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مقدمۀ گردآورنده
چکـس نمیدانـد ایـن واژۀ پرشـکوه و اسـرارآمیز
تمـدن مفهومـی اسـت دردسرسـاز .هی 
ً
دقیقـا چیسـت و بـه چـه چیـزی داللـت دارد .بـه همیـن علت هرکس خواسـته اسـت
در بـارۀ ایـن مفهـوم بحـث کنـد ،الجـرم از آن تعریفـی بـه دسـت داده اسـت و ایـن
سرگذشـت
ـام ایـن مفهـوم بیشـتر دامـن زده اسـت .واژۀ تمـدن
تعار ی ِ
ِ
ـف نـو ب هنـو  بـه ابه ِ
قـرن هجدهم ،در
عجیبـی دارد؛ تـا آنجـا کـه میدانیـم ،ایـن واژه اولی 
دوم ِ
نبـار در نیمۀ ِ
ـروز مـا پدیدار شـده اسـت .دربارۀ
چنـد مت ِـن فرانسـوی ،در معنایـی نزدیـک بـه فه ِـم ام ِ
اولیـن نویسـندهای کـه واژه را جعـل کـرده اسـت ،هنـوز اختالفاتـی وجـود دارد .امـا
بههرحـال ،روشـن اسـت کـه عم ِـر ایـن واژه بیـش از  250سـال نیسـت .بااینحـال در

تهـای بسـیاری بـه خـود گرفته اسـت
ـول ایـن عم ِـر نهچنـدان بلنـد ،معناهـا و دالل 
ط ِ

اخالقی
و در تضـاد بـا مفاهی ِـم گوناگونـی به کار رفته اسـت؛ عالوهبرایـن ،تداعیهای
ِ
رنگارنگـی داشـته اسـت.
ـکل کلمـهای مفـرد ،بـه معنـای وضـع غای ِـی تعال ِـی بشـر
بـرای عـدهای ،تمـدن در ش ِ
ِ
مقابل «بربریت»« ،خشونت»« ،بدویت» و «طبیعت»
مطرح بوده است ،وضعیتی که در
ِ
ً
ً
تجلیگاه آن محسوب
قرار داشته و عموما اروپای غربی ،و بعدا آمریکای شمالی ،مرکز و
ِ
آرمان اخالقی اسـت کـه جوامـع و افراد،
شـده اسـت .در ایـن نـگاه ،تمـدن نوعـی معیـار  یـا ِ
ْ
یشـوند .تمـدن نقطـۀ آخ ِـر
ـدن مراحلـی از تکامـل و پیشـرفت ،بـه آن نائـل م 
بعـد از گذران ِ
دیگر آن بربریت نشسـته اسـت.
پی ِ
ـکان تکام ِـل بشـری اسـت ،پیکانـی که در س ِـر ِ
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زندگـی مـدرن
ـوان سـرجمع
بـرای دسـتۀ دیگـری از نویسـندگان ،تمـدن ،بهعن ِ
ِ
ِ
مقابـل صفـا و
و شـهری ،هممعنـای «فسـاد» و «تفرعـن» و «ابتـذال» بـوده اسـت و در
ِ
مفهـوم مثبـت و
صداقـت و صمیمیـت گذشـتهها قـرار گرفتـه اسـت؛ و بدینترتیـب،
ِ

بیـن
آرمان ِـی آن بـه مفهومـی منفـی و نا گـوار تبدیـل شـده اسـت .جـدای از ایـن نوسـان ِ
فیلسـوفان
معناهـای مثبـت و منفـی ،تمـدن در نوشـتههای برخـی از تاریخنـگاران و
ِ
ـورت جمـع آن اهمیـت داشـته اسـت .آنهـا
ـورت مفـرد ،کـه در ص ِ
تار یـخ ،نـه در ص ِ
ِ
ً
عمومـا تمـدن را نوعـی واح ِـد تحلیلـی فـرض میگرفتنـد کـه قـرار بـود توضیحدهنـدۀ
چیزهایـی باشـد کـه واژههایـی مث ِـل «دولت-ملـت»« ،فرهنـگ»« ،جامعـه» و «دیـن»

نمیتوانسـت توضیحـش دهـد .طب ِـق این نگاه ،تاریخ بشـریت را تمدنهای گوناگون
ِ
سـاخته بودنـد ،تمدنهایـی کـه روزی متولـد شـدهاند ،در دورهای بـه اوج خـود
ـدرت خـود را از دسـت داده و مردهانـد.
رسـیدهاند ،و باالخـره زوالیافتـه و ق ِ
یهـا ،تمـدن و گفتارهـا و کردارهـای مربـوط بـه آن ،بیـش از
در زندگ ِـی غیراروپای 

ـاک اسـتعمار و سـلطۀ ارو پـا و آمر یـکا توأمـان بـوده اسـت.
هـر چیـز بـا فراین ِـد تلـخ و دردن ِ
ـان دیگر در گوشـه و کنـار دنیا ،در
ـان آمر یـکا و میلیو 
یهـا ،هند 
آفریقای 
نهـا انس ِ
یهـا ،بومی ِ
ـنتی خود
ـامان
ـاب «فراین ِـد متمد 
نشـدن» بـه بردگـی گرفته شـدند ،یا س ِ
پیـچ و ت ِ
زندگی س ِ
ِ
را ز ی ِـر تهدی ِـد لول ههـای تـوپ و تفنـگ از دسـت دادند ،معادن و محصوالتشـان برای دهها
ً
شکل سیستماتیک غارت شد و نهایتا فقیر و فرودست و پریشان ،و البته «هنوز
سال به ِ
مخالف
نخبگان اروپایـی ،تمدن نقطۀ
برخلاف
نامتمـدن» رهـا شـدند .بـرای این مردم،
ِ
ِ
ِ
خشـونت و جبـر نبـود؛ بلکـه برعکـس ،تمـدن و خشـونت دو روی یـک سـکه بودنـد.
تمـدن در ذهـن و ضمی ِـر مـا ایرانیـان نیـز بـا ایـن بیـم و امیدهـا همـراه بـوده اسـت.

نام عمومی «منورالفکرها» آنها را میشناسـیم،
دسـتهای از متفک ِ
ـران مـا ،کـه امروزه با ِ
ـت اخالق ِـی آن بودهانـد .آنهـا تمـدن را آرمانـی
ـغول تمـدن بـه معنـای مثب ِ
دلمش ِ

ـوه مشـکالتش بایـد بـه آن بپیونـدد و از
ـور مـا بـرای رهایـی از انب ِ
میدانسـتند کـه کش ِ
«بیتربیتـی» و «بیتمدنـی» درآیـد.

