
ر  م��ي د د ي مر جنبش ه��ا
س��ال2001 ش��رق و غرب را به 
هم پيوند زده است. بهار عرب در 
شرق و جنبش تسخير در غرب 
گواهي بر اين مّدعا است. توده  هاي 
م��ردم در خيابان ه��اي تونس، 
قاهره، دمش��ق، منامه و عدن از 
سويي، و نيويورك، مادريد، آتن، 
و لندن از سوي ديگر مطالبه اي   
جز دموكراس��ي اصيل، كرامت 
انساني  و عدالت اجتماعي ندارند. 
آنچنان ك��ه در مقدمه اين كتاب 
آمده است اين نويدي بر آغاز دوره 
اي نوين و پارادايم جديدي است 
كه دو گفتمان هژمونيك جهان 
پس از جنگ س��رد را به چالش 
كش��يده اس��ت: نظريه »پايان 
تاري��خ« فرانس��يس فوكوياما و 
نظريه »نبرد تمدن ها«ي ساموئل هانتينگتون. به اعتقاد 
ويراستاران كتاب، جنبش هاي اجتماعي چندساله اخير 
نظريه نبرد تمدن ها را بي  اعتبارتر از گذش��ته كرده است 
زيرا امروز توده  هاي مردم در شرق و غرب بر سر آرمان ها و 
ارزش هاي متضادي نمي  جنگند. مطالبات مشترك جامعه 
مدني در شرق و غرب چيزي جز كرامت انساني ، عدالت، 
انصاف، و سعادت نيست و اين آرمان ها نه در انحصار غرب 

هستند و نه بيگانه با ارزش هاي شرق. آنچنانكه در مقدمه 
كتاب اشاره شده جنبش هاي اجتماعي اخير اما، »پايان 
تاريخ« را نيز نمايندگي نمي كنند. بلكه از بحران عميق و 
ساختاري نظم نئو ليبرال حكايت مي كنند كه فوكوياما آن 
را پايان تاريخ مي داند. به اعتقاد آنها واقعيت ميدان تحرير 
قاهره و ميدان تايمز لن��دن و ده ها ميدان ديگر در جهان 
امروز اين است كه جهاني  كه هانتينگتون و فوكوياما براي 
ما ترسيم كرده بودند فرو ريخته اس��ت: شرق و غرب در 
برابر واقعيت هايي كه برايشان ساخته اند قد علم كرده اند. 
اين بيداري نويد آغازي ديگر براي تاريخ اس��ت زيرا آنچه 
در برابر چشمان ما اتفاق مي افتد نه »پايان تاريخ« است و 
نه »نبرد تمدن ها«ي شرق و غرب. »پايان تاريخ« و »نبرد 
تمدن ها« تنها دو نمونه بيشتر شناخته شده گفتمان هاي 
حاكم بر سياست هاي نظام جهاني  هستند كه با پلوراليسم 
و »تفاوت ها« برخوردي سطحي دارند. فروريختن ديوار 
برلين در 1989 و فروريختن برج هاي دوگانه مركز تجارت 
جهاني  نيو يورك در س��پتامبر 2001 هر يك به گونه اي 
متفاوت در احياي گفتمان س��لطه نظام جهاني ، دو گانه 
سازي هاي كاذب غرب- ش��رق، و تثبيت و تحكيم نظام 
نئوليبرال سهيم بوده اند. كتاب »بسوي منزلت متفاوت 
بودن، نه پايان تاريخ، نه نبرد تمدن ها« تالشي در جهت 
مساله شناس��ي گفتمان غرب - محور حاكم و تاثير آن 
بر حوزه انديش��ه، اجتماع، و سياس��ت است. همچنين، 
كوششي در راستاي شرايط تازه و امكانات گفتمان بديل 
است. گردآورندگان اين كتاب معتقدند كه »پايان تاريخ« 

و »نبرد تمدن  ه��ا« واقعيت هاي پيچيده و متكثر جهان 
امررز را تبيين نمي كنند وراه سوم و گفتمان بديل را بايد 
در »وقار، ش��كوه، و منزلت متفاوت بودن« جس��ت وجو 
كرد. به اعتق��اد آنها جهان گراي��ي هژمونيك فوكوياما و 
خاص گراي��ي ذات باورانه هانتينگتون به نفي گفت وگو و 
پلوراليسم مي انجامد. پس از مقدمه، مطالب اين كتاب در 
چهار بخش و بيست وهفت فصل و يك ضميمه در 483 
صفحه ارائه شده اند. بخش اول كتاب با عنوان »بازخواني 
گفتمان ها/ تاريخ هاي هژمونيك« در برگيرنده مطالبي  از 
آرش��ين اديب مقدم، پيمان وهاب زاده، آلوكا پارشرسن، 
هوش��نگ حس��ن ياري و وسلين پپووس��كي مي باشد. 
بخش دوم كتاب ب��ا عنوان »ديال��وگ و ارزش نهادن به 
تفاوت« شامل نوشتار هايي  از رابرت كاكس، فرد دالماير، 
رامين جهانبگلو، اميره االزهاري سنبل، والتر ليكم، پال 
رو، ابراهيم خان، جيمز الس��ون و بنجامين باربر اس��ت. 
بخش س��وم كتاب با عنوان »محدوديت هاي ديالوگ و 
ارزش نهادن به تفاوت« شامل مطالبي  از حسن حنفي، 
سياوش صفاري، ياسمين ابو لبن و ابيگيل باكن، بن وايت، 
غاده هاش��م تلهامي، س��وگي ادك و عمر توران، يونس 
ابويوب، تانيا نروژنا، و علي  ديزبوني مي باشد. بخش پاياني 
كتاب با عنوان »در راه يك گفتمان بديل« در برگيرنده 
نوشتارهايي از طارق علي ، عزيز العظمه، حميد دباشي و 
محمد ايوب مي باشد. در ادامه بخشي از مقدمه اين كتاب 
و مروري ب��ر مقاالت مختلف را به لط��ف و ترجمه دكتر 

مجتبي مهدوي مي خوانيد.

صداي جنبش عربي و جنبش تسخير را بشنويم
نويسندگان كتاب »بسوي منزلت متفاوت بودن، نه پايان تاريخ، نه نبرد تمدن ها« از چه تئوري سياسي سخن مي گويد؟
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برخورد تمدن ها و تأمالتي بديل پردازانه
آرشين اديب مقدم

او در مقال�ه اش ب�ه خوان�ش 
انتق�ادي پايه ه�اي فلس�في  
گفتم�ان برخ�ورد تمدن ه�ا 
مي پ�ردازد. به عقي�ده وي تز  
هانتينگتون اليه بيروني يك س�اختار وسيع تر 
و يك رژيم حقيقتي اس�ت كه به باز سازي مداوم 
دو گانه اس�الم و غرب مي پ�ردازد. اديب مقدم با 
طرح يك رژيم حقيقتي بديل بر پايه كثرت گرايي 
فكري و گفت وگوي مس�المت آميز بر لزوم گذار 
از گفتمان هاي غال�ب تاكيد مي كند. به گفته وي 
همان طور كه رژيم برخورد چه در جهان ش�مال 
و چه در جهان جنوب تاثير عميقي بر سياس�ت 
و تاريخ ملل نهاده است، طرح ريزي بديلي بر اين 
نگاه مي تواند به ايجاد فضاهايي تركيبي  بيانجامد 
كه در آن گفت وگو و احترام متقابل ممكن شود. 
اديب مقدم ب�ا پرداختن به آراي آدورن�و، ادوارد 
س�عيد، خيام، و سروش ش�رايط برقراري نوعي 

رابطه همزيستانه را مورد بر رسي  قرار مي دهد. 

