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 مقدمه

های دانشی استت. اساستا تلتور در     ی عطفی در رشد دیسیپلین های علمی، نقطه مناظره

و  گرفتته  شتکل دهد که در آن، دو یا چند رویکرد و نظریه  ی علمی زمانی رخ می رشته کی

الملل، یک قلمرو  های مستمری در جریان باشند. دانش روابط بین میانِ رویکردها، مجادله

ی مطالعاتی است که پس از جنگ جهانی اور متولد شد؛ این دانش رونق و  و حوزهعلمی 

ی  ها است. در نیمته  ها و رئالیست گیری مناظره میان لیبرالیست بسط خود را مرهون شکل

یعنی « نئو نئو/»ی  ی جدیدتری شد و به مناظره دوم قرن بیستم این مناظرات وارد مرحله

ی علمتی   ای بته ایتن رشتته    ورئالیسم شهرت یافت و جان تتازه ی نئولیبرالیسم و نئ مناظره

ی جدیتدی   ، فمینیسم و... چهرهمدرن پستانگاری،  های: انتقادی، سازه بخشید. تولد نظریه

تتر ستاخت. پتس از     هتای تللیلتی آن را افت ون    الملل داد و توانتایی  ی روابط بین به رشته

الملل  ی علمی روابط بین جنگ سرد، رشتهفروپاشی اتلاد جماهیر شوروی و عبور از دوران 

 ستاموئل هتانتینگتون  های  ی برخورد تمدن ی نظریه ی جدیدی شد که با ارائه وارد مناظره

تری ادامه یافت و  ی نخست قرن بیستم با شدت بیش ی در دهه آغاز شده بود. این مناظره

، رابترت  (2007)، متارتین هتار   (2013)چون پیتتر جتی. کات نشتتاین     ی همپردازان هینظر

، جاکینتتتا ااهاگتتان (2007)، پاتریتتک جکستتون (2007)، رنتتدار کتتالین  (2002)کتتاکس 

ی  الملل به ارائته و ... در مورد نقش تمدن در روابط بین (2014)، گریگوریو بتی ا (2007)

ای که در  گونه های جدید روی آوردند؛ بهسرفصل تیدرنهاتللیل، بیان مفاهیم ملتوایی و 

 شتده  دیت تولتوجهی از این مباحت    های نظری، امروزه ادبیات غنی و قابل کوششپی این 

 آن ی دربتاره  یانتدک  دانتش ی از آراء است که فیط گرفتن است. حاصل این مناظره، شکل

  یتمتدن  منتاظرات  حیتشتر  و نیتی تب ضتمن کوشتد تتا    متی  پژوهش نیا .است شده بازنشر

 و یواکتاو  یفرانظتر  و ینظتر  للتا   بته  را آن ی شتده  دهیدتر کم ابعاد الملل، نیب روابط در

 . دینما حیتشر

 مشتخ   تمدن تیماه از فیط هر پاسخ است الزم تر یصورت ج ئ به و راستا نیا در

الملل هنتوز   ای که حور مفهوم تمدن شکل گرفته و دانش روابط بین مناظره تا ابعاد گردد

تر شتده و   عملی این مناظره فربهی اخیر ادبیات  به آن پایبند است، روشن شود. در دو دهه

رغم پیشرفت این بخش از مطالعتات   ابعاد بل  به سطح دقیق و روشنی رسیده است. علی

ی اخیتر، در   دهته الملتل و رونتق مطالعتات تمتدنی در ایترانِ یتک        مربوط به روابط بتین 

چون  . هرچند آثار معدودی همدوش می  پرداختهتر به این مباح   های آکادمیک ما کم ملیط
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 شتده   ترجمته  ، رویکرد دینتی و تمتدنی  الملل نیبروابط و یا  و نظم جهانی ها تمدنکتاب: 

 -گر ابعاد پژوهش باشد  که روشن -ی مطالعاتی  ی علمی این حوزه است، اما هنوز پیشینه

 در فضای آکادمیک ایرانی وارد نشده است.

تمتدنی در روابتط   ی  هدف پژوهش حاضر، تشریح دو طیف و جریتان اصتلی منتاظره   

ی  مباح  مربوط به رویکردی که هانتینگتون و باورمندان به نظریه اگرچهالملل است.  بین

های مشابه آن )مانند پایان تاریخ( از ادبیات مشخصی برخوردار استت، امتا    وی و یا نظریه

تتری برختوردار    للا  غنا و ملتوا از حجم و کیفیتت بتیش   ، بهازقضاطیف دوم مباح  که 

است. عتدم   گرفته قرار توجه موردتر  اند، کم تری به آن پرداخته ند و اندیشمندان بیشهست

ی تمدنی سبب شده است که ایتن منتاظره در ادبیتات     توجه به دو طیف موجود در مناظره

الزم به توضیح استت   .المللی و دانش تمدنی نلیف باقی بماند فارسی مطالعات روابط بین

در مبتاحثی ریشته دارد کته بترای       یک ساختار و کلّ، مثابه هباز ماهیت تمدن  پرسشکه 

دو نتو  متفتاوت تللیتل را از     امیربتایر . کرد( مطرح 1991)1مصطفی امیربایرنخستین بار 

تللیتل   .3«فراینتدملور »و تللیتل   6«بتازیگرملور »: تللیتل  کرده استدیگر متمای   یک

ای شتکل   صتورت غیرشتبکه   بته  های بتازیگر  مبتنی بر بازیگر در مواردی است که فعالیت

کته نیازمنتد   شتود   واقع متی بر فرایند زمانی مورد اعتنا و بررسی  اما تللیل مبتنی ،گیرد می

صتورت   توان آن را به موضوعاتی است که نمی ی ای باشیم. تمدن نی  ازجمله تللیل شبکه

. داشتت خواهتد  همتراه   این رویکرد خطای در تللیل را به ؛ چراکهبازیگرملور بررسی کرد

 ؛دنداگرهای تمدن باز تمدن را به شاخصه ی شاید بتوان علت پیدایش این دو دیدگاه درباره

هایی است که امکان تفسیر آن بته امتری ایستا و ثابت  سو ململ ویژگی زیرا تمدن ازیک

هتای دیگتری دارد کته بتر ت،ییتر، تلتور و        دیگتر، ویژگتی   کند و ازستتوی  را فتراهم می

رقابت بر سر  ی مقولهتوان در  مصداق این امر را میترین  مهم .لت داردبودن آن دال پروسه

قدرت و ثروت افراد  ،در این ن ا ، در طور زمانمشاهده کرد. منابع مادی و نمادین قدرت 

اما در عمل  ؛ها متشکل از ه اران فرایند هستند دیگربیان، تمدن کند. به ها ت،ییر می و گروه

این همان معمایی است کته بایتد    باشند.هایی ثابت و معین  مقولهرسد که  نظر می بهچنین 

تاکیتد   رابترت کتاکس  گونته کته    بنابراین همان .(10، ص. Jackson ،6001و  Hall) حل شود

                                                 
1. Mustafa Emirbayer. 

2. Actor oriented. 

3. Process oriented. 

 



 

 

791 

ل ب
سا

ت
یس

 
ن 

ستا
تاب

د/ 
 نو

ره
ما

 ش
م/

سو
و 

79
11

 

 ی نلتوه  ی کننتده  تعیتین  ،نو  تفکتر در بتاب تمتدن و چگتونگی برداشتت از آن      ،کند می

ایتن پرستش   . (cox ،6000ک. )ر. هتای مختلتف استت    تللیلتی از آن در دانتش   ی استفاده

 شود. رو اهمیت دارد که پیامدهای متعددی بر آن بار می شناختی از این هستی

ی تمتدنی در دیستیپلین    در پژوهش حاضر به این پرسش خواهیم پرداخت که مناظره

ای استوار است؟ هر یک از رویکردهای موجتود در دو طترف    بر چه مبانی الملل نیبروابط 

یک ساختار و یک کل، چته پاستخی را فتراهم     مثابه بهمناظره، در پاسخ، از ماهیت تمدن 

