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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the relationship between globalization and civilization-

government. In this regard, a descriptive-analytic method was used to study distinctions between 

civilization government and national government so it was shown that a civilization government has the 

potential to enjoy benefits of globalization using existing pluralities. It seems that in both networking and 

competition fields, civilization governments have more usefulness and practicality compared to national 

governments in the state of globalization and that many countries have the possibility to establish a 

civilization government. By discovering the commonalities between agents in the realm of foreign policy, a 

civilization-government has more potential to follow up its purposes and interests. Civilization government 

stems from civilization identity so within the domestic realm, it has been able to design a coherent whole 

out of various internal pluralities. Contrary to national governments that rely on limited aspects of identity, 

civilization government is based on civilization identity and can have more extensive activity in the foreign 

policy by the civilization credit it has acquired throughout history.  
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 1شدن سیاست خارجی دولت تمدنی در وضعیت جهانی

 1نوروزی رسول

 r.norozi@isca.ac.ir ، ایران.قمعضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، ؛ استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 1
 
 

 چکیده

تحلیلی، تمایزات دولت  -شدن و دولت تمدنی است. در این راستا، و با روش توصیفی هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه جهانی
مندی از مزایای جهانی شدن را با  تمدنی با دولت ملی مورد اشاره قرار گرفته و نشان داده شد که چگونه دولت تمدنی امکان بهره

سازی و هم در فضای رقابت، دولت تمدنی مفیدیت  رسد که هم در فضای شبکه ارد. به نظر میاستفاده از تکثرات موجود در خود د
شدن دارد و بسیاری از کشورها از امکان تشکیل دولت تمدنی  های ملی، در وضعیت جهانی و کاربرد بیشتری نسبت به دولت

ت خارجی از امکان بیشتری برای پیگیری اهداف و برخوردارند. دولت تمدنی با کشف نقاط اشتراک میان بازیگران در ساحت سیاس
منافع خود برخوردار است. دولت تمدنی برآمده از هویت تمدنی بوده، لذا، در ساحت داخلی توانسته است از تکثرات متعدد داخلی، 

مدنی بر هویت یک کل به هم پیوسته را ترسیم نماید. برخالف دولت ملی که بر ابعاد محدودی از هویت استوار است، دولت ت
تواند از طریق حوزه اعتبار تمدنی خود که در طول تاریخ به دست آورده است، در سیاست خارجی از مکان  تمدنی استوار بوده و می

 تری برخوردار باشد. کنشگری گسترده
 

 سازی، سیاست خارجی. شدن، شبکه دولت تمدنی، جهانی های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

الملل ترین پدیده تاریخ بشری در نظر گرفت. دانش روابط بین شدن را مهم جهانی شاید گزاف نباشد که
ترین واحد  کند. مهمدهنده آن را بررسی میالملل و واحدهای تشکیلاثرگذاری این پدیده بر نظام بین

دولت به باشد، نهاد دولت است.  رغم همه نقدهایی که بر آن وارد میالملل، علیدهنده نظام بینتشکیل
الملل در اشکال مختلفی ظهور یافته است: ترین بازیگر در تاریخ روابط بین عنوان بازیگر و یا مهم

های ملت -به بعد شاهد ظهور آن هستیم؛ دولت 3110های امپراتوری؛ دولت وستفالیایی که از سال دولت
ها )نظیر اتحادیه اتحادیه مدرن مبتنی بر دموکراسی؛ ممالک محروسه )نظیر عثمانی، صفوی گورکانی(،

اروپا( و... . آخرین نوع دولت که در دو دهه اخیر ظهور یافته، با عنوان دولت تمدنی مطرح شده است. 
ها و دولت تمدنی از جمله واحدهایی هستند که در وضعیت هایی نظیر دولت ملی، اتحادیهدولت

 المللضر مصادیقی در عالم واقع و نظام بینگری هستند و هر سه دولت در حال حا شده در حال کنشجهانی
هایی شود و به پرسششدن و دولت تمدنی پرداخته میدارند. در پژوهش حاضر به مسئله تاثیر و تاثر جهانی

گری خود را  شدن کنششود که: دولت تمدنی چگونه در وضعیت جهانیاز این دست پاسخ داده می
مندی بیشتر از هایی برای بهرهه با دولت ملی از چه فرصتکند؟ دولت تمدنی در مقایسساماندهی می

هایی را در جهان اسالم با توجه به بحث دولت توان نمونهفضای جهانی شدن برخوردار است؟ آیا می
ها این های موجود را شناسایی کرد؟ در راستای پاسخ به این پرسشتمدنی مورد بررسی قرار داد و ظرفیت

شود که با توجه به اینکه دولت تمدنی برخاسته از هویت تمدنی است، نه هویت ه میفرضیه به آزمون نهاد
های رو از قابلیتکنند، بیش از دولت ملی است. از اینملی، تعداد عناصری که در ساخت آن مشارکت می

 سازی نیز برای دولت تمدنیکنشگری بیشتری در محیط پیرامون خود برخوردارند. همچنین امکان شبکه
بیش از دولت ملی فراهم است، هرچند به سطح اتحادیه نرسیده باشد. به منظور اثبات فرضیه، ابتدا بحثی 

الملل ارائه خواهد شد، سپس مباحثی که در دانش روابط شدن بر روابط بیندر مورد پیامدهای جهانی
 گیرد.قرار میشود، نظیر کسب اهداف و منافع و... مورد بررسی الملل به آن پرداخته میبین

 شدن بر دولت ملی و دولت تمدنی . تاثیرات جهانی2

شدن، نظیر ارتباط شود که ارتباط میان دولت تمدنی و جهانی رو به این ایده پرداخته می در بخش پیش
 شدن و یا به عبارت بهتر،شدن نیست؛ بلکه میان دولت تمدنی و جهانیملت و جهانی -میان دولت