عام گرايي هژمونيك و تمدن هاي تركيبي 
پيمان وهاب زاده

او پاي�ان تاري�خ و برخ�ورد 
تمدن ه�ا را گفتمان هاي�ي  
غرب مح�ور توصيف مي كند 
كه با اشتباه گرفتن تاريخ غرب 
به جاي تاريخ جهان به ان�كار ديگري غير غربي 
مي پردازند. از نظر وي، اين دو تز  با ناديده گرفتن 
ريشه هاي تركيبي  و چند گانه تمدن غرب ديدي 
غيرتاريخي نس�بت به تاريخ جوامع غربي ارائه 
مي دهن�د. با تاكيد بر س�اختار تركيبي  فرهنگ 
غرب و سنت هاي فرهنگي  ديگر، وهاب زاده به نقد 
پيش فرض هاي ذات گرايانه اين تز ها مي پردازد. 
به گفته او، پروسه ديگري  س�ازي همواره جزئي 
از پروسه شكل گيري سيستم امپراتوري است.  
از ديد وهاب زاده مشخصه كليدي دوران معاصر 
تنوع فرهنگي  و چند گانگي  منابع تنش است. در 
چنين ش�رايطي تز  ورا -روي مي تواند طرحي در 
خدمت فهم بهتر تفاوت و ايجاد ديالوگ فرهنگي  

و تمدني باشد.

تروريسم در ميان ملل
غاده هاشم تلهامي

اين مقاله با بر رس�ي  منازعات 
مي�ان اع�راب و اس�راييل 
در نيم ق�رن گذش�ته ب�ه 
آسيب شناس�ي  گفتمان هاي 
نبرد تمدن ها و مبارزه با تروريسم مي پردازد. به 
اعتقاد نويس�نده در جوامع غربي هر دو گفتمان 
نقش مهمي  در شكل دادن افكار عمومي  نسبت به 
اسالم و مسلمانان ايفا كرده و غالبا جهان اسالم را 
به عنوان عامل و غرب را به عنوان قرباني تروريسم 
معرف�ي  كرده ان�د. در چنين ش�رايطي در افكار 
عمومي  غرب برخورد نظامي با كشور هاي مسلمان 
به عنوان مكانيسمي براي حفظ خويشتن غربي 
و سنت يهودي -مس�يحي  آن در مقابل ديگري 
غير غربي و غير يهودي -مس�يحي  تلقي  ش�ده 
است. تلهامي معتقد است كه اسراييل نيز به عنوان 
نماينده تمدن غرب در منطقه خاور ميانه خود را به 
عنوان قرباني تروريسم جا زده  و با حمايت نظامي 

امريكا موقعيت خود را تحكيم كرده است.     13
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اس��ت زيرا گذار از اصول بنيادين اين مدل قابل تصور 
نيست. از س��وي ديگر اما، هانتينگتون پايان تاريخ را 
بسيار خوش بينانه و ساده انگارانه مي داند و آينده جهان 
پس از جنگ س��رد را براس��اس نبرد تمدن ها تعريف 
مي كند. وي پايان گرايي را به چالش مي كشد، نه از آن 
رو كه شرق را واجد فرهنگ و سنن برابر با غرب مي داند، 
بلك��ه از آن جهت كه برتري فرهن��گ غرب و فروتري 
شرق امكان جهاني  شدن مدل غرب را ناممكن ساخته 

است: اميد به پايان تاريخ امري انساني  است، توقع براي 
تحقق  آن غيرواقع��ي، و اقدام براي عمل��ي  كردن آن 
فاجعه است. هانتينگتون يك »خاص گرا« است، نه يك 
»جهان گرا«. از نظر وي، جهان از هفت يا هشت تمدن 
عمده تشكيل شده است: غربي، كنفوسيوسي، ژاپني، 
اس��المي، هندي، اس��الو - ارتدكس، امريكاي التين، 
و احتم��اال، آفريقايي. نبرد آينده بش��ري ميان تمدن 
غرب و تمدن هاي غير غربي است. اين نبرد چيزي جز 

نه پايان تاريخ - نه نبرد تمدن ها
بخشي از مقدمه ي كتاب »به سوي منزلت متفاوت بودن«

کتابخانه

خود آگاهي  و تمدن: روايتي از درون
رابرت كاكس

 اين مقاله ي�ك واكاوي نقادانه 
نظري�ه پاي�ان تاريخ اس�ت و 
اين فرضيه ك�ه در آينده تمام 
تمدن ه�اي بش�ري در ي�ك 
تمدن واحد جهاني  ادغام خواهند شد را به چالش 
مي كشد. به اعتقاد كاكس  بيشتر شدن تماس ها 
ميان تمدن ها مي توان�د باعث باال رفت�ن آگاهي  
درباره نسبت تمدن با شرايط خاص تاريخي جوامع 
مختلف ش�ود.  به نظر او »اين پروس�ه هاي تغيير 
درون  تمدني هستند كه ش�رايط ديالوگ ميان -

تمدني را مهيا مي كنن�د.« در ادامه كاكس معتقد 
است »هدف ديالوگ ميان تمدن ها نه اين است كه 
نظم موجود جهاني  را به شكلي  ديگر باز سازي كند 
و نه اينكه ساختار نويني براي حاكميت و اداره جهان 
بيافريند. ]هدف اين است كه[ اصل ديالوگ خود به 
پروسه نظم امور جهان بدل ش�ود و روابط قدرت 
در سرتاس�ر جهان در طي يك پروس�ه مستمر و 

مسالمت آميز ]...[ دستخوش تغيير شوند.« 

ديالوگ ميان مذاهب
فرد دالماير

او مي پرس�د كه آيا مي توان از 
ايمان مذهبي  به ارج نهادن به 
تفاوت مذهبي  رسيد. با تاكيد بر 
اهميت گفت وگوي ميان پيروان 
اديان،   دالماير به دنبال يك گفتمان االهياتي نو بر 
پايه شناسايي اش�تراكات ميان سنت هاي متكثر 
مذهبي  است. دالماير معتقد است كه در دوران مدرن 
ما با جلوه هاي مختلف بازگشت مذهب در سرتاسر 
جهان مواجه شده ايم. از يك طرف، بازگشت مذهب 
را مي توان به مثابه بازگشت به يك بعد مهم و يك 
نياز اساسي  در هستي  انس�ان تلقي  كرد. از سوي 
ديگر اما، نمود اي�ن امر نوين را مي توان در رش�د 
اختالف�ات ميان جوام�ع مذهبي  و رهبران ش�ان 
مشاهده كرد.  به گفته او در چنين شرايطي تالش 
در جهت تحقق  ايده آل ديالوگ مستلزم آن است 
كه افراد و گروه هاي مذهبي  بتوانند نسبتي متعادل 
ميان تعلقات هويتي خويش از يك سو، و همزيستي 

متقابل با ديگري از سوي ديگر برقرار كنند. 

نه برخورد تمدن ها و نه پايان تاريخ
بنجامين باربر

به اعتقاد باربر، به رغم جذابيت 
تز  ارزش تفاوت و اهميت اصل 
تكثر گراي�ي، در دني�اي امروز 
به جاي تاكيد بر تفاوت بايد بر 
دره�م تنيدگي هرچه بيش�تر كش�ورها خصوصا 
در صحن�ه اقتصادي تاكي�د نهاد. صنعتي ش�دن 
و جهاني س�ازي جوامع انس�اني  را ب�ا چالش هاي 
مشترك در عرصه هاي بهداشت، اقتصاد، عدالت، و 
محيط زيست روبه رو كرده است. پاسخ دادن به اين 
چالش ها مستلزم رسيدن به دركي نوين از مساله 
استقالل و حاكميت سياسي در عرصه جهاني  است. 
به اعتقاد باربر، تن�ش ميان واقعيت درهم تنيدگي 
چالش هاي دنياي مدرن و اصرار بازيگران سياسي 
بر حفظ اس�تقالل در پاس�خ دادن به اين چالش ها 
جدي ترين مساله دوران معاصر ماست.  در مواجهه 
با اين چالش ها بايد اصل دموكراسي را جدي گرفت. 
اين به آن معناست كه يا بايد دموكراسي جهاني  شود 

و يا اين كه روند جهاني  سازي دموكراتيك شود. 

