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ــر ناگشته ها دیگ

یخ اسالمی در دوره های اخیر و مدرنیته و میراث اسالمی  یکپارچگی تار
گرفته می شود، برای  که با غربی شدن اشتباه  پرداخته می شــود. مدرنیته 
هاجســن یک فرایند جهانی اســت. هاجســن می گوید رنســانس منشــأ و 
پا را به ســطح فرهنگ هــای تمدن های  شــروع مدرنیتــه نبود، بلکــه آن ارو

.)xvدیگر رساند. )ص

یخ  کــه در انتها یک تار  مقــاالت بخش ســوم این بحــث را مطرح می کند 
در  بایــد  یخــی  تار گزارش هــای  و  اســت  جهــان  یــخ  تار وآن  دارد  وجــود 
یــخ جهــان قرار بگیــرد. در این بخــش بــه عینیت گرایی در  چارچــوب تار
یخــی در عصرها  یخی در مقیاس وســیع، شــرایط مقایســه تار پژوهــش تار
و مناطق، مطالعات بین منطقه ای به عنوان تلفیق رشــته ها و نکته های 
عملــی بــرای جهت گیری بیــن منطقه ای که می تواند برای کارشناســان و 

عموم مورد استفاده قرار بگیرد اشاره می شود.

که به  کتــاب دربردانده مجموعه مقاالت مارشــال هاجســن اســت   ایــن 
پا در آن اشــاره می کند  یخ جهان و جایگاه ارو بحث هــای اخیر دربــارۀ تار
کتاب،  گردآوری شــده اســت. مقاالت بخش اول  و در ســه بخش مجزا 
یخ جهان بررسی می کند و طرفداران تفکر  پا و مدرنیته را در تار جایگاه ارو
پامــداری1 و مقولــه چندفرهنگــی را به چالش می کشــد. در این بخش  ارو
یخی در  یــخ، جهش بــزرگ غــرب، روش تار بــه روابــط میــان جوامــع در تار
یخ جهان و چشــم انداز جهانی پرداخته  مطالعــات تمدنــی و مطالعــه تار
یــخ آســیامحور می دانــد، نــه  یــخ تمــدن را یــک تار می شــود. هاجســن تار
یــخ تمــدن  غرب محــور. در مقــاالت بخــش دوم هاجســن تــالش دارد تار
کنــد. در ایــن بخــش بــه  یــخ جهــان بررســی  اســالمی را در چارچــوب تار
یــخ جهــان، الگوســازی فرهنگــی در اســالم و غــرب،  نقــش اســالم در تار
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می کند. کتاب مذکور در قالب سه بخش مجزا گردآوری شده است. مقاالت بخش اول کتاب، جایگاه اروپا و مدرنیته را در تاریخ جهان مورد کنکاش قرار 
می دهد و طرفداران تفکر اروپامداری و مقوله چندفرهنگی را به چالش می کشد. در مقاالت بخش دوم، هاجسن تالش دارد تاریخ تمدن اسالمی را در 
چارچوب تاریخ جهان مورد بررســی قرار دهد. و در نهایت، مقاالت بخش ســوم این بحث را مطرح می نماید که در انتها، یک تاریخ وجود دارد و آن تاریخ 
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که هســت ببینیم نــه آن گونه  که باید جهــان را همان گونه  تأییــد می شــود 
که تعصب غربی بودن ما می طلبد. ما باید جهان و بشــر را یک مجموعه 
پــا را در جــای خــود قــرار دهیــم. این نــکات می توانــد دربارۀ  بنگریــم و ارو
یــخ جهــان نیز بیان شــود. در دوره ای اســالم نیــز مهد علم بــود و هند،  تار
یخ جهان  چیــن و ژاپن تمدن های باســتانی داشــتند. تصویر غــرب از تار
هماننــد نقشــه مرکاتــور نقد شــد. همــه می دانیم که شــرق مهم تــر از آنچه 
پامــداری می تواند  پا و تفکر ارو کردیم، پس مرکزیــت ارو که تصــور  هســت 

نقد شود. )ص7-6(.

در ادامه نویســنده به پیوســتگی میان مناطق مربوط به مجموعه تاریخی 
کــه در  اوراســیا در دوران پیشــامدرن اشــاره می کنــد و توضیــح می دهــد 
مناطــق آفریقاـ  اوراســیا،4 از اطلــس تا اقیانــوس آرام، جوامع متمدن وجود 
پــا، خاورمیانه، هند و شــرق  داشــتند. ایــن منطقــه بــه چهــار قســمت ارو
دور تقســیم می شــود. هریــک از ایــن مناطق دارای پیوســتگی در ســه هزار 
ســال توســعه فرهنگی بودنــد. در هر یک از اینها یــک منطقه اصلی وجود 
کــه از آنجا تأثیرات فرهنگی به صورت مســتمر بــه مناطق اطراف  داشــت 
رواج پیــدا می کــرد. زبان های فرهنگــی خاورمیانه، زبان ســامی و خانواده 
یادی از یــک دوره به دوره  زبان هــای ایرانــی بودند. موضوعــات فرهنگی ز
دیگــر بــا ایــن زبان هــا انتقــال می یافــت. )ص8-9( روابــط میــان جوامع، 
تنهــا بیرونــی و تصادفی نبوده اســت، بلکــه بازتاب دهنــده توالی حوادث 
که از تمام ســطوح فرهنگــی در یکدیگر تنیده  و الگوهای فرهنگی اســت 
شــده اند. تمــام این مناطق، مجموعه تاریخی بــزرگ یکپارچه ای را ایجاد 
که دربردارنده پیشــرفت های فرهنگی اســت. ســه نــوع رابطه میان  کردند 
کتابت.  جوامــع پیشــامدرن وجود داشــت: رابطه سیاســی، دینی و زبــان 
دیــن پیوند هــای قوی تــری را نســبت به زبــان کتابت، میــان جوامع ایجاد 
می کرد )ص12-13(. در این میان اســالم موفق به ایجاد یک جامعه کلی 
شــد و مرزبنــدی ای را برای خود بــا فرهنگ های قبل و بعد خود ایجاد کرد 
و وحــدت و یکپارچگــی عجیبــی میــان مســلمانان بوجــود آمــد. مناطــق 
گروه های اجتماعی مهمی را به  مختلف در عین حفظ سّنت های خود، 
گاه فرامنطقه ای بودند. این  گاه در چارچوب منطقه ای و  وجود آوردند که 
منطقه یک بافت ثابت تاریخی نبود، بلکه به عنوان یک مجموعه، تاریخ 
مخصوص به خود را داشــت و در عیــن حفظ ویژگی های اصلی خود، به 
دلیــل روابــط میان مناطق، تغییراتــی را هم پذیرفت. تغییــرات فرهنگی و 
اقتصادی در هر دوره ای به گسترش منطقه متمدن آفریقاـ  اوراسیا بستگی 
گانه،کمتر از تأثیرات  داشــت و تأثیرات هر یــک از مناطق به صــورت جدا
کل منطقه بوده اســت. دین و ســاختار های تجــاری در ایجاد رابطه میان 
مناطق نقش داشتند. در این اوضاع و احوال اسالم مدعی برتری در میان 
ادیان بود. دانشــمندان اســالم ســّنت های علمــی پراکنده یونــان، ایران و 
هنــد را جمــع آوری کردنــد و از چیــن تــا اروپای غربــی رواج دادنــد. بعد از 

4. Afroeurasia.

 مقدمه ویراستار: مارشال هاجسن و تاریخ جهان
کانون   در ادامــه به وجود آمــدن حــس جدید وابســتگی جهانی، موّرخــان 
یــخ تطبیقی تأثیــر روزافزونی را  گســترش دادنــد. بنابراین تار توجــه خود را 
یخ آمریکا گذاشــته اســت. تعامــالت اجتماعی  حتــی بــر نوشــته های تار
یخــی مــردم و نــه تعامــالت فرهنگــی تمدن هــا، بنــای ایــن دیــدگاه  و تار
یخ جهان  جدید یعنی دیدگاه جهانی را شــکل داده اســت. بازســازی تار
کتــاب جهــش غــرب او  کــه  یلیــام مــک نیــل اســت  کار و بیشــتر مدیــون 
یــخ جهان در ســیر مطالعات تمدنــی ارائه می دهد  گــزارش جامعــی از تار
و ایــن مطالعــات را از بســتر تحمیلــی متافیزیک رها می ســازد. بر خالف 
کید  کاپیتالیســم و منحصرًا دوره بعد از قــرن 16 تأ کــه بر  مارکسیســت ها 
یخ انســانی بررســی  داشــتند، مک نیل ظهور مدرنیته را در بافت تمام تار
پــا را در مدرنیته به چالش می کشــد.  یت ارو می کنــد و ایــن مســئله محور
پــا و مدرنیته در  از نظــر مارکسیســت ها و طرفــداران مــک نیل جایــگاه ارو
کــه نقش مارشــال  یــخ بشــر همچنــان مسئله ســاز اســت. اینجاســت  تار
یخ اسالم  یکرد تمدنی به تار هاجســن کمک کننده اســت. هاجســن از رو
کرد.  یخی به نام شرق شناسی2 استفاده  گرفت و از تحلیل بافت تار بهره 
یــخ تمــدن اســالمی را نه فقــط در بافــت خاورمیانه، بلکــه در بافت  او تار
یــخ جهــان قــرار می دهــد. ایــن بعــد دوگانۀ هاجســن همراه بــا وجدان  تار
روش شــناختی و حّساســیت اخالقــی، توجــه ویراســتار را بــه خود جلب 
کرده اســت. هاجســن توسعه تمدن اســالمی را در نقاط زمانی خاصی در 
پامداری  کرد تا بحث تفکر ارو پای غربی مقایسه  یخ تمدن ارو یخ با تار تار
کــه بــر نوشــته های شرق شناســان دربــارۀ اســالم ســایه انداختــه خنثی  را 
یخ غــرب را در  یــخ جهــان، تار کنــد. هاجســن در نوشــته هایش دربــارۀ تار
پا مداری رها می ســازد.  یک بافت جهانی قرار می دهد و آن را از مقوله ارو
یخ جهــان و چشــم انداز جهانی«،  مقاالتــی چــون »مرکزیت نقشــه« و »تار