شدن از سیاست خارجی همپوشانی وجود دارد؛ زیرا بر این تحلیل مبتنی بر جهانی میان تحلیل تمدنی و
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کننده هستند گیری و تحول نظم جهانی معاصر تعیینباوریم که جهانی شدن و تمدن هر دو در شکل
(Mozaffari, 2002: p.239)از این .رو، بررسی این دو پدیده در کنار هم می تواند ما را به نقاط مشترکی

 .(see: Robertson, 1987)رهنمون کند 
کند که ویژگی از جهان پایان هزاره دوم به جهان نو تعبیر می 1شدن، امانوئل کاستلزدر تعریف جهانی

باشد: انقالب تکنولوژی شدن جامعه است. در این نگاه، جهان نو برآمده از سه فرایند میایاصلی آن شبکه
های فرهنگی جدید نظیر فمینیسم و حقوق ایتا  ظهور و شکوفایی جنبشهای اقتصادی و نهاطالعات، بحران

افزایش ارتباطات بین جوامع، »(. در تعریفی دیگر، جهانی شدن عبارت است از 3108بشر )رک: کاستلز، 
ای بر مردم و جوامع دیگر سوی جهان تاثیر ای که وقایع و تحوالت یک گوشه از جهان به طور فزایندهگونه به

سازی دیدگاه همسان»شدن را (. رابرت کاکس نیز جهانی11: ص3101)بیلیس و اسمیت، « ذاردگمی
مثابه یک ایدئولوژی، شکل نهایی  شدن، بهداند. جهانیهای فرهنگی و اقتصادی میناپذیر فعالیت اجتناب

.  (Cox, 2002: p.1)«ازخودبیگانگی است: چیزی که توسط بشر خلق شده، اما بر آنها سلطه مطلق دارد
برجسته و رو  یروهایها و ندهیها، پدنهادها، شبکه  شدن را به منزله ساختارها،یجهان (0881)نیز  2مارتل

نسبتا  ثابت  یهابر حالت یریر چشمگیرد که این نیروها تاثیگیدر نظر م یبه گسترِش در سطح جهان
ملت  -که با دولت ییگذشته دارند؛ مخصوصا  نهادها یو اجتماع یاسی، سی، اقتصادیفرهنگ ینهادها

های تئوری (، همه )و یا حداقل بخشی از( نسخه008-010: ص0881از نظر تیریاکیان ) .مرتبط هستند
ملت وجود دارد،  -کننده در ورای دولتشوند که: یک کل تعیینفرض محدود می شدن با این پیشجهانی

باشد. تحلیل تمدنی های وابسته به اجتماع میکننده نهایی بخشتعیین یعنی جهان به منزله یک کّلیت، که
 -های فرهنگیکنیم، از واحدفرض استوار است که واقعیت جهانی که ما در آن زندگی می بر این پیش

اجتماعی  -تر از یک کلیت واحد اقتصادیملت و کوچک -تر از دولت اجتماعی تشکیل شده که بزرگ
 است.

 سری از نهادها، ساختارها، و فرایندهای بسیار تخیلی و ایدئولوژیکِی  شدن یک، تئوری جهانیبه بیان دیگر
اجتماعی واقعی قرار دارند؛ یعنی  -های سیاسیکند که در جایی که فعالیترا خلق می« سطِح جهانی»در 

شدن تئوری جهانیشوند. های مرتبط با تمدن، محو میهای تمدنی و نیروها و پدیدهدر حد وسط مجموعه
                                                           

1. Manuel Castells 
2. Oberyn Martell 
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گیرد، های مرتبط با آنها را اغلب نادیده میها و طرز فکرهای قوی و فعالیتارتباط تاریخی مداوم بین تمدن
شدن به طور صریح آن را به معنای شود که تئوری جهانیای میگیری پروسهاین امر اغلب باعث شکل

 . (Inglis, 2010: p.140)ه محتوای تمدنی استکند که عاری از هرگونشدن تعبیر مینیروهایی از جهانی
ن یا  شدن، بدون در نظر گرفتِن ادعاها و قواعِد خاص آنها،یجهان یهایتئور یتمام یاصل یریگجهت

دار شده و مبهم ملت را در گذر زمان کامال  خدشه -دولت یاست که همه آنها قلمروها و حد و مرزها
ا در سطح یتر و گسترده یاکه برای کنترل نیروهایی در سطح منطقه یهای ملنند، و نیز قدرت حکومتیبیم

ر سوال برده و یا اینکه یشوند، را در درون قلمرو حاکمیتی مفروض آنها به نحوی زبه کار برده می یجهان
فایده شدن سیاست شدن سبب بی. به عبارت بهتر جهانی(Inglis, 2010: p.136)کنند مجدد بازسازی می

های ملی در حادترین شکل خود (. این وضعیت نسبت به دولت11: ص3101شده است )هیل، خارجی 
را  یفرامل یاز قلمروها، فضاها، و نواح یدیشدن اشکال جدیجهان یروهایظهور و بروز داشته است؛ زیرا ن

که برای  (Inglis, 2010: p.136)کنند یخلق م یو هم در سطح تصورات فرهنگ یهم در سطح ماد
کند. این قلمروها چه در سطح های ملی امکان حفظ خود در این وضعیت را بسیار حداقلی میلتدو

ها اند و دولتاقتصادی، چه در سطح اجتماعی و فرهنگی و نهایتا  در سطح سیاسی، به شدت شکننده شده
 صرفا  در تالشی دائمی برای تطبیق با شرایط موجود هستند.