، چه تفسیری از تمتدن و تللیتل تمتدنی    اتخاذشدهآورند؟ در هر طیف براساس مبانی  می

یعنتی   -الملتل   لی روابتط بتین  ی اص ها بر مساله و پیامد هر یک از این برداشت شده ارائه

 چیست؟ –المللی  ی جنگ و صلح در تعامالت بین دوگانه

 یبررست  قابتل  کترد یرو دو در سواالت نیا به پاسخ ،گرفته صورت ی مطالعه به توجه با

چتون نظتم در    الملل هتم  رویکرد به موضوعات کانونی روابط بین دو هربرای مثار؛ . است

انتد. هتر یتک از     ای کامال متفاوت پرداخته گونه امنیت به الملل، سیاست خارجی و نظام بین

 هتا  آنهای تللیلی  که بر خروجی اند بناشدهاین رویکردها براساس مبانی فرانظری خاصی 

اثرگذار بوده است. در این پژوهش به نتایج نظتری برآمتده از مقتدمات فرانظتری هتر دو      

هتای ختود را در    ناستانه، خروجتی  ش زیرا تفاوت در مبانی هستتی ؛ رویکرد خواهیم پرداخت

ی  ستازد. در نهایتت، ضتمن مطالعته     الملتل نمایتان متی    مسائل و موضوعات روابتط بتین  

پردازان هر یتک از   الملل، نظریه رویکردهای موجود در شناخت مفهوم تمدن در روابط بین

 را نی  معرفی، نقد و ارزیابی خواهیم نمود. ها آنرویکردها و پیامدهای 

 الملل و پیامدهای آن در روابط بین« وضعیت مثابه بهتمدن ». مناظره 1

 . ارکان فرانظری1.1

ی شتده استت، توستط    گتذار  نتام  1«وضعیت یا ابتژه  مثابه بهتمدن »رویکرد نخست که به 

امر ملقق  یکمثابه  تمدن را بهشناختی  للا  هستی بهرویکرد هانتینگتون مطرح شد. این 

. در کترد تعبیتر   تتوان  نی  می« جوهرگرا»از آن به رویکرد  که گیرد گونه در نظر می و شیء

و  ها ، از شاخ جهیو درنت پارچه دارد ثابت و یک این رویکرد، هر تمدنی یک ذات و جوهر

اساس  این . بر(11، ص. Hobson ،6001) ناپذیرند برخوردار است که ایستا و ت،ییری های ویژگی

                                                 
1. Civilization as a condition or object.  
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ها حداکثری خواهتد بتود.    ی میان آن ان منازعهها، حداقلی و امک امکان تعامل میان تمدن

هتای   پارچه است که حورِ ملتور ارز   فرهنگی کامالً منسجم و یک ی تمدن یک برنامه

یک معیار واحد برای  ی معنای ارائه بهو شده  یده مراتبی سازمان نلو سلسله کانونی خود به

رویکتترد  ی بتتارزترین نمونتته. (6-1، صتت . Katzenstein ،6010)هاستتت  هرکتتدام از تمتتدن

ستاموئل  های  توان در نوشته را می «بنیادگرا»بهتر  عبارت و یا به «گرا ذات»یا  «جوهرگرا»
توان در آثار افرادی نظیتر   چنین این رویکرد را می هم مشاهده کرد. فوکویاماو  هانتیگنتون

جری  1،اس نایپاور ویگرایان هندو و نی  افرادی نظیر  و یا رویکردهای ملی برنارد لوئیس
ها افرادی هستند کته دنیتا را بته     مشاهده کرد؛ زیرا همگی این 3پت رابرتسونو  6فار ور

بخشی به تمدن و درنظرگترفتن آن   با شخصیت ینوع ند و بهکن های تمدنی تقسیم می پیله

شخصتیت ختاص ختود را     هتا  تمتدن هرکتدام از  بته   ،بستته  های بت ر    مثابه مجموعه به

 . (102، ص. KaraMustafa ،6003) ندبخش می

. ایتن  کترد  ادنی  یت ملور(  رویکرد اروپاملور )غربعنوان  توان تلت از این رویکرد می

 دانتد  متی « دیگتری »دهد که همتواره ختود را برتتر از     را شکل می« خود  غربی» ،دیدگاه

(Hobson ،6001 .110، ص) .آن هتا در   ییتمدن یک وضعیت است که اروپتا  ،در این رویکرد

قرار دارند؛ بازگشت به حالت پیشین نیت  غیترممکن استت و معلتوم نیستت کته دیگتران        

لذا ارتباط و تعامل میان کسانی که در ایتن   .غیراروپایی نی  بتوانند وارد این وضعیت شوند

امری بسیار مبهم و غیرقابل  ،که بیرون از این وضعیت هستند یکسان وضعیت قرار دارند با

ایتن تمای هتا ریشته در     ؛ها تمای های بنیادینی دارنتد  رو، تمدن این رسد. از نظر می اثبات به

دشتمنی دایمتی    ءاند و همین امر مانع تعامتل و منشتا   گرفته وضعیتی دارند که در آن قرار

هتا   وگتو میتان تمتدن    آمیت  و گفتت   صلح ی ، اساساً بل  از رابطهجهیدرنت .هاست میان آن

هتا وجتود    جنگ است. این وضعیت هم در درون تمتدن ها  اصل اولی میان آن .معناست بی

بته ملتیط    ،استت  نهفته در درون تمدنچون ؛ یعنی این جنگ ها آن دارد و هم در بیرون

ه به این دلیل شکل گرفت ،کند. شاید این رویکرد اروپایی از تمدن بیرونی نی  تسری پیدا می

هتای   آید. متا بته جنتگ    میحساب  ها به ترین تمدن که تمدنِ غربی، یکی از پرجنگ باشد

شمار، خونین و مهیب مرتبط با کلونیتالی م و امپریالیستم غربتی اشتاره نتداریم.       بیرونی بی

                                                 
1. V.S. Naipaul. 

2. Jerry Falwell. 

3. Pat Robertson. 
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(، 1211-1261ساله ) های سی های صدساله و جنگ های داخلی نظیر جنگ منظور ما جنگ

منتوار، تمتدن    همتین  های ناپلئونی، جنگ جهانی اور و جنگ جهانی دوم است. بته  جنگ

هتای وابستته بته     جنتگ  ،بترای مثتار   .های متعددی را تجربه کرده است نی  جنگ یونانی

هتای پلوپتون ی موستوم     که به جنتگ  ها ها و اسپارت جنوبی یونان بین آتنی ی رهیج  شبه

. که از موارد منازعتات عمتده در ایتن بختش بتوده استت       ها و جنگ بین خود آتنی است؛

انست از سرنوشت تج یته و ظهتور امپراطتوری    چنین امپراطوری قدرتمند رومی نی  نتو هم

توان  . این تجربه را می(61، ص. Mozaffari ،6006) مثابه یک رقیب جدید بگری د بی انس به

 موثر دانست. ها آنمناطق و روابط میان  کل  بههای علمی از تمدن و تعمیم آن  بر برداشت

است کهه از  مصطفی احمد قرهاین رویکرد پرداخته است،  نقد بهیکی دیگر از متفکرینی که 
تئورر براینباوراستکهرواجمصطفیقرهکند.یاد می 1«کرم ابریشم ی پیله»به تئوری  آن
ههای عنوان ماهیهت تنها بهه نه توان یم ها راتمدنناشیازاینایدهبردکهابریشم کرمپیله

های بیولهوییکی پهر از ایها  و ههد  عنوان ماهیت ها را به آن ،ترطور خاص بلکه به ،طبیعی
ها شبیه به موجودا  طبیعی سازی مفهوم تمدن تنها به این ایده که تمدن. طبیعیکنیمتصور 

تمدن یک آغاز و یک پایان دارد و  که ییجا ازآن؛ بلکه بر این باور است کندبسنده نمی ،هستند
کهه تمهدن بایهد کنیم توانیم فرض طور طبیعی می ، ما بهردگی میدر معرض رشد و تباهی قرار 

