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تمـدنمفهومـیاسـتدردسرسـاز.هیچکـسنمیدانـدایـنواژۀپرشـکوهواسـرارآمیز
دقیقـًاچیسـتوبـهچـهچیـزیداللـتدارد.بـههمیـنعلتهرکسخواسـتهاسـت
ایـن و بـهدسـتدادهاسـت ازآنتعريفـی کنـد،الجـرم ایـنمفهـومبحـث دربـارۀ
يـِفنـوبهنـوبـهابهـاِمایـنمفهـومبیشـتردامـنزدهاسـت.واژۀتمـدنسرگذشـِت تعار
عجیبـیدارد؛تـاآنجـاکـهمیدانیـم،ایـنواژهاولینبـاردرنیمۀدوِمقـرِنهجدهم،در
مـاپديدارشـدهاسـت.دربارۀ چنـدمتـِنفرانسـوی،درمعنایـینزديـکبـهفهـِمامـروِز
امـا کـردهاسـت،هنـوزاختالفاتـیوجـوددارد. کـهواژهراجعـل اولیـننويسـندهای
کـهعمـِرایـنواژهبیـشاز۲۵0سـالنیسـت.بااینحـالدر بههرحـال،روشـناسـت
طـوِلایـنعمـِرنهچنـدانبلنـد،معناهـاوداللتهـایبسـیاریبـهخـودگرفتهاسـت
گونـیبهکاررفتهاسـت؛عالوهبرایـن،تداعیهایاخالقِی ودرتضـادبـامفاهیـِمگونا

رنگارنگـیداشـتهاسـت.
بـرایعـدهای،تمـدندرشـکِلکلمـهایمفـرد،بـهمعنـایوضـِعغایـِیتعالـِیبشـر
کهدرمقابِل»بربريت«،»خشونت«،»بدويت«و»طبیعت« مطرحبودهاست،وضعیتی
قرارداشتهوعمومًااروپایغربی،وبعدًاآمريکایشمالی،مرکزوتجلیگاِهآنمحسوب
شـدهاسـت.درایـننـگاه،تمـدننوعـیمعیـاريـاآرماِناخالقیاسـتکـهجوامـعوافراد،
گذرانـدِنمراحلـیازتکامـلوپیشـرفت،بـهآننائـلمیشـوند.تمـدْننقطـۀآخـِر بعـداز

پیـکاِنتکامـِلبشـریاسـت،پیکانـیکهدرسـِرديگِرآنبربريتنشسـتهاسـت.

گردآورنده مقدمۀ
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ازنويسـندگان،تمـدن،بهعنـواِنسـرجمِعزندگـِیمـدرنرا بـرایدسـتۀديگـری

وشـهری،هممعنـای»فسـاد«و»تفرعـن«و»ابتـذال«بـودهاسـتودرمقابـِلصفـاو
صداقـتوصمیمیـتگذشـتههاقـرارگرفتـهاسـت؛وبدینترتیـب،مفهـوِممثبـتو
گـوارتبدیـلشـدهاسـت.جـدایازایـننوسـانبیـِن آرمانـِیآنبـهمفهومـیمنفـیونا
معناهـایمثبـتومنفـی،تمـدندرنوشـتههایبرخـیازتاريخنـگارانوفیلسـوفاِن
کـهدرصـورِتجمـِعآناهمیـتداشـتهاسـت.آنهـا تاريـخ،نـهدرصـورِتمفـرد،
کـهقـراربـودتوضیحدهنـدۀ عمومـًاتمـدنرانوعـیواحـِدتحلیلـیفـرضمیگرفتنـد
کـهواژههایـیمثـِل»دولت-ملـت«،»فرهنـگ«،»جامعـه«و»دیـن« چیزهایـیباشـد
نمیتوانسـتتوضیحـشدهـد.طبـِقایننگاه،تاريِخبشـريتراتمدنهایگوناگون
خـود اوج بـه دورهای در شـدهاند، متولـد روزی کـه تمدنهایـی بودنـد، سـاخته

رسـیدهاند،وباالخـرهزواليافتـهوقـدرِتخـودراازدسـتدادهومردهانـد.
از بیـش آن، بـه مربـوط کردارهـای و گفتارهـا و تمـدن زندگـِیغیراروپاییهـا، در
پـاوآمريـکاتوأمـانبـودهاسـت. ِکاسـتعماروسـلطۀارو هـرچیـزبـافراينـِدتلـخودردنـا
آفريقاییهـا،هندیهـا،بومیـاِنآمريـکاومیلیونهـاانسـاِنديگردرگوشـهوکنـاردنیا،در
پیـچوتـاِب»فراينـِدمتمدنشـدن«بـهبردگـیگرفتهشـدند،ياسـاماِنزندگِیسـنتِیخود
رازیـِرتهديـِدلولههـایتـوپوتفنـگازدسـتدادند،معادنومحصوالتشـانبرایدهها
سالبهشکِلسیستماتیکغارتشدونهايتًافقیروفرودستوپريشان،والبته»هنوز
نامتمـدن«رهـاشـدند.بـرایاینمردم،برخـالِفنخبگاِناروپایـی،تمدننقطۀمخالِف

خشـونتوجبـرنبـود؛بلکـهبرعکـس،تمـدنوخشـونتدورویيـکسـکهبودنـد.
تمـدندرذهـنوضمیـِرمـاایرانیـاننیـزبـاایـنبیـموامیدهـاهمـراهبـودهاسـت.
دسـتهایازمتفکـراِنمـا،کـهامروزهباناِمعمومی»منورالفکرها«آنهارامیشناسـیم،
آرمانـی را تمـدن آنهـا بودهانـد. آن اخالقـِی مثبـِت معنـای بـه تمـدن دلمشـغوِل
مـابـرایرهایـیازانبـوِهمشـکالتشبايـدبـهآنبپیونـددواز کشـوِر کـه میدانسـتند