شدن را تبیین شدن ضروری است ابتدا ارتباط میان تمدن و جهانیو جهانی برای تبیین ارتباط دولت ملی
های مختلفی اشاره کرد که برخی از آنها ذیل توان به دیدگاهشدن مینماییم. در باب ارتباط تمدن و جهانی

ندها یا فرارا ب ییایبندی است و برخی دیگر نیز دناز تمدن یعنی مدرنیته چندگانه قابل دسته 1قرائت آیزنشتات
توان این دو دیدگاه را به نوعی به هم کنند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا مییتصور م یفرامل یو نهادها

و  یل تمدنیمیان رویکرد تحل یکیتواند به نزدیم ین تمدنینزدیک کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا تعامالت ب
به فهم ما از  یل تمدنیتحل. باید توجه داشت که (Inglis, 2010: p.135)شدن منجر شود؟ یجهان یتئور

های سیاسی معاصر که محدود به ظرفیت الزم برای بررسی هویت کند؛ زیرایکمك م یاسِت جهانیس
کند که از نظر مقیاس تاریخی گسترده هستند و حتی فراتر از را فراهم می -شدننظیر جهانی -قلمرو نیستند

 .(O’hagan, 2007: p.22)روند ملت می -دولت
                                                           

1. Shmuel Eisenstadt 
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شدن را شدن، جهانی( بر این باور است که در حالی که تئوری جهانیp.14 :2002) 1رابرت کاکس
شدن کند، تحلیل تمدنی از تقدم زمان بر مکان حکایت دارد. جهانیمثابه پیروزی مکان بر زمان تعبیر می به

عمدتا  از طریق امکانات پیشرفته  -ینگرد مکانی سیاره زمشدن به منزله عقببه طور کلی در تئوری جهانی
نظیر ارتباطات جهانی در طول شود تا جایی که شرایط بیدر نظر گرفته می -سفر و ارتباطات الکترونیکی

 3018شده )مخصوصا  از سال تاریخ به وجود آمده است و این امر بیانگر گسست بنیادین بین عصر جهانی
هرچند  -هاباشد. کاتزنشتاین نیز بر این باور است که همه تمدنمیهای قبلی تاریخ جهان به بعد( و دوره

شدن در راستای تحت تاثیر جهانی -کنندهای منحصر به فرد و اهداف خاص خود را تعقیب میویژگی
شود و گفته می« شدهدنیای جهانی»مدرن شدن در حال حرکت هستند، و این همان چیزی است که به آن 

های بومی های ملی، فرهنگها، هویتملت -ها نظیر دولت متفاوتی از سایر پدیده ها نیز سرگذشتتمدن
اما در مقابل، رابرت کاکس در بررسی علل  (See: Katzenstein, 2010: p.1-39).و محلی و... ندارند 

روی های پیشترین چالش الملل بر این باور است که یکی از مهمتوجه به تمدن در سیاست بین
شدن، جهان را ترین مجموعه هویتی موجود است. جهانی شدن، مقوله تمدن است؛ زیرا تمدن بزرگجهانی

دهد، و در این میان مقاومت دیالکتیکی تاریخی نسبت به این دیدگاه سازی سوق میبه سمت همگن
ژادی، ها نظیر جنسیتی، نو آن تایید تنوع در میان انواع مختلِف هویت -سازی جهانی وجود داردهمگن

 ترینشناختی، وابستگی به سرزمین، و حس تاریخی نارضایتی و تحقیر است؛ دو شکل از مرسومدینی، زبان
اند، اما امروزه در اشکال دیگر هویت محو شده -یعنی ملیت و طبقه -اشکال هویت در اوایل قرن بیستم

ی در جهان امروز تمدن است، ترین مجموعه هویت اند. از آنجایی که بزرگهنوز به طور کامل حذف نشده
سازی با چالش مواجه شده و این سازی و متنوعها در این دیالکتیک همگنشدن با تایید تمدنجهانی
 (Cox, 2002: p.1-2).رود شمار می المللی بهترین دلیل برای احیای توجه به تمدن در مطالعات بیناصلی

شدن که نمود بارز آن در مدرنیته است، مصطفی کمال پاشا نیز به مسئله مهمی در ارتباط تمدن و جهانی
را در  یمتناقض یهاامیالملل، پنیبه حوزه روابط ب یل تمدنیاشاره داشته و بر این باور است که بازگشت تحل

ته را یمدرن یشود که از طرفیان مینما ن نحوین تناقض بدیآورد. ایت جهان معاصر به همراه میرابطه با ماه
 یز زندگین اشکال متمایب یهاگر بر تداوم تفاوتیکند و از طرف دید مییشده تاجهانی یادهیبه عنوان پد

                                                           
1. Robert W. Cox 
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 . (Pasha, 2007: p.62)د دارد یتاک یفرهنگ

 شدن . تمایزات دولت تمدنی و دولت ملی در پیگیری سیاست خارجی در وضعیت جهانی7

های جدیدی نظیر خارجی مفاهیمی نظیر اهداف ملی، منافع ملی و... تحت تاثیر مولفه در سیاست
پردازیم که دولت تمدنی در اند. در این بخش به این پرسش میشدن، تغییراتی اساسی را تجربه کردهجهانی

سب گذارد و اهداف و منافع خود را کشدن، چگونه سیاست خارجی خود را به اجرا میوضعیت جهانی
المللی بیش از گذشته در زندگی روزمره مردم تاثیرگذار است، کند. امروزه به همان اندازه که امور بینمی

(. از جمله 31: ص3101کند )هیل، تقابل امور داخلی و خارجی نیز مسائل بیشتری را ایجاد می
المللی است. به های داخلی و بینهای مهم مباحث سیاست خارجی، نحوه ارتباط میان مولفهسرفصل

در پرتو  (see: Helmann & Jørgensen, 2015)شده منظور تئوریزه کردن سیاست خارجی در دنیای جهانی
های فکری جدیدی هستیم تا  های جدید، نیازمند چارچوبتغییرات اساسی در نظام جهانی و ظهور پدیده

های ارزشی و غیرمادی در تفسیر به جنبهبتواند تفاسیر کامل و قابل قبولی از وضعیت موجود ارائه دهد و 
های ترین فعالیت(. این امر از سخت30: ص3108های جدید نیز ورود کند )صالح و محروس، پدیده

الملل است؛ زیرا ما در این وضعیت با کثرت نیروها، کثرت بازیگران، کثرت عرصه نظری در روابط بین
رو، ضروری ها مواجه هستیم. از اینهایت کثرت در آیندهساختارها، کثرت در ماهیت و نوع روابط و در ن