یخ جهان هستند.  یکرد مفهومی مارشال هاجسن به تار مقدمه ای بر رو

بخش اول: قراردادن اروپا در یک بافت جهانی
مقاله اول: روابط میان جوامع مختلف

یخی و جغرافیایی غرب در   در این مقاله نویسنده به تصویر موقعیت تار
یخی  جهــان، روابط میان جوامع، پیوســتگی میان مناطــق، مجموعه تار
ی در مجموعه آفریقا 

ّ
اوراســیا در دوران پیشــامدرن و جایگاه جوامع فرامل

ـ اوراســیا و جایــگاه ایــن مجموعــه بــه عنــوان بســتر تغییــر بیــن منطقه ای 
یــخ اجمالــی ای از این مجموعــه ارائه می دهد. نویســنده  می پــردازد و تار
کوچک  پا با وجود وســعت  بحث خود را دربارۀ نقشــه شــروع می کند. ارو
آن یــک قــاره نامیده می شــود. در نقشــه مرکاتــور،3 هند، افریقــا و اندونزی 
پا را بزرگ تر از افریقا نشــان می دهد.  خیلی کوچک نشــان داده شــده و ارو
بــا وجــود نقشــه های بهتــر هنــوز این نقشــه رایج اســت و ایــن پیش فرض 

2. Orientalism.

3. Mercator.
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پــای غربی به جاهــای دیگر رواج  زندگــی مــدرن از ارو
یخ جهان به بررســی تحوالت  یافــت. ما از دیــدگاه تار
یــم. تغییــر و تحــوالت فرهنــگ غرب،  غــرب می پرداز
در ســه حــوزۀ اقتصــاد، تفکــر و مقوله اجتماعــی بوده 
پا  کــردن ارو اســت. تغییــرات قــرن17-18 در متمایــز 
مهــم بــود. همه ایــن تغییرات بــا هم مرتبــط بودند؛ به 
کــه از منابع اجتماعی مشــترک و الگوهای  ایــن معنا 

روان شناختی مشترک برخوردار بودند)ص48(.

خیلی هــا این تغییرات را تغییر از ســّنت به عقالنیت 
می دانند. اســالم برای محاســبات عقالنــی، جایگاه 
پا حرکــت از جامعه  خاصــی قائــل بوده و آنچــه در ارو
ســّنتی بــه جامعــه عقالنی دانســته می شــود، قبــاًل در 
اســالم بوده اســت. بحث آزادی نیز در قانون شریعت 
پا و غرب نبود،  آمده اســت، پس این باعث تمایــز ارو
بلکــه علت تمایــز تغییــر در الگوهای ســرمایه گذاری 
کــه نویســنده آنهــا را نــکات فنــی و تخصصــی  زمــان و پــول بــوده اســت 
می دانــد. در طول دوره رنســانس تمام انواع ســرمایه های مــادی و معنوی 
کنــده بودنــد، در مقیــاس بــزرگ نهادینه شــدند. تخصــص فنی در  کــه پرا
کانــون ابداعــات جدید بوده اســت)ص51-53(. فراینــد تخصص فنی 
در علــوم و ســازماندهی اجتماعــی در دیگر ابعاد جامعه، بــه اندازه آنچه 
کــه در تولیــد و اقتصــاد می گذرد مهم اســت. در خصوص ابعــاد اخالقی 
فنی گرایی، می توان گفت گرایشات فنی در حوزه زندگی اجتماعی، جزء 
شــاخصه های نهاد ها و ســازماندهی های اجتماعی شد )ص57-56(. 
کــه در مجموع  گرایش اســت  کارآمــدی فنــی، مســتلزم چندین  اولویــت 
روحیــه فنی گــرا نامیــده می شــد؛ از جملــه اینکــه تکنیــک و محاســبات 
عقالنــی، الزمــه تخصص فنی اســت. در این دوره نه تنهــا تغییر دائمی، 
بلکــه پیشــرفت دائمــی از همه انــواع آن، یک رونــد معمول و مــورد انتظار 
کثر و نرم شدن و انعطاف پذیری  بود. تشــکیل جامعه ای با مشارکت حدا
روحیــات از پیامد هــای فنی گرایــی اســت. یــک فــرد کامــاًل مســتقل و در 
عین حال با فرهنگ مشــارکتی می تواند ابتکار داشــته باشد. ارزش های 
فــردی بــه موفقیت های اوســت، نه بــه ارتباطــات قبیله ای. اســالم نیز در 
موضوعات عدالت، موضوعات اجتماعی، مســئولیت فردی و مرکزیت 
خانــواده موفــق بوده و ارزش های بورژوازی را بیشــتر از هر مســلک دیگری 
ئم عقالنیت و آزادی و حقیقت  اجــرا می کرد. علم و تکنولــوژی، تنها عال

نیست، بلکه تنها معیار های فنی هستند. )ص64-63(.

مقاله پنجم: روش تاریخی در مطالعات تمدنی
که به  که موّرخین و اسالم شناســان با تعهدی   مشــکل عمده  این اســت 
یکی از آیین ها و سّنت های بزرگ دارند، به سراغ مطالعه اسالم می روند. 
یــاد و نیــز تعهــدات و تعصبــات قبلی او  محیــط فرهنگــی مــورخ تــا حد ز

شــورش و حملــه مغــول، اختراعــات چیــن، بیشــتر و 
سریع تر انتشار یافت. این اختراع ها غرب را به سمت 
را  پــای غربــی  ارو نویســنده،  کشــاند.  اقیانــوس هنــد 
منطقه هم مرز با منطقه افریقاـ  اوراسیا معرفی می کند. 
غــرب الگوهــای فرهنگــی آمــده از مدیترانــه شــرقی را 
بــه میــزان کمــی بهبود بخشــید. نیــز جریــان یک طرفه 

یادگیری فرهنگی، از شرق به غرب بود.

مقاله دوم: در مرکز نقشه 
نویسنده اشاره دارد که کشورها جایگاه اصلی و مرکزی 
را در نقشــه برای خود قائــل بودند. برای مثال چینی ها 
خود را در سمت باالی نقشه می دیدند. اروپایی ها نیز 
خود را در قسمت مرکز و باالیی نقشه تصور می کردند. 
می شــد  تصــور  زمیــن  مرکــز  مکــه  نیــز  اســالم  دربــاره 
)ص31(. اروپای غربی نیز اورشلیم را مرکز و محوریت 
می دانســت ، امــا در زمــان مدرن همه این تصــورات از 

بین رفت. آمریکا کشف شد و همه فهمیدند زمین یک سیاره کوچک در 
فضــا اســت و غــرب تصویر جدیدی از دنیــا را ایجاد کرد، اّمــا غربی ها این 

وسوسه را دارند که خود را مرکز تاریخ بدانند )ص32(.

مقاله سوم: تاریخ جهان و چشم انداز جهانی
یکرد جهانی اشــاره می کند. همه  یخ جهان و رو  نویســنده بــه اهمیت تار
پا متمدن بوده، پس سرنوشت چین به اندازه  می دانند که چین قبل از ارو
یخ  یخ جهان را می خوانیم، در واقع بیشتر تار پا مهم است. وقتی ما تار ارو
پا بر چین بیشــتر از تأثیر چین بر  پــا را می خوانیــم. به ســه دلیل تأثیــر ارو ارو
پا بوده اســت: 1. انقالب صنعتی، 2. ســوءتفاهم دربارۀ مرکزیت چین  ارو
یخی  پایی اســت و ما عالقمند بــه تار یــخ جهــان. 3. تمــدن مــا ارو در تار
هســتیم که ما را به این ســمت هدایت کند)ص34-35(. ما به مطالعه 
کشــور های دیگر نیز نقش  که تنها نیســتیم و  یم؛ چرا  یخ جهان نیاز دار تار
ی داشــته باشــیم و دلیل دیگر 

ّ
مهمــی در دنیــا دارنــد. ما باید دیدگاه فرامل

یخ جهان، اجتناب از قومی نگری است.  برای مطالعه تار

 مقاله چهارم: تحول و تغییر بزرگ غرب
 نویســنده در ایــن مقالــه بــه بررســی تغییــر بــزرگ غــرب، ابعــاد اخالقــی 
فنی گرایــی5 و ملزومــات و شــرایط فنی گرایــی می پــردازد. تغییــر فرهنگی 
پــای غربــی بین قــرن 16 تا 19 اتفاق افتــاد. اوج تغییرات در انقالب  در ارو
که غیرمنتظره بود،  ی داد. حادثه سوم دیگر  صنعتی و انقالب فرانســه رو
پا اســت. این هژمونی به معنای سلطه مستقیم  ایجاد هژمونی جهانی ارو
پا نبود، بلکه به معنای ســیطره بر سیســتم سیاســی و تجاری اســت.  ارو
پایی ها به قدرت اجتماعی باالیی رســیدند )ص44(.  در قرن هجده ارو

5. Technicalism.

گزارش کتاب بازنگری تاریخ جهان پژوهش هایی در خصوص ...

