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ورود مفاهیم جدید به دانش روابط بینالملل ،طرح مباحث جدید ،نظیرر اقتصراد یا ر
بینالملل ،الهیات یا بینالملل ،اخالق در یا ت بینالملل و ...را در پ داشت .ورود

ه طح تحلیل دولت مل  ،دولت تمدن و جهان شدن مورد توجه قررار مر گیررد ترا
تمایزات و قابلیتهای دولتهای تمدن و دولت مل در وضعیت آنارشیکِ نظامِ بینالملل
و همچنین وضعیت جهان شدن در عرصه یا ت خارج برر شود .به نظر مر ر رد
دولتهای تمدن در مقایسه با دولتهای مل  ،از قابلیتهرای بیشرتری برخوردارنرد و از
طریق شاخصهای نزدیک به وضعیت جهان شدن ،املان کنشرگری بیشرتری در فضرای
جهان شده را از خود ظهور و بروز م دهند .تحلیل یا ت خارج دولرت تمردن نیرز
متفاوت از تحلیل یا ت خارج دولتهای مل خواهد بود.
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مفهوم تمدن نیز مناظرهای نظری پیرامون جایگراه ایرن مفهروم را در روابرط برینالملرل و
زیرمجموعههای آن ،نظیر امنیت ،یا ت خارج و ...شرلل داد .خروجر ایرن منراظره
علم  ،صورتبندی جدید علم در این دانش بود .در مقاله حاضرر ایرن مسرلله برر ر
م شود که :تمدن چگونه بر یا ت خارج اثرگذار خواهد بود؟ در پا خ به این پر ش،

کلیدواژهها :روابط بینالملل ،سطح تحلیل ،دولت ملی ،دولت تمدد ی ،جهدا ی شددن ،تمددن،
سیاست خارجی.
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در دهههای اخیر و در خالل مناظرههای متعددی که در درون ظریههای روابط بینالملل
شکل گرفته است ،مفاهیم ا گارهای ،به عنوان پدیدههای اثرگذار بر سیاست بینالملدل ،ا
جایگاه متمایزتری برخوردار شده ا د .امرو ه مفداهیمی همودون دیدن ،فرهندخ ،اخدال ،
الهیات سیاسی و ...در کنار مفاهیمی ظیر قدرت ،اقتصاد ،سر مین ،جمعیت و ...به مفاهیم
محتوایی و تحلیلی ظریههای مختلف سیاست بینالملل تبددیل شددها دد .ا جملده ایدن
مفاهیم ،مفهوم «تمدن» است که در دو دهه اخیر توجه ویژهای به آن شده است .بیشک
گارش کتاب برخورد تمدنها به خامه ساموئل ها تینگتون ،قطه عطفی در ورود تمدن به
عرصه تحلیلیِ سیاست خارجی و سیاست بینالملل بدود و موجدش شدد مسدئله گگدو گی
اثرگذاری تمدن بر سیاست بینالملل د به عنوان یک سطح تحلیل د مورد توجه قرار گیرد.
تمدنمحور به جهدان و مقولده
این فرایند در جهان اسالم یز تسری یافت و رویکردهای 
سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفت که در ایران میتوان به گاه آیتاهلل خامنهای در
این مینه اشاره کرد.
بررسی اثرگذاری تمدن در روابط بینالملل ،تلفیقی ا دو گدرای مطالعدات تمدد ی و
سیاست بینالملل است که تمدنشناسی موجود در علوم اجتمداعی را بده زدو ه مطالعدات
سیاست بینالملل گره ده است .در این وع گرش ،علم تمدن ،امکان شناسایی متغیرهای
اثرگذار بر دولت را فراهم میآورد ،گگو گی مشارکت آن را در قدرتسا ی تبیین می ماید
و در هایت ،دگرگو یهای تمد ی د به مثابه یک با یگر یا فرابا یگر د و اشدکال آن را در
سیاست بینالملل ا هم تشخیص میدهد و فرصتی برای مقایسه تمدنها و زتی تحلیدل
و پردا ش ظریههای تمد ی ایجاد میکند.
در این پژوه به این پرس میپردا یم که :تمدن گگو ده بدر تصدمیمسدا یهدا و
گیریهای سیاست خارجی اثرگذار است؟ برای پاسخ بده ایدن پرسد  ،ایدن زدد
جهت 

(فرضیه) مطرح میشود که تمدن ا طریق فراهم آوردن عناصر قدرت مخصوص به خود و
گیدریهدای سیاسدت

تولید دولت تمد ی ،سبش تغییر و تفاوت در تصمیمسا یها و جهدت
خارجی و حوه کنشگری آن در ظام بینالملل خواهد شد .به ظر میرسدد بدرای تبیدین
سطح تحلیل تمد ی در دا روابط بینالملل (در سطح تحلیل منطقهای و سطح تحلیدل
ظام بین الملل) ضروری است پدیده تمدن به عنوان عنصری اثرگذار بر سیاسدت خدارجی
مورد بررسی قرار گیرد؛ یرا یکی ا مهمترین ارکان فهدم ظدام بدینالملدل یدا تحدو ت

گیریهای سیاست خارجی با یگران است که بده سداختار
مناطق خاص ،فهم منطق جهت 
گیریهای تمد ی بر
آن منطقه شکل میدهد .ا اینرو ،ممکن است در برخی مناطق ،جهت 
گیریها مقدم باشد .به منظور بررسی گگو گی اثرگدذاری تمددن بدر سیاسدت
دیگر جهت 
خارجیِ برخی ا دولت ها ،ابتدا بحثی ظری در باب سطح تحلیل تمد ی ارائه خواهیم کرد،
سپس به گگو گی یا فرایند اثرگذاری تمدن در سیاست خارجی توجه میکندیم و در ایدن
بخ به مواردی ظیر ساختِ دولت تمد ی ،شناخت ارتباطات تمد ی میان قطده کدا و ی
تمدن و زو ه پیرامو ی آن (فرایند شبکهسا ی) و حدوه صدورتبنددی سیاسدت خدارجی
میپردا یم.
 .2تمدن به مثابه سطح تحلیل در سیاست خارجی
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بسیاری ا محققان ،مخالف محدودسا ی تحلیل سیاست خارجی به دولتهای ملی و ظام
منسوخ وستفالیایی هستند (هیل)09 :0931 ،؛ یرا امرو ه تعریفی موسع ا با یگران در روابط
بینالملل ارائه میشود و هر پدیدهای را که بر ظام بینالملدل اثرگدذار باشدد ،بده عندوان
با یگر در روابط و سیاست بینالملل در ظر میگیر د (طباطبایی .)9 :0939 ،به همدین علدت
است که سیاست خارجی به این مسئله میپردا د که :گروههای سا مانیافته ،گگو ه با هم
ارتباط برقرار میکنند؟ (هیل )01 :0931 ،و این مفروض را در دستور کار قرار مدیدهدد کده
لزوماً این گروههای سا مانیافته ا رهگذر دولت ملی عبور میکنندد .بده عبدارت دیگدر،
مه رسیدن به این پرس  ،تأمل و دقت در پدیددههدایی اسدت کده سدهمی جددی در
سیاست خارجی برخی یا همه دولت ها دار د .گزین تمددن بده مثابده سدطح تحلیدل در
سیاست خارجی ( ک :دورو ی )0931 ،بدین معناست که تمدن ،هم به عنوان یک گدارگوب
ظری در مطالعه و بررسی جهان اجتماعی (شامل خود و دیگری) مورد بهرهبدرداری قدرار
گیرد ،هم به عنوان ابزار و شابلو ی برای تحلیل جهانِ پیرامون باشد ،هم به مبنایی بدرای
تصمیمسا ی و معیاری برای تنظیم رفتارها و تحلیل سیاست خارجی تبدیل شود .در ایدن