یشـوند کـه مـا پیـش از ایـن دارای تمدنـی باشـکوه بودهایـم کـه امـروز از
معتقـد م 
دسـت رفتـه اسـت و مر یـض و ک متـوان شـده و بـه «انحطـاط» افتاده اسـت .نشـانۀ این

قدرتمنـد
تهـای نیرنگبـاز و
انحطـاط نیـز ناتوان ِـی سیاسـی و نظام ِـی مـا دربراب ِـر دول 
ِ
ـذاری بیشـتری در موازنـۀ قـوا و تصمیمگیریهـا
اروپایـی بـود کـه سـال بـه سـال تأثیرگ ِ

صاحـب
و سیاسـتگذار یهای مل ِـی مـا پیـدا میکردنـد .امـا پیشترهـا ،کـه مـا خـود
ِ
تمدنی برای خودمان بودیم ،هیچکس یارای چنین زورگوییهایی را نداشـت .منظور
ْ
تمدن اسلام ،یـا هـر دوی آنها بود.
ـدن ایـران باسـتان یـا ِ
ـدن ازدسـترفته تم ِ
از ایـن تم ِ
سـلطنتی پهلوی
خاندان
حمایت
مورد
ـتانی ایران ،که ِ
ِ
ِ
بازگشـت و احیای ِ
ِ
تمدن باس ِ

خلال
نشـناختی و تاریخـی آغاز یـد و بعدهـا در
ـام پروژ ههـای باستا 
ِ
نیـز بـود ،بـا انج ِ
برنامهها و سیاسـتگذار یهای وسـیع فرهنگی دنبال شـد .شـاید جشـنهای دوهزار
ِ
پیامبر اسالم (ص) به سالی موهوم ،که
هجرت
تغییر مبدأ تاریخ از
و پانصد ساله ،و
ِ
ِ
ِ
ً
شـدت
ـاهی هخامنشـیان بر این سـرزمین بود ،بهترین گواه برای
ِ
مثال نقطۀ ِ
آغاز پادش ِ
ـران باسـتان باشـد.
ـدن ای ِ
توج ِـه رژ ی ِـم پهلـوی بـه تم ِ

تمدن غرب را نه
ـایگی این فهم ،رش ِـد جریانی را فراموش کرد که ِ
نباید در همس ِ

ـروب فضایـل میدانسـت .غرب،
نقطـۀ
ـض انسـانیت و غ ِ
اوج تکام ِـل بشـر ،کـه حضی ِ
ِ
ظهور
ـگاه ایـن منتقـدان ،حاص ِـل نوعـی انحـراف یـا گمراهـی بـود ،یا به
در ن ِ
تعبیـر دیگر ِ
ِ
ْ
یشـد و دورۀ مدرن تاریکترین و مسـمومترین دورۀ
اس ِـم «مضل» خداوند پنداشـته م 
یشـد  .
ـات بشـری در تاریخ تصویر م 
حی ِ
یهـا ،متفکـران و نویسـندگانی کـه عالی ِـق مذهب ِـی
گرایی پهلو 
در براب ِـر باسـتان ِ
ـور
ـبک دیگـری از تمدناندیشـی را بسـط میدادنـد .آ 
پررن 
گتـری داشـتند ،س ِ
نهـا کش ِ

تمدن اسلامی ،میدانسـتند ،تمدنی که برای
دار تمدنی دیگر ،یعنی ِ
خودشـان را میراث ِ
دالیل گوناگون امروز انحطاط پیدا
قرون متمادی ،باشکوهترین ِ
ِ
تمدن جهان بوده است و به ِ

تمدن اسالم،
علت
جدید غربی درآمده است.
تمدن
ِ
ِ
پیداکردن ِ
انحطاط ِ
ِ
کرده و زیر سلطۀ ِ

هدنروآدرگ ۀمدقم

ً
برداشـت
تهـای دینـی و امـواج هویتگرایـی ،مشـخصا
ـترش نهض 
ِ
بـا گس ِ
ِ
متفکـران مختلـف
ـت جدیـد،
عموم ِـی مـا از تمـدن نیـز تغییـر میکنـد .در ایـن برداش ِ
ِ
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ـور ما تبدیل شـده بود ،بحثی
بین متفکران کش ِ
بـرای ده ههـا ،خـود بـه بحثی دامنهدار ِ
تمدن پرشـکوه
کمـر این ِ
کـه هنـوز بـاز اسـت :عـدهای معتقدنـد حملـۀ مغولها بـود که ِ

اهمیت بیشـتری میدهند
آغاز پایان آن بود؛ دسـتۀ دیگری به تاریخ فکر
ِ
را خم کرد و ِ
ِ
ورود فلسـفۀ یونانی به اندیشـۀ مسـلمانان ،یا عرفانزدگی و فقهزدگی ،یا نبود اندیشـۀ
و ِ
گام ایـن تمـدن میشـمارند؛ عـدۀ
سیاسـی را دلی ِـل عمـدۀ توقـف و پـس ِ
روی گا مبـه ِ
علـت اصلـی میداننـد و
صالحـان دورۀ
روش
صـدر اسلام را ِ
ِ
ِ
دیگـری دورشـدن از را هو ِ

ـت اتهام را به سلسـلههای اموی و عباسـی و دیگر نظامهای سـلطانی و شـاهی
انگش ِ
تمـدن اسلامی ،از
ـاط
ـتان انحط ِ
میگیرنـد؛ و دیگرانـی نیـز ،در روای ِ
ِ
ـت خـود از داس ِ
ترکیبـی از ایـن دالیـل یـاد میکنند  .
ً
ـار ایـن نگا ههـای تاریخـی ،در سـالهای اخیـر و مخصوصـا
بهه رحـال ،در کن ِ
انقلاب اسلامی ،دغدغـۀ تـازهای نیـز بـه دغدغههـای قبلـی
ـروزی
پـس از تجربـۀ پی ِ
ِ

تمـدن
نسـازی ،یـا احیـای نظاممنـد و برنامهریزیشـدۀ
افـزوده شـده اسـت :تمد 
ِ
اسلامی .ایـن موض ْ
کشـور مـا
داخلـی
ـوع بـه مناقشـهای پربسـامد در گفتوگوهـای
ِ
ِ
ـزی انسـانی سـاخت؟ آیـا
تبدیـل شـده اسـت .آیـا م 
یشـود تمدنـی را بـا اراده و برنامهر ی ِ

