه های علمی،نظریه

های تمدنی خود را تاسید نمایند. الملل، دولتگری خود در نظام بینافزایش سطآ کنش

 روستیه ،(Pye ،8331و  pan ،8333؛ Jacques ،2181) ی نظیر چتینیهااز دولت عنوان مثال،به

(Tsygankov ،2111) ایران ،(Kissinger، 2181)  هتای تمتدنی یتاد عنتوان دولتتبهو ترکیه

هتای تمتدنی سیاستی در ی این کشورها، هم مطاحث تمدنی و هم پروژه؛ در همهشودمی

 دستور کار قرار دارد.

دولتت در ی تمتدن و ستاخت ( در بررسی رابطه2181) مارتین جاکو زعنوان نمونه؛ به

گذاری حکمرانی و سیاست یبر عرصهملت نیست که -باور است که این دولتچین بر این

. (89)،. کرده است چین است که اهمیت پیدا  یهزار ساله 5بلکه تاریخ  شته،گذا چین اثر

شوند ما بتا شتکل متفتاوتی از دولتت مواجته این تاریخ در کنار هویت و وحدت سطب می

 ،الملتلبتین رو برای فهم جایگاه دولتی نظیر دولت چین در سیاست و روابطاز این ؛باشیم

منظور ضتروری بدین پیدا کنیم.الملل دست چینی در روابط بین تمدنی به فهم هویتباید 

 ی را انتخاب کنیم کتههایو نظریه کرده عطورالملل های غربی روابط بیناست که از نظریه

زیرا چتین تمتدنی »؛ (841-895، صص. pan ،8333)تری دارند تناسب بیش با بازیگری چین

کشور چتین را درواقع،  .(pye ،8331 .، ،51)« تلاش دارد به یک دولت دست یابد است که

بلکه چتین یتک دولتت تمتدنی استت کته در  ،ملت ت لیل کرد-نطاید در قالب یک دولت

در حال حاضر یک دولت تمتدنی  ،بهترعطارتبه اند؛عناصر متعددی دخیل ،گیری آنشکل

 است.

 . تمدن و فهم الگوی تولید قدرت1.1

 آورد.را فراهم می "هادولت"به  "هاملت"الگوی تولید قدرت از  مفهوم تمدن، امکان فهم

ها به این نکته های تمدنی، براساس مطالعه و بازخوانی تاریخ آنی تاریخی دولتدر تجربه

نتژادی، زبتانی،  -اند امکان همگرایی تنوعات داخلی گران توانستهرسیم که این کنشمی
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 یاز رهگتذر ارتطتا  بتا ایتده خود را فراهم آورند؛ ایتن امتر -ی، دینی و ... فرهنگی، قوم

،  که غالطا یک دین یا مذهب نظیر اسلام )تشیع، تصوف، تسنن و ...(، کنفسیوس، گرهدایت

 دهد. ر  میشینتو و ... است، 

هتا ایتن دولتت ،... ایران، ترکیه، متالزی و ،چین ی تاریخی دولت تمدنی درتجربه در

در  موجود را تکثرات اند دولتی متکثر و تکثرگرا بیافرینند وتوانسته رغم وجود تنوعاتعلی

. برآیند چنتین (Jacques ،2181 .، ،84)دهند تکامل کشور قرار  خدمت پیشرفت و تعالی و

حول  -صورت نسطی ولو به -ای از تاریخ که این تکثرات تطیینی این است که در هر نقطه

 بندی شده باشند، سطآِ قدرتِ کشور افزایش خواهد یافت. گر صورتی هدایتایده

ستازی چه باید در پژوهش حتول تمتدن و نقتش آن در قدرتپد از فهم این امر، آن

صورت فرایندی سازی یا الگوی تولید قدرت بهمورد توجه قرار گیرد، استخراج قواعد قدرت

 در قدرت دیبازتول و دیتول ندیفرایل تمدن، است. در این مرحله باید با استفاده از سطآ ت ل

توانیم گیری از سطآ ت لیل تمدن می؛ با بهرهمثال عنوانبه. شود تطیین مناطق درون این

 هاقدرت فرود و و فراز( گذشته قرن 5 در کم )دست رانیا مانند یکشور در تطیین کنیم که

 هیصتفو از که ییهایسازدولت یبرا توانیم ایآ است؟ گرفته صورت ییم ورها چه حول

چنتین  برتوان ؟ آیا میکرد استخراج یتمدن دولت اساس بر ییالگو ،شده انجام امروز به تا

نمود و نقتا   ینیبشیپ را ندهیآ در یسازدولت و قدرت یچرخه و دیبازتول ندیفرا ی،اساس

 از مشتارکت ی روشنی استتنشانه موارد نیا یهمه های آن را جطران کرد؟ضعف و خلاء

ی. نقش فرابازیگری تمدن پد از رسیدن به سازقدرت امر در گریفراباز کی مثابهبه تمدن

ی این لازمه .شودی عمل و تولید قدرت و دولت تمدنی، به نقش بازیگری تطدیل میمرحله

مثابه یک فرایند، یک گفتمان و امری متکثر و تکثرگرا در نظر امر آن است که تمدن را به

 ای شیءگونه، ایستا و با هویتی خا، و غیرمتکثر و یتک دستت. مثابه پدیدهریم، نه بهبگی

 :دیگویم مقوله نیا از ینییتط در( 2111) جکسون کیپاتر

]تعریتف  انهیادگرایبن فیتعر دیبا ،میکن فرض گریباز کی مثابهبه را تمدن میبتوان کهآن یبرا

 عطارتبه. میده ارا ه گریباز از انهیادگرایربنیغ فیتعر کی و ساخته رها را گونه از تمدن[شیء

 تتوانمی شود،می تعیین و تعریف کارگزار ،المللبین روابط در که یاشیوه یتوسعه با ،دیگر

 (94)،.  .داد توسعه نیز تمدن به را کارگزاربودن

بررستی  شانگرهدایت یایده بهها دوری و نزدیکی آن ر حسبها ببودن دولتتمدنی

قابتل نیتز  بتر وحتی عناصر اثرگذار بر کنش سیاسی مطتنتی ت لیل در مورداین  شود.می
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سازی ای که عناصر دینی بتوانند در کانون سیاست و قدرتدر هر دوره؛ یعنی تططیق است