بـه  نویسـنده  مقالـه  ایـن  در 
و  تاریخـی  موقعیـت  تصویـر 
جغرافیایـی غـرب در جهـان، 
روابط میان جوامع، پیوسـتگی 
میان مناطق، مجموعه تاریخی 
اوراسـیا در دوران پیشـامدرن 
و جایـگاه جوامـع فرامّلـی در 
مجموعـه آفریقـا ـ اوراسـیا و 
جایگاه این مجموعـه به عنوان 
بسـتر تغییـر بیـن منطقـه ای 
می پـردازد و تاریـخ اجمالی ای 
از ایـن مجموعـه ارائه می دهد.
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ــر ناگشته ها دیگ

 مقاله ششم: اهمیت پرداختن به تاریخ جهان
یــخ جهان و  کــه چــرا تار  نویســنده بــه ایــن می پــردازد 
کــه مــا از الگــوی فیزیکــی و رفتــاری جهان  تصویــری 
انســانی مهــم اســت. چندیــن تصویر از جهــان وجود 
کــه ناشــی از تأثیرات مســیحیت  دارد: اول تصویــری 
و یهودیــت اســت. دوم تصویر مارکسیســتی از جهان 
که به شــکل های مختلف ظاهر می شود. سوم تصویر 
کــه بــه هــگل بــر می گــردد )ص91(.  غربــی از جهــان 
یــخ جهــان ایــن اســت  یکــی از مهم تریــن وظایــف تار
کــه بــه مــردم بینــش خوبــی در خصوص یــک الگوی 
مناســب زمانــی و منطقه جغرافیایــی بدهدکه تهی از 

پیش فرض های چندگانه غربی باشد.

بخش دوم: اسالم در بافت جهانی
مقاله هفتم: نقش اسالم در تاریخ جهان

 در این مقاله نویسنده برای بررسی اسالم در بافت جهانی، ابتدا به نقش 
یــخ جهــان می پردازد. تا قرن 17، جامعه اســالمی که با دین  اســالم در تار
گــره خورده گســترده ترین جامعــه در نیمکره آفریقاـ  اوراســیا بوده و  اســالم 
ی جوامع دیگر  گرایش های جهانی و ضد ســّنتی، تأثیر عمده رو به دلیل 
کردند: خاور  داشــت. تنها دو فرهنــگ در مقابل هژمونی اســالم مقاومت 
دور و مســیحیان شــمال غــرب. در ادامــه ســه امپراطوری بــزرگ صفوی، 
عثمانــی و ایرانــی به وجود آمدند. بعد از یک قرن از ظهور اســالم، اســالم 
ــی بــه وجود آمــد. تلفیق تعالیم دینی با ســّنت های ایرانی ســامری، 

ّ
فرامل

تمــدن بین المللــی عربــی ـ فارســی را به وجــود آورد. به عقیده نویســنده، 
موقعیــت اســتراتژیک طبقه تجاری و فعالیت اعضــای آن، توجیه کننده 
که به اســالم قــدرت داد)ص107(. نظم اجتماعی  الگــوی نهادی اســت 
کــه از حکومت خلیفه ای به دســت آمد، بســیار مناســب جامعه  اســالم 
تجــاری بــوده اســت، امــا ضعــف خــود را هــم داشــت. در غــرب و چین 
اقتصــاد  تعیین کننــدۀ  نقــش  از  نقــش ســرمایه گذاری صنعتــی، مهم تــر 
در نظــم اجتماعــی بــود. اوایــل قــرن 17 ســرمایه گذاری زمــان و بودجه در 
تخصص های فنی و بخش های صنعت و علم رواج داشــت و رقابت با 
ابزار های فنی غرب برای پیشــه وران مقدور نبود )ص124(. در پایان قرن 
16 نوع اســالمی فرهنگ ایرانی ـ ســامری، جوابگوی نیاز های اجتماعی و 
که زمانی  فکــری جهان نبود. بیشــتر جوامع غیرغربی تحقیر شــدند؛ چــرا 
آنهــا بســیار قــوی بودند و در پایان قــرن 18 ضعیف شــدند و این دخالت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم غربی هــا را در آغاز قرن 19 در پی داشــت. البته 
بــه عقیــده نویســنده سرنوشــت تمدن اســالمی، شــبیه یک موجــود زنده 
کند و  که تمدن رشــد  یکی نیســت؛ بدین گونه  نیســت و تابع قانون بیولوژ

بعد بمیرد)ص125(.

مقاله هشتم: الگوسازی فرهنگی در اسالم و غرب

تعیین کننده است و این زمینه مناسبی برای مطالعه 
یخ نیست. هر چیزی می تواند با چیز دیگر مقایسه  تار
شــود، اما یک مقایســه خــوب نیاز بــه واحد های قابل 
مربــوط  نتیجــه ســؤاالت  مقایســه مناســب دارد. در 
بــه تمدن هــای پیشــامدرن و بــه طــور خاص اســالم، 
حاصــل  جواب هــای  و  گمراه کننــده  و  غیرمرتبــط 
نیــز اشــتباه بــود. عــدم وجود یــک چارچــوب جهانی 
گــر به تمــدن از منظر  مناســب علــت این امر اســت. ا
یافت خوبی نخواهیم داشت؛ زیرا  زبان نگاه شود، در
هــر تمدنــی دامنه خود را تعریف می کنــد؛ مانند آنچه 
کــه دیــن انجــام می دهــد. با ایــن حال ممکن اســت 
چندین نوع پیوســتگی اساســی وجود داشــته باشد. 
بر اســاس ایــن دیــدگاه فرهنگ بیزانس ممکن اســت 

ادامه ســّنت باســتانی یونانی6 یا مسیحیت باشد. بررسی ارتباط پیوسته 
در مقایســه های میــان فرهنگــی مهم اســت. بــرای مثال برای فهــم اینکه 
چــرا جامعــه فنــی در غــرب به وجــود آمد، باید بــه قرن ها قبــل از تحوالت 
از راه مقایســه  ایــن بررســی می توانــد از دو روش انجــام شــود:  برگردیــم. 
فرهنــگ غــرب بــا فرهنگ هــای دیگــر یــا از روش مطالعــه شــرایط خاص 
زمانی و فرصت های خاص پیش آمده برای غرب. مطالعه مقایسه غرب 
قــرون وســطایی بــا فرهنگ هــای هم عصــر آن حیاتی اســت و بســیاری از 
که به نگرش های موجود پیشــامدرن اســتناد  مورخان وسوســه می شــوند 
کــه در آن مدرنیته ایجاد شــده، نادیده گرفته  نماینــد، پس شــرایط زمانی 
پایــان قــرن شــانزدهم تحــوالت اساســی در حیات  می شــود )ص86(. در
پای مســیحی در جهان  علمــی و اقتصادی غرب شــروع شــد و برتــری ارو
کرد، اما در قرن 16  رواج یافت و زندگی فرهنگی و اقتصادی اســالم افول 
و 17 مسلمانان در عرصه فرهنگ و سیاست قدرت برتر بودند. در عرصه 
هنر مینیاتور فارسی در پایان قرن 15 به اوج رسید. در فلسفه در قرن 16 و 
اوایل قرن 17 مالصدرا از شــخصیت های بزرگ بود. برخی می گویند بعد 
کرد. این برداشت غلط  از حمله مغول و سقوط خلیفه بزرگ اسالم افول 
که این پیشرفت ها تصادفی بوده است. با بررسی فرهنگ اسالمی  است 
بــه عنــوان یــک مجموعه کلی، می توان این برداشــت غلــط را از بین برد. 
ی سرزمین های اسالمی نزدیک  یک علت این است که تمرکز غربی ها رو
که به غرب نزدیک تر هســتند و دیگر اینکه مسمانان را به  مدیترانه اســت 
کنیم که چگونه اسالم هزاران  عنوان عرب می شناسند. برای اینکه درک 
ســال به موفقیت دســت یافته، باید ســّنت های فرهنگی ایرانی ـ سامری 
کــه مســلمانان وارث آن بودنــد. تفــاوت میــان ســّنت ها در  کنیــم  را درک 
عوامل خاص موجود در آنها نیســت، بلکه در ارزش دهی نســبی به آنها و 