مجتبي  مهدوي
استاد علوم سياسي 

دانشگاه آلبرتاي كانادا

غرب محوري با س��ه  پيش فرض همراه است: نخست، 
مدرنيت��ه، تم��دن، و پيش��رفت را مع��ادل تماميت 
هويت غرب تعريف مي كند و س��نت گرايي، بربريت، و 
عقب ماندگي   را همذات و همراه شرق مي پندارد. دوم، 
عامل اصلي  عقب ماندگي   شرق را منحصرا در سنت هاي 
شرق جست وجو مي كند. س��وم، راه برون رفت از مدار 
عقب ماندگي   را در دوري از سنت هاي بومي و پذيرش 
تام وتمام مدل غرب مي داند. در غير اين صورت غرب و 
شرق در نزاعي عميق در حوزه تمدن و سياست درگير 
خواهن��د بود. از نظ��ر فوكوياما، جهان پ��س از تجربه 
شكست كمونيسم روسي و فاشيسم و نازيسم هيتلري 
به پايان تاريخ رسيده است زيرا نئوليبراليسم آخرين 
ايس��تگاه تحول ايدئولوژيك نوع بش��ر و جهاني شدن 
آن به عنوان آخرين ش��كل دولت است. بدين ترتيب، 
نئوليبرال دموكراسي  آخرين و تنها انتخاب موجه بشري 
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کتابخانه

»نبرد تمدن ها« نيست كه شكلي  جديد از رقابت هاي 
باستاني ميان ميراث يهودي - مسيحي  غرب، فرهنگ 
س��كوالر امروز غرب، و گس��ترش جهاني  آن است. از 
نظر وي، تفاوت هاي بنيادين ميان تمدن ها ضرورتا به 
نبرد ميان آن ها مي انجامد. اين نبرد با هژموني غرب و 
تالش براي تحميل الگوي ليبرال دموكراسي  به ساير 
فرهنگ ها تشديد مي شود. تحميل ليبرال دموكراسى 
غربي به احيا سنت گرايي، بومى گرايى و غرب  زدايي در 
ميان ملل غيرغربي منجر مي شود. وي ادامه مي دهد 
كه جدي ترين و عميق ترين نبرد ميان تمدن غرب از 
سوي و تمدن هاي اس��المي و كنفوسيوسي از سويى 
ديگ��ر اتفاق مي افتد، زي��را اين دو تم��دن اخير واجد 
عميق ترين اختالفات تمدني با غرب هس��تند. از نظر 
هانتينگت��ون، غرب باي��د به طور همزم��ان به تقويت 
روابط به اروپا، امريكاي التين، ژاپن و روس��يه در برابر 
تمدن هاي اسالمي و كنفوسيوسي )چين( پرداخته، و 
از اختالفات بين اين تمدن ها در جهت سلطه سياسي 
و اقتص��ادي غرب بهره برد. به س��خن ديگ��ر، توصيه 
راهبردي هانتينگتون به سيستمداران غربي چيزي جز 
سياست كهنه استعماري »تفرقه بنداز و حكومت كن« 
نيس��ت. توصيه هايي براي حفظ اقتدار اياالت متحده 
امري��كا؛ »نصيحت الملوك« مدرن اس��ت تا هژموني 

جهاني  يك ابر قدرت را تداوم بخشد! 

ساده انگاری های
»پايان تاريخ« و »نبرد تمدن ها« 

اگرچه »پايان تاريخ« و »نبرد تمدن ها« از دو خاستگاه 
متفاوت فكري و فلس��في  جهان گراي��ي و خاص گرايي 
برمي خيزند، اما هر دو دو روي متفاوت يك سكه اند زيرا 
هر دو غ��رب و جهان غير غرب را ب��ه دو واحد يكپارچه 
تقليل مي دهند؛ ه��ر دو، اگر چه ب��ه دو دليل متفاوت، 
سروري و سيادت غرب، و فروتري غيرغرب را باور دارند. 
در »پايان تاريخ« برت��ري و جهاني  بودن الگوي غرب به 
صراحت آشكار است. شرق گزينه اي   جز پيوستن به غرب 
ندارد زيرا فرهنگ و سنن وي فاقد پويايي و زايش براي 
الگوهاي بديل اس��ت. در »نبرد تمدن ها« اما، سروري و 
سيادت غرب به گونه اي ديگر است: الگوي غرب جهاني  
نيست، خاص است زيرا عقالنيت، مدرنيته، سكوالريسم 
ارزش ها و نهادهاي غربي هستند و فرهنگ هاي غيرغربي 
فاقد زمينه هاي الزم براي پذيرش اين الگو هستند؛ ايشان 
كهتر و فروتر از اين ارزش ها هستند. نبرد بر سر ارزش ها 

و سنت هاي دو حوزه تمدني متفاوت است. 
واقعيت اين است كه هر دو گفتمان به گونه حيرت آوري 
ساده انگارانه اند. نظريه پايان تاريخ، تجربه مدرنيته غرب 
و به طور مش��خص خوانش نئو ليبرال آن را تنها امكان 
توس��عه مي داند. به زبان ديگر، مفهوم، مس��ير و تجربه 

مدرنيته يگانه است و اين يگانگي در تجربه غرب چهره 
نموده اس��ت. ديگران وظيفه اي   جز پيمودن راه هموار 
توسعه تجربه شده براي نيل به غايتي كه از پيش تعريف 
و تجربه شده اس��ت ندارند، وظيفه تاريخي  آنها جهاني  
كردن تجربه يگانه غرب است. بنا برين اين نظريه، شرق را 
نه براساس آن كه هست و دارد بلكه براساس آنچه نيست 
و ندارد تعريف مي كند. و در اين هستي  و نيستي، شرق 
را تنها با محك و معيار غرب مي سنجد. »پايان تاريخ« با 
ادعاي بي طرفي فرهنگي  و قطعيت علمي ، جهان گرايي 
خويش را توجيه مي كند. واقعيت اما اين اس��ت كه اين 
نه بي طرف اس��ت و نه قطعيت علمي  دارد. از آن مهم تر، 
تنش هاي بنيادين و دروني  مدرنيته را ناديده مي گيرد. 
مدرنيه غرب مجموعه اي از گرايشات آزادي، حقوق بشر، 
دموكراسي از يك سو و خشونت سيستماتيك، استعمار 
و تماميت خواهي  از سوي ديگر است. مدرنيته غربي دو 
چهره دارد و »پايان تاري��خ« تصويري يگانه و رمانتيك 
از آن ارائ��ه مي كند. ديگر آن كه، جنبش هاي تس��خير 
وال اس��تريت و ديگر نهاد هاي نئو ليبرال در قالب تمدن 
غرب جلوه اي   از تضاد بنيادين نئو ليبراليس��م اس��ت. 
اين جنبش ها پاي��ان س��رمايه داري را نويد نمي دهند، 
اما بي  ترديد نئوليبراليس��م را نيز »پايان تاريخ« قلمداد 

نمي كنند. 
از نگاهي  ديگر، جوزف ناي به درس��تي به م��ا يادآوري 

محدوديت هاي ديالوگ
سياوش صفاري

نويس�نده به آسيب شناس�ي  
ت�ز  ديال�وگ در تئوري ه�اي 
روابط بين الملل مي پردازد. به 
گفت�ه او منازع�ات موجود در 
س�طح جهان بيش از آن كه به 
اختالفات فرهنگي  مربوط شوند نتيجه نابرابري هاي 
قدرت ميان گروه هاي مختلف هستند، و به همين 
علت سوال اصلي  كه مروجين تز  ديالوگ بايد به آن 
پاسخ دهند اين است كه در چه شرايطي صاحبين 
قدرت حاضر به ديالوگ در باره پايان دادن به قدرت 
خويش و تحقق  آرمان هاي عدالت، احترام متقابل و 
صلح و همزيستي  خواهند شد. به اعتقاد نويسنده 
طرح تز  گفت وگ�وي تمدن ها با هدف ايجاد بديلي 
براي گفتمان  برخورد تمدن ها و پايان تاريخ صورت 
گرفت اما به لحاظ هستي  شناسانه و معرفت شناسانه 
اشتراكات زيادي ميان هر سه  گفتمان وجود دارد. او 
معتقد است كه تقويت فضاهايي خارج از فضاهاي 
هژمونيك كه در آن نيروهاي فرودست بتوانند به 
بديل سازي بپردازند در درازمدت به ايجاد شرايط 
ديالوگ برابر كمك خواهد كرد. وي به عنوان مثال 
به ش�كل گيري گفتمان جهاني  همبستگي  ميان 
اقشار مختلف فرودستان در فضاهايي مانند فوروم 
اجتماعي جهان اش�اره مي كند. صفاري همچنين 
اشاره مي كند كه با تشكيل بلوك هاي منطقه اي در 
سازمان تجارت جهاني  و نهاد هاي ديگر، برخي  از 
كشور هاي جهان جنوب موفق به امتياز گرفتن از 

كشور هاي قدرتمند شده اند.