، جمتع و تلفیتق های اجتماعی به موازات آن حضور داشتته باشتندگیرند و در عرصهبقرار 

را ایجتاد خواهتد یک دولت تمدنی  ،دولتی برآمده از آنالهیات اجتماعی و الهیات سیاسی 

اقتصتاد،  :های مختلفی نظیترهای یک دولت در عرصهرو در صورتی که مولفهاز این .کرد

در  پدیتدار شتوند،تمدنی  یگر حاکم بر آن گسترهدایتی ه... در ارتطا  با ایده سیاست و

هتای ختود های خود را بتر استاس قابلیتتگیریها و جهتصورت دولت باید تصمیم این

. این کارآمدی را افزایش خواهد داداین وضعیت سطآ کارآمدی دولت تمدنی  ؛تنظیم نماید

اعتطار  یحوزهبرآمده از گیرد که منسجمی شکل می یدر سیاست خارجی از طریق شطکه

ی آن بتا دولتت ملتی ی قرار دارد و سطب تمایز عمتدهاست و در اختیار دولت تمدن تمدنی

 .شودمی

 دولت ملی، دولت تمدنی. 1

سیاست خارجی در  های مهمسرفصل یکشف تمایزات میان اشکال مختلف دولت از جمله

های مختلتف از بندیتقسیم یرو یکی از ورایف دانش سیاست خارجی، ارا ه؛ از ایناست

چون: انتدازه، های مختلفی همها بر اساس مولفهبندی دولتدولت و انواع آن است. تقسیم

میزان قدرت، اثرگذاری در م یط پیرامون، شکل دولت و یا فرایند ت ول و تولتد دولتت و 

ای؛ توان از دولتِ هژمون، بزرگ، کوچک، ذرهگیرد. برای مثال میسیر تکامل آن انجام می

، دولت مذهب، دولت شتاهی، دولتت ملتت دولتِ ساده یا پیچیده؛ دولت قطیله، دولت شهر

هتا بته ستیر ت تول و تطتور دولتت در )دولت ملی یا سرزمینی( نام بترد. برختی پژوهش

؛ اخوان زنجانی، 8932)ططاططایی، اند های تمدنی مختلف نظیر تمدن اسلامی و ... پرداختهحوزه

 . ق(8918و بلقزیز،  41، ،. 8918

که در چند قرن اخیر در  -مشهورترین نوع دولت شده، های عرضهبندیدر میان تقسیم

رو از میتان انتواع استت؛ از ایتن "دولت ملتی" -الملل فعال بوده است ی نظام بینعرصه

 را توضیآ دهیم.  "دولت تمدنی"با  "دولت ملی"کنیم تا تفاوت الذکر تلاش میفوق

 . دولت ملی1.1

هتتا و کتته میتتان کاتولیتتک( م8141-8181متتذهطی ) یستتالههتتای ستتیدر پایتتان جنتتگ

ای موسوم به وستتفالیا معاهده، (14 ، ،.8914)کندی،  های اروپایی در جریان بودپروتستان

در را و دوران جدیدی  بازگرداند آلمانبه مخصوصا  ،به اروپارا صلآ ؛ این معاهده منعقد شد

 بنیان نهاد. الملل نظام بین
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چنین پادشاه اسبانیا پشتیطانش آلمان و همکه بعضی از شاهزادگان کاتولیک  -امبراتور 

امبراتوری  یمذهب پروتستان را براندازد و شاهزادگان را ت ت سلطه برآن بود که - بودند

تقریطا تمامی کشور آلمان را ویران کرد و جمعیت آن  ،مدتآلمان درآورد. این جنگ طولانی

 گردیتدهزاران روستا منهدم  شدت فقیر شدند.را به نصف کاهش داد. شهرهای ثروتمند به

با برقراری آرامش و  اوستفالی یشدند. معاهدهتطدیل وحشی نیمهبه جمعیتی مردم  یو توده

)بکتر و را متوقتف کترد صلآ در آلمان و ات اد آن زیر لوای یک حکومت، ب تران آلمتان 

 .(221 ، ،.8914دنکاف، 

 روشوب و ب ران است؛ از این، منشاء اصلی آکه دین بوداصلی وستفالیا این  یفرضیه

تتا در پرتتو ختروج دیتن از  شتودالملل در نظر گرفته عنوان بخشی از سیاست بینبهنطاید 

وستتفالیا بته  یعهدنامته ها بتوان بته صتلآ دستت یافتت.گیریمعادلات قدرت و تصمیم

 (Thomas ،2115 .، ،54) المللی پایان بخشتیدعنوان مرجع منازعات بینمشروعیت دین به

 د: نویسمیمایکل بارنِت الملل آغاز کرد. و دوران جدیدی را در روابط بین

 ،سکولاریستم کهشود یاد می عنوان منطع شرّالملل اغلب از دین بههای روابط بیندر پژوهش

های دادن به جنگوستفالیاست که با پایان ،. مطداء آغاز این تفکراستکارآمدترین پادزهر آن 

 (Barnet ،2188 .، ،32). کلسیا از دولت و خلق حاکمیت سکولار را رقم زددینی، جدایی 

منتدی در جهتان اجتمتاعی داشتت، امتا بتا دین تا قطل از دوران مدرن حضور قتدرت

های دیگر زنتدگی اجتمتاعی شدن، جایگاه دین نیز مانند بسیاری از حوزهپیشرفت صنعتی

غربی مقدار زیادی از قدرت دنیوی را که تغییر کرد. کلیساها و مجامع دینی در کشورهای 

 - هتاعطارت بهتتر دولتتیا به -ها از دست دادند. حکومت پیش از آن اعمال کرده بودند،

کتردن آمتوزش و نظیتر فتراهم) شتدکه قطلا توسط کلیسا انجام میرا بسیاری از ورایفی 

 .(435 ، ،.8914)گیدنز،  برعهده گرفتند (پرورش

هویتِ سیاسی حاکم بر یک قلمرو بتا هویتت سیاستی جامعته  ،بر مطنای این معاهده 

این امر پتد از پتذیرش آزادی متذهطی در میتان ملتل مختلتف بتر استاس  ؛همسان شد

، Segellو  Ritzer ،2181 .، ،848؛ van Creveld ،2112)گستترش یافتت وستفالیا  یمعاهده