برداشهت غلهد دیگهری در مهورد  کیه نیای عمل نماید. ازنده باشد و شبیه هر ارگانیسم زنده
 شههودبخشهی تمهدن تعبیهر مهیعنوان شخصهیت آن بههه تمهدن اسهت کهه بایهد پها  شهود و از

(Karamustafa ،6003 .103، ص). 
 وضعیت مثابه بهی رویکرد تمدن . پیامدهای نظری و عمل1.1

گونته در نظتر بگیتریم،     ءیشمثابه یک امر ملقق و  تمدن، اگر آن را به ی در مقام تللیل پدیده

 پیامدهای نظری و عملی زیر را در پی خواهد داشت. کهبود مثابه امری تاریخی خواهد  تمدن به

 پیامدهای نظری

علم »نام  ، علمی بهجهیبررسی کرد و درنت توان آن را ، پس از گذر از آن میکه نخست آنت 

شناستی   دار تمدن عهده «تاریخِ تمدن»علمی  ی رشته ،قاعدهر بناب .نخواهیم داشت« تمدن

مطالعات تاریخی خواهد  ی ای از رشته تمدن زیرمجموعه ،ترین حالت بینانهاست و در خو 

تاریخ تمدن نخواهتد   مصداقی ج  مطالعات ،پژوهی بود و مطالعات نظری تمدن و یا تمدن

                                                 
1. Cocoon theory of civilization. 
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کته   هاست یتا ایتن   بنابراین، این مجادله که آیا مطالعات تمدنی بررسی تاریخ تمدن .یافت

تمتدن دارد. اگتر    ی شناختی ریشه در مقوله نگاه هستیاز دیگرند،  علمی جدا از یک ،دو این

د دوم که اگر رویکر درحالی ؛تمدن امری عینی، ثابت و ایستا باشد، تمدن همان تاریخ است

 .)یعنی رویکرد فرایندی( را برگ ینیم، تمدن علمی با قواعد خاص خود خواهد بود

ها وجود نخواهد داشت، زیرا هر تمتدنی هویتت    ، امکان تعامل میان تمدنکه دوم آنت 

 ،1391)اسمیت، اند  ها اموری پیشااجتماعی تمدنی خاص خود را دارد و از آنجا که این هویت

مثابه ایجتاد مترز مشتخ      کنند، این امر به ها متمای  می که آن را از دیگر تمدن (611ص.

ترین علتت   برد، بلکه مهم تنها امکان تعامل را از میان می هاست. این هویت نه میان تمدن

ها خواهند بود که  ها همواره مترادف با امپراتوری در این وضعیت تمدنهاست.  برخورد تمدن

منافع در مواجهه با دیگران استفاده از رویکردهای سلبی و منفی تهاجمی  تنها راه رسیدن به

های مختلفی از جنتگ گرفتته تتا رویکردهتای امپریالیستتی متدرن قابتل         است که در طیف

رو رویکرد بنیادگرا تمدن را تبدیل به یک امپراتوری )با بار معنایی منفی( مشاهده است. از این

کند و این حالت استتراتژی مشتروعیت را    گرایی جمع می تمدنرا با  یملور زیرا تک ؛کند می

 (See: Nexon, 2007, P.109-116)کند. برای ادعاهای اقتدار امپراتوری فراهم می
ی مطالعتات   در حتوزه  آمتده  حاصتل دانش وضعیت این است که  مثابه بهسوم؛ تمدن ت 
گرایی در  تعمیم دارد.حجیت و اعتبار فلسفی یا علمی است و  بر قطع و یقین مبتنی تمدنی،

کته معرفتت    جتایی  یعنتی ازآن ناشی از چنین نگاهی به تمدن استت.  رویکردهای بنیادگرا 
 ،دانند، لذا دست به تعمیم آن به سایر منتاطق زده و بترای آن   ا مطابق با واقع میله رحاص

هتد بتا توجته بته     بسا تمدن برتتر بخوا  شوند. چه امکان تسری و یا ل وم تسری را قائل می
چتتون  ختتود معیتتار برتتتری ختتود را در قالتتب متتواردی هتتم   ی گرایانتته رویکتترد تعمتتیم

صتورت، ردکتردن    دراین ؛بر دیگران تلمیل کند« های نابرابر معاهده»و « کاپیتوالسیون»
د به نتوان ها نی  می معیار برتر و یا مخالفت با آن جرمی قابل مجازات خواهد بود و مجازات

های اقتصادی علیته عتراق،    : جهاد علیه غیرمسلمانان، تلریماعمار شوندی اشکار مختلف
در  مارکس .(Mozaffari ،6006 ،6 .61) کردن جهانی شرایط حقوق بشر در چین و... ملکوم

 گوید: انگاری غرب می بیان رویکرد یکسان
ها را و تمامی ملتهای چین است... رو به رشد در اال تخریب تمامی دیواربوریوا در کاپیتالیسم  

چهه را کهه تمهدن  کنهد تها سهبک تولیهد بهوریوا را بد.یرنهد... و آنتحمل درد انقراض مجبور مهی با
، Engelsو  Marx) .که خودشان بهوریوا بشهوند یعنی این ؛نامد در بین خودشان معرفی کنندمی

 (31، ص. 1921



 

 

791 

ل ب
سا

ت
یس

 
ن 

ستا
تاب

د/ 
 نو

ره
ما

 ش
م/

سو
و 

79
11

 

گرایتی استت کته     خیبر تاری یک وضعیت، مبتنی مثابه بهکه خوانش تمدن  چهارم آنت 

 ،گرایی یتاریخ ی اصلی گ اره شوند. های پیشااجتماعی در نظر گرفته می موجودیت ها تمدن

ی این نگاه آن  ی است. ثمرهغربریغی و ناق  و غیرمتمدن بودن انسان غرب انسان برتری

پتذیر نیستت؛    سیاسی امکان ی انتقار مفاهیم فرهنگی و مباح  مربوط به توسعه است که

دانتد؛   بودن اروپتا متی   شدن را ملصورِ استثنایی مدرن ی تفکر تمدنی در غرب، پدیدهزیرا 

اصتلی استت کته دیگتر      ی های مخت  به غرب و تمدن غربی است و نستخ  یعنی پدیده

ی بربتر غیرمتمتدن    . در ایتن تللیتل منازعته   تواننتد بتا آن مقایسته شتوند     ها می فرهنگ

هتا   ازعه، ایجاد هژمونی متمتدن بتر غیرمتمتدن   حل کنترر این من ناپذیر است و راه اجتناب

ساختن دیگران  نام متمدن ای است برای تثبیت رهبری در فرایندی به هژمونی، پروژه است.

ی  ی پتروژه  و ایتن ایتده آغازکننتده    سازد رها می ،هایی که دارند را از نق  ها یغربریکه غ

بنیادگرایی فرهنگی در ختار   کند که  تاکید می مصطفی پاشا. ی بودغربریغاستعمار جهانِ 

تصتویری منفتی از استالم و     ی اشتاعه  چنتین  هتم  آورد و همراه متی  استعمار را به ،از غرب

قتدرت ستمبلیک و متادی غترب،     ؛ زیترا ناشتی از   مسلمانان نی  جدا از این پتروژه نیستت  

 .(29-26، ص . Pasha ،6001) کند ای خاص از تمدن اسالمی را ترویج می نسخه

تمتدن بته شتکل جمتع آن یعنتی       وضتعیت،  مثابته  بهتمدن  در رویکرده ک پنجم آنت 

و  هتا  هتا، هویتت   راهی برای تعیین عالقه ،شود. تمدن در این رویکرد استفاده می 1ها تمدن

شود. درحقیقت، در این  رو، معیاری برای تمای  جوامع در نظر گرفته می منافع است و از این

 شتوند  ملتویتات آن براستاس آن تفستیر متی    مثابته ظرفتی استت کته      رویکرد تمدن بته 

(O’Hagan ،6001 . 11-12، ص) . های ظهور یک تمدن نی  نادیده  زمینه یین رویکردچندر

سختی  به «ها بودنِ تمدن غربی به شرقی مدیون» ی هعنوان مثار در گ ار شود. به گرفته می