صورت ،تمدن بر کدن بدا یگران و سداختارهای شدکلدهندده بده ایدن کدن د ظیدر
ساختارهای منطقهای د اثرگذار خواهد بود .این اثرگذاری ،یا به شکل اثرگدذاری مسدتقیم
است؛ ظیر آ وه ها تینگتون ( (1993 & 1996مطرح میکند و یا به صورت غیرمسدتقیم و
فرابا ی گری است که پاتریک جکسون آن را در مقام قد آرای ها تیگنتون ارائه کرده است
).(Jackson, 2007: 38-39
در هر صورت ،مفروض خست ایدن اسدت کده در تحلیدل سیاسدت خدارجی ،بایدد ا
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گارگوبی استفاده شود که هم به مشابهتها و هم به تمایزات توجه کند (هیل )01 :0931 ،و
مفروض دوم این است که تمدن در سیاست بدینالملدل بده عندوان یدک متغیدر اثرگدذار
زضوری فعال دارد .مدعای گارش زاضر این است که استفاده ا تمدن بده عندوان یدک
سطح تحلیل ،ما را قادر به شناسایی تمایزات و تشابهات میکند .به منظور تبیدین سدطح
تحلیل تمد ی ،باید مفاهیم محتوایی آن ،ظیر وع تعریف تمددن ،ایدده هددایتگر تمددن،
گگو گی شکل گیری زو ه اعتبار تمد ی به عنوان متغیری اثرگذار و  ...تعریف شدو د .بدر
اسا این مبا ی تمدنشناسا ه است که میتوان معیاری برای گگو گی اثرگذاری تمددن
بر سیاست بینالملل و سیاست خارجی ،سنج تمدنها ا یکدیگر و امکان و عدم امکان
تعامل تمدنها به دست داد.
 .3تعریف تمدن
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گام خست در مبازث تمدنشناسدی ،ارائده تعریفدی روشدن ا «تمددن» اسدت .آ وده ا
تعریفهای متفاوت تمدن به دست میآید ،این است که تمدن ،تنها یک مفهدوم ا تزاعدی
محض یست که ویژۀ فضای ادراکی باشد؛ بلکه تمددن ،مفهومی است که بدا عرصه عمل
و کن ا سا دی مرتبط اسدت و قابلیدت تعریددف عملیاتددی و ا ضدمامی شددن را دارد و
ا اینرو ،در فضای عملیاتی یز اثرگذار است .برای تعریف عملیاتی و استخراج شاخصهدا،
م است مشخص کنیم او ً ،یک تمدن گه محتویاتی دارد و ثا یاً ،مر های آن کجاست
) .(Jackson, 2010: 176-177این مفاهیم و شاخصها ،امکان بهرهمندی ظری را ا تمدن
برای ما فراهم میسا د .ا اینرو ،به جای تمرکز بر گیستی تمدنها ،بهتر است توجه خدود
را به این امر معطوف کنیم که مفهوم تمدن گه کاربردی دارد ( (Hall and Jackson, 2007:
15؛ یرا هر تعریفی ا تمدن ،پیامدهای ویژهای دارد و این امر لزوم تمدنپژوهی به مثابده
یک علم ،ه ابژهای برای دا ِ تاریخ را ضروری میسا د.
در تعریفی ا ضمامی ،تمدن ،گستردهترین ساختار هویت فرهنگی است کده «خدود» را
در برابر «دیگری» قرار میدهد (مردن .)0191 :0939 ،رفاه مادی همراه با پا ی معرفت و
پرورش فضیلت ا طریق آمو شِ دایمی و تدریجی ،تعریف دیگری ا تمدن است (یوکیوی،
 .)003-091 :0913یا تمدن جامعهای است که در آن قوا ین مد ی جایگزین قوا ین ظدامی
شده باشد )« .(Mazlish, 2004: 14تمدن مجموعه ساختهها و ا دوختههای مادی و معنوی
جامعه ا سا ی» است و ا اینرو «هر جامعه متمدد ی ماشدین ،بدر  ،تلویزیدون ،هواپیمدا و
اسلحه دارد؛ اما هر جامعه ای که اینها را داشته باشد ،زتماً متمدن یست» (شدریعتی،0913 ،

 .4ایده هدایتگر تمدن (دین و تمدن)

پرس بنیادین دیگری که در مبازث تمدنشناسی ضروری است بدان پاسدخ داده شدود،
این است که :قطه کا و ی تمدن را کدامیک ا مؤلفههای سا ده آن تشدکیل مدیدهدد؟
متفکران متعددی با عناوین خاصی به این مسئله پرداختها د .این پرسد را سدید زسدین
صر با عنوان «ایده هدایتگر تمدن» 1مطرح کرده که خاص هر تمدن اسدت و بده مثابده
«روزی» 2است که تمدن را میسا د )(Nasr, 2009: 9؛ ولی مهددی مظفدری بده «معیدار
تمدن» اشاره میکند:
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ج 1 :0و  .)3همونین ارتقای کیفیتِ «هنرِ بههمپیوستنِ ا سانها بده ا ددا ه سدطحِ برابدری
آ ها» شاخص روشنی برای تمدن دیده شده است ( ک :ها تینگتون)00 :0939 ،؛ یدرا اساسداً
بدون همگرایی و یکپارگگی در تمدن ،هیچ اجتماع اختیاری و گستردهای شکل میگیرد
)« .(Koneczny, 1962 :311قدرت همبستگی جامعه مد ی ،مقیاسی برای سنج ظرفیدت
جامعه در توسعه تمد ی ،و یز سنج ظرفیت آن برای مقابله با فروپاشی و بلعیده شدن ا
سوی تمدن دیگر است» .بنابراین ،فهم بیشتر عدواملی کده ا همبسدتگی مدد ی زمایدت
میکنند ،مؤلفهای اساسی در فهم پویاییهای تمد ی به شمار میرود ).(Cox, 2002: 17
بنابراین« ،تمدنشناسی» ،شناخت تمامی عناصر و ارکان مادی و معنوی تمد ی یدا بده
عبارت بهتر ،شناخت محتوای یک تمدن است که آن را به یک با یگر یا فرابا یگر تبددیل
میکند ( (Jackson, 2007و در ایجداد هویدت تمدد ی ) (hall and Jackson, 2007و سداخت
دولت تمد ی ) (katzenestein, 2011فعال است .ا اینرو ،تمدن در سطح تحلیل ،مدا را بده
شناخت عوامل همبستهسا یک جامعه سو میدهد و میتوا د یک جامعه را به یک کدل
و سا مان وازد تبدیل کند.

هر تمد ی معیار خودش را دارد .معیار تمدن گینی با معیار تمدن اسدالمی تفداوت مدیکندد؛
درست همان گو ه که معیار تمدن اروپایی با معیار تمدن هندی متفاوت است .معیار تمددن،
مالکی برای تعیین این کته است که گه کسی «غیرمتمدن» و گه کسی «متمدن» اسدت.
«غیرمتمدن» در یک تمدن ،میتوا دد در تمددن دیگدر «متمددن» در ظدر گرفتده شدود و

1. Presiding Idea of Civilization.
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برعکس ).(mozaffari, 2002: 47

برخی ا دیشمندان ما ند میرابئو ،سید زسین صر و یوکیوی ،در تعیین مصددا بدرای
ایده هدایتگر یا قطه کا و ی تمدن ،ایده تقدم را به امور معنوی میدهند .ا منظر میرابئو و
صر ،دین اثرگذارترین عامل در ظر گرفته میشود .میرابئو معتقد است ا آ جدا کده دیدن
سبش رمی و لطافت در رفتار میشود ،منبع اصلی تمدن به شمار میرود (Mazlish, 2004:
) .14ا منظر سید زسین صدر ،ایدده هددایتگر ،تعریدف ا سدان متمددن را ا غیرمتمددن
مشخص میسا د .او این ایده را یک دین (به معنای عام آن) تعریف میکند (Nasr, 2009:
) .12-16ا منظر کا تسنی ،اخال مد ی و عرفدی (سدکو ر) برآمدده ا جامعده مدد ی ،در
مقایسه با اموری ما ند دین ،بان ،ژاد و  ...مهمترین عنصری است که میتوا د بقای یک
تمدن را تضمین کند و موجش برتدری آن در مواجهده بدا دیگدر تمددنهدا شدمرده شدود
).(Koneczny, 1962
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پرداختن به این امر ا آن ظر اهمیت مییابد که پذیرش هر مقولهای به عندوان ایدده
هدایتگر و قلش تمدن ،پیامدهای خاص خود را در فرایندد شدکلدهدی بده تمددن خواهدد
گذاشت؛ این مقولهها میتوا ند دین ،اقتصاد ،ژاد ،اخال  ،بان و  ...باشند .برای مو ه ،اگر
اقتصاد د ما ند رویکردهای مارکسیستی د قلش تمدن باشدد ،سداختار اقتصدادی و سداخت
دولت و یز مسائل فرهنگی مرتبط با آن متفاوت شده ،برای برونرفت ا آن و رسیدن بده
وضعیت مطلوب ،ظریهپردا ی خواهد شد؛ همان گو ه که در تجربه تداریخی و مجداد ت
میان اتحاد جماهیر شوروی و ایا ت متحده امریکا ،این گاه در عدالیتدرین سدطح خدود
مایان گردید .اگر دین (مذهش) ایده هدایتگر تمددن باشدد ،خروجدی آن بایدد در تمدامی
عناصر و ارکان آن ظام متبلور شود؛ یرا هر دینی بر اسا قواعدد و هنجارهدای خداص
خود ،تمدنهایی را بنا میکند .زکومتهای مذهبی طول تاریخ ،ظیر دولتهای مسدیحی
و دولتهای اسالمی د گه تاریخی و گه معاصر در اشکال مختلف آن د مو ههایی ا این
دست هستند .اگر ژاد به عنوان ایده هدایتگر و معیار تمدن در ظر گرفتده شدود ،بایدد بدا
توجه به ظرفیتهای هر ژاد ،شاهد تحقق ظام خاص تمد ی باشیم؛ ظیر دولتهایی کده
مبتنی بر پانعربیسم ،پانترکیسم و  ...ظهور یافتند .همونین اگر اخال (مد ی یا الهیاتی)
خاستگاه و ایده هدایتگر تمدن باشد ،تمدن متفاوتی را تجربه خواهیم کدرد .بدرای مثدال،
کا تسنی بر این باور است که کا ون تمد یِ تمدن مسیحی تین ،اخال مدد ی و عرفدی
بود و بهترین تمدن به شمار میآمد ).(Koneczny, 1962