های دولت یامریکا و فرانسه نقش موثری در ارتقا هایانقلاب ،در گام بعد .(843، ،. 2111

برآمده  ،دولت ،ها بودند؛ اما پد از آنها نماد ملتملی داشتند. تا پیش از این تاریخ، دولت

رستمیت ای ططیعی برای ملت بهعنوان مقولهخود )ملت( بود و حق حاکمیت به یاز جامعه

هتای ا به شاهان تعلق نداشت و دولتتهدیگر حق حاکمیت ،از این مرحله .شدمیشناخته 
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 وابسته شدند.  -یعنی ملت  -ملی به کانون خود 

 ؛دوملت جهتانی شت -حق حاکمیت در قرن بیستم سطب شد که الگوی دولت یمساله

 ،های ملی بر اساس هویت ملتیاین امر با نهضت استعمارزدایی رقم خورد. بنابراین دولت

بر هویت مشخص شتکل مطتنی یهبا یک جامع ،م دودِ به مرزبر جغرافیایِ  معمولا مطتنی

منتوال بتوده استت و تنهتا همتیناز دوران باستان تاکنون بته ،. این تعریف از دولتفتگر

یافتت چنین پرستش از حتق حاکمیتت بتود کته تغییتر متیهم چگونگی تشکیل دولت و

گرایتی ملت :منفی نظیرهای ملت دارای ویژگی -. دولت(821-825، صص. 8911)هونتزینگر، 

 .(95 ، ،.8931)امتانی و م تروس، گرایی، ساختار و رهطتری نیتز بتود گرایی، نژادمنفی، قوم

ناشی از همتین نیز اروپا  یملت در ات ادیه -بر دولتمشکلات در سیستمِ مطتنی بخشی از

ودن ایتن باروپا بهای بسیار سنگینی را )جنگ جهانی اول و دوم( برای فهم منفی ؛امر بود

در نهایت سطب عدول تدریجی از این سیستم شد و حرکت  ها پرداخت. این وضعیتویژگی

 .را در دستور کار قرار داد ی واحدسمت ایجاد ات ادیهبه

 ،یتک دولتت کارآمتد ؛سه ویژگی عمتده ذکتر شتده استت: نخستت ،برای دولت ملی

 .گیرداختیار آن قرار می ای از نهادهایی است که از طرف مردم جهت حکمرانی درمجموعه

 (یا همتان قتانون اساستی)از یک مانیفست برای چگونگی اجرای خواست مردم باید  ؛دوم

تا بتواند از طریق مراعتات انصتاف و عتدالت و مراعتات حقتوق متردم بته  دبرخوردار باش

کتارکرد اگرچته الملل مورد شناسایی قرار گیترد. در نظام بین ؛مشروعیت دست یابد. سوم

 ؛دهی لازم برای شکوفایی افراد استتامین صلآ، نظم و سازمان :داخلی یت در عرصهدول

بر  یابی به رفاه در یک نظام جهانی مطتنیدستدار ، دولت عهدهالمللیبین یدر عرصهاما 

سیاسی استت کته هتم -این امر مستلزم وجود واحدهای اجتماعی ؛وابستگی متقابل است

رو . از این(11-18 ، صص.8911)هیل،  دسترس شهروندان خود باشندو هم در بوده قابل اداره 

 است. "حاکمیت سیاسی"ملت،  -توان گفت که اولویت اساسی برای مدل دولتمی

های حاکمیتی موجود نظیتر وزارت حاکمیت سیاسی، مطالطات خود را از طریق دستگاه

فرهنتگ و ارتطاطتات )در المللی نظیتر ستازمان ی بینهای فعال در عرصهخارجه، سازمان

های حاکمیتی ترین مزیت دستگاهکند. مهمی جمهوری اسلامی ایران( و ... پیگیر مینمونه

هتای المللی است؛ زیترا اساستا دستتگاههای بینبخشی به فعالیتدر سیاست خارجی، نظم

انتتد. بتتا ایتتن وجتتود، شتتکل گرفته "نظتتم"ی بتتر اندیشتتهستتالاری، مطتنیاداری و دیتتوان

ی سالاری با معایطی نیز همراه است. مهمترین ضتعف آن، عتدم پویتایی در صت نهواندی
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هتای حیتات بشتری قترار دارد. نتاتوانی در المللی است که در شمار پویتاترین عرصتهبین

سالاری شدن نقش دیوانگویی به ت ولات که خود ناشی از م دودشدن و یا حداکثریپاسخ

د که دولت ملی در تعقیب اهداف ختود ناکتام باشتد شودر سیاست خارجی است، سطب می

 .(48، ،. 8918)اخوان زنجانی، 

باید توجه داشت حضور دولت ملی در م یط پیرامونی، هنگتامی کته بته یتک قتدرت 

شود، با هدف کنتترل در م تیط پیرامتونی دهنده تطدیل میبزرگ و بازیگر اثرگذار و نظم

 موارد زیر باشد:  تواند شاملگیرد. این اقدام میصورت می

 شود.صورت اشغال نظامی، استعمار و ... م قق میحضور فیزیکال که بهت 

گیرد. حضور اقتصادی که از طریق در اختیار قرارگرفتن بازارهای خارجی صورت میت 

یتافتن های اقتصادی فعتال در ختارج از مترز و همچنتین اهمیتزمینه ایجاد شطکهدر این

 شوند. ارهای فرامرزی دنطال میم صولات داخلی در باز

مند از طریق ایجاد یک ارتتش ی نظامی و امنیتی؛ که بازیگر قدرتحضور در عرصهت 

کند تا م یط پیرامتونی ختود را قدرتمند )الطته بدون اشغال نظامی و یا استعمار( تلاش می

 کنترل نماید. 

