تاريخ دريافت4901/90/41 :
تاريخ پذيرش نهايي4901/45/52 :

روشنگري بسياري از پيشپنداشتهاي گفتمان «غرب» و «ديگري» را توليد کرد .در چارچوب علم
اجتماعي نوظهوري که ريشه در مفروضات روشنگري داشت ،روايتهايي از تاريخ ارائه گرديد که
طي آن «غرب» نمونه و مقياس پيشرفت اجتماعي ،عقالنيت و تحول در نظر گرفته ميشد و
«ديگري» نفي و ضد هر آنچه که غرب مظهر آن بود .بر اين مبنا اين پژوهش با اين ادعا که آثار
تاريخدانان مهم غربي در زمينة توسعه داراي سوگيري ايدئولوژيک است ،تالش کرده است تا
کارکردهاي اين سوگيري ايدئولوژيک براي انسان غربي را نشان دهد .اين پژوهش بر اين فرضيه
استوار است که فلسفه تاريخ روشنگري مبتني بر مقوالت ارزشي دوگانه ،داراي دو کارکرد مهم بوده
است .نخست ،نياز به معنادارسازي زندگي مدرن در غياب دين را برطرف ميکند و دوم اينکه به
لحاظ ارزشي برتري هويت غربي نسبت به ساير هويتهاي تمدني را تأييد ميکند .در اين راستا آثار
دو تاريخدان مهم و تأثيرگذار غربي يعني ماکس وبر 5و جارد داي9موند با هدف آشکارسازي
روايتهاي اروپامحور موجود در آنها مورد مطالعه قرار گرفته و تالش شده است تا بياعتباري اين
روايتها نشان داده شود .اين پژوهش از نوع کيفي بوده ،و با رويکردي انتقادي ،به توصيف و تحليل
متون منتخب پرداخته است.

 :روشنگري ،اروپامحوري ،دانش روايي ،قدرت ،مدرنيته.
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متفکران روشنگري معتقد بودند که فقط يک راه به سوي تمدن و توسعه اجتماعي وجود
دارد و تمام جوامع دير يا زود ،باالتر يا پايينتر بر روي يک مقياس رتبهبندي شده و جاي
ميگيرند .ايده مالك عام پيشرفت که از غرب الگوبرداري شده بود ،به ويژگي علوم
اجتماعي جديد تبديل شد که روشنگري زاينده آن بود .علم االجتماع روشنگري بسياري از
پيش پنداشتها و کليشههاي گفتمان غرب و بقيه را در خود توليد کرد .روشنگري زباني
آفريد که «مدرنيته» نخستين بار در آن تعريف شد .در گفتمان روشنگري ،پيشرفت ،تمدن،
عقالنيت و تحول غربي بود که مورد ستايش قرار ميگرفت ،با وجود اين ،همه اينها به
صورتهاي گفتماني «اصيل در مقابل وحشي نااصيل» و «ملتهاي با فرهنگ در مقابل
ملتهاي بيفرهنگ» بستگي داشت .بر اين اساس ،مدعاي پژوهش حاضر اين است که
نظريهپردازان مهم تاريخ غرب که آثارشان مرجع بسياري از کتابهايي است که توسط
جامعهشناسان به رشته تحرير درميآيد ،داراي سوگيري ايدئولوژيک است و اين سوگيري
ايدئولوژيک در کتابهاي ديگر نيز عيناً تکرار ميگردد .4از اين جهت ،پژوهش حاضر در
صدد يافتن فرضياتي براي اين مساله است که اين سوگيري ايدئولوژيک چه کارکردهايي
براي انسان غربي به معناي اعم و براي تاريخدانان و جامعهشناسان به مفهوم اخص دارد .بر
اين اساس ،دو تاريخدان مهم غربي يعني ماکس وبر و جرد داياموند که ارجاعات فراواني به
آثار آنها صورت ميگيرد ،انتخاب شدهاند ،تا با بررسي درون سايههايشان بتوان پاسخي به
سوال اصلي پژوهش داد .دليل اينکه اين دو دانشمند در کنار هم مورد بررسي قرار گرفتهاند،
نخست اينست که هدف مطالعاتي هر دو مشترك است :علل پيشرفت غرب و عقبماندگي
ديگران .براي پاسخ به اين مسأله وبر فرهنگ و جغرافيا و داياموند صرفاً جغرافيا را مورد
واکاوي قرار ميدهند .دوم اينکه ،اولي جزء متفکران کالسيک و دومي جزء متأخران است و
از اين طريق ميتوان عنصر تداوم انديشهگي را آشکار ساخت.

 -4براي نمونه بنگريد به کتاب «آينده آزادي» اثر فريد زکريا ،و کتاب «ثروت و فقر ملل» اثر ديويد لندز.