بنابراین ،توجه به ایده هدایتگرِ تمدن ،میتوا د به مثابه ابزاری امکان مقایسه ،تعامدل،
گفتوگو و زتی کشف علت منا عههای میانتمد ی را فدراهم آورد؛ یدرا ایدده هددایتگر،
تولیدکنندۀ هویت تمد ی است که سبش تمایز تمدنها ا یکدیگر میشود .در ایدن میدان،
1
محقق خست باید عناصر و منابع تشکیلدهنده تمدن و به عبارت بهتر« ،هویت تمد ی»
را بشناسد و سپس تعیین کند ا منظر وی ،کدامیک ا عناصر به مثابه ایده هدایتگر تمدن
عمل میکند که با بود آن ،تمدن ،معیار تمدن بودن را ا دست میدهدد و هرگدز تحقدق
عینی مییابد.
 .5فرایند بودن تمدن

1. Civilizational identity.
2. Condition.
3 Process.
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گام سوم در مبازث تمدنشناسی ،مسئله «ماهیت تمدن» است و به این امر میپردا د که:
آیا تمدنها د همان گو ه که ساموئل ها تینگتون و فرا سیس فوکویاما باور دار د د صازش
جوهر و ذاتی ثابت ،اموری شیءگو ه ،ایستا و به مثابده یدک وضدعیت 2هسدتند یدا اینکده
تمدن ها اموری فرایندی 3به شمار میآیند؟ اهمیت این پرسد در کدارکرد تمددنهدا در
سیاست بینالملل روشن میشود .در صورتی که تمدن یک وضعیت باشد ،ا هویت تمد ی
خاص خود برخوردار بوده ،امکان تعامل میان آ ها وجود دارد و اصل اولی میان آ ها جنخ
و منا عه خواهد بود؛ اما در صورتی که رویکردی سدا ها گارا ده و برسداختهای بده تمددن
داشته باشیم ،تمدنها اموری رابطهای یا فرایندی هستند که متکثر و تکثرگرا بوده ،پیوسته
در زال دگرگو ی هستند و ا اینرو ،در ایجاد ظم و فرایند صلحسا ی قد مثبتدی ایفدا
خواهندد کدرد ).(see: Hobson, 2007: 15; hall and Jackson, 2007; Katzenstein, 2010
همونین میتوان این پرسد بنیدادین را در بداب ماهیدت تمددن (وضدعیت/فرایند) ،بده
شاخصههای تمدن با گشت داد؛ یرا تمدن ،ا یک سو محمل ویژگیهایی (هویت تمد ی)
است که امکان تفسیر آن بده امدری ایستا و ثابت را فدراهم مدیکندد و ا سددوی دیگدر،
ویژگیهای دیگری دارد که بر تغییر ،تحول و پروسه بودن آن د لت دارد که مهدمتدرین
آن ،مقوله رقابت بر سر منابع مادی و مادین قدرت است و در این زاع ،در طدول مدان،
قدرت و ثروت افراد و گروهها تغییر میکندد (Hall and Jackson, 2007: 10؛ اسدمیت:0930 ،
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پویایی تمد ی سبش می شود توان سرزد و مر های مشخصی برای تمددن مشدخص
کرد؛ در تیجه ،اختالط و به تبع آن ارتباط و گفتوگوی میان تمدنها امکانپذیر خواهدد
بود و تمدنها می توا ند در تعامل بدا یکددیگر و مکمدل همددیگر باشدند ،ده ابودکنندده
1
یکدیگر .همین امر سبش شده است در مطالعات تمد ی ،ا پدیدهای به دام «ژئوتمددن»
سخن به میان آید که مراد ا آن ،مناطقی است که میان دو تمدنِ مشدتر قدرار دار ددد
و امکان جدا دا ستن ایدن دو و تعیدین تعلدق هدر کددام بده تمدد ی خداص وجدود ددارد
) .(Wei, 2012در این صورت ،بقای یک تمدن ،در بقا و پیشرفت دیگدر تمددنهدا ممکدن
خواهد بود و رقابت در جهت پیشرفت سرلوزه کار آ ها خواهد بود؛ ه مجادله بر سر مندابع
و منافع و در هایت ،پیرو ی یک تمدن بر دیگر تمدنها .در این گاه ،تمددن ،پروسدهای
است که پیوسته در زال دگرگو ی است و تمدنسا ی ا مقولههای سبی خواهد بود؛ یرا
تمدن ،دستاوردی ا سا ی است و ا سان همه دا ها و ابزارهای م را در اختیار دارد تا
بتوا د به یکباره تمد ی کامل را خلق کند (سریع القلدم .)191 :0919 ،ا ایدنرو ،پدی داوری
درباره وضعیت جنخ یا صلح میان تمدنها ،منطقی یست .هر تمد ی با توجه بده میدزان
قابلیتهای خود در ظام تمد ی جها ی ،قابلیت با یگری در محیط برآمده ا ظم تمد ی را
دارد؛ ولی این قابلیتها تنها به تمدن بودن با گشت میکند ،بلکه هدر تمدد ی بسدته بده
میزان قدرت تمد ی خود میتوا د ق آفرینی ماید و این امر ،هم در عرصه داخلی و هم
در عرصه جها ی و رقابتهای میانتمد ی مصدا مییابد.
 .6حوزه اعتبار تمدنی

اگر تمد ی بخواهد به مثابه یک کنشگر در عرصه داخلی یدا عرصده جهدا ی ظداهر شدود
) (See: Jackson, 2007و یز برای اینکه میزان قدرت تمد ی وی قابدل مقایسده بدا دیگدر
تمدنها باشد ،باید شاخصههای خاصی داشته باشد تا بتوا د تبیینکننده قدرت تمد ی باشد.
ر دال کالینز به منظور تبیین قدرت تمدن ،ا اصدطالح «قلمدرو پرسدتیژ تمدد ی» 2بهدره
میگیرد ) (Collins, 2004: 132- 147و پیتر جی کاتز شتاین یز ا این اصطالح در توصیف
1.Geo- civilization.
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دولت تمد ی بهره میبرد ) .(Katzenstein, 2011: 151کالینز تمدن را به مثابه یدک قلمدرو
اعتبار و ارتباط اجتماعی میدا د؛ ا اینرو ،مراد ا زو ه اعتبدار تمدد ی یدا قلمدرو پرسدتیژ
تمد ی ،زو ه اثرگذاری تمدن است که با اتکا به قدرت فرهنگی صورت میگیدرد؛ یدرا ا
منظر کالینز ،تمدن به مثابه پرستیژی است کده یدک یدا گنددین مرکدز فرهنگدی دار دد.
بنابراین ،تمدن به مثابه قلمرو پرسدتیژ ،هدم فعالیدت اجتمداعی و هدم تندوع فرهنگدی را
دربرمیگیرد .جذابیتهای این زو ه اعتباری بر بسیاری ا یروهای متغیر بیرون ا خود یز
پرتو میافکند و ا برخی زو ههای تمد ی میگذرد و در برخی دیگر فدوذ مدیکندد .ایدن
اثرگذاری ممکن است بسته به وع اثرگذاری در خصوص فواصدل دور یدا زدیدک متغیدر
باشد .را دال کالینز بر این باور است که حوه این اثرگذاری در فواصل به صورت اثرگذاری
فیزیکی یست؛ یعنی مراد ا فواصل ،فواصل فیزیکال یسدت ،بلکده اثرگدذاری شدبکهای
است ).(Collins, 2007: 133
بنابراین ،زو ه اعتبار تمد ی ،گستره اثرگذاری هر تمدن با توجه به قابلیتهای تمد یِ
مختص به آن گستره است؛ ا اینرو ،قدرت هر تمدن ،به فعالیتهدایی وابسدته اسدت کده
جذابیت و اعتبار آن را افزای یا کاه میدهد .این امر بدر تمدامی عرصدههدای زیدات
بشری اثر میگذارد و پوی های رفتاری اعضای این تمدن ،تحت تأثیر آن شکل میگیرد.
پویاییهای سیاستهای تمد ی میتوا ند به عوامل اقتصادی یا سیاسی تقلیل داده شو د؛
بلکه عوامل فرهنگی در این میان اهمیت بسیاری دار د .این امر با مو ههای تداریخیای
اثبات میشود که در مان ضعف یا شکست ظامی به لحاظ اقتصادی عقشما ده بود د ،اما
همونان زو ه اعتبار تمد ی خود را با استفاده ا منابع عظیمی که برای بسیاری ا مراکدز
مسلط اقتصادی و ظامیدارای جذابیت بود د ،زفظ کرد د ;(Katzenstein, 2011: 151-156
) .Collins, 2007: 132براین اسدا  ،دولدت تمدد ی یدک یدا گندد مرکدز دارد کده در آن،
فعالیتهای فرهنگی اثرگذار و ویژهای شکل میگیرد که بر اسدا آن ،محدیط پیرامدو ی

