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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withdrawn from operational cycle.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.
Keywords: Civilization, Civilization Identity, Civilization Government,
Foreign Policy, International Relations.
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هدف پژوهش حاضر بررسی نحوهی اثرگذاری تمدن ،به عنوان یک پدیددهی نوظهدور رر
نظام بینالمل است .روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوره و اطلاعات به شدیوه کتابخانده
ای گررآوری شدهاند .حاصل این پژوهش ،فهم چگونگی کارگزاری رولت تمدنی و تمایز
آن با سایر بازیگران (همچون رولت ملی) و نحوهی کنشگری آنهدا رر نظدام بدینالملدل
معاصر بور .پیامد رانشی تحلیل فرایندی اثرگذاری تمدن رر نظم جهدانی و اثبدات وجدور
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چنین فرایندی ،ما را به ضرورت سطح تحلیل تمددن و یدا نظریدههدای تمددنی رهنمدون
میسازر .بدرای بدازیگران تمددنی ،ارامدهی کنشگدری رر وضدعیت سدرزمینی و ملدی،
مخاطرهآمیز بوره و باعث مسکوتماندن بخشی از ظرفیتهای این بدازیگران و رر نهایدت
تکرار تجربهی اوایل قرن بیستم ایران ،ترکیه و  ...میشور .باقی ماندن رر وضدعیت رولدت
ملی و رولت سرزمینی ،هم رر سیاست راخلی و هم رر سیاست خارجی ،سبب میشور که
بخشی از منابع اثرگذار بر این رولتها از چرخهی بهرهبرراری خارج شوند .حفد حدد و
مرزهای مشخص براساس یک قرائت ملی و سرزمینی ،رر حالی که عناصر تشکیلرهنددهی
هویت تمایل به برونگرایی حداکثری رارند ،زمینهساز نوع خاصی از توقد

اسدت .فهدم

چگونگی ظهور رولت تمدنی میتواند ما را به فهم کنشگدری رولدت تمددنی رر روابد
بینالملل برساند و به چگونگی ایجار صلح رر منطقهای خاص یا رر نظام بینالملل و نظدم
جهانی و افزایش سطح همگرایی رهنمون شور.

کلیدواژهها :تمدن ،هویت تمدنی ،دولت تمدنی ،سیاست خارجی ،روابط بینالملل.
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مقدمه

دولتِ تمدنی و کنشگری در روابط بینالملل

زبانِ تمدن ،همواره همراه با دلالتتهتای سیاستی استت .پرستش از ارتطتا "تمتدن" و
"سیاست" در دو دههی اخیر ،به ادبیات روابط بینالملل نیز وارد شده و به یک منتاررهی
علمی در مطالعات بینالمللی تطدیل گردیده است .این منتارره ،از پرستشهتای بنیتادینی
همچون "تمدن چیست؟" آغاز میشود و در دانش روابط بینالملل به اوج میرسد؛ چرا که
این دانش عرصه پرداختن به چگونگی کنشگری در نظام بتینالملتل استت و پیامتدهای
رهور تمدن در نظام بینالملل را مطالعه میکند.
در یک دههی اخیر ،مطالعات تمدنی به پرسشهای نخستینی مانند" :تمدن چیست؟"
و "چگونه در امر سیاسی مشارکت میکند؟" پاسخهای قانعکنندهای دادهانتد .در ستط ی
بالاتر و عملیاتیتر ،ت لیلهای مرتطط با تمدن و سیاست خارجی و سیاستت بتینالملتل و
اموری همچون نظم تمدنی در سیاست بینالملل و  ...نیز در حال پیگیری هستند.
در دانش روابط بینالملل ،رابطهی تمدن و سیاست ختارجی بهمثابته ارتطتا تمتدن و
دولت (بهعنوان کارگزار سیاست خارجی) است .تطیین ن وهی اثرگذاری تمدن بتر ستاخت
دولت میتواند ما را به رهور و بروزهای تمتدن در سیاستت ختارجی و کنشگتری آن در
نظام بینالملل و در نهایتت اثرگتذاری آن بتر ستاختار نظتام بتینالملتل رهنمتون ستازد.
بهبیاندیگر ،فهم چگونگی کنشگری کارگزار تمدنی در نظام بینالملل میتواند سرفصتل
مهمی در مط ث رابطهی ساختار-کارگزار در دانش روابط بینالملل باشد.
در مسالهی ساختار-کارگزار در روابط بینالملل ،بخشی از پژوهشها بتدون توجته بته
فرایند اثرگذاری تمدن بر کارگزار ،بته تطیتین ارتطتا تمتدن و ستاختار نظتام بتینالملتل
پرداختهاند .در این پژوهش تلاش میشود کنشگری تمدن در عرصهی سیاسی ،از طریق
اثرگذاری بر متغیرهای موثر بر کارگزار مورد بازخوانی قرار گیرد تا فرایند اثرگذاری تمتدن
بر نظام بینالملل از م ل رهور و تولد تا انتهای نقطهی اثرگذاری تطیتین شتود .ن توهی
اثرگذاری تمدن بر امر سیاسی بهطور عام و اثرگذاری تمدن بر دولتت بتهطور ختا ،،دو
پرسش مقدماتی در ب ث حاضر است؛ از اینرو این پتژوهش تلفیقتی از تمتدنپژوهتی و
دولتپژوهی است.
پرسشهای مقدماتی عطارتند از اینکه " .8تمدن چگونه و از طریق چه ستازوکارهایی
بر مفهوم دولت و یا اساسا قدرت ،اثر میگذارد؟" " .2نگاه به دولتت از منظتر تمتدنی ،بتا
ت لیل دولت از منظر ملی (دولت ملی) چه تمتایزی دارد؟" " .9ایتن تمتایز در عرصتهی
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سیاست خارجی چه پیامدهایی دارد؟" " .4در رابطه با کنشگری دولت در نظام بینالملل
چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟"
بهنظر میرسد آغاز اثرگذاری تمدن با تاثیرگذاشتن بر هویتِ تمتدنیِ یتک جامعته ر
میدهد .هویت تمدنی ،نقطهای فراتر از هویت ملی است که در عالیتترین ستطآ آن بته
عناصر تشکیلدهندهی هویت یک جامعه توجه میشود .هویت تمدنی ،بر دولت تاثیر نهاده
و دولت تمدنی رهور مییابد .اگرچه میان هویت تمدنی و دولت ،قوامبخشی متقابل وجود
دارد؛ اما صفت تمدن برای دولت ،ت تتاثیر عامل م یطی است ،نه عامل درونتی .یعنتی
جامعه و هویت تمدنی آن است که سطب رهور دولتت تمتدنی میشتود ،نته بتالعکد .در
عرصهی سیاست خارجی ،دولت تمدنی از طریق منابع و شطکههایی که تمتدن در اختیتار
آنها قرار میدهد (حوزهی اعتطار تمتدنی) کتنشهتای ختود را تنظتیم کترده و ن توهی
کنشگری خود در روابط بینالملل را سامان میبخشد.
پرداختن به این موضوع از اینجهتت حتا ز اهمیتت استت کته امتروزه از یکستو در
عرصهی علمی شاهد رهور آثاری با عناوین مختلفِ مرتططِ با تمدن و سیاستت ،سیاستت
خارجی و سیاستِ بتینالملتل و زیرمجموعتههتای آن هستتیم؛ از ستوی دیگتر ورود بته
پروژههای تمدنی در عرصهی سیاستی متورد توجته سیاستتمتداران قترار گرفتته استت،
تاجاییکه دولتهای مختلفی برنامههای تمدنی خود را آشکارا پیگیری میکننتد .مقالتهی
حاضر بخشی از مطاحث علمی مربو به تمدن و سیاست است؛ هرچند در مقام مثتال ،بته
مواردی که ادعای ایجاد یک دولت تمدنی دارند نیز اشاره میکنتد .بتهمنظور تطیتین ایتن
فرایند ،ابتدا ب ثی با عنوان تمدن و مشارکت در امر سیاسی ارا ه خواهتد شتد؛ ستبد بتا
پرداختن به موضوع دولت تمدنی ،ماهیت دولت تمدنی ،فرایند شکلگیری آن و تمتایز آن
با دولت ملی را بررسی خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم ن وهی کنشگری آن را در روابط
بینالملل تطیین کنیم.
 .1تمدن و مشارکت در امر سیاسی
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پل ارتطا میان تمدن و بازیگر سیاسی (دولت) زمانی برقرار میشود که نوع نگتاه متا بته
تمدن و بازیگرانِ روابط بینالملل ،متفاوت از رویکردهای اصلی در دانش روابط بینالملتل
باشد .مشارکت تمدن در امر سیاسی ،از طریق مشارکت در ستاخت دولتت و مشتارکت در
تولید و بازتولید قدرت رقم میخورد .قطل از ورود بته چگتونگی مشتارکت تمتدن در امتر
سیاسی ،ذکر دو نکتهی مقدماتی ،بهعنوان پیشفرض ،ضروری است:

2189 ،Xia؛  ،2113 ،Nasrصتتص81-82 .؛ نورستتی59 .، ،8311 ،؛ همتتو412 .، ،8322 ،؛ همتتو،
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پیشفرض نخست آن است که تمدن برای بررسی همهی دولتهای موجود در نظتام
بینالملل مناسب نیست؛ ممکن است این مقیاس صرفا بر دولتهایی که در مناطق خاصی
قرار دارند و یا از ویژگی خاصی برخوردارند ،کارآیی داشته باشد .این وضعیت به این جهت
ر می دهد که منطق و ساختارِ قدرت در این مناطق ،متفاوت و متمایز از منطق و ساختار
قدرت در سایر مناطق است .در این مناطق ،منابعِ اثرگذارِ متعددی وجود دارند کته امکتان
شکلگیری دولت ملی را میسر نمیسازند؛ یا شکلگیری دولت ملی ممکن است بخشی از
ررفیتهای آنها را م دود کند .از اینرو همواره دولتهای موجود در این مناطق ماهیتی
فراسرزمینی خواهند داشت؛ زیرا منابع و امکاناتی را در اختیار دارند که طیف اثرگذاریهای
متنوعی در حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و  ...را برای این نتوع دولتتهتا فتراهم
میکند .در مطاحث نظری مربو به مطالعات تمدنی ،از ایتن حوزههتا بته حتوزهی اعتطتار
تمدنی یاد میشود (نتوروزی .)8934 ،این قلمروها ممکن است مجموعهای مرکتب از :نتژاد،
زبان ،دین ،مذهب ،تاریخ ،اقتصاد و  ...باشند و سطب رهور دولتی متکثر و تکثرگرا شوند.
پیشفرض دوم آن است که در تمدنها امور معنوی بر امور مادی غلطه دارند؛ این امتر
سطب رهور مط ثی با عنوان ایدهی هدایتگتر تمتدن (قلتب تمتدن) شتده استت کته در
جستوجوی نقطهی کانونی تمدن است (نوروزی .)8934 ،از ایتنرو بایتد بررستی کترد کته
اموری نظیر :اخلاق ،دین ،اقتصاد ،نژاد ،زبان و  ...که میتوانند بهعنوان ایدهی هتدایتگتر
تمدن قرار گیرند ،در ساخت تمدن و اثرگذاری بر قدرت و تولید دولت چه جایگاهی دارند؟
این بخش در جستجوی این امتر استت کته در صتورتی کته هرگتاه در شتکلگیری
دولتهای مختلف در یک گسترهی تمدنی مشخص ،ایدهی هدایتگر آن تمدن ،متناسب
با نوع تعریفی که از تمدن دارد (مادی یا معنوی) ،در ساخت دولت ایفتای نقتش کنتد ،آن
دولت به دولت تمدنی تطدیل میشود؛ دولتی که کارکردهای خا ،خود را دارد و نسطت به
دولت ملی از تمایزات مشخصی برختوردار استت (عطدختدایی 8939 ،و .)2011 ،katzenestien
به عنوان مثال؛ اگر در کشوری که دین (آیین) کنفسیوس بتر هویتت آن جامعته حتاکم و
غالب است ،دولتی بر مطنای ایدههای کانونی کنفسیوس (بهل اظ م توایی) شکل بگیترد،
آن دولت یک دولت تمدنی خواهد شد .الطته شر اصلی این است که آن ایده (کنفسیوس)
در ساخت هویت جامعه ،نقشی حداکثری داشته باشد .همچنین از آنجایی کته تمتدنهتا
غالطتا برخاستته از دیتن هستتند (2009 ،Checkel & Katzenstein؛  8341 ،Toynbeeو 8351؛
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 211 .، ،8335و هانتینگتون ،8911 ،صص )853-843 .دولتهای تمدنی غالطا دولتهای دینی
هستند؛ اما این امر به اینمعنا نیست که الزاما از شتکل ختا ،و مشخصتی از حکمرانتی
برخوردارند .دین ،م توای رفتار حکومت را تعیین میکنتد؛ امتا در متورد شتکل حکومتت
میتواند لابشر باشد .علیرغم وجود آثار زیادی که در باب ارتطا دین و دولت تمتدنی -
هم بهل اظ تاریخی و هم بهل اظ نظری  -قابل مشاهده استت ،امتا نظریتههتای روابتط
بینالملل بهندرت درصدد بررسی چگتونگی کتنش و واکتنش پدیتدهی دیتن و تمتدن در
سیاست بینالملل برآمده و کمتر آن را تئوریزه کردهاند.
 .1.1تمدن و مشارکت در ساخت دولت
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فهم چگونگی ساختهشدن دولتها در نظام جهتانی ،بخشتی از ابهامتات اساستی در بتاب
چگونگی ساخت و کنش نظام بینالملل را از بین میبرد .نوربرت الیاس ( )8312نخستتین
اندیشمندی است که تلاش کرد ارتطا میان ساخت دولت و تمدن را تطیین نمایتد .وی در
کتاب فرایند متمدنشدن ،ستاخت دولتت و تمتدن 8بته ایتن ب تث پرداختت .الیتاس بتا
بررسیهای خود ،پازل و بخش نخست سوال ارتطا تمدن و دولتت را پاستخ داد .رابترت
دابلیو کاکد در تکمیتل پتژوهشهتای مربتو بته رابطتهی دولتت و نظتم جهتانی بته
پرسشهای جزییتری پاسخ داده است .وی در اثر مهم خود "تولید ،قدرت ،و نظم جهان"
تلاش کرد نشان دهد که متغیرها در نظم جهانی از طریق روابط متقابل بین تولید و اشکال
دولتها بهوجود میآیند؛ روابطی که با هم به رهور و توسعهی کاپیتالیسم مرتطط هستتند.
کاکد یک بررسی فرایندی انجام داد و از نوع تولید ،به شکل دولت و از شکل دولت بته
نظم جهانی رسید .وی بر این باور بود که از تمرکز بر تغییر در اشکالِ دولت است که تغییر
در روابط تولید و تغییرات در ساختارهای نظم جهانی بهوجود میآید و از این طریق ما بته
کشف رابطهی بین تغییرات در اشکال دولت و تغییرات در ساختارهای نظم جهان راه پیتدا
میکنیم ( .)811 .، ،8311 ،Coxاین رویکرد ت لیلی به مطانی تغییرات دولت متیپتردازد و
میتواند لایههای عمیقتری از ت لیل و کشف متغیرهای اثرگذار بر شکلگیتری دولتت و
تنظیم سیاست خارجی آن را نمایان سازد .یعنی همانگونه که شتکل تولیتد و توستعه بتر
ساخت دولت اثرگذار است ،تمدن نیز بهعنوان یک متغیر بنیادین میتواند بر ستاخت یتک