ای را میتان های جدیهای ملی وجود دارند و تنشها معمولا در مورد دولتاین عرصه

. پیامدهای این امر سطب شده استت کته در بستیاری از منتاطق آفرینندبازیگران ملی می

ای و م لتی هتای منطقتهسمت ات ادیههای ملی و حرکت بهجهان شاهد عدول از دولت

الملل صت ه های دیگری برای فعالیت در نظام بینباشیم. این امر، بر ضرورت وجود مدل

تترین بهتره را از ستو بیشهتا بتواننتد از یکموجب آن، دولتتهایی که بهمدل گذارد؛می

ها ترین آسیب را از جانب تهدیدها و م دودیتدیگر، کمهای موجود برده، و ازسویفرصت

 .مت مل شوند

 . دولت تمدنی1.1

زمانی حیات خواهتد داشتت کته جتامع  "تمدن"مدعای بخش حاضر این است که اساسا 

؛ در این وضتعیت، تمتدن صترفا معتادل نمادهتای (Davutoğlu ،2184 .، ،88)باقی بماند 

ای فعال در های فرهنگی و یا مذهطی و ... نیست، بلکه مجموعهخا، نظیر: ابنیه، فعالیت

دولت "هنگ، اقتصاد، امنیت و ... است. در این نگاه، های سیاست )دولت تمدنی(، فرعرصه

یتک دولتت  "دولتت تمتدنی"دیگر، بیانیابد. بتهبه یکی از ابعاد فوق تقلیل نمی "تمدنی

گرا یا اقتصادگرا در سیاست خارجی نیستت؛ بلکته فرهنگی یا دولت مذهطی یا دولت اخلاق
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بستیاری از  باشتند.می ی تمام عناصری است که در یک گستتره فعتالحاصل و مجموعه

ایتن چراکته ؛ اندکردهکید امتفکران در ساخت تمدن بر عناصر معنوی و غیرمادی تمدن ت

 آورد. روح تمدن است که براساس نیازهایش عناصر مادی را فراهم می

روش ستاختاری زنتدگی  ،کانتسنی در باب شمولیت تمدن بر این باور است که تمتدن

 ختانواده،  ،زنتدگی متادی و فکتری انستان ؛سترده استتشدت گبه ؛هاستمشترک انسان

گتذارد تتاثیر میآمتوزش و سیاستت  ،هنتر ،اخلتاقگیترد و بتر را دربر میدولت  و جامعه

(koneczny ،8312 .، ،81). نوعی پاسخ به این  ،گونه گفت که دولت تمدنیشاید بتوان این

توانتد بته نماینتدگی از میکسی چه»کند: پرسش بنیادین است که پیتر مندویل مطرح می

 .(Mandaville ،2111 .، ،895) «؟گرا ص طت کندیک تشکل کثرت

 . از هویت تمدنی تا دولت تمدنی3

وصف عرضی است کته یک  هبلک ،دولت، صفت ذاتی نیست یبرای کلمه "تمدن"صفت 

ن گونه نیست که دولت ذاتا دارای وصتف تمتداین .کندآن را از جامعه و ملت خود اخذ می

نظیر حکومت عصر پهلوی یا قاجار، یا  ،باشد و آن را به ملت عطا کند. در بسیاری از موارد

هویت تمدنی کشور و  ،این رویکرد وجود داشت که دولت ،دوران آتاتورک و غیره یترکیه

باور بودند که نام لکِ مطلق خود دانسته و بر اینایران را مِ ،کند. حاکمانجامعه را ایجاد می

بخشد. اما باید توجه داشت که ها هویت میت ت امر آن یاست که به ایران و جامعههآن

 ،در حقیقتت ؛سیاست و حکمرانی خوب است ینگاهی قطیلگی و بدوی به مساله ،این نگاه

ای بتود و نوعی هویت قطیلگی و عشیره ،هویتی که در دو قرن اخیر در ایران وجود داشت

چون رعایتای یتک قطیلته در مردم را هم ،پادشاهان .گرفترفتارها بر اساس آن شکل می

شد تا برداشتی ملی و یتا تمتدنی از کشتور و جامعته گرفتند و همین امر سطب مینظر می

بتر استاس همتین  ،تتر از مزایتا و منتافعمندی بیشمنظور بهرهمردم نیز به .نداشته باشند

به سیستتم و راس هترم قتدرت منافع بر اساس دوری و نزدیکی ؛ کردندسیستم عمل می

 .(8911القلم، یع)سرشد طراحی می

شدن ترین عنصر اثرگذار، هویت تمدنی است. یعنی تمدنی، مهمدولت تمدنیدر ساخت 

دولت، یک امر درونی )وابسته به دولت( نیست، بلکه تتابعی از م تیط پیرامتونی )جامعته( 

حکمرانی خود شکل بگیرد و جامعه ی ت ت تواند مجزای از جامعهاست. دولتِ تمدنی نمی

ی ت تت شتده بتوانتد جامعتهتعیینکه صرفا بر اساس طرحی ازقطلرا متمدن سازد؛ یا این

تلاش کند بدون توجه به هویتت تمتدنی جامعته،  دولت اگرحاکمیت خود را متمدن نماید. 
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 شتود؛یم مطتلا تمدن بدون دولت تیوضعبه سازی اجطاری و قهرآمیز نماید،اقدام به تمدن

 یستو از کته ایجامعته؛ گیرنتدمی شکل اجطار بدون هایاراده و اختیارات از هاتمدن رایز

 گیتردمی قترار تمتدن بتدون دولتت خطتر معترض در ،واقتع شتود جطر معرض در تمدن

(koneczny ،8312 .، ،988). 