بودن و غیرقابل  بودن، پیچیدهاست که سیاست خارجی نیز به سمت کثرت حرکت کند و با توجه به سیال 
بایست کثرت در سیاست خارجی را در دستور کار قرار داد )اخوان زنجانی، بودن آینده، می بینیپیش

گرا بودن  خش حاضر این است که دولت تمدنی با توجه به متکثر و کثرت(. ایده ب00-01: ص3103
شدن که ویژگی ها و ابزارهای بیشتری برای اجرای سیاست خارجی در فضای جهانیتمدن، از فرصت

 اصلی آن تکثر است، برخوردار است.
 هاین دولتهمانگونه که جدا کردن بخشی از سرزمین یک دولت ملی تقریبا  غیرممکن است، جدا کرد

آنها  (Collins, 2007)اند و بر اساس آن حوزه اعتبار تمدنی تمدنی از گستره تاریخی که در آن شکل گرفته
های تمدنی آنها در یک گستره تمدنی متکثر سرشار از های دولتایجاد شده نیز وجود ندارد. رفتارها و کنش

گرا زیرا چنانچه گذشت تمدن امری متکثر و کثرتگیرد؛ عناصر متعدد ارتباطی مادی و غیرمادی شکل می
های ها و سّنتها، فرهنگها بدین جهت متکثر هستند که در درون خود دربردارنده سیاستباشد. تمدنمی

شود شاهد نوعی تکثر در درون هر تمدنی باشیم و اینگونه نیست که متعددی هستند و این امر سبب می
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شود هنگامی که در و همین امر سبب می (Katzenstein, 2010)ند دست باش ها یکپارچه و یکتمدن
شوند، بتوانند مبادی بسیار متعدد، منافع بسیار دهی به سیاست خارجی فعال میها و شکلساخت دولت

های ملی برای بازیگران خود فراهم آورند. به عنوان متکثر و در نهایت منابع بسیار فراتری را نسبت به دولت
دن در چین موجب شده است که شکل دولت در چین، برآمده از هویت تمدنی چینی باشد، تا مثال تم

 (See: Kang, 2010).خود، بقاء خود را تضمین نماید  1«دیگربودهای»بتواند ضمن حفظ مرز میان خود و 
ن یک ما در مورد چین بتوانیم اینگونه قضاوت کنیم که چی -به عنوان مثال -این امر سبب شده است که

. (Jaques, 2010: p.65)که این امر در مورد ژاپن به این نحو نیست  تمدن متمایز از غرب دارد، در حالی 
شود که دولت در چین ماهیت متمایزی از دولت در ژاپن پیدا کند. ژاپن بیشتر شبیه همین امر سبب می

 های غربی است تا یک دولت شرقی و تمدنی.ملت -دولت 
بر مفاهیمی نظیر اهداف و منافع در سیاست خارجی، متاثر از ارتباط میان تمدن و اثرگذاری تمدن 

شدن بر تعریف از این دو مفهوم به شدت اثرگذار خواهد شدن است. دیالکتیک میان تمدن و جهانیجهانی
ان شدن در این است که تمدن کامال  با مقوله زمان و مکبود. به طور خالصه تمایز میان تمدن و جهانی

 -یابد و به معنای شاخصه فرهنگی از یک زمان و یا یک مکان خاص است. در این تعریفارتباط می
اسالمی، تمدن  -توانیم از تمدن ایرانیمکان بر زمان غلبه دارد. به این معنا که ما می -شدنبرخالف جهانی

شدن، زمان بر قضیه جهانی ماالیی، تمدن ترکی، تمدن هندی، چینی، و... سخن به میان بیاوریم، اما در
های خاص حذف شده است و فقط زمان مطرح است و کل کره زمین مکان غلبه پیدا کرده و مسئله مکان

شود در تعریف . این تعریف سبب می(see: Schäfer, 2004)شود به عنوان مکان واحد در نظر گرفته می
نی که در آن قرار دارند، بر سایر موارد مقدم شود. مفاهیمی نظیر منافع و اهداف، منافع مبتنی بر مکان و تمد

منافع عبارت است از اموری که به جهت مفیدیت آنها برای شهروندان، در یک گستره تمدنی از ارزش 
 ( حفظ استقالل و حاکمیت؛0( حفظ سرزمین؛ 3برخوردار است. این امور به صورت کلی عبارتند از: 

  اداره  در  ( کارآیی1تقویت قدرت ملی؛  (1ب پرستیژ )اعتماد(؛ ( کس1( حفظ نهادهای اساسی جامعه؛ 1
رو فهم آن که چه چیزی برای یک ملت ارزشمند است، . از این(Osgood, 1953: p. 58)مسائل خارجی 

شود؛ یعنی بر نیازمند درک مناسبی از هویت بوده و پس از این مرحله فرایند رسیدن به آن نیز مشخص می

                                                           
1. Others  
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و اهدافی که در نتیجه آنها تمامیت ارضی، جان   ها عبارت است از حفظ و کسب ارزش این اساس منافع
: 3101حفظ خواهند شد )بیگدلی،   کشور  مردم و سیستم اجتماعی )سیاسی و اقتصادی( و استقالل

بندی و اجرا  ها صورتمثابه امری معناساز فهم شده و بر اساس آن کنش (. به بیان دیگر، هویت به01ص
 (.3100شوند )رک: علیپور گرجی، می

دهد، به یک سرزمین مشخص محدود نشود، از هویت تمدنی اگر یک ملت تعریفی که از خود ارائه می
آید و همین امر تعریف متفاوتی از هر یک از مفاهیم فوق ارائه خواهد داد. به عنوان مثال سخن به میان می

ها به صورت یک امر وجود داشته باشد، حفظ سرزمیناگر دو یا چند سرزمین با یک تمدن و چند ملت 
مشترک دو یا چندجانبه رخ خواهد داد؛ چنانچه در قضیه اتحادیه اروپا و ناتو به وجود آمده است. به عنوان 

 -باشیم. دسته نخست اجتهاد را به سطح فردیمثالی دیگر، ما با سه سطح تحلیل در اجتهاد مواجه می
کشانند. دسته دیگر برای فقه و اجتهاد و فقه را به دامنه سیاست و حکمرانی نمیدهند اجتماعی تقلیل می