8. The Civilizing Process, State Formation and Civilization.
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دولت اثرگذار باشد.
در وضعیت دولت تمدنی ،مردم ،ملت و یا جامعتهای حضتور دارنتد کته دارای هویتت
تمدنی مشخصی هستند .این هویت تمدنی بر مطنای یک ایدهی هدایتگر تمتدنی شتکل
گرفته و آن ملت با دولت خود همطستگی پیدا کرده است .وقتی فرایند شکلگیری دولتت
تمدنی تکمیل میشود ،این امکان فراهم میآید که تمدن در عالیترین ستطآ بتازیگری،
یعنی حضور یک دولت تمدنی در سیاست خارجی ایفای نقش نماید .با رشد و تقویت ایتن
نظریههای علمی ،امروزه دولتهای متعددی در تلاش هستند با اقتطاس از این نظریتهها و
افزایش سطآ کنشگری خود در نظام بینالملل ،دولتهای تمدنی خود را تاسید نمایند.
بهعنوان مثال ،از دولتهایی نظیر چتین (2181 ،Jacques؛  8333 ،panو  ،)8331 ،Pyeروستیه
( ،)2111 ،Tsygankovایران ( )2181 ،Kissingerو ترکیه بهعنتوان دولتتهتای تمتدنی یتاد
میشود؛ در همهی این کشورها ،هم مطاحث تمدنی و هم پروژههتای تمتدنی سیاستی در
دستور کار قرار دارد.
بهعنوان نمونه؛ مارتین جاکو ز ( )2181در بررسی رابطهی تمتدن و ستاخت دولتت در
چین بر اینباور است که این دولت-ملت نیست که بر عرصهی حکمرانی و سیاستگذاری
چین اثر گذاشته ،بلکه تاریخ  5هزار سالهی چین است که اهمیت پیدا کرده است (.)89 .،
این تاریخ در کنار هویت و وحدت سطب میشوند ما بتا شتکل متفتاوتی از دولتت مواجته
باشیم؛ از اینرو برای فهم جایگاه دولتی نظیر دولت چین در سیاست و روابط بتینالملتل،
باید به فهم هویت تمدنی چینی در روابط بینالملل دست پیدا کنیم .بدینمنظور ضتروری
است که از نظریههای غربی روابط بینالملل عطور کرده و نظریههایی را انتخاب کنیم کته
با بازیگری چین تناسب بیشتری دارند ( ،8333 ،panصص)841-895 .؛ «زیرا چتین تمتدنی
است که تلاش دارد به یک دولت دست یابد» ( .)51 .، ،8331 ،pyeدرواقع ،کشور چتین را
نطاید در قالب یک دولت-ملت ت لیل کرد ،بلکه چتین یتک دولتت تمتدنی استت کته در
شکلگیری آن ،عناصر متعددی دخیلاند؛ بهعطارتبهتر ،در حال حاضر یک دولت تمتدنی
است.
 .1.1تمدن و فهم الگوی تولید قدرت

مفهوم تمدن ،امکان فهم الگوی تولید قدرت از "ملتها" به "دولتها" را فراهم میآورد.
در تجربهی تاریخی دولتهای تمدنی ،براساس مطالعه و بازخوانی تاریخ آنها به این نکته
میرسیم که این کنشگران توانستهاند امکان همگرایی تنوعات داخلی  -نتژادی ،زبتانی،
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فرهنگی ،قومی ،دینی و  - ...خود را فراهم آورند؛ ایتن امتر از رهگتذر ارتطتا بتا ایتدهی
هدایتگر ،که غالطا یک دین یا مذهب نظیر اسلام (تشیع ،تصوف ،تسنن و  ،)...کنفسیوس،
شینتو و  ...است ،ر میدهد.
در تجربهی تاریخی دولت تمدنی در چین ،ایران ،ترکیه ،متالزی و  ،...ایتن دولتتهتا
علیرغم وجود تنوعات توانستهاند دولتی متکثر و تکثرگرا بیافرینند و تکثرات موجود را در
خدمت پیشرفت و تعالی و تکامل کشور قرار دهند ( .)84 .، ،2181 ،Jacquesبرآیند چنتین
تطیینی این است که در هر نقطهای از تاریخ که این تکثرات  -ولو بهصورت نسطی  -حول
ایدهی هدایتگر صورتبندی شده باشند ،سطآِ قدرتِ کشور افزایش خواهد یافت.
پد از فهم این امر ،آنچه باید در پژوهش حتول تمتدن و نقتش آن در قدرتستازی
مورد توجه قرار گیرد ،استخراج قواعد قدرتسازی یا الگوی تولید قدرت بهصورت فرایندی
است .در این مرحله باید با استفاده از سطآ ت لیل تمدن ،فرایند تولید و بازتولید قدرت در
درون این مناطق تطیین شود .بهعنوان مثال؛ با بهرهگیری از سطآ ت لیل تمدن میتوانیم
تطیین کنیم که در کشوری مانند ایران (دستکم در  5قرن گذشته) فراز و و فرود قدرتها
حول چه م ورهایی صورت گرفته است؟ آیا میتوان برای دولتسازیهایی که از صتفویه
تا به امروز انجام شده ،الگویی بر اساس دولت تمدنی استخراج کرد؟ آیا میتوان بر چنتین
اساسی ،فرایند بازتولید و چرخهی قدرت و دولتسازی در آینده را پیشبینی نمود و نقتا
ضعف و خلاءهای آن را جطران کرد؟ همهی این موارد نشانهی روشنی استت از مشتارکت
تمدن بهمثابه یک فرابازیگر در امر قدرتسازی .نقش فرابازیگری تمدن پد از رسیدن به
مرحلهی عمل و تولید قدرت و دولت تمدنی ،به نقش بازیگری تطدیل میشود .لازمهی این
امر آن است که تمدن را بهمثابه یک فرایند ،یک گفتمان و امری متکثر و تکثرگرا در نظر
بگیریم ،نه بهمثابه پدیدهای شیءگونه ،ایستا و با هویتی خا ،و غیرمتکثر و یتک دستت.
پاتریک جکسون ( )2111در تطیینی از این مقوله میگوید:
برای آنکه بتوانیم تمدن را بهمثابه یک بازیگر فرض کنیم ،باید تعریف بنیادگرایانه [تعریتف
شیءگونه از تمدن] را رها ساخته و یک تعریف غیربنیادگرایانه از بازیگر ارا ه دهیم .بهعطارت
دیگر ،با توسعهی شیوهای که در روابط بینالملل ،کارگزار تعریف و تعیین میشود ،میتتوان
کارگزاربودن را به تمدن نیز توسعه داد)94 .،( .
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تمدنیبودن دولتها بر حسب دوری و نزدیکی آنها به ایدهی هدایتگرشان بررستی
میشود .این ت لیل در مورد عناصر اثرگذار بر کنش سیاسی مطتنتی بتر وحتی نیتز قابتل

تططیق است؛ یعنی در هر دورهای که عناصر دینی بتوانند در کانون سیاست و قدرتسازی
قرار بگیرند و در عرصههای اجتماعی به موازات آن حضور داشتته باشتند ،جمتع و تلفیتق
الهیات اجتماعی و الهیات سیاسی دولتی برآمده از آن ،یک دولت تمدنی را ایجتاد خواهتد
کرد .از اینرو در صورتی که مولفههای یک دولت در عرصههای مختلفی نظیتر :اقتصتاد،
سیاست و  ...در ارتطا با ایدهی هدایتگر حاکم بر آن گسترهی تمدنی پدیتدار شتوند ،در
این صورت دولت باید تصمیمها و جهتگیریهای خود را بتر استاس قابلیتتهتای ختود
تنظیم نماید؛ این وضعیت سطآ کارآمدی دولت تمدنی را افزایش خواهد داد .این کارآمدی
در سیاست خارجی از طریق شطکهی منسجمی شکل میگیرد که برآمده از حوزهی اعتطار
تمدنی است و در اختیار دولت تمدنی قرار دارد و سطب تمایز عمتدهی آن بتا دولتت ملتی
میشود.
 .1دولت ملی ،دولت تمدنی