ديالوگ در شرايط نابرابري هاي قدرت
ياسمين ابو لبن و ابيگيل باكن

اين دو نويس�نده ب�ا تاكيد بر 
ش�رط براب�ري در ديالوگ به 
عدم وجود شرايط اوليه براي 
گفت وگوي واقعي  و س�ازنده 
مي�ان طرفي�ن درگي�ر در 
مساله اس�راييل و فلسطين 
مي پردازن�د. ب�ه عقي�ده 
نويسندگان، ديالوگ مستلزم 
آن اس�ت كه طرفين به گونه اي براب�ر در تعيين 
ش�رايط و نتايج گفت وگو سهيم باش�ند. اصرار 
بر ت�ز  ديالوگ و ف�را خواندن طرفي�ن منازعه به 
گفت وگو ب�راي حل اخت�الف در حالي  كه نيروي 
نظامي و ساختارهاي سياسي -اقتصادي شرايط 
نابرابري قدرت را تشديد مي كنند نه تنها به حل 
اختالف منجر نمي شود بلكه اصل ديالوگ را زير 
سوال مي برد. به گفته ابو لبن و باكن طرح گفتمان 
»ديالوگ ميان يهوديان و مسلمانان/اعراب« به 
عنوان راه رسيدن به صلح در حقيقت يك تاكتيك 
سياسي است كه به جاي پرداختن به شرايط عيني 
و ريشه هاي تاريخي منازعه بر اختالفات فرهنگي  
و روايت هاي نا همس�از تاكيد مي كند. آنها نشان 
مي دهند كه چگونه اين روايت هاي نا همساز خود 
در پروسه استعمار و در بستر نا برابري هاي قدرت 
شكل گرفته اند. بستري كه در آن تاريخ استعمار 
فلسطين، روابط نژادي تبعيض عليه فلسطينيان، 
و پيوند بومي فلسطينيان با سرزمين فلسطين 

غالبا ناديده گرفته شده است. 

امپراتوري و مخالفانش
طارق علي

اي�ن نويس�نده امپرياليس�م 
امري�كا در دني�اي  معاص�ر 
را جدي تري�ن مان�ع تحق�ق 
ايده آل ه�اي ديالوگ مي داند. 
علي  معتقد اس�ت كه در قرن 
بيس�ت ويكم براي نخس�تين بار در تاريخ بشر با 
پديده ي�ك امپراط�وري واحد روبه رو هس�تيم. 
حضور پايگاه هاي نظامي امريكا در 121 كشور از 192 
كشور عضو سازمان ملل نشان از سلطه بالمنازع 
امريكا بر جهان كنوني ما دارد. از همين رو است كه 
هدف اصلي  ايدئولوژي هاي غالب توجيه و تقويت 
موقعيت سلطه امريكا اس�ت. به همين شكل، در 
دوران معاصر تز هاي برخورد تمدن ها و جنگ عليه 
تروريس�م با ادعاي مبارزه با بنياد گرايي مذهبي  
گفتماني بنياد گرايانه و نژادپرستانه را بسط داده اند 
كه در خدمت جنگ، اش�غال نظام�ي، و  قتل عام 
بسياري  در سرزمين هاي ديگر درآمده. به گفته علي  
ايدئولوگ هاي وابسته به مراكز قدرت در پي  آنند كه 
توجيه هاي ايدئولوژيك با فرمول بندي هاي ساده و 
تسكين دهنده براي هژموني فعلي امپرياليسم در 
جهان فراهم كرده و راه را بر شناسايي تئوري ها و 
تحليل هاي بديل ببندند. آنها غرب را در موقعيت 
برت�ر تمدني/فرهنگي مي نش�انند، ب�ر جنايات 
امپراتوري پوشش مي نهند، و به نوعي فراموشي 
عمومي  دامن مي زنند. از همين روست كه آشكار 
شدن جناياتي همچون مورد زندان ابوغريب باعث 

شوك افكار عمومي  در غرب مي شود.    13
6   

 13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا



کتابخانه

مي كند كه پايان جنگ س��رد نشانه پايان تاريخ نيست، 
بلكه نويد »بازگشت تاريخ« است زيرا اينك سرمايه داري 
ليبرال با رقبايي همچون چين و روسيه روبه رو است كه 
س��رمايه داري را پذيرفته اند اما هرگز اصول آزادي هاي 
سياسي ليبراليسم را نپذيرفته اند. جنبش هاي بنيادگرايي 
مذهبي  و ناسيوناليس��م افراطي قومي نيز واقعيت هاي 

ديگر جهان امروز ما است.
نظريه »نب��رد تمدن ها« نيز عميقا دچار معضل اس��ت. 
نخس��ت آن كه، ما با مفهوم��ي  مبهم، كل��ي ، انتزاعي و 
كشدار از تمدن روبه رو هستيم كه شامل همه چيز است 
و هيچ چيز! هويت هاي تمدني تنها توسط انسان ها و در 
راستاي منافع سياسي آنها بسيج مي شوند. هويت هاي 
تمدني خوانش ها و نمايندگان متضادي دارند. هر تمدني 
نمايندگان رس��مي ، غيررس��مي ، مش��روع و نامشروع 
دارد. هي��چ تمدني يك واحد ايس��تا و منجمد نيس��ت 
)ادوارد س��عيد(، بلكه، متكثر، پويا و در حال شدن است. 
از آن مهم ت��ر، تمدن غرب يك وجه ن��دارد. غرب مدرن 
همواره تركيبي  از ليبراليس��م و فاشيسم، دموكراسي و 
ديكتاتوري، توسعه و عدم توس��عه، برابري و نابرابري، و 
رهايي و نژادپرستي  بوده اس��ت. غرب تمدن هاي مدرن 
آفريده است درحالي كه با بي رحمي ديگر تمدن ها را به 
نابودي كشيده است؛ هم نهاد هاي دموكراتيك ايجاد كرده 
است و هم تكنيك هاي مدرن شكنجه؛ هم در ملت سازي 
دموكراتيك نقش ايفا كرده است و هم با كودتا و مداخله 
در جهان جنوب مانع فرايند ملت سازي دموكراتيك شده 
است؛ هم اعالميه جهاني  حقوق بشر را آفريده است و هم 
از بي  رحمانه تري��ن ديكتاتور هاي جهان جنوب حمايت 
فعال كرده اس��ت؛ هم در برابر نسل كش��ي  و نژادپرستي  
تمام قد ايستاده اس��ت و هم مرتكب شكنجه و خشونت 

سيستماتيك در ابو غريب و گو آنتاناما شده است.
به همين ترتيب، يك »ش��رق« واحد نيز وجود خارجي  
ندارد. هر يك از تمدن هاي غيرغربي سرشار از تضاد هاي 
دروني است. چه كسي  تمدن آفريقا را نمايندگي مي كند؟ 
نلسون ماندال، پيامبر صلح و عدم خشونت، يا عيدي امين، 
مثال اعالي بربريت و خش��ونت؟ چه چيزي تمدن هند 
را نمايندگي مي كند؟ عدم خش��ونت مهاتما گاندي، يا 
برخي  سنت هاي غيرانساني  سيستم كاست؟ چه كسي  
مظهر تمدن آسيايي و كنفوسيوسي است؟ »مدل آسيا 
توسعه« به روايت رهبري س��نگاپور كه اقتدارگرايي را 
همذات اين س��نت مي داند، يا ژاپ��ن دموكراتيك؟ چه 
كسي  تمدن اسالمي را نمايندگي مي كند؟ اقتدارگرايان 
عربستان سعودي، يا سنت دموكراتيك اندونزي مسلمان؟ 
جنبش ه��اي دموكراتي��ك خاورميانه و به��ار عرب، يا 

فناتيسم طالباني؟
از دي��دگاه هانتينگت��ون، تض��اد جهان غرب و اس��الم 
»بنيادگرايى اسالمي« نيس��ت، بلكه بر سر »بنياد هاي 
اسالم« اس��ت، زيرا »در اس��الم، خدا، حاكم است، ولي  
در غرب خدا و س��زار، كليس��ا و دولت، آخرت و دنيا، دو 
قلم��رو جداگانه اند«. از نظر وي، »ذهنيت اس��المي« و 
»دموكراسي« با يكديگر همزيس��تي  ندارند. حامدنصر 
ابوزيد، متفكر فقيد مصري اما، در پاس��خ به ما يادآوري 
مي كند كه »ذهنيت اس��المي« جداي از زمان و زمينه 
اجتماعي، تاريخي و سياسي »مسلمانان« وجود خارجي  
ندارد. فرد هاليدي نيز استدالل مشابهي  دارد: »اگرچه 
برخي  موانع دموكراسي در جوامع اسالمي به نام اسالم 
توجيه و تئوريزه مي شوند، اما اين موانع به طور مشخص 
اسالمي نيستند، زيرا اس��الم مفهومي  مجرد، انتزاعي و 