درآيـد. »بیتمدنـی« و »بیتربیتـی«
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عمومـِیمـاازتمـدننیـزتغییـرمیکنـد.درایـنبرداشـِتجديـد،متفکـراِنمختلـف
از امـروز کـه بودهايـم باشـکوه تمدنـی دارای ایـن از پیـش مـا کـه میشـوند معتقـد
دسـترفتـهاسـتومريـضوکمتـوانشـدهوبـه»انحطـاط«افتادهاسـت.نشـانۀاین
انحطـاطنیـزناتوانـِیسیاسـیونظامـِیمـادربرابـِردولتهـاینیرنگبـازوقدرتمنـِد
کـهسـالبـهسـالتأثیرگـذارِیبیشـتریدرموازنـۀقـواوتصمیمگیریهـا اروپایـیبـود
کـهمـاخـودصاحـِب وسیاسـتگذاریهایملـِیمـاپیـدامیکردنـد.امـاپیشترهـا،
تمدنیبرایخودمانبوديم،هیچکسيارایچنینزورگوییهاییرانداشـت.منظور
ازایـنتمـدِنازدسـترفتْهتمـدِنایـرانباسـتانيـاتمدِناسـالم،يـاهـردویآنهابود.
کهمورِدحمايِتخانداِنسـلطنتِیپهلوی بازگشـتواحیایتمدِنباسـتانِیایران،
يـدوبعدهـادرخـالِل نیـزبـود،بـاانجـاِمپروژههـایباستانشـناختیوتاريخـیآغاز
برنامههاوسیاسـتگذاریهایوسـیِعفرهنگیدنبالشـد.شـايدجشـنهایدوهزار
که وپانصدساله،وتغییِرمبدأتاريخازهجرِتپیامبِراسالم)ص(بهسالیموهوم،
گواهبرایشـدِت پادشـاهِیهخامنشـیانبراینسـرزمینبود،بهترین مثاًلنقطۀآغاِز

يـِمپهلـویبـهتمـدِنایـراِنباسـتانباشـد. توجـِهرژ
کهتمدِنغربرانه کرد نبايددرهمسـايگِیاینفهم،رشـِدجريانیرافراموش
نقطـۀاوِجتکامـِلبشـر،کـهحضیـِضانسـانیتوغـروِبفضایـلمیدانسـت.غرب،
درنـگاِهایـنمنتقـدان،حاصـِلنوعـیانحـرافيـاگمراهـیبـود،يابهتعبیـِرديگرظهوِر
اسـِم»مضل«خداوندپنداشـتهمیشـدودورۀمدرْنتاريکترینومسـمومتریندورۀ

حیـاِتبشـریدرتاريختصویرمیشـد.
مذهبـِی عالیـِق کـه نويسـندگانی و متفکـران پهلویهـا، باسـتانگرایِی برابـِر در
کشـوِر آنهـا بسـطمیدادنـد. را ازتمدنانديشـی پررنگتـریداشـتند،سـبِکديگـری
تمدنیديگر،يعنیتمدِناسـالمی،میدانسـتند،تمدنیکهبرای خودشـانرامیراثداِر
قروِنمتمادی،باشکوهترینتمدِنجهانبودهاستوبهدالیِلگوناگونامروزانحطاطپیدا
 کردهوزیرسلطۀتمدِنجديِدغربیدرآمدهاست.پیداکردِنعلِتانحطاِطتمدِناسالم،
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ماتبدیلشـدهبود،بحثیرا بـرایدهههـا،خـودبـهبحثیدامنهداربیِنمتفکرانکشـوِر

کـههنـوزبـازاسـت:عـدهایمعتقدنـدحملـۀمغولهابـودکهکمـِراینتمدِنپرشـکوه
پايانآنبود؛دسـتۀديگریبهتاريِخفکراهمیِتبیشـتریمیدهند کردوآغاِز راخم
ووروِدفلسـفۀیونانیبهانديشـۀمسـلمانان،ياعرفانزدگیوفقهزدگی،يانبودانديشـۀ
گامبـهگاِمایـنتمـدنمیشـمارند؛عـدۀ سیاسـیرادلیـِلعمـدۀتوقـفوپـسروِی
اسـالمراعلـِتاصلـیمیداننـدو ديگـریدورشـدنازراهوروِشصالحـاِندورۀصـدِر
انگشـِتاتهامرابهسلسـلههایامویوعباسـیوديگرنظامهایسـلطانیوشـاهی
از اسـالمی، تمـدِن انحطـاِط داسـتاِن از روايـِتخـود در نیـز، ديگرانـی و میگیرنـد؛