شتدن دولتت رو تمدنیم صول جامعه و تقاضاهای آن استت؛ از ایتن "دولت تمدنی"

که یک عامل درونی باشد، یک عامل بیرونی یا م یطی است. الطته با قید ایتن از آنبیش 

انگارانه میان عوامل متعدد است توضیآ که رویکرد اتخاذشده در این پژوهش، نگاهی سازه

گیترد. بخشی متقابتل را در نظتر متیی قوامو میان عوامل درونی و عوامل بیرونی، رابطه

بخشی متقابتل وجتود دارد؛ پتد از رهتور ی قوامتمدنی رابطه یعنی میان جامعه و دولت

 گیرد.ی بازتولید قرار میدولت تمدنی، هویت تمدنی موجود، در چرخه

اش، یعنتی: ، منابع خود را از طریق منابع متکثر نهفته در هویت تمدنی"دولت تمدنی"

به ایجاد منابع در سیاست آورد؛ این امر، دست میتاریخ، مذهب، فرهنگ، زبان، نژاد و ... به

دیگر، دولت تمدنی، صرفا یک دولت فرهنگی یا یک دولت بیان. بهبخشدخارجی تنوع می

مذهطی نیست، بلکه بر اساس هویت تمدنی، هم سرزمین، هم ملیت، هم مذهب، هم زبان 

برخلاف دولت مذهب، تقسیمات بر اساس  در دولت تمدنیکنند. و ... در آن ایفای نقش می

رستمیت هتای موجتود بهنیست، بلکه سترزمین "دارالاسلام/ دارالکفر"اعد شریعت نظیر قو

گیرنتد. در دولتت تمتدنی، هتا نیتز متورد احتترام قترار میشوند و سایر ملیتتشناخته می

یابنتد؛ منظور تضمین بقا اهمیت میهای امنیتی و اقتصادی، در م یط پیرامونی بهسیاست

های کانونی بر بقاء تقدم داشته باشد )لذا رفتارهتایی ری ارزشگونه نیست که پیگیلذا این

شتر  دیگر، پتیشبیانبتهکند(. نظیر عملکرد نیروهای جهادی و داعش در آن رهور نمی

 ی خود باشد.شدن یک دولت آن است که برآمده از هویتِ تمدنی حاکم بر جامعهتمدنی

د و گتذارمی جامعه و دولت اثر ای از عناصری است که بر فرد،مجموعه ،هویت تمدنی

گیرد. دولت تمدنی شکل می ،بسته به نیازها و نوع درک از م یط پیرامونی ،در طول تاریخ

هتا در درون فرهنگی نیستند کته دولتت صرفا ها بازیگرانبه این امر اشعار دارد که تمدن

و بتا مفهتوم  نتدسیاستی دارو دلتالتی  ماهیت ها اساساتمدن بلکه ؛کنند ها ایفای نقشآن

کننتد و گتر عمتل متیعنوان یتک کنشبته ها نیزتمدن ،در نتیجه خورند؛قدرت پیوند می
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کته از تمتدن غترب در برابتر زمتانی ،عنوان مثالبه. ندشوم سوب می 8بازیگر اصطلاح،به

آید، به مسا لی نظیر اعمال دمکراسی در کشورهای استلامی میان میتمدن اسلام سخن به

دال بر بتازیگری تمتدن  ؛ این مطلبشوداشاره می ،زندتنها از یک بازیگر سر می... که  و

 .(Jackson ،2111 .، ،99)ست هاغرب در برابر سایر تمدن

از  "هویت تمدنی"ی واژهجای در مطاحث خود به (41-44 ، صص.8938) احمد داوود اغلو

ن مطاحتث بته هویتت ایت نقشتی کته دروی  ؛کنداستفاده می "ذهنیت راهطردی"اصطلاح 

عطتارت  "ذهنیتت راهطتردی"را برای ذهنیت راهطردی قا ل است.  تمدنی داده شده است

یعنتی تلتاقی زمتان )تجربیتات  ؛ر یک جامعه نسطت به موقعیت خود در دنیتااست از تصوّ

لذا  ؛امری پیوسته است ،تاریخی( و مکان )جایگاه جغرافیایی(. ذهنیت راهطردی یک جامعه

هتایی در شتاهد مشتابهت، بتا عقایتد مختلتف ،های حتاکمها و گروهتغییر دولترغم علی

تتاریخی برآمتده از  ی. وی بر این باور است کته تجربتهیک ملت هستیم سیاست خارجی

ذهنیت راهطردی ترکیه در طراحی سیاست خارجی  یکنندهترین تعیینمهم ،تمدن اسلامی

هتای سیاستت دهتیها و جهتتگیریهتج ،در این پژوهش ،است. مفهوم عمق راهطردی

علت عمق راهطردی خود کته در طتول مثلا ترکیه به .کندخارجی یک کشور را تعریف می

قفقتاز و خاورمیانته  ،تواند نسطت به حوادث بوستنینمی ،تاریخ )تمدنی( شکل گرفته است

سیار بالتایی ی زمان و مکان از اهیمت ببنابراین در دولت تمدنی، دو مقوله تفاوت باشد.بی

 برخوردار است.

 "دیتن"مرکتب از را دولتت تمتدنی  ، نیتزاندیشمند معاصر مصری ،عصام عطدالشافی

 ،از وطتن و ختاکمتراد وی . ترسیم کرده است "وطن" یاضافهبه "سیاست" یاضافهبه

است. در ایتن الگتو از آن بلکه گسترش کاملا فرهنگی نیست؛ تجاوز جغرافیایی و فیزیکی 

تولیتد  ،تعطیتر بهتتربته ستت؛قابل طرح ا... نیز تفسیری چندساحتی  سیاست، وطن ودین، 

معتادل که دولت ملی در حالی برخوردار است؛قدرت در دولت تمدنی از الگوی چندساحتی 

است. وطن در دولت ملی مقدم  "وطن"ی اضافهبه ،"سیاست" یاضافه، به"سکولاریسم"

 . (8931)عطدالشافی، بر سیاست و دین است 

المللی و سیاست ختارجی ایتن استت کته گستترش و بین یدر عرصه ،تفاوت این دو

                                                 

8. Actor. 
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صورت نظتامی یتا اقتصتادی غلطه و گسترش به در کنارفرهنگی در دولت تمدنی،  یغلطه

 "متذهب"تتوان معتادل ؛ زیرا دولتت تمتدنی را در تعریفتی دیگتر متیاهمیت استحا ز 

معنا که اولا گری( دانست؛ الطته به این)نظامی "استراتژی"ی اضافهبه "اقتصاد" یاضافهبه

-اقتصتاد -متذهب"ی گانتهسیاست و سرزمین را در این تعریف و رویکرد، م یط بر سته

رو بدانیم و قدرت مذهطی و فرهنگی را یک امر واحد در نظر بگیریم. از ایتن "گرینظامی

هتای پیرامتونی ختود در حتوزه های تمدنی دارای توان اثرگذاری یا کنتترل م تیطدولت

 فرهنگی )مذهطی(، اقتصادی و نظامی )امنیتی( هستند.