دولتِ تمدنی و کنشگری در روابط بینالملل

کشف تمایزات میان اشکال مختلف دولت از جملهی سرفصلهای مهم در سیاست خارجی
است؛ از اینرو یکی از ورایف دانش سیاست خارجی ،ارا هی تقسیمبندیهای مختلتف از
دولت و انواع آن است .تقسیمبندی دولتها بر اساس مولفههای مختلفی همچون :انتدازه،
میزان قدرت ،اثرگذاری در م یط پیرامون ،شکل دولت و یا فرایند ت ول و تولتد دولتت و
سیر تکامل آن انجام میگیرد .برای مثال میتوان از دولتِ هژمون ،بزرگ ،کوچک ،ذرهای؛
دولتِ ساده یا پیچیده؛ دولت قطیله ،دولت شهر ،دولت مذهب ،دولت شتاهی ،دولتت ملتت
(دولت ملی یا سرزمینی) نام بترد .برختی پژوهشهتا بته ستیر ت تول و تطتور دولتت در
حوزههای تمدنی مختلف نظیر تمدن اسلامی و  ...پرداختهاند (ططاططایی8932 ،؛ اخوان زنجانی،
 41 .، ،8918و بلقزیز8918 ،ق).
در میان تقسیمبندیهای عرضهشده ،مشهورترین نوع دولت  -که در چند قرن اخیر در
عرصهی نظام بینالملل فعال بوده است " -دولت ملتی" استت؛ از ایتنرو از میتان انتواع
فوقالذکر تلاش میکنیم تا تفاوت "دولت ملی" با "دولت تمدنی" را توضیآ دهیم.
 .1.1دولت ملی

در پایتتان جنتتگهتتای ستتیستتالهی متتذهطی (8141-8181م) کتته میتتان کاتولیتتکهتتا و
پروتستانهای اروپایی در جریان بود (کندی ،)14 .، ،8914 ،معاهدهای موسوم به وستتفالیا
منعقد شد؛ این معاهده صلآ را به اروپا ،مخصوصا به آلمان بازگرداند و دوران جدیدی را در
نظام بینالملل بنیان نهاد.
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امبراتور  -که بعضی از شاهزادگان کاتولیک آلمان و همچنین پادشاه اسبانیا پشتیطانش
بودند  -برآن بود که مذهب پروتستان را براندازد و شاهزادگان را ت ت سلطهی امبراتوری
آلمان درآورد .این جنگ طولانیمدت ،تقریطا تمامی کشور آلمان را ویران کرد و جمعیت آن
را به نصف کاهش داد .شهرهای ثروتمند بهشدت فقیر شدند .هزاران روستا منهدم گردیتد
و تودهی مردم به جمعیتی نیمهوحشی تطدیل شدند .معاهدهی وستفالیا با برقراری آرامش و
صلآ در آلمان و ات اد آن زیر لوای یک حکومت ،ب تران آلمتان را متوقتف کترد (بکتر و
دنکاف.)221 .، ،8914 ،
فرضیهی اصلی وستفالیا این بود که دین ،منشاء اصلی آشوب و ب ران است؛ از اینرو
نطاید بهعنوان بخشی از سیاست بینالملل در نظر گرفته شتود تتا در پرتتو ختروج دیتن از
معادلات قدرت و تصمیمگیریها بتوان بته صتلآ دستت یافتت .عهدنامتهی وستتفالیا بته
مشروعیت دین بهعنوان مرجع منازعات بینالمللی پایان بخشتید ()54 .، ،2115 ،Thomas
و دوران جدیدی را در روابط بینالملل آغاز کرد .مایکل بارنِت مینویسد:
در پژوهشهای روابط بینالملل اغلب از دین بهعنوان منطع شرّ یاد میشود که سکولاریستم،
کارآمدترین پادزهر آن است .مطداء آغاز این تفکر ،وستفالیاست که با پایاندادن به جنگهای
دینی ،جدایی کلسیا از دولت و خلق حاکمیت سکولار را رقم زد)32 .، ،2188 ،Barnet( .

دین تا قطل از دوران مدرن حضور قتدرتمنتدی در جهتان اجتمتاعی داشتت ،امتا بتا
پیشرفت صنعتیشدن ،جایگاه دین نیز مانند بسیاری از حوزههای دیگر زنتدگی اجتمتاعی
تغییر کرد .کلیساها و مجامع دینی در کشورهای غربی مقدار زیادی از قدرت دنیوی را که
پیش از آن اعمال کرده بودند ،از دست دادند .حکومتها  -یا بهعطارت بهتتر دولتتهتا -
بسیاری از ورایفی را که قطلا توسط کلیسا انجام میشتد (نظیتر فتراهمکتردن آمتوزش و
پرورش) برعهده گرفتند (گیدنز.)435 .، ،8914 ،
بر مطنای این معاهده ،هویتِ سیاسی حاکم بر یک قلمرو بتا هویتت سیاستی جامعته
همسان شد؛ این امر پتد از پتذیرش آزادی متذهطی در میتان ملتل مختلتف بتر استاس
معاهدهی وستفالیا گستترش یافتت (2112 ،van Creveld؛  848 .، ،2181 ،Ritzerو ،Segell
 .)843 .، ،2111در گام بعد ،انقلابهای امریکا و فرانسه نقش موثری در ارتقای دولتهای
ملی داشتند .تا پیش از این تاریخ ،دولتها نماد ملتها بودند؛ اما پد از آن ،دولت ،برآمده
از جامعهی خود (ملت) بود و حق حاکمیت بهعنوان مقولهای ططیعی برای ملت بهرستمیت
شناخته میشد .از این مرحله ،دیگر حق حاکمیتها به شاهان تعلق نداشت و دولتتهتای
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ملی به کانون خود  -یعنی ملت  -وابسته شدند.
مسالهی حق حاکمیت در قرن بیستم سطب شد که الگوی دولت -ملت جهتانی شتود؛
این امر با نهضت استعمارزدایی رقم خورد .بنابراین دولتهای ملی بر اساس هویت ملتی،
معمولا مطتنی بر جغرافیایِ م دودِ به مرز ،با یک جامعهی مطتنیبر هویت مشخص شتکل
گرفت .این تعریف از دولت ،از دوران باستان تاکنون بتههمتینمنتوال بتوده استت و تنهتا
چگونگی تشکیل دولت و همچنین پرستش از حتق حاکمیتت بتود کته تغییتر متییافتت
(هونتزینگر ،8911 ،صص .)821-825 .دولت -ملت دارای ویژگیهای منفی نظیر :ملتگرایتی
منفی ،قومگرایی ،نژادگرایی ،ساختار و رهطتری نیتز بتود (امتانی و م تروس.)95 .، ،8931 ،
بخشی از مشکلات در سیستمِ مطتنیبر دولت -ملت در ات ادیهی اروپا نیز ناشی از همتین
امر بود؛ اروپا بهای بسیار سنگینی را (جنگ جهانی اول و دوم) برای فهم منفیبودن ایتن
ویژگیها پرداخت .این وضعیت در نهایت سطب عدول تدریجی از این سیستم شد و حرکت
بهسمت ایجاد ات ادیهی واحد را در دستور کار قرار داد.
برای دولت ملی ،سه ویژگی عمتده ذکتر شتده استت :نخستت؛ یتک دولتت کارآمتد،
مجموعهای از نهادهایی است که از طرف مردم جهت حکمرانی در اختیار آن قرار میگیرد.
دوم؛ باید از یک مانیفست برای چگونگی اجرای خواست مردم (یا همتان قتانون اساستی)
برخوردار باشد تا بتواند از طریق مراعتات انصتاف و عتدالت و مراعتات حقتوق متردم بته
مشروعیت دست یابد .سوم؛ در نظام بینالملل مورد شناسایی قرار گیترد .اگرچته کتارکرد
دولت در عرصهی داخلی :تامین صلآ ،نظم و سازماندهی لازم برای شکوفایی افراد است؛
اما در عرصهی بینالمللی ،دولت عهدهدار دستیابی به رفاه در یک نظام جهانی مطتنی بر
وابستگی متقابل است؛ این امر مستلزم وجود واحدهای اجتماعی-سیاسی استت کته هتم
قابل اداره بوده و هم در دسترس شهروندان خود باشند (هیل ،8911 ،صص .)11-18 .از اینرو
میتوان گفت که اولویت اساسی برای مدل دولت -ملت" ،حاکمیت سیاسی" است.
حاکمیت سیاسی ،مطالطات خود را از طریق دستگاههای حاکمیتی موجود نظیتر وزارت
خارجه ،سازمانهای فعال در عرصهی بینالمللی نظیتر ستازمان فرهنتگ و ارتطاطتات (در
نمونهی جمهوری اسلامی ایران) و  ...پیگیر میکند .مهمترین مزیت دستگاههای حاکمیتی
در سیاست خارجی ،نظمبخشی به فعالیتهای بینالمللی است؛ زیترا اساستا دستتگاههتای
اداری و دیتتوانستتالاری ،مطتنیبتتر اندیشتتهی "نظتتم" شتتکل گرفتهانتتد .بتتا ایتتن وجتتود،
دیوانسالاری با معایطی نیز همراه است .مهمترین ضتعف آن ،عتدم پویتایی در صت نهی
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بینالمللی است که در شمار پویتاترین عرصتههتای حیتات بشتری قترار دارد .نتاتوانی در
پاسخگویی به ت ولات که خود ناشی از م دودشدن و یا حداکثریشدن نقش دیوانسالاری
در سیاست خارجی است ،سطب میشود که دولت ملی در تعقیب اهداف ختود ناکتام باشتد
(اخوان زنجانی.)48 .، ،8918 ،
باید توجه داشت حضور دولت ملی در م یط پیرامونی ،هنگتامی کته بته یتک قتدرت
بزرگ و بازیگر اثرگذار و نظمدهنده تطدیل میشود ،با هدف کنتترل در م تیط پیرامتونی
صورت میگیرد .این اقدام میتواند شامل موارد زیر باشد:
ت حضور فیزیکال که بهصورت اشغال نظامی ،استعمار و  ...م قق میشود.
ت حضور اقتصادی که از طریق در اختیار قرارگرفتن بازارهای خارجی صورت میگیرد.
در اینزمینه ایجاد شطکههای اقتصادی فعتال در ختارج از مترز و همچنتین اهمیتیتافتن
م صولات داخلی در بازارهای فرامرزی دنطال میشوند.
ت حضور در عرصهی نظامی و امنیتی؛ که بازیگر قدرتمند از طریق ایجاد یک ارتتش
قدرتمند (الطته بدون اشغال نظامی و یا استعمار) تلاش میکند تا م یط پیرامتونی ختود را
کنترل نماید.
این عرصهها معمولا در مورد دولتهای ملی وجود دارند و تنشهای جدیای را میتان
بازیگران ملی میآفرینند .پیامدهای این امر سطب شده استت کته در بستیاری از منتاطق
جهان شاهد عدول از دولتهای ملی و حرکت بهسمت ات ادیههتای منطقتهای و م لتی
باشیم .این امر ،بر ضرورت وجود مدلهای دیگری برای فعالیت در نظام بینالملل صت ه
میگذارد؛ مدلهایی که بهموجب آن ،دولتتهتا بتواننتد از یکستو بیشتترین بهتره را از
فرصتهای موجود برده ،و ازسویدیگر ،کمترین آسیب را از جانب تهدیدها و م دودیتها
مت مل شوند.
 .1.1دولت تمدنی
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مدعای بخش حاضر این است که اساسا "تمدن" زمانی حیات خواهتد داشتت کته جتامع
باقی بماند ()88 .، ،2184 ،Davutoğlu؛ در این وضتعیت ،تمتدن صترفا معتادل نمادهتای
خا ،نظیر :ابنیه ،فعالیتهای فرهنگی و یا مذهطی و  ...نیست ،بلکه مجموعهای فعال در
عرصههای سیاست (دولت تمدنی) ،فرهنگ ،اقتصاد ،امنیت و  ...است .در این نگاه" ،دولت
تمدنی" به یکی از ابعاد فوق تقلیل نمییابد .بتهبیاندیگر" ،دولتت تمتدنی" یتک دولتت
فرهنگی یا دولت مذهطی یا دولت اخلاقگرا یا اقتصادگرا در سیاست خارجی نیستت؛ بلکته