کلی است )ص 88(. سازماندهی نقش آنها در یک بافت 

6. Hellenic.
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مشـکل عمـده  ایـن اسـت که 
موّرخیـن و اسالم شناسـان بـا 
تعهـدی که بـه یکـی از آیین ها 
و سـّنت های بـزرگ دارنـد، بـه 
سـراغ مطالعه اسـالم می روند. 
محیـط فرهنگـی مـورخ تا حد 
زیـاد و نیز تعهـدات و تعصبات 
اسـت  تعیین کننـده  او  قبلـی 
و ایـن زمینـه مناسـبی بـرای 

مطالعـه تاریخ نیسـت. 
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که تحوالت آغاز شد. در این تغییرات، اسالم و مسلمانان نقش اساسی 
پا و جنوب چین  داشتند. شهر هایی در سرزمین های سودان و شمال ارو
به وجود آمد. در همین دوره توانایی فنی انســان در منطقه متمدن آفریقا 
ـ اوراســیا افزایش یافت. افزون بر توســعه فنی و جغرافیایی، تغییر دیگری 
وجود داشت و آن در حوزه زندگی مذهبی و فلسفی بود. آثار غزالی و ابن 
عربی در واقع تلفیق ســّنت های شــرقی و زندگی ایر انیـ  ســامری اســت. 
چهار سّنت مکتوب ایرانی ـ سامری، یونانی، سانسکریت و چین به هم 
مربوط بودند. سّنت ایرانی و سانسکریت زیر نفوذ اسالم بودند. شرق دور 
گرچه هر دو از اسالم چیز های  و غرب با گسترش اسالم مقاومت کردند، ا
که در آن رواج داشت عقب بردند.  یادی آموختند و اسالم را از مناطقی  ز
غرب با مســیحیت شرق و مســلمانان بیشتر در تماس بود و بیشتر منابع 
گرچه از  فکــری از یونــان و عربــی ترجمــه شــدند)ص130-131(. اســالم ا
لحــاظ صنعتــی نســبت بــه چیــن ضعیف تر بــود، امــا تعامــل فرهنگی و 
زندگی سیاســی آن در کل منطقه نفوذ داشــت. پویایی و انعطاف پذیری 
در  فراهــم می کــرد.  را  آن  گســترش  امــکان  اســالم،  و جهان شــمول بودن 
این مقاله به اســالم و مســیحیت بــه عنوان چارچوب هایــی برای زندگی 
مذهبی اشاره می شود. جهت گیری تجاری اسالم، جهانشمول بودن این 
جامعــه را تقویت می کند. اســالم در هر حال مناســب توســعه اجتماعی 
و کشــاورزی اســت. همه ویژگی های ســّنت های مذهبی دیگر در اسالم 
یشــه ها و نماد های مشــترک دارند و  پیدا می شــد. مســیحیت و اســالم، ر
تمایز آنها در روش چینش این عوامل است. اولویت در اسالم مسئولیت 
اخالقــی فــردی اســت. بــه نظــر می رســددر مقایســه بــا ســّنت مســیحی، 
اســالم بــا خطــوط اصلــی ســّنت ایرانــیـ  ســامری نزدیک تر مانده اســت. 
ی اجتناب می نماید  ســّنت اسالمی متعادل تر و انسانی تر بوده و از تندرو
)ص137 ـ 134(. ایــن مقالــه بــه الگوهــای قــراردادی در اســالم و الگوی 
شــرکتی در غرب اشــاره دارد. معیارها در حوزه های حقوقی، اجتماعی، 
فکری و هنری، فضای غالب جامعه را شکل می دهند. مطالبه اخالقی 
ســّنت مذهبــی اســالم در ســطح اجتماعی، در قالــب الگوی قــراردادی 
تعیین مشــروعیت محقق می شــود. در مورد اسالم، معیارهای اجتماعی 
الگــوی  مســیحیت  در  امــا  اســت،  هماهنــگ  زندگــی  جهت گیــری  و 
اجتماعــی و ایده آل هــای مذهبــی کمتــر بــه هــم مرتبــط هســتند )138-
139(. با ســقوط خلیفه بزرگ بیشــتر اقتدار بروکراتیک که در اســالم رواج 
داشــت از بین رفت و یک الگوی واحد و یکپارچه مشــروعیت که اســالم 
را در میــان جوامــع منحصــر بــه فــرد می کــرد جایگزین شــد )ص141(. در 
اســالم روابط به وســیله قرارداد تنظیم می شــد، نه با آداب و رسوم. تعیین 
جایــگاه بر اســاس موفقیت ها بوده و متصف بــودن به چیزی یا گروهی در 
آن نقشــی نداشــت. در غــرب قــدرت و مشــروعیت اجتماعــی بر اســاس 
روابط فردی و ســاختار قدرت وابســته به ادارات و شــرکت ها و صاحبان 
آنهــا بــود. در الگــوی قــراردادی واحــد در اســالم، فعالیت هــای عمومــی 

 بــرای تبییــن الگوســازی فرهنگی در اســالم و غرب، نویســنده به اســالم 
و مســیحیت بــه عنوان چارچوب هایــی برای زندگی مذهبــی می پردازد. 
نیــز بــه تعهدات پایــدار مذهبی، الگوهای قــراردادی7 در اســالم و الگوی 
شــرکتی8 در غــرب، اخالق گرایــی جمعــی9 و ظاهرپرستی)فرمالیســم(10و 
تأثیر این دو الگو در نقش های فردی و مدنی و منابع الزم برای یک اقدام 

یخی اشاره دارد. و عملکرد تار

 بــرای خواننــدگان غربــی، درک نهادهــای اســالمی بــا مقایســه نهاد های 
گرفته ممکن اســت.  کــه غــرب از مســلمانان  غربــی همــان دوره و آنچــه 
مقایســه دوره اولیه قرون وســطی )قرن 12 و 13( می تواند مفید باشد. این 
که اســالم با غرب می تواند مقایسه شود. در قرن  مهم ترین دوره ای اســت 
پا هنــوز وارد  16 اوضــاع متفــاوت اســت؛ اســالم در عصــر کشــاورزی و ارو
ایــن عصــر نشــده اســت )ص126(. در قرن 13 ابتــکار فرهنگــی و فکری 
جــزء اولویت ثانویه زندگی فرهنگی بود. همه نهاد ها سعی شــان بر حفظ 
آن چیــزی بودکــه بــه دســت آورده بودند و بــه دنبال توســعه چیز جدیدی 
نبودند. تا قرن 13 تغییرات اساســی اتفاق نیفتاد و از این قرن به بعد بود 

7. Contractual pattern.

8. Corporative pattern.

9. Communal moralism.

10. Formalism.
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عملی بستگی دارد.عمل آزادانه بدون فکر نمی تواند 
اتفــاق بیفتــد و فکر نیز بــدون عمل قاطــع امکان پذیر 
بــود  نیســت. اســالم فعال تریــن جامعــه پیشــامدرن 
و آزادی در آن بیشــتر از غــرب بــوده اســت. در اســالم 
فــرد بــا توجــه بــه آزادی ای که داشــت خــود را عاقالنه 
گروه ســازمان یافته نیز می کــرد، نظیر  متصــف به یــک 
کــه تصمیم و انتخاب  صوفی. در اســالم فــرد آزاد بود 
خود را داشــته باشــد و این الزمه آزادی عمل و آزادی 
برای به راه انداختن ایده های جدید و آموزش آنها بود 

)ص160-158(.

ی غرب است.  نکته دیگر در این مقاله تأثیر اسالم رو
تبادل فرهنگی اســالم و غرب در قرون وســطای اخیر 
یک طرفــه بــود. تأثیــر اســالم یک تأثیــر دوگانه بــود اّول 
بــه عنــوان منبــع ایده هــا و دوم بــه عنوان یــک حضور 
چالش برانگیز. برای مثال آثار ابوبکر رازی ترجمه شد 
و نیز آســیاب بادی از اســالم به شــرق و از آنجا به غرب رفت)ص164(. 
کردند. در قرون وســطی اســالم  یونانی هــا آثــار عربــی و فارســی را ترجمــه 
فنی تــر از غــرب بود و در عرصه کشــاورزی، بازرگانی و پیشــه وری و تولید 
که از عربی ترجمه شــدند.  کتاب هایی اســت  ســرآمد بود. غرب مدیون 
غرب التین نقشــی در نهضت علمی یونانی نداشته و غرب بیشتر وارث 

علم مسلمانان است )ص168-167(.

مقاله نهم: یکپارچگی تاریخ اسالمی در دوره اخیر
تمدن اسالمی به عنوان موضوع مورد مطالعه

کــه در ایــن مقالــه مطــرح می شــود عبارتند از: گســترش اســالم   مباحثــی 
یــخ جهانــی، منطقــه فارســی ـ عربــی و زندگــی  بــه عنــوان یــک پدیــده تار
فکــری در اواخــر قــرون وســطی، تمایــز میــان اواخــر و اوایل قرون وســطی، 
ویژگی هــای غیرسیاســی اواخــر قــرون وســطی، طریقــت بــه عنــوان نهــاِد 
محــورِی اواخِر قروِن وســطی، برجســتگی ســّنت فارســی به ویــژه در هنر، 
تجدیــد جهت گیــری سیاســی در قالــب ســه امپراطوری، شکسته شــدن 
گانه  سیســتم یکپارچه بین المللی، توسعه به هم مرتبط فرهنگ های جدا
منطقه ای، افول بعد از سال1700 و جوامع اسالمی در اواخر دوره و جهش 

و خیزش غرب.