ترکیبـیازایـندالیـليـادمیکنند.
ایـننگاههـایتاريخـی،درسـالهایاخیـرومخصوصـًا کنـاِر بههرحـال،در
پـسازتجربـۀپیـروزِیانقـالِباسـالمی،دغدغـۀتـازهاینیـزبـهدغدغههـایقبلـی
تمـدِن برنامهریزیشـدۀ و نظاممنـد احیـای يـا تمدنسـازی، اسـت: شـده افـزوده
مـا  کشـوِر گفتوگوهـایداخلـِی پربسـامددر بـهمناقشـهای ایـنموضـوْع اسـالمی.
تبدیـلشـدهاسـت.آيـامیشـودتمدنـیرابـاارادهوبرنامهریـزِیانسـانیسـاخت؟آيـا
میشـودتمدنـیزواليافتـهرادوبـارهاحیاکرد؟عدهایمعتقدندحداقلدرسـطوحی
کردوعدهایديگردمازناممکنبودِن میتوانو»میبايسـت«تمدِناسـالمیرااحیا
چنیـنکاریمیزننـد.مـافکـرمیکنیم،جـدایازاینبحِثرايِج»امـکانوامتناع«،
شايسـتهاسـتبحثـیاخالقـینیـزدرایـنزمینـهبـازشـود.تـالشبـرایتمدنسـازْی
پـروژهای تمدنسـازی آيـا داشـت؟ خواهـد پـی در اخالقـیای پیامدهـای چـه
مـرِز يافـت؟ خواهـد جايگاهـی مـا سیاسـِی مناسـباِت در يـا اسـت؟ غیِرسیاسـی
تمدنسـازیباامپريالیسـمکجاسـت؟میدانیمکهمبارزهباامپريالیسـم،اسـتکبارو
مابعدازانقالِب کشـوِر »جهانخواری«يکیازپايهایتریناصوِلسیاسـِتخارجِی
کـهبسـیاریاز اسـالمیبـودهاسـت،ودرعیِنحـال،تاريـخبـهمـانشـاندادهاسـت
پروژههـایتمدنـی،دیـريـازود،بهرابطهایاسـتعماریوامپريالیسـتیبیـِنمتمدنها
وبیتمدنهـاتبدیـلشـدهاسـت.بههرحـالبـهنظـرمیرسـدجـایبحـِثاخالقـی
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ایـنمجموعـهمقـاالتتـالشکـردهاسـتتـااشـاراتیبـهایـنبحـثنیزداشـتهباشـد.
کـهفراتـررويـم،شـاهِداحیـایدوبـارۀانديشـیدنبـهتمـدندر ازسـطِحایـران
فاریـن مجلـۀ شـمارههای از يکـی در سـاِل۱۹۹۳، در بودهايـم. نیـز جهـان سراسـِر
ديگرشـعلهور کهآتِشبحثدربارۀتمدنهاراباِر پالیسـی۱،مقالهایبهچاپرسـید
علوِم کرد.ناِماینمقاله»برخورِدتمدنها«بودوسـاموئلهانتینگتون،اسـتاِدمشـهوِر
سیاسـیدرآمريـکا،آنرانوشـتهبـود.سـهسـالبعـد،هانتینگتـوننسـخۀمفصلتـری
ازمقالـۀخـودرادرقالـِبکتابـیبـاهمینناممنتشـرکرد.مقالـۀهانتینگتوندراصل
پاسـخیبـودبـهکتـاِبفرانسـیسفوکويامـا،پاياِنتاريخوآخرینانسـان،کهيکسـال
پیش،در۱۹۹۲بهچاپرسیدهبود.هانتینگتونمعتقدبودبرخالِفنظِرفوکوياما،با
فروپاشـِیشـورویوپاياِنجنِگسـرد،تضادوتنازعمیاِنابنایبشـرکاهشنخواهد
يافـت،بلکـهازایـنبـهبعـد،هويتهـایدينـیوفرهنگـیوسیاسـِیانسـانها،کـهاو

نامـشراتمدنهـاگذاشـتهبـود،منشـأبـروِزجنـگوسـتیزخواهـدبود.
کـردهبـود:تمـدِنغربـی، هانتینگتـونجهـانرابـهچنـدتمـدِناصلـیتقسـیم
تمـدِنآمريـکایالتیـن،دنیـایشـرق،دنیـایاسـالموتمـدِنمـادوِنصحـرا.بـهچنـد
کـهدر کشـورماننـِداتیوپـیوهائیتـیواسـرائیلهـملقـِب»کشـورهایتنهـا«دادهبـود
هندوسـتان، ماننـِد کشـورهایی نمیگنجیدنـد. تمدنـی-درستوحسـابی- هیـچ
چین،فیلیپینو...همبودندکهداخِلمرزهايشـان،شـکافهایبزرِگتمدنیوجود
داشـت)مثـاًلمیـاِناسـالموهندوییسـمدرهندوسـتان،میـاِنبوديسـموهندوییسـم
درچین،میاِناسـالموبوديسـمدرفیلیپین(.درذیِلهرتمدِناصلینیزتمدنهای
کاتولیک/پروتسـتان کوچکتـریوجـودداشـت،مثـاًلذیـِلتمـدِنغربـیبـاشـکاِف
کنشهـای افزايـِش ارتباطـات، رشـِد بـا بـود، معتقـد هانتینگتـون هسـتیم. مواجـه
 متقابـلدرسـطِحجهانـی،افزايـِشمنطقهگرایـیدراقتصـادوپـارهایازعوامـِلديگـر،

1. Foreign Policy
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گاهرا آ خودشـان تمدنـِی« »هويـِت بـه روزافزونـی  بهطـوِر جهـان سراسـِر انسـانهای

میشـوندوتـالشمیکننـدتـاازایـنهويـتمحافظتکنندوآنراگسـترشبدهند،
امـانبـوِدامـکاِنهمگراییدرارزشهایفرهنگِیمتفاوِتتمدنهاودرنتیجهتبایِن
هويتهـایتمدنـی،باعـثمیشـودایـنفراينـدمنجـربـهتشـديِدمنارعـاِتتمدنـی
»مرزهـای در درجهـانشـود.هانتینگتـونپیشبینـیمیکـرداصلیتریـنسـتیزها

خونیـِن«تمـدِناسـالمیرویدهـد.
نظريـۀهانتینگتـونرابسـیاریازچهرههـایشناختهشـدۀعلـوِمانسـانیدر
کردنـد.ادواردسـعید،آمارتیـاسـن،دیويـدهـارویوديگـران،هـريـک جهـاننقـد
کمبودهـاوخطـراِتدرپیشگرفتـِنچنیـننظريـهایراهشـدار ازنظـرگاِهویـژۀخـود
وقـِتجمهـوریاسـالمِیایـران،سـیدمحمد دادنـد.درسـاِل۲00۱،رئیسجمهـوِر
ملـل، سـازماِن در خـود سـخنرانِی هنـگاِم را تمدنهـا« »گفتوگـوی خاتمـی،
کـرد.درسـاِل۲00۵نیـز بهمثابـۀجايگزينـیبـرایمفهـوِم»برخـورِدتمدنهـا«معرفـی
نخسـتوزیِراسـپانیا،خـوزهلوئیـسرودريگـززاپاتـرو،ونخسـتوزیِرترکیـه،رجـب
طیـباردوغـان،مفهـوِم»پیماِنتمدنها«رامطـرحکردند.هدفازپیماِنتمدنها
اقدامـاتجهانـیبـرایمبـارزهبـاافراطیگـریودفـاعازتکثـردرجوامـِعبشـریاعـالم
و غربگرایـی ايدئولوژیزدگـی، ابهـام، نیـز دانشـگاهی مباحـِث سـطِح در شـد.
گـونقرار آمريکامحـورِیهانتینگتـوندرنظريـۀبرخـورِدتمدنهـاآمـاِجنقدهـایگونا