در وراي مكان و زمان وجود ندارد...كنشگران اجتماعي 
و سياسي خوانش هاي متضادي بنا بر نياز هاي زماني  - 
مكاني خود دارند«. متعاليت ميداني نوريس و اينگلهارت، 
مويد حمايت از دموكراسي در غرب و كشور هاي اسالمي 
است. جالب تر آن كه، حمايت از دموكراسي در ميان ملل 
مسلماني كه در زير سلطه دولت هاي اقتدارگرا هستند 
به مراتب بيشتر از ساير ملل مسلمان است. بدين ترتيب، 
فقدان دموكراسي، ارتباطي  ايستا و مكانيكي با فرهنگ 
سياسي و ارزش هاي مردم مسلمان ندارد. اقتدارگرايي 
از حمايت افكار عمومي  مردم مسلمان بي  بهره و عموما 
متكي  بر اشكالي از زور و فش��ار است. به عالوه، حمايت 
دولت هاي غربي از دولت هاي اقتدارگراي عرب و به طور 
مش��خص از »بنيادگراي شاهانه« عربس��تان سعودي 
نمونه روش��ني از حمايت ليبرال دموكراس��ي  غرب از 
ديكتاتوري در س��رزمين هاي اسالمي است )مرنيسي(. 
ليبرال دموكراس��ي تم��دن غرب حام��ي  اقتدارگرايي 
در جهان جنوب بوده اس��ت و اين مغاي��ر نظريه »نبرد 

تمدن ها« است. 
دومين دشواري بزرگ »نبرد تمدن ها« ادعاي بزرگ ولي  
بي  پايه اي اس��ت كه تفاوت هاي تمدني ضرورتا به نبرد 

منجر مي شوند. اقليت هاي فرهنگي  فراواني  در حوزه هاي 
تمدني متف��اوت با صل��ح و آرامش زندگ��ي  مي كنند: 
آس��يايي ها و آفريقايي تبار ها در امريكا، آفريقايي تبار ها 
و هندي ه��ا در انگليس، چيني  ها و هندي ه��ا در كانادا 
و اقليت هاي مس��لمان آفريقاي ش��مالي  در فرانس��ه. 
بزرگترين اقليت هاي مسلمان در دو كشور دموكراتيك 
اندونزي و هند در صلح نسبي  زندگي  مي كنند. بديهي  
است اختالفات فرهنگي  به سهولت مي توانند در خدمت 
منافع سياسي رهبران قرار گيرند و محل منازعه شوند. 
همچنين، شكست و بحران ساختاري الگوهاي توسعه 
ناسيوناليس��تي، نوس��ازي غربي و ماركسيستي روسي 
در جهان جنوب زمينه را ب��راي بديل هاي بومي فراهم 
كرده اس��ت. ديگر آن كه، در دوران جنگ سرد و شايد تا 
مدت ها پس از آن، دشمن اصلي  ليبرال دموكراسي غرب 
در جهان جنوب، ديكتاتوري نبود، بلك��ه ايده ها، افراد 
و س��ازمان هاي مترقي و ملي  بودند. ليبرال دموكراسي  
غرب در پاره اي موارد به حمايت يا استفاده از جريان هاي 
محافظه كار اس��المي يا غير اس��المي در برابر دش��من 
مش��ترك كمونيس��تي يا مترقي ملي  پرداخته اس��ت. 
كودت��اي امريكايي- انگليس��ي 1332 عليه دولت ملي  
محمد مصدق يا كودتاي امريكايي عليه دولت ملي  آلنده 
در شيلي1973 ش��اهدان اين مدعا هستند. همچنين، 
حمايت همه جانبه غ��رب از مجاهدين افغاني در جنگ 
عليه شوروي شاهد غلبه منطق جنگ سرد بر سياست 

خارجي  ليبرال دموكراسي غرب در جهان جنوب است.
تاريخ گواهي مي دهد كه تمدن ها در توس��عه و تكوين 
يكديگر نقشي  اساسي  ايفا كرده اند. نقش انديشمندان 
تمدن اس��المي در احي��اي ميراث يوناني، رنس��انس و 
روش��نگري تمدن غرب بر كسي  پوش��يده نيست. زيرا 
غرب بعضا از طريق ترجمه عربي  متون يوناني به سنت 
يوناني خوي��ش نگاهي  دوب��اره افكن��د. رازي ، فارابي، 
ابن س��ينا، و ابن رش��د نام هاي شناخته ش��ده اي براي 
انديشمندان تمدن غرب هس��تند زيرا هر يك به نوعي 
سهمي در احياي سنت عقالني و علمي  غرب داشته اند. 
از همين رو، نبرد ميان غرب و اس��الم، و حتا، ميان غرب 
و اس��الم گرايان، ادعاي بي  پايه اي اس��ت كه نه متكي  
بر مباني فكري و نه ش��واهد تاريخي  است. غرب، رژيم 
صدام حس��ين را در س��ال هاي جنگ هشت ساله ايران 
و عراق حمايت كرد. حمايت از رژيم س��ادات و مبارك 
پس از امض��اي قرارداد صل��ح با اس��راييل، حمايت بي  
دريغ از اليگارش��ي نفتي -  ارتجاعي عربستان سعودي و 
برخي  ديگر از دولت هاي عربي  خليج فارس امري آشكار 
است. حمايت همه جانبه از مجاهدين افغاني و سياست 
ليبرال دموكراس��ي غرب در افغانس��تان، پاكس��تان و 
عربستان سعودي در ظهور و قوام القاعده، طالبان و جريان 
تندرو وهابي - سلفي موثر بوده است. بنا بر اين، دوگانه 
غرب - اسالم و غرب گرايي-  اسالم گرايي ساده انگارانه و 
فريبكارانه است. ليبرال دموكراسي  و بنيادگرايي مذهبي  

در پاره اي موارد به تقويت يكديگر پرداخته اند.
 عالوه بر آن، ش��واهد نبرد »ميان دولت ه��ا« به مراتب 
بيشتر از »نبرد تمدن ها« اس��ت. در جنگ هشت ساله 
ايران و عراق و در جنگ1990 عراق و كويت، مسلمانان 
با هم جنگيدند. در جن��گ اول و دوم امريكا عليه عراق، 
تركيه و عربستان در كنار امريكا بودند، اما كانادا و فرانسه 
با آن مخالفت كردن��د. واقعيت اين اس��ت كه برخالف 
ديدگاه هانتينگتون، دولت، نه تم��دن، همچنان واحد 
اصلي  تحليل در روابط بين الملل است و دولت ها براساس 

موانع و شرايط ميان -تمدني ديالوگ
علي  ديزبوني

اي�ن مقال�ه محدوديت ه�ا و 
قابليت هاي ديالوگ در تفكر 
اس�المي را مورد بر رسي  قرار 
مي دهد. ديزبوني با به چالش 
كشيدن سنت گرايي در انديشه اسالمي، خواستار 
برخوردي تاريخي با اسالم و بر رسي  سير تحول 
شريعت در اسالم مي ش�ود. به گفته ديزبوني، با 
نقد تاريخي و فلس�في  س�نت گرايي و استفاده 
از متدولوژي علمي  مصلحان مس�لمان همچون 
اركون، س�روش و مجتهد شبستري به پيشبرد 
دركي تاريخي از اسالم و تقويت قابليت هاي تفكر 
اسالمي براي ورود به ديالوگ با تمدن هاي ديگر 

ياري رسانده اند.