یخ بشــر، نــه تنها  تمــدن اســالمی بــه عنــوان موضــوع مــورد مطالعــه در تار
کــه رشــد داشــته، بلکــه به عنــوان یک مجموعــه کامل  بایــد در مناطقــی 
یخــی و عامــل اصلی در سرنوشــت بشــری مطالعه شــود. در دوره های  تار
که میراث  اخیر سرنوشــت اسالم از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا 
کلــی آن شــامل ارزش هــای انســانی اســت. تمــدن اســالمی در  فرهنگــی 
دوره هــای اخیــر پیچیده تــر و متنوع تــر اســت )ص171(. یکــی از عوامل و 

هیچ گونــه جایــگاه ویــژه ای نداشــت و بــه مالحظات 
کــه  کیــد شــد  تــا نقطــه ای تا ی گرای11 اخالقــی  تســاو
کنــد. ایــن مقاله به  همــه رفتارهــا را بــه افــراد محــدود 
اخالق گرایــی جمعــی و ظاهرپرســتی و رعایت آداب 
میــدان  یــک  قانــون  دارد.  اشــاره  قانــون  در  آییــن  و 
کــه بــه ارزش هــای اخالقی بــه قیمت  طبیعــی اســت 
کاربردی تریــن نــکات از انواع  نادیده گرفتــن برخــی از 
کید می شــود. در قانون شــریعت اســالم حتی  دیگر تأ
از ایــن فراتــر مــی رود؛ بنبارایــن در قانــون قرارداد هــای 
شریعت، نیت واقعی طرفین در اولویت قرار می گیرد؛ 
مثاًل نیاز به شــاهد زنده برای تضمین قرارداد مکتوب 
از ایــن ســنخ اســت. تقاضا بــرای حکومــت قانون در 
اســالم، جهت گیری اخالقی و در غرب، جهت گیری 
کرد.گرایش هــای بازرگانــی در  ظاهــری و فرمــال پیــدا 
دو ســطح فکری و نهادی مناســب، الگوی قراردادی 

گرایشــات اخالقی مردمی اســت. دو الگوی  یکپارچه اســالم و مناســب 
مشروعیت وجود دارد: یک الگوی شرکتی سلسله مراتبی غرب و دیگری 
الگوی قراردادی یکپارچه اســالمی. در اســالم اخالق گرایی غالب بوده و 
در غــرب ظاهر گرایــی و رعایــت آداب. غرب دیدگاه اخالق گرایی اســالم 
کید اســالم بر مســئولیت های  که تأ را یــک نقــص می دانســت، در حالی 
فردی و ندادن استقالل به قانون عمومی بود. قانون فرمال و رسمی غرب 
مناســب الگــوی شــرکتی غرب بــود )ص149-150(. در اینجا بــه تأثیر دو 
یم.  الگــوی قــراردادی و تشــریفاتی در نقش هــای فــردی و مدنــی می پرداز
کره باز  بــرای مثــال در غــرب دربــارۀ انتخاب جانشــین راه انتخــاب و مذا
بــود. در مقابــل در الگــوی قــراردادی اســالم بحــث رقابــت وجود داشــت 
کــه در آن برای یک مســئولیت فــردی بهترین فرد انتخاب می شد.کســی 
کاندیدای رقابت اســت، باید حداقل شــرایط را داشــته باشــد. حتی  کــه 
در ســطح خانــواده در غرب حس جایگاه مســتقل و ثابــت که به صورت 
فرمال تعریف شــده وجود دارد. شــریک جنســی اولیه به عنوان همســر و 
فرزندان آن به عنوان تنها وارث شناخته می شوند. در اسالم همه شرکای 
جنســی در یک ســطح قــرار دارند. تفاوت هــا در زندگی فکــری و مذهبی 
مکمــل تفاوت هــا در نقش قدرت سیاســی بود. در اســالم علمــا و امیران 
از یکدیگــر فاصلــه داشــتند و حتی علما در میان خودشــان هم مســتقل 
بودنــد، امــا در غــرب این گونــه نبــوده اســت. جامعــه اســالمی شــهری تر و 

منسجم تر از غرب در اوایل قرون وسطی بود )ص155-153(.

یخی اســت. برتری  نکته دیگر در این مقاله منابع الزم برای یک اقدام تار
گاهی از واقعیت و از طرف دیگر به اقدام  انســان، از یک طرف به فکر و آ

11. Egalitarian.
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نکته دیگـر در ایـن مقاله تأثیر 
اسـالم روی غرب اسـت. تبادل 
در  غـرب  و  اسـالم  فرهنگـی 
قرون وسـطای اخیـر یک طرفه 
بـود. تأثیـر اسـالم یـک تأثیـر 
عنـوان  بـه  اّول  بـود  دوگانـه 
منبـع ایده هـا و دوم بـه عنوان 
چالش برانگیـز.  حضـور  یـک 
بـرای مثـال آثـار ابوبکـر رازی 
ترجمه شـد و نیز آسـیاب بادی 
از اسـالم بـه شـرق و از آنجا به 

رفت. غـرب 
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در اوج قــرون وســطی، زندگی فرهنگی اســالمی بــه دو منطقه    
جغرافیایی فارســی و عربی تقســیم می شــود. منطقه فارســی مســلمانان 
ق تر بــود. ویژگی برجســته این 

ّ
بیشــتری داشــت و از لحــاظ فرهنگــی خال

گرایــش بــه نثــر ادبی به ویــژه در منطقه تحت نفوذ فارس بود. شــعر  دوره، 
فارســی در اواخر عصر قرون وســطی شکوفا شــد. بین المللی شدِن سّنت 
شعر فارسی، تحت لوای صوفی گری بود و میزانی از عرفان در هر نوع شعر 
وجود داشــت )ص190-191(. منطقه عربی معماری خود را داشــت و در 
گردید. معماری در منطقه فارس  این دوره مدارس الهیات و مناره ها بنا 
تنــوع بیشــتری داشــت که از جمله آن ســاخت مقبره های حــّکام مغولی 
گنبدهــای بلند بــود )ص192(. بعــد از قرن 15 ســه امپراطــوری ایجاد  بــا 
که شریعت و علما را در یک ارگانیسم سیاسی  شــد: امپراطوری عثمانی 
که در آن مســلمانان و هندوها  قرار داد. امپراطوری مغول در شــمال هند 
دارای یک زندگی فرهنگی و سیاسی مشترک شدند. امپراطوری صفوی 
کــه در آن شــاه اســماعیل رئیــس طریقــه صفوی و مرّوج شــیعه شــد.  نیــز 
تمــام ســه امپراطوری الگوهــای اجتماعی مناطق خــود را اصالح کردند. 
کنتــرل پرتغالی ها بر مدیترانه  سیســتم یکپارچــه بین المللی بعد از اینکه 
کاری از پیــش ببرند.  شکســته شــد و ایــن امپراطوری هــا هــم نتوانســتند 
کاری بکنند امــا تجارت  ســرانجام عرب هــای جنــوب عمــان توانســتند 

کنترل غرب بود )ص196(.  اقیانوس هنوز در 

که هاجســن در این مقاله به آن می پردازد توســعۀ به هم مرتبط  نکته دیگر 
گانه اســت. در ایــن دوره هنرهای بصری در  فرهنگ هــای منطقه ای جدا
ســطح باالیــی قرار داشــتند و دارای شــاخصه اســالمی بودنــد. معماری 
بــرای اســالم همــواره شــکل عالی هنــر بصری بــود، اما نّقاشــی دیــواری و 
نقاشی مینیاتوری در تمام سه امپراطوری رواج داشت. زندگی فکری سه 
ی یک میراث ساخته شده بود، اما مشکالت خاصی را که  امپراطوری رو
در هر امپراطوری به وجود می آمد بر طرف می کردند )ص199 ـ  202(. بعد 
از قرن 17 ســاختار نهادی هر ســه امپراطوری تضعیف شــد و امپراطوری 
کاماًل متالشــی شــد. در ادامه مقاله به دوران اخیر جامعه اســالمی  مغول 
یخ اســالم در دورره ســه امپراطوری  و خیزش غرب پرداخته می شــود. تار
یــخ جهــان بــود. در قــرن 18 انقــالب فرانســه رخ داد و در  تقریبــًا ماننــد تار
انگلســتان انقالب صنعتی. بریتانیا و دانمارک، اندونزی را ســازماندهی 
کردنــد و ترک ها خــود را در معرض اصالحات غربی قــرار دادند و  مجــّدد 
گر نگوییم سیاسی تطبیق  تمام مســلمانان خود را با ســیطره اقتصادی و ا

دادند)ص205(.