مقوالت دوگانه ارزشي تمدن/بدويت ،عقل /جنون و توسعه /عدم توسعه چه کارکردهايي
براي انسان غربي به مفهوم اعم کلمه و براي جامعهشناسان غربي به مفهوم اخص کلمه
دارد؟

 -4فلسفه تاريخ روشنگري مبتني بر مقوالت ارزشي دوگانه ،پاسخي است به نياز به
معنادارسازي زندگي مدرن در غياب دين را پاسخ ميداد.
 -5اين مقوالت ارزشي دوگانه ،به لحاظ ارزشي ،تأييدي است بر برتريدهي هويت غربي
نسبت به ساير هويتهاي تمدني.

پيدايش ايده غرب محور روشنگري بود .نهضت روشنگري دقيقا مسئلهاي اروپايي بود.
تصور اين بود که جامعه اروپايي پيشرفتهترين نوع جامعه روي زمين است و انسان اروپايي
اوج دستاورد بشري .روشنگري ،غرب را حاصل نيروهاي عمدتاً دروني تاريخ و شکلگيري
اروپا تلقي ميکرد .منحصر به فرد بودن غرب ،تا حدودي ،حاصل تماس غرب و مقايسه خود
با ديگر جوامع غيرغربي (بقيه) بود .جوامعي که از لحاظ تاريخي ،زيستمحيطي ،الگوهاي
توسعه و فرهنگ خود با مدل اروپايي بسيار متفاوت بودند .در بستر اين روابط است که ايده
غرب شکل و معنا پيدا کرد (هال .)909 :4909 ،ايده غرب داراي چهار کارکرد است:
«نخست ،به ما امکان ميدهد تا ويژگيهاي جوامع گوناگون را بشناسيم و آنها را در
گروههاي مختلف طبقهبندي کنيم -به عبارتي ،غربي و غيرغربي -اين مفهوم ابزاري براي
فکر کردن است .اين مفهوم ساختار معيني از تفکر و شناخت را به کار مياندازد .دوم ،اين
مفهوم تصوير يا مجموعهاي از تصاوير است .اين مفهوم شماري از ويژگيهاي مختلف را در
يک تصوير خالصه ميکند ،در چشم ما ظاهر ميشود ،به زبان کالمي و فرهنگي بازنمود
ميشود -تصوير پيچيدهاي که نشان ميدهد جوامع ،فرهنگها ،مردمان و مکانهاي مختلف
چگونه هستند .سوم ،مالك يا مدلي براي مقايسه فراهم ميکند .به ما امکان ميدهد تا

مقايسه کنيم که جوامع مختلف تا چه اندازه شبيه يا متفاوت با يکديگر ميباشند .به همين
دليل ميتوان گفت که جوامع غيرغربي «نزديک به» يا «دور از» و يا «در حال رسيدن» به غرب
هستند .چهارم ،مالکي براي ارزيابي فراهم ميکند که به کمک آن ساير جوامع رتبهبندي
شده و احساسات قدرتمند مثبت و منفي حول آن جمع ميشوند» (هال.)980 :4909 ،
ادوارد سعيد با طرح مفهوم «ديگري» در بحث شرقشناسي و ارائه تحليلي بديع از غرب
به مثابه «خود» و شرق به مثابه «ديگري» به مفهوم ديگري و ديگريسازي وجوه تازه
بخشيد .شرقشناسي سعيد ،رويکردي انتقادي به جريان «شرقشناسي» داشته و از اين رو
«ضد شرقشناسي» ناميده ميشود و يکي از مفاهم بنيادين نظريه پسا استعماري تلقي
ميشود (شاهميري .)441 :4988 ،سعيد ،شرقشناسي را در سه مهفوم به کار ميبرد -4« :شرق
شناسي نوعي تبيين آکادميک است .هر کس که در باره شرق درس ميدهد ،چيز مينويسد ،و
يا تحقيق ميکند-چه آن که فرد مزبور يک انسانشناس ،جامعهشناس ،مورخ و يا زبانشناس
 چه به معناي خاص و يا عام آن بوده باشد -يک شرقشناس است -5 .شرقشناسي،عبارت از نوعي سبک فکر است که بر مبناي يک تمايز بودشناختي و معرفتشناختي بين
«شرق» و «غرب» قرار دارد .بنابراين حدود زيادي از نويسندگان که در ميان آنها شعرا،
داستاننويسان ،فالسفه ،نظريهپردازان سياسي ،اقتصاددانان و مقامات اداري سلطنتي يافت
ميشوند ،اين اختالف بنيادين بين شرق و غرب را پذيرفته و آن را نقطه شروع تئوريها،
حماسهها ،داستانها ،توصيفات اجتماعي و روايتهاي خويش در مورد شرق ،مردم آنجا،
آداب و رسوم ،ذهنيات و مقدرات قرار دادهاند  -9شرقشناسي يک نهاد ثبت شده و داراي
تشخصي است که با «شرق» سروکار دارد .اين سروکار داشتن به معناي اظهار نظر کردن
پيرامون موضوع آن ،شرح و توصيف آن و سرانجام تعليم دادن ،تنظيم و حکم کردن پيرامون
آن است .نهايتاً اينکه شرقشناسي ،عبارت از نوعي سبک غربي در رابطه با ايجاد سلطه،
تجديد ساختار ،داشتن آمريت و اقتدار بر شرق است» (سعيد .)41 -42 :4911 ،شرقشناسي
يک سيستم کامالً انتظام يافتهاي است که فرهنگ اروپايي توانست از طريق آن ،به کنترل
و ساختن شرق ،از منظر سياسي ،جامعهشناختي ،نظامي ،ايدئولوژيک ،علمي و حتي تخيلي
بپردازد و اين نظام محذورات فکري و عملي خود را به هر کسي که در مورد شرق به مطالعه

