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احاد�ثی دارند که راو�انی آنها را نقل کرده اند. در

هیچ �ک از ...

جا�گاه مردم در تاریخ سیاسی ایران
براساس رو�کرد دوران محور

تاريخ سياسي هر كشوري جلوه گاه عملي آن است.

اين حوزه سرشار از اطالعاتي است كه مي ...

معرفی کتاب ر�شه  های شرقی تمدن غربی

پرفسور هابسون دکترای خود را در سال ۱۹۹۱م. از دانشگاه شفیلد LSE گرفت، و در سال ۲۰۰۴م. با عنوان دانشیار به این گروه آموزشی

پیوست و هم اکنون نیز به عنوان استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل به تدر�س اشتغال دارد.

وی پیش از این در دانشگاه لتروب (La Trobe University) ملبورن (١٩٩١- ١٩٩٧)، و دانشگاه سیدنی (the University of Sydney) نیز به تدریس

پرداخته است. مھمترین حوزه پ  ژوھشی مورد عالقه وی، تحقیق در حوزه روابط بین تمدنھا در بافت جھانی شدن، طی دوران گذشته و عصر حاضر است،

و در کارھای خود نیز اساساً به انتقاد از تفکّر اروپامحوری حاکم بر تاریخ جھان/ جامعھ شناسی تاریخی و روابط بین الملل پرداخته است. مھمترین آثار

منتشر شده وی عبارتند از:

سیاست ھای روزمرّه اقتصاد جھانی (٢٠٠٧م.)، ریشھ ھای شرقی تمّدن غربی (٢٠٠۴م.)، جامعھ شناسی تاریخی روابط بین الملل (٢٠٠٢م.)، دولت و

روابط بین الملل (٢٠٠٠م.)، ثروت ُدَول (١٩٩٧م.) و باألخره کتاب دولت ھا و توسعه اقتصادی (١٩٩۵م.)

 با توجه به حرکت شتابنده جامعه جھانی به سمت تعامل و گفتگوی میان فرھنگ ھا و تمدن ھا، و بلکه حتّی تضارب و برخورد میان آنھا، و باألخره  

ضرورت تقویت روحیه خودباوری در درون جامعه خود، به نظر ضروری می رسد که در ھمین راستا، باید با داشته ھای خود آشنا شویم و به اصالح برخی

باورھای غلط رایج در میان برخی افراد جامعه مبنی بر عدم توانایی خود در دستیابی به پیشرفت و فتح قلّه ھای دانش و معرفت بپردازیم. کتاب

ریشه ھای شرقی تمّدن غربی از جمله کتاب ھایی است که سعی دارد با طرح پرسش ھایی اساسی در مورد چگونگی پیدایش و ظھور جھان غرب و

سھم شرقی ھا در این زمینه و ردّ برتری و تفوّق اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرھنگی غرب تا پیش از قرن ھجدھم، بسیاری از روایت ھای حاکم

موجود، مبنی بر برتری غرب و فرومایگی شرق در طول تاریخ (به ویژه از زمان یونان باستان تاکنون) را مورد تردید قرار دھد. این کتاب نوشته دکتر جان

ھابسون، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شفیلد انگلیس می باشد و در سال ٢٠٠۴م.  توسط مؤسسه انتشاراتی دانشگاه کمبریج،

چاپ و منتشر شده است و ظرف مّدت دو سال، پنج بار نیز تاکنون تجدید چاپ شده است. چاپ پنجم این کتاب، ھمراه با برخی اصالحات از سوی

مؤلف در سال ٢٠٠۶م. منتشر شده و ھمین متن نیز  معیار ترجمه قرار گرفته است. این کتاب، به دیگر زبان ھای دنیا نیز در حال ترجمه می باشد و

تاکنون به چھار زبان عربی، یونانی، کره ای و ترکی چاپ و منتشر شده است و به چھار زبان چینی، کرواتی، اسپانیایی و سوئدی نیز درحال ترجمه

