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ــر ناگشته ها گزارشکتاب:دربابتکثرتمدنهادیگ

فصل اول: از بیکن تا ماجفسکی
دیدگاه هــای  بررســی  بــا  را  خــود  مباحــث  کانشــنی  نخســت  فصــل  در 
اندیشــمندان مختلــف آغــاز می کنــد تــا تمایــز روش خــود بــا دیگــران را 
ی ادبیــات بحــث خــود را در ایــن فصــل ارائــه می دهــد تا  نشــان دهــد. و
یخ و تمدن را نشــان داده و نزدیک ترین  خالءهــای موجــود در مطالعــه تار
روش هــا بــه روش خــود را بیــان کرده و نــوآوری خود را در این زمینه نشــان 
یخ، شــیوه ای اســتقرایی اســت، نه  کانشــنی در مطالعــه تار دهــد. شــیوه 
شــیوه ای کل نگرانــه. از ایــن رو کانشــنی بحــث خــود را بــا چگونگــی آغاز 
یــخ و نیــز روش هــای قیاســی و  روش اســتقرایی و ورود آن بــه مطالعــه تار
نظری را معرفی می کند. او فرانســیس بیکن را بنیانگذار روش اســتقرایی 
ی از مالبرانــش و  کاشــف هندســه تحلیلــی می دانــد. و و رنــه دکارت را 
الیبنیتس به عنوان طرفداران تفکر قیاســی )اســتدالل های عقالنی( یاد 
یکو نظریه پــرداز تئوری چرخه اشــاره می کند. هدف  می کنــد. ســپس به و
یــخ مجزای  یــخ ابــدی اســت که تار او شــکل دادن مفهومــی ایــده آل از تار
ملت های مختلف را در دوره های زمانی خاص دربرگیرد. مونتســکیو در 
یادی در سیســتم اجتماعی و سیاســی  که چرا تنوع ز یابد  پی آن بود تا در
گروه  ی در پاســخ می گوید: ویژگی های جامعه توســط ســه  وجود دارد؟ و
کــه ارتباط  از پدیده هــا تعییــن می شــوند: اجتماعــی، سیاســی و  اخالقی 

اشاره 
کتــاب در بــاب تکثــر تمدن هــا درصــدد اســت تــا با بررســی  کانشــنی در 
متغیرهایــی چــون زبــان، نــژاد، دیــن و اخــالق، تبیینــی روشــن از تنــوع و 
که تمدن پژوهی2  تکثــر تمدن ها ارائــه دهد. ویژگی بارز این اثر این اســت 
بــه معنــای خاص امروزین آن اســت. به این معنا که نویســنده با بررســی 
یــخ تمــدن بشــری، نظریــه ای در باب تمــدن و عناصر تشــکیل دهنده  تار
آن و نیــز شــرط اســتمرار بقــای آن ارائه می دهد و ســپس با اســتفاده از آن 
کرده و علل برتری یکــی بر دیگری را  نظریــه تمایــز میان تمدن هــا را تبیین 
گر چــه در این اثر اســالم را ناتوان در ســاخت  کانشــنی ا تشــریح می کنــد. 
تمدن معرفی می کند و ســرانجام تمدن التین را بر ســایر تمدن ها ترجیح 
می دهــد، اما فارغ از نتیجه به دســت آمده، اهمیــت این اثر به دلیل روش 
کاربرد  کــه در مطالعــات تمدنی امــروز می توانــد  کانشــنی اســت  تحلیــل 
داشته باشد. این اثر برای نخستین بار در سال 1935م در لهستان چاپ 
گیرتیچ3  شده و متن انگلیسی آن در سال 1962م با ویراستاری جدرزج 
که در ادامه  کتاب در هشــت فصل تنظیم شــده اســت  به چاپ رســید. 

کتاب ارائه می شود. گزارشی بر اساس ساختار 

1. این پژوهش به سفارش جامعة المصطفی العالمیة انجام شده است.
2. Civilizational study.

3. Gedrzej giertych

 گزارش کتاب
 در باب تکثـــر تمـدن ها 1  

چکیده: کتاب در باب تکثر تمدن ها اثر کانشنی، کتابی در حوزه تمدن پژوهی است که نویسنده آن درصدد است تا با بررسی متغیرهایی چون زبان، نژاد، 
دین و اخالق، تبیینی روشن از تنوع و تکثر تمدن ها ارائه دهد. وی با بررسی تاریخ تمدن بشری، نظریه ای در باب تمدن و عناصر تشکیل دهنده آن و نیز 
شرط استمرار بقای آن را ارائه می دهد و سپس با استفاده از آن نظریه، تمایز میان تمدن ها را تبیین کرده و علل برتری یکی بر دیگری را تشریح می 
نماید. کتاب مذکور برای نخستین بار در سال 1935 م. در لهستان چاپ شده و متن انگلیسی آن در سال 1962 م. به چاپ رسید. نویسنده در نوشتار 
حاضر، به ارائه گزارشی از کتاب بر اساس ساختار آن همت گمارده و محتوای فصول کتاب را به تصویر کشیده است.                                                    
کلیدواژه: کتاب در باب تکثر تمدن ها، تمدن پژوهی، کانشنی، تاریخ تمدن بشری، مطالعه تمدن، معرفی کتاب.                                                               

 فضه خاتمی نیا
دیگر ناگشته هاكارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 
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ــر ناگشته ها دیگ گزارشکتاب:دربابتکثرتمدنها

یــخ  تــاج بــا روش اســتقرایی7 بــه مطالعــه تار هوگــو کال
یــخ وابســته بــه جغرافــی و  پرداخــت. از نــگاه وی تار
کرونولــوژی8 اســت. از این رو تمایل داشــت بر موضوع 
آغاز تاریخ بشــر تحقیق کند. وی می گوید: الزم است 
کــه بــه خلق دوره مــا قبل تاریخ بــا اســتفاده از منابع و 
ابــزار دیگــر بپردازیم. بــدون پیشــرفت در مطالعات ما 
قبل تاریخ، پیشرفت در زمینه علوم اخالقی سخت تر 
است. همان قدر که تاریخ طبیعی برای علوم فیزیکی 
مهــم اســت، تاریخ بشــر نیــز برای علــوم اخالقــی مهم 
اســت. حقایق تاریخی محصول فعالیت های انسان 
و طبیعت اســت و نه اندیشــه و مکاشفه متافیزیکی. 
بنابراین نمی توان آن را با هیچ وسیله ای به جز بررسی 
کرد. او  دقیــق فعالیت های انســان و طبیعت کشــف 
مخالــف اندیشــه متافیزیکی بود و به ایــن دلیل تکیه 
کرد. او اولین کســی بود که  بــر عقل به تنهایی را نیز رد 
یخ به صورت روشــمند پرداخت.  به موضوع ماقبل تار
اکنون می خواهیم 130 سال بعد از او، به فرصت هایی 
که توسط استقرای تاریخی وی ارائه شده نگاهی بیندازیم )ص60ـ 64(. 

فصل دوم: هسته مشترک همه فرهنگ ها9
که همه  کانشــنی در ایــن فصل از نقطه ای اســتقرای خود را آغــاز می کند 
ک دارنــد. بــه عبــارت دیگــر  فرهنگ هــای موجــود در جهــان در آن اشــترا
ی می کند. از این رو مسائل مربوط  کاو فرایند اجتماعی شــدن انســان را وا
کــرده و می گویــد: نمی شــود بــه بررســی  یــخ را بررســی  بــه زمــان ماقبــل تار
موضوعات، بدون آنکه آغاز آنها معلوم شــود پرداخت؛ زیرا درســت مثل 
ســاختمان بدون پی اســت. مطالعه تمدن با این پرســش آغاز می شــود 
ی در پاســخ  که آیا انســان از ابتدا موجودی اجتماعی بوده اســت یا نه؟ و
یخ بشــر به دو دوره متضاد تقســیم شــده است: قبل  می گوید: از نظر ما تار
که از  کامــاًل تغییر داد  و بعــد از آتش. هر جا آتش رســید، شــرایط زندگی را 
همه مهم تر امر تغذیه بود که بهبود یافت. بعد از کشــف آتش انســان های 
اولیــه گوشــت خوار شــدند. آتــش همچنیــن وجــه امنیــت و محافظت از 
کرده و زمین را قابل ســکونت  کــرد. آتش بالها را دفــع  انســان را نیــز فراهم 
که توســط آتش فــرد احاطه می شــد، قلمرو او محســوب  کــرد. هــر جایــی 
که با آتش به دســت می آمد، نشان از اموال غیرمنقول  می شــد. مالکیتی 
داشــت. آتش از یک طرف دفع حشــرات مزاحم و حیوانات وحشی، و از 
طرفی جذب حیوانات اهلی را انجام می داد. وقتی انســان به این ســطح 
رســید، زندگی رفته رفته قبیله ای شــد. با جذب شــدن حیوانات به آتش 
یادی از آنها  برای رهایی از حشرات و اهلی شدن آنها، انسان چیزهایی ز

7. Inductive.

8. Chronology.

9. Nuclei of all culture.

یخی را به وجــود می آورد. روش  متفــاوت آنهــا تنوع تار
یــِخ فلســفه بــه آلمــان رســید و  نظــری4 در بررســی تار
کانشــنی ســپس به دانشــمندان  کانت بود.  آغازگر آن 
آلمانــی نظیــر فیختــه، هگل و شــلگل و اســاس تفکر 
آنها، یعنی تز، آنتی تز و سنتز می پردازد )ص35ـ 44(.