حاصل و مجموعهی تمام عناصری است که در یک گستتره فعتال میباشتند .بستیاری از
متفکران در ساخت تمدن بر عناصر معنوی و غیرمادی تمدن تاکید کردهاند؛ چراکته ایتن
روح تمدن است که براساس نیازهایش عناصر مادی را فراهم میآورد.
کانتسنی در باب شمولیت تمدن بر این باور است که تمتدن ،روش ستاختاری زنتدگی
مشترک انسانهاست؛ بهشدت گسترده استت؛ زنتدگی متادی و فکتری انستان ،ختانواده،
جامعه و دولت را دربر میگیترد و بتر اخلتاق ،هنتر ،آمتوزش و سیاستت تتاثیر میگتذارد
( .)81 .، ،8312 ،konecznyشاید بتوان اینگونه گفت که دولت تمدنی ،نوعی پاسخ به این
پرسش بنیادین است که پیتر مندویل مطرح میکند« :چهکسی میتوانتد بته نماینتدگی از
یک تشکل کثرتگرا ص طت کند؟» (.)895 .، ،2111 ،Mandaville
 .3از هویت تمدنی تا دولت تمدنی

دولتِ تمدنی و کنشگری در روابط بینالملل

صفت "تمدن" برای کلمهی دولت ،صفت ذاتی نیست ،بلکه یک وصف عرضی است کته
آن را از جامعه و ملت خود اخذ میکند .اینگونه نیست که دولت ذاتا دارای وصتف تمتدن
باشد و آن را به ملت عطا کند .در بسیاری از موارد ،نظیر حکومت عصر پهلوی یا قاجار ،یا
ترکیهی دوران آتاتورک و غیره ،این رویکرد وجود داشت که دولت ،هویت تمدنی کشور و
جامعه را ایجاد میکند .حاکمان ،ایران را مِلکِ مطلق خود دانسته و بر اینباور بودند که نام
آنهاست که به ایران و جامعهی ت ت امر آنها هویت میبخشد .اما باید توجه داشت که
این نگاه ،نگاهی قطیلگی و بدوی به مسالهی سیاست و حکمرانی خوب است؛ در حقیقتت،
هویتی که در دو قرن اخیر در ایران وجود داشت ،نوعی هویت قطیلگی و عشیرهای بتود و
رفتارها بر اساس آن شکل میگرفت .پادشاهان ،مردم را همچون رعایتای یتک قطیلته در
نظر میگرفتند و همین امر سطب میشد تا برداشتی ملی و یتا تمتدنی از کشتور و جامعته
نداشته باشند .مردم نیز بهمنظور بهرهمندی بیشتتر از مزایتا و منتافع ،بتر استاس همتین
سیستم عمل میکردند؛ منافع بر اساس دوری و نزدیکی به سیستتم و راس هترم قتدرت
طراحی میشد (سریعالقلم.)8911 ،
در ساخت دولت تمدنی ،مهمترین عنصر اثرگذار ،هویت تمدنی است .یعنی تمدنیشدن
دولت ،یک امر درونی (وابسته به دولت) نیست ،بلکه تتابعی از م تیط پیرامتونی (جامعته)
است .دولتِ تمدنی نمیتواند مجزای از جامعهی ت ت حکمرانی خود شکل بگیرد و جامعه
را متمدن سازد؛ یا اینکه صرفا بر اساس طرحی ازقطلتعیینشتده بتوانتد جامعتهی ت تت
حاکمیت خود را متمدن نماید .اگر دولت تلاش کند بدون توجه به هویتت تمتدنی جامعته،
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اقدام به تمدنسازی اجطاری و قهرآمیز نماید ،بهوضعیت دولت بدون تمدن مطتلا میشتود؛
زیرا تمدنها از اختیارات و ارادههای بدون اجطار شکل میگیرنتد؛ جامعتهای کته از ستوی
تمدن در معرض جطر واقتع شتود ،در معترض خطتر دولتت بتدون تمتدن قترار میگیترد
(.)988 .، ،8312 ،koneczny
"دولت تمدنی" م صول جامعه و تقاضاهای آن استت؛ از ایتنرو تمدنیشتدن دولتت
بیش از آنکه یک عامل درونی باشد ،یک عامل بیرونی یا م یطی است .الطته با قید ایتن
توضیآ که رویکرد اتخاذشده در این پژوهش ،نگاهی سازهانگارانه میان عوامل متعدد است
و میان عوامل درونی و عوامل بیرونی ،رابطهی قوامبخشی متقابتل را در نظتر متیگیترد.
یعنی میان جامعه و دولت تمدنی رابطهی قوامبخشی متقابتل وجتود دارد؛ پتد از رهتور
دولت تمدنی ،هویت تمدنی موجود ،در چرخهی بازتولید قرار میگیرد.
"دولت تمدنی" ،منابع خود را از طریق منابع متکثر نهفته در هویت تمدنیاش ،یعنتی:
تاریخ ،مذهب ،فرهنگ ،زبان ،نژاد و  ...بهدست میآورد؛ این امر ،به ایجاد منابع در سیاست
خارجی تنوع میبخشد .بهبیاندیگر ،دولت تمدنی ،صرفا یک دولت فرهنگی یا یک دولت
مذهطی نیست ،بلکه بر اساس هویت تمدنی ،هم سرزمین ،هم ملیت ،هم مذهب ،هم زبان
و  ...در آن ایفای نقش میکنند .در دولت تمدنی برخلاف دولت مذهب ،تقسیمات بر اساس
قواعد شریعت نظیر "دارالاسلام /دارالکفر" نیست ،بلکه سترزمینهتای موجتود بهرستمیت
شناخته میشوند و سایر ملیتتهتا نیتز متورد احتترام قترار میگیرنتد .در دولتت تمتدنی،
سیاستهای امنیتی و اقتصادی ،در م یط پیرامونی بهمنظور تضمین بقا اهمیت مییابنتد؛
لذا اینگونه نیست که پیگیری ارزشهای کانونی بر بقاء تقدم داشته باشد (لذا رفتارهتایی
نظیر عملکرد نیروهای جهادی و داعش در آن رهور نمیکند) .بتهبیاندیگر ،پتیششتر
تمدنیشدن یک دولت آن است که برآمده از هویتِ تمدنی حاکم بر جامعهی خود باشد.
هویت تمدنی ،مجموعهای از عناصری است که بر فرد ،جامعه و دولت اثر میگتذارد و
در طول تاریخ ،بسته به نیازها و نوع درک از م یط پیرامونی ،شکل میگیرد .دولت تمدنی
به این امر اشعار دارد که تمدنها بازیگران صرفا فرهنگی نیستند کته دولتتهتا در درون
آنها ایفای نقش کنند؛ بلکه تمدنها اساسا ماهیت و دلتالتی سیاستی دارنتد و بتا مفهتوم
قدرت پیوند میخورند؛ در نتیجه ،تمدنها نیز بتهعنوان یتک کنشگتر عمتل متیکننتد و