می باشد. ھابسون، تاکنون شش کتاب و تعداد زیادی مقاله منتشر کرده است که این کتاب، در میان دیگر آثار منتشر شده از سوی او، برجسته ترین اثر

وی محسوب می شود.  وی، این کتاب را دقیقاً در راستای مھم ترین حوزه پژوھشی مورد عالقه خود، یعنی تحقیق در حوزه روابط بین تمدن ھا در بافت و

حوزه گسترده تر جھانی شدن، ھمراه با تفکّری انتقادی نسبت به اندیشه اروپامحوری حاکم بر تاریخ جھان/جامعه شناسی تاریخی، و روابط بین الملل

نوشته است.

نویسنده در این کتاب، ضمن بررسی نظریّه ھای فکری حاکم بر جھان غرب، به ویژه نظریّه ھای مبتنی بر اندیشه ھای مارکس و وبر، سعی در شناسایی

خصیصه ھا و ویژگی ھایی دارد که از سوی طرفداران اندیشه اروپامحوری به شرقی ھا نسبت داده شده اند، و در ادامه نیز اثبات می نماید که دادن چنین

نسبت ھایی به شرق، امری کامالً خالف واقع و معارض با گزاره ھای موجود، و صرفاً ناشی از حس خودبرتربینی و تکبّر و نخوت اروپایی ھاست، تمایالتی

که شاھد ظھور و رشد آنھا از نیمه دوّم قرن ھجدھم در اروپا می باشیم.

اّما ھابسون با توجه به گستردگی دایره مورد بحث (چه از نظر زمانی و چه از بعد مکانی) سعی کرده است که شرق را به چند حوزه مشخص

تقسیم بندی نماید، و سپس بھ طور جداگانه، سھم ھرکدام از این حوزھ ھا را در رشد و توسعه جھانی و در نتیجه، ظھور و رشد تمدن غربی بررسی

کند؛ که مھم ترین آنھا عبارتند از: خاورمیانه اسالمی، شمال آفریقا، ھند، ژاپن، جنوب شرق آسیا، و البته چین. او ضمن ردّ نظریه ھای معروفی از قبیل

نظریه استبداد شرقی و نظریه پیترپن شرق و برداشت ھای غلط صورت گرفته از سوی متفکّران علوم اجتماعی نسبت به برخی نظریه ھای ارائه شده

در دیگر حوزه ھا، ھمچون نظریه تکامل انواع داروین، اثبات می نماید که این مناطق به سبب توسعه و پیشرفت فراوان در حوزه ھای مختلف فکری،

سیاسی و اقتصادی و دست زدن به اختراعات و ابتکارات فراوان در طی قرون متمادی و در خالل جھانی شدن شرقی، از باالترین سطح قدرت گسترده و

فشرده در جھان برخوردار بوده اند. او استدالل می نماید که در طی سال ھای ۵٠٠ تا١٠٠٠م. این قدرت در اختیار خاورمیانه قرار داشته است و از قرن

یازدھم، چین به لحاظ برخورداری از قدرت فشرده و از قرن پانزدھم، قدرت گسترده، کم کم جایگزین آن گردید.

او حتّی با توجه به گزاره ھا و قرائن تاریخی فراوان موجود، بر این اعتقاد است که بدون انتشار مجموعه دارایی ھا و دستاوردھای شرقی در غرب چه

بسا انقالب ھای کشاورزی، صنعتی، نظامی و باألخره انقالب علمی و رنسانس ھیچ کدام در غرب به وقوع نمی پیوست؛ که از جمله این افکار، عقاید،

رسوم، نھادھا و فناوری ھای شرقی منتقل شده به غرب می توان به آزادی در تفکر و اندیشه مبتنی بر عقالنیت، روش انجام تحقیق علمی، اندیشه

اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی برای رسیدن به حداکثر بھره وری، رشد نظام بانکداری و دست زدن به ابتکاراتی در این زمینه (از جمله،