یشـود تمدنـی زوالیافتـه را دو بـاره احیا کرد؟ عدهای معتقدند حداقل در سـطوحی
م 
بودن
تمدن اسلامی را احیا کرد و عدهای دیگر دم از ناممکن ِ
میتوان و «میبایسـت» ِ
بحث رایج «امـکان و امتناع»،
چنیـن کاری میزننـد .مـا فکـر میکنیم ،جـدای از این
ِ ِ
ْ
سـازی
شایسـته اسـت بحثـی اخالقـی نیـز در ایـن زمینـه بـاز شـود .تلاش بـرای تمدن
چـه پیامدهـای اخالقـیای در پـی خواهـد داشـت؟ آیـا تمدنسـازی پـروژهای
ـرز
غیرسیاسـی اسـت؟ یـا در مناس ِ
ـبات سیاس ِـی مـا جایگاهـی خواهـد یافـت؟ م ِ
ِ
نسـازی با امپریالیسـم کجاسـت؟ میدانیم که مبارزه با امپریالیسـم ،اسـتکبار و
تمد 
انقالب
کشـور ما بعد از
خارجی
ـت
«جهانخواری» یکی از پایهایترین
اصول سیاس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درعینحـال ،تار یـخ بـه مـا نشـان داده اسـت کـه بسـیاری از
ِ
اسلامی بـوده اسـت ،و
بیـن متمدنها
پروژ ههـای تمدنـی ،دیـر یـا زود ،به رابطهای اسـتعماری و امپریالیسـتی ِ
بحـث اخالقـی
نهـا تبدیـل شـده اسـت .بهه رحـال بـه نظـر میرسـد جـای
و بیتمد 
ِ

ـاهد احیـای دو بـارۀ اندیشـیدن بـه تمـدن در
از س
ـطح ایـران کـه فراتـر رو یـم ،ش ِ
ِ
ـال  ،1993در یکـی از شـمارههای مجلـۀ فار یـن
سراس ِـر جهـان نیـز بودهایـم .در س ِ
1
بار دیگر شـعلهور
آتش بحث دربارۀ تمدنها را ِ
پالیسـی  ،مقالهای به چاپ رسـید که ِ
علوم
اسـتاد
«برخورد تمدنها» بود و سـاموئل هانتینگتون،
نام این مقاله
ِ
ِ
ِ
مشـهور ِ
کردِ .
سیاسـی در آمر یـکا ،آن را نوشـته بـود .سـه سـال بعـد ،هانتینگتـون نسـخۀ مفصلتـری

ـب کتابـی بـا همین نام منتشـر کرد .مقالـۀ هانتینگتون در اصل
از مقالـۀ خـود را در قال ِ
پایان تاریخ و آخرین انسـان ،که یکسـال
ـاب فرانسـیس فوکویامـاِ ،
پاسـخی بـود بـه کت ِ
نظر فوکویاما ،با
پیش ،در  1992به چاپ رسیده بود .هانتینگتون معتقد بود
ِ
برخالف ِ
میان ابنای بشـر کاهش نخواهد
پایان
ِ
جنگ سـرد ،تضاد و تنازع ِ
فروپاش ِـی شـوروی و ِ

سیاسـی انسـانها ،کـه او
تهـای دینـی و فرهنگـی و
یافـت ،بلکـه از ایـن بـه بعـد ،هوی 
ِ
ـروز جنـگ و سـتیز خواهـد بود.
نامـش را تمد 
نهـا گذاشـته بـود ،منشـأ ب ِ

تمـدن غربـی،
ـدن اصلـی تقسـیم کـرده بـود:
ِ
هانتینگتـون جهـان را بـه چنـد تم ِ

ـادون صحـرا .بـه چنـد
ـدن م ِ
ـدن آمر یـکای التیـن ،دنیـای شـرق ،دنیـای اسلام و تم ِ
تم ِ
ـب «کشـورهای تنهـا» داده بـود کـه در
کشـور مانن ِـد اتیوپـی و هائیتـی و اسـرائیل هـم لق ِ
ماننـد هندوسـتان،
توحسـابی -نمیگنجیدنـد .کشـورهایی
هیـچ تمدنـی -درس 
ِ
بزرگ تمدنی وجود
چین ،فیلیپین و ...هم بودند که
داخل مرزهایشـان ،شـکافهای ِ
ِ
ً
ـان بودیسـم و هندوییسـم
ـان اسلام و هندوییسـم در هندوسـتان ،می ِ
داشـت (مثلا می ِ
تمدن اصلی نیز تمدنهای
ذیل هر ِ
در چینِ ،
میان اسلام و بودیسـم در فیلیپین) .در ِ
ً
ـکاف کاتولیک/پروتسـتان
کوچ 
ـدن غر بـی بـا ش ِ
کتـری وجـود داشـت ،مثلا ذی ِـل تم ِ
افزایـش کنشهـای
مواجـه هسـتیم .هانتینگتـون معتقـد بـود ،بـا رش ِـد ارتباطـات،
ِ

عوامـل دیگـر،
ـش منطقهگرایـی در اقتصـاد و پـارهای از
متقابـل در س
ـطح جهانـی ،افزای ِ
ِ
ِ
1. Foreign Policy

هدنروآدرگ ۀمدقم

کشـور مـا خالـی اسـت.
در بـارۀ تمـدن در گفتوگوهـای رایـج مر بـوط بـه ایـن مفهـوم در
ِ
ِ
ایـن مجموعـه مقـاالت تلاش کـرده اسـت تـا اشـاراتی بـه ایـن بحـث نیز داشـته باشـد.
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تمدنـی» خودشـان آ گاه
ـت
ـور روزافزونـی بـه «هو ی ِ
انسـانهای سراس ِـر جهـان ب هط ِ
ِ
یشـوند و تلاش میکننـد تـا از ایـن هو یـت محافظت کنند و آن را گسـترش بدهند،
م 
تباین
فرهنگی
ـکان همگرایی در ارزشهای
ِ
امـا نب ِ
ـود ام ِ
ِ
متفاوت تمدنها و در نتیجه ِ
منارعـات تمدنـی
ـدید
تهـای تمدنـی ،باعـث م 
هوی 
ِ
یشـود ایـن فراینـد منجـر بـه تش ِ
یکـرد اصلیتریـن سـتیزها در «مرزهـای
در جهـان شـود .هانتینگتـون پیشبینـی م 
ـدن اسلامی روی دهـد.
خونی ِـن» تم ِ

علـوم انسـانی در
نظریـۀ هانتینگتـون را بسـیاری از چهرههـای شناختهشـدۀ
ِ

جهـان نقـد کردنـد .ادوارد سـعید ،آمارتیـا سـن ،دیویـد هـاروی و دیگـران ،هـر یـک
گرفتـن چنیـن نظریـهای را هشـدار
خطـرات درپیش
نظـرگاه ویـژۀ خـود کمبودهـا و
از
ِ
ِ
ِ
اسلامی ایـران ،سـیدمحمد
وقـت جمهـوری
سـال  ،2001رئیس
جمهـور ِ
دادنـد .در ِ
ِ
ِ
سـازمان ملـل،
سـخنرانی خـود در
هنـگام
خاتمـی« ،گفتوگـوی تمدنهـا» را
ِ
ِ
ِ
سـال  2005نیـز
مفهـوم
بهمثابـۀ جایگزینـی بـرای
ِ
«برخـورد تمدنهـا» معرفـی کـرد .در ِ
ِ