اجتماعی قائل هستند و حفظ مصالح فرد و جامعه را  -شأن حکمرانی و حفظ جامعه همراه با نظام سیاسی
محور را در ای دیگر حفظ گستره تمدنی امتدانند. دستهاجتماعی میسر نمی -بدون حفظ نظام سیاسی

دهند؛ یعنی بر اساس منطق سیاست خارجی با رویکرد تمدنی، حفظ درون بدون حفظ تور کار قرار میدس
پذیر امکان« ب»بدون حفظ سرزمین « الف»پذیر نیست؛ زیرا اساسا  حفظ سرزمین امنیت جمعی امکان

 شود. نمی
زی، آیا صحیح است یا به امری فرامر« ملی»شود این است که بسط مفهوِم سوالی که در اینجا مطرح می

پذیر است؟ مورگنتا در پاسخ به این پرسش، خیر؟ به بیان دیگر، جایگزینی منافع ملی و تمدنی چگونه امکان
های بیرونی آن بیند که شاخصکند و انضمام و عینیت آن را در افرادی میانتزاعی بودن واژه ملت را مطرح می

 شود که منافع آنهارو، برداشت افراد از خود سبب میاین (. از301: ص3111روند )مورگنتا، بشمار می
ن یابد. به عنوان مثال هویت مبتنی بر اتحادیه اروپا ممکن است  بر (Casanova, 2006: p.66) نیز تعی 

یت ترک بودن در ترکیه غلبه پیدا کند  هویت ملی افراد غلبه داشته باشد و یا هویت مسلمانی بر هو
 .(see: Rabasa & Larabee, 2008)  در این فرایند است که رابطه میان ملت و دولت و محیط بیرونی

 شود.مشخص می
شدن در حفظ و به بیان دیگر، علت تفاوت دولت تمدنی با دولت ملی و دولت در وضعیت جهانی

کسب اهداف و منافع ملی این است که دولت در وضعیت ملی یک مکتب اثرگذاری سیاسی، اقتصادی و 
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رو، تعیین اهداف و منافع گی را در اختیار دارد و ساخت دولت بر اساس آن شکل گرفته است. از اینفرهن
شدن ناگزیر شود که دولت ملی در وضعیت جهانیشود. اما مشکل از آنجایی آغاز میدر داخل تسهیل می

ین معناست که به شدن فعال شود که این امر به انهایت متکثر در فضای جهانیاست در درون مراکز بی
: 3101هایی مواجه خواهد شود )برزگر، المللی با مزاحمتاحتمال بسیار زیاد از طرف ساختارهای بین

ها برای مشخص (. وجود این تکثر ناشی از غلبه زمان بر مکان است و همین امر تعیین اولویت11ص
میان محیط داخلی و محیط  سازد و این حادترین شکل تقابلکردن اهداف و منافع ملی را مبهم می

مندی از المللی است؛ اما دولت تمدنی در مقابل، هم در درون متکثر است و هم در بیرون امکان بهرهبین
دهد که بازیگران تمدنی گرچه ممکن است معیارهای ناشی تکثرات را دارد. این امر به این صورت رخ می

کنند؛ زیرا در بافت عمل به صورت متفاوتی ایفای نقش می شدن را به عنوان الگو بپذیرند؛ اما دراز جهانی
شدن المللی تابع جهانیها یا نهادهای بینشده توسط ابرقدرتمحلی خودشان از این ساختارهای تعیین

دهند ها و معیارهای محلی خود تغییر میکنند، بلکه آن را طبق هنجارها، ارزشتقلید محض نمی
.(Bowden & Seabrooke, 2007: p.130-131) دولتهای ملی که در معرض جهانیشدن قرار می ،گیرند

دهند و به لحاظ های داخلی خود را از دست میهای تمدنی، سیطره خود بر مولفهبه مراتب بیش از دولت
های آن و همچنین فشار حداقلی از معایب مندی از مزیتبافت داخلی از توان کافی جهت بهره

 ر نیستند.شدن برخورداجهانی
یت و منافع وضعیت برساختگی در همچنین برای دولت تمدنی بر مبنای نظریه سازه انگاری که میان هو

شدن میسر  گیرد، در وضعیت سطح تحلیل تمدنی امکان تعریف منافع و اهداف در وضعیت جهانینظر می
جوامع است؛ اما برای دولت هویتی شدن، بیهای جهانی(؛ زیرا از جمله آسیب3101شود )رک: ونت، می

آورد. هرچند ممکن است که این شدن با حفظ هویت را فراهم میتمدنی، قرار گرفتن در وضعیت جهانی
های حفظ هویت به صورت حداکثری نباشد، اما در مقایسه با دولت سرزمینی، دولت تمدنی از قابلیت

شود، در با دولت تمدنی تلفیق می شدن هنگامی کهبیشتری برای حفظ هویت برخوردار است. جهانی
ای گیرند، شبکههای تمدنی شکل میکند؛ زیرا هنگامی که دولت رقابت میان مکان و زمان تعادل ایجاد می

گیرد و لذا، مکان در آنها اهمیت دارد، اما مکان لزوما  سرزمینی شکل میسرزمینی و بروناز ارتباطات درون
، بلکه مراد از مکان، گستره تمدنی است. به عنوان مثال، محدوده محدود به سرزمین دولت ملی نیست

برخوردار است، اما گستره تمدنی ایران گستره مکانی هویت آن را  3٬110٬301سرزمینی ایران از مساحت 
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های مختلف شود حوزهسازد که عبارت است از ترکیبی از زبان، دین و مذهب، نژاد، و... که سبب میمی
 ارسی زبان و... را در بر بگیرد و همه این موارد بر ساخت هویت تمدنی اثرگذار است.شیعه مذهب، ف