سرمایه گذاری، پرداخت وام ھمراه با بھره، استفاده از چک و سفته، ایجاد نظام جھانی مبادله ارز، صرّافی، روش ھای دقیق حسابرسی، قوانین عقد

قرارداد و قراردادھای تجاری میان تاجر- سرمایھ گذار)، پرداختن به تجارت در فواصل دوردست و ایجاد شاھراه ھای بزرگ تجاری در جھان، توسعه و

گسترش وسایل حمل و نقل (ازجمله، استفاده از اسب و شتر جھت راھیابی به مناطق صعب العبور و خشک)، استفاده از راه ھای دریایی (از جمله، راه

دریایی خلیج فارس تا ھند و چین، و از سوی دیگر تا دریای سرخ و سواحل آفریقا و رسیدن این تجار به دماغه امیدنیک، قرن ھا پیش از واسکو داگاما)،

وضع قوانین دریایی و رشد فنون و فنّاوری ھای الزم جھت دریانوردی (ازجمله، اختراع و یا بھبود و اصالح اسطرالب، قطب نما، بادبان سه گوش (برای

حرکت در خالف جھت باد)، تھیه نقشه ھای دریایی و جغرافیایی، ساخت سکّان در عقب کشتی، طرّاحی بدنه ھای چھارگوش و اتاقک ضّد آب برای

کشتی ھا و استفاده از سیستم ھای چنددکله ای)، که در مجموع، زمینھ ساز آغاز عصر به اصطالح، اکتشافات اروپایی شدند، پیشرفت در علم ریاضیات

(از جمله، کشف عدد پیπ) پی بردن به روش حساب ده دھی و شصتگانی یا ستّینی (محاسبه بر مبنای عدد شصت)، کشف عدد صفر، و انجام

محاسبات مثلثاتی)، رشد علم ستاره شناسی، پی بردن به کروی بودن زمین و محاسبه سطح آن و انجام محاسبات دقیق نجومی [و اظھار تردید

نسبت به مرکزیت زمین در کیھان]، سال ھا پیش از کوپرنیک، تحوّل در حوزه کشاورزی (از جمله، ساخت ماشین بذرکار، کج بیل بسته به اسب، ماشین

غربال چرخان، خیش خاک برگردان آھنی دارای تیغه ھای منحنی، ساخت نعل و زین و یراق دارای زھبند برای اسب ھا، اختراع آسیاب ھای بادی و آبی،

ایجاد آبراھه ھا و آب بندھای فراوان، روش کشت تناوبی محصول و استفاده از کود برای افزایش بازدھی محصوالت)، تحوّل در حوزه صنعت (از جمله،

جستجو
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روزی کتاب: از ایروانی تا گراسیان!
تاریخ و خوش بختی!

تاریخ در سا�ه ی آ�نده رخ می دهد!
ایران در بحران، تحفه ای برای سیاست پژوهان!

عباس میرزا، تاریخ التفاتی و آ�نده نگری!
عبرت آموزی از تاریخ سری!
اشپنگلر، جمعیت و رهبری!

تاریخ در گستره ی علوم انسانی!
تجربه نگاری و سیاست پژوهی!
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تولید آھن و فوالد در حجم انبوه، ساخت کوره ھای بلند، کشت صنعتی پنبه، اختراع ماشین ریسندگی و رشد فنون و فنّاوری ھای الزم جھت دستیابی

به سطح تولید صنعتی در زمینه صنعت نّساجی، و ارائه طرح ھای مقدماتی ساخت موتور بخار)، تولید کاغذ و اختراع دستگاه چاپ، ساعت سازی،

توسعه ھا و پیشرفت ھای نظامی (از جمله، اختراع باروت و تفنگ، ساخت توپ ھای جنگی، نارنجک ھای دست ساز، استفاده از مواد محترقه ھمچون

