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معرفی کتاب "ریشھ ھای شرقی تمدن غربی"

احمد ملکوتی خواه

تمدن ھا در طول حیات خود دارای فراز و فرود ھستند و دچار افول و سقوط می شوند. فھم و تحلیل چرایی و چگونگی پیدایش و برآمدن و ھمچنین افول و سقوط ھر تمدن، موضوعی است کھ ذھن و فکر اندیشمندان را بھ خود
مشغول داشتھ است. چھ عوامل فرھنگی و اجتماعی باعث ظھور و پیدایش تمدن ھا می شوند و مھمتر اینکھ سھم تمدن ھای پیشین در پیدایش تمدن ھای نوظھور چھ اندازه است. عصری کھ ما در آن زندگی می کنیم زمانھ سیطره و
حضور ھمھ جانبھ تمدن غرب است. تمدنی کھ برخی از اندیشمندان معتقد ھستند کھ ریشھ ھایش بھ خود (یونان باستان) برمی گردد. روایت اروپامحورانھ از چرایی و چگونگی ظھور این تمدن مشھورترین و غالب ترین روایت است؛

اما در این میان برخی روایت ھای دیگر ارائھ می دھند. «غرب شرقی» روایتی است کھ دکتر ھابسون آن را در کتاب خود روایت می کند.
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The» چاپ دوم «ریشھ ھای شرقِی تمدن غربی» نوشتھ جان ھابسون، کتابی است کھ از سوی پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی در زمستان 1393 روانھ بازار نشر شده است (چاپ اول کتاب در سال 1387 است). کتاب
Eastern Origins of Western Civilization» اولین بار در سال 2004 از سوی دانشگاه کمبریج چاپ شد و در سال 2006 بھ ھمراه اصالحاتی چاپ پنجم آن منتشر شد. مترجم کتاب؛ آقای عبدهللا فرھی نیز متن اخیر را مبنای
ترجمھ خود قرار داده است. کتاب دارای سیزده فصل بھ ھمراه پیشگفتارھایی از نویسنده و مترجم است. دو پیوست نیز توسط مترجم بدان افزوده شده است. پیوست اول پاسخ نویسنده کتاب بھ نقد دکتر دیوشین، دارای درجھ دکترا در
حوزه اندیشھ سیاسی و اجتماعی از دانشگاه یورک، است. عنوان این پاسخ «توضیح و تبیین چگونگی پیدایش و ظھور غرب» است کھ با اجازه مؤلف بھ کتاب افزوده شده است. الیتھ اگر اصل نقد و نوشتھ دکتر دیوشین نیز بھ ترجمھ
کتاب افزوده شده بود باعث غنای بیشتر کتاب می شد. پیوست دوم «فھرست شماری از مھمترین اختراعات و اکتشافات بشر در طول تاریخ (از دوران پارینھ سنگی تا پایان قرن شانزدھم میالدی» است کھ بھ ھمت مترجم تھیھ شده
است. ھمچنین مترجم بھ دلیل «اھمیت نقش ایران در شکل گیری تمدن اسالمی و بلکھ جھانی و سھم ایرانیان در این زمینھ» در پاره ای موارد بھ ذکر مطالب توضیحی در پاورقی پرداختھ است. معادل تاریخ ھجری برای تاریخ ھای
میالدی برای درک بھتر خوانندگان فارسی زبان از وقایع جھانی کھ بھ ترجمھ کتاب افزوده شده است. البتھ این کتاب سال 1387 با عنوان «ریشھ ھای شرقی تمدن غرب» از سوی دانشگاه تھران با ترجمھ موسی عنبری و مسعود

رجبی بھ چاپ رسیده است.

نویسنده کتاب، دکتر ھابسون، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شفیلد انگلستان و دارای تألیفاتی در زمینھ اقتصاد جھانی، توسعھ اقتصادی و روابط  بین الملل است. وی ھدف خود از نگارش کتاب را این گونھ بیان می کند
«ھدف اصلی من در این کتاب، ارائھ طرحی کلی برای ترسیم تصویری جایگزین (آلترناتیو) و بعد ارائھ شواھد کافی جھت زیر سؤال بردن اصول فکری و رھیافت اروپا محوری است.» در فصل اول کتاب با عنوان «رد افسانھ
اروپامحورانھ غرب ناب» نویسنده بھ چگونگی شکل گیری پایھ ھای تفکر اروپامحوری بر اساس نظریھ ھای حاکم در مورد پیدایش و ظھور غرب می پردازد. وی بیان می کند کھ این نظریھ ھا نگاھی شرق شناسانھ دارند حتی کارل
مارکس کھ از سرسخترین منتقدان نظام سرمایھ داری محسوب می شود نیز غرب را فاعل فعال جھان پیشرفتھ معرفی می کند. وی معتقد است اروپا محوری توھمی بیش نیست و تمدن غرب، ناب و مستقل نیست. طرح پرسش ھا و
سواالت نابجا و نادرستی مانند «در غرب چھ بود کھ موجب پیشرفت و موفقیت آن در رسیدن بھ نظام نوین مبتنی بر سرمایھ داری (مدرنیتھ کاپیتالیستی) شد؟ و در شرق چھ بود کھ مانع پیشرفت و موفقیت آن در این زمینھ شد؟»
(اینھا سواالتی ھستند کھ پژوھش ماس وبر بر مبنای آن شکل گرفت) باعث شد دانشمندان اروپامحور راه اشتباھی را در پیش گرفتند و بھ پاسخ ھای دلخواه خود برسند. جانسون با استفاده از مفھوم «غرب شرقی» تالش می کند کھ
روایت خود را از ظھور غرب توضیح دھد. درواقع، محور و موضوع اصلی کتاب جدال میان دو اندیشھ اروپامحورانھ و ضد اروپامحورانھ است. دکتر ھابسون اعتقاد دارد کھ «شرق در طی انجام دو فرایند اساسی امکان ظھور
غرب را فراھم نمود: فرایند انتشار/ جذب و فرایند تصرف ]منابع و دارایی ھا[» فصول بعدی کتاب سیر و سفری بھ شرق است برای کشف جھان و دنیای ناشناختھ شرق. بھ منظور بررسی میزان سھم شرق در تمدن غرب مھم ترین

حوزه ھای شرق یعنی خاورمیانھ اسالمی، شمال آفریقا، ھند، ژاپن، جنوب شرق آسیا و چین مورد بررسی قرار گرفتھ است.

روایتی کھ دکتر ھابسون برای خواننده کتاب روایت می کند جذاب و شیرین است، اما این روایت تا چھ اندازه پذیرفتنی است و نویسنده تا چھ میزان توانستھ است روایتی معقول و پذیرفتی را ارائھ دھد؟ «من ]ھابسون[ احساس می کنم
کھ موفقیت فکری این کتاب را نباید بر اساس اینکھ خواننده کامالً با جزییات روایت مورد قبول من موافق است یا نھ؟ مورد ارزیابی قرار داد، بلکھ بیشتر بر اساس اینکھ آیا او این ادعای مرا کھ توضیحاتت تبیینی اروپامحوری و

دیدگاه ظھور و موفقیت غرب افسانھ ای بیش نیست کھ باید با آن مقابلھ نود، ا پذیرفتھ است یا نھ؟ باید سنجید.»
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