وزیر ترکیـه ،رجـب
وزیر اسـپانیا ،خـوزه لوئیـس رودریگـز زاپاتـرو ،و نخسـت ِ
نخسـت ِ
پیمان تمدنها
«پیمان تمدنها» را مطـرح کردند .هدف از
مفهـوم
طیـب اردوغـان،
ِ
ِ
ِ

اقدامـات جهانـی بـرای مبـارزه بـا افراطیگـری و دفـاع از تکثـر در جوامـع بشـری اعلام
ِ
مباحـث دانشـگاهی نیـز ابهـام ،ایدئولوژ یزدگـی ،غربگرایـی و
شـد .در سـطح
ِ
ِ
برخـورد تمدنهـا آمـاج نقدهـای گوناگـون قرار
نظریـۀ
در
هانتینگتـون
آمریکامحـوری
ِ
ِ
ِ
گرفـت.
شـدت هـر چه بیشـتر
ـوم تمـدن ،بـا
ط ِـی ایـن بح 
ِ
ثهـا ،دش ِ
ـواری اسـتفاده از مفه ِ

نکـه کسـانی مث ِـل دکتـر حمیـد دباشـی ،در مقالـهای کـه در
خـود را نشـان داد ،چنا 

همین مجموعه ترجمه شـده اسـت ،گفتند دیگر وقت آن رسـیده اسـت که خودمان
ـندگان دیگـری نیـز تلاش
درعینحـال ،نویس
ِ
ـت ایـن مفهـوم خلاص کنیـم.
را از دس ِ
ِ
ـف ایـن مفهـوم ،بتواننـد از آن در «تحلیلهـای تمدنـی»
کردهانـد تـا بـا اصلاح و بازتعر ی ِ

بهـره ببرنـد .در هفـت مقالـهای کـه در این مجموعه گرد آمده اسـت ،تلاش کردهایم تا
ً
شهـا را اجمـاال توضیـح دهیـم.
سـویههای اصل ِـی ایـن تال 

13

کتـاب تمـدن و جنـگ 1را نیـز در ارتباط با ایـن موضوع در
چـاپ رسـیده اسـت ،بـاودن
ِ

ـوری تمـدن اسـتدالل میکنـد کـه پس
س ِ
ـال  2013منتشـر کـرده اسـت .بـاودن در امپرات ِ
ً
 یازده سـپتامبر ،ارجاع به
ـگ سـرد و مخصوصـا پـس از
حملات ِ
ِ
ـوق آمر یـکا در جن ِ
از تف ِ
مفهوم
تفصیلـی
بررسـی
ـاب خـود را با
تمـدن دو بـاره بسـیار ز یـاد شـده اسـت .او کـه کت ِ
ِ
ِ
ِ

تهـا و معناهـای مختلـف آن در تار یـخ ارو پـا ،از دوران روشـنگری بـه
تمـدن و دالل 
ِ
غربـی آن ،در قرنهـای
نسـو ،شـروع کـرده اسـت ،میگو یـد تمـدن و اسـتانداردهای
ای 
ِ
ً
هجدهـم و نوزدهـم ،اکثـرا دسـتاویزی بـرای توجی ِـه امپریالیس ِـم کشـورهای اروپایـی
در سراس ِـر دنیـا بـوده اسـت؛ امـروز نیـز «امپریالیس ِـم جدی ِـد» آمر یـکا ،دو بـاره ایـن واژه را
دوم
ـداف قدیم ِـی سـلطه را پـی بگیـرد .بـاودن در
احیـا کـرده اسـت تـا همـان اه ِ
ِ
فصـل ِ
تاریخـی واژه را
کتـاب ،کـه در ایـن مجموعـه ترجمه شـده اسـت ،ریشـهها و بسـترهای
ِ
آشـکار
نهـای فرانسـوی ،انگلیسـی و آلمانـی بررسـی میکنـد و بـه تفاوتهـای
در زبا 
ِ
معنای ِـی آن اشـاره مینمایـد .ایـن درآمـد ،بـرای کسـی کـه بخواهـد اطالعاتـی ابتدایـی
ـوم تمـدن بـه کـف آورد ،بسـیار مفیـد واقـع خواهـد شـد.
در بـارۀ پیچیدگ 
یهـای مفه ِ

ـناس
دوم ایـن مجموعـه را آر پـاد ساکولسـایی نوشـته اسـت .ایـن جامع هش ِ
مقالـۀ ِ
شناسی تاریخی تخصص دارد ،در
مجارستانی ،که در نظریههای اجتماعی و جامعه
ِ
مفهومی این واژه میپردازد .مقالۀ او به سبک و
«تمدن و سرچشمههای آن» به بنیادهای
ِ

اجتماعی بشری،
حیات
سیاقی بسیار متفاوت از باودن ،نشان میدهد کدام نیازها در
ِ
ِ

ـونت
منجر به
پروراندن این مفهوم شـده اسـت .ساکولسـایی میگوید هر فرهنگی خش ِ
ِ
خشونت خارجی فائق آمد؟
بین اعضای خود منع میکند،اما چگونه باید بر
ِ
داخلی را ِ
1. Bowden, B. (2013). Civilization and war. Edward Elgar Publishing.
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کتاب
«آرمان تمدن :منشأها ،معناها و اشارات» ترجمۀ فصل دوم از
مقالۀ اول
ِ
ِ
ـوری تمـدن :تکام ِـل ایـدهای امپریالیسـتی اسـت.
نـام امپرات ِ
مفص ِـل ِب ِـرت بـاودن ،بـه ِ
بـاودن اس ِ ُ
ـگاه وسـترن سـیدنی اسـت کـه سالهاسـت دربـارۀ تمـدن
ـرکار دانش ِ
ـتاد پ ِ
سـال  2009بـه
ـوری تمـدن ،کـه در ِ
ـاب امپرات ِ
و تحلی ِـل تمدنـی مینویسـد .عالو هبـر کت ِ
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نشـمول برای مسـئلۀ
 یافتن راهحلی عمومی و جها 
تمدن تالشـی بوده اسـت در
ِ
جهت ِ

مانند مرز ،موهبت و مکانیس ِـم قربانی میپردازد و
خشـونت .ساکولسـایی به مفاهیمی ِ
یشـود،
ـرز میان خـودی و بیگانه گم م 
میگو یـد نقطـۀ فروپاش ِـی نظـم ،یعنـی جایـی که م ِ
ـان خودی و
محـل وق
مرز می ِ
ـوع شـدیدترین خشونتهاسـت .بنابراین فرهنگها ،هرگاه ِ
ِ ِ
مرز
ناخـودی از میـان مـیرود ،بـا اسـتفاده از سـازوکارهای گوناگونـی مانن ِـد قربان 
یکـردنِ ،
نگاه غربیها ،مرزی
یسـازند .ساکولسـایی معتقد اسـت
جدیدی را م 
مفهوم تمدن در ِ
ِ