نفت در جنگ ھا، ساخت رکاب برای اسب ھا، ایجاد گروه سواره نظام و استفاده از روش شبیخون زدن به دشمن) اشاره نمود. اما اروپایی ھا در داد و

ستد خود با شرق، ھمواره با کسری مواجه می شدند. و به ھمین جھت به دنبال جذب چنین دستاوردھایی، به تصرف منابع و دارایی ھای ممالک دیگر،

به ویژه آفریقا و آمریکا پرداختند. آنھا، به ویژه بریتانیایی ھا، از طریق تجارت برده و تحمیل تجارت آزاد به دیگر ممالک، و به استثمار کشاندن نیروھای

کارگری، مخصوصاً بردگان سیاه پوست آفریقایی و بومیان آمریکایی، و غارت و چپاول منابع طال و نقره آنھا و استفاده از زمین ھای دیگر ممالک جھت

تأمین نیازھای خود، ھمچون پنبه، توانستند کسری تجاری ھمیشگی خود را با شرق جبران نمایند و با استعمار آنھا و به راه انداختن جنگ ھایی

ھمچون جنگ تریاک در چین، از قدرت ھای برتر شرقی پیشی بگیرند. آنھا ھمچنین توانستند با طرح «خود» (اروپایی و سپس غربی) در برابر «دیگر»

(اسالمی و بعدھا، شرقی) به ھویّت خود شکل بخشند، ھویّتی که در وھله نخست، به شکل گیری «قلمرو مسیحیت» و تقویت نظام فئودالی در اروپا،

و سپس شکل گیری «غرب پیشرفته» با انسان ھایی برتر و متمّدن، در برابر «شرق عقب مانده» با مردمانی پست و فرومایه، وحشی و غیرمتمّدن،

منجر شد. آنھا و به ویژه بریتانیایی ھا، در ادامه، به دنبال ظھور نژادپرستی پنھان و بعد آشکار، و خلق نژادپرستانه جھانی طبقه بندی شده در سه رده

جھان اوّل (متمّدن سفیدپوست)، جھان دوّم (بربر زردپوست) و جھان سوّم (وحشی سیاه پوست)، به توجیه اھداف امپریالیستی و تجاوزکارانه خود و

دفاع از آنھا، به عنوان وظیفه ای اخالقی پرداختند (مسئولیت مرد سفیدپوست)؛ و در ضمن به کارگیری سیاست «تحدید نفوذ» برای جلوگیری از رشد

نظام ھای اقتصادی شرقی، سعی کردند از طریق نابودی قومیّت ھای شرقی، و یا نسل کشی و تبعیض نژادی (آپارتاید اجتماعی)، فرھنگ غربی خود را

به ممالک دیگر تحمیل نمایند.

در مجموع، باید گفت که ھابسون در این کتاب با نگاھی وسیع به تاریخ جھان، سعی در اثبات این مطلب دارد که برخالف روایت ھای حاکم در مورد

چگونگی پیدایش و ظھور جھان غرب، شرقی ھا در فاصله سال ھای ۵٠٠-١٨٠٠م. در طی دو فرایند کلی، زمینه ھای الزم برای پیدایش و ظھور «غرب- 

شرقی» را فراھم نمودند. اول اینکه، شرقی ھا به دنبال انتقال دستاوردھا و ابتکارات مختلف خود در حوزه ھای گوناگون (از افکار و عقاید آنھا گرفته تا

فنّاوری ھا، رسوم و نھادھا) که در خالل جھانی شدن شرقی و از رھگذر اقتصاد جھانی تحت رھبری آفروآسیایی ھا (آفریقایی ھا و آسیایی ھا) به اروپا

منتقل شده بودند، موجب ایجاد تحوالتی عمده در اروپا شدند و از جمله، امکان صنعتی شدن کشورھای اروپایی و به ویژه، بریتانیا را فراھم نمودند. و

دوم اینکه، اروپایی ھا به دنبال شکل گیری ساختار ھویتی نژادپرستانه خود، پس از ١۴۵٣م. و منجر شدن این جریان به امپریالیسم، به تصرف منابع و

دارایی ھای شرقی (زمین ھا، نیروھای کارگری و بازارھا) پرداختند و از ھمین طریق، توانستند کسری تجاری ھمیشگی خود را با شرق جبران کنند. و

بدین ترتیب، شرقی ھا توانستند زمینه رابرای شکل گیری نظام سرمایه داری نوین، و ھمچنین پیدایش و ظھور جھان غرب فراھم نمایند.