 المللی برای دولت تمدنی . تمدن و تسهیل ارتباطات بین0

ارتباط میان دولت تمدنی و سیاست خارجی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در این بخش صرفا  به 
شود. بعد نخست این با مباحث مطرح شده دارد، اشاره می رسد انطباق بیشتریدو بعد که به نظر می

سازی در محیط پیرامونی، بعد دوم آن به مسئله رقابت در نظام اثرگذاری به امکان ارتباط از طریق شبکه
کند. تحلیل تمدنی بر تمدن به عنوان یک مفهوم مفرد مرتبط با پیشرفت متمرکز الملل بازگشت میبین
ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عملکردهای جوامع در ارتباط خواهد بود شود که با نهادهمی

(O’hagan, 2007: p.16)همانگونه که در بررسی دولت ملی می .توان از روش های مختلفی در توصیف آن
توان در مورد دولت تمدنی عمل کرد؛ زیرا در مقام بررسی سیاست خارجی بهره برد، به همان نحو نیز می

های گرا؛ برداشتهای برونگرا حاکم است و یا برداشتهای دروندر توصیف دولت یا برداشت اساسا  
گرا گرا بر این امر اذعان دارند که ماهیت داخلی دولت تابعی از نقش خارجی آن است. برداشت دروندرون

داند. اما الملل مینماهیت قانونی دولت را دارای اهمیتی اساسی و آن را داری تاثیر متمایز در روابط بی
المللی به صورت برساختگی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان روش سوم آن است که هر دو جنبه داخلی و بین

الملل و در سیاست بین -چه دولت ملی و چه دولت تمدنی -تر از نحوه کنشگری دولتدرکی دقیق
 (.10: ص3101های سیاست خارجی آن به دست داد )هیل، گیریجهت

ا یآمدن و   وجود  است که در صورت به ییهاجاد شبکهی، معطوف به ایاست خارجیاز حوزه س یبخش
(. مدعای 00: ص3100را داشت )قاسمی،  یاست خارجیتوان انتظار تحقق اهداف سییر سازه آنها، میتغ

هایی کهشود، ایجاد شبهایی که تمدن بر سیاست خارجی اثرگذار می این بخش آن است که یکی از روش
کند. این مبتنی بر حوزه اعتبار تمدنی است که این امر امکان ارتباط میان گستره و قلمرو تمدنی را فراهم می

رسانی ها ممکن است مبتنی بر امر معنوی نظیر تصوف باشد، ممکن است مبتنی بر یک ایده خدماتشبکه
رسد و... شکل بگیرد. به نظر می نظیر موسسات آموزشی باشد، ممکن است از طریق یک شبکه اقتصادی

رو،  (. از این00: ص3100که شبکه، جدال بزرگ آینده در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است )قاسمی، 
بی بر این باور است که تمدن غربی، شبکه نظام اقتصادی خود را پرداختن به آن اهمیت دارد. آرنولد تویین

ل این وحدت اقتصادی، وحدت سیاسی نیز به صورت نسبی در اقصی نقاط جهان گسترده بوده و به دنبا
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ها یا وابستگی متقابل میان آنها را گرایی میان دولت (. هم11، ص3: ج3111ایجاد شده است )تویین بی، 
سازی و ارتباطات بین تمدنی از دو طریق های اقتصادی موجود شناسایی کرد. شبکهتوان از طریق شبکهمی

 افتد: اتفاق می
های امپریالیستی نیست، آنکه دولت تمدنی از آنجایی که یک دولت امپراتوری با سیاست نخست

تمایل بسیار زیادی به ایجاد رابطه با محیط بیرونی و پیرامونی بر اساس حوزه اعتبار تمدنی خود خواهد 
ه کاالها، های انسانی بزرگی کهای صلح و نهادداشت. به بیان دیگر، تمدن به صورت قراردادی با راه

کنند، مرتبط ها تبادل میدهند و سپس این محصوالت را با دیگر تمدنها را گسترش میها و ایدهتکنولوژی
های تمدنی در مناطق . لذا، احتمال اینکه در وضعیت حضور دولت(Melleuish, 2004: p.236)شود می

های های ملی و یا دولتبرخالف دولتها مواجه شویم، بسیار زیاد است؛ مختلف، با ایجاد اتحادیه
ها در آنها دیکتاتوری و یا امپراتوری که به علت خودیاری و خودمحوری بسیار باال امکان ایجاد اتحادیه

ها استوار بوده و دارای ویژگی خودیاری و محوری بر پایه اقتدار داخلی دولتبسیار محدود است؛ زیرا تک
یت از یک جامعه تمدنی با رویکرد بنیادگرا، ماهیت کمک به خود محوری در حماخودمختاری است. تک

شود اجباری یا همان مداخله تبدیل می« کمک به دیگرِی »دهد و در حقیقت خودیاری به نوعی را تغییر می
 که توسط یک دولت خاص با ادعای حق صحبت داشتن برای کل جامعه و نمایندگی داشتن از طرف

کند که امروزه امریکا از این موقعیت برخوردار است و این نقش را ایفا می شودآن به بقیه تحمیل می
.(Nexon, 2007: p.113-115) در دوره های پیشین این نقش برعهده اروپا بود؛ زیرا سه ویژگی اصلی تمدن

 شوند، توسط غرب و اروپااجتماعی ختم می -یعنی تمدن اقتصادی، اجتماعی، و قانونی که به تمدن سیاسی
داده که معیار تمدن کرد. تاریخ نشان شد و همین امر توجیه الزم برای ترویج استعمار را فراهم میتعیین می

ای برای تمایز مردم متمدن از مردم غیرمتمدن و بربر و در حال توسعه بوده که از توانایی الزم جهت همواره وسیله
ث جدایی آنها از جوامع متمدن شده و در نتیجه توزیع خود با این معیارها برخوردار نبودند و همین امر باع

رو جوامع اروپایی با شعار داری ختم شده است. از اینناعادالنه سیستم اقتصاد را درپی داشته و نهایتا  به سرمایه
. در (Bowden & Seabrooke, 2007: p.122-123) کردن سایر جوامع، استعمار را در پیش گرفتند متمدن