کتاب ادوارد تیریاکیان و
بود که بعد از
ِ
تضعیف مسـیحیت سـاخته شـد .این مقاله از ِ
تحلیل تمدنی انتخاب شـده اسـت.
نام بازاندیشـی در
ِ
سـعید امیرارجمند به ِ

ـوان سـومین مقالـۀ ایـن
ـورد تمد 
«برخ ِ
نهـا ،مدلـی بـرای توسـعۀ تاریخـی» عن ِ

مجموعه است .گریگوری ِم ِلیوئیش ،نویسندۀ مقاله ،استاد سابق تاریخ و سیاست
مقاالت او نیز به جامعۀ اسـترالیا
اکثر کتابها و
ـگاه
ِ
در دانش ِ
ِ
ملبورن استرالیاسـت و ِ

فهـم هانتینگتـون از
ـائل ایـن کشـور اختصـاص دارد .او در ایـن مقالـه ،بـا نق ِـد ِ
و مس ِ

واژۀ تمـدن ،ادعـا میکنـد هانتینگتـون خصوصیاتی را به تمدنها نسـبت داده اسـت
تهـا دارای آن بودهانـد :انسـجام و یکپارچگـی،
ـورت تاریخـی دولت-مل 
کـه بـه ص ِ
یهـای سیاسـی و عالقـۀ روزافـزون بـه
نیـروی نظام ِـی متشـکل ،مرک ِـز واح ِـد تصمیمگیر 
ً
نهـا غالبـا کلیتهایـی رقیق و نامنسـجم بودهاند که
سـتیز و منازعـه .در مقابـل ،تمد 
دل خود جای میدادند .ملیوئیش
ـکال بسـیار گوناگونی از
زندگی اجتماعی را در ِ
اش ِ
ِ

مثل توپ بیلیارد هسـتند :سـخت و نفوذناپذیر
میگو یـد از نظ ِـر هانتینگتـون تمدنها ِ
ً
ـال برخـورد بـا یکدیگـر؛ امـا ا گـر بـا دیـدی تاریخـی سـراغ تمدنهـا برویـم،
و دائمـا در ح ِ
ْ
اعتقادات رنگارنگ بوده اسـت
گهـا و
تمدنی ملغمهای از فرهن 
خواهیـم دیـد کـه هـر
ِ
ً
و عمال آن تمدنهایی که هانتینگتون از آنها دم میزند ،در هیچکجای تاریخ پیدا

تحلیل تمدنی
کتاب بازاندیشـی در
نم 
عنوان یکی از فص ِ
یشـود .ایـن مقالـه نیـز به ِ
ـول ِ
ِ
بـه چـاپ رسـیده و از آنجـا بـرای ترجمـه انتخاب شـده اسـت.

ـاب کریسـتینا ُرخـاس بهنـام
ـش چهـارم ایـن مجموعـه بخشـی از مقدمـۀ کت ِ
بخ ِ

ـرن نوزدهـم اسـت .ایـن بخش،
تمـدن و خشـونت :رژی مهـای بازنمایـی در کلمبیـای ق ِ

جهـان سـوم اسـت.
نهـای تمدنـی و خشـونت در
پرداخـت بـه مسـئلۀ توأمان ِـی گفتما 
ِ

ـوان تمـدن ،کشـورهای اروپایـی دسـت بـه تجاوزهـا
رخـاس معتقـد اسـت ز ی ِـر عن ِ
و سـلطهگریهای بیماننـدی در سراس ِـر جهـان زدهانـد و اکنـون بایـد پرسـید ایـن
خشـونت در چـه گفتمانهایـی و بـه چـه صـورت نهادینـه و توجیـه میشـده اسـت.

تسـلط ایـن
ـب تمـدن میدانسـتند و
رخـاس معتقـد اسـت اروپای 
ِ
یهـا خـود را صاح ِ

ـام جهـان را بـا چشـمی اروپایـی ببینیـد و دربـارۀ آن
دیـدگاه باعـث شـده بـود تـا تم ِ
قضـاوت کننـد .ایـن نـگاه بـه جهـان ،بهخوبی بـا منافع قـدرت همآوا میشـد و نتیجۀ
ِ
جهـان سـوم بـود.
در
داری
ه
ـرمای
ـترش س
ِ
آن فراین ِـد ایدئولوژ یـک و خشـونت ِ
بار گس ِ
سنت جامعهشناختی»
«تحلیل تمدنی،
مقالۀ ادوارد تیریاکیان به نام
نوسازی ِ
ِ
ِ
همـراه سـعید
پنجمیـن بخـش از ایـن مجموعـه مقـاالت اسـت .تیریاکیـان کـه بـه
ِ

امیرارجمنـد ،کتـاب بازاندیشـی در تحلی ِـل تمدنـی را تدو یـن کـرده اسـت ،یکـی از

کثـرت معنایـی و
ـوم تمـدن ،اگرچـه دارای
ِ
جامعهشناسـانی اسـت کـه میگو یـد مفه ِ

یتـوان در موقعیتهایـی
ـام درونـی اسـت ،هنـوز بالاسـتفاده نشـده اسـت ،بلکـه م 
ابه ِ
کـه واحدهـای تحلیل ِـی دیگـر ناکارآمدنـد ،از آن بهـره بـرد .تیریاکیـان میگویـد مـا در

فراگیـر
جهـان
لهـای جامع هشـناختی بی ِـن واح ِـد تحلیل ِـی دولت-ملـت و
تحلی 
ِ
ِ
انسـانی ،نیازمن ِـد واح ِـد تحلیل ِـی بینابینـی هسـتیم .نظر یـۀ نظامهای جهانـی یا نظریۀ
حد وسـطی را بـه وجود بیاورند ،امـا تمدن نیز از
جهان 
یشـدن تلاش کردهانـد تـا چنین ِ

تاریخی
دادن این قابلیت ،تیریاکیان مطالعۀ
این قابلیت برخوردار است .برای نشان ِ
ِ
طـول تاریـخ
مفصلـی را در بـارۀ تمـدن در جامعهشناسـی انجـام میدهـد .تمـدن در ِ
ِ
جامعهشناسـی ،واژهای حاشـیهای و نهچنـدان مؤثـر بـوده اسـت؛ بااینحـال میتـوان
سـه نسـل از متفکـران را نـام بـرد کـه بـه انحـای مختلـف بـه ایـن واژه و داللتهـای آن
ـت وبـر بـه این مسـئله
اندیشـیدهاند .در بی ِـن «کالسـیک»های جامعهشناسـی ،پرداخ ِ
ً
شناسی تطبیقیاش بیشترین اهمیت را دارد ،هرچند دورکیم و مخصوصا
در جامعه
ِ
میانـی جامعهشناسـان
مارسـل مـوس نیـز بـه ایـن مفهـوم توجـه داشـتهاند .در نس ِـل
ِ