آيا همزيستي  امكان پذير است؟
پال رو

اين مقاله به آسيب شناس�ي  
گفتمان هاي ج�اري پيرامون 
رابطه ميان مذهب و چالش هاي 
جهاني  صلح و ثبات مي پردازد. 
به نظر نويسنده با وجود آنكه انگيزه هاي مذهبي  
عوامل موث�ر و مهمي  در بس�ياري از مس�ائل و 
تحوالت جاري در عرصه جهاني  بوده و هستند، 
تئوري ه�اي روابط بين الملل تاكن�ون به صورت 
جدي به اين مساله نپرداخته اند. رو معتقد است 
كه شكل گيري يك جامعه مدني جهاني  با حضور 
فعال نيرو هاي مذهبي  و مروجين گفت وگو ميان 
اديان مي تواند نقش مهمي  در حل منازعات و ايجاد 

13صلح جهاني  ايفا كند.
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منافع سياس��ي - اقتصادي خويش، نه با اساس مفاهيم 
انتزاعي فرهنگي - تمدني سياست خارجي  خود را تعيين 

مي كنند.

تخيل فانتزی در امپراتوری

گفتم��ان »نبرد تمدن ه��ا« رويكردي دترمينيس��تي، 
تقليل گرا و ذات گرايانه دارد و از همين رو، انديشمندان 
زيادي به نقد آن پرداخته اند. از ديدگاه ديتر سنگاس، نبرد 
تمدن ها چيزي بيشتر از يك »تخيل فانتزي جغرافياي 
فرهنگي« نيست. زيرا همه فرهنگ ها سرشار از تضاد و 
نبرد هاي دروني هستند. مثال، در اروپا، ايده روشنگري 
از درون تمدن غرب به چالش كشيده شد. وجه مشخصه 
نبرد هاي جه��ان ام��روز را هويت ه��اي تمدني تعيين 
نمي كنند، بلك��ه، نابرابري هاي اقتص��ادي - اجتماعي 
بيش��ترين س��هم را در اين نبرد ها دارند. فتح اهلل گولن 
نيز نظريه هانتينگتون را با ارجاع به ايده تساهل، عشق 
و گفت وگوي ميان مذاهب در خوانش اس��المي خود به 
چالش مي گيرد. همين طور، از نظر برخي  انديشمندان 
چيني ، نگراني  اصلي  هانتينگتون نه نبرد ميان تمدن غرب 
و تمدن كنفوسيوسي، بلكه ظهور چين به عنوان يك ابر 

قدرت و رقيب جهاني  در برابر امريكا اس��ت. درحالي كه 
يك چين قدرتمند مي تواند در تعديل فرهنگ و سياست 

حاكم غرب موثر باشد )دانيل بل(.
بنجامين باربر نيز معتقد اس��ت كه نب��رد كنوني  ميان 
تمدن ها نيس��ت بلكه ميان دو نيروي است كه او آنها را 
»جهاد« ]اگرچه تعبير دقيقي  نيس��ت[ و »مك ورلد« 
مي نامد. اولي ، نماينده »واگراي��ي ارتجاعي، قبيله اي و 
بنيادگرايانه است« و دومي ، نماينده »همگرايي تهاجمي 
و آمرانه جهاني  شدن اقتصادي و فرهنگي«  است: »نبرد 
جهادگرايان با مدرنيته نيست، بلكه با ايدئولوژي آمرانه، 
هژمونيك و مهاجم نئو ليبرال است. اين گروه حتا ضرورتا 
ضد امريكا هم نيستند.« نفرت آنها از غرب، ضرورتا نفرت 
از سيستم ارزش هاي غربي نيست، آن ها از خوي سلطه گر 
غرب نفرت دارند. از همين رو، نبرد حاضر ميان تمدن ها 
نيست، بلكه »تبيين ديالكتيكي تنش دروني  يك تمدن 
جهاني  است كه توس��ط »مك ورلد« ]نظام نئوليبرال[ 

ايجاد شده است. اين يك جنگ درون تمدني است.
مايكل ه��ارت و آنتونيو نگري ني��ز در اثر مهم خويش، 
امپرات��وري، به ما ي��اد آوري مي كنند ك��ه »نظام نوين 
جهاني  يك امپراتوري اس��ت«. مفه��وم امپراطوري نه 
ضرورتا در اياالت متحده امريكا و نه در مفهوم امپرياليسم 

خالصه مي ش��ود. زيرا امپراتوري جديد عبارت اس��ت 
از ش��بكه پيچيده نهاد ه��ا و روابط تنگاتنگ سياس��ي، 
اجتماعي و اقتصادي كه از طريق اين شبكه مردم خود 
در تكوين و اس��تمرار امپراتوري نقش دارند. ما با ايفاي 
نقش يك »ش��هروند خ��وب« و يك »خري��دار خوب« 
به ترتيب پايه هاي سياس��ي و اقتص��ادي امپراتوري را 
قوام مي بخشيم. ما در يك جهان پس��ت مدرن زندگي  
مي كنيم و امپراتوري شكل پست مدرن روابط پيچيده 
قدرت را نمايندگي مي كند. نه مركزي دارد و نه بنيادي. 
»امپرات��وري به طور همزمان همه جا هس��ت و هيچ جا 
نيست؛ اما هر جا كه نيروي كار استثمار مي شود حضور 
دارد.« نيروي كار اس��تثمار ش��ده در عصر پست مدرن 
ديگر پرولتاريا ي سنتي نيست، »توده هاي بي شمار«اند 
كه آنها نيز نه مركز و نه مكان واحدي دارند. اين توده  هاي 
بي ش��مار با روابط پيچيده سلطه اعتراض مي كنند و در 
دوران پست مدرن، پارادايم غرب- شرق جاي خود را به 

»امپراتوري- توده هاي بي شمار« داده است.
بدين ترتيب، وجه مشخصه نبرد هاي كنوني بيش از آن كه 
ميان تمدن ها باشد، نبرد »بنيادگرايي ها« است )طارق 
علي (. نبرد ميان دو س��وي افراط گرايي است كه در آن 
مذهب، فرهنگ و عناصر تمدني در خدمت آمال و اهداف 

تمدن، فرهنگ، و وحشي هاي نو
عزيز العظمه

العظمه به بر رسي  انتقادي سه  
گفتمان عام گرايي هژمونيك 
ليبرالي، نسبي گرايي فرهنگي  
پست مدرن، و اس�الم گرائي 
خشن مي پردازد. به عقيده او 
تز  هاي پايان تاريخ و نبرد تمدن ها در زماني  مطرح 
مي ش�وند كه اروپا و امريكا در حال بازگش�ت به 
فضاي ذهني  پيش از جنگ جهاني  دوم هستند 
و تحقيقات علوم انس�اني  در امريكا شاهد رشد 
گرايش�اتي است كه س�عي مي كنند پديده هاي 
اجتماعي، اقتصادي، و سياس�ي را با اس�تناد به 
عواملي همچون نژاد و فرهن�گ توضيح دهند. 
به نظ�ر العظمه پست مدرنيس�م با وج�ود آنكه 
مدعي گفتماني ضّد-اساس گرا است در حقيقت 
يك روايت كالن نا عقالنيت اس�ت كه ريش�ه در 
جريان هاي ضد عقالنيت مدرن در قرون نوزده و 
بيست اروپا دارد. او معتقد است كه با خارج كردن 
انسان جهان جنوب از متن تاريخي نابرابري هاي 
بين ملل در دسترسي  به منابع توليد دو گفتمان 
عام گرايي هژمونيك و نسبيگرايي پست مدرن، 
او را به يك مهاجر غي�ر قانوني يا يك پناهنده، و 
هويتش را به قوم، فرهن�گ، و يا مذهبي  از پيش 
تعيين شده تقليل مي دهد، و اينگونه است كه در 
مقابل خويشتن مدرن ديگري وحشي بازتوليد 
مي ش�ود. در چنين فضاي فك�ري، گفتمان هاي 
خش�ني هچون اس�الم گرايي و يا هندو گرايي 
سياسي، در نزد برخي  نسبيت گرايان فرهنگي  به 
عنوان »گفتمان هايي  مناسب و حتا طبيعي براي 
ديگري رنگين تر و غيرمتمدن تر« تلقي  مي شوند.