مثابه موضوعی برای مطالعه  های غیراروپایی را بهم، امپریالیسم و متفکرین مرتبط با آن، تمدنقرن نوزده
ای پویا که شد، یعنی نمایندهکردند. تمدن اروپایی )و شاخه آمریکایی آن( پویا در نظر گرفته میتعریف می

 شدندر نظر گرفته میهای غیراروپایی، منفعل و ایستا دگرفت و تمدناز دکترین پیشرفت الهام می
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.(Cox, 2000: p.218; 2002: p.2) به بیان دیگر، باید این امر را در نظر داشت که چگونه ابرقدرت ها در
ها، بازیگران و افراد کشورهای کنند که فرهنگاقتصاد خواسته یا ناخواسته قوانین ساختاری را وضع می

. برای داشتن جهانی (Bowden & Seabrooke, 2007: p.127)دهد  زیرمجموعه را در کنترل خود قرار می
های چندگانه طلب باید تصوری که از هویت غرب وجود دارد را با رویکردی مبتنی بر تمدنآرام و صلح

ها های سازنده بین تمدنها و پیوندهایی که از طریق گفتمانبازسازی کنیم. این کار تنها با تایید اشتراک
های تمدنی به صورت در این رویکرد اقتباس. (Hobson, 2007: p.150)آید شود، به دست میحاصل می

گاه و اختیاری و به نحو الگوبرداری اتفاق می افتد؛ یعنی تفاوت امپراتوری و تمدن در این است که خودآ
تر از نگهای اثرگذاری فرهنگی در آن فربه و پررامپراتوری با نوعی استعمار همراه است، اما تمدن همواره الیه

های تمدنی نظیر تمدن اسالمی دوره نخست، تمدن های نظامی است. این وضعیت در بسیاری از حوزهالیه
، اروپای دوره مدرن، و حتی چین و... هم قابل رویت است؛ یعنی -عثمانی صفوی گورکانی -اسالمی دوره میانه

ت خود را از دست دادند و هرجا وام گرفتن از ها رفتار تئوری پیله ابریشمی را در پیش گرفتند، قدرهرجا تمدن
 .(Karamustafa, 2003: p.103-104) های دیگر را اجرا کردند، قدرت قابل توجهی به دست آوردندتمدن

ای که تمدن در سیاست خارجی اثرگذار است، امکان کشف نقاط وصل و اشتراکات با دومین جنبه
های ولت تمدنی به ما امکان شناسایی نهادهای تمدنی و شبکهحوزه پیرامونی است. به بیان دیگر، نظریه د

سازد و در بازشناسی بازیگران غیردولتی بسیار مفید است. همه اینها ممکن است برآمده از آن را فراهم می
ها مثابه ابزاری برای تعیین حد و مرز و یا مشروعیت بخشیدن به بازی های تمدنی خاص بهبه صورت هویت

های تمدنی، بر اساس هویت تمدنی شکل تسلسل فرهنگی تجلی پیدا کنند؛ زیرا دولتدر چارچوب 
های مذهبی و... . دولتی که هویت تاریخی خاصی گیرند؛ نه بر اساس هویت ملی یا سایر خرده هویتمی

ر بایست از بخشی از منابع اثرگذادارد، در صورتی که بخواهد بر مبنای هویت ملی شکل بگیرد، الجرم می
شود که دولت برآمده از آن از کارآمدی کافی برخوردار پوشی کند، این امر سبب میبر هویت خود چشم
(. به تعبیر کانتسنی این امر سبب 3103تعادلی هویتی مبتالء شود )رک: نوروزی، نباشد و به نوعی بی

ولت و ملت همبستگی باشیم؛ زیرا ابرساختارهایی که میان د شود که شاهد وضعیت دولت بدون تمدنمی
و بدون آنها دولت در رسیدن به اهداف  (Koneczny, 1962: p.167)ها هستند کنند، همان تمدنایجاد می

خود کامیاب نخواهد بود. این مسئله در برخی از کشورهای اسالمی نظیر ترکیه نیز به همین نحو بوده است و 
محوری نظیر نژاد، یا تلفیق آن با مدرنیته در نهایت به ثبات و قرار هویتی های هویتی تکپس از عبور دوره
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گرایی و مدرنیته تعریف ها نیز هویت خود را بر اساس سه مولفه اسالم، ترکهای آماری ترکرسیدند. در پایش
د را فقط ترِك که خو یدانند و برخالف دوره آتاتورکیکردند. امروزه مردم ترکیه خود را مسلماِن ترِك مدرن م

 .(See: Rabasa & Larabee, 2008) کنندخود قلمداد می یتین منبع هویتر دانستند، اسالم را مهم یمدرن م
های تمدنی نیز ماهیتی متکثر و شود که هویت تمدنی متکثر شود و دولتماهیت متکثر تمدن سبب می

رسد که به جای بحث در تر به نظر میاسبتکثرگرا داشته باشند. به عنوان مثال در مورد تمدن اسالمی، من
مورد یک تمدن اسالمی واحد و یکپارچه با یک هسته فرهنگی بدون تغییر، به طرح یک حوزه تمدنی 

در این وضعیت حوزه . (Karamustafa, 2003: p.105)اسالمی با مناطق متعدد فرهنگی متمایز بپردازیم 
سیاست خارجی بتوانند از یک شبکه ارتباطی درون تمدن شود که در وضعیت اعتبار تمدنی آنها سبب می

ها و... مختلفی وجود دارند. این مند شوند. در درون هر گستره تمدنی ادیان، اقوام، نژادها، زباناسالمی بهره
 (0830)نماید که روان وئی  های متعدد فروتمدنی را ایجاد میامر یک نظام ارتباطات جمعی مبتنی بر هویت

( 010: ص3101های سیاسی جغرافیای انسانی )هیل، یاد کرده است. ژئوتمدن یا جنبه 1ژئوتمدن از آن به
باشد. های تمدنی با نظام پیرامونی خود اثرگذار میها و دولتشود که بر تعامالت بیرونی تمدنسبب می