خود را تحتالشعاع قرار می دهد؛ یعنی در یک تمدن ،مکاتش مختلدف و متکثدری زضدور
دار د .این مکانها و قطه اثرگذاری های آ ها ،سدبش جلدش و جدذب دیگدران بده تمددن
میشود ) .(Collins, 2007: 132همان گو ه که جدا کردن بخشی ا سدر مین یدک دولدت
ملی تقریباً اممکن است ،امکان جدا کردن دولتهای تمد ی ا گستره تاریخی کده در آن
شکل گرفته ا د و بر اسا آن زو ه اعتبار تمد ی آ ها پدید آمده ،وجود دارد؛ لذا رفتارها و
کن های آ ها ،در یک گستره تمد ی متکثری شکل می گیرد که سرشار ا عناصر متعددد

01

ارتباطی مادی و غیرمادی است ).(Katzenstein, 2010

بنابراین ،زو ه اعتبار تمد ی دو کارکرد عمدده دارد :الدف) تولیدد و با تولیدد تمددن در
گستره تمد ی؛ ب) سنج قدرت یک تمدن با دیگر تمدنهدا .ایدن امدر را مدیتدوان در
قابلیتهای فوذ یک تمدن در دیگر زو ههدای تمدد ی پیگدری کدرد کده بدا معیارهدا و
فرآوردههای فرهنگی ،ما ند دین ،بان ،هنر و  ...ا جام میپذیرد.
 .7فرایند اثرگذاری تمدن بر سیاست خارجی
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تمدن ،تحلیل متفاوتی ا گگدو گی سداخت دولدت (دولدت تمدد ی) ،عناصدر قددرت آن،
خروجیهای سیاست خارجی و حوه کنشگری دولدت تمدد ی در ظدام بدینالملدل ارائده
می دهد .این تحلیل بر گگو گی مداخله تمدن در ایجاد دولت استوار اسدت کده ا طریدق
هویت تمد ی د بر مبنای ایده هدایتگر تمدن د رخ میدهد .پس ا آن ،تمدن ا طریق وع
برداشت و تعریف ا ماهیت تمدن و یز زو ه اعتبار تمد ی د خلق شبکههای ارتبداطی در
محیط پیرامو ی (منطقهای و بینالمللی) د منابع م را برای دولت تمد ی فراهم میآورد.
در هایت برای تصمیمسا ان این امکان را فراهم میسا د تا اهداف ظام سیاسی خدوی
را بر اسا قابلیتهای واقعی خود تعیین کنند و جهتگیریهای متناسش با اهدداف را در
پی گیر د .به این معنا ،دولت تمد ی ،جمع میان منابع و اراده است .به منظور شان دادن
گگو گی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی ،ابتدا با استفاده ا تعریدف تمددن و مسدئله ایدده
هدایتگر تمدن (دین) به گگو گی ساخت دولت در گسترههای تمد ی اشداره مدیکندیم و
سپس بر اسا دو مؤلفه دیگر ،یعنی ماهیت تمددن و زدو ه اعتبدار تمدد ی ،بده بررسدی
گگو گی تنظیم و واکاوی اثرگذاری آن بر سیاست خارجی میپردا یم.
 .8ایده هدایتگر تمدن و ساخت دولت

06

در مبازث مربوط به تمدن و سیاست خارجی ،ضروری است ارتباط میان تمدن و دولت به
عنوان یکی ا مهمترین با یگران عرصه سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد .همان گو ه
که گذشت ،در تمدن ها امور معنوی بر امور مادی غلبه دار د و این امر سبش ظهور مبحثی
شد که با عناوین متعددی ظیر ایده هدایتگر تمدن ،قلش تمدن و  ...مطرح گردید کده در
جستوجوی قطه کا و ی تمدن است .ا این رو ،باید دید جایگاه مسائلی ظیر اخال  ،دین
و  ...که میتوا ند به عنوان ایده هدایتگر تمدن قرار گیر د ،در ساخت تمدن و یز در تولید
دولت مد ظر گیست .این بخ در جستوجوی این امر است که گنا وه دولتهدایی کده

واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی

در یک گستره تمد ی شکل میگیر د ،مرتبط با وع تعریف ا تمدن (مادی/معنوی) باشند،
یعنی ایده هدایتگر آن تمدن در ساخت دولت ق داشته باشد ،آن دولت به دولتی تبدیل
میشود که ا آن به «دولت تمد ی» یاد شده است که کارکردهای خاص خود را داشته ،با
دولت ملی تمایزاتی دارد (عبدخدایی0939 ،؛  .)katzenestien, 2011در این صورت ،مردم ،ملت
یا جامعهای که صازش هویت تمد ی است ،مبتنی بر ایده هدایتگر تمدن شکل میگیرد ،با
دولت خود همبستگی مییابد و فرایند شکلگیری دولت تمد ی آغا میشود.
این امر در خصوص همه مقولههای مرتبط با ایده هدایتگر ،ظیر بان ،خط ،معمداری،
اخال  ،اقتصاد ،آمو ش ،جامعهسا ی و  ...صد میکند؛ یعنی در هر یک ا این زو ههدا،
ارتباط با ایده هدایتگر تمدن ،سبش ارتفدا  ،تعدالی و افدزای سدطح کارآمددی و توسدعه
می شود؛ اما جدایی ،تمدایز و دوری ا ایدده هددایتگر تمددن ،سدبش ضدعف و اکارآمددی
می گردد .برای مثال ،در زو ه تمدن اسالمی ا صدر اسالم تا کنون ،میزان ارتبداط میدان
مؤلفهها و شاخصهای ساخت زیدات اجتمداعی بدا ایدده هددایتگر تمددن ،یعندی وزدی،
تعیینکننده سطح تمدن اسالمی بوده است .ا دیمشندا ی ظیر شاه ولیاهلل دهلدوی (:0919
003د )019در کتاب حجة اهلل البالغه بابی با عنوان «ارتفاقات و تکامل» را کده بدر اسدا
وزی الهی رخ داده است ،برشدمردها دد ) .(also see: kazemi mousavi, 2009: 62-63بدرای
مثال ،مؤلفه بان ( ک :ورو ی )0931 ،ا مو ههایی بود که در تولید ،با تولید و یز فوذ آن
به محیطهای پیرامو ی تمدن اسالمی ،قشی اساسی ایفا کرد و گنان تغییرات گستردهای
را تجربه مو د و به سطحی ا قابلیت رسدید کده توا سدت محمدل و ظدرف تمددن شدود
) .(Marcinkowski, 2005: 1با ظهور اسالم ،بان عربی ا یک بان متمرکز بر زو ه ادبیات
(شعر) د اما در زو ههای دیگر بسیار ساده ،ضعیف و شفاهی د بده بدا ی پیویدده و قدوی
تبدیل شد که توا ست تراثی مکتوب در بسیاری ا زو ههای علمی ،ما ندد فلسدفه ،هندر،
جوم ،ریاضیات ،الهیات و  ...برجای هد و در ایدن زدو ههدا یدز در کندار ادبیدات عدرب
به با ی معیار تبدیل شود ) .(Gulen, 2006: 224همراهدی بدان عربدی بدا ایدده هددایتگر
(وزی) سبش شد بان عربی بسط مفهومی ،لغدوی ،اصدطالزی و موضدوعی پیددا کندد و
گستردگی این بان گنان رو قی یافت که محدود به پیروان دین اسدالم ما دد و در طدی
این دوره ،بسیاری ا فیلسوفا ی که به بان عربی می وشتند ،مسدیحی یدا یهدودی بود دد
و دقیقاً به همان موضوعاتی میپرداختند که دا شمندان مسلمان بده آ هدا اهتمدام داشدتند
) (hodgson1974:430“I”;Collins,2007:144در دورهای که تمددن اسدالمی بده زدو ه
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غیرعربی ،یعنی عثما ی ،صفوی و گورکا ی منتقل شد « ،بان» قشی بسیار اساسی در این
فرایند ایفا مود .در زو ه تمدن ایرا ی ،مهاجمان مغول جذب مذهش تشیع (ایده هدایتگر)
و بانهای زاضر در گستره ایرا ی د اسالمی شدد د .در ایدن دوره ،تمددنهدای صدفوی،
گورکا ی و عثما ی ،هر سه ا تعدد و تکثر با ی برخوردار بود د :عربی ،فارسی و بانهای
بومی؛ عربی بان علم ،فارسی بان هنر و ادبیات ،و بان های بومی بان محاوره بود کده
موجش افزای قابلیتهای تعاملی گسدتره مناسدبات ا سدا ی شدد د ( دک :دورو ی.)0931 ،
بنابراین ،در صورتی که تولد و پیدای یک دولت و مؤلفههای آن در عرصههای گو اگو ی
هموون اقتصاد ،سیاست و  ...در ارتباط با ایده هدایتگر زاکم بر آن گستره تمد ی صورت
گیرد ،در این صورت ،دولت بایدد تصدمیمهدا و جهدتگیدریهدای خدوی را بدر اسدا
قابلیتهای خود تنظیم ماید که این وضعیت ،سدطح کارآمددی متفداوتی را بدرای دولدت
تمد ی رقم خواهد د .این کارآمدی در سیاست خارجی ا طریق شبکه منسدجمی شدکل
می گیرد .اما اگر دولت توا د به سطح همبستگی م برسد ،به وضعیت دولت بدون تمدن
مبتال میشود؛ یرا تمدنها ا اختیارات و ارادههای بدون اجبار شکل میگیر د و جامعهای
که ا سوی تمدن در معرض جبر قرار گیرد ،در معدرض خطدر دولدتِ بددون تمددن قدرار
میگیرد ).(koneczny, 1962: 311
 .9دولت ملی ،دولت تمدنی