گوســت کنــت آغازگران  کلود هنری، ســن ســیمون و آ
گوســت  یــخ بودند. آ یتویســت گرایی در فلســفه تار پوز
کنت باور داشت که تمدن به صورت خطی پیشرفت 
و  نابرابــر  و  متغیــر  حرکت هــای  در  بلکــه  نمی کنــد، 
دنیــای  ساپینســکی،  بــرای  می کنــد.  رشــد  نوســانی 
روحانی/معنوی بخشــی از طبیعت اســت و بنابراین 
گویــُزت  قانــون طبیعــت و روحانــی مشــابه هســتند. 
پوزیتوســیتی بود که با استفاده از استقرا فلسفه تاریخ 
یتویسم روش مکاشفه  را به تاریخ تمدن تغییر داد. پوز
کنار زد،  اما متغیرهای جدیدی از فلسفه  حدســی5 را 
که تاریخی نبودند. این زمان با شــروع  یــخ ارائه داد  تار

کانــت ریشــه  کــه از  یــخ مصــادف شــد  مطالعــه مردم شناســی فلســفه تار
گوبینو دارد. او در اثرش نظریه  گرفت. مردم شناسی فلسفۀ تاریخ ریشه در 
گر نژادها با هم ترکیب شــوند،  گفت: ا کرد و  سلســله مراتبی نژادها را طرح 
تمــدن افــول می کنــد. او سیســتم طبقه بنــدی را مطلوب شــمرده و گفت 
برای حفظ تمدنی با سطح باال، منقرض کردن نژادهای پست تر چیز بدی 
کنون تئوری چرخه پنج بار اتفاق افتاده است: در نظریه  ویکو،  نیست. تا
که این تئوری خود را با روش های  هگل، ورونسکی، لمپرخت و اشپنگلر 
مختلــف مرتبــط می ســاخت و اشــتباهی بــود که هــر بار لبــاس جدیدی 
می پوشــید. ریشــه این اشــتباه در رویکرد بیولوژیک به تاریخ نهفته است 

)ص48ـ 58(. 

یکــی توســعه قــرار  ماُجفســکی مبنــای تئــوری تمــدن را بــر تئــوری بیولوژ
کل موضوع  گرچــه او  می دهــد. تمــدن برای او یک بیومکانیســم اســت. ا
را به قلمرو علوم طبیعی ارجاع می دهد، اما مخالف ماتریالیســم اســت. 
که هر انســان رشــد  کشــف این نکته بود  که از او به یادگار مانده،  میراثی 
ایده هایــش را مدیــون توســعه مغز به معنای رشــد تئوری تکامل نیســت، 
که قوه ناطقه نامیده  بلکه به تکنیک فکرکردِن ساده شــده6 مدیون است 
که انســان موجودی  ی می گوید از طریق همین قوه ناطقه بود  می شــود. و
اجتماعــی شــد و ســپس با نوشــتن و چاپ، انســان فضا و مــکان را فتح 
گفتــه ماُجفســکی تمــدن فــراز و فــرود دارد و در یک مــکان افول  کــرد. بــه 

کجا را نمی دانیم )ص 59(.  کی و  می کند و در مکانی دیگر رشد، اما 

4. Meditative.

5. Speculative meditation .

6. A simplified technique of thought. 

کانشنی در کتاب در باب تکثر 
تمدن هــا درصدد اســت تا با 
بررسی متغیرهایی چون زبان، 
تبیینی  اخــاق،  و  دین  نژاد، 
روشن از تنوع و تکثر تمدن ها 
ارائه دهد. ویژگی بارز این اثر 
تمدن پژوهی به معنای خاص 
امروزین آن است. به این معنا 
که نویســنده با بررسی تاریخ 
تمدن بشری، نظریه ای در باب 
و عناصر تشکیل دهنده  تمدن 
آن و نیز شرط استمرار بقای 

آن ارائه می دهد.
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ــر ناگشته ها گزارشکتاب:دربابتکثرتمدنهادیگ

پرداختــه شــود: خانــوده: والدیــن و فرزنــدان باهــم، طایفــه16: اجتماعاتی 
کان مشــترک، قبیلــه17: اجتماعاتــی از طایفه های  از خانواده هــای بــا نیــا
مرتبــط بــا اجــداد مشــترک، مــردم18: از قبیله هــای مرتبط به هم بــه وجود 

می آیند و ملت19: جمع مردم، ملت را شکل می دهد )ص 111 ـ 112(.

قانــون خانــواده: هــر اجتماعــی بــا قانــون خانــواده خــاص خــود بــود، پــس 
کــه اجتماعات اولیه انســانی مســیر توســعه متفاوتی داشــته  طبیعــی بــود 
باشــند. از ایــن رو هــر چــه جامعــه توســعه یافته تــر باشــد، تفاوت هــا بیــن 
سیتســم های مختلــف زندگی اجنماعی برجســته تر اســت و همین منبع 
کثــرت تمدن هــا می شــود. وی می گویــد: ســه نــوع سیســتم قانــون خانواده 
وجــود دارد: 1. تک همســری. 2، چندهمســری و 3. چندشــوهری. همــه 
جوامعی که چندهمســری داشتند، ضعیف هستند و در طول زمان نابود 
کــه منابع جامعــه به دلیــل همکاری  شــدند. تنهــا از تک همســری اســت 
زنان دو برابر می شــود. جوامع با چندهمسری همواره پله های پایین تری در 
پیشــرفت تاریخ را داشــته اند؛ زیرا در این اجتماعات، زنان در شــکل دهی 
به قانون ســه گانه حذف می شــدند. تجربه تاریخ نشــان می دهد که تحت 
چندهمســری، ذهــن و روح زن ها و همچنین مردها افــول می کند. باید به 
کنیم:  جوامع چندهمســری  کلی دارد توجه  که اهمیت تاریخی  حقیقتی 

هیچ گاه فراتر از سیستم طایفه ای نرفتند )ص124ـ 133(. 

کــه برای  قانــون مالکیــت: همــواره قانــون امــوال خاصــی بــه وجــود می آید 
گلــه داری عشــایری  تناســب بــا شــرایط طراحــی شــده اســت. برخــالف 
کشــاورزی نیازمنــد مالکیــت خصوصــی اســت و بیــن  کوچ نشــینی،  و 
کسی اول زمین را شخم بزند، زمین  که هر  کشاورزان این اصل وجود دارد 
مال او می شــود. قانون اموال کشاورزی با نوع سیتسم طایفه ای سازگاری 
پیــدا می کــرد. نهــاد قلمروها و حــد و مرز از اموال بودن زمین شــروع شــد و 
که  از عالمت هــای مختلــف بــرای مرزبنــدی اســتفاده می شــد. عالمتی 
بــرای هــر طایفه مشــترک بود، برای همه اعضای آن مشــترک بود و همه به 
که با قانون خانواده ســازگاری پیدا  آن احترام می گذاشــتند. قانون اموال 

می کرد، قانون ارث را به وجود آوردند )ص137ـ 140(. 

قانــون ارث: در قانــون ارث هــر طایفــه بایــد امور خــودش را طــوری تنظیم 
می کــرد که اموال طایفه در هر نســلی بیشــتر می شــد نه کمتــر. در غیر این 
که ظرفیت ثروتمندشدن به تعداد  صورت طایفه از بین می رفت. از آنجا 
مردهــا بســتگی داشــت، طایفه باید بــا نازایی مبارزه می کــرد، مخصوصًا 
گر مسئله جانشین و وراثت در ازدواج همیشه مطرح بود، در  کمبود پسر. ا
مورد طایفه این امر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. سیستم های 
طایفه ای متفاوت، خودشــان را بــه صورت هنجارهای متفاوت در قانون 

16. Clan.

17. Tribe.

18. People. 

19. Nation. 

کوچ کردن، نحوه اســتفاده از شــیرآنها و نحوه اســتفاده از  گرفت؛ نظیر  یاد 
نمــک وغالت. همه این موارد رفــاه را افزایش داد و نگهداری دائمی یک 
تجمع را راحت تر کرد. این روند از گروه کوچک شــروع شــد و در نتیجه به 

سطح باالتری از پیشرفت رسید )ص 65 ـ 84(. 