نفوِذ فرهنگی دهنده قدرت سیاسی و آلمانی نیز معتقد بود وسعت خاک یک کشور نشان 2فریدریک راتزل
تر خواهد بود. تر باشد، قدرت سیاسی و تمدن آن کشور گستردهحکومت آن است. هرقدر خاک کشوری وسیع

کند تا بتواند به خوبی اوهاگان در تبیین ارتباط تمدن و سیاست، از اصطالح گفتماِن هویِت تمدنی استفاده می
ن یتوانند بیم یو فرهنگ یاجتماع ینهادها یتا چه حدپردازد که این ارتباط را تشریح کند و به این پرسش می

تواند در سنجش یم یت تمدنیمتفاوت، اثرگذار باشند؛ زیرا گفتمان هو یهامختلف و تمدن یهافرهنگ
که سلسله  یشود، به نحو« خود»د باشد و موجب ثبات یها مفر تمدنیسا یعادات و رسوم، هنجارها و نهادها

 . (O’ hagan, 2007: p.16-17, 21) دیجاد نمایمختلف ا یجوامع فرهنگان یدر م یهنجار یمراتب
های مادی برای شود. نهادهای دینی، سازمانسازی با تأسیس نهادهای دینی نیز میسر میشبکه

کنند: مثال  اماکن زیارتی، مدارس و موسسات و مراکز و مشاغل علمی )مثل محصوالت فرهنگی تولید می
ها و مدراج موجود در آن(، متخصصین و حافظین کتاب مقدس و... را فراهم دانشگاههای علمیه، حوزه

سازی در تمدن اسالمی و های خاص خود را دارد به عنوان مثال شبکهسازیآورند. هر تمدنی نیز شبکهمی
                                                           

1. Geo civilization  

2. Friedrich Ratzel 
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ل مسجد، های دینی مثها و سازمانهای نظیر فلسفه، علم و... از مکانهای روشنفکرانه در حوزهخلق ایده
یابند که در بخش منابع سیاست خارجی به چند نمونه از آن اشاره شد. در این مکتب و... ظهور و بروز می

شود. در گرای ترکیه پرداخته میهای اسالمبخش به عنوان نمونه موردی به شبکه اقتصاد اسالمی جریان
سالم و... قلمرو پرستیژ تمدنی وجود دارد بخش ادیان به عنوان مثال در هند و چین یا ژاپن، یا حوزه جهان ا

کنند، این امر اشکال مختلفی از حیات فکری و فرهنگی را ایجاد کرده که ادیان مخلتفی در آن فعالیت می
های روشنفکرانه و علمی که ویژگی برجسته ها و جمعیتاست. بنابراین، نهادهای دینی در ایجاد انجمن

قطعا  این نهادها و  (Collins, 2007: p.143).کنند بدیلی ایفا میش بیباشد، نققلمرو پرستیژ تمدنی می
 محصوالت بسته به تحوالت مادی نیز متغیر خواهد بود.

های فرهنگی اثرگذار و ویژگی بارز دولت تمدنی این است که یک یا چند مرکز دارد که در آن فعالیت
شود و بر اساس آن محیط پیرامونی ون آن میگیرد که سبب ظهور مکاتب مختلفی در درای شکل میویژه

های آنها سبب جلب و جذب دیگران به ها و نقطه اثرگذاریدهد. این مکانالشعاع قرار میخود را تحت
ها ممکن است نهادهای علمی، نهادهای این نقطه اثرگذاری (Collins, 2007: p.132). شودتمدن می

هایی که به عنوان بارزترین، نقطه اثرگذاری شایسته بررسی بوده، نهاد اقتصادی، و... باشند. یکی از این نهاد
اند. به عنوان مثال دانشگاه های علمی و... تأسیس شدههای جدید و یا حوزهعلم است که در قالب دانشگاه

کشور جهان دانشجو و دانشمند در آن  18ترین مراکز علمی جهان بود و از  جندی شاپور یکی از مهم
تواند به عنوان کند و میاشتند. امروزه این امر در مورد بسیاری از مراکز علمی جهان صدق میحضور د

ها مورد بررسی قرار گیرد. پرداختن به این نهادها از این منظر معیاری برای تاثیر و تاثر دو جانبه تمدن
واگرایی را فراهم  هایی است که امکان همکاری یااهمیت دارد که سیاست خارجی متکفل شناخت پدیده

 (. 31: ص3101کند )هیل، می

 گیری . نتیجه5

الملل است. در این پژوهش به دولت تمدنی یکی از جدیدترین مفاهیم افزوده شده به دانش روابط بین
آفرینی دولت تمدنی در وضعیت جهانی شده پرداخته شد. تمایزات دولت تمدنی با دولت ملی مورد  نقش

مندی از مزایای جهانی شدن را با نشان داده شد که چگونه دولت تمدنی امکان بهرهاشاره قرار گرفته و 
سازی و هم در فضای رسد که هم در فضای شبکهاستفاده از تکثرات موجود در خود دارد. به نظر می

شدن دارد و های ملی، در وضعیت جهانیرقابت، دولت تمدنی مفیدیت و کاربرد بیشتری نسبت به دولت
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بسیاری از کشورها از امکان تشکیل دولت تمدنی برخوردارند، تأسیس دولت تمدنی الگوی مطلوبی  برای
خواهد بود. دولت تمدنی با کشف نقاط اشتراک میان بازیگران در ساحت سیاست خارجی از امکان 

، بیشتری برای پیگیری اهداف و منافع خود برخوردار است. دولت تمدنی برآمده از هویت تمدنی است
لذا، در ساحت داخلی توانسته است از تکثرات متعدد داخلی، یک کل به هم پیوسته را ترسیم نماید. 
برخالف دولت ملی که بر ابعاد محدودی از هویت استوار است، دولت تمدنی بر هویت تمدنی استوار 

، در سیاست تواند از طریق حوزه اعتبار تمدنی خود که در طول تاریخ به دست آورده استبوده و می
 تری برخوردار باشد.خارجی از مکان کنشگری گسترده
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