گرفـت.
طـِیایـنبحثهـا،دشـوارِیاسـتفادهازمفهـوِمتمـدن،بـاشـدِتهـرچهبیشـتر
کـهدر کسـانیمثـِلدکتـرحمیـددباشـی،درمقالـهای خـودرانشـانداد،چنانکـه
همینمجموعهترجمهشـدهاسـت،گفتندديگروقتآنرسـیدهاسـتکهخودمان
کنیـم.درعیِنحـال،نويسـندگاِنديگـرینیـزتـالش راازدسـِتایـنمفهـومخـالص
کردهانـدتـابـااصـالحوبازتعريـِفایـنمفهـوم،بتواننـدازآندر»تحلیلهـایتمدنـی«
بهـرهببرنـد.درهفـتمقالـهایکـهدراینمجموعهگردآمدهاسـت،تـالشکردهايمتا

توضیـحدهیـم. سـويههایاصلـِیایـنتالشهـارااجمـااًل
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مق مقالۀاول»آرماِنتمدن:منشأها،معناهاواشارات«ترجمۀفصلدومازکتاِب

مفصـِلِبـِرتبـاودن،بـهنـاِمامپراتـورِیتمـدن:تکامـِلايـدهایامپريالیسـتیاسـت.
کـهسالهاسـتدربـارۀتمـدن دانشـگاِهوسـترنسـیدنیاسـت بـاودناسـتاِدُپـرکاِر
کـهدرسـاِل۲00۹بـه کتـاِبامپراتـورِیتمـدن، وتحلیـِلتمدنـیمینويسـد.عالوهبـر
چـاپرسـیدهاسـت،بـاودنکتـاِبتمـدنوجنـگ۱رانیـزدرارتباطباایـنموضوعدر
سـاِل۲0۱۳منتشـرکـردهاسـت.بـاودندرامپراتـورِیتمـدناسـتداللمیکنـدکـهپس
ازتفـوِقآمريـکادرجنـِگسـردومخصوصـًاپـسازحمـالِتيازدِهسـپتامبر،ارجاعبه
يـادشـدهاسـت.اوکـهکتـاِبخـودرابابررسـِیتفصیلـِیمفهوِم تمـدندوبـارهبسـیارز
يـِخاروپـا،ازدورانروشـنگریبـه تمـدنوداللتهـاومعناهـایمختلـفآندرتار
کـردهاسـت،میگويـدتمـدنواسـتانداردهایغربـِیآن،درقرنهـای اینسـو،شـروع
اروپایـی کشـورهای امپريالیسـِم توجیـِه بـرای کثـرًادسـتاویزی ا نوزدهـم، و هجدهـم
درسراسـِردنیـابـودهاسـت؛امـروزنیـز»امپريالیسـِمجديـِد«آمريـکا،دوبـارهایـنواژهرا
کـردهاسـتتـاهمـاناهـداِفقديمـِیسـلطهراپـیبگیـرد.بـاودندرفصـِلدوِم احیـا
کتـاب،کـهدرایـنمجموعـهترجمهشـدهاسـت،ريشـههاوبسـترهایتاريخـِیواژهرا
درزبانهـایفرانسـوی،انگلیسـیوآلمانـیبررسـیمیکنـدوبـهتفاوتهـایآشـکاِر
معنایـِیآناشـارهمینمايـد.ایـندرآمـد،بـرایکسـیکـهبخواهـداطالعاتـیابتدایـی

دربـارۀپیچیدگیهـایمفهـوِمتمـدنبـهکـفآورد،بسـیارمفیـدواقـعخواهـدشـد.
کولسـایینوشـتهاسـت.ایـنجامعهشـناِس پـادسا مقالـۀدوِمایـنمجموعـهراآر
کهدرنظريههایاجتماعیوجامعهشناسِیتاريخیتخصصدارد،در مجارستانی،
»تمدنوسرچشمههایآن«بهبنیادهایمفهومِیاینواژهمیپردازد.مقالۀاوبهسبکو
سیاقیبسیارمتفاوتازباودن،نشانمیدهدکدامنیازهادرحیاِتاجتماعِیبشری،
کولسـاییمیگويدهرفرهنگیخشـونِت منجربهپروراندِناینمفهومشـدهاسـت.سا
 داخلیرابیِناعضایخودمنعمیکند،اماچگونهبايدبرخشونِتخارجیفائقآمد؟

1.  Bowden, B. (2013). Civilization and war. Edward Elgar Publishing.



۱۴

دن
 تم

وار
هم

ه نا
تمدنتالشـیبودهاسـتدرجهِتيافتِنراهحلیعمومیوجهانشـمولبرایمسـئلۀرا

کولسـاییبهمفاهیمیماننِدمرز،موهبتومکانیسـِمقربانیمیپردازدو خشـونت.سا
میانخـودیوبیگانهگممیشـود، میگويـدنقطـۀفروپاشـِینظـم،يعنـیجایـیکهمـرِز
میـاِنخودیو محـِلوقـوِعشـديدترینخشونتهاسـت.بنابراینفرهنگها،هرگاهمرِز
گونـیماننـِدقربانیکـردن،مرِز ناخـودیازمیـانمـیرود،بـااسـتفادهازسـازوکارهایگونا
کولسـاییمعتقداسـتمفهوِمتمدندرنگاِهغربیها،مرزی جديدیرامیسـازند.سا
کیانو کتاِبادواردتیريا کهبعدازتضعیِفمسـیحیتسـاختهشـد.اینمقالهاز بود