مقاله دهم: مدرنیته و میراث اسالمی
 در این مقاله نویســنده به شــتاب مدرنیته به عنوان یک حادثه جهانی، 
دو راهــی گسســتگی بیــن میــراث اســالمی و مدرنیته، جنبــه تکاملی12 و 

12. Evolutional aspects.

که در راه بررســی این تمــدن به عنوان یک مجموعــه وجود دارد،  موانعــی 
پــای غربــی و هنــدی  تعّصــب عربیــت اســت. ســه دیــدگاه روســی، ارو
یخ اســالم را به ســه مرحله عــرب، ترک و  کــه تار ـ انگلیســی وجــود داشــته 
فارس تقســیم می کردند. در هر ســۀ اینها تعّصب عربیت وجود داشــت؛ 
بــرای مثــال هندی هــا بعــد از حمله مغــول به ایــران، هند را پناهــگاه آخر 
تمدن اســالم می دانستند و عرب ها مصر را )ص172-173(. نکته دیگر 
یخ جهــان است.گســترش  گســترش اســالم بــه عنــوان یــک پدیــده در تار
اســالم بــا گســترش بــزرگ امپراطــوری عــرب در قــرن 17 و اوایــل قــرن  18 
یخــی ـ جهانــی  گســترش اســالم دو ویژگــی تار شــناخته می شــود. ایــن 
یدند و دوم اینکه  گرو کمتر متمدن نیز به اســالم  داشــت: اول اینکه مردم 
کرد  کنــده حفظ  اســالم پیوند هــای اســالمی و مذهبی را میــان جوامع پرا
گســترش  و در ایجــاد یــک نظــم جهانــی مشــترک نقش داشــت. موضوع 
یخ بشــری  یخــی کل نیمکــره نقــش دارد و در هر تار اســالم، در توســعه تار
بایــد لحــاظ شــود )ص176-177(. دوره اولیــه دوره شــکوفایی تمــدن 
اســالمی بــود. ایــن دوره بــا دوره های اخیر بــه دو صورت متفاوت اســت. 
اول وجــود یــک دولــت واحد خلیفه با یــک زبان فرهنگی مشــترک عربی 
کــه از لحــاظ جغرافیایــی نیز محــدود بــه خاورمیانه بــود. دوم پیش زمینۀ 
که در آن برجسته ترین فعالیت های فرهنگی با میراث های  دوره عباسی 
جدید متنوع مســیحی، یونانی، یهودی و ایرانی و جاهلیت عرب انجام 
که  گرایش وجود دارد: یکــی الگویی  می شــود. از دیــدگاه نقش اســالم دو 
منجــر بــه نظــم بین المللی اســالمی بر بخش عمــده ای از جهــان متمدن 
گسترش اســالم جنبه مهم این فرایند است. دوم جنبه های  که  می شــود 
کــه با چنین نظم یکپارچه بین المللی ناســازگار  متعدد فرهنگ اســالمی 
گردیــد)ص180(. اســالم موقعّیــت خــود را در جریــان دوره غیرسیاســی 
بهبــود بخشــید و بــه عنــوان یک نظــم اجتماعــی به دســت آوردن مناطق 
و انســجام بیشــتر در مناطــق قبلی را ادامــه داد. ایمان همــراه با فرهنگ، 
امــکان اســتفاده از انواع ابزارهــا را فراهم می کرد. این امــر اتفاق می افتاد و 
گانه توســط تّجــار و اهل تصّوف اتفــاق می افتاد و  گاه از طریــق نفــوذ جدا
که مناسب  این نشان دهنده انعطاف پذیری اجتماعی و فرهنگی است 
با شــرایط سیاسی و تجاری قرون وسطی است)ص183(. نکته دیگر در 
ایــن مقالــه بحث طریقــت به عنوان نهــاد اصلی و محوری قرون وســطی 
اخیر اســت. طریقت صوفی مســتقل از فرهنگ و سیاست رسمی، نقش 
مهمی در شفاف سازی جامعه داشت. قبل از حمله مغول، طریقت آغاز 
شد، اما در اواخر قرون وسطی در صحنه مذهبی سیطره پیدا کرد. عقاید 
شــیعه وارد فرهنگ صوفی شــد. این طریقت، انعطاف پذیری اجتماعی 
کردنــد و نــوع متفاوتــی از خالفت را  را بــرای اســالِم در حــال توســعه ارائــه 
کردند. طریقت توانســت نه تنها یک عامل قابــل انعطاف در نظم  ایجــاد 
اجتماعی را ارائه دهد، بلکه یک حس یکپارچگی سیاســی را در اســالم 

ارائه نمود)ص188(.

گزارش کتاب بازنگری تاریخ جهان پژوهش هایی در خصوص ...



سال بیست و پنجم،مشارۀچهارم، مهـــــروآبــان601393 148

ــر ناگشته ها دیگ

حــال تغییــر و افزایــش قــدرت اجتماعــی خــود بودند 
کم وبیــش  کــه  جوامعــی  بیشــتر  در  )ص214ـ215(. 
در تغییــرات فرهنگــی عصــر مــدرن بعد از قــرن نقش 
نداشــتند اســالمی بودند و این واقعیت باعث تحقیر 
آنها می شد )ص224(.بحث دیگر در این مقاله، فرد 
یخــی و فردیت مدرن در ســرزمین های  در شــتاب تار
اســالمی اســت. توســعه تکاملی تحوالت بزرگ نقش 
یخی  کید می کند. افزایش سریع در شتاب تار فرد را تأ
یخی به  برخــی افــراد را از داشــتن یــک زندگی غیــر تار
کــرد. تحــت تأثیــر  یخــی ملمــوس منتقــل  زندگــی تار
مدرنیتــه، خالقیــت واقعــی به نوعی اقتبــاس و تقلید 
تبدیل گشــت. حس مســئولیت فردی و حس مدرن 
یخی در میان مسلمانان نیز گسترش  اخالق گرایی تار
یافــت، امــا این حس خیلــی پرطمطــراق مانند غرب 

نبود)ص229(.

 بحــث دیگــر معضــل گسســتگی بین میــراث اســالمی و مدرنیته اســت. 
واضح اســت که هر چه شــتاب تغییر تاریخی سریع تر باشد، بقای میراث 
واقعی با مســئله جدی تری مواجه می شــود. هر چیزی که از گذشــته باقی 
بماند حالت جدید پیدا کرده و در این میان کار آمدی فنی به عنوان یک 
مؤلفه باقی می ماند و این تأثیر مدرنیته اســت )ص230-231(. نویســنده 
در ادامه به تالش مسلمانان برای توسعه میراث اسالمی با شرایط مدرنیته 
می پردازد. مسلمانان تحصیل کرده همچون محمد عبده و محمد اقبال 
ســعی کردنــد که در چارچوب ارتدوکس اســالمی علم مــدرن و روش های 
مــدرن را در ســطح دانش فرهنگی بپذیرند و اینکه اســالم می تواند همان 
اســالم و حتــی قوی تــر گردد )ص235(. نویســنده به ناامیدی مســلمانان 
اشــاره می کند: تنش ها میان میراث اسالمی و امید به مدرنیته حل نشده 
باقی می ماند. در میان مسلمانان این نیاز احساس می شد که باید اعتبار 
میــراث اســالمی را بــه عنوان ابــزار هویتی خــود طبق واژگان جدید تفســیر 
نمایند، در غیر این صورت نمی توانند به آینده امیدوار باشند. نویسنده به 
این نکته نیز اشاره دارد که غرب و اسالم هر دو در حفظ میراث مشکالت 
مشــابهی دارنــد؛ بــرای مثال هندســه و ســبک های انتزاعی غــرب ارتباط 
کمی با ســّنت های قدیمی دارد. راه حل این مشــکل به صورت مشــترک 
به دست می آید و غربی ها هم باید مشکالت حاصل از تحوالت مدرن را 

مشکل خود نیز بدانند )ص241(.

قسمت سوم: رشته مطالعاتی تاریخ جهان
مقاله یازدهم: عینیت گرایی در پژوهش تاریخی در مقیاس وسیع

شرایط و محدودیت های آن
یخی پرداخته   در ایــن مقاله نویســنده ابتدا به ارتباط جهانــی پژوهش تار
و جایــگاه اصلی ســؤاالت در مقیاس وســیع را در ایــن پژوهش و قابلیت 

هســته ای تحوالت مدرنیته13 و جنبه های تهاجمی14 
یخــی،  تار شــتاب  در  فــرد  موضــوع  آن،  تعاملــی15  و 
فردیت در ســرزمین های اسالمی و تالش برای توسعه 
اســالمی با توجه به شــرایط مدرنیته می پــردازد و بیان 
کــه بیــن اســالم و مدرنیتــه در حفــظ میراث  می کنــد 

مسائل مشابهی وجود دارد. 