دولت های ملی ا ویژگیهایی خاص خود ،ظیر سر مین ،جمعیدت ،زکومدت و زاکمیدت
برخوردار د که آ ها را به جغرافیا (مر ) و مردم (جامعه) و زکومتی خاص محدود مدیکندد
(قوام91-91 :0931 ،؛ هو تزینگر .)090 :0913 ،سر مینی شدن دولت ،تحول در قدرت را در پی
داشت و سبش شد محدوده ا حصار زکمرا ی ،مبنای مشروعیت و قدرت و اعمال اجبار در
داخل و اعمالی ظیر اخذ مالیات ،پرداخت زقو ها و  ...کامالً مشخص باشدد و هموندین
مایندگی خارجی دولت یز هویدا شود .این امر همونین مقوله هویت ملی را متولد ساخت
که فراتر ا هویتهای مبتنی بر قبیله ،هویت مبتنی بر شهر ( ظیر دولتشهرها) و وضعیت
آشفتگیِ مبتنی بر هویتهای موجود در امپراتوریها بود که در گدام خسدت ،همراهدی و
تبعیت ا زاکمان را در پی داشت و در گام بعد ،سهیم شددن و مشدارکت در قددرت را در
زکومتهای دموکراتیک فراهم آورد .در تیجة شکلگیری دولتهای ملی ،هیچ قطدهای

ا جهان فارغ و خالی ا زاکمیت ما د و ظام بینالملل ایجاد شد (عبدخددایی-011 :0939 ،
013؛ هو تزینگر.)099 :0913 ،
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ملتها یا دولت های مدرن را ا معاهدده وسدتفالیا و در پایدان
فرایند شکلگیری دولت 
جنددخهددای سددیسدداله مددذهبیِ 0113-0103م دا سددتها ددد .بددر مبنددای ایددن معاهددده،
هویت سیاسی زاکم بر یک قلمرو ،با هویت سیاسی جامعه همسان شدد و ایدن امدر پدس
ا پذیرش آ ادی مذهبی در میان ملل مختلف بر اسا معاهده وسدتفالیا محقدق گردیدد
) .(see; van Creveld, 2002; Ritzer, 2010: 141; Segell, 2000: 149در گام بعد ا قالبهای
امریکا و فرا سه ق مؤثری در ارتقای دولتهای ملی داشدتند .تدا پدی ا ایدن تداریخ،
دولتها ماد ملت ها بود د؛ اما پس ا آن ،دولت برآمده ا جامعه خود (ملدت) بدود و زدق
زاکمیت به عنوان مقوله ای طبیعی برای ملت به رسمیت شدناخته شدد و ا ایدن مرزلده،
دیگر زق زاکمیتها به شاهان تعلق داشت و دولتهای ملی به کا ون خود ،یعنی ملدت
وابسته شد د .مسئله زق زاکمیت در قرن بیستم سبش شد الگوی دولتملت ،جها ی شود
و این امر با هضت استعمار دایی رقم خورد .بنابراین ،دولتهای ملی بر اسا هویت ملی
و معمو ً مبتنی بر جغرافیای محدود به مر با یک جامعه مبتنی بر یک هویدت مشدخص
شکل می گیرد .این تعریف ا دولت ،ا دوران باستان تا کنون به همین منوال بوده و تنهدا
گگو گی تشکیل دولت و همونین پرس ا زق زاکمیت بود که تغییر میکرد (هو تزینگر،
.)091-091 :0913
دولت تمد ی برخالف دولت ملی ،دولتی است که مبتنی بدر هویدت تمدد ی برسداخته
میشود .این ساخت به این حو است که ایدده هددایتگر تمددن ،هویدت تمدد ی را بدارور
میکند و سایر عناصر و ویژگیهای خاص قدرت ،مبتنی بر آن شکل میگیر د .همان گو ه
که در بخ تعریف تمدن و ایده هدایتگر تمدن گذشدت ،تأکیدد بسدیاری ا متفکدران در
ساخت تمدن ،بر عناصر معنوی و غیرمادی تمدن است؛ بدین معنا که این روح تمدن است
که بر اسا یا های خود ،عناصر مادی را فراهم میآورد .کا تسنی در باب شمولیت تمدن
بر این باور است که تمدن ،روش سداختاری ددگی مشدتر ا سدانهاسدت و بدهشددت
گسترده است و اخال و دگی مادی و فکری ا سان ،خا واده ،جامعه ،دولت ،هنر ،آمو ش
و سیاست را دربرمیگیرد ) .(koneczny, 1962:10این برسداختگی سدبش مدیشدود دولدت
تمد ی ،مشروط و محدود به سدر مین ما دد و ا امکدان ارتبداطگیدری و عبدور ا زدد و
مر های سر مینی ،ا طریق شبکههایی که در طول تاریخ شکل گرفتها دد (زدو ه اعتبدار
تمد ی) برخوردار شود.
دولتهای تمد ی ،بر اسا هویت تمد ی شکل میگیر د ،ه بر اسدا هویدت ملدی؛
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یرا دولتی که هویت تاریخی خاصی دارد ،در صورتی که بخواهد بر مبندای هویدت ملدی
شکل گیرد ،اگزیر باید ا بخشی ا منابع اثرگذار بر هویت خود گشمپوشی کند .ایدن امدر
سبش میشود دولتِ بر آمده ا آن ،ا کارآمدی کافی برخوردار باشد و به وعی بیتعدادلی
هویتی مبتال شود ( ک :ورو ی .)0930 ،به تعبیر کا تسنی ،این امدر سدبش مدیشدود شداهد
وضعیت دولت بدون تمدن باشیم؛ یرا ابرساختارهایی که میان دولدت و ملدت همبسدتگی
ایجاد میکنند ،همان تمددنهدا هسدتند ) (koneczny, 1962:167و بددون آ هدا ،دولدت در
رسیدن به اهداف خود کامیاب خواهد بود .الگوی دولتملت ،الگویی جها ی یست؛ بلکده
مواردی وجود دارد که دولتملت در آن بخ ا حرافی ا تاریخ بوده است؛ ظیدر اتحادیده
اروپا که پی ا دولتملت شدن ،یک زو ه تمد ی سبتاً وازد بدود و پدس ا آن یدز بده
سمت تمدن رفت .جنوب شر آسیا و برخی مناطق دیگر یز گندین ویژگدیهدایی دار دد
) .(Wei, 2012: 97-98برای مثال در ایران معاصر ،سه منبع هویتی فعال است :اسالم/تشیع
(دین/مذهش) ،ایران و مدر یته ( ک :رجایی .)01-1 :0931 ،در تیجه ،مسلمانِ ایرا دیِ مددرن
بودن ،ا اهمیت برخوردار شده است .این مسئله در برخدی ا کشدورهای اسدالمی ،ظیدر
ترکیه یز به همین حو بوده است و پس ا عبور دورههای هویتی تکمحوری ،ظیر دژاد
یا تلفیق آن با مدر یته ،در هایت به ثبات و قرار هویتی رسدید د .در پدای هدای آمداری،
تر ها یز هویت خود را بر اسا سه مؤلفه اسالم ،تر گرایی و مدر یته تعریف کرد دد.
امرو ه مردم ترکیه خود را مسلمانِ تر ِ مدرن میدا ند و برخالف دوره آتاتورکی که خود
را فقط تر ِ مدرن میدا ستند ،امرو ه اسالم را مهمترین منبع هویتی خود برمدیشدمار د
).(See: Rabasa and larabee, 2008
ماهیت متکثر تمدن سبش می شود هویت تمد ی متکثر شود و دولتهای تمدد ی یدز
ماهیتی متکثر و تکثرگرا داشته باشند .ا سوی دیگر ،زو ه اعتبار تمد ی آ ها سبش میشود
در وضعیت سیاست خارجی بتوا ند ا یک شبکه ارتباطی بهرهمند گرد د .همان گو ده کده
تمدن امری شیءگو ه ،متصلش و دارای یک هسته هویتی غیرمنعطدف یسدت (بدرخالف
رویکرد ها تینگتون) ،دولت برآمده ا آن یز کامالً متثکر و کثرتگرا خواهد بدود .در درون
هر گستره تمد ی ،ادیان ،اقوام ،ژادها ،بانها و  ...مختلف وجود دار د و این امر یک ظام
ارتباطات جمعیِ مبتنی بر هویتهای متعددد فروتمدد ی را پدیدد مدیآورد .بدرایناسدا ،
میتوان گفت مهمترین کارویژه مفهوم ایده هدایتگر و به تبع آن ،هویت تمد ی در روابدط
بینالملل این است که منبع مهمی برای شکلدهی منافع و عالیق را در سدطوح مختلدف