سـعیدامیرارجمندبهناِمبازانديشـیدرتحلیِلتمدنیانتخابشـدهاسـت.
ایـن مقالـۀ سـومین عنـواِن تاريخـی« توسـعۀ بـرای مدلـی تمدنهـا، »برخـورِد
گريگوریِمِلیوئیش،نويسندۀمقاله،استادسابقتاريخوسیاست مجموعهاست.
کتابهاومقاالِتاونیزبهجامعۀاسـترالیا کثِر دردانشـگاِهملبورِناسترالیاسـتوا
کشـوراختصـاصدارد.اودرایـنمقالـه،بـانقـِدفهـِمهانتینگتـوناز ومسـائِلایـن
واژۀتمـدن،ادعـامیکنـدهانتینگتـونخصوصیاتیرابهتمدنهانسـبتدادهاسـت
کـهبـهصـورِتتاريخـیدولت-ملتهـادارایآنبودهانـد:انسـجامويکپارچگـی،
نیـروینظامـِیمتشـکل،مرکـِزواحـِدتصمیمگیریهـایسیاسـیوعالقـۀروزافـزونبـه
سـتیزومنازعـه.درمقابـل،تمدنهـاغالبـًاکلیتهایـیرقیقونامنسـجمبودهاندکه
گونیاززندگِیاجتماعیرادردِلخودجایمیدادند.ملیوئیش اشـکاِلبسـیارگونا
میگويـدازنظـِرهانتینگتـونتمدنهامثِلتوپبیلیاردهسـتند:سـختونفوذناپذیر
گـربـاديـدیتاريخـیسـراغتمدنهـابرويـم، ودائمـًادرحـاِلبرخـوردبـايکديگـر؛امـاا
خواهیـمديـدکـههـرتمدنْیملغمهایازفرهنگهـاواعتقاداِترنگارنگبودهاسـت
کههانتینگتونازآنهادممیزند،درهیچکجایتاريخپیدا آنتمدنهایی

ً
وعمال

نمیشـود.ایـنمقالـهنیـزبهعنواِنيکیازفصـوِلکتاِببازانديشـیدرتحلیِلتمدنی 
بـهچـاپرسـیدهوازآنجـابـرایترجمـهانتخابشـدهاسـت.

کريسـتیناُرخـاسبهنـام کتـاِب بخـِشچهـارمایـنمجموعـهبخشـیازمقدمـۀ
تمـدنوخشـونت:رژيمهـایبازنمایـیدرکلمبیـایقـرِننوزدهـماسـت.ایـنبخش،
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مق کـهبـاعنـواِن»تمـدنبهمنزلـۀتاريـخ«ترجمـهشـدهاسـت،تمهیـِدنظـرِیرخـاسبـرای

پرداخـتبـهمسـئلۀتوأمانـِیگفتمانهـایتمدنـیوخشـونتدرجهـاِنسـوماسـت.
تجاوزهـا بـه دسـت اروپایـی کشـورهای تمـدن، عنـواِن زیـِر اسـت معتقـد رخـاس
ایـن پرسـید بايـد کنـون ا و زدهانـد جهـان سراسـِر در بیماننـدی سـلطهگریهای و
گفتمانهایـیوبـهچـهصـورتنهادينـهوتوجیـهمیشـدهاسـت. خشـونتدرچـه
رخـاسمعتقـداسـتاروپاییهـاخـودراصاحـِبتمـدنمیدانسـتندوتسـلِطایـن
اروپایـیببینیـدودربـارۀآن بـاچشـمی را تـاتمـاِمجهـان بـود ديـدگاهباعـثشـده
قضـاوتکننـد.ایـننـگاهبـهجهـان،بهخوبیبـامنافِعقـدرتهمآوامیشـدونتیجۀ

گسـترِشسـرمايهداریدرجهـاِنسـومبـود.  آنفراينـِدايدئولوژيـکوخشـونتباِر
کیانبهنام»تحلیِلتمدنی،نوسازِیسنِتجامعهشناختی« مقالۀادواردتیريا
بـههمـراِهسـعید کـه کیـان تیريا ایـنمجموعـهمقـاالتاسـت. از پنجمیـنبخـش
از کـردهاسـت،يکـی راتدویـن بازانديشـیدرتحلیـِلتمدنـی کتـاب امیرارجمنـد،
کثـرِتمعنایـیو کـهمیگويـدمفهـوِمتمـدن،اگرچـهدارای جامعهشناسـانیاسـت
ابهـاِمدرونـیاسـت،هنـوزبالاسـتفادهنشـدهاسـت،بلکـهمیتـواندرموقعیتهایـی
کیـانمیگويـدمـادر کارآمدنـد،ازآنبهـرهبـرد.تیريا کـهواحدهـایتحلیلـِیديگـرنا
گیـِر فرا جهـاِن و دولت-ملـت تحلیلـِی واحـِد بیـِن جامعهشـناختی تحلیلهـای
انسـانی،نیازمنـِدواحـِدتحلیلـِیبینابینـیهسـتیم.نظريـۀنظامهایجهانـیيانظريۀ
جهانیشـدنتـالشکردهانـدتـاچنینحِدوسـطیرابـهوجودبیاورند،امـاتمدننیزاز
کیانمطالعۀتاريخِی اینقابلیتبرخورداراست.براینشاندادِناینقابلیت،تیريا
يـِخ مفصلـیرادربـارۀتمـدندرجامعهشناسـیانجـاممیدهـد.تمـدندرطـوِلتار
جامعهشناسـی،واژهایحاشـیهایونهچنـدانمؤثـربـودهاسـت؛بااینحـالمیتـوان
کـهبـهانحـایمختلـفبـهایـنواژهوداللتهـایآن سـهنسـلازمتفکـرانرانـامبـرد
انديشـیدهاند.دربیـِن»کالسـیک«هایجامعهشناسـی،پرداخـِتوبـربـهاینمسـئله
درجامعهشناسِیتطبیقیاشبیشتریناهمیترادارد،هرچنددورکیمومخصوصًا
 مارسـلمـوسنیـزبـهایـنمفهـومتوجـهداشـتهاند.درنسـِلمیانـِیجامعهشناسـان
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بـاتحلیلهـایپیتريـمسـوروکین،نوربـرتالیاسوبنجامیننلسـونمواجهمیشـويمرا