 از قــرن 17 و 18 تحــوالت غــرب شــروع شــد. رشــد 
منطقه ای و رشــد فرهنگی در دنیا ســریع اتفاق افتاد. 
که  برخــی از غربی هــا می خواهند این نظــر را بپذیرند 
گر به  نبــوغ متمایــز غربــی باعث پیشــرفت بوده، امــا ا
یــخ جهــان و نــه  یــخ مــدرن از دیــدگاه تار شــتاب تار
کــه  یــخ بومــی غــرب بنگریــم، درمی یابیــم  از دیــد تار
این گونــه نیســت و ایــن یــک حادثــه بیــن منطقــه ای 
کز پرســابقه تر  اســت و خیلی از این پیشــرفت ها از مرا
گرفته شده است. در ادامه نویسنده به جنبه تکاملی 

و هسته ای تحوالت مدرنیته و نیز جنبه های تهاجمی و تعاملی آن اشاره 
می کند. یک جنبه مهم این تحول، نهادینه شــدن ابداعات و اختراعات 
و نوآوری های فنی است که نویسنده از آن با عنوان شاخص وجود تحول 
در بعــد تکاملــی آن یاد می کند که مشــخصه آن وجود یک روحیه متمایز 
اســت. ایــن انتظــار وجود داشــت که محاســبات فنی در علــم و اقتصاد 
پــای غرب با  گــردد. در ادامه ارتباط ارو وارد شــده و باعــث تغییــر مســتمر 
پا تبدیل بــه یک واقعیت مهم زندگی  تمدن هــای دیگــر افزایش یافت. ارو
ت آن پیشرفت های فنی و قدرت اجتماعی 

ّ
پایی شد و عل جوامع غیرارو

رو بــه رشــد آن بــود. ویژگی جهانــِی پیدایِش مدرنیته در حــدود قرن 19 در 
که انفجــار جمعیتــی دنیای مــدرن تقریبًا  ایــن واقعیت ترســیم می شــود 
یــخ برمی گردد و در غرب این رشــد جمعیــت در بخش صنعت  بــه آن تار
کــه چگونه تأثیرات  جــذب شــد. این همچنین به این مســئله می پردازد 
کــرد. جنبه  تعاملــی اولیــه تحوالت، توســعه تأثیــرات تکاملــی را محدود 
کــه ابتدا  پا اســت. این جنبه اســت  تعاملــی ناشــی از ایــن تکامــل در ارو

مسلمانان را به چالش می کشاند. 

از دیــدگاه ارتباطــات و تعامــالت بــا تمدن های دیگر تا قرن 18 ســه ابداع 
کــه ایــن امــر یــک  مهــم موّثــر بودنــد: اول افزایــش قــدرت اجتماعــی آنهــا 
پا و دیگــران ایجاد کرد.  فاصلــه اجتماعــی، سیاســی و رادیکال را بین ارو
دوم بــه دلیــل ویژگی طبیعی تحــوالت فنی بزرگ، این فاصله بارزتر شــد. 
پایی ســریع تر از جوامع منطقــه آفریقا ـ اوراســیا در  ســوم جوامــع جدیــد ارو

13. Modernity transformation.

14. Irruptive aspects.

15. Interactive aspects.

گزارش کتاب بازنگری تاریخ جهان پژوهش هایی در خصوص ...

هاجسـن سـه سـّنت فکری را 
متمایز می سـازد. یکتاپرستی، 
فلسـفه و علوم طبیعـی یونانی 
و سّنت امپراطوری و پادشاهی 
فارسـی که با آمدن اسالم اینها 
از بیـن نرفتنـد، امـا در طـول 
خطـوط اسـالمی سـازماندهی 
شـدند. هاجسـن می خواسـت 
نشـان دهـد کـه چگونه اسـالم 
موضوعـات موجـود در سـّنت 
ایرانی ـ سـامری و یکتاپرستی 

را تجدیـد کرد.
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کــه در آن مقایســه می توانــد معتبــر  مقایســه و بافتــی 
باشــد. مقایســه همیشــه نیاز به نوعی بافت مشــترک 
بــرای  بــه عنــوان زمینــه ای  یــخ  تار دارد. یکپارچگــی 
مقایســه ها اســت. مقایســه مناسب اســاس و بنیانی 
یخــی اســت. انتخــاب ســوژه های  بــرای قضــاوت تار
مهــم و نــوع مناســبی از واحد هــا در مقایســه ضــروری 
اســت )ص267-268(. نویســنده پنــج موضوع بین 
کــه بایــد لحــاظ شــود مــی آورد: حوادث  منطقــه ای را 
مشترک، توســعه های هم نظیر، مســائل فرامنطقه ای، 
کــه دربردارنــده روابــط بیــن منطقه ای  فعالیت هایــی 
که نقش بین منطقه ای  ی منطقه ای  اســت و تمرکز رو

ایفا می کنند؛ مثاًل تمدن آسیای مرکزی )ص272(.

مقایســه  واحد هــای  جهــان،  یــخ  تار بررســی  بــرای   
تمــدن  اول  انتخــاب شــود.  بایــد  مناســبی  یخــی  تار
رایج ترین واحد مقایسه ای. دوم منطقه که یک مکان 
که دارای  جغرافیایی با تعامالت مشــترک اســت. ســوم منطقه فرهنگــی 
کمتــری اســت. چهــارم یک ســّنت  یخــی محدودکننــده  مالحظــات تار
یخی اســت. )ص278(.  که دارای زمینه مشــترک فرهنگی و تار متمدن 
که برخی مناطق می توانند بــه عنوان تمدن تلقی  بحــث دیگر این اســت 
شــوند و برخی دیگر خیر؛ مثاًل خاورمیانه و هند دو تمدن متمایز اســت. 
یخــی روابــط مختلفی بــا دوره های زمانــی دارند.  انــواع مجموعه هــای تار
مناطــق فرهنگــی جهت گیری زمــان حال دارنــد. ســّنت های متمدن در 
طول دوره تمدن تداوم دارند و تمدن محدودیت هایی را از لحاظ زمان و 
مــکان دارند. بحث دیگر در این مقاله خالقیت و زوال اســت. خالقیت 
فرهنگــی و زوال فرهنگــی هــر دو همزمــان اتفــاق می افتــد، امــا معمــواًل 
کــدام غالــب نیســتند؛ بــه دلیــل اینکــه سیاســت محافظه کارانــه  هیــچ 
فرهنگــی ایــن را می طلبــد. زوال فرهنگی دارای دو نوع اســت: اول زوالی 
کــه بــه وســیله منطق درونی ســاختار دولــت به وجــود می آید. نــوع دوم با 
ســیطره مؤثــر نیروهــای ســرکوب کننده فرهنگــی بــه وجــود می آیــد. زوال، 
کــه فرهنگ به  یــک وضعیــت نرمــال در فرهنــگ انســانی اســت. زمانــی 
ســطح باالیی می رســد، زوال اتفاق می افتد. یک اشتباه برای مطالعات 
میان منطقــه ای، تحریــف شــرایط منطقــه به عنــوان یک کل اســت؛ مثاًل 
پا با آســیا درست نیست؛ چون آسیا  مقایســه تجارت قرون وســطی در ارو
پا فقط شــامل تجارت با  پا، هند و دیگر مناطق اســت، ولی ارو شــامل ارو

هند است )ص288(.

مقالــه ســیزدهم: مطالعــات بین منطقه ای بــه عنوان تلفیق رشــته های 
تاریخی

بــرای  منطقــه ای  بیــن  جهت دهــی  حــوزه  در  بــردی  کار نکته هــای   
کارشناسان و عموم

کــه  را  و طبقه بندی هایــی  بــه ســؤاالت  نظم بخشــی 
این ســؤاالت فــرض می نمایند بررســی می کند. نکته 
یخــی با دیدگاه مــورد نیاز  دیگــر رابطــه مــوارد منفی تار
در عینیت گرایــی مقیاس وســیع اســت و نیز اهمیت 
گاهانه انســانی  گاهانه و غیر آ یخــی فعالیت های آ تار

در مجموع بررسی می شود. 

یخ جهان،  که ارائه یک دیدگاه تار تعجب آور نیســت 
یخــی دارد. در  بازتابــی در تمــام جنبه هــای تفکــر تار
یــخ میان منطقــه ای،  تار کــه  اینجــا خواهیــم فهمیــد 
یخ جهان  یخــی دارد. تار نیــاز به نوع خــاص تفکــر تار
یخ بین منطقه ای تفســیر می شــود، باید هســته  کــه تار
را تشــکیل دهــد.  یــخ  تار ســازماندهی فکــری حرفــه 
کــه نمی تواند  کردند  برخی هــا مانند هــگل پافشــاری 
یخ جهانی وجود داشــته باشــد؛ به دلیل اینکه بشر  تار
یکــی کلی نیســت. غــرب یک جهان  از لحــاظ بیولوژ