جها ی ،منطقهای و فردی برای دولت تمد ی فراهم میآورد و در مقام ار یابی با یگران و
با یها در عرصه سیاست جها ی قابل استفاده است .به بیدان دیگدر ،سده سدطح تحلیدل
(کالن ،میا ه و خرد) که در روابط بینالملل مورد توجه تحلیلگران است ،تحت تأثیر هویت
تمد ی قرار میگیرد و ا اینرو ،میتوان با استفاده ا گارگوب تمددن ،تحلیدل اسدتواری ا
روابط بینالملل ارائه کدرد ( .)Hall and Jackson, 2007: 16ارتبداط میدان دولدت تمدد ی و
دولتملی ،ظیر ارتباط میان تمدن و توسعه است؛ به این معندا کده رابطده آ هدا عمدوم و
خصوص مطلق است؛ یعنی همان گو ه که لزوم دستیابی به هر تمددن ،توسدعهیدافتگی و
پیشرفت است ،لزوم دستیابی و ساخت دولت تمد ی ا رهگدذر دولدتهدای ملدی محقدق
میشود و به اگار در هر دورهای دولتهای تمد ی بایدد الزامدات عرفدی سداخت دولدت و
شرایط و بستر تحقق خود را فراهم آورده باشند.

ارتباط میان دولت تمد ی و سیاست خارجی ا ابعاد مختلفی قابدل بررسدی اسدت .در ایدن
بخ صرفاً به دو بعد اشاره میکنیم که به ظدر مدیرسدد ا طبدا بیشدتری بدا مبازدث
مطرحشده دارد .بعد خست این اثرگذاری ،به امکان ارتباط ا طریق شبکهسا ی در محیط
پیرامو ی ،و بعد دوم آن به مسئله رقابت در ظام بینالملل با میگردد .به منظور تقریر این
ابعاد ،حوه با یگری دولت تمد ی را در وضعیت جها یشدن بررسی میکنیم.
الف) شبکهسازی

بعد خست گگو گی اثرگذاری تمدن بر سیاست خارجی به این صورت است که تمدنهدا
ا طریق شبکهسا ی اجتماعی ،امکان ارتباط میان زو ه تمد ی خود را فراهم میکنند .این
شبکهسا ی با تأسیس هادهای دینی میسر میشود .هادهای دینی ،سا مانها و هادهایی

مادی برای محصو ت فرهنگی تولید میکنند .مثالً اماکن یارتی ،مدار و مؤسسدات و
مراکز و مشاغل علمی (هموون زو ههای علمیده ،دا شدگاههدا و مددراج موجدود در آن)،
متخصصان و زافظان کتاب مقد و  ...را فراهم میآور د .هر تمد ی یز شبکهسا یهای
خاص خود را دارد .برای مثال ،شبکهسا ی در تمدن اسالمی و خلق ایدههای روشنفکرا ه
در زو ههای ظیر فلسفه ،علم و  ...ا مکانها و سا مانهای دینی هموون مسجد ،مکتش
و  ...ظهور و برو می یابند .برای مو ه ،در هند ،گین ،ژاپن یا زو ه جهان اسدالم ،قلمدرو
پرستیژ تمد ی وجود دارد که ادیان مختلفی در آن فعالیت میکنند .ایدن امدر شدکلهدای
گو اگو ی ا زیات فکری و فرهنگی را ایجاد کرده است .بنابراین ،هادهای دینی در ایجاد
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ا جمنها و جمعیت های علمی که ویژگدی برجسدته قلمدرو پرسدتژ تمدد ی اسدت ،قد
بیبدیلی ایفا میکنند ) .(Collins, 2007: 143بهیقین این هادهدا و محصدو ت بسدته بده