 

 سیاست دین دولت مذهب

 جغرافیا )وطن( سیاست سکولاریسم دولت ملی

 جغرافیا )وطن( سیاست دین دولت تمدنی

 نظامی گری اقتصاد دین)مذهب( دولت تمدنی

 

 یپتروژه ،دولتت تمتدنی ،داخلتیدر بعتد توان گفت کته بندی این بخش میدر جمع

بتا منتافع  )حکومتت( و هنگام تعارض منافع قدرت دستور کار قرار دادهرا در  سازیجامعه

ساخت دولت تمدنی توسط هویتت تمتدنی  دهد.میقرار اولویت  در جامعه، منافع جامعه را

ر عناصر و کند و سایگر تمدن، هویت تمدنی را بارور میهدایت ین و است که ایده به این

هتا دو نقتش اصتلی زیرا اساسا ایده .گیرندبر آن شکل میهای خا، قدرت مطتنیویژگی

. از "دهتی بته قتدرت اجتمتاعیشتکل"و دیگتری  "هادهی به هویتشکل"دارند: یکی 

 گیتردشان شتکل متیها و منافع از طریق م یط اجتماعی اطرافهویت دولت ،دیگرسوی

(philpott ،2111 .، ،281). 

 یهتای شتجرهشتاخه ،اصلِ ریشه است و دولت تمدنی ،هویت تمدنی ،نیآتعطیر قر به

 ترهتا در آستمان بالتااندازه که ریشه در ختاک باشتد، شتاخه هر روند. بهشمار میطیطه به

ابتراهیم عطتارت  یستوره 24 یطیب در آیته یطیب و یا شجره یروند. مراد از کلمهمی

، 82)ططاططتایی، جاش در اعماق قلب و در نهاد بشر جتا  دارد است از عقاید حقى که ریشه

گتر هدایت ییعنی جامعه یا دولت در صورتی تمدنی خواهند بود که با ایده .(11 ، ،.8914

ها تر باشد، دولتهرچه این ارتطا  متقن ؛معنای عام آن( در ارتطا  باشندیعنی دین به)خود 

کند گر تمدنی، هویت تمدنی را بارور میهدایت یایده ،صورتتر خواهند بود. در اینتمدنی
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 ارتطتاطی نظیتر حمتلِ، اگر این ارتطا  .شودمی "دولت تمدنی" در سیاست، و خروجی آن

شدن ذات و موضوع باشد، دولت تمدنی شکل خواهد گرفتت؛ امتا اگتر ایتن همراه با یکی

های تمتدنی امتتداد ، دولتبار تلقی شودصورت تکلف و برداشتن ارتطا  حداقلی باشد و به

توان بته در حقیقت پاسخ به این پرسش است که چگونه می ،دولت تمدنی نخواهند یافت.

. این قدرت زمانی که از مرزهتای کشتور تولید قدرت کرد ،ترین میزانبهترین ن و و بیش

گردد؛ امتری کته از آن بته حضتور در م تیط کند، تطدیل به سیاست خارجی میعطور می

 شود.ونی تعطیر میپیرام

 الملل(گری در نظام بین. از درون به بیرون: )از هویت تمدنی تا کنش3.1

الملتل ابعادی که در روابط بین یبر این باور است از جمله (814 ، ،.8911) کریستفر هیل

چگونته قتدرت "کته ؛ اینقدرت و سیاست خارجی است ی، رابطهاندمورد غفلت واقع شده

توانتد ت لیتل ، متی"گتذاردو طی چه فرایندی بر سیاستت ختارجی اثتر میشود تولید می

الملتل را بازیگران در نظام بین گریکنشتر نموده و سطآ و نوع سیاست خارجی را واقعی

 استت بتاور نیا بر نیکاتزنشتا ،المللنیب استیس در تمدن کنش نوع نییتط در تطیین کند.

 نیتامطنتا،  ایتن بتر ؛نمتود وارد المللنیب روابط یمطالعات یحوزهدر  را تمدن توانیم که

 نیتا بلکتهباشند،  گرکنش و گریباز المللنیب روابط در میمستق طوربه که ستندین هاتمدن

 ت تت کتهشوند م سوب می یگرانیباز که هستند هاملت -دولت رینظ یاسیس یواحدها

 تیتهو نیا رایز ؛(93-8، صص. Katzenstein ،2181) دارند قرار خود یتمدن یهاتیهو ریتاث

 یآنارش تیفیک که ستهای و قدرت آنداخل یهاییتوانا از بخش نیترمهممثابه به گریباز

. (Rose ،8331و  mozaffari ،2112 .، ،98) بترعکد نه ،کندیم نییتع را المللنیب نظام در

بین الملل را نیز همتین امتر تعیتین آوری در مواجهه با وضعیت آنارشیک نظام امکان تاب

 کند.می

متعین  ،گر مخصو،هدایتی اختیارداشتن ایده دلیل دررسد دولت تمدنی بهنظر میبه

، Collins)یتا قلمترو پرستتیژ تمتدنی  اعتطار تمدنی یحوزهدارابودن  چنینهم ؛یافتهبسط و

 تریتوانایی و قدرت بیش ،از قابلیت (Katzenstein ،2181 .، ،858و  841-892، صص. 2111

 الملتلی سیاستت ختارجی و نظتام بتینگتری در عرصتهای کنشربنسطت به دولت ملی 

 . برخوردار است

رو در ای استت؛ از ایتناش، اثرگذاری شطکهاثرگذاری دولت تمدنی در می ط پیرامونی

راینتدی کند، باید ت لیل ف( مطرح می8331گونه که مصطفی امیر بایر )مقام ت لیل همان
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 لیتت ل": کترده استت زیمتمتا گتریدکیت از را لیت ل نوع دو ریبا ریام را انتخاب نماییم.