گترفتن   نند که بدون کمکک ای القا می گونه ها به اما غربی ؛توان خلل و نقدی وارد کرد می

هتا،   همین امر ستبب شتد کته غربتی     .توانستند به این جایگاه برسند ها می از تمدن شرقی

بر اروپاملوری استوار است معرفی کنند. این دیدگاه « دیگریِ وحشی»ها را با لقب  شرقی

غرب تنها الگوی تمدن جهان است و این فقط منلصتر بته غترب استت و از      ،و طبق آن

 .(111، ص. Hobson ،6001) ها تاثیر نپذیرفته است مدنسایر ت

                                                 
1. Civilizations.  
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 پیامدهای عملی

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یمبه تمدن رویکرد جوهرگرا  در بررسی پیامدهای عملی
ها و پیروزی یتک تمتدن بتر دیگتر      ن ا  همیشگی میان تمدنپیامد عملی نخست، ت 

و در  تعامتل داشتته   دیگتر  در کنتار یتک  ها بتوانند  گونه نیست که تمدن هاست و این تمدن

 ؛داشته باشند (13حجرات، ) یتعارف  تمدن ی آن، به شناخت متقابل و یا تعبیر قرآنی نتیجه

 «بودهادیگر»در برابر  را« خود»است که ساز  غیریت کههویت خاصی دارد  نیزیرا هر تمد

های  شاخ  ،های تمدنی . این بنیادگرایی در هر یک از مدرها آن، نه در کنار دهد قرار می

در تمدن غربی جدایی میان سنت و مدرنیتته و جتدایی    ،عنوان مثار خاص خود را دارد. به

هتای اصتلی    میان قلمرو خصوصی باورهای دینی از قلمرو سکوالر و اجتماعی، از شاخصه

 .(21، ص. Pasha ،6001) رود شمار می بنیادگرایی به

الملتل بازگشتت    ی نظتم در نظتام بتین    مقولته  به جوهرگرا رویکرد پیامد عملی دومت 

شتود و   مراتب تصتویر متی   مثابه یک سلسله تمدنی به نظام جهانیِ. در این رویکرد، کند یم

صتورت   ها بته  دنبار دارد که در آن تمدن را به مراتبی( )نظم سلسله نوعی نظم هایرارشیک

همتراه دارد.   در خود بته  را نوعی مفهوم تبعیت از فرادست کنند و به طولی ارتباط برقرار می

تمدن مهم است؛ زیرا تنهتا یتک نتو  گفتمتان      ی بیان چگونگی صلبت ما درباره دیگر به

البته این امر بدین معنا نیستت   ؛دنبلکه اشکار متنوعی از آن وجود دار ،تمدنی وجود ندارد

ها را  تمدنتوان از طرق مختلفی انوا  مختلف  ها وجود ندارد، بلکه می که الگویی برای آن

جهتان را بته دو بختش    . رویکترد جتوهرگرا   (111، ص. Best ،6001) مورد بررسی قترار داد 

 ی هترین حالت جهان را با دوگان بینانه کند و در خو  متمدن غربی و بربر شرقی تقسیم می

د که با اب ارهای استعمار و... دیگر کن رو تال  می بیند و ازاین می« متمدن»و« تر متمدن»

شدن بکشاند. در این تعریف از تمدن، قرارگرفتن ختود در برابتر    سمت اروپایی ها را به ملّت

، 6   ،1313)متردن،   ای است که هرگ  امکان تعامل میان این دو وجود ندارد گونه دیگری به

شود.  صورت خطی تنظیم می و روابط به (11-12، ص . Hobson ،6001و  1061-1062ص . 

شود که جتدای از مستائل، اقتصتادی، سیاستی و...      بعاد مختلفی انجام میاین استعمار از ا

حقتوق   ،الملل نی  آن را مشاهده کرد. در این حتوزه  هایی مانند حقوق بین توان در حوزه می

 تمدن اروپایی  ی های استعماری استوار است که سبب توسعه الملل بر یک سری ریشه بین

 هتایی بتا    چنتین در پتروژه   . ایتن وضتعیت هتم   شتود  و معیارهای کالسیک تمدنی آن متی 

ستازی   اما در حقیقت جهانی ؛عنوان پیشرفت و صلح نی  در جهان غیرغربی اجرا شده است
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 .(6006و  Bowden ،6001)ر.ک. ه است معیار اروپایی از تمدن بود

گستر  اروپا به جهانِ غیراروپتایی در   ی ای که در نتیجه مواجهه گریت گانگتعبیر  به

سیاسی و اقتصادی نبود  ی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد، صرفا یک مواجهه

های فرهنگتی   ها با سیستم تمدن ی هو قطعا فقط نظامی نی  نبود. این مقوله، اساسا مواجه

های تمدن بودند کته   در کانون این برخورد قرن نوزدهمی، معیار که خاص خود بوده است

المللتی   های متفاوت از خود را تعیین هویت کردند و روابط بتین  ها سایر تمدن از طریق آن

هایی که عموما توسط کشورهای  تنظیم کردند. در قرن نوزدهم، فعالیت براساس آن خود را

ت المللی که در اروپا مرک یتت داشت   قابل قبور بودند، از سوی نظام بین "متمدن"اروپایی 

هتا   المللی گستر  یافت، این فعالیت نی  پذیر  شدند. درنتیجه هنگامی که این نظام بین

رشد و ماهیت حقوقی ختاص ختود برختوردار شتدند. معیتار       به رو نی  از یک ماهیت  جهانی

ظاهر مشروعی  مسیر به ،کرد المللی قرن نوزدهم را تعریف می بین ی ای که جامعه« تمدنی»

 ،«متمدن»ی و هم ایجاد تمای  بین کشورها «متمدن»را هم برای تعیین حد و مرز جوامع 

 .(19، ص. Gong ،6006) المللی فراهم کرد بین ی در عرصه «وحشی»و  «بربر»
مثابته   ی عملتی ناشتی از ختوانش تمتدن بته     هتا  یخروجبر پیامد نظری و نی   آنِّ تون 

. وی بر این بتاور استت کته    دهد ارائه میآن  بر یسیار جالبنقدی بوضعیت توجه داشته و 
کنتد کته    تتال  متی   استتوار استت و   «تیوضعمثابه  تمدن به»رویکرد غربی به تمدن بر 

هنگامی که غترب عتدم حضتور     .موجود در رویکرد غربی به تمدن را آشکار سازد قضتنا
حضتور   کهداد و امروز  می تعمیدنگاه را  ایندانست  بودن می زنان در جامعه را نماد متمدن

از  یآن را نمتاد   شده استت،  پذیرفته یدر غرب امر عیاجتما -سیاسی فرایندهایآنان در 
هتای   غترب ورود زنتان بته عرصته     - 19قترن   -رو در گذشته  داند. ازاین میبودن  متمدن

قیقتا  امتا امتروزه د   ،دانستته  مختلف سیاسی اجتماعی را نماد جوامعِ غیرمتمدن و بربر متی 
هتای سیاستی اجتمتاعی     برخالف آن بر این باور است که جوامعی که زنان را وارد عرصته 

 .(121-121، ص . Towns ،6001) بربر هستند ،کنند نمی
که رویکرد ما به تمتدن یتک    ی این مثار با این هدف صورت گرفت که هنگامی ارائه

ی  کانون قرار گیرد، همتان ایتده  ای که در  رویکرد بسته و مبتنی بر وضعیت باشد، هر ایده
های موجود  پنداری گ اره ناپذیر و تام پنداشته خواهد شد. این رویکرد ما را به صادق خدشه
 اد.انگارانه سوق خواهتد د  و رفتارهای مطلق -های پیشین معرفتی  ولو متناقض با گ اره -

ه خروجی آن در مثابه وضعیت یک قرائت جدی در مباح  تمدنی است ک بنابراین تمدن به
 ها و پایان تاریخ است. هایی نظیر برخورد تمدن سیاست خارجی، نظریه
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 الملل و پیامدهای آن در روابط بین« مثابه فرایندتمدن به»ی . مناظره1