تحو ت مادی یز متغیر خواهد بود .این امر ا آن منظر اهمیت دارد که سیاست خدارجی،
متکفل شناخت پدیدههایی است که امکان همکاری یا واگرایی را فدراهم مدیکندد (هیدل،
 .)01 :0931همان گو ه که جدا کردن بخشی ا سر مین یک دولدتملدی تقریبداً داممکن
است ،جدا کردن دولت های تمد ی ا گستره تاریخی که در آن شکل گرفتها د و بر اسا
آن زو ه اعتبار تمد ی آ ها ایجاد شده ،ممکن خواهد بود.
ب) رقابتپذیری و بقا
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در بعد دوم زو ه اعتبار تمد ی ،میتوا د معیاری برای رقابت تمد ی یز باشد .همان گو ده
که گذشت ،مهمترین عنصری که در تعریف تمدن ،ایده هدایتگر تمدن و یز زو ه اعتبدار
تمد ی برای تمدن در ظر گرفته میشود ،مؤلفههای غیرمادی است .ا اینرو ،رقابت واقعی
میانتمد ی ،برخالف گفته ها تیگنتون ،رقابت ظامی یست؛ مهمترین رکن این رقابت در
مجاد ت میانتمد ی ،رقابت و منا عه فرهنگی است که سبش گسترش معیار یک تمددن
میشود .این گسترش معیار ،یا ا کا ون تمدن به سمت بیرون تمدن است و یدا اینکده در
کا ون تمدن در برابر مهاجمان ظامی رخ می دهد و سبش جذب آ دان در گسدتره تمدد ی
میشود .ا اینرو ،میان قدرت واقعی یک تمدن و گسدترش معیدار آن ،ارتبداط مسدتقیمی
وجود دارد .ما ی که یک تمدن ،قویتر ا تمدن دیگر میشود ،معیار آن به مثابه معیاری
برتر غالش میگردد .با وجود این ،برای جنبه تحلیل تمد ی و بحث زدو ه اعتبدار تمدد ی،
مهم است که این معیار «درو ی» و به طور داوطلبا ه پذیرفته شود .تمدنهای ضعیف تنها
مدیتوا نددد معیارهددای ضددعیفی را ا ظددر مقیددا و زیطدده کدداربرد و پددذیرش بیافریننددد
) .(Mozaffari, 2002: 47زو ه اعتبار تمد ی در تاریخ همواره سدبش گسدترش ،با گشدت و
ازیای یک تمدن پس ا افول ظامی آن شده است .برای مو ده ،بدا خوا شدی متفداوت و
مثبت ا ظریه ابنخلددون در المقدمده کده در ظداهر ظریدهای دربداره گگدو گی افدول
تمدنهاست ،میتوان دریافت که ظریه او ،ظریهای درباره حوۀ کشف زو ه اعتبار تمدن
است که سبش جذب اقوام غیرمتمدن (بربرها) به تمدن میشود؛ یعنی هرگند بربرها قدرت
ظامی برتر داشتند ،به لحاظ فرهنگی جذب تمدن میشد د و در زقیقت ،این امر مایشی
ا زو ه اعتبار تمد ی بود؛ بدین معنا که زو ه اعتبار تمد ی به لحاظ فرهنگی بسیار قدوی
بود ،اما به لحاظ ظامی توان ایجاد موا ه با بربرهدا و در تیجده ،تضدمین بقدای خدود را
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داشت و همین امر سبش شکست ظامی آن میشد؛ ولی با این زدال پیدرو ی اصدلی بدا
فرهنخ تمد ی بود و این به معنای افول تمدن یست.
یکی ا بار ترین مو هها در تبیین زو ه اعتبار تمد ی ،منا عه میان بربدرهدا و جوامدع
پیشرفته کشاور ی است .در این برخوردها ،اقوامی که در کوه ،بیابان و جنگلهای اطدراف
آ ها دگی می کرد د و ا ظر سیاسدی پیویددگی کمتدری داشدتند ،بده جوامدع پیشدرفته
کشاور ی هجوم میآورد د .در این منا عدههدا ،بربرهدا پیدرو یهدای ظدامی بده دسدت
میآور د؛ ولی در طو یمدت تقریباً همواره تمدنِ تثبیتشدۀ کشاور ی بود که ا طریدق
شکست قبیلهها یا تغییر آ ها به سبک دگی و یا با دین خود بر آ ها پیرو مدیشدد .ایدن
کته در همه جای جهان صاد بود؛ خواه در گین که گدرخ خا ددان پادشداهی آن بده
الگوی ابنخلدون شباهت داشت یدا در اروپدا کده در آن مدوج قبیلدههدای بربدرِ مهداجم،
کاتولیکمسلک شده بود د (و یا در شر که بیزا سی شده بدود د) و یا در هندد و ایران که
مسلمان شده بود د (  .(Chirot, 2004: 224موارد متعددی ظیر ایران عصر سلوکی ،ایدران
پس ا زمله مغول و  ...میتوا ند به عنوان شاهد مثال مورد استفاده قرار گیر د.
تضمین بقای تمد ی ،به ارتباط میان زو ه اعتبار تمدن و ایده هدایتگر با میگردد .هر
تمد ی بر اسا ایده هدایتگر خود شکل میگیرد ،گسترش مییابد و به وسیله آن با دیگر
تمدنها رقابت میکند .هر گه تنوع و تکثر فرهنگی در یک تمدن بیشتر باشد و یز درجه
همبستگی با وجود این تکثر ا سطح با یی برخوردار باشد ،تمدن در فرایند گسترش قرار
خواهد گرفت .برای مو ه ،تمد ی که بانهای متعدد دارد ،مدیتوا دد ا ایدن ظرفیدت در
فرایند ارتقای خود بهره گیرد .یا تندوعهدای مدذهبی ،دژادی و  ...مدیتوا ندد بده عندوان
مسیرهای اثرگذاری زو ه اعتبار تمد ی و فعال شدن آن در جهت گسدترش تمددن عمدل
کنند .امرو ه یز یکی ا عناصری که میتوا د در فرایند تمدنسا ی ایرا یان اثرگذار باشد،
مؤلفههای مذهبی ،با ی و فرهنگی است .ایران میتوا د بده عندوان کشدوری بدا مدذهش
تشیع ،مناطق شیعه شینی را که به طور سنتی به تمدن اسالمی د ایرا دی وابسدته بود دد،
جذب خود کند .بان فارسی یز یکی ا مهمترین عناصر فعال برای افزای زدو ه اعتبدار
تمدن ایرا ی د اسالمی عمل خواهد کرد .در زقیقت ،هر گه عناصر سا دۀ هویت تمدد ی
ا تکثر و پویایی بیشتری برخوردار باشند ،زو ه اعتبار تمد ی افزای خواهدد یافدت و بده
گفته عبدالحسین رینکوب ( )90 :0911میتوان تمد ی اسدالمی خلدق کدرد کده بدا
عربی ،فکرش فارسی ،خیال هندی و ورش ترکی باشد.
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ا جمله سرفصلهای مهم مبازث سیاست خارجی ،حوه ارتباط میان مؤلفههای داخلدی و
بینالمللی است .امرو ه به همان ا دا ه که امور بینالملل بی ا گذشته در دگی رو مره
مردم اثرگذار است ،تقابل امور داخلی و خارجی یز مسائل بیشتری را پدید مدیآورد (هیدل،
 .)01 :0931برای ارائه در روشنتری ا سیاست خارجیِ دولت تمد ی در وضعیت جهدا ی
شدن ،م است تمایز میان «تمدن» و «جها ی شدن» مورد توجه قرار گیرد .تمدن کامالً
با مقوله مان و مکان ارتباط مییابد و به معنای «شاخصه فرهنگی ا یک مان یدا یدک
مکان خاص» است .در این تعریف د برخالف جها یشدن د مکان بر مان غلبه دارد؛ بده
این معنا که ما میتوا یم ا تمدن ایرا ی د اسالمی ،تمدنِ مدا یی ،تمددن ترکدی ،تمددن
هندی ،گینی ،و ...سخن به میان بیاوریم؛ اما در قضیه جها ی شدن ،مان بر مکدان غلبده
پیدا کرده ،مسئله مکان های خاص زذف شده است و فقط مان مطرح است و کدل کدره
مین به عنوان مکان در ظر گرفته میشود ) .(see: Schäfer, 2004اما در تعریدف جهدا ی
شدن ،اما وئل کاستلز ا جهان پایان هزاره دوم ،به «جهان و» تعبیر میکند کده ویژگدی
اصلی آن ،شبکهای شدن جامعه اسدت .جهدان دو برآمدده ا سده فرایندد اسدت :ا قدالب
تکنولوژی اطالعات ،بحران های اقتصادی و هایتاً ظهور و شکوفایی جنب های فرهنگی
جدید ،ظیر فمینیسم و زقو بشر (کاستلز .)0931 ،در تعریف دیگر ،جها ی شدن« ،افزای
ارتباطات بین جوامع است؛ به گو های که وقایع و تحو ت یک گوشه ا جهدان ،بده طدور
فزایندهای بر مردم و جوامع دیگر سوی جهان اثر میگدذارد» (بیلدیس و اسدمیت.)99 :0939 ،
اجتناب اپذیر فعالیتهای فرهنگدی و