پايان غرب و تولد اولين انسان پسا استعماري
حميد دباشي

اين مقاله تم كلي  بازخواني انتقادي دو گفتمان پايان 
تاريخ و برخورد تمدن ها را پي  مي گيرد. نويسنده 
معتقد اس�ت كه با وج�ود اصرار آنها ب�ر برتري و 
پيروزي نهايي  غرب، هر دو گفتمان در حقيقت خبر 
از مرگ غرب مي دهند. به اعتقاد وي فروپاشي از 
درون واحد تمدني »غرب« باعث اضمحالل معرفتي 
همه نيرو هاي خالق و مخرب آن شده و شرايط افول 
اخالقي  همه گونه هاي پيشين ديگرسازي تمدني 
را فراهم آورده است. از نظر دباشي پايان تاريخي  
كه بر پايه خشونت استعماري بنا شده بود به معناي 
آغاز تاريخ باز سازي به دور از خشونت امر سياسي 
است. پايان اين تاريخ استعماري ملت هاي جهان را 
از بند دوگانه هاي كاذب خويش در برابر غرب آزاد 
مي كند و مسير هاي نويي  پيش روي آنان مي نهد. 
هراس از برخ�ورد تمدن ه�ا در حقيقت توصيف 
هراس از پايان سلطه اين انديشه تمدني است. براي 
كشور هاي مسلمان پايان غرب به معناي فروپاشي 
نقطه ثقل دوگانه كاذب اسالم و غرب است كه يكي  
از انواع رايج ديگرسازي تمدني در گفتمان غالب 
بوده است. اين امر مسلمانان را قادر مي سازد كه 
به بازخواني و بازسازي فرهنگ جهان شهري در 
متن زندگي  اجتماعي و سياس�ي خود بپردازند. 
فرهنگي  كه نه در دام هويت گرايي خود ش�يفته 
اسير شود و نه در پي  امريكايي سازي فرهنگ هاي 
جهان باشد. از همين رو است كه به عقيده دباشي 
پايان تاريخ اس�تعماري همچنين به معناي تولد 
اولين انسان پسااستعماري اس�ت كه در هستي  
خويش از مرز درك كنوني ما از مفاهيم ديالوگ و 

تفاوت فراتر مي رود. 

معاني  مسلط و فرودست در سيستم بين المللي
محمد ايوب

تحليل ايوب معطوف به شرايط 
خاص كشورهايي است كه در 
سلسله مراتب قدرت در روابط 
بين الملل به دنبال بسط نگاهي  
بدي�ل در برابر نگاه هژمونيك 

هستند. به عقيده او، اكثريت بزرگي  از كشورهاي 
جهان دقيقا در چنين موقعيتي قرار دارند و ضعيف 
بودن نسبي  آنها را در خطر دائم دخالت خارجي  قرار 
مي دهد. در عين حال موقعيت كنوني تا حد زيادي 
ريشه در تجربه استعمار و س�اختار نظام جهاني  
حاك�م دارد كه موجب تمركز ق�درت اقتصادي و 
نظامي در تعداد محدودي از كشورهاي جهان شده 
است و آنها را عمال به حاكمان امنيتي و اقتصادي 
جهان تبديل كرده اس�ت. ايوب ضمن اش�اره به 
تفاوت ه�ا در توانايي نظامي و اقتص�ادي موجود 
ميان كش�ورهاي فرودس�ت معتقد است كه اين 
تفاوت ها در مقابل تفاوت عظيم در قابليت نظامي 
و اقتصادي ميان كش�ورهاي مركز و كش�ورهاي 
فرودست رنگ مي بازد. به گفته ايوب تاكيد گفتمان 
مسلط در سيس�تم بين الملل نظم در روابط ميان 
كشورها و عدالت در درون كشور هست، در حالي  
كه گفتمان فرودس�ت بر عدال�ت در روابط ميان 
كشورها و نظم در درون كش�ورها تاكيد دارد. به 
نظر او با آن كه تنش ميان اين دو گفتمان پديده اي 
جهاني  است، نمودهاي حقيقي  آن غالبا در مسائل 
منطقه اي پديدار مي شوند. به عنوان مثال، وي به 
مواردي همچون اشغال سرزمين هاي فلسطيني 
توسط اسراييل، و رشد اسالم گرايي به عنوان يك 

ايدئولوژي ضدهژمونيك اشاره مي كند.
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منتقدان فوكوياما و هانتينگتون 
چه می گويند؟

فرهنگ ها در تصادم يا ديالوگ؟ طرح هاي بديل
حسن حنفي

 حنف�ي ب�ه دنب�ال برون رف�ت 
از دوگان�ه فرهن�گ قال�ب و 
فرهنگ هاي در حاش�يه است. 
به گفته او ديال�وگ واقعي  ميان 
فرهنگ ها فقط زماني  عملي  مي گردد كه گفت وگو 
ميان طرف هاي برابر صورت پذيرد. تا زماني  كه يك 
فرهنگ ادعاي برتري نسبت به فرهنگ هاي ديگر 
ديگر داش�ته باش�د و فرهنگ هاي ديگر به عنوان 
فرهنگ هاي حاشيه اي شناخته شوند، روابط ميان 
جوامع بشري نه براس�اس گفت وگو بلكه براساس 

تنش و برخورد شكل خواهد گرفت. 

برخورد شناسي  اسالم: نه هويتي، بلکه سياسي
هوشنگ حسن ياري

نويسنده اين مقاله نشان مي دهد 
كه برخالف تص�ور هانتينگتون 
نس�بت به يك كل واح�د به نام 
تمدن اس�المي، رواب�ط جاري و 
تاريخي ميان كشورهاي مسلمان حاكي از اختالفات 
و تفاوت ه�اي فراوان اس�ت. به گفته حس�ن ياري 
برخورد هاي درون  تمدني را نمي توان فقط با استناد 
به اختالف�ات فرهنگي  توضيح داد، كم�ا اين كه در 
بسياري مواقع انگيزه هاي سياسي حكومت ها عامل 

مهمي در اين برخورد هاست.

کل و جز: پيگيري تفاوت در تمدن هند
آلوکا پراشر- سن

اين نويسنده نگاه ثابت و منجمد 
ب�ه فرهن�گ را در گفتمان ه�اي 
برخورد تمدن ها و پايان تاريخ به 
نقد مي كش�د. او با بر رسي  تنوع 
و چند گانگي  در جامعه هن�د و تاثير عوامل تاريخي، 
اقتصادي و سياسي در شكل گيري سيال هويت نشان 
مي دهد كه ايده خويش همواره در حال تغيير است و در 
اين تغيير، برداشت ما از نوع تفاوت خويش با ديگري 
نيز دستخوش تغيير مي ش�ود. از نظر او به جاي پناه 
بردن به هويت هاي ثابت و دائمي ما نيازمند به ايجاد 

يك ديالوگ مستمر با فرهنگ هاي ديگر هستيم.

اسطوره پيشرفت در جوامع مستعمره نشين
جيمز السون

الس�ون ش�كل گيري مفاهي�م 
توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي 
را در ش�رايط تاريخي استعمار 
و س�لطه غرب بر رسي  مي كند. 
از ديد او، معيار هاي توس�عه يافتگي و پيشرفت در 
جهان معاصر عمدتا توس�ط غرب تعيين و تبيين 
شده اند. او معتقد است كه با گذر از معيار هاي حاكم 
بر جهان كنوني بايد كشور ها را بر اساس يك سري 
معيار هاي جهان شمول دسته بندي كرد و عواملي 
همچون حقوق بشر و ميزان توليد آلودگي را نيز در 

نظر داشت.

رهبران سياسي به كار گرفته مي شوند. همين طور مي توان 
اين نبرد را ميان بنيادگرايي بازار )نئوليبرال( و بنيادگرايي 
مذهبي  ناميد. در هر شكل، به گفته ادوارد سعيد، اين نبرد 
چيزي بيشتر از »نبرد جاهليت« نيست كه در اين ميان 
قربانيان اصلي  دموكراس��ي و عدالت اجتماعي هستند 
زيرا هيچ كدام از دو س��وي نبرد اهميتي به اين آرمان ها 
نمي دهند. اين دموكراس��ي، عدالت اجتماعي و كرامت 
انساني  است كه در ميان صخره و سنگ بنيادگرايي بازار 

و بنياد گرايي مذهبي  له  مي شود. 