گروه های انسانی را ناشی از نیاز انسان  کانشنی شــکل گیری قدیمی ترین 
به جنس مخالف می داند که باعث ازدواج شــد و مســئله نســل را در پی 
گروه های ابتدایی، فرزندان همــواره به مثابه اموالی برای  داشــت. در این 
خانــواده به شــمار می رفتند. نیاز به خانواده، نیاز بــه مالکیت اموال را در 

که سبب ایجاد قانون مالکیت اموال شد )ص89ـ 92(. پی داشت 

کانشــنی ســپس به چگونگی شــکل گیری ســنت می پردازد و می نویســد: 
گر با امکان انتقال به نسل های  تمامی ابدعات و کشفیات و اختراعات ا
بعدی نبود ارزش نداشــت. چیزی بدون ســنت که سنگ بنای تمدن ها 
به شــمار می رود، ارزش ندارد. ســنت و دســتاوردهای پیشــینیان توسط 
گروهــی و نیاز به  قــوه ناطقــه قابل انتقال شــد. َخلق زبــان، نتیجه زندگی 
گر آتش نبــود، زبانی به وجــود نمی آمد و  کــه ا ارتبــاط بــود و می تــوان گفت 
کاربرد چندانی نداشــت؛ زیرا مدیریت و اســتفاده از  بدون زبان هم آتش 
کامل ترین زبان  آن ناشــناخته می ماند. از طرفی دیگر بدون آتش  حتی با 
کــه موجودی  که انســان به ایــن نکته پی برد  هــم نابــود می شــدیم. زمانی 
کرد که تجربه خود را بــه بازماندگانش انتقال  میراســت، ایــن نیاز را حس 
دهــد و ســنت از همیــن جا خلق شــد. از ســویی دیگر ارتبــاط اقتصادی 
کاال آغاز شد  برای رفع نیازمندی های بشــر ضروری بود. این ارتباطات با 
کــه در این حــوزه ارتباط خوب  گرفــت و جوامعی  و تجــارت اولیه شــکل 

داشتند متمایز شدند )ص95ـ108(.

فصل سوم: قانون سه گانه10
بــر امــوال و در نهایــت  پــس از شــکل گیری خانــواده و ایجــاد مالکیــت 
ضــرورت اســتمرار مالکیــت در نســل ها، ســازوکارهایی بــرای حفــظ آن 
ایجاد شد.کانشــنی در این فصل برای تبیین چگونگی پیشــرفت و رشــد 
اجتماعات انسانی، به بررسی قانون سه گانه )قانون خانواده، قانون اموال 
که از جمله علل تمایز بین  و قانون ارث( می پردازد؛ زیرا براین باور است 
ی تحقیق در این  تمدن هــای اولیه، تفاوت در این قوانین ســه گانه بــود. و
زمینه را با بررســی سیستم طایفه آغاز می کند. او سیستم طایفه را به پنج 
ی،11 دیکتاتوری،12 همــکارِی قبیله ای،13 اجتمــاِع قبیله ای14 و  گــروه بــدو
کج فهمی ها  گروه بندی15 تقســیم می کنــد. او می گوید: برای جلوگیــری از 
گانــه  جدا صــورت  بــه  مرتبــط  اصلــی  مفاهیــم  معنــای  بــه  اســت  بهتــر 

10. The triple law.

11. Primitive.

12. Depotic.

13. Clan partnership.

14. Clan community.

15. Grouping. 
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ــر ناگشته ها دیگ گزارشکتاب:دربابتکثرتمدنها

صــورت داوطلبانــه گفته می شــود؛ بــدون هیچ اجبار 
و الزامــی از بیــرون. قدیمی تریــن گروه هــا و تجمعــات 
انســانی در اثــر انجــام اختیــاری و داوطلبانــه وظایف 
که نسل های متعددی داشتند. اصول  گرفت  شــکل 
اخالقــی قدمــت بیشــتری نســبت بــه قانــون دارنــد و 
قانــون وابســته به اجبار اســت. بعدها قانــون به وجود 
آمــد و پشــتوانۀ ایــن اصــول اخالقی شــد و ایــن همان 
گفــت  می تــوان  بنابرایــن  اســت.  اخالقــی23  قانــوِن 
گرفــت و قانون بر  اخالقیــات بــر مبنای ســنت شــکل 
مبنــای اخالقیــات حاصــل شــد، امــا دیکتاتــوری در 
طایفــه از تخریــب ســنت و اخالقیــات حاصل شــد؛ 
ی فیزیکــی نبــود، اســتبداد طایفه ای  گــر نیــرو یعنــی ا
که  کســی بود  مطــرح نمی شــد و در واقع حاصل اراده 
گروه ها به  کــه  کنــد. در حالی  می خواســت خــالف شــرایط موجود عمــل 
دلیــل شــرایط و موقعیت هــای زندگی شــکل می گرفتند، امــا دیکتاتوری 
از بــاال تعییــن می شــد. اخالقیــات طایفــه ای تنهــا در میان همــان طایفه 
پیوســتگی ایجــاد می کــرد و هماننــد قانــون امــوال، قانــون اخالقــی نیــز 
یکپارچه بود. تمایز در اخالق باعث ایجاد تمایز بسیاری از برون دادهای 

گروه های پنج گانه شد  )ص153ـ  158(.  گروهی در  زندگی اجتماعی 

کانشنی سپس به نقش تمدن و چگونگی تولد آن می پردازد: دولت و ملت 
در همه جا وجود ندارد، اما اگر در جایی بود، باید به دنبال گروه های ابرملی 
ـ دولتی بگردیم. همواره گروه های طبیعی در مقیاس های بسیار بزرگ وجود 
دارد که بسیار قدرتمند تر از تمامی قدرت ها و ارزش ها هستند و اینها همان 
تمدن ها هستند. آنها با هر تالشی که به خلق مصنوعی گروه ها در مقیاس 
بزرگ دست می زند مخالفت می کنند. به دیگر بیان، تمدن باید به صورت 
طبیعــی و از تعامــل دولــت و ملــت خلق شــود. تمدن مجموعــه ای از همه 
چیزهایی اســت که برای ســنجش معینی از انسانیت مشترک است و نیز 
مجموعه ای از هر چیزی است که توسط آن بخش با بقیه متفاوت می شود. 
مفاهیــم زندگــی گروهی و تمدن ها تقریبًا به هم نزدیک هســتند تا اندازه ای 
که همزیســتی دارند. جوامعی که سیستم مشابهی از زندگی گروهی دارند، 
یک تمدن مشــابه را خلق می کنند. در این جا ســه دیدگاه مطرح می شــود:  
1. جوامعی که به گروه پنج گانه به یک شــکل نگاه می کند. 2. جوامعی که 
در برخی گروه ها دیدگاه یکسان دارند و همزمان در برخی از گروه های دیگر 
دیــدگاه متفــاوت دارنــد. 3. درجه و مقیــاس متفــاوت در دیدگاه ها؛ به این 
معنا که گاهی اوقات در اصول اصلی و بنیادین شباهت دارند و در مسائل 
متفرقه اختالف نظر دارند و گاهی برعکس. گاهی اوقات هم کاماًل در همه 
چیز اختالف نظر دارند. تعداد سیســتم ها برای سازماندهی زندگی گروهی 
نامحدود است بنابراین تعداد تمدن ها نیز نامحدود است، تمدن ها آنقدر 

23. Ethical law.

ســه گانه آشــکار می ســازد. مــن تنهــا خواســتم نشــان 
کــه در این ســطوح، ایده و برداشــت انســان ها  بدهــم 
کثرت  متفــاوت اســت و همیــن امــر علــت پیدایــش 
ی )کــه در ســطح طایفــه نمایان  حتــی در تمــدن بــدو

شد( است )ص141 ـ 147(.

گروه ها و سیستم ها20 فصل چهارم:  
کانشــنی در ایــن فصل به سیســتم های موجــود در هر 
ی منشــأ دیگر تکثر اســت توجه  کــه از نظــر و فرهنــگ 
می کنــد و می نویســد: ایــن تعمیــم را می توانیم بدهیم 
و  ســنت21  یــک  فرهنگــی  هــر  در  اســتثنا  بــدون  کــه 
اصــول اخالقــی22 وجــود دارد، امــا وقتــی می خواهیــم 
کنیــم، تفاوت هــا مطــرح هســتند، نــه  آن را توصیــف 

کــه درادامــه خواهد آمــد، این اصول  شــباهت ها )ص 148(. همان طــور 
کانشــنی بــرای مقایســه و ارزش گــذاری میــان  یــک  اخالقــی بنیــان تئور

تمدن هاست.