 . ارکان فرانظری1.1

عنوان سطح تللیل در روابط  است که به 1«مثابه یک فرایند یا سوژه تمدن به»رویکرد دوم 

ای متکثتر و تکثرگترا در    گیرد. این رویکرد، تمدن را پدیده ورد استفاده قرار میالملل م بین

داند.  را میسر می که قابلیت تعامل، هم در ملیط داخلی و هم در ملیط بیرونی نظر گرفته

الملل که اصل اولی بر جنگ است یتا صتلح؟ در ایتن     پرسش کانونی و مهم در روابط بین

هتا اقتدام    بهتر، بته پیشتگویی در متورد روابتط تمتدن      عبارت رویکرد قابل پاسخ نیست؛ به

هاست که حالت ارتباطی  کند. بلکه اصل اولی در این رویکرد، امکان تعامل میان تمدن نمی

شتدن یتا    حتار  مثابته امتری در   تمدن را بته  ،رویکرد فرایندیکند.  ها را تعیین می میان آن

های اجتماعی  ای از فعالیت مثابه مجموعه بهگیرد. در این رویکرد، تمدن  درنظر میای  رابطه

، Hobson ،6001)ند و ثابت نیست ندستهکه پیوسته در حار دگرگونی شود  گرفته میدر نظر 

 .(110ص. 

امتا   ،داند های مستقل می ها را دارای ماهیت تمدن ،مثابه رویکرد نخست این رویکرد به

رو صترف   ها بر قرار کنتد. ازایتن   آن میان ینلوی نیست که تمای  کامل ها به آن ی ملدوده

های مختلفی هستند، برای تببتین ایتن رویکترد بایتد      ها دارای ماهیت که تمدن نظر از این

اور بایتد   ی ها را ترسیم نمتود؟ در مرحلته   آن ی توان ملدوده پرسید که چگونه و کجا می

 رویکتترد  (103، ص. karamustafa ،6003)ای دارنتد؟   هتا اصتال ملتدوده    کته آیتا آن   پرسید

مراتب اخالقی سخت  تمتدن امتری با معیار واحتد نیست کته دارای یتک سلسله فرایندی

میتان  و ای است که در درون خود عناصر متعدد و متکثری را جتای داده   باشد، بلکه مقوله

کتم در   ها تعامل برقرار است. در این نگاه، تمدن امری پویاست نه ثابت و ساکن. دست آن

هاستت و ایستتایی وضتعیتی ختاص و      پویایی آن ،ها کرد اصل اولی در مورد تمدناین روی

هتایی پیییتده و    ها نهتاد  تمدن ،دیگر بیان به. (1ص.  ،Jackson ،6001و  Hall) استثنایی است

 یتت گیرنتد کته قابل   ای از احتماالت را درون خودشان دربر می گرا هستند که ملدوه کثرت

 .(631، ص. Melleuish ،6006)یافتن را دارند  توسعه

 ،بر این باور است که تمدن یتک وضتعیت نیستت    (P.18 ,2012) پیتر جی. کات نشتاین

                                                 
1. Civilization as a process or subject.  
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رو کسانی که امروز خود را  آید. ازاین ها به وجود می انسان 1بلکه فرایندی است که از کنشِ

آینده پندارند، در گذشته غیرمتمدن بودند و این احتمار و خطر وجود دارد که در  متمدن می

ای وضعیتی ثابت، ایستا و  بودن برای عده گونه نیست که متمدن نی  غیرمتمدن شوند و این

انسانی در فرایند تمدنی منتهی  ی های جامعه شده باشد. مجمو  این کنش دائمی و تضمین

هاست که تولید و بازتولید تمدن  شود. از رفتار انسان سازی و... می سازی، چینی به آمریکایی

دهتد. در   دهد. این امر از طریق تولید و بازتولید مرزهای رفتاری و نمتادین رخ متی   یرخ م

تتوانیم   پیوندد. ما متی  جهان امروز این فرایند تمدنی در درون گفتمان مدرنیته به وقو  می

هتای   تمدنی را در فرایند تمدنی و برحستب کتنش   های درون ارتباطات فراتمدنی و مواجهه

 ه نماییم.مختلف و متنو  مشاهد

ها حالت ایستتا ندارنتد، بلکته     بر این باور است که تمدن( 131، ص. 6001) رندان کالین  

های اجتماعی  شوند که ارز  هایی خلق می ها مکان فعار و پویا هستند؛ زیرا در اطراف آن

رو، تمدن تنها امری ایستا و  . ازاینگیرند میترین سطح اثرگذاری خود در اختیار  را در عالی

 ی دربتاره  بتروس متازلیش  ت،ییرناپذیر نیست، بلکه امکان ت،ییر و تبدیل در آن وجود دارد. 

حقیقت این است که تمدن یک فعل، جنبش یا یتک فراینتد   »گوید:  بودن تمدن می فرایند

نی   رت دبلیو کاکسراب. (11، ص. Mazlish ،6006) «است و ل وماً همواره در حار ت،ییر است

صتورت   صتورت فراینتدی فهتم شتوند، نته بته       بایست به ها می بر این باور است که تمدن

در این نگاه تمدن  .(669، ص. Cox ،6000) های ثابت به مرزهای ملدود و مشخ  ماهیت

تواند کارگ اری  ای نظیر سیاست که می نه واژه ،شود ی نظیر جامعه و ملت مییها شبیه واژه

شتدن، فهتم    ای جتاری و درحتارِ   عنوان مقوله ان دولت داشته باشد. نگاه به تمدن بهعنو به

داری  هتای ادامته   ها پروسته  توان گفت که تمدن رو می دهد. ازاین دست می بهتری از آن به

ها ال اما  شوند. این پروسه ها حد و مرزهایی مدام تولید و بازتولید می هستند که از طریق آن

و  Hall)د هستند و بنابراین باید در بافت اجتماعی مناستب تللیتل شتون   معطوف به قدرت 

Jackson ،6001 .1، ص). 

برختورد  »از تعبیتر   ستاموئل هتانتینگتون  ( در مقتام نقتد و نقتض    6001) ادوارد سعید

بخشی به تمدن ذیل مفاهیمی  کند؛ زیرا بر این باور است که شخصیت استفاده می 6«نادانی

                                                 
1. Practice. 

2. Clash of ignorance. 
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دستت   ها، غرب و اسالم به شود که برداشت غلط از تمدن ... سبب می نظیر غرب، اسالم و

ها ارائته   ای متفاوت در قبار نو  ارتباط تمدن آوریم و از درون همین جهل است که نسخه

های ملافظتی در  ای پوسته گونه ها به رایج که تمدن ی دیگر برخالف این ایده  بیان . بهدهیم

نمایند، بررسی دقیق هتر تمتدن    خود را ملافظت می اصلی ی اطراف خود دارند که هسته

پیوسته دارای مناطق قابل نفوذی  هم های ملکم و به جای مرز ها به دهد که تمدن نشان می

های جامع و غیرقابل نفوذ نیستتند و   های مستقل هستند؛ اما واحد ها ماهیت تمدنهستند. 

طتور   هتا بته   که ایتن داستتان   حتی زمانی است؛مرتبط  هم کامال بهها اغلب  های آن داستان

. خواهد بودشود، غیرقابل درک  های دیگر گفته می های تمدن جداگانه یعنی جدا از داستان

عنتوان   آن بته  در مورد تمدن است کته بایتد پتاک شتود و از     این یک برداشت غلط دیگر

 ی صته بسیار طبیعی است که در یتک عر  . درنتیجه،شود تمدن تعبیر می 1بخشی شخصیت

غیرمتمتدن   ی در یتک عرصته   ؛باشتیم و یتا بترعکس    تمدنی شتاهد رفتتار غیرمتمدنانته   

درنهایت این رفتارها هستند کته تمتدن و بربتر    ببینیم. هایی از رفتارهای متمدنانه را  نمونه

در روابتط  الملتل نیت  وجتود دارنتد.      سازند. این رفتارهتا در روابتط بتین    بودن را نمایان می

 و ،شتود  خوانده می تمدن آنِتعامالت و همگرایی( از همانند رفتارهای متناسب )الملل  بین

 شتود  )یتا جهتل( در نظتر گرفتته متی     برخوردها و رفتارهای ضدانسانی نمادی از بربریتت  

(Salter ،6006). 