یخــی، یک دغدغه  اســت و هنــد یــک جهان دیگــر. عالقه بــه پویایی تار
یخــی بین منطقــه ای این  بــا ارزش اســت، امــا بــدون یــک پیش زمینه تار
یخ و دیگر علوم اجتماعی انسانی  امکان پذیر نیست )ص247ـ249(. تار
یــک پدیــده را مطالعــه می نماینــد، امــا تمایز آنهــا در روش هــا و دیدگاه ها 
یخ انســانی به هم مرتبط هستند؛ به گونه ای که مهم ترین وقایع  اســت. تار
یخــی، نقــش خــود را با ایجــاد عواقــب و پیامدها ایفــا می نمایند؛ مثاًل  تار
که  تغییر شــرایط بومی زندگی، بازتاب های خود را دارد. غیرممکن است 
یخی را بدون جواب دادن به همه ســؤاالت،  دقیقــًا بتوانیــد یک ســؤال تار
یخ را تبدیل به یک  جــواب دهیــد )ص252-255(. اینکه چه چیزی تار
یخی را از مطالعه چیزهای  رشته عمومی می کند و مشروعیت مطالعه تار
قدیمی متمایز می ســازد، ســؤاالت در مقیاس بزرگ است. اینها سؤاالتی 
یخ بوجود آمــد. برای مثال ســؤاالتی نظیر  که بــه دلیل آن حرفــه تار اســت 
یخی  نگــرش مــدرن بــه تجارت نیاز بــه درک بافــت چندوجهی وقایــع تار
یخــی را انجــام دهیــم. مطالعــه  دارد و اینکــه بدانیــم چگونــه مقایســه تار
یخی به دو صورت مهم است: یکی برای درک ماهیت  مجموعه های تار
مجموعــه بــه عنوان یک کل و دوم برای تفســیر توســعه های ویژه تر در آن. 
یابی هــای  یخــی در مقیــاس بــزرگ، بایــد ســه ســطح در ارز در فراینــد تار
یخی، ســطح  آنچه اتفاق می افتد لحاظ شــود: ســطح اول حوادث فراتار
یخی که به نتایج پیش بینی نشده فعالیت های انسانی می پردازد  نیمه تار

گاهانه انسانی توجه دارد)ص263(. که به اقدام آ یخی تر  و سطح تار

مقاله دوازدهم: شرایط مقایسه تاریخی میان عصرها و مناطق
محدودیت های اعتبار مقایسه ها

یــخ در مقیــاس وســیع، ایجــاد زمینه هایــی   یکــی از وظایــف اصلــی تار
یخی اســت؛ یعنی نقد واحدهــای معتبر برای  بــرای نقــد مقایســه های تار

گزارش کتاب بازنگری تاریخ جهان پژوهش هایی در خصوص ...

بـه  نویسـنده  مقالـه  ایـن  در 
عنـوان  بـه  مدرنیتـه  شـتاب 
یـک حادثـه جهانـی، دو راهـی 
میـراث  بیـن  گسسـتگی 
جنبـه  مدرنیتـه،  و  اسـالمی 
تکاملـی و هسـته ای تحـوالت 
مدرنیتـه و جنبه هـای تهاجمی 
و تعاملـی آن، موضـوع فرد در 
در  فردیـت  تاریخـی،  شـتاب 
سـرزمین های اسالمی و تالش 
برای توسـعه اسـالمی بـا توجه 
به شـرایط مدرنیتـه می پردازد.
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گســترده ای از فرهنگ هــای مرتبط اســت  گروه بنــدی  فرهنــگ ترکیبــی و 
کــه بــا یک ســّنت در ارتباط اســت؛ مثاًل تمدن اســالمی با ســّنت ایرانیـ  
که تمدن  سامری مرتبط است. از نظر او وجود ایده ال های اسالمی است 
اســالمی را از تمدن های قبلی آن متمایز می کند. او در مطالعات تمدنی 
کــه دیالکتیــک فرهنگــی، فراینــدی دوگانــه اســت: یکــی  معتقــد اســت 
گفتگوی طرفداران شــریعت با ایده ال های سازندۀ تمدن و دیگری رابطه 
یکرد  غیرمســتقیم بیــن اصــول جامعــه و محصــوالت فرهنگــی آن. در رو
هاجســن، یک مشکل مفهومی عمده قرار دارد و اینکه به نظر او تمدن ها 
می توانند به وسیله ایده ال های سازنده شان شناسایی شوند، اما چگونه 
می توان از میان ایده ال های متعدد، فهمید که چه چیزی اسالم واقعی را 
تشکیل می دهد. از دیدگاه او تمدن اسالمی در نهادینه کردن گرایش های 

جهانشمولی و برابری در فرهنگ ایرانی ـ سامری نقش داشته است.

هاجسن سه سّنت فکری را متمایز می سازد. یکتاپرستی، فلسفه و علوم 
طبیعی یونانی و ســّنت امپراطوری و پادشــاهی فارسی که با آمدن اسالم 
اینهــا از بیــن نرفتنــد، امــا در طــول خطوط اســالمی ســازماندهی شــدند. 
که چگونه اسالم موضوعات موجود در  هاجســن می خواست نشان دهد 
ســّنت ایرانیـ  ســامری و یکتاپرســتی را تجدید کرد. هاجسن بر تحوالت 
کید می کند. ســیطره اقتصادی و سیاســی  غربــی و تأثیــر آن در جهــان تأ
پــا بــر ســرزمین های اســالم با پیدایــش ملی گرایــی و ظهــور دولت های  ارو
ملــی همــراه بــود. واژه شــریعت اهمیــت ویژه ای بــرای هاجســن دارد و نه 
تنها قانون اســالمی، بلکه هسته تمدن تلقی می شود. به اعتقاد ویراستار 
کیــد بیــش از حــد نویســنده بر شــریعت بخش مهمــی از موفقیــت او را  تأ

خدشه دار می سازد)ص324(.

 برای اجتناب از مسائل مبتال به در مطالعه بین منطقه ای، سه مورد باید 
کنیم.  یخ هــای منطقه ای جدا  لحاظ شــود: اول بایــد این مطالعه را از تار
یکرد  یخــی که بــا رو دوم بایــد خودمــان را از روش هــای قدیمی تــر تفکــر تار
یم. ســوم باید بــه توســعه ابزار های  بیــن منطقــه ای تداخــل دارند رها ســاز
یــم )ص292(. رایج ترین  یخ بیــن منطقــه ای بپرداز ســازماندهی انــواع تار
یکرد  یکرد انتشــارگرا اســت، اما رو یکــرد به ســؤاالت بیــن منطقه ای، رو رو
یخ جهان اســت  کتاب تار کارکرد های  بافتی مفیدتر اســت. بحث دیگر 
کــه عبارتند از فراهم آوردن دیــدگاه و دورنمای کلی و فهم روابط بینابینی 
گســترده. دوم فراهــم آوردن یــک خالصــه بــه روز از نتایــج فعلــی تحقیــق 
ی فرهنگ هــای  یکــرد تمرکــز رو یخــی. ســومین رو در تمــام رشــته های تار
منطقه ای اصلی در دوران حساس و گسترش افق فرهنگی و نگهداشتن 

کانون توجه)ص297-296(. تعداد محدودی از رشته ها در 
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 ویراســتار در این قســمت به تفکرات هاجســن درباره اســالم می پردازد.
کتــاب اعجــاز اســالم اثــر هاجســن بیشــتر تحــت تأثیــر عقایــد فــردی و 
کتــاب، آهنگ  دغدغه هــای اخالقــی او اســت. یکــی از ویژگی های این 
دلســوزانه و محترمانــه نســبت بــه اســالم اســت. ایــن کتاب تحــت تأثیر 
عقایــد کویکر هاجســن اســت. )ص 305(. نویســنده به میــراث مذهبی 
اســالمی اشــاره دارد و اینکــه ایــن میــراث چــه مفهومــی می توانــد بــرای 
انســان های عصر مدرن داشته باشــد. مطالعه سرنوشت میراث اسالمی 
می تواند بخشی از میراث و ثروت موروثی مشترک باشد و به ما درس هایی 
می آمــوزد. هاجســن ایــن بحث را مطــرح می کند که شــرط الزم برای یک 
یخ جهان، انتقاد سیســتماتیک به پیش فرض های  چارچــوب جدیــد تار
یِخ  کیــد او بــر روش شــناختی تار یخ نــگاری غربــی اســت و تأ اساســی تار
جهــان اســت. نقــد هاجســن بر ســّنت غربی ســّنت جهــان بر ســه محور 
اســت: یکی نوِع دیدگاه، دوم نوِع واژگان استفاده شــده و سوم نژادپرستی 
یخ جامعه با سواد انسانی،  یخ جهان باید با تار گاهانه. چارچوب تار غیرآ
یِخ مشترک  یخ آســیا و نواحی مربوط به آن شــروع شــود. بدون تار یعنی تار
پــا که غــرب جزئی از آن بــوده، تحوالت  و جمعــی کل منطقــه آفریقــا و ارو
غربــی غیرقابــل تصور اســت. هاجســن در پاســخ بــه این پرســش که چه 
چیــزی دوران مدرنیتــه را از عصــر کشــاورزی متمایــز می ســازد، بــه مقوله 
فنی گرایی اشاره می کند. برای هاجسن فرایند تغییر، یک فرایند فرهنگی 
اســت؛ یعنــی تحــول در نــگاه بــه جهــان با اصــول عقالنــی محاســبه گر و 
خالقانــه. فنی گرایــی با عقالنیت وبــر و با ویژگی های خــاص اخالقی نیز 
مرتبــط اســت؛ یعنــی نوع خاصــی از افراد، مســتقل و با روحیه مشــارکتی 
یکــرد هاجســن بــه مطالعات  می تواننــد ابداعاتــی را انجــام دهنــد. در رو
تمدنــی، فرهنگ هــا و تمدن ها پویا هســتند و نه ثابت و باید در گفتگوی 
مســتمر بــا ایده ال ها باشــند )ص313-315(. برای هاجســن تمدن یک 
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