هدنروآدرگ ۀمدقم

نظـری رخـاس بـرای
ـوان «تمـدن بهمنزلـۀ تار یـخ» ترجمـه شـده اسـت ،تمهی ِـد
کـه بـا عن ِ
ِ
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لهـای پیتر یـم سـوروکین ،نور بـرت الیاس و بنجامین نلسـون مواجه میشـویم
بـا تحلی 
ً
آثار هانتینگتون و آیزنشـتات بیشـترین اهمیت
و نهایتا در
ِ
معاصران جامعهشناسـی ِ
میراث این جامعهشناسـان،
ـات خود دربارۀ
ِ
را داشـتهاند .تیریاکیـان ،پـس از توضیح ِ
پیـش روی
مسـائل و موضوعاتـی را مطـرح میکنـد کـه از نظ ِـر او چالشهـای
ِ
کتـاب
یشـود .ایـن مقالـه نیـز از
دوران معاصـر محسـوب م 
جامعهشناس ِـی تمدنـی در ِ
ِ

بازاندیشـی در تحلی ِـل تمدنـی برگز یـده شـده اسـت.

اسـتاد
ششـمین مقالـۀ ایـن مجموعـه نوشـتۀ مهـدی مظفـری اسـت .مظفـری
ِ
یتـوان
ـوس دانمـارک اسـت .او در «آیـا م 
ـوم سیاسـی در دانش ِ
ـگاه آره ِ
بازنشسـتۀ عل ِ

ذهـن
تمدنـی زوالیافتـه را بازسـازی کـرد؟» بـه دنب ِ
ـال کنـکاش در سـؤالی اسـت کـه ِ
ـمندان مسـلمان را در سـدۀ اخیر به خود مشغول کرده
بسـیاری از نویسـندگان و اندیش
ِ
ـات اولیـۀ مقالـۀ خـود را بـه بحـث
اسـت .همچـون دیگـر مقال ههـا ،مظفـری نیـز صفح ِ
گوناگون این واژه اختصاص داده اسـت؛ عالوهبراین کوشـیده اسـت
دربارۀ معناهای
ِ
ـاط تمـدن» یـا «احیـای تمـدن» را نیـز روشـن کنـد.
تـا معنـای چیزهایـی مانن ِـد «انحط ِ
ـوان نمونـۀ مطالعـۀ خـود
پـس از ایـن بح ِ
ـدن اسلامی را بهعن ِ
ـث مفهومـی ،مظفـری تم ِ
انحطـاط
ـف اسلامی دربـارۀ
انتخـاب کـرده و بـا ط
ِ
ـران مختل ِ
ـرح اجمال ِـی نظ ِـر متفک ِ
ِ
بازسـازی آن را بررسـی کرده اسـت .مهدی مظفری
احتمالی
تهـای
ایـن تمـدن ،حال 
ِ
ِ
ـال رواب ِـط بینالملـل در سـال  1998بـه چـاپ
ایـن مقالـه را در یکـی از شـمارههای ژورن ِ

رسـانده اسـت.

هفتمیـن و آخریـن مقالـۀ کت ْ
اسـتاد
ـاب نوشـتۀ حمیـد دباشـی اسـت .دباشـی
ِ
جهـان
بهـای متعـددی دربـارۀ ایـران و
ـگاه کلمبیاسـت کـه کتا 
شناخت هشـدۀ دانش ِ
ِ
ـگاه پسااسـتعمارگرایانۀ خـود در مقالـۀ «بـرای آخریـن بـار،
اسلام نوشـته اسـت .او بـا ن ِ
ـتعماری آن وارد کـرده
تمـدن» نق ِـد کوبنـدهای بـه تمـدن و نتایـج خشـونتبار و اس
ِ
ِ
ـوم تمـدن و چنگزدن بـه تحلیلهای
ه
مف
ـارۀ
ـور دو ب
اسـت .دباشـی معتقـد اسـت ظه ِ
ِ
ـتعماری غـرب در جهانی اسـت که
چیرگی اس
تمدن ْـی تالشـی مذبوحانـه بـرای حف ِـظ
ِ
ِ

ـرل غـرب رهیـده اسـت .دباشـی ،با بازگشـت بـه دورهای که بـرای اولینبار
دیگـر از کنت ِ

هویتـی خـود
اهمیـت
ـور سـرمایهداری ،کـه مسـیحیت
ِ
دارد .در واقـع ،در جه ِ
ـان نوظه ِ
ِ
جمعـی جدیـدی
ـت
را علیالخصـوص بـرای بورژواهـا از دسـت داده بـود ،تمـدن هو ی ِ
ِ

یسـاخت کـه توجی هگ ِـر سـلطهطلبیهای ایـن مـردم بـود .دباشـی معتقـد اسـت در
م 

جدیـد
ـرات اقتصـادی و اجتماع ِـی اخیـر و در صورتبندیهـای
گردونـۀ مر 
ِ
ـار تغیی ِ
گب ِ
تهـای مبهمـی مث ِـل تمـدن جایـی نخواهـد داشـت ،بلکـه
کار و سـرمایه ،نهتنهـا کلی 
تهـا نیـز ضعیـف و ضعیفتـر
واحدهـای بسـیار مسـتحکمتری مث ِـل دولت-مل 
خواهـد شـد .بنابرایـن مـا بایـد هرچـه سـریعتر خودمـان را بـرای دورانـی آمـاده کنیـم کـه

کتـاب
یشـود .مقالـۀ دباشـی آخریـن مقالـۀ
از هـر لحـاظ «پسـاتمدنی» محسـوب م 
ِ
بازاندیشـی در تحلی ِـل تمدنـی بـوده اسـت.