دولتِ تمدنی و کنشگری در روابط بینالملل

بهاصطلاح ،بازیگر 8م سوب میشوند .بهعنوان مثال ،زمتانیکته از تمتدن غترب در برابتر
تمدن اسلام سخن بهمیان میآید ،به مسا لی نظیر اعمال دمکراسی در کشورهای استلامی
و  ...که تنها از یک بازیگر سر میزند ،اشاره میشود؛ این مطلب دال بر بتازیگری تمتدن
غرب در برابر سایر تمدنهاست (.)99 .، ،2111 ،Jackson
احمد داوود اغلو ( ،8938صص )41-44 .در مطاحث خود بهجای واژهی "هویت تمدنی" از
اصطلاح "ذهنیت راهطردی" استفاده میکند؛ وی نقشتی کته در ایتن مطاحتث بته هویتت
تمدنی داده شده است را برای ذهنیت راهطردی قا ل است" .ذهنیتت راهطتردی" عطتارت
است از تصوّر یک جامعه نسطت به موقعیت خود در دنیتا؛ یعنتی تلتاقی زمتان (تجربیتات
تاریخی) و مکان (جایگاه جغرافیایی) .ذهنیت راهطردی یک جامعه ،امری پیوسته است؛ لذا
علیرغم تغییر دولتها و گروههای حتاکم ،بتا عقایتد مختلتف ،شتاهد مشتابهتهتایی در
سیاست خارجی یک ملت هستیم .وی بر این باور است کته تجربتهی تتاریخی برآمتده از
تمدن اسلامی ،مهمترین تعیینکنندهی ذهنیت راهطردی ترکیه در طراحی سیاست خارجی
است .مفهوم عمق راهطردی ،در این پژوهش ،جهتگیریها و جهتتدهتیهتای سیاستت
خارجی یک کشور را تعریف میکند .مثلا ترکیه بهعلت عمق راهطردی خود کته در طتول
تاریخ (تمدنی) شکل گرفته است ،نمیتواند نسطت به حوادث بوستنی ،قفقتاز و خاورمیانته
بیتفاوت باشد .بنابراین در دولت تمدنی ،دو مقولهی زمان و مکان از اهیمت بسیار بالتایی
برخوردار است.
عصام عطدالشافی ،اندیشمند معاصر مصری ،نیتز دولتت تمتدنی را مرکتب از "دیتن"
بهاضافهی "سیاست" بهاضافهی "وطن" ترسیم کرده است .متراد وی از وطتن و ختاک،
تجاوز جغرافیایی و فیزیکی نیست؛ بلکه گسترش کاملا فرهنگی آن است .در ایتن الگتو از
دین ،سیاست ،وطن و  ...نیز تفسیری چندساحتی قابل طرح استت؛ بتهتعطیتر بهتتر ،تولیتد
قدرت در دولت تمدنی از الگوی چندساحتی برخوردار است؛ در حالیکه دولت ملی معتادل
"سکولاریسم" ،بهاضافهی "سیاست" ،بهاضافهی "وطن" است .وطن در دولت ملی مقدم
بر سیاست و دین است (عطدالشافی.)8931 ،
تفاوت این دو ،در عرصهی بینالمللی و سیاست ختارجی ایتن استت کته گستترش و

27 8. Actor.

غلطهی فرهنگی در دولت تمدنی ،در کنار غلطه و گسترش بهصورت نظتامی یتا اقتصتادی
حا ز اهمیت است؛ زیرا دولتت تمتدنی را در تعریفتی دیگتر متیتتوان معتادل "متذهب"
بهاضافهی "اقتصاد" بهاضافهی "استراتژی" (نظامیگری) دانست؛ الطته به اینمعنا که اولا
سیاست و سرزمین را در این تعریف و رویکرد ،م یط بر ستهگانتهی "متذهب -اقتصتاد-
نظامیگری" بدانیم و قدرت مذهطی و فرهنگی را یک امر واحد در نظر بگیریم .از ایتنرو
دولتهای تمدنی دارای توان اثرگذاری یا کنتترل م تیط پیرامتونی ختود در حتوزههتای
فرهنگی (مذهطی) ،اقتصادی و نظامی (امنیتی) هستند.
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دولت مذهب
دولت ملی
دولت تمدنی
دولت تمدنی

دین
سکولاریسم
دین
دین(مذهب)

سیاست
سیاست
سیاست
اقتصاد

جغرافیا (وطن)
جغرافیا (وطن)
نظامی گری

در جمعبندی این بخش میتوان گفت کته در بعتد داخلتی ،دولتت تمتدنی ،پتروژهی
جامعهسازی را در دستور کار قرار داده و هنگام تعارض منافع قدرت (حکومتت) بتا منتافع
جامعه ،منافع جامعه را در اولویت قرار میدهد .ساخت دولت تمدنی توسط هویتت تمتدنی
به این ن و است که ایدهی هدایتگر تمدن ،هویت تمدنی را بارور میکند و سایر عناصر و
ویژگیهای خا ،قدرت مطتنیبر آن شکل میگیرند .زیرا اساسا ایدههتا دو نقتش اصتلی
دارند :یکی "شکلدهی به هویتها" و دیگتری "شتکلدهتی بته قتدرت اجتمتاعی" .از
سویدیگر ،هویت دولتها و منافع از طریق م یط اجتماعی اطرافشان شتکل متیگیترد
(.)281 .، ،2111 ،philpott
به تعطیر قرآنی ،هویت تمدنی ،اصلِ ریشه است و دولت تمدنی ،شتاخههتای شتجرهی
طیطه بهشمار میروند .به هر اندازه که ریشه در ختاک باشتد ،شتاخههتا در آستمان بالتاتر
میروند .مراد از کلمهی طیب و یا شجرهی طیب در آیتهی  24ستورهی ابتراهیم عطتارت
است از عقاید حقى که ریشهاش در اعماق قلب و در نهاد بشر جتا دارد (ططاططتایی ،ج،82
 .)11 .، ،8914یعنی جامعه یا دولت در صورتی تمدنی خواهند بود که با ایدهی هدایتگتر
خود (یعنی دین بهمعنای عام آن) در ارتطا باشند؛ هرچه این ارتطا متقنتر باشد ،دولتها
تمدنیتر خواهند بود .در اینصورت ،ایدهی هدایتگر تمدنی ،هویت تمدنی را بارور میکند