شدن امکان بررسی تمدن در حتین و   شناختی این برداشت، فراهم پیامد رو چنین  هم

بهتر، امکان تبیین و تللیل چگونگی ایجاد یک تمدن ما را  بیان . بهسازی است فرایند تمدن

ای  رابطه -ای د؛ زیرا رویکرد غیرجوهرگرا و پروسهکن به شناخت ساختار تمدن رهنمون می

آن(  ی دهنده میان کارگ اران تمدن )عناصر تشکیل ی دهد که رابطه این امکان را به ما می

هتا را تبیتین    هتای آن  ثیرپتذیری اثیرگتذاری و ت او ساختار آن را کشف کنیم و چگتونگی ت 

امکان داشتتن   ی توان درباره نماییم. در گام بعدی و پس از شناخت روابط میان عناصر می

آورد که از  . این امر این امکان را برای ما فراهم میگفتسخن نی  آن  6یا نداشتن مدیریت

سازی بتا آن همراهتی و همتدلی کنتیم و ختود را در معترن فراینتد         تمدنابتدای شرو  

سمت تمدن دلخواه و وضتعیت مطلتوب هتدایت     سازی قرار دهیم تا بتوانیم آن را به تمدن

                                                 
1. Personification. 

2. Manipulate. 
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صتورت   توان تمدن را خلق کرد، یعنی آن را به تر، این پرسش که آیا می ساده بیان کنیم. به

تمتدن   ،زیرا در این نگتاه  ؛یکرد قابل بررسی استیک پروژه در نظر گرفت یا نه، با این رو

سازی  ای است که پیوسته در حار دگرگونی خواهد بود و در حقیقت، تمدن و تمدن پروسه

تمدن دستاوردی انسانی است و انستان   .دشد نخواهشمرده  و تدریجی های نسبی از مقوله

باره تمدنی کامل را خلق  یک به ها و اب ارهای الزم را در اختیار ندارد تا بتواند دانش ی همه

. این رویکترد بترخالف رویکترد    (16، ص. 1391و داوود اوغلو،  160، ص. 1313القلم،  )سریعکند 

کنتد و   شناسانه است، هدف خاصی را برای تمدن تجتوی  متی   نخست که فاقد پیامد غایت

بایستی بتیش از  . در این رویکرد، تمدن داند شناسی خاصی را بر آن مترتب می پیامد غایت

کته ستبب    ندهتای مختلفتی هستت    تمدنی کثترت  ی یک هدف مادی باشد، زیرا در گستره

 ی شتود گستتره   چه موجب متی  د تمدن حالت یکپارچگی خود را از دست بدهد. آننشو می

سمت مطلوب را آغاز نمایتد، غتایتی    گفتمان درآید و حرکت به صورت یک کالن تمدنی به

بلکه در باور آن نظام اجتماعی، دین یا عقالنیت جمعی وجود  است که در خودآگاه تمدن و

سو گرایش دارند. درستت پتس از گتذار از ایتن      های موجود در تمدن نی  بدان دارد و نظام

سازی آغاز شده است. تولتد ایتن غایتت ستبب      توان گفت فرایند تمدن مرحله است که می

و  )بابتایی یستتم اجتمتاعی برستد    شود نظام تمدنی به انسجام اجتمتاعی و در نهایتت س   می

 .(11ت 11ص .  ،1311، دیگران

 . پیامدهای نظری و عملی رویکرد فرایندی به تمدن1.1

سازی  تمدن امر گرا؛ در نتیجه در ی است متکثر و کثرتا مقوله، تمدن براساس این دیدگاه

این عوامل برقراری ارتباط فرد با جامعه و نظتام   ی . از جملههستند عوامل متعددی دخیل

یعنی در گام نخست براساس رویکرد فرایندی بایتد توجته نمتود کته      است. تمدنی موجود

شتود.   ی بین ملت و دولت، میان فترد، جامعته و تمتدن ارتبتاط برقترار متی       همانند رابطه

دیگتر ندارنتد، بلکته بتا      ، ستتی ی بتا یتک    تنها فرد و جامعته  در نظام تمدنی نه دیگر بیان به

نستبت بته ملتیط پیرامتون نیت        امتر . ایتن  (11ص. همان،)کنند  برقرار میدیگر تعامل  یک

یعنی کثرات درون تمدن نسبت به ملیط پیرامونی خود نی  ارتباط و  .صورت است همین به

 ،تواند وصف تمدن را بته ختود بگیترد کته در آن     ای می جامعهدیگر  عبارت به تعامل دارند.

دیگر و میان افراد و نهادهای سیاسی وجتود   پیوستگی و همبستگی میان افراد با یک هم هب

تواننتد   نمتی  ،انگارنتد  ناپذیر می دیگر را دشمن آشتی دو گروهی که یک؛ چراکه داشته باشد
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دیگتر   شتان از یتک   کته ایتن برداشتت    مگر آن ؛یک اجتما  سیاسی را فراهم سازند ی پایه

شتان منطبتق    ای مصتالح  یک جامعه باید تا اندازه ی های سازنده یعنی گروه .دگرگون شود

دیگر  های اجتماعی با یک میان گروه د. این ساز  بای(60 ، ص.1312گتون، ن)هانتی برهم باشد

 ی های اجتماعی و نهادهای حاکمته  باشند( و نی  میان گروه )که متشکل از افراد جامعه می

بتاالتری   ی ین همبستگی و انطباق مصالح مشتترک از درجته  سیاسی برقرار شود. هرچه ا

آن جامعته   ،تری برخوردار شده و به اصتطالح  برخوردار باشد، حیات تمدنی از پویایی بیش

 .خواهد گشتتری برای پویایی برخوردار  تمدن از پتانسیل بیشاین و خواهد شد تر  متمدن

 ایی را ندارد. این پویایی امکان ملدودشدن به مرزهای مشخ  ج،رافی

 در سته دستته زیتر     تتوان  یمت را « مثابه یک فرایند تمدن به»پیامدهای نظری خوانش 

 ارائه کرد: 

 پیامدهای نظری

اصتل ثابتت و معینتی در    الملل این است که  دیدن در روابط بین نخستین پیامد فرایندیت 
گونته   یعنتی ایتن   .وجود نخواهد داشت الملل در روابط بین ها میان تمدن ی چگونگی رابطه

دیگر و برداشتتی کته از    ها در مقام تعامل با یک نیست که اصل بر جنگ باشد، بلکه تمدن
گ ینند. تمای   رفتارهای تمدن دیگری دارند، نو  واکنش )خصمانه یا دوستانه( خود را برمی

 شبیه تمای  میتان دو رویکترد   ،در بخش ایجاد و عدم ایجاد تعامالت ،میان این دو رویکرد
صتدق و کتذب    ی منطق صوری و منطق فازی در منطق است. در منطق صتوری مقولته  

گیترد کته ذومراتتب     اما در منطق فازی صدق و کذب در یک فرایند شکل می ؛وجود دارد
دانش که فرایندی و متکتاملی استت و دائمتا در حتار ت،ییتر استت.        ی است. شبیه مقوله

کند و صدق و کذب  منطق فازی عمل می توان گفت که تمدن نی  همانند اساس می براین
توان در این مورد  صورت تشکیکی باشند. یا می توانند ذومراتب و به ها می بلکه تمدن ؛ندارد

 منتدی از جهتانِ   بودن بهره ذومراتببه به برخی از قواعد فقهی و اصولی نی  اشاره کرد که 
توان نام برد  را می «بقدر المقدور المیسور» ی از قاعده ،عنوان مثار پیرامون اشاره دارند. به
متا  » ی پوشی کترد. یتا قاعتده    نباید از میسور چشم ،خاطر معسور که براساس این قاعده به
که براساس این قاعده نی  ممکن است ارتباط و تعامتل میتان   « الیدرک کله یا یترک کله