هانتینگتونوآیزنشـتاتبیشـتریناهمیت ونهايتًادرمعاصراِنجامعهشناسـیآثاِر
کیـان،پـسازتوضیحـاِتخوددربارۀمیراِثاینجامعهشناسـان، راداشـتهاند.تیريا
روی پیـِش چالشهـای او نظـِر از کـه میکنـد مطـرح را موضوعاتـی و مسـائل
جامعهشناسـِیتمدنـیدردوراِنمعاصـرمحسـوبمیشـود.ایـنمقالـهنیـزازکتـاِب

بازانديشـیدرتحلیـِلتمدنـیبرگزيـدهشـدهاسـت.
ششـمینمقالـۀایـنمجموعـهنوشـتۀمهـدیمظفـریاسـت.مظفـریاسـتاِد
»آيـامیتـوان در او اسـت. دانمـارک آرهـوِس دانشـگاِه در علـوِمسیاسـی بازنشسـتۀ
کـهذهـِن کنـکاشدرسـؤالیاسـت کـرد؟«بـهدنبـاِل تمدنـیزواليافتـهرابازسـازی
بسـیاریازنويسـندگانوانديشـمنداِنمسـلمانرادرسـدۀاخیربهخودمشغولکرده
اسـت.همچـونديگـرمقالههـا،مظفـرینیـزصفحـاِتاولیـۀمقالـۀخـودرابـهبحـث
گوِناینواژهاختصاصدادهاسـت؛عالوهبراینکوشـیدهاسـت دربارۀمعناهایگونا
کنـد. تـامعنـایچیزهایـیماننـِد»انحطـاِطتمـدن«يـا»احیـایتمـدن«رانیـزروشـن
پـسازایـنبحـِثمفهومـی،مظفـریتمـدِناسـالمیرابهعنـواِننمونـۀمطالعـۀخـود
کـردهوبـاطـرِحاجمالـِینظـِرمتفکـراِنمختلـِفاسـالمیدربـارۀانحطـاِط انتخـاب
ایـنتمـدن،حالتهـایاحتمالِیبازسـازِیآنرابررسـیکردهاسـت.مهدیمظفری
ایـنمقالـهرادريکـیازشـمارههایژورنـاِلروابـِطبینالملـلدرسـال۱۹۹8بـهچـاپ

رسـاندهاسـت.
کتـاْبنوشـتۀحمیـددباشـیاسـت.دباشـیاسـتاِد هفتمیـنوآخریـنمقالـۀ
کتابهـایمتعـددیدربـارۀایـرانوجهـاِن کـه کلمبیاسـت شناختهشـدۀدانشـگاِه
اسـالمنوشـتهاسـت.اوبـانـگاِهپسااسـتعمارگرايانۀخـوددرمقالـۀ»بـرایآخریـنبـار،
کـرده وارد آن اسـتعمارِی و نتايـِجخشـونتبار و تمـدن بـه کوبنـدهای نقـِد تمـدن«
دوبـارۀمفهـوِمتمـدنوچنگزدنبـهتحلیلهای اسـت.دباشـیمعتقـداسـتظهـوِر
تمدنـْیتالشـیمذبوحانـهبـرایحفـِظچیرگِیاسـتعمارِیغـربدرجهانیاسـتکه
ديگـرازکنتـرِلغـربرهیـدهاسـت.دباشـی،بابازگشـتبـهدورهایکهبـرایاولینبار
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»تمـدِنغربـی«وجـود ذیـِل هويـِتجديـدی وظهـوِر اروپایـی کشـورهای مسـیحِی
کـهمسـیحیتاهمیـِتهويتـِیخـود سـرمايهداری، دارد.درواقـع،درجهـاِننوظهـوِر
راعلیالخصـوصبـرایبورژواهـاازدسـتدادهبـود،تمـدنهويـِتجمعـِیجديـدی
کـهتوجیهگـِرسـلطهطلبیهایایـنمـردمبـود.دباشـیمعتقـداسـتدر میسـاخت
تغییـراِتاقتصـادیواجتماعـِیاخیـرودرصورتبندیهـایجديـِد گردونـۀمرگبـاِر
کاروسـرمايه،نهتنهـاکلیتهـایمبهمـیمثـِلتمـدنجایـینخواهـدداشـت،بلکـه
ضعیفتـر و ضعیـف نیـز دولت-ملتهـا مثـِل مسـتحکمتری بسـیار واحدهـای
خواهـدشـد.بنابرایـنمـابايـدهرچـهسـريعترخودمـانرابـرایدورانـیآمـادهکنیـمکـه
کتـاِب ازهـرلحـاظ»پسـاتمدنی«محسـوبمیشـود.مقالـۀدباشـیآخریـنمقالـۀ

بازانديشـیدرتحلیـِلتمدنـیبـودهاسـت.
کوتـاهالزماسـتازدوسـتاِننشـِرترجمـاِنعلـوِمانسـانی درپايـاِنایـنمقدمـۀ
مقـاالت مجموعـه ایـن آمادهسـازِی و ترجمـه انتخـاب، مختلـِف مراحـِل در کـه
عالوهبـر کـه تقوینسـب، سـیدعلی از همـه، از بیـش کنـم؛ تشـکر کردهانـد کمـک
همفکریهـایارزشـمند،زحمـِتترجمـۀدومقالـهرانیـزبـهعهـدهگرفـت.ودرادامه
کارحمايِت کهازاین ازمرتضیروحانیوسـیداحمدموسـویخوئینیسپاسـگزارم
کردنـد.عطـاءاهللبیگدلـیمجموعـۀارزشـمندیازجسـتوجوهایخـوددر فـراوان
ایـنزمینـهرادراختیـارمقـراردادوسـجادسـرگلیمتنهـارا،بـاوسـواس،ویراسـتاری
کرد.سیدسـاالرکاشـانیمتفکراِنجديدیرادراینزمینهبهمنشناسـاندومرتضی
بـرای ویراسـت، ایـن از پیـش را، مقـاالت وسیدمحسـنشـجاعی منتظریمقـدم

کمـِکهمـۀآنهـاهسـتم. کردنـد؛قـدرداِن اينترنتـیآمـاده انتشـاِر
تیرماه۱۳۹۵

محمدمالعباسی
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مطالعۀتاريِخواژههاابدًااتالِفوقتنیست.