و خروجی آن در سیاست" ،دولت تمدنی" میشود .اگر این ارتطا  ،ارتطتاطی نظیتر حمت ِ
ل
همراه با یکیشدن ذات و موضوع باشد ،دولت تمدنی شکل خواهد گرفتت؛ امتا اگتر ایتن
ارتطا حداقلی باشد و بهصورت تکلف و برداشتن بار تلقی شود ،دولتهای تمتدنی امتتداد
نخواهند یافت .دولت تمدنی ،در حقیقت پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان بته
بهترین ن و و بیشترین میزان ،تولید قدرت کرد .این قدرت زمانی که از مرزهتای کشتور
عطور میکند ،تطدیل به سیاست خارجی میگردد؛ امتری کته از آن بته حضتور در م تیط
پیرامونی تعطیر میشود.
 .3.1از درون به بیرون( :از هویت تمدنی تا کنشگری در نظام بینالملل)
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کریستفر هیل ( )814 .، ،8911بر این باور است از جملهی ابعادی که در روابط بینالملتل
مورد غفلت واقع شدهاند ،رابطهی قدرت و سیاست خارجی است؛ اینکته "چگونته قتدرت
تولید میشود و طی چه فرایندی بر سیاستت ختارجی اثتر میگتذارد" ،متیتوانتد ت لیتل
سیاست خارجی را واقعیتر نموده و سطآ و نوع کنشگری بازیگران در نظام بینالملتل را
تطیین کند .در تطیین نوع کنش تمدن در سیاست بینالملل ،کاتزنشتاین بر این بتاور استت
که میتوان تمدن را در حوزهی مطالعاتی روابط بینالملل وارد نمتود؛ بتر ایتن مطنتا ،ایتن
تمدنها نیستند که بهطور مستقیم در روابط بینالملل بازیگر و کنشگر باشند ،بلکته ایتن
واحدهای سیاسی نظیر دولت -ملتها هستند که بازیگرانی م سوب میشوند کته ت تت
تاثیر هویتهای تمدنی خود قرار دارند ( ،2181 ،Katzensteinصص)93-8 .؛ زیرا این هویتت
بازیگر بهمثابه مهمترین بخش از تواناییهای داخلی و قدرت آنهاست که کیفیت آنارشی
در نظام بینالملل را تعیین میکند ،نه بترعکد ( 98 .، ،2112 ،mozaffariو .)8331 ،Rose
امکان تابآوری در مواجهه با وضعیت آنارشیک نظام بین الملل را نیز همتین امتر تعیتین
میکند.
بهنظر میرسد دولت تمدنی بهدلیل در اختیارداشتن ایدهی هدایتگر مخصو ،،متعین
و بسطیافته؛ همچنین دارابودن حوزهی اعتطار تمدنی یتا قلمترو پرستتیژ تمتدنی (،Collins
 ،2111صص 841-892 .و  )858 .، ،2181 ،Katzensteinاز قابلیت ،توانایی و قدرت بیشتری
نسطت به دولت ملی برای کنشگتری در عرصتهی سیاستت ختارجی و نظتام بتینالملتل
برخوردار است.
اثرگذاری دولت تمدنی در می ط پیرامونیاش ،اثرگذاری شطکهای استت؛ از ایتنرو در
مقام ت لیل همانگونه که مصطفی امیر بایر ( )8331مطرح میکند ،باید ت لیل فراینتدی
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را انتخاب نماییم .امیر بایر دو نوع ت لیل را از یتکدیگتر متمتایز کترده استت" :ت لیتل
بازیگرم ور" 8و "ت لیل فرایندم ور" .2ت لیل مطتنیبر بتازیگر در متواردی بتهکار بترده
میشود که فعالیتهای بازیگر بهصورت غیرشطکهای شکل بگیرند؛ امتا ت لیتل مطتنتیبتر
فرایند ،زمانی کتاربرد دارد کته نیازمنتد ت لیتل شتطکهای باشتیم .تمتدن نیتز از جملتهی
موضوعاتی است که نمیتوان آن را بهصورت بازیگرم ور بررسی کرد؛ چراکه این رویکرد
به تولید خطا در ت لیل میانجامد.
این نگاه ت لیلی تفاوت خود را در تنظیم و اجرای سیاستت ختارجی هویتدا متیکنتد.
غلطهی نگاه بازیگرم ور سطب شده است که بازیگر در پیگیری سیاست خارجی خود غالطتا
از طریق دستگاه اداری اقدام کنتد؛ ایتن درحتالی استت کته نظتم حتداکثری در سیستتم
دیوانسالاری موجب عقبماندن از ت ولات نظام بینالملل میشود .از اینرو بهنظر میرسد
سیاست خارجی مناسب باید حالت شطکههای انعطافپذیر ،پویا و کوچکی را داشته باشتند
که از ت رّک و استقلال لازم برخوردار بوده و به آسانی در وضعیت عملیاتی قرار بگیرند؛ به
آسانی نیز قابل تغییر و ت ول ،جابجایی و حتی نابودی باشند .بهبیاندیگر ،سیاست خارجی
نیازمند عواملی است که بتواند با تمامی پدیدههای موجود در نظام بینالملل ارتطا لازم را
بگیرد و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده نماید .این امر از طریتق ستاختارهای
دا می ،رسمی و نهادینهشده امکانپذیر نخواهد بود .لازمهی این امر ،عمتلنمودن قتدرت
بهصورت پراکنده ،متکثر و شطکهای است تا بتواند از اقتتدارگرایی و کنتترل کلیتهی امتور
عطور کند و مرکزگرایی بیش از حد موجود در دولت ملی را تقلیل دهد (اخوان زنجانی،8918 ،
.)48 .،
باتوجه به شطکهایبودن و فرایندیبودن تمدن" ،دولت تمدنی" از امکان بهترهمنتدی
بیشتری از ررفیتهای خود در سیاست خارجی و کنشگری در نظام بینالملل برختوردار
است .بهعنوان مثال :ررفیتهای مختلفی که زبان فارسی برای جمهوری اسلامی ایران در
حوزههای مختلف و کشورهای فارسیزبان ایجاد میکند ،از طریق شطکههای کوچک قابل
پیگیری است و در صورت م دودشدن به نهادهای رسمی و یا یک منطقه یا کشور خا،،