کار بترده بته یمتوارد در گریبتاز بریمطتن لیت ل .2"ندم وریفرا لیت ل" و 8"گرم وریباز

 بتریمطتنت لیتت ل امتا بگیرند؛ شکل یارشطکهیغ صورتبه گریباز یهاتیفعال کهشود می

 یجملته از زیتن تمتدن. میباشت یاشتطکه لیتت ل ازمنتدین کتهکتاربرد دارد  یزمان ،ندیفرا

 کردیرو نیا ؛ چراکهکرد یبررس گرم وریباز صورتبه را آن توانینم که است یموضوعات

 انجامد. می لیت ل در خطابه تولید 

کنتد. این نگاه ت لیلی تفاوت خود را در تنظیم و اجرای سیاستت ختارجی هویتدا متی

ی نگاه بازیگرم ور سطب شده است که بازیگر در پیگیری سیاست خارجی خود غالطتا غلطه

کنتد؛ ایتن درحتالی استت کته نظتم حتداکثری در سیستتم از طریق دستگاه اداری اقدام 

رسد نظر میرو بهشود. از اینالملل مینظام بینماندن از ت ولات سالاری موجب عقبدیوان

پذیر، پویا و کوچکی را داشته باشتند های انعطافباید حالت شطکهست خارجی مناسب سیا

که از ت رّک و استقلال لازم برخوردار بوده و به آسانی در وضعیت عملیاتی قرار بگیرند؛ به 

دیگر، سیاست خارجی بیانبودی باشند. بهآسانی نیز قابل تغییر و ت ول، جابجایی و حتی نا

الملل ارتطا  لازم را های موجود در نظام بینبا تمامی پدیده نیازمند عواملی است که بتواند

ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده نماید. این امر از طریتق ستاختارهای بگیرد و از آن

نمودن قتدرت امر، عمتل ی اینپذیر نخواهد بود. لازمهشده امکاندا می، رسمی و نهادینه

ی امتور ست تا بتواند از اقتتدارگرایی و کنتترل کلیتهای اصورت پراکنده، متکثر و شطکهبه

، 8918)اخوان زنجانی، عطور کند و مرکزگرایی بیش از حد موجود در دولت ملی را تقلیل دهد 

 .،48) . 

منتدی از امکان بهتره "دولت تمدنی"بودن تمدن، بودن و فرایندیایباتوجه به شطکه

الملل برختوردار گری در نظام بینی و کنشهای خود در سیاست خارجتری از ررفیتبیش

های مختلفی که زبان فارسی برای جمهوری اسلامی ایران در عنوان مثال: ررفیتاست. به

چک قابل های کوکند، از طریق شطکهزبان ایجاد میهای مختلف و کشورهای فارسیحوزه

ا کشور خا،، پیگیری است و در صورت م دودشدن به نهادهای رسمی و یا یک منطقه ی

                                                 

8. Actor oriented. 

2. Process oriented. 
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های شعر، ادبیات، سینما، . زبان فارسی برای ما در حوزهدهدهای خود را از دست میقابلیت

کننتد کته لزومتا از طریتق نهادهتای های فراوانی را ایجاد میموسیقی، خط و ... ررفیت

پتذیر هتا امکتانجه و ... پیگیتری آنرسمی نظیر سازمان فرهنگ و ارتطاطات، وزارت خار

در صورت امکان نیز بسیار سخت و فرسایشی خواهنتد بتود. در نهادهتای رستمی نیست؛ 

شود و بته متواردی نظیتر تطتادل دانشتجو و ... کته از طریتق صرفا به یک دفتر اکتفا می

های تمدنی شود؛ اما هنگامی که این امر در لایهدهد، بسنده میسازوکارهای قانونی ر  می

انتد، زبتان مرتطط یمستالهنوعی بتا ی نهادهایی که بهمورد توجه واقع شود، جامعه و همه

ن و عملتی فعتال ی اعتطار تمدنی بتهترتیب قابلیت و حوزهاینیابند؛ بهامکان مشارکت می

شود. یک خوشنوید، یک شاعر، یک موسسه، یک کتاب، یک شتعر، یتک موستیقی، می

تمدن  گریکنشمثابه سفیر برای دولت تمدنی عمل نمایند و توانند بهمی یک نوازنده و ...

تتوان بته ی اقتدام متیدر سیاست خارجی را در وضعیت متکثر نمایان سازند؛ از این ن وه

 ای یاد کرد.کنشِ متکثر و تکثرگرا و یا کنش شطکه

شود. ن مینمایادولت تمدنی با دولت ملی در وضعیت کنشِ متکثر است که عدم تضاد 

، هتاشتاخصمتغیرهتا و تر از گستردگی بیش ،"دولت ملی"در مقایسه با  "دولت تمدنی"

دولتت  ،کتارکردی یچنین کارکردی برخوردار استت. در عرصتهو هم های ارتطاطیکانال

 یچته بتر استاس ایتدهمعنا کته آنبه این ؛جامعه را از توسعه به تمدن برساندباید تمدنی 

شده است، مورد توجه دولت باشد و تلاش نماید تمامی عناصر متوثر در گر انتخاب هدایت

 فعال نماید.  - ها سهیم هستندکه در ساخت هویت -را این ایده 

... بته عناصتری  و هرفتا ،کنار صلآ، نظم درباید  ،کارکردی یدر عرصهدولت تمدنی 

هتای قتانونی ختود زیرا دولت تمدنی صرفا م دود بته کارکرد ؛نظیر سعادت نیز توجه کند

. این امر در مورد سیاست (xia ،2189) بلکه از کارکردهای ارزشی نیز برخوردار است ؛نیست

بر حضور اقتصادی و امنیتتی، بایتد در  صورت است که دولت تمدنی، علاوهخارجی به این

م یط پیرامونی خود به حضور فرهنگی توجه کرده و قلمرو اعتطار تمدنی فرامرزی خود را 

 دهد. نیز در دستور کار قرار 

ای بترای رستیدن بته هر حضور فرامترزی -برخلاف دولت ملی  -برای دولت تمدنی 

وجود منابع لتازم کته در قلمترو عمتق منافع ملی، بدون در نظر گرفتن مقدمات آن )یعنی 

یابتد. های آن باشتد( اهمیتت متیاستراتژیک قرار بگیرد و دستاوردهای آن بیش از هزینه

ی اعتطار تمتدنی گر شیعیان )لطنان، عراق، آذربایجان و ...( بخشی از حوزهعنوان مثال، ابه