لوسینفور،نوِعتازهایازتاريخ

کتـیاسـتمثـِلهمـۀفاکتهـایديگـر،مسـتلزِممطالعـه،وصـف تمـدنفا

وشـرح.

فرانسواگیزو،تاريِختمدندراروپا

احیای»تمدن«
توصیـفوتوضیـِح اخیـرًا،واژۀتمـدنوصـورِتجمـِعآن،تمدنهـا،بـهمنزلـۀابـزاِر
يافتهاسـت.نشـانخواهم ازدسـترفتۀخودراباز سـازوکاِرجهان،بخشـیازامتیاِز
تعبیـر گونـی گونا شـیوههای بـه همچنـان آن جمـِع صـورِت و تمـدن واژۀ کـه داد
کنـشبـهاحیـایدوبـارۀایـن کارمـیرود.دروا میشـودودرزمینههـایمتعـددیبـه
از»ايدۀتمدن«اسـتفادۀگسـتردهای واژهونیـزبهعنـواِنابـزاریتحلیلـی،اینجسـتار
دهـد. شـرح جهـان سیاسـِت و يـخ تار در را مشـخصی فراينـِد تـا کـرد  خواهـد
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همانطـورکـهتوضیـحخواهـمداد،چنیـنکاریايـدۀتمـدنراهـمبـهمثابـۀيکجوررا

فراينـدوهـمبهمنزلـۀنوعـیمقصـديـاوضعیـِتنهایـیلحـاظخواهـدکـرد.بهعالوه،
کـهخـودشرادر آرمـاِنتمـدنراهمچـونسـنِگمحکـیتطبیقـیبـهکارخواهـمبـرد
شـکِل»اسـتاندارِدتمـدن«ظاهـرمیسـازد.ايـدۀتمـدندرایـنمقالـه،هـممفهومـی
کلیـدیاسـتوهـمشـماییوسـیعکـهدربطـِنکارجـاریاسـت.برسرچشـمههای
جامـع مـروری آن، جمـع صـورِت و تمـدن واژۀ تثبیتشـدۀ معناهـای و تکاملـی
کـه اسـت بنیـادی واژهشناسـانه،سـاختِن  کنـدوکاِو ایـن در وهدفـم کـرد۱ خواهـم
کوشـیدهامتـاموضوعـاِت گذشـته، کنـد.ازایـن بقیـۀپژوهشهـابتوانـدبـرآنتکیـه
کلیـدیایراکـهایـنمطالعـهبـهآنهـاارجـاعمیدهدروشـنکنموسـامانببخشـم.
کـهدرآنواژۀتمـدنيـاديگـر گامبايـدشـرايطیرامِدنظـرقـراردهیـم دراولیـن
معادلهـایزبانـیاشدرزبانهـایفرانسـویوانگلیسـیوآلمانـیکاربـردپیـداکـرده
اسـت.بهچنددلیلاینسـهزبانازهمهبرجسـتهترند؛حداقلبهدلیِلاینواقعیت
کـهایـنسـهزبـاندردیپلماسـِیاروپـایقـروِنهجدهـمونوزدهـمبیشـترینتفـوقرا
کلمـۀتمـدنوآرمـاِنآنبـهانديشـۀ داشـتهاند.همیـندورهمصـادفاسـتبـاوروِد
اروپایـی.درآندوران،فرانسـویاحتمـااًلگسـتردهترینزبانـیبـودکـهمـردمدراروپـای
غربـیبـاآنتکلـممیکردنـد.درعیـِنحـالانگلیسـیزبـاِنقـدرِتمسـلِطعصـربودو
کـهواليتهـایآلمانیتبـاِر گسـتردۀروابـِطدیپلماتیکـی آلمانـیهـمبـهدلیـِلشـبکۀ
رنگارنگرابههموصلمیکرد،بسـیارپرکاربردبود.بهعالوه،فرانسـویازاینجهت
کـهواژۀتمـدندرآنظاهـرشـد.تحـوِلشـاياِن کـهاولیـنزبانـیاسـت هـممهـماسـت
کاربرِدانگلیسـِیآنبهظهور کوتاهیتمدندر کهبافاصلۀ توجِهبعدیوقتیرخداد
رسید.معلومنیستکهآيااینواژهازفرانسویبهانگلیسیراهيافتيااينکهمستقاًل
درایـنزبـانايجـادگرديـد،ولـیبههرحـالحامِلمعناییشـدکهبهمعنایفرانسـوِی
 واژهبسیارنزديکبود.امااحتمااًلجالبترازهمه،ترجمۀتاحدیگیجکنندۀکلمه
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۱[ وايـدۀتمـدنبـهآلمانـیاسـت.واژۀآلمانِیتمدن۱طنیِنکامـاًلمتفاوتیپیداکردودر