توانتد   امتا متی  پتذیر نباشتد؛    عیتار امکتان   صورت کامل و تمام به -مثال تمدن  -دو پدیده 
بهره برد و استفاده کرد. این وضعیت ما را به مطالعات  ،ای که امکان آن وجود دارد اندازه به

هتای   یک متورد آن بررستی رو    ؛کشاند که دارای ابعاد مختلفی است تطبیقی تمدنی می
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)امتانی و  استت  های موجود و عوامل موثر بتر آن در طتور تتاریخ     تعامل متعلقین به تمدن

 .(11 ، ص.1390، ملروس

ی تمتدن   دومین پیامد فرایندی دیدن تمدن، اتخاذ رویکردهای علمی برای مطالعته ت 

هتا در سیاستت جهتانی بایتد از رویکترد       تمتدن  ی بترای مطالعته  است. به این بیتان کته   

و استتفاده از   ؛بهتره بترد   ،شناستی استت   بر دانش جامعته  و گفتمانی که مبتنی 1پسابنیادگرا

زیرا از ابتتدا خروجتی و    .علمی نخواهد داشت ی الملل آورده رویکرد بنیادگرا در روابط بین

هتا را تشتریح    تواند فرایندهای ارتباطی میان تمتدن  مباح  مشخ  است و نمی ی نتیجه

 .(Jackson ،6010)ر.ک.  نماید

هتایی   هم است؛ پدیتده  عرن ی همها دهیپدمثابه  به ها تمدنسومین پیامد این فهم، ت 

رویکترد  پتذیر نیستت.    هتا براستاس رویکترد فراینتدی امکتان      که امکان ارتباط طولی آن

پسابنیادگرا و فرایندی برخالف رویکرد بنیادگرا که تمدن را به مفهتوم امپراتتوری تبتدیل    

مراتبتی در   بر نظم هایرارشتیک و سلستله   ها را مبتنی کند و نوعی روابط طولی میان آن می

ممالتک  گیرد، تمدن را به مفهوم ارتباطی نظیر اتلادیه یا واژگانی استالمی نظیتر    نظر می

متعتدد در  هتای   در این رویکترد تمتدن  . (3-1صت .   ،1311)توکلی،  کند ملروسه تبدیل می

رستمیت شتناخته    گرهای متعدد به هدایت ی عرن هم هستند و در این صورت وجود ایده

گرهتای متعتدد    هتدایت  ی گو و تعامل میان ایدهو سیدحسین نصر گفت ی گفته به .شود می

ها. در این صورت اقتدار  نهایی یک ایده بر سایر ایده ی شود، نه غلبه است که ضروری می

خودگرایی وجود ندارد تا شاهد وجود نظمی پلکانی یا نردبانی ملوری و  وجود دارد، اما تک

ویژگتی ختاص و مشتخ  یتک      ،شود اقتتدار  میها باشیم. این وضعیت سبب  میان تمدن

 یها دولت»در این صورت اقتدار فراتر از قلمرو  ؛شود « بودن غیرامپراتوری»اجتما  با صف 

 .(116، ص. Best ،6001و  113، ص. Nexon ،6001) کند ربط پیدا می« مقتدر

 پیامدهای عملی

 در موارد زیر برشمرد: توان یمپیامدهای عملی خوانش تمدن بر اساس این رویکرد را 
های جهان را بررستی کنتیم،    تمدن ،اگر بخواهیم براساس این تللیلکه  نخست اینت 

 ی بلکه همه ؛ملور و خودگرا نیست اروپاملور، تک صرفاًرسیم که تمدن  به این نتیجه می

از گونه استت کته    ایننی  در مورد تمدن غرب مدرن  .اند دیگر تاثیر پذیرفته ها از یک تمدن

                                                 
1. Post essentialist. 
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این تللیل بر تعامالت  ،بیان دیگر پذیرفته است. به ها مخصوصا تمدن شرقی اثر سایر تمدن

پذیر نیست  ها امکان استوار است. اساسا تمای  و جدایی تام تمدن« بین تمدنی و فراتمدنی»

هتای درونتی ختود     ختاطر پویتایی   های نوظهوری مثل تمدن غربی در خالء و بته  و تمدن

ها نظیر تمدن اسالمی و تمتدن   بلکه در ارتباط با سایر تمدن ؛نشده استگونه برجسته  این

 .(111-111، ص . Hobson ،6001) استتمای  خود را آشکار ساخته چینی 

 ستت( ها وگتوی میتان تمتدن    گفتت  که تعامل )کته نخستتین تجلتی آن در    دوم اینت 

دیگر باشند، نه  مکمل هم دیگر و توانند در تعامل با یک ها می پذیر خواهد بود و تمدن امکان

هتا   دیگر. در این صورت، بقای یک تمدن در بقا و پیشرفت دیگر تمتدن  یک ی نابودکننده

، نه مجادله بر ستر  گرفتخواهد قرار کار  ی خواهد بود و رقابت در جهت پیشرفت سرلوحه

تمتدنی  ها. در این حالت، هتر   منابع و منافع و در نهایت پیروزی یک تمدن بر دیگر تمدن

اعتبار تمدنی(، از  ی )حوزه تری برخوردار باشد گر قوی هدایت  ی تر و ایده که از انسجام بیش

 دیگران پیشی خواهد گرفت.

الملل، ختوانش متفتاوتی    بر تللیل از نظم در نظام بین رویکرد فرایندیکه  سوم اینت 

ستاالر،   ، قتوم ساالر نبعدی نظیر مردساالر، ز تک ی تمدن جنبه . دراین تللیلدهد یمارائه 

عناصر موجود در تمدن خواهد بود  ی تمدن برایند مشارکت همه بلکه ندارد؛... ساالر و غرب

و صرفا ملدود به یتک عنصتر و    گر تمدن فعالیت خواهند کرد هدایت ی که براساس ایده

در کنتار   ؛عنتوان مثتار   بته  ؛شود های متکثری طرح می رو پرسش . ازاینمت،یر نخواهند شد

 مشارکت دارنتد، بته  در ساخت تمدن  که بسیاری از عوامل نظیر اقتصاد، دین و...توجه به 

بتودن یتک    که چگونه جایگاه و نقش زنان در تعیین موقعیت متمدن هایی نظیر این پرسش

ی چنتین نگتاهی، نظتم در     درنتیجه .(Towns ،6001)شود  توجه میفرهنگ اثرگذار است؟ 

خاص و ملدود نیست، بلکه برایند کنش و واکتنش عوامتل    الملل معلور عوامل نظام بین

هاست که امکان ارتقتای   تمدن همگرایی و همگنی حداقلی نی  برخاسته از و مختلف است

پذیر است و بترخالف   الملل امکان آن وجود دارد. درنتیجه ارتقای نظم موجود در نظام بین

زمانی ایتن همگرایتی در    د دارد.ی ساختارگرا امکان ت،ییر در جبر سیستمیک وجوها هینظر

ستازی را آغتاز کنتد.     غایت خودآگاه برسد و تمتدن کند که به یک  جهت تعالی حرکت می

که  است 1مراتبی گونه و نه یک نظم سلسله ومر  رو، نظم تمدنی نه یک وضعیت هر  این از

                                                 
1. Hierarchical. 
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تر به  و بیش بلکه نظم تمدنی یک نظم بینابینی است ؛از یک مرک یت کلی برخوردار باشد

هتا و   شتبکه  ها در درون ختود از  تمدنبه این معنا که  پیوسته شبیه است. هم ی بهها شبکه

وضتعیت   ی هتا در میانته   هتای متعتددی برخوردارنتد؛ یعنتی تمتدن      مراتتب  سلستله  گاهی

الملل مفهتوم   عنوان مثار در مطالعات روابط بین به مراتبی هستند. گونه و سلسله ومر  هر 

شتود.   های متعددی ارائه می حل که برای عبور از آن، راه ن مفاهیم استتری آنارشی از مهم

 د.شتو  نتوعی تعتدیل متی    و بته  شتود  در وضعیت نظم تمدنی از مصائب آنارشی کاسته متی 

 میان امپراتوری سیکاگاهارا ی دوران منازعه شود، می آوردهای که برای این وضعیت  نمونه

 .(1-1، ص . Jackson ،6001و  Hall) استتا دوران استقرار مجدد میجی در ژاپن 

بهتره   (36، ص. 6001) پاتریتک جکستون  شدن بهتر نظم بینابینی، از تعبیتر   برای روشن

 میهتا نتا   آن یداند که ما بترا  هایی می ها را همانند بسیاری از سازمان تمدن. وی میبر یم

 .ها داریتم  به آن دهیم و رفتارهایی وابسته ها شخصیت مستقل می به آن ؛کنیم یانتخاب م

هتا فاقتد مرک یتت     ها در این استت کته تمتدن    ترین تفاوت تمدن با سایر سازمان اما مهم

)میان  ها در تمدن و نی  وجود یک نظم بینابین با توجه به وجود کثرتاساس  براین هستند.