وی به نخســتین سیســتم موجــود در گروه های اولیه انســانی می پردازد که 
می تــوان از آن بــه قانون پنج گانه تعبیر کرد. مبنای او برای اســتخراج قانون 
که انســان دو بعد روحانی و  گســترده تر از این آموزه   پنج گانه چنین اســت: 
جسمانی دارد، وجود ندارد. جسم و روح، انسان و هر چیزی که با او مرتبط 
می شــود را می ســازد؛ یعنــی همه چیزها فرم و محتوا دارنــد و در واقع همان 
کامل نیازمند هر دو اســت؛  جنبه بیرونی و درونی دارند. زندگی به معنای 
زیرا ناقص بودن یکی به معنای نقص کل است. پنج مفهوم وجود دارد که 
با ابعاد جســمانی و روحانی انســان در ارتباط هســتند 1. خوبی )اخالق( و 
2. حقیقت که این دو به بعد روحانی تعلق دارند. 3. سالمتی. 4. کامیابی 
که به بعد جســمانی تعلق دارند. 5. زیبایی که بین جســم و روح مشــترک 
است. بنابراین پنج دسته از گروه های انسانی می تواند وجود داشته باشد. 
روح ســالم نیازمند جســم سالم اســت. در یک انســان روحانی کامل، بعد 
جســمانی و معنوی با هم رشــد می کنند. اگر جســم و روح در برابر یکدیگر 
کنــد، نقص حاصل  کامیابــی روح را تضعیف  باشــند و ســالمتی جســم، 
می شود نه تکامل. تکامل انسان نیازمند تمامی این پنج دسته است،  اما 
زندگی در همه جا و همیشه این پنج گروه را با هم ندارد و تنها به ندرت این 

تکامل حاصل می شود )ص149ـ 153(.

بــه بحــث اخــالق طبیعــی و نقــش آن در شــکل دهی  کانشــنی ســپس 
تجمعات انسانی و تکثر تمدنی می پردازد و می نویسد: با مشخص کردن 
یم. در  قانــون پنج گانــه می توانیــم بــه هــر نوع تجلــی زندگــی گروهــی بپرداز
اولین مرحله به اخالقیات می رســیم. اصول اخالقی به انجام وظایف به 

20. associations and Systems.

21. Tradition. 

22. Ethics. 

برای  این فصل  در  کانشــنی 
و  پیشــرفت  چگونگی  تبیین 
به  انسانی،  اجتماعات  رشــد 
بررسی قانون سه گانه )قانون 
خانواده، قانون اموال و قانون 
ارث( می پردازد. او سیســتم 
طایفه را به پنــج گروه بدوی، 
دیکتاتوری، همکارِی قبیله ای، 
گروه بندی  و  قبیله ای  اجتماِع 

تقسیم می کند.
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اســت. نژاد محصــول تحلیل مردم شناســانه اســت، 
کــه ذاتا در طبیعت وجود داشــته باشــد.  نــه ماهیتــی 
کلی درباره ویژگی های نژادی  که قانونی  باید دانست 
وجــود نــدارد )ص180ـ 186(. از ایــن رو حد و مرزهای 
تمــدن، هیــچ گاه بــا حد و مــرز نــژادی همزمان نشــد. 
مطمئنــًا یــک رابطــه دائمــی بیــن نــژاد و تمــدن وجود 
یخ نیــز می توان به  نــدارد و حتــی بــا دانش کمــی از تار
که در یــک تمدن ممکن اســت  یافــت رســید  ایــن در
نژادهــای متعــددی باشــند و در یک نــژاد تمدن های 

مختلف )ص 196(. 

توهــم هویــِت نــژاد و تمدن به ایــن دلیل بــه وجود آمد 
گســترش می یابد. تمدن  که تمدن به صورت تقریبی 
نمی توانــد بدون غلبه بر منطقــه ای با جمعیِت آن بنا 
نهــاده شــود و بعد از غلبه بین همســایگان آن منطقه 
گســترش می یابــد و راه دیگــری برای آن وجــود ندارد. 
تمــدن نمی توانــد بــدون قلمــرو خــودش تجلــی پیــدا 
کنــد و بــرای شــروع حتمــًا نیــاز بــه یــک قلمــرو دارد تا 
کند و از آنجا  گروهــی را در آن اعمال  سیســتم زندگی 
کنان آن از نظر قومیتی یکپارچه  که در یک منطقه سا
هســتند، توهــِم رابطۀ تصادفــی بین تمدن و نژاد ایجاد می شــود. بنابراین 
اختــالط نژادهــا همــواره اختــالط تمدن ها را با خــود به همراه نــدارد؛ زیرا 
ممکــن اســت چندین نــژاد به یک تمــدن تعلق داشــته باشــند. بنابراین 
کــه در چارچوب یک  کــه اختالط نــژادی زمانــی  می شــود نتیجــه  گرفــت 
تمدن مشــابه اتفاق بیفتد، مزایایی به همراه می آورد، ولی ترکیب افرادی 

یان بار است )ص202ـ 207(. ک و ز با تمدن های مختلف خطرنا

از بــاور خرافــی به پایداری غیرقابــل تغییر در ویژگی هــای فیزیکی نژادها، 
کــه در آن برخــی نژادهــا برتــر از  مســئله توانایــی نــژادی مطــرح می شــود 
فرمــول سلســله مراتبی  از طــرح  اشــتباه اصلــی  برخــی دیگــر می شــوند. 
پایی ناشــی شــده  نژاد ها، بر اســاس درجه و میزان تقلید آنها از تمدن ارو
کــه هیــچ ارتباطــی بیــن تمدن های برتــر و نژادهــای برتر  اســت؛ در حالــی 
وجــود نــدارد. مثــاًل ممکن اســت تمدن هایی با ســطح باال وجود داشــته 
پایی ها نداشــته باشــد  کــه اصــاًل هیچ ربطی بــا فرهنگ تمدن ارو باشــند 
مؤلفه هــای  ناموفــق  و  غیرضــروری  ترکیــب  بنابرایــن   .)210 )ص208ـ 
فیزیکــی و جســمانی با معنوی؛ یعنی ترکیب نژاد بــا تمدن، چیزی به جز 
گمراه شدن مردم شناسی به همراه نداشت. هیچ تمدنی جزء  اموال هیچ 
نــژادی محســوب نمی شــود و هیچ نژادی به هیچ تمــدن خاصی محدود 
نمی شود. بین نژاد و پنج گروه زندگی ارتباط دائمی و بدیهی نیست؛ زیرا 
این رابطه در هر نژادی به یک شــکل متفاوت اســت؛ زیرا تمدن مقوله ای 
روحی روانی و ذهنی اســت و به مقوله جمســانی نژاد وابســته نیســت. از 

زیادند که همه را نمی توان شناخت )ص167ـ 168(.

سیستم های زندگی اجتماعی در هر تمدنی متفاوت 
که بر  است و به عبارت دیگر تمدن، سیستمی است 
مبنای آن زندگی اجتماع بنا نهاده شــده اســت. این 
که هنر، علم، اخالق،  گسترده است  معنی به قدری 
خانــواده، اقتصــاد و ارتباطــات را در بــر می گیــرد؛ زیرا 
گروهــی تعلــق دارنــد.  همــه ایــن مقوله هــا بــه زندگــی 
ی زندگی می کننــد، تمدن را  کــه مجزا و منــزو افــرادی 
کــه در میــان جمع و با  خلــق نمی کننــد، بلکــه زمانی 
انسان های دیگر زندگی می کنند، تمدن را می آفرینند 

)ص 168(. 

گروهــی و انجمن باشــد  کــه زندگی  تمــدن در هــر جــا 
جــا  همــه  در  معمــواًل  زندگــی  ایــن  امــا  دارد،  وجــود 
ویژگی هــای پنج گانــه را رعایــت نمی کنــد. بنابرایــن 
گروهــی ممکــن اســت ناقــص  ســازمان ایــن زندگــی 
باشــد و تمــدن آن هــم می توانــد ناقــص باشــد. پــس 
گروه هــای پنج گانــه  ترکیب هــای نامحــدودی از ایــن 
می تواند وجود داشــته باشد و از این رو تمدن می تواند 
کامــل یا ناقــص، تک بعــدی،  چندبعدی یــا جهانی، 

یکپارچه یا متعدد و متنوع باشد )ص 168(.