8. Actor oriented.
2. Process oriented.
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قابلیتهای خود را از دست میدهد .زبان فارسی برای ما در حوزههای شعر ،ادبیات ،سینما،
موسیقی ،خط و  ...ررفیتهای فراوانی را ایجاد میکننتد کته لزومتا از طریتق نهادهتای
رسمی نظیر سازمان فرهنگ و ارتطاطات ،وزارت خارجه و  ...پیگیتری آنهتا امکتانپتذیر
نیست؛ در صورت امکان نیز بسیار سخت و فرسایشی خواهنتد بتود .در نهادهتای رستمی
صرفا به یک دفتر اکتفا میشود و بته متواردی نظیتر تطتادل دانشتجو و  ...کته از طریتق
سازوکارهای قانونی ر میدهد ،بسنده میشود؛ اما هنگامی که این امر در لایههای تمدنی
مورد توجه واقع شود ،جامعه و همهی نهادهایی که بهنوعی بتا مستالهی زبتان مرتططانتد،
امکان مشارکت مییابند؛ بهاینترتیب قابلیت و حوزهی اعتطار تمدنی بتهن و عملتی فعتال
میشود .یک خوشنوید ،یک شاعر ،یک موسسه ،یک کتاب ،یک شتعر ،یتک موستیقی،
یک نوازنده و  ...میتوانند بهمثابه سفیر برای دولت تمدنی عمل نمایند و کنشگری تمدن
در سیاست خارجی را در وضعیت متکثر نمایان سازند؛ از این ن وهی اقتدام متیتتوان بته
کنشِ متکثر و تکثرگرا و یا کنش شطکهای یاد کرد.
در وضعیت کنشِ متکثر است که عدم تضاد دولت تمدنی با دولت ملی نمایان میشود.
"دولت تمدنی" در مقایسه با "دولت ملی" ،از گستردگی بیشتر متغیرهتا و شتاخصهتا،
کانالهای ارتطاطی و همچنین کارکردی برخوردار استت .در عرصتهی کتارکردی ،دولتت
تمدنی باید جامعه را از توسعه به تمدن برساند؛ به اینمعنا کته آنچته بتر استاس ایتدهی
هدایتگر انتخاب شده است ،مورد توجه دولت باشد و تلاش نماید تمامی عناصر متوثر در
این ایده را  -که در ساخت هویتها سهیم هستند  -فعال نماید.
دولت تمدنی در عرصهی کارکردی ،باید در کنار صلآ ،نظم ،رفتاه و  ...بته عناصتری
نظیر سعادت نیز توجه کند؛ زیرا دولت تمدنی صرفا م دود بته کارکردهتای قتانونی ختود
نیست؛ بلکه از کارکردهای ارزشی نیز برخوردار است ( .)2189 ،xiaاین امر در مورد سیاست
خارجی به اینصورت است که دولت تمدنی ،علاوه بر حضور اقتصادی و امنیتتی ،بایتد در
م یط پیرامونی خود به حضور فرهنگی توجه کرده و قلمرو اعتطار تمدنی فرامرزی خود را
نیز در دستور کار قرار دهد.
برای دولت تمدنی  -برخلاف دولت ملی  -هر حضور فرامترزیای بترای رستیدن بته
منافع ملی ،بدون در نظر گرفتن مقدمات آن (یعنی وجود منابع لتازم کته در قلمترو عمتق
استراتژیک قرار بگیرد و دستاوردهای آن بیش از هزینههای آن باشتد) اهمیتت متییابتد.
بهعنوان مثال ،اگر شیعیان (لطنان ،عراق ،آذربایجان و  )...بخشی از حوزهی اعتطار تمتدنی
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جمهوری اسلامی ایران م سوب میشوند ،صرف حضتور فرهنگتی و یتا نظتامی در ایتن
مناطق کفایت نمیکند؛ بلکه حضور اقتصادی نیز برای تکمیل ارتطاطات تمتدنی بتهجهت
تضمین پازل بقا برای هر دو طرف اهمیت مییابد .مثلا حضور ایران در عراق چه در مقابله
با داعش (نظامی) ،چه در احیای زیتارت اربعتین (فرهنگتی) و  ...بستیار چشتمگیر استت.
مطالعات میدانی نشان میدهند حضور تمدنی ایران به عرصههای اقتصادی جدی نطوده و
کشورهایی نظیر ترکیه سهم بتهمراتب بیشتتری از عرصتههتای اقتصتادی ایتن کشتور
داشتهاند .از اینرو مثلث علقههای تمدنی دو کشور ایران و عراق بهخوبی شکل نمیگیترد
و فرایند همگرایی و نزدیکی دو کشور با اختلال مواجه میشود .مثلا با برطرفشدن چالش
امنیتی داعش ،حضور نظامی ایران حداقلی خواهد شد و برای جطران آن ،حضور در اربعین
افزایش چشم گیرتری خواهد یافت .نقص در ارتطاطات اقتصتادی ،ضتعف در اثرگتذاری در
سیاست خارجی را نیز در پی خواهد داشت .همچنین حضور نظامی بدون حضور اقتصتادی
و فرهنگی ،براساس الگوی ت لیلی تمدنی ناکام خواهد ماند.
نتیجه

فهم نظام بینالملل و نظم جهانی ،وابسته بته شتناخت پدیتدههتایی استت کته بتهعنوان
متغیرهای موثر در آن ایفای نقش میکنند .مشاهده و توصیف این پدیدهها نیازمند منظرها
و رویکردها ،و حتی نظریههای جدیدی است که بتوانند ضمن شناخت پدیدههای نورهور،
ارتطا این پدیدهها و نظم جهانی را تطیین نمایند .در این مقاله تلاش شد ن وهی اثرگذاری
تمدن ،بهعنوان یک پدیدهی نورهور در نظام بینالمل ،مورد واکاوی فرایندی قرار گیترد.
تاثیرات این فرایند را میتوان در اثرگذاری بر هویت تمدنی ،دولت تمدنی ،ایجاد حتوزهی
اعتطار تمدنی ،تاثیر بر سیاست خارجی و در نهایت تعیین نوع و سطآ کنشگری در روابط
بین الملل مشاهده کرد .پیامد دانشی ت لیل فرایندی اثرگتذاری تمتدن در نظتم جهتانی و
اثطات وجود چنین فرایندی ،ما را به ضرورت سطآ ت لیل تمدن و یا نظریتههتای تمتدنی
رهنمون میسازد.
امروزه بدون وجود ت لیل تمدنی از سیاست خارجی و روابط بینالملل ،و یا بهرهمندی
از نظریهی تمدنی روابط بینالملل ،فهم کنشهای برخی از کنشگران مهم و کلیتدی در
نظام بینالملل  -همچون :چین ،ایران ،ترکیته ،متالزی ،ات ادیتهی اروپتا ،روستیه و - ...
امکانپذیر نیست .از سویدیگر ،برای بازیگران تمتدنی ،ادامتهی کنشگتری در وضتعیت
سرزمینی و ملی ،مخاطرهآمیز بوده و باعث مسکوتمانتدن بخشتی از ررفیتتهتای ایتن
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بازیگران و در نهایتت تکترار تجربتهی اوایتل قترن بیستتم ایتران ،ترکیته و  ...میشتود.
باقیماندن در وضعیت دولت ملی و دولتت سترزمینی ،هتم در سیاستت داخلتی و هتم در
سیاست خارجی ،سطب میشود که بخشی از منابع اثرگذار بتر ایتن دولتتهتا از چرختهی
بهرهبرداری خارج شوند .این تجربهها حاکی از آن هستند که حفظ حد و مرزهای مشخص
بر اساس یک قرا ت ملی و سرزمینی ،در حالی که عناصر تشکیلدهندهی هویتت (نظیتر:
دین ،تاریخ ،تجربهی مشترک بشری ،زبان ،و  )...تمایل به برونگرایتی حتداکثری دارنتد،
زمینهساز نوع خاصی از توقف است .دولتهای ملی تمایل دارند که بته یتک قتوم ،نتژاد،
سرزمین ،دین و  ...م دود شوند؛ این م دودماندن ممکن است ،منجر به عدم شتناخت از
ملل ،نژادها ،زبان ها و  ...دیگر شود و نوعی خودبرترانگاری را در پی داشته باشد .تجربهی
ات ادیهی اروپا و بسیاری از مناطق غیراروپتایی ،همچتون ناسیونالستیم در جهتان عترب،
ایران ،ترکیه و ...در تعقیب دولت سرزمینی و ب رانهای ناشی از آن سطب کمتتوجهی بته
دولت ملی شده است .از سویدیگر ،تجربهی مثطتت دولتهتایی همچتون :چتین ،ایتران،
ترکیه ،مالزی و  ...و افزایش سطآ همگرایی با م یط پیرامونی در پیگیری الگوی دولتت
تمدنی سطب شده است نوع جدید دولتهای تمدنی ،بتا افتزایش ستطآ صتلآ در م تیط
پیرامونی ،مشتارکت در نظتم و کتاهش آثتار منفتی از آنارشتی را در پتی داشتته باشتند.
بهبیاندیگر ،فهم چگونگی رهور دولت تمدنی میتواند ما را بته فهتم کنشگتری دولتت
تمدنی در روابط بینالملل برساند و به چگونگی ایجاد صلآ در منطقهای خا ،یا در نظام
بینالملل و نظم جهانی و افزایش سطآ همگرایی رهنمون شود.
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