 

 

21 

ل 
سا

کم
و ی

ت 
یس

ب
 /

دو
شتا

 ه
ره

ما
ش

رم
ها

چ
  /

ان
ست

زم
 

79
37

 

در ایتن  شوند، صرف حضتور فرهنگتی و یتا نظتامیجمهوری اسلامی ایران م سوب می

جهت کند؛ بلکه حضور اقتصادی نیز برای تکمیل ارتطاطات تمتدنی بتهمناطق کفایت نمی

یابد. مثلا حضور ایران در عراق چه در مقابله تضمین پازل بقا برای هر دو طرف اهمیت می

گیر استت. با داعش )نظامی(، چه در احیای زیتارت اربعتین )فرهنگتی( و ... بستیار چشتم

های اقتصادی جدی نطوده و دهند حضور تمدنی ایران به عرصهنشان می مطالعات میدانی

هتای اقتصتادی ایتن کشتور تتری از عرصتهمراتب بیشکشورهایی نظیر ترکیه سهم بته

گیترد خوبی شکل نمیهای تمدنی دو کشور ایران و عراق بهرو مثلث علقهاند. از اینداشته

شدن چالش شود. مثلا با برطرفلال مواجه میو فرایند همگرایی و نزدیکی دو کشور با اخت

امنیتی داعش، حضور نظامی ایران حداقلی خواهد شد و برای جطران آن، حضور در اربعین 

گیرتری خواهد یافت. نقص در ارتطاطات اقتصتادی، ضتعف در اثرگتذاری در افزایش چشم

ور اقتصتادی چنین حضور نظامی بدون حضسیاست خارجی را نیز در پی خواهد داشت. هم

 و فرهنگی، براساس الگوی ت لیلی تمدنی ناکام خواهد ماند.

 نتیجه

عنوان هتایی استت کته بتهالملل و نظم جهانی، وابسته بته شتناخت پدیتدهفهم نظام بین

ها نیازمند منظرها کنند. مشاهده و توصیف این پدیدهمتغیرهای موثر در آن ایفای نقش می

های نورهور، جدیدی است که بتوانند ضمن شناخت پدیدههای و رویکردها، و حتی نظریه

ی اثرگذاری ها و نظم جهانی را تطیین نمایند. در این مقاله تلاش شد ن وهارتطا  این پدیده

المل، مورد واکاوی فرایندی قرار گیترد. ی نورهور در نظام بینعنوان یک پدیدهتمدن، به

ی ری بر هویت تمدنی، دولت تمدنی، ایجاد حتوزهتوان در اثرگذاتاثیرات این فرایند را می

گری در روابط اعتطار تمدنی، تاثیر بر سیاست خارجی و در نهایت تعیین نوع و سطآ کنش

الملل مشاهده کرد. پیامد دانشی ت لیل فرایندی اثرگتذاری تمتدن در نظتم جهتانی و بین

هتای تمتدنی یا نظریتهاثطات وجود چنین فرایندی، ما را به ضرورت سطآ ت لیل تمدن و 

 سازد. رهنمون می

مندی الملل، و یا بهرهامروزه بدون وجود ت لیل تمدنی از سیاست خارجی و روابط بین

گران مهم و کلیتدی در های برخی از کنشالملل، فهم کنشی تمدنی روابط بیناز نظریه

 -پتا، روستیه و ... ی اروچون: چین، ایران، ترکیته، متالزی، ات ادیتههم -الملل نظام بین

گتری در وضتعیت ی کنشدیگر، برای بازیگران تمتدنی، ادامتهپذیر نیست. از سویامکان

هتای ایتن مانتدن بخشتی از ررفیتتباعث مسکوتآمیز بوده و سرزمینی و ملی، مخاطره
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شتود. ی اوایتل قترن بیستتم ایتران، ترکیته و ... میبازیگران و در نهایتت تکترار تجربته

در وضعیت دولت ملی و دولتت سترزمینی، هتم در سیاستت داخلتی و هتم در ماندن باقی

ی هتا از چرختهشود که بخشی از منابع اثرگذار بتر ایتن دولتتسیاست خارجی، سطب می

حفظ حد و مرزهای مشخص ها حاکی از آن هستند که برداری خارج شوند. این تجربهبهره

ی هویتت )نظیتر: دهندهاصر تشکیلبر اساس یک قرا ت ملی و سرزمینی، در حالی که عن

گرایتی حتداکثری دارنتد، ی مشترک بشری، زبان، و ...( تمایل به بروندین، تاریخ، تجربه

های ملی تمایل دارند که بته یتک قتوم، نتژاد، ساز نوع خاصی از توقف است. دولتزمینه

اخت از سرزمین، دین و ... م دود شوند؛ این م دودماندن ممکن است، منجر به عدم شتن

ی ها و ... دیگر شود و نوعی خودبرترانگاری را در پی داشته باشد. تجربهملل، نژادها، زبان

چتون ناسیونالستیم در جهتان عترب، ی اروپا و بسیاری از مناطق غیراروپتایی، همات ادیه

تتوجهی بته های ناشی از آن سطب کمایران، ترکیه و... در تعقیب دولت سرزمینی و ب ران

چتون: چتین، ایتران، هتایی همی مثطتت دولتدیگر، تجربهلی شده است. از سویدولت م

ترکیه، مالزی و ... و افزایش سطآ همگرایی با م یط پیرامونی در پیگیری الگوی دولتت 

های تمدنی، بتا افتزایش ستطآ صتلآ در م تیط تمدنی سطب شده است نوع جدید دولت

از آنارشتی را در پتی داشتته باشتند. پیرامونی، مشتارکت در نظتم و کتاهش آثتار منفتی 

گتری دولتت تواند ما را بته فهتم کنشدیگر، فهم چگونگی رهور دولت تمدنی میبیانبه

ای خا، یا در نظام الملل برساند و به چگونگی ایجاد صلآ در منطقهتمدنی در روابط بین

 الملل و نظم جهانی و افزایش سطآ همگرایی رهنمون شود.بین
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