نیز باید توجه کنیم که مطالعه علم تمدن را با تاریخ تمدن اشتباه نگیریم. 
در بحث از تاریخ تمدن باید سواِل »کدام تمدن را بپرسیم؟«؛ زیرا هر تمدنی 
که علم یا مطالعه تمدن باید همه تمدن ها را به  تاریخ جدا دارد؛ در حالی 
صورت کل در نظر بگیرد. از نظر من برای اینکه مطالعه علمی تاریخی یک 
تمدن شــکل بگیــرد، باید ابتدا پیشــرفت هایی در مطالعــه تمدن صورت 
کلی و اصلی پاسخ داده شود. در  که اول سؤاالت  بگیرد؛ یعنی الزم است 
مرکز تمامی بررسی های علمی در زمینه تمدن، این مسئله قرار دارد: از کجا 

کثرت و تنوع تمدن شکل گرفت؟ )ص 174(.

فصل پنجم: تمدن و نژاد
که سبب تکثر تمدن ها شده اند؟ آیا ارتباط دائمی  آیا این نژادها هستند 
کانشــنی در پاســخی اجمالی  بیــن تنــوع تمــدن و تنوع نــژاد وجــود دارد؟ 
گــر نــژاد تعیین کنندۀ تمــدن بود، بایــد به تعــداد نژادها، تمدن  می گویــد: ا
گــر ارتباطــی هــم  کــه در واقعیــت این گونــه نیســت و ا وجــود می داشــت 
بیــن ایــن دو وجــود نداشــت، ایده وابســتگی تمدن بــه نژاد تا ایــن حد به 
کانشــنی در تعریف نژاد می گوید: »نژاد،  صورت گســترده وجود نداشت. 
تنوع کالبدشناســانه24 از گونه های جانور شناســی اســت«. وابستگی نژاد 
بــه تمــدن و نیــز وجود نژاد خالص، اموری اســت که توســط علم رد شــده 

24. Somatic.

مشابهی  سیستم  که  جوامعی 
از زندگــی گروهی دارند، یک 
تمدن مشابه را خلق می کنند. 
در این جا ســه دیدگاه مطرح 
می شــود:  1. جوامعــی که به 
گــروه پنج گانه به یک شــکل 
نگاه می کند. 2. جوامعی که در 
یکسان  دیدگاه  گروه ها  برخی 
دارنــد و همزمان در برخی از 
گروه های دیگر دیدگاه متفاوت 
دارنــد. 3. درجــه و مقیاس 
این  به  دیدگاه ها؛  در  متفاوت 
معنا که گاهی اوقات در اصول 
اصلی و بنیادین شباهت دارند 
و در مســائل متفرقه اختاف 
نظر دارند و گاهی برعکس. 
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می ماند. چگونگی جایگزین شدن یک زبان به جای 
زبــان دیگــر در گســتره تمدنــی بــه ایــن نحو اســت که 
وقتــی افرادی خــاص، فراتر از ظرفیت زبان خودشــان 
یاد می شــود، موضوع اهمیت  می رونــد و تعــداد آنهــا ز
عمومی پیدا می کند و آشــفتگی هایی ایجاد می شود 
کــه شــرایط آن تمدن را بــا اعتراض همــراه می کند. در 
جامعــه ای بــا این شــرایط، زبانی بیگانه وارد می شــود 
گذار را  کلــی آن زبان، مرحله  و دوزبانه بــودن در تغییر 
ایفــا می کنــد و زبان جدید که جایگزین شــده، تمدن 
قدیمــی را بــه پیــش ســوق می دهــد. بــه کمــک زبــان 
جدیــد تمــدن عــوض نمی شــود، بلکــه همــان تمدن 
گــر تعداد  قدیمــی بــا زبــان جدیــد گســترش می یابد. ا
یاد نباشــد، رکود اتفــاق می افتد و  کــه زبان جدیــد را روان بلدند ز افــرادی 
شــرایط آشــفته باعث تخریب تمدن قدیمی می شود. انقالب های زبانی 
ک هســتند و ممکن اســت باعث نابــودی تمدن بشــوند.  خیلــی خطرنــا
یاد است و تأثیر آنها به مراتب خیلی بیشتر  یخ زبان ها خیلی ز اهیمت تار
از نــژاد اســت، اما ایــن به معنای معیــاری برای تفاوت تمدن ها نیســت؛ 

کند )ص244ـ 245(.  زیرا یک زبان ممکن است به دو تمدن خدمت 

بنابرایــن می تــوان گفت که تمدن هــا بر مبنای زبان شــکل نمی گیرند و بر 
مبنــای آن از هــم متمایــز نمی شــوند. انواع تمدن بــر انواع زبان وابســتگی 
گرچه زباِن یک تمدن  ندارد، بلکه ســطوح تمدن به زبان وابســته اســت؛ 
عنصــر معنــوی اســت و نــه جســمی، امــا نــوع تمــدن را تعییــن نمی کند. 

یم )ص 245(. کتور، یعنی دین بپرداز بنابراین باید به معنوی ترین فا

فصل هفتم: تمدن و دین
آیــا شــباهت ها و تفاوت هــای بین تمدن هــا از شــباهت ها و تفاوت های 
تمدن هــا  تمایــز  آیــا  اســت،  گــر چنیــن  ا ادیــان حاصــل می شــود؟   بیــن 
محصول تنوع ادیان است؟ آیا ادیان خالق تمدن ها، یعنی سیستم های 
کانشــنی   .)246 )ص  هســتند  گروهــی  ســازمان های  ســازمان دهنده، 
در پاســخ می گویــد: دیــن تنهــا زمانــی می تواند تمــدن را خلق کنــد که در 
گــروه پنج گانه زندگــی را جای دهــد و فقط به  مشــروعیت دینــی خــودش 
بخــش اخــالق نپردازد، بلکه بعد مادی و ســالمت و تالش برای زندگی و 
یکرد خود  ی برای تبیین رو هنر و یادگیری را نیز در بر بگیرد )ص 249(. و
که از نگاه  دربارۀ رابطه دین و تمدن، ادیان مهم موجود را بررسی می کند 

ی عبارتند از: یهودیت، برهمایی، مسیحیت و اسالم: و

یهودیــت: قانون موســی)ع( مواردی نظیــر خانــواده، ازدواج، ارث و... و در 
کلمه همه قوانین مدنی و شــهروندی را در بر می گیرد. دین یهود ســه  یک 
گروهــی، یعنی تمام  کاباال. همه زندگی  منبــع دارد: عهــد عتیق، تلمــود و 
ساختاِر تمدن یهودی با تمام جزئیات آن در قوانین عهد عتیق گنجانده 

کــه در اینجــا روح و روان قوی تــر از  ایــن رو می فهمیــم 
جسم است. استقالل و عدم وابستگی تمدن به یک 
نژاد، یک سهِم ارزشمند در رابطه با مسئله برتری روح 

بر ماده دارد )ص215ـ 216(.

فصل ششم:  تمدن و زبان
آیــا  کــه  اســت  ایــن  فصــل  ایــن  اصلــی  پرســش 
پیوســتگی های زبانــی بــه خلــق تمدن هــای متمایــز 
خلــق می شــود یا نه؟ نخســتین امر دربــارۀ رابطه زبان 
کــه تعــداد زبان هــا بــا پیشــرفت  و تمــدن ایــن اســت 
که تعداد  تمدن نابود و کم می شود، زیرا واضح است 
گروه قومی باید ناپدید شــوند  یــادی از زبان های یک  ز

تا یک ارتباط فراقبیله ای شکل بگیرد. مرگ زبان مطلقًا از این رو ضروری 
که توسعه  که از قبیله ها،25 یک ملت )قوم( ایجاد می شود. هر چه  است 
کمترین حد آن دولت26  کمتر می شوند و در  جامعه بیشتر باشد، زبان ها 

و ملت27 شکل می گیرد )ص217 ـ 224(. 

افراد آنچه را که فکر می کنند، می گویند. در درونشان و دنیای اطراف شان 
هر چه که رخ می دهد، باید طبق یک سری سیستم بیان شود و جایی که 
این سیستم نامناسب باشد، همه چیز حتی بزرگ ترین تالش ها بی فایده 
اســت. باید علت هایی را برای نابودی زباِن با یک سیســتم معقول وجود 
داشته باشد، اما زباِن نامناسب و ضعیف هیچ گاه در رقابت با زبان وارد 

که سیستم بهتر دارند، دوام نمی آورد )ص 233(. شده از نقاطی 

گر یــک زبان تمدن  گروهی اســت. ا زبــان نــه خالق و نــه مخلوق ذهینت 
تمــدن وجــود می داشــت.  زبان هــا  تعــداد  بــه  بایــد  پــس  را می ســاخت 
شــباهت ها و تفاوت های تمدنی از شباهت ها و تفاوت ها زبانی تبعیت 
گفــت: چنین  نمی کنــد. در ارتبــاط بــا نســبت به تغییــر زبان نیــز می توان 
تغییراتــی لزومــًا تغییر در ذهنیت را به همراه ندارد. زمانی که افراد با تغییر 
زبــان ارتبــاط خود را با ذهنیت گروهی که اساســًا به آن مرتبط بودند قطع 
کار را انجام می دهند، نه زبان. رابطه  که این  می کنند، این افراد هستند 
گروهی و زبان، رابطه ای دائمی نیست و ممکن است تغییر  بین ذهنیت 

کند؛ بنابراین ربطی به هم ندارد )ص 243(.