علـوم انسـانی
ـتان نش ِـر
ِ
ـان ایـن مقدمـۀ کوتـاه الزم اسـت از دوس ِ
در پای ِ
ترجمـان ِ

ـازی ایـن مجموعـه مقـاالت
کـه در مراح ِـل مختل ِ
ـف انتخـاب ،ترجمـه و آماد هس ِ

کمـک کردهانـد تشـکر کنـم؛ بیـش از همـه ،از سـیدعلی تقوینسـب ،کـه عالوهبـر
ـت ترجمـۀ دو مقالـه را نیـز بـه عهـده گرفـت .و در ادامه
همفکر 
یهـای ارزشـمند ،زحم ِ
حمایت
از مرتضی روحانی و سـیداحمد موسـوی خوئینی سپاسـگزارم که از این کار
ِ
فـراوان کردنـد .عطـاءاهلل بیگدلـی مجموعـۀ ارزشـمندی از جسـتوجوهای خـود در
ایـن زمینـه را در اختیـارم قـرار داد و سـجاد سـرگلی متنهـا را ،بـا وسـواس ،ویراسـتاری
متفکران جدیدی را در این زمینه به من شناسـاند و مرتضی
کرد .سیدسـاالر کاشـانی
ِ
منتظریمقـدم و سیدمحسـن شـجاعی مقـاالت را ،پیـش از ایـن ویراسـت ،بـرای
نهـا هسـتم.
ـک همـۀ آ 
ـار اینترنتـی آمـاده کردنـد؛ ق
ـدردان کم ِ
ِ
انتش ِ
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هویـت
رفتـن
ِ
ـوم تمـدن رایـج شـد ،نشـان میدهـد تقارنـی بی ِـن ازمیان ِ
اسـتفاده از مفه ِ
«تمـدن غربـی» وجـود
ـت جدیـدی ذی ِـل
ـور هو ی ِ
ِ
ـیحی کشـورهای اروپایـی و ظه ِ
مس ِ
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ً
اتالف وقت نیست.
مطالعۀ
تاریخ واژهها ابدا ِ
ِ

نوع تازهای از تاریخ
لوسین فورِ ،

ـتلزم مطالعـه ،وصـف
تمـدن فاکتـی اسـت مث ِـل همـۀ فاک 
تهـای دیگـر ،مس ِ
و شـرح.

تاریخ تمدن در اروپا
فرانسوا گیزوِ ،

احیای «تمدن»

ً
ـزار توصیـف و توضیـح
ـورت جمـع آن ،تمد 
اخیـرا ،واژۀ تمـدن و ص ِ
نهـا ،بـه منزلـۀ اب ِ
ِ
ِ
امتیاز از دسـترفتۀ خود را بازیافته اسـت .نشـان خواهم
ـازوکار جهان ،بخشـی از
س
ِ
ِ
ـورت جمـع آن همچنـان بـه شـیوههای گوناگونـی تعبیـر
داد کـه واژۀ تمـدن و ص ِ
ِ
یشـود و در زمین ههـای متعـددی بـه کار مـیرود .در واکنـش بـه احیـای دوبـارۀ ایـن
م 

ـوان ابـزاری تحلیلـی ،این جسـتار از «ایدۀ تمدن» اسـتفادۀ گسـتردهای
واژه و نیـز بهعن ِ
ـت جهـان شـرح دهـد.
خواهـد کـرد تـا فراین ِـد مشـخصی را در تار یـخ و سیاس ِ
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نطـور کـه توضیـح خواهـم داد ،چنیـن کاری ایـدۀ تمـدن را هـم بـه مثابـۀ یکجور
هما 
ـت نهایـی لحـاظ خواهـد کـرد .بهعالوه،
فراینـد و هـم بهمنزلـۀ نوعـی مقصـد یـا وضعی ِ
ـنگ محکـی تطبیقـی بـه کار خواهـم بـرد کـه خـودش را در
ـان تمـدن را همچـون س ِ
آرم ِ
یسـازد .ایـدۀ تمـدن در ایـن مقالـه ،هـم مفهومـی
ـتاندارد تمـدن» ظاهـر م 
ـکل «اس
ِ
ش ِ
کلیـدی اسـت و هـم شـمایی وسـیع کـه در بط ِـن کار جـاری اسـت .بر سرچشـمههای
ـورت جمـع آن ،مـروری جامـع
تکاملـی و معناهـای تثبی 
تشـدۀ واژۀ تمـدن و ص ِ

ـاختن بنیـادی اسـت کـه
ـدوکاو واژهشناسـانه ،س
خواهـم کـرد 1و هدفـم در ایـن کن
ِ
ِ

موضوعـات
شهـا بتوانـد بـر آن تکیـه کنـد .از ایـن گذشـته ،کوشـیدهام تـا
بقیـۀ پژوه 
ِ
نهـا ارجـاع میدهد روشـن کنم و سـامان ببخشـم.
کلیـدیای را کـه ایـن مطالعـه بـه آ 
مدنظـر قـرار دهیـم کـه در آن واژۀ تمـدن یـا دیگـر
در اولیـن گام بایـد شـرایطی را ِ
نهـای فرانسـوی و انگلیسـی و آلمانـی کاربـرد پیـدا کـرده
لهـای زبانـیاش در زبا 
معاد 
دلیل این واقعیت
اسـت .به چند دلیل این سـه زبان از همه برجسـتهترند؛ حداقل به ِ
ـرون هجدهـم و نوزدهـم بیشـترین تفـوق را
کـه ایـن سـه ز بـان در دیپلماس ِـی ارو پـای ق ِ
آرمـان آن بـه اندیشـۀ
ورود کلمـۀ تمـدن و
داشـتهاند .همیـن دوره مصـادف اسـت بـا ِ
ِ
ً
اروپایـی .در آن دوران ،فرانسـوی احتمـاال گسـتردهترین زبانـی بـود کـه مـردم در اروپـای
مسـلط عصـر بود و
ـدرت
ِ
ـان ق ِ
غر بـی بـا آن تکلـم میکردنـد .در عی ِـن حـال انگلیسـی ز ب ِ

ـار
آلمانـی هـم بـه دلی ِـل شـبکۀ گسـتردۀ رواب ِـط دیپلماتیکـی کـه والیتهـای آلمانیتب ِ
رنگارنگ را به هم وصل میکرد ،بسـیار پرکاربرد بود .بهعالوه ،فرانسـوی از این جهت
شـایان
تحـول
هـم مهـم اسـت کـه اولیـن زبانـی اسـت کـه واژۀ تمـدن در آن ظاهـر شـد.
ِ
ِ
انگلیسـی آن به ظهور
کاربرد
توجه بعدی وقتی رخ داد که با فاصلۀ کوتاهی تمدن در
ِ
ِ
ِ
ً
رسید .معلوم نیست که آیا این واژه از فرانسوی به انگلیسی راه یافت یا اینکه مستقال
فرانسـوی
حامل معنایی شـد که به معنای
در ایـن ز بـان ایجـاد گردیـد ،ولـی بههرحـال
ِ
ِ
ً
واژه بسیار نزدیک بود .اما احتماال جالبتر از همه ،ترجمۀ تاحدی گیجکنندۀ کلمه