در پایان الزم به ذکر است که دکتر ھابسون عالوه بر این کتاب، دارای آثار برجسته دیگری نیز می باشد که از جمله آن ھا می توان به کتاب ھای

سیاست ھای روزمرّه اقتصاد جھانی (٢٠٠٧م.)، جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل (٢٠٠٢م.)، دولت و روابط بین الملل (٢٠٠٠م.)، ثروت ُدَول

(١٩٩٧م.) و باألخره کتاب دولت ھا و توسعه اقتصادی (١٩٩۵م.) اشاره نمود.[١]    

اما ھمان گونه که در ابتدای ھمین متن اشاره نمودیم، چاپ پنجم این کتاب ھمراه با برخی اصالحات در سال ٢٠٠۶م. توّسط انتشارات دانشگاه کمبریج

منتشرشده است و ھمین متن نیز مالک ترجمه قرار گرفته است. ولی مترجم به این بسنده ننموده و برای مقایسه ترجمه خود با دیگر ترجمه ھای

صورت گرفته و ھمچنین آشنایی بیشتر با مطالب و مباحث صورت گرفته در این کتاب، سعی نموده است که به دیگر ترجمه ھا و مطالب منتشرشده

پیرامون این کتاب نیز مراجعه نماید، که به ویژه در این زمینه، باید به ترجمه عربی این کتاب تحت عنوان الجذور الشرقیه للحضاره الغربیه، و ھمچنین

بخش ھایی از آثار ترجمه شده چند تن از نویسندگان شھیر، ھمچون پرفسور احمد یوسف حسن، دونالد آر. ھیل و جوزف نیدھام اشاره نمود.[٢]

ھمچنین، با توجه به لغات و اصطالحات فراوان به کار رفته در این کتاب الزم بود که نسبت به ترجمه دقیق آنھا اھتمام خاّص و ویژه ای مبذول شود. لذا در

ھمین راستا، سعی نمودیم که به کتب منتشرشده در این زمینه، به ویژه کتاب فرھنگ تلّفظ نامھای خاص (تاریخی و جغرافیایی) ھمراه با راھنمای

تلّفظ حروف التینی در بیش از سی زبان نوشته فریبرز مجیدی[٣] مراجعه نماییم؛ عالوه بر اینھا، با توجه به اھمیّت نقش ایران در شکل گیری تمّدن

اسالمی و بلکه تمّدن جھانی، و سھم ایرانیان در این زمینه، ضمن مباحث مختلف مطرح شده در کتاب، به ذکر مطالبی در پاورقی ھا پرداخته ایم.[۴] و

باألخره اینکه، برای کسب استفاده بیشتر خواننده ایرانی و درک بھتر وی از وقایع جھانی، اقدام به استخراج معادل سال ھای میالدی در تواریخ ھجری

نموده و آنھا را در این کتاب ارائه کرده ایم.[۵]

به امید روزی که بتوان با تکیه بر ارزش ھای واالی فرھنگی درون جامعه خود و احیای تمّدن با شکوه ایرانی- اسالمی گذشته خود، ضمن بھره گیری از

تمّدنھای دیگر جھان و انتشار دستاوردھای آنھا در درون جامعه، جایگاه رفیع خود را در جھان احیا نماییم و با تکیه بر پژوھشگران، نویسندگان و

دانشمندان خود ضمن آفرینش و خلق آثاری نو، به ایجاد آینده ای بھتر برای خود و فرزندانمان بپردازیم.
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