 راه سوم؟ منزلت متفاوت بودن

واقعيت اين اس��ت كه جهان جنوب هم تجربه شكست 
الگوهاي توسعه وارداتي از غرب و شرق كمونيستي را از 
سر گذرانده و هم در پاره اي موارد تجربه شكست و بحران 
عميق الگوهاي بومي. از سال هاي دهه1970 تا كنون، 
بس��ياري از رهبران جهان جنوب به نام الگوهاي بومي 
و ملي  و فرهنگي  به توجيه سياس��ت هاي اقتدارگرايانه، 
پدرس��االرانه و نژادپرس��تانه پرداخته ان��د. اين رهبران 
به طرز بي ش��رمانه اي حقوق اوليه ش��هروندان، حقوق 
بشر، دموكراسي و عدالت اجتماعي را ارزش هايي غربي 
قلمداد كرده و به نام فرهنگ بومي به كام سياست قومي و 
قبيله اي به سلطه خويش ادامه داده اند. حقيقت اين است 
كه نه دموكراسي و حقوق بشر ارزش هايي غربي اند و نه 
اقتدارگرايي، پدرساالري و اليگارشي قومي ارزش هايي 
شرقي ! راه سوم، »منزلت متفاوت بودن«، ما را از دوگانگي  
كاذب جهاني گرايي هژمونيك فوكوياما و خاص گرايي 
ذات گرايانه هانتينگتون رها مي كند. راه س��وم سنتزي 
از ارزش هاي جهاني  كرامت انساني ، آزادي، دموكراسي 
و عدالت اجتماعي اس��ت كه در قال��ب نهاد هاي خاص 
فرهنگي  و مل��ي  يك ملت تجلي مي ياب��د. اگرچه ما در 
دهكده جهاني  زندگي  مي كنيم اما، ناگزير از به رسميت 
ش��ناختن تفاوت هايمان هستيم. نخس��تين گام براي 
به رسميت شناختن تفاوت ها، گفت وگو با ديگري است. 
زيرا اين گفت وگوها ما را با تفاوت هايمان آشنا مي كند تا 
به يكديگر اعتماد كنيم و از تفاوت هايمان يك فرصت، 
و نه يك تهديد، براي توس��عه فراهم كنيم. ما بايد  شان 
و منزلت و »وقار تفاوت داش��تن« را ارج نهيم )جاناتان 
ساكس(. منزلت متفاوت بودن به معني  احترام به خود و 
ديگري، و نقد خود و ديگري است. گفت وگوي انتقادي 
با خود و ديگري اس��ت، گفت وگوي انتقادي با الگوهاي 
جهاني  و بومي است، تا از بستر  اين گفت وگو ارزش هاي 
جهاني  دموكراسي و عدالت اجتماعي در قالب فرهنگ 
و نهادهاي بومي متولد ش��وند. تا از اين مسير توسعه اي 
درون زا جوانه  زند. راه س��وم به معني  ان��زواي در خود و 
بيگانگي  با جهان نيست. تبليغ خاص گرايي، بومي گرايي 
نوستالژيك و ذات گرا نيس��ت. هرگز به معني  بازسازي 
دوگانه كاذب ش��رق برتر - غرب بدتر نيس��ت. به معني  
وقار و منزلت متفاوت بودن در چارچوب ميراث مشترك 

بشري و كرامت انساني  است.
ديالكتيك تفاوت و تش��ابه به ما مي آم��وزد كه غرب و 
ش��رق هيچ كدام برترين نيس��تند. هويت هاي مجرد و 
ايستا ندارند، ذاتا با ديگري در نبرد نيستند. اما يكسان و 
يكرنگ نيز نيستند. هريك در تعامل با ديگري در حال 
شدن است و هركدام بايد برترين هاي ميراث ديگري را 
براي خود برگزيند. يونسكو سال 2007 را سال مولوي 
ناميد. صلح، بشردوستي  و عشق را از ميراث وي مي توان 

و بايد جهاني  ديد. سياست هاي چندفرهنگي  و پلوراليسم 
مي تواند نمونه ديگري از منزلت متف��اوت بودن را به ما 
يادآوري كند. وقار متفاوت بودن در سياست خارجي  به 
ما مي آموزد تا با پرهيز از سياست هاي يكجانبه گرايانه، 
هژمونيك و سلطه گرايانه به س��وي جهاني  رنگارنگ از 

تفاوت ها و صلح آميز حركت كنيم.
امه س��زر مي گويد: »زيبايي، ذكاوت و قدرت در انحصار 
هيچ نژادي نيست زيرا ظرفيت جهان به اندازه اي است كه 
همه مي توانند احساس پيروزي كنند«. همه فرهنگ ها 
سرشار از عناصر بالقوه براي پيشرفت، صلح و آزادي است. 
براي حصول به صلح و عدالت جهاني  بايد »قداست ديگر 
بودن« را پاس داريم. »قداس��ت را در سيماي ديگري« 
بنگريم. صداي به حاشيه رانده شدگان را به گوش جان 
بش��نويم. »جهان را با حضور ديگراني ك��ه همچون ما 
نمي  انديشند، عمل نمي كنند، و واقعيت ها را به گونه اي 
عميقا متفاوت از ما مي فهمند وس��عت بخشيم.« ما نه 
تنها بايد ميراث مشترك بشري را پاس بداريم، بلكه بايد 
به ميراث بومي و فرهنگي  مان نيز توجه كنيم )جاناتان 

ساكس(.
ما بايد »هنر گفت وگو را بياموزيم تا از بستر  اين گفت وگو 
حقيقت زاده شود« )ساكس(. به عنوان مثال، در عرصه 
روابط بين  الملل، تروريسم محصول نفرت كور از امريكا 
و ارزش هاي فرهنگي  تمدن غرب نيست، بلكه پاسخي 
سياسي به سياست هايي است كه خصمانه تلقي  مي شوند. 
ديگر آن ك��ه، اياالت متحده امريكا بهتر اس��ت به جاي 
سياست هايي  همچون تغيير رژيم، انزوا، تحريم اقتصادي 
و مداخل��ه نظامي، سياس��ت گفت وگ��وي انتقادي در 
خاورميان��ه را انتخاب كن��د، زيرا اين سياس��ت به نفع 
اصالحات سياسي- اقتصادي در منطقه است، افراطيون و 
اقتدارگرايان را به حاشيه مي راند، و ظهور دموكراسي هاي 

درون زا را تسهيل مي كند. 
 راه سوم، به تعبيري وام گرفته شده از ميشل فوكو، به ما 
كمك مي كند تا »راه هاي شناخته شده انديشيدن را رها 
كنيم و همان موضوعات آشنا را به گونه اي ديگر بنگريم«. 
به زباني ديگر، به »آش��نايي زدايي« از خ��ود و ديگري 
بپردازيم. بپذيريم كه مشكالت ملي  و جهاني  راه حل هاي 
يكسان و هميشگي ندارند. دست به كار گفت وگوي صريح 
و عميقا انتقادي با خود و ديگري ش��ويم تا از اين بستر  
حقيقت متولد ش��ود. همچنان كه رابرت كاكس در اين 
مجموعه مي گويد، آينده متعلق به هيچ تمدن واحدي 
نيست و جهان در هيچ يك از تمدن هاي موجود منحل 
نخواهد شد. آينده در اختيار گفت وگو، رقابت و همزيستي  

مسالمت آميز با يكديگر است. 
محوري ترين پرسش اين اثر اين است: چگونه مي توان 
تن��وع و تفاوت را با خي��ر عمومي  همراه ك��رد؟ چگونه 
مي توان صلح، دموكراس��ي و عدالت را با متفاوت بودن 
عجين كرد؟ از نظر اين اثر، گام نخست »گوش دادن به 
ديگري است. تساهل ديگري. اما تساهل تنها گام نخست 
است. فراسوي تس��اهل، »وقار و منزلت متفاوت بودن« 
است زيرا در اولي  ديگري را »تحمل« مي كنيم، در دومي  
اما، ديگري تبديل به »ما« شده اس��ت. اين امر محتاج 
تغيير پارادايمي در مباني معرفت شناسي  ما است تا از آن 
طريق مفاهيم هژمونيك خير و شّر را بازخواني كنيم، خير 
عمومي  را متكثر بفهميم، و در جنگ با شّر خود را تحليل 
نكنيم. ژان پل سارتر مي گويد: »هر آنچه بيشتر در جنگ 
با شّر گرفتار شويم، كمتر مفهوم مرسوم و مقبول عام خير 

عمومي  را مورد پرسش قرار مي دهيم.«
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