و نويسندگي مشغول بود تحميل مينمايد .بنابراين موضوع شرق يک موضوع آزاد و بدون
قيد و شرط نبود .شرقشناسي همچون کتابخانه يا آرشيوي از اطالعات در قالب مجموعهاي
منسجم از انديشهها و ارزشهاي متحمدساز ،متصور شد و مبين رفتار شرقشناسان بود .اين
انديشهها و ارزشها وضعيت ،منشأ و فضاي فکري شرقشناسان را تأمين ميکردند و فرصتي
فراهم ميکردند تا اروپاييان در نگاه به شرق و در تعامل و مواجهه با آن ،شرق را به صورت
پديدهاي بنگرند که ويژگيها و صفات منظم و قاعدهمندي داشت دارد (سعيد.)41 :4911 ،
ادوارد سعيد ،چهار جريان فکري را تشکيلدهنده و سازنده شرقشناسي ميداند-4 :
گسترش اروپا و نفوذ آن در شرق؛  -5مقايسه تاريخي (يعني اطالعات مربوط به شرق و
دنياي اسـالم را متخصصاني چون جـورج سيل و ادوارد گيبون در رابـطه با غـرب قـرار
ميدهند)؛  -9عالقه و گرايش رمانتيکي به شرق (نظير عالقه هردر ،موزارت ،بايرون و
ديگران)؛  -1طبقهبندي گروههاي انساني (به عنوان مثال لينه طبيعتشناس سوئدي در
سال  4128نوع بشر را به چهار دسته تقسيم کرده است :انسان آمريکايي ،انسان اروپايي،
انسان آسيايي و انسان افريقايي)( ،شاهميري.)21 :4988 ،
به بيان برايان ترنر ،شـرقشناسي سعيد گـفتماني است که شرق رازآلود ،شهوتانگيز و
عجيب را همانند پديدهاي فهمپذير و معقول در درون شبکهاي از طبقهبنديها ،جداول ،و
مفاهم معرفي ميکند ،که به وسيله آن شرق به طور همزمان هم تعريف شده و هم تحت
نظارت قرار ميگيرد .شرقشناسي نوعي سنخشناسي شخصيت را بنا نهاد که بر حول محور
تقابل غرب عاقل و شرق تنبل سازمان يافته بود (ترنر .)19 :4981 ،در تحليل سعيد ،واقعيت
تعيينکننده گفتمان شرقشناسي اين بود که ميگفتند ما شرقيها را ميشناسيم و در باره آن
سخن ميگوييم ،در حالي که [شرقيها] نه درکي از خود داشتند و نه از ما سخن ميگفتند.
شرق را با جامعه غرب ميسنجيدند که داراي مجموعهاي از ويژگيهاي برتر نظير عقالنيت،
پيشرفت نهادهاي دموکراتيک و توسعه اقتصادي بود و بر اساس اين سنجش جوامع ديگر
ناقص و عقب مانده به نظر ميآمدند .شرقشناسي همچون نظامي توصيفي ،اقدام به تبيين
ويژگيهاي پيشرفت غرب و رکود اجتماعي شرق کرد (ترنر .)11 :4981 ،شرقيهاي سعيد
از جنبههايي همانند ديوانگان ،منحرفان و تبهکاران فوکو هستند .همه آنها موضوع

گفتمانها و روايتهاي نهادينه شده هستند که شناسايي ،تحليل و کنترل ميشوند ،ولي
هرگز به آنها اجازه سخن گفتن داده نميشود (زائري.)918 :4981 ،

اروپامحوري 4در تعريف فرهنگنامهاي خود برابر نهاد شکلي از قوممحوري است که عقيده
دارد اروپا مرکز جهان است و فرهنگهاي آن بر ديگر فرهنگها تفوق دارد (شاهميري،
پيشين .)15 :اروپامحوري پديدهاي فرهنگي است و بر اين فرض استوار است که شباهتها
و هماننديهاي فرهنگي مشخص ،مسيرهاي تاريخي جوامع مختلف را شکل ميدهد .از اين
نظر اروپامحوري ضد -عامنگر است ،يعني بهدنبال يافتن قوانين عام تکامل بشري نيست؛
اما خودش را عامنگري نشان ميدهد ،زيرا ادعا ميکند که تنها راهحل مسائل عصر ما ،تقليد
همه جوامع از مدل غربي است (امين .)499 :4980 ،گفتمان اروپامحور خط