آلمانی کولتور 2شـد.
مفهوم
متضاد
کل زیرمجموعـه یـا به عبارتی،
ِ
ِ
ِ

ـت اسـپانیاییها نیز نقشـی
در ادامه خواهد آمد که کش ِ
ـف دنیای جدید 3به دس ِ

ـان تمـدن شـد .بـا
گیری رخدادهایـی داشـت کـه منجـر بـه تول ِـد آرم ِ
برجسـته در شـکل ِ
ـش واژۀ
یشـود گفـت کـه قدر 
ـرار معلـوم م 
ایـن حـال ،از ق ِ
تهـای اروپایـی در برهۀ پیدای ِ
ـال زوال محسـوب میکردنـد .در ایـن
تمـدن ،اسـپانیا و پرتغـال را امپراتور یهایـی در ح ِ
شهـای آمر یـکا اسـتقالل خـود را بـه چنـگ آورده
زمـان چنـد وقتـی بـود کـه عمـدۀ بخ 
امپریالیسم
اول
دوم امپریالیسم از سوی فرانسویها و انگلیسیها ،از
بودند.
موج ِ
ِ
موج ِ
ِ
ِ
4
سهـای فراوانـی آموختـه بـود ،بـا ایـن حـال ،آنتونـی پا گـدن ایـن دو
اسـپانیاییها در 
مرحلۀ امپریالیس ِـم اروپایی را اینطور توصیف میکند« :مجزا ،با سرگذشـتی مسـتقل
ای
از هـم» 2.در زبا 
نهـای آلمانـی و هلنـدی و ایتالیایـی واژۀ تمـدن بـا تعبی ِ
ـرات منطقـه ِ
مقصود مشـابهی را میرسـاندند ،اما هنـوز چندان بـا آرمانهای
دیگـری مواجـه بـود کـه
ِ
5
فعل ِبشهافن 6ساخته
تمدن همساز نشده بودند .در دانمارک ِ
اسم بشهافینگ بر پایۀ ِ

ـور گسـتردهای بـه معنـای باادبـی ،تنز یـه و مدنیـت بـه کار میرفـت .در
شـده بـود و ب هط ِ

یتـوان پیـدا کـرد،
ـار دانتـه م 
عی ِـن حـال در ایتالیـا هـم کلمـۀ سـیویلتا   7چنا 
نکـه در آث ِ
ـوان کلمـه و
دیرزمانـی بـود کـه در ایـن زبـان جاگیـر شـده بـود 3.اهمی ِ
ـت تمـدن هـم بهعن ِ

گیری
ـش کلیـدیای کـه سـه زب ِ
ـان برت ِـر ارو پـای غربـی در شـکل ِ
هـم بهعنـوان آرمـان و نق ِ
ً
نونیسـته 8هویداسـت« :سراس ِـر
آن ایفـا کردنـد در جملـۀ نسـبتا گیرایـی از امیـل ِب ِ
ـری دنیـای غـرب پیوسـته اسـت
تار ی ِـخ اندیشـۀ مـدرن و اصلیتریـن دسـتاوردهای فک ِ
1. Zivilisation
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ً
1
طنین کاملا متفاوتی پیدا کرد و در
آلمانی تمدن
و ایـدۀ تمـدن بـه آلمانـی اسـت .واژۀ
ِ
ِ

23

24
راه ناهموار تمدن

مشـترک
دارایـی
جـزء
ِ
دهی چنـد ده کلمـۀ حیاتـی کـه هم هشـان ِ
ِ
بـا ابـداع و سـامان ِ
جنـگ جهانی،
نهـای ارو پـای غربیانـد ».تمـدن یکـی از ایـن کلمـات اسـت 4.دو
زبا 
ِ
ـود بـزرگ همـه دسـت بـه دسـت هـم دادنـد تـا ایـدۀ تمـدن را از پایبسـت ویـران
رک ِ
ـش عمـدهای از ایـن قـرن ،تمـدن دیگـر یکـی از آن کلمههـای
کننـد .بنابرایـن بـرای بخ ِ
پدیدآمدن
شـاهد
رغم ایـن ،در سـالهای میانی قرن،
ِ
ِ
حیاتـی بـه نظـر نمیرسـید .علی ِ
قلـم تاریخنـگاران و
ـقوط تمد 
چنـد مطالعـۀ جامـع در بـارۀ ظهـور و س ِ
نهـای اصلـی بـه ِ

ـان برجسـته بودیم .در سالهای دهۀ  1980نیز مطالعۀ
جامعهشناسـان و انسانشناس ِ
ـتاندارد تمـدن» در جامعـۀ بینالمللـی بـه چـاپ رسـید 5.ایـن
عمـدهای در بـارۀ «اس
ِ
فرارسـیدن
پژوهـش در عی ِـن حـال مطالعـۀ تاریخ ِـی بسـیار گسـتردهای نیـز بـود .امـا بـا
ِ
اصلـی حوزههـای
ـان
سـالهای پایانـی قـرن ،ایـن سـبک از تحقیـق دیگـر در جر ی ِ
ِ
یشـد.
پژوهشـی ب هنـدرت دیـده م 

نهـا را به خود مشـغول کرده اسـتِ ،تز «برخـورد تمدنها»ی
اث ِـر معاصـری کـه ذه 

سـاموئل هانتینگتـون اسـت 6.ایـن تـز بـه احیـای حـوزۀ مطالعات ِـی مشـروع و ارزنـدهای

توجه
ـام بـیدر و پیک ِـر
کمـک کـرد کـه م 
«مطالعات تمدنـی» را بر آن گذاشـتِ .
ِ
یشـود ن ِ
جنگ
دوران پس از
سیاسی بینالمللی در
روابط
عمومی گسترده به این تز و
ِ
اتمسفر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

تروریسـم بنیادگرا
روزافزون
کنار تهدیدهـای
ِ
ِ
سـرد کـه ایـن تـز در آن متولـد شـده بـود ،در ِ
تعبیر تمدن(ها) ،بیش از هر
مباحث طوالنی و شـدیدی را دامن زد که به رواج دوبارۀ
ِ
ِ
ِ
ـت جهانی ،کمک کرده اسـت.
ـرو سیاس ِ
جـای دیگـری در قلم ِ
علیرغ ِـم اینکـه هانتینگتـون یکـی از جدیتریـن مشـارکتکنندگان در ایـن
ـف بسـیار مختصـری از ایـن واژه ارائـه میدهـد کـه
بحـث بـوده اسـت ،تار یـخ و تعر ی ِ
دسـت
ـوان نقطـۀ مقاب ِـل بربریـت ،بـه
اینگونـه شـروع م 
ِ
یشـود« :ایـدۀ تمـدن بهعن ِ
ـرن هجدهـم بسـط یافـت و معلـوم اسـت کـه متمدنشـدن
ـوی ق ِ
متفک ِ
ـران فرانس ِ

گیـرودار تکام ِـل
نبـودن بـد ».هانتینگتـون اذعـان میکنـد کـه در
خـوب بـود و نامتمد 
ِ
صـورت جمـع
ـورت مفـرد و تمدنهـا بـه
ِ
ـرد تمـدن در ص ِ
ایـن مفهـوم تمایـزی بیـن کار ب ِ
کتـاب اوسـت.
ـورت جمـع واژه اسـت کـه موضـوع
بـه وجـود آمـده اسـت و ایـن ص ِ
ِ
ِ
ِ