کلزیرمجموعـهيـابهعبارتی،متضاِدمفهوِمآلمانِیکولتور۲شـد.
درادامهخواهدآمدکهکشـِفدنیایجديد۳بهدسـِتاسـپانیاییهانیزنقشـی
کـهمنجـربـهتولـِدآرمـاِنتمـدنشـد.بـا برجسـتهدرشـکلگیرِیرخدادهایـیداشـت
معلـوممیشـودگفـتکـهقدرتهـایاروپایـیدربرهۀپیدايـِشواژۀ ایـنحـال،ازقـراِر
تمـدن،اسـپانیاوپرتغـالراامپراتوریهایـیدرحـاِلزوالمحسـوبمیکردنـد.درایـن
کـهعمـدۀبخشهـایآمريـکااسـتقاللخـودرابـهچنـگآورده زمـانچنـدوقتـیبـود
بودند.موِجدوِمامپريالیسمازسویفرانسویهاوانگلیسیها،ازموِجاوِلامپريالیسِم
گـدن۴ایـندو اسـپانیاییهادرسهـایفراوانـیآموختـهبـود،بـاایـنحـال،آنتونـیپا
مرحلۀامپريالیسـِماروپاییرااینطورتوصیفمیکند:»مجزا،باسرگذشـتیمسـتقل
ازهـم«.۲درزبانهـایآلمانـیوهلنـدیوايتالیایـیواژۀتمـدنبـاتعبیـراِتمنطقـهاِی
ديگـریمواجـهبـودکـهمقصوِدمشـابهیرامیرسـاندند،اماهنـوزچندانبـاآرمانهای
تمدنهمسازنشدهبودند.دردانمارکاسِمبشهافینگ۵برپايۀفعِلِبشهافن۶ساخته
کارمیرفـت.در گسـتردهایبـهمعنـایباادبـی،تنزيـهومدنیـتبـه شـدهبـودوبهطـوِر
کـرد، دانتـهمیتـوانپیـدا کلمـۀسـیويلتا۷چنانکـهدرآثـاِر عیـِنحـالدرايتالیـاهـم
گیـرشـدهبـود.۳اهمیـِتتمـدنهـمبهعنـواِنکلمـهو دیرزمانـیبـودکـهدرایـنزبـانجا
کـهسـهزبـاِنبرتـِراروپـایغربـیدرشـکلگیرِی هـمبهعنـوانآرمـانونقـِشکلیـدیای
»سراسـِر هويداسـت: ِبنِونیسـته8 امیـل از گیرایـی نسـبتًا جملـۀ در کردنـد ايفـا آن
يـِخانديشـۀمـدرنواصلیتریـندسـتاوردهایفکـرِیدنیـایغـربپیوسـتهاسـت  تار

1.  Zivilisation

Kultur  .۲:واژهایآلمانیبهمعنِیفرهنگ]مترجم..
۳.تعبیریرايجدربارۀقارۀتازهکشفشدۀآمريکا]مترجم..

4. Anthony Pagden
5.  beschaving
6.  bechaven
7.  civilta
8.  Émile Benveniste
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کـههمهشـانجـزِءدارایـِیمشـترِکرا کلمـۀحیاتـی ابـداعوسـاماندهِیچنـدده بـا

زبانهـایاروپـایغربیانـد.«تمـدنيکـیازایـنکلمـاتاسـت.۴دوجنـِگجهانی،
ویـران پایبسـت از را تمـدن ايـدۀ تـا بـهدسـتهـمدادنـد بـزرگهمـهدسـت رکـوِد
کننـد.بنابرایـنبـرایبخـِشعمـدهایازایـنقـرن،تمـدنديگـريکـیازآنکلمههـای
حیاتـیبـهنظـرنمیرسـید.علیرغِمایـن،درسـالهایمیانیقرن،شـاهِدپديدآمدِن
چنـدمطالعـۀجامـعدربـارۀظهـوروسـقوِطتمدنهـایاصلـیبـهقلـِمتاريخنـگارانو
جامعهشناسـانوانسانشناسـاِنبرجسـتهبوديم.درسالهایدهۀ۱۹80نیزمطالعۀ
عمـدهایدربـارۀ»اسـتاندارِدتمـدن«درجامعـۀبینالمللـیبـهچـاپرسـید.۵ایـن
گسـتردهاینیـزبـود.امـابـافرارسـیدِن پژوهـشدرعیـِنحـالمطالعـۀتاريخـِیبسـیار
حوزههـای اصلـِی جريـاِن در ديگـر تحقیـق از سـبک ایـن قـرن، پايانـی سـالهای

پژوهشـیبهنـدرتديـدهمیشـد.
اثـِرمعاصـریکـهذهنهـارابهخودمشـغولکردهاسـت،تِز»برخـوردتمدنها«ی
سـاموئلهانتینگتـوناسـت.۶ایـنتـزبـهاحیـایحـوزۀمطالعاتـِیمشـروعوارزنـدهای
کمـککـردکـهمیشـودنـاِمبـیدروپیکـِر»مطالعاِتتمدنـی«رابرآنگذاشـت.توجِه
عمومِیگستردهبهاینتزواتمسفِرروابِطسیاسِیبینالمللیدردوراِنپسازجنِگ
تهديدهـایروزافزوِنتروريسـِمبنیادگرا سـردکـهایـنتـزدرآنمتولـدشـدهبـود،درکناِر
کهبهرواِجدوبارۀتعبیِرتمدن)ها(،بیشازهر مباحِثطوالنیوشـديدیرادامنزد

جـایديگـریدرقلمـرِوسیاسـِتجهانی،کمککردهاسـت.
ایـن در مشـارکتکنندگان ازجدیتریـن يکـی هانتینگتـون اينکـه علیرغـِم
کـه بحـثبـودهاسـت،تاريـخوتعريـِفبسـیارمختصـریازایـنواژهارائـهمیدهـد
دسـِت بـه بربريـت، مقابـِل نقطـۀ بهعنـواِن تمـدن »ايـدۀ میشـود: شـروع اینگونـه
متمدنشـدن کـه اسـت معلـوم و يافـت بسـط هجدهـم قـرِن فرانسـوِی متفکـراِن
تکامـِل گیـروداِر کـهدر خـوببـودونامتمدنبـودنبـد.«هانتینگتـوناذعـانمیکنـد
کاربـرِدتمـدندرصـورِتمفـردوتمدنهـابـهصـورِتجمـع ایـنمفهـومتمایـزیبیـن
اوسـت. کتـاِب کـهموضـوِع واژهاسـت ایـنصـورِتجمـِع و آمـدهاسـت  بـهوجـود