مراتبی( در تمدن است که در این رویکرد حد و مرز میان  گونه و سلسله ومر  وضعیّت هر 

مترز دقیقتی    ،گونه میان یک تمتدن و تمتدن دیگتر    بدین .شود رنگ دیده می ها کم تمدن

هتا آمیختگتی    للا  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میتان تمتدن   توان تعیین کرد و به نمی

هایی  دیگر، در ج یره گاه جدای از یک ها هیچ وجود دارد. برخالف نگاه جوهرگرایان، تمدن

ها همتواره در تبتادر و    های مرتبط با آن ها و پروسه تمامی تمدنبلکه  ؛متروک قرار ندارند

همین امر سبب شده است در مطالعات . (1، ص. Jackson ،6001و  Hall) دیگرند تعامل با یک

مناطقی استت   ژئوتمدنمراد از  .سخن به میان آید 1«ژئوتمدن»نام  ای به تمدنی، از پدیده

دو و تعیتین تعلتق    دارنتد و امکان جدادانستن ایتن قرار  یمشترکنلو  بهکه میان دو تمدن 

 . (92، ص. Wei ،6016) هرکدام به تمدنی خاص وجود ندارد

ها منطقتی   وضعیت جنگ یا صلح میان تمدن ی داوری درباره پیشباید بگوییم  رو ازاین

هتای ختود در نظتام تمتدنی جهتانی، قابلیتت        نیست. هر تمدنی با توجه به می ان قابلیتت 

بتودن   ها تنهتا بته تمتدن    ولی این قابلیت ؛در ملیط برآمده از نظم تمدنی را داردبازیگری 

آفرینتی   تواند نقش کند، بلکه هر تمدنی بسته به می ان قدرت تمدنی خود می بازگشت نمی

                                                 
1. Geo-civilization. 
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تمتدنی   هتای میتان   جهانی و رقابت ی داخلی و هم در عرصه ی این امر هم در عرصه .کند

گویتد   می ژاکلین بستگونه که  باید خاطر نشان کنیم همان. در پایان کند پیدا میمصداق 

شتمور تتاثیری متقابتل بتر      دو رویکرد نسبت به تمدن یعنی رویکرد تعددگرایانه و جهتان 

سیاستی از تمتدن را    ی اگر ما درصدد هستیم کته مفهتومی متعددگرایانته    ؛دیگر دارند یک

 آن را جتدی بگیتریم   ی ویتژه شتمور و   بتین معیارهتای جهتان    ی باید رابطه ،ترویج دهیم

(Best ،2007 .116، ص). 

  نتیجه

الملتل، چته    تمرک  پژوهش حاضر روی این امر بتود کته از تمتدن در دانتش روابتط بتین      
ایتن   از ها چیستت.  و پیامدهای نظری و عملی هر یک از خوانش هایی وجود دارند خوانش

دنی، چگتونگی استتفاده از   ی تمت  ی تمدنی یاد شده است. فهم مناظره بازخوانی به مناظره
استتفاده از تمتدن   ستازد.   مثابه سطح تللیل و یا چارچوب مفهومی را میستر متی   تمدن به

ی نخست این است که بتوانیم  چارچوب مفهومی نیازمند قواعدی است. قاعدهمثابه یک  به
یک مدر مفهومی مشخصتی را کته در آن، مفتاهیم ملتتوایی مشتخ  شتده، ال امتات        

ن گردیده باشند، براساس رویکردهای مختلف تبیین کرد. ایتن رویکردهتا   کاربست آن معی
قابتل بررستی   « مثابه یتک وضتعیت   تمدن به»و « مثابه یک فرایند تمدن به»در دو طیف 

توان امیتدوار بتود کته استتفاده از ستطح       . ذیل این چارچوب مفهومی یا نظری میهستند
الملل و یتا سیاستت ختارجی خواهتد      بین در روابطتللیلی  ی توسعهتللیل تمدن، ما را به 

تری به  معناکه در کنار سطوح تللیل فردی، اجتماعی و سیاسی، از پایگاه جامع بدین رساند.
گذاشتته  دادهای این تللیل با موارد متعددی به آزمون  اگر برون .نگریستتوان  میمسائل 
 . خواهند شدخوبی نمایان  های این سطح تللیل با سطوح دیگر به د، تمای نشو

الملل پیرامون تمدن و تبیین  ی علمی موجود در روابط بین منظور توجه به مناظره بدین
« وضعیت -فرایند»ی  ؛ زیرا رویکردهای دوگانهدکن یمها ضرورت پیدا  دقیق هر یک از آن
 ها این است که تمدن ل وماً با ترین آن مهمللا  دانشی  همراه دارند. به ال امات خاصی را به
تنها در  و امکان رسیدن به دانشی متفاوت از دانش تاریخ وجود دارد. تاریخ مترادف نیست

ولتی در دیگتر    .تاریخی خواهد بتود  ی مثابه یک پدیده برخی از رویکردهاست که تمدن به
شتدن استت کته بترای درک تلتوالت درونتی آن،        مثابه امری درحار رویکردها تمدن به

یتل نخواهنتد داشتت، بلکته بترای کشتف و تبیتین آن بته         های تاریخ قابلیتت تلل  نظریه
  .کردخواهیم پیدا نظریه)های( مستقل تمدنی نیاز 
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شناسی به متا   های متفاوتی در رو  چنین فرایندی یا وضعیت بودن تمدن، خروجی هم

 الملتل یتا منتاطق مختلتف     های مختلف در نظام بین هنگام بررسی دولت مثال خواهد داد.

 «دولتت ملتی  »و  «هتای تمتدنی   دولت»چون  هم یجدید های تقسیمو  توان از تعریف می

مدد ایتن رو  تللیتل    ها را به خارجی این دوگونه دولت  سخن گفت و تمای های سیاست

های  ای از نظریه توان درک درستی از پاره زیرا بدون اتخاذ سطح تللیل تمدن، نه می ؛کرد

مانند بررسی و تللیل سیاست خارجی  های عملی توان در عرصه و نه می ،متفکران داشت

الملتل   گتر سیاستت بتین   برای نمونه، اگر یک تللیتل  .کشورها اظهارنظر درستی ارائه کرد

کنتد، بته احتمتار زیتاد     را کشتف   الملتل  سازان از نظام بتین  برداشت تمدنی تصمیمبتواند 

 توان یمدیگربیان  به های آتی را نی  پیش بینی نماید. گذاری و سیاست اندازها چشم تواند یم

الملتل و مفتاهیم و    استتخرا  کترد و روابتط بتین    در این فضای جدید، رویکرد تمتدنی را  

 تتوان  یمت چنتین   عنوان یک ابژه مورد مطالعه قترار داد؛ هتم   های مطرح در آن را به پدیده

علمتی   یهتا  منتاظره های تمدنی براستاس   های متفاوت و جدیدی را از تولید نظریه تبیین

  الملل استنباط نمود. حور ملور تمدن در روابط بین گرفته شکل
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