رابرت کاکس جها یشدن را «دیدگاه همسانسا ی
ی شدن ،به مثابه یک ایدئولوژی ،شکل هایی ا خودبیگا گی است:
اقتصادی میدا د .جها 
گیزی که به دست بشر خلق شده ،اما بر آ ها سلطه مطلق دارد» ).(cox, 2002: 1
دولت تمد ی به علت شبکهسا ی ،بسیار فراتدر ا دولدت ملدی ،امکدان بقدا ،تعامدل و
بهرهبرداری بیشتر ا وضعیت جها ی شدن را داراست .آسدیش جهدا ی شددن ،بدیهدویتی
جوامع است؛ اما برای دولت تمد ی قرار گرفتن در وضعیت جها ی شدن با زفظ هویدت را
فراهم میآورد و فرصتهای تعاملی و ارتباطی دولت تمد ی را بهشدت افزای میدهد .به
دیگر بیان ،جها ی شدن هنگامی که با دولت تمد ی تلفیق میشود ،در رقابت میان مکدان
و مان ،تعادل را فراهم میآورد؛ یرا هنگامی که دولدتهدای تمدد ی شدکل مدیگیر دد،
شبکهای ا ارتباطات درونسر مینی و برونسر مینی شکل میگیدرد؛ لدذا مکدان در آ هدا
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اهمیت دارد ،ولی مکان لزوماً به سر مین دولت ملی محدود یست؛ بلکده مدراد ا مکدان،
گستره تمد ی است .برای مثال ،محدوده سر مینی ایران ا مسدازت مشخصدی برخدوردار
است؛ اما گستره تمد ی ایران ،گستره مکا ی هویت آن را مدیسدا د کده عبدارت اسدت ا
ترکیبی ا بان ،دین و مذهش ،ژاد و  ...که سبش میشود زو ههای مختلف شیعهمدذهش،
فارسی بان و  ...را دربرگیرد .مسئله دیگری که سبش تفاوت دولت تمد ی با دولت ملدی و
دولت در وضعیت جها یشدن میشود ،این است که دولت در وضعیت ملی ،یدک مکتدش
اثرگذاری سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را در اختیار دارد و ساخت دولت بر اسا آن شکل
گرفته است .دولت در وضعیت جها یشدن ،در درون مراکز بی هایدت متکثدر در فضدای
جها ی شدن فعال خواهد بود .وجود این تکثر اشی ا غلبه مان بر مکان است .بندابراین،
وضعیت دولت تمد ی ا ظر وجود کثرات و مراکز متعددد و مکاتدش متعددد ،بده وضدعیت
جها ی شدن زدیکتر خواهد بود؛ اما دولتهای ملی که در معدرض جهدا ی شددن قدرار
میگیر د ،به مراتش بی ا دولتهای تمد ی سیطره خوی را بر مؤلفههای داخلی خود ا
دست میدهند.
برای مثال ،برای یک دولت تمد ی که بخشی ا هویت دینی د تاریخی آن را تصدوف
میسا د ،در وضعیت جها ی شدن ،امکان زفظ ارتباطات فراملی خود ،بی ا دولتی است
که ا گنین شبکههای فراملی برخوردار یست .یکی ا عناصدر ارتبداطدهندده تمدد ی در
جهان اسالم ،تصوف با هزاران حله ،فرقه و  ...است .وجود گندین ظرفیتدی سدبش شدده
زتی ایا ت متحده آمریکا یز در سیاست خدارجی خدود بده اهمیدت تصدوف توجده کندد
) .(Nixon Center Conference Report, 2004تصوف ا این ظر برای بسیاری ا کشورهای
اسالمی ،ظیر سنگال ،ا دو زی ،تو س ،ترکیه ،عربسدتان سدعودی و  ...اهمیدت دارد کده
میتوا د به عنوان یکی ا عناصر تشکیلدهنده زو ه اعتبار تمد ی قلمداد شدود .هنگدامی
که این عنصر به عنوان یکی ا هادهای شبکهسا تمد ی در اختیدار دولدت تمدد ی قدرار
می گیرد ،قابلیت کنشگری آن را در سطح بین الملل و تنظیم سیاست خارجی را بر اسدا
آن افزای میدهد و کشورها را به واکدن وادار مدیکندد .بدرای مثدال ،مجلدسالعلمداء
ا دو زی با تمایز قایل شدن میان فر صوفیه معتبر و امعتبر ،معیاری برای فدر صدوفیه
تعیین کرده است .مراد ا فرقه معتبر ،فرقهای است که سند و استناد آ ها روشن باشد .دکتر
زاج مشهودی ،رئیسالعام مجلسالعلماء ا دو زی ،بر این باور است کده ایدن عمدل سدبش
شده جایگاه و و ن فر ا حرافی و امعتبر در گستره سیاسی د اجتماعی تضدعیف گدردد و
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مشهودی 01 ،مهر  .)0931مثال دیگر آن است که بیشتر گرای هدای متصدوفا ه موجدود در
ترکیه فعلی ،ظیر بکتاشیه ،مولویه و  ...ارتباط وثیقی با تصوف در ایران دار د و مینه م
برای ارتباطات فراهم است .در کشور سنگال 31 ،درصد جمعیت مسلمان هستند و میتوان
گفت بیشتر مسلما ان این کشور ،گرای های صوفیا ه دار دد کده در سده فرقده مریدیده،
تیجا یه و قادریه فعالا د .فرقه تیجا یه به لحاظ جمعیت بیشتر د؛ ولدی فرقده مریدیده بده
لحاظ اجتماعی قویتر د و در مجموع ،مهمترین شبکههای ارتبداطی تمدد ی بدا سدنگال
همین شبکه های تصوف هستند .تقریباً هیچ راهی غیر ا توجه به تصوف برای اثرگدذاری
بر این کشورها وجود دارد .در سنگال هر فردی به ریاست جمهوری برسدد ،زتمداً مریدد
شیوخ و اقطاب یکی ا فر متصوفه است .ا اینرو ،در صورتی که ارتباط کشورها با ایدن
شیوخ ا طر متصوفا ه برقرار باشدد ،ارتباطدات سیاسدی و اثرگدذاریهدا کدامالً تسدهیل
می شود .ترکیه ا جمله کشورهایی است که بدهخدوبی ا ایدن فرصدت بهدره بدرده اسدت
(معتقدی 99 ،مهر .)0931
برای جمهوری اسالمی ایران ،مقوله تشیع تا کنون گنین قشی را ایفا کرده است کده
بهرغم اثرگذاری پدیده جها ی شدن برای غربیسا ی جهان ،مؤلفههای اثرگذار تشیع ،بده
وعی همگراییِ هرگند زداقلی در سطح ظام بدینالملدل رسدیده اسدت کده در طیفدی ا
محبان اهل بیت قابل دستهبندی است و تشیع فرهنگی همراه بدا آیدینهدا ،مناسدک و ...
مختلف را توا سته ذیل مفهوم «اهل بیت» گرد آورد .مثال دیگر آ که ،در سودان جماعتی
به ام «متهمدیان» زضور دار د که به صورت دایمی منتظر ظهدور زضدرت مهددی(ع )
هستند .این گروه به «ا صار» مشهور د و ایران با کا و یترین جنبه شیعی ،یعنی مهدویت
و ا تظار که در اختیار دارد ،میتوا د پلهای ارتباطی میان این گروهها را که جمعیت بسیار
یادی را دربرمیگیر د ،برقدرار سدا د (معتقددی 99 ،مهدر 0931؛ ذوالفقداری .)0931 ،ایدران در
مواجهه با صوفیه توا سته ا گنین فرصتی استفاده کند؛ یرا توا سته میان جهله صوفیه و
صوفیهای متشرع تمایز قایل شود و دستگاه مشخصی را تعیین کند؛ در زالی که کا ون و
زو ه اعتبار تمد ی تصوف در ایران هفته است .جالش آ کده ،عربسدتان سدعودی بدهرغدم
تمایزات بنیادین با تصوف ،ارتباطات گشمگیری با شیوخ متصوفه در آفریقا برقرار ساخته و
در جستوجوی وعی وهابیت اهل تصوف است .عربستان با سیاستهایی ظیر اعزام این
شیوخ به ز  ،پیگیری و ا جام مسئله درمان ایشان ،ارسال کتابهای فقهی و  ...میکوشد

سیاست خارجی خود را در آفریقا صورت بندی کند .همونین در سنگال شیوه سدوادآمو ی
در مکاتش قرآن (دارها) با زفظ قرآن آغا میگردد که معمدو ً در هفدت سدالگی محقدق
میشود؛ عربستان سعودی بخ قابل تدوجهی ا ایدن زافظدان خردسدال را بده صدورت
بورسیه مادامالعمر به عربستان میبرد و تمامی هزینههای آ ها را تا تبدیل شدن بده فقیده
صوفی سلفی (وهابی) میپردا د؛ در زالی که قرآن کریم ،هدم بدرای ایدران و هدم بدرای
عربستان به یک ا دا ه اهمیت دارد و فرصت برای هر دو کشور به یک ا دا ه فراهم است.
 .12نتیجه
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مبازث ظری سیاست خارجی در کنار توجه به زو ههدای عملیداتی ،مدیتوا دد مدا را بده
افق های جدید در سیاست خارجی رهنمون شود .اسدتفاده ا رویکدرد تمدد ی در سیاسدت

بین الملل در یک دهه اخیر ،توجه ا دیشمندان ایدن زدو ه را برا گیختده اسدت .اسدتخراج
گارگوبی روشمند در زو ه سیاست خارجی ،یا مندد گدارش تفصدیلی اسدت؛ امدا در هدر
صورت ،یادداشت زاضر به گند مسئله جزئی در خصوص تمددن و سیاسدت خدارجی ورود
کرده است .استفاده ا رویکرد تمد ی در سیاست خارجی ،میتوا د ما را به مؤلفههایی توجه
بهرهمندی شبکهای و مستمر ا منابع موجود در ظام بینالملل را برای مدا
دهد که امکان 
فراهم میآورد؛ یرا تمدنها شیءگو ه و یک وضعیت یستند؛ بلکه سرزدات با ی ،قومی،
فرهنگی ،دینی و  ...مشترکی با دیگر تمدنها دار د که سبش میشود وعی درهمتنیددگی
در سرزدات تمد ی را شاهد باشیم که برای تمدنها امکان تعامالت بینالمللدی را فدراهم
می آور د .در دوره مدرن در صورتی که دولتهای مسدتقر ا صدفت «تمدد ی» برخدوردار
باشند ،یعنی هویت تمد ی آ ها ،و ه صرفاً هویت ملیشان سبش شکلگیری دولتها باشد،
ا منابع م برای تنظیم سیاست خارجی خود بهرهمندد خواهندد بدود .زتدی در وضدعیت
جها یشدن که تهدیدی جدی علیه زاکمیت دولتملی است ،دولتهای تمد ی به علدت
در اختیار داشتن شبکههای ارتباطی گستردهتر در ظام بدینالملدل ،هدم ا قابلیدت زفدظ
هویت بیشتر و هم ا امکان تعامل بیشتر برخوردار هستند .این مقاله اهتمام اصلی خدود را
بر استخراج سطح تحلیل تمد ی در سیاست خارجی قرار داده است و میکوشد بدر اسدا
آن شان دهد سطح تحلیل تمد ی در سیاست خارجی ،گه مؤلفههدایی دارد و گگو ده بدر
فرایندهای سیاست خارجی اثرگذار خواهد بود؟ این اثرگذاری در سه زدو ه روششناسدی،
هستیشناسی و معرفتشناسی قابل بررسی است .در زدو ه روششناسدی ،افدزوده شددن
مفهوم تمدن به عرصه تحلیلی سیاست خارجی ،می توا دد روش دوینی را ابدداع کندد .در
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عرصه هستیشناسی ،مفهوم تمدن سبش ورود مفاهیم محتوایی جدیدی به عرصه تحلیدل
سیاست خارجی میشود و به وعی تقلیدلگرایدی موجدود در تحلیدل سیاسدت خدارجی را
پوش میدهد و به وعی بسط هستیشناختی را در پی دارد .در عرصه معرفتشناختی یز
که تیجه و زاصل پژوه زاضر است ،تای و دستاوردهای علمی و عملدی متفداوتی را
برای زو ه سیاست خارجی و یرمجموعههای آن در پی خواهد داشت.
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