زبان کارآمدترین و مؤثرترین ابزار برای تمدن است. سطح تمدن به تکامل 
که هر ارتباط زبانی همزمان  زبان بستگی دارد، اما این باور اشتباه است 
یــک ارتبــاط تمدنــی نیز هســت. بــه دیگر بیــان، ایــده تمدن هــای ملی بر 
گر  مبنای زبان رد می شود. سطح تمدن به موقعیت زبانی بستگی دارد. ا
کند، آن جامعه از پیشرفت باز  زبانی ناقص باشد و نتواند ایده ها را بیان 

25. Tribes. 

26. State.

27. Nation.

تمدن ها بر مبنای زبان شکل 
نمی گیرند و بــر مبنای آن از 
هم متمایز نمی شــوند. انواع 
تمدن بر انواع زبان وابستگی 
ندارد، بلکه ســطوح تمدن به 
زبان وابسته است؛ گرچه زباِن 
یک تمدن عنصر معنوی است 
و نه جسمی، اما نوع تمدن را 

تعیین نمی کند.
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را فاقــد قانــون عمومــی می دانــد و از ایــن رو می گویــد: 
ی قانون  کند. از نظــر و اســالم نمی توانــد تمدن خلــق 
حکومت داری در قرآن نیســت، پــس چگونه می توان 
بــر مبنای قرآن دولت بنا کرد. دولت برعهده و اختیار 
تمــدن متمایــزی  اســالم در خــودش  اســت.  کــم  حا
نیست، اما با تمدن های مختلف می تواند سازگاری 

کند )ص264ـ 269(. پیدا 

مســیحیت شــرقی:29 مســیحیت در بافــت شــرقی بــه 
کرد و مخصوصًا شاخصه  صورت چشــمگیری تغییر 
مثبت گرایــی و ســازمان یافته خــود را از دســت داد. 
بــود.  بومــی  تمدن هــای  آســیایی مطیــع  مســیحیت 
کــه در آنجا به وجــود آمد ناقص  بنابرایــن مســیحیتی 
بود. در همه جای شــرق عنصر اخالقی به قدرت مادی خالصه می شد. 
شــباهت ها و تفاوت هــا حتــی درون خــود مســیحیت نیز به هیــچ عنوان 
باعث ایجاد شــباهت ها و تفاوت ها در تمدن نشــد، بنابراین مسیحیت 
تمــدن را نمی ســازد. ارتدکــس بیزانســی از دیــدگاه تمدنی به کلیســاهای 
کاتولیک، امــا از منظر دین  کلیســای  آســیایی قرابــت بیشــتری دارد تا به 
گر دین با  کالونیســت ها. بنابرایــن ا کاتولیســم خیلی نزدیکتر اســت تا  به 
تمــدن یکــی بودنــد، بایــد تمدن ها نیــز نزدیک بــه هم بودند و مســیحیت 

شبیه تمدن می بود )ص270ـ 273(. 

گروهــی ارائــه  کاتولیسیســم: اناجیــل چهارگانــه راهکارهایــی بــرای زندگــی 
نمی دهند. در عهد جدید، هیچ راهکاری برای هنر، یادگیری و اراده دولت 
نیامده است. از گروه پنج گانه تنها به یک گروه در انجیل اشاره شده است، 
کاتولیسیســم از هر چیزی که مربوط به اخالق و  اما همین کفایت می کند: 
اخالقیــات می شــود حمایت می کنــد و عهد جدید هم خوب بــه این گروه 
پرداخته اســت. همه بیانیه هــای پاپ ها دراین دوران آشــکارا و انحصارًا بر 
مبنای اخالقیات کاتولیک بوده اســت که از اناجیل چهارگانه گرفته شده 
اســت و فراتر از آن نرفته اســت. دیگر امور هم به عقل ســپرده شده است که 
توســط اخالقیات انجیل چهارگانه حمایت شــده است. کاتولیسیسم اگر 
چه یک تمدن مقدس ایجاد نکرد، اما در درون خودش تأثیرات همه جانبه 
تمدن ســازی دارد. شــواهد این مدعا در همه جا وجود دارد: در تاریخ هنر، 
تاریخ فلســفه و بســیاری از شــاخه های آموزشــی و در ارتباط با هر چه که به 
انسان مربوط می شود و خالصه در هر جا و هر موردی که کاتولیسم مولفه های 
اخالقی را تعبیه کرده است. مهم ترین چیز این بود که حتی کلیسای التین 
نیز قانون را از اخالقیات استخراج می کرد. در انجیل چهارگانه هیچ قانونی 
وجــود نــدارد؛ چــه خصوصــی و چه عمومــی. قانــون در کنار کلیســا و نه در 
درون آن گسترش می یابد و در بین کاتولیک ها قانون مقدس نبوده، نیست 
و ماهیت مذهبی و دینی ندارد. کلیســا توســعه ســکوالر قانون را پذیرفت و 

29. Orient Christianity 

شــده است. بنابراین تمدن یهودی تمدن مقدسی به 
شــمار می آیــد، اما عهد عتیــق در رابطه بــا علوم و هنر 
متــون ضعیفــی دارد و غنی نیســت و تنها موســیقی و 
دیدهمی شــود.  آن  در  مذهبــی  مراســم  مناســب  آواز 
کمــی بــه  بنابرایــن چــون ایــن دیــن اهمیــت خیلــی 
گروه های مرتبط با تفکر اختصاص داده، دین ناقصی 
اســت. تلمــود بــرای تکمیــل نقایــص عهــد عتیــق به 
دین و تمدن یهودی اضافه شــد. می توان بدون تردید 
که در  کــه موضوعی در آســمان و زمین نیســت  گفــت 
ایــن کتاب مطرح نشــده باشــد. بنابرایــن تلمود بیش 
از عهــد قدیــم و با جزئیات به تمــام جنبه های زندگی 
می پــردازد و تقدس دین یهود را بیشــتر می کند. کاباال 
در مطالعــه قدرت های پنهانی حروف الفبای مقدس 

عبــری ریشــه دارد و از این رو تمــدن یهودی مقدس تر می شــود. بنابراین با 
وجــود گذشــت قــرون متمــادی و با وجــود همه تغییــرات، تمــدن یهودی 
همــواره تمدنــی مقــدس بوده اســت، یعنــی فقط بــه مســائل متافیزیکی و 

روحانی اختصاص دارد )ص252ـ 256(.

که به آییــن مربوط  برهمائیســم: فقــط و فقــط بــه چیزهایی توجــه می کند 
می شــود و بــه دیگــر امــور مربــوط بــه انســان ها، یعنی امــور مــادی و جنبه 
کاری ندارند؛ یعنی دین آداب و رســوم دینی اســت. این  عملــی زندگــی 
جهــان و ارزش هــای دنیوی را انکار می کند و این یک امر مقدس اســت. 
به عبارت دیگر در آیین برهمایی جاده رستگاری در ترک تمامی وظایف 
دنیوی اســت. در برهمایی تمدن و دین یکی هســتند. بنابراین این دین 
نیز مقدس است و تنها به ابعاد روحانی تمدن توجه دارد)ص258ـ 260( 

بودائیســم: مثــل برهمایی هــا زندگــی را بــد و شــر می داننــد، امــا هماننــد 
بــرای از بین بــردن شــر تــالش نکردنــد. رنــج و ســرگردانی و  برهمایی هــا 
یاضت کشــیدن شعارشــان اســت؛ یعنــی زندگــی بــدون هیــچ هدفــی.  ر
بودائیسم پنج قانون دارد: نکشید حتی حیوانات را، دزدی نکنید، دروغ 
نگویید، مست نباشید، تمییز باشد. بودائیسم خودش را با هر تمدنی که 
گفت به دلیل داشتن سیستم های  با آن مواجه شد تطبیق داد و می شود 

گویا هیچ سیستمی ندارد )ص262ـ 264(. متعدد، 

اسالم:28 اسالم علِم دین را به مؤلفه های اساسی تقلیل داد. منابع ایمان 
که در آن ظهور  در اسالم قران و سنت هستند. اسالم خودش را با تمدنی 
کرد تطبیق داد. قرآن پر از برنامه برای بهداشــت اســت و سیستم اخالقی 
دارد. در اســالم اســتفاده از هنر مطرح شــده اســت. قرآن به موضوعات و 
کانشنی اسالم  کامیابی، زیبایی و خوبی می پردازد.  گروه های ســالمتی، 

28. کاما واضح اســت که تفســیر کانشــنی از اســام برداشتی ناقص و سطحی اســت، اما در اینجا 
یســنده در پی رابطه اســام و تمــدن از دید خود اســت در ایــن بخش به  صرفــًا بــا توجــه بــه اینکه نو

رده شده است )م(. اختصار آو

آگاهی ملی نقــش زیادی در 
پیشــرفت در تاریخ جوامعی 
با تمدن التین را نشــان داده 
اســت که بــدون آن، تمدن 
زیرا  ناقــص می ماند؛  مذکور 
بزرگ تریــن معیار آن برتری 
نیروهای غیرمادی است. این 
به دست  اختیاری  تنها  برتری 
می آید و در شرایطی که هیچ 

اجباری نباشد.



سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر901393 146

ــر ناگشته ها دیگ گزارشکتاب:دربابتکثرتمدنها

کانشــنی بر اساس مســئله چندهمسری آنها را بررسی 
کــه فراتــر از سیســتم  می کنــد: چهــار تمــدن هســتند 
طایفــه ای نرفتند: تورانــی، چینــی، برهمایی و عرب؛ 
چندهمســری  شــبه  یــا  چندهمســری  طرفــدار  زیــرا 
هستند.  قانون عمومی در این جوامع شکل نگرفت. 
دولت و ملت شــکل نگرفت و علت بقای آنها وجود 
سیســتم دیکتاتوری است. اینها اجتماعاتی هستند 
که بیشــتر به ارتش تبدیل می شــوند، اما به جامعه نه. 
بیشــتر بــه صــورت سیســتِم اردوگاهِی زندگــی گروهی 
هســت.   کاره  همــه  آن  در  کــم  حا و  رهبــر  هســتند. 
گانــه دارنــد و همــه  کــه قانــون عمومــی جدا جوامعــی 
کــه بســیار پایبند  آنهــا بــه تمــدن التیــن تعلــق دارنــد 
تک همســری هســتند و از جوامعی تشــکیل شــده اند 

کلیسا آنها را به وجود آورد )ص295ـ 300(. که 

کانشنی سپس در بخشی با عنوان اخالق و قانون32 بر 
که باید منابع قانون بررســی شــوند. در  ایــن باور اســت 
بررســی تاریخ اصول اخالِق طبیعی، رومی ها در مرتبه 
اول قــرار دارنــد و ایــن جایگاهــی متمایزکننــده اســت. آنهــا در بســیاری از 
جهات نزدیک به مسیحیت هستند. بعد از رومی ها و در رتبه دوم ژاپنی ها 
کــه از اصول اخالق مســیحیت بســیار دور هســتند. در این دو  قــرار دارنــد 
نمونه )مســیحیت و ژاپنی(، همانند روم یک قانون پســینی33 وجود دارد و 

منبع قانون نیز اصول اخالقی است )ص 300 ـ 301(.

و  مقــدس  کتاب هــای  مقــدس،  تمدن هــای  در  قانــون  منشــأ  درمــورد 
کشــیش ها در تعییــن جزئیــات موثــر هســتند، امــا رومی هــا  دیدگاه هــای 
کاماًل جدا از امر مقدس بود. منبع قانون،  که  قانون گذاری جامع داشتند 
کنســول ها و کمیته ها بود. دولت قانون  صدای آزادانه شــهروندان آزاد در 
را وضــع نمی کــرد، بلکــه از قوانینــی تبیعــت می کــرد که شــهروندان وضع 
می کردنــد. تمــدن عــرب نیز قانــون غیرمقدس دارد، اما مســلماناِن ســایر 
کم  که تفســیر آن بر عهده حا تمدن ها فقط قوانین مقدس را می شناســند 
که  اســت. در تمــدن عربــی سرچشــمه قانــون در یادگیری اصولی اســت 
گیر می شــود. برخی بر این باورند  توســط مکاتب مشــخصی از نوع برتر فرا
که در  که قانون می تواند خارج از قانون قرآن وجود داشــته باشــد تا جایی 
تعارض با آن نباشد. در تمدن تورانی سرکرده و رئیس دولت همواره منبع 
اصلی قانون بود و حتی در بین اعضای مسلماِن تمدن نیز ادامه داشت. 
در تمدن چینی سرچشمه قانون پدر هر خانواده است و سپس پیرطایفه 
کــه در تمدن التین این کلیســا بود  و ســرانجام امپراتــور اســت؛ در حالــی 
که  که بر اســاس اخالق مســیحیت تمدن التین را در غرب به وجود آورد 

32. Ethics and law.

33. Posteriori.

توانســت خودش تمدن کاتولیک اروپایی را خلق کند 
و همــه ایــن را پذیرفتند که کلیســا توانســت ملت ها را 
خلق کند. در واقع کلیســا تمدن کالسیک مسیحی را 
که تمدن التین نامیده شــد، اما به آن  تکامل بخشــید 
محدود نشد، با آن همسان نشد و آن را به مردم تحمیل 
کید بــر آموزش  نمی کنــد. برتــری کاتولیســم به دلیــل  تأ
اســت و افول مســیحیت شــرقی به دلیل عدم توجه به 
ایــن مقوله رخ داده اســت. تمدن التین بعــد روحانی و 
معنــوی را بــر بعد مــادی ترجیــح داد و این دلیــل برتری 
تمدن التین است. در زندگی گروهی، اخالق کاتولیک 
چهار انگاره را معرفی می کند که همواره یکســان بوده و 
بــرای تمامی انواع ســطوح تمدن مشــابه بوده اســت: 1. 
تک همســری. 2. منع برده داری. 3. منع انتقام جویی. 
کتور  4.اســتقالل دولــت از کلیســا با هدف جدایــی فا

معنوی از مادی )ص274ـ 278(.

گــر دیــن مترادف  کانشــنی در جمع بنــدی می گویــد: ا
بــا تمــدن بود، باید بــه تعداد دین تمدن می داشــتیم، 

یــخ نشــان می دهد که چگونــه دین خاص می تواند بــه تمدن های  امــا تار
کنــد و اینکه یــک تمــدن می تواند طرفــداری از  گســترش پیــدا  مختلــف 
ادیان مختلف داشــته باشــد. تمدن هــا طبق دین تنظیم نمی شــوند، اما 
یادی  بــدون شــک در همــه جــا بهترین بخــِش تمدن اســت؛ زیــرا تاثیــر ز
کــه ادیان نیز بــا هم برابر  بــر مفاهیــم انتزاعــی30 دارد. از اینجــا در می یابیم 
گــر ادیان با هــم برابر بودنــد، باید تاثیر مشــابهی بر تمدن ها  نیســتند؛ زیــرا ا
می گذاشتند )ص 281 ـ 282(. بنابراین قدرت تأثیر دین بر تمدن آشکار 
که زبان ناقص سرانجام مانع  است و قدرتی برابر با زبان دارد. همان گونه 
پیشــرفت تمدن می شود، به همین منوال و حتی در سطح بیشتری دیِن 
گفتنی  بــا نظــم پاییــن و سیســتِم ضعیف، باعــث رکود تمــدن می شــود. 
که تنها ادیان ضعیف توانستند تمدن های مقدس از خودشان به  است 
وجود بیاورند. هر چه که ســطح یک دین باالتر باشــد، تأثیر دینی کمتری 

گروهی دارد )ص 285(. بر زندگی 

فصل هشتم: سیستماتیزه کردن ناموفق31
اساســًا در مطالعات علمی سیســتماتیزه کردن امری ضروری است؛ زیرا 
که در اینجا تمدن ها هســتند، بدون سیســتم به ندرت  واقعیت خارجی 
قابــل فهم اســت. ایــن تمدن ها عبارتنــد از: یهــودی، برهمایــی، چینی، 
کانشــنی این تمدن ها  تورانی، عربی، بیزانســی، التین )ص288ـ 289(. 
کتور دین تقسیم بندی می کند: تمدن های مقدس )مبتنی  را بر اساس فا
بــر قوانین دینی( و تمدن های غیرمقدس. در مــورد تمدن های غیردینی، 

30. Abstract concepts.

31. Attempted systemaztization.

در  موفقیــت  و  کامیابــی 
پی بــردن بــه مســئله تمایز 
تمدن ها، به دیدگاه جدیدی از 
تاریخ جهانی منجر می شود که 
باید بــه تعریف روابط متقابل 
تمدن ها بپردازد. تاریخ جهانی 
باید به منزلــه تاریخ درگیری 
تمدن ها و ترکیب تمدن ها در 
نظر گرفته شــود؛ یعنی تاریخ 
گسترش و توســعه و نابودی 
و  فرهنگ ها  ظهور  تاریخ  آنها، 
تعامل آنها درون همان تمدن 
برابر  در  آنها  تسلیم شــدن  یا 

تمدن بیگانه.
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نشان داده است که بدون آن، تمدن مذکور ناقص می ماند؛ زیرا بزرگ ترین 
معیــار آن برتــری نیروهــای غیرمــادی اســت. این برتــری تنها اختیــاری به 
دســت می آید و در شــرایطی که هیچ اجباری نباشد؛ بنابراین می تواند در 
اجتماعات بزرگ و اختیاری شکل بگیرد و ملت این ویژگی را دارد. تنها 

که تمدن التین به اوج می رسد )ص 313(: از طریق ملت است 

کانشــنی در بــاب فایــده علــم تمــدن می نویســد: مطالعۀ علم تمــدن این 
امکان را فراهم می کند تا تغییرات تمدنی و َاشکال آن را از هم تشخیص 
دهیــم. هــر تمدن و هــر فرهنگی ویژگی هــای مختص به خــود را دارد، اما 
که اینجــا مطرح  تغییــر آنهــا بــر اصــل تمدن هیــچ تأثیــری نــدارد. ســؤالی 
که ترکیب تمدن هــا در چه جاهایی اتفــاق می افتد.  می شــود این اســت 
ترکیــب بیــن فرهنگ هــای مختلــف یــک تمــدن ممکــن اســت، نــه بین 
تمدن هــای مختلــف. بین تمدن هــا تنها یــک ترکیــب مکانیکی ممکن 
کــه خیلی به نــدرت اتفاق می افتــد، ولی همواره بــه افول تمدن  می شــود 
گاهی بــه ســقوط آن و در نهایت به دولتــی بدون تمدن  منجــر می شــود و 
ختم می شــود. بنابراین ترکیبی وجود ندارد، بلکه مخلوطی ســمی است 
کــه بــه وضعیت دولت بــدون تمدن منجر می شــود. به نظر مــن پوچ ترین 
گــر این گونه  یاد اســت. ا ایــده دکتریــن ســقوط تمدن ها به دلیــل قدمت ز
نبــود، چــرا تمدن چین و یهودی هنوز هــم ادامه دارند. تمدن نیز می تواند 
کند؛ یعنی  که تمامی اجتماعات سقوط می کنند سقوط  به همان دلیل 

بازگشــتی بود به اصول روم باســتان که منبع قانون جامعه اســت و هدف 
کاتولیک )ص302ـ 305(.  قانون گذاری نزدیک شدن به اخالقیات 

که  گاهــی ملــی34 را نیــز ثمــره حضــور اخــالق می دانــد. جایی  کانشــنی آ
که دولت  گاهی ملی تضعیف می شود. در جایی  اخالق غایب باشد، آ
مبتنــی بــر جامعــه اســت، هم جامعــه و هم ملــت ویژگی دولــت را دارد و 
اینهــا ابرســاختار جامعه اند. دولت ابرســاختار قانونی و ملت ابرســاختار 
اخالقــی اســت. دولــت امری فیزیکی و ملموس و قابل مشــاهده اســت، 
که  گاهی ملت مفهومی انتزاعی اســت. ملیت امری پســینی اســت  اما آ
توســط انســان بــه وجود آمــده اســت و تنها در ســطح خاصــی از فرهنگ 
تولیــد می شــود. ملــت به اجتماعــی بزرگ تر از اقــوام گفته می شــود و تنها 
زمانــی بــه وجــود می آید که قبیله  ها با هم جمع شــوند و یک قوم را شــکل 
دهنــد و جوامعــی که هنوز سیســتم طایفه ای دارند یــا در مرحله قبیله ای 
می ماننــد، نمی تواننــد ملــت را شــکل دهنــد. ملیــت تنها بعــد از رهایی 
کامــل از سیســتم خانــواده حاصل می شــود. این شــرایط، تمــدن تورانی، 
عربــی، بربرهــا و چینــی را از ایــده ملیت خــارج می کنــد. اجتماعاتی که 
گانــه رســیدند. ایده ملت  از خانــواده رهــا شــدند، بــه قانــون عمومی جدا
می توانــد در جوامعی شــکل بگیــرد که بر دولت تأثیرگذار باشــد. بنابراین 
مفهوم ملت نمی توانست در مصر و بیزانس شکل بگیرد و توسعه را برای 
کنــد، پس ملت باید همراه با دولت با هم وجود داشــته باشــد.  آن فراهــم 
تمــدن یهــودی هــم در ایــن چارچــوب جــا نمی گیــرد. روم و یونانی هــای 
یــادی در قانــون ســه گانه داشــتند، قــادر بــه خلــق  کــه تنــوع ز کالســیک 
گرفت و  کلــی نبودنــد. ایــن مفهــوم در روم شــکل  اجتماعــات عمومــی و 
ســپس توســط تمدن التین توســعه یافت و من خارج از این تمدن، ملتی 
یخی خارج از محدوده تأثیرات رومی  که از نظر تار را نمی شناسم. اقوامی 
بودنــد، بــه معنــی اینکه تمدن التیــن را پذیرفتند، به ملت تبدیل شــدند 
گرفته اســت. مفهــوم ملت از  گاهــی ملــی تنهــا در تمدن التین شــکل  و آ

قلمرو التین به ما رسیده است )ص307ـ 310(.

کانشــنی ســپس رابطــه ملــت و تمــدن را بررســی می کنــد: ملــت بایــد در 
کوچک ترین اختالفی با آن تمدن باشــد. اجتماع  ماهیت خودش بدون 
که یک  ملــی باید یک اجتماع تمدنی باشــد. ملت در مقایســه بــا دولت 
کند، یک اجتماع  اجتماع اجباری اســت و نمی تواند بدون اجبار رشــد 
اختیــاری اســت. تمدن هــا از اختیــارات و اراده های بدون اجبار شــکل 
که از تمــدن در معرض جبر قرار بگیرد، در معرض  می گیرنــد و جامعه ای 
خطــر دولــت بــدون تمــدن قــرار می گیــرد. ملــت تنهــا در جوامعی شــکل 
گانه دارند و دولت بر مبنای جامعه شکل  که قانون عمومی جدا می گیرد 

می گیرد. این ویژگی تنها در تمدن التین دیده می شود )ص311ـ 312(.

گاهی ملی نقش زیادی در پیشرفت در تاریخ جوامعی با تمدن التین را  آ

34. National consciousness.
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زمانــی که ســاختار آن فاســد شــود. ایــن ســاختار سیســتم یکپارچه دارد 
که با هنجارهای معین هدایت می شــود به ســبکی که سیســتم ها باعث 
حــذف یکدیگــر نمی شــوند. در یک کلمه تمــدن زمانی افــول می کند که 
شــرایط الزم برای تناســب را نداشــته باشــد. تمدن تنها می تواند اجتماع 
ابرملی ممکن باشد و نمی تواند مصنوعی خلق شود و نتیجه یک تئوری 
از پیش تعیین35 شــده باشــد، بلکه اجتماعی است با نظم باالتر و بیشتر 
که هــر ملتی تمدن خــودش را دارد. تمدن ملی  از ملــت و می تــوان گفت 
کرد؛  گرفت و رشــد  که ملت در آن شــکل  یک ملت همان چیزی اســت 

مثاًل تمدن ملی لهستان التین است )ص317 ـ322(.

کانشــنی در بخش نتیجه گیری می نویســد: مطالعه تمدن سطح برتری از 
یــخ اســت. کامیابــی و موفقیت در پی بردن به مســئله تمایز تمدن ها،  تار
که باید بــه تعریف  یــخ جهانــی منجر می شــود  بــه دیــدگاه جدیــدی از تار
یخ درگیری  یخ جهانی باید به منزله تار روابط متقابل تمدن ها بپردازد. تار
یخ گســترش و  گرفته شــود؛ یعنی تار تمدن هــا و ترکیــب تمدن هــا در نظــر 
یخ ظهور فرهنگ هــا و تعامل آنهــا درون همان  توســعه و نابــودی آنهــا، تار
یخ تأثیرات  تمدن یا تسلیم شدن آنها در برابر تمدن بیگانه و همچنین تار

مثبت و منفی متقابل تمدن ها در یکدیگر )ص322ـ 324(.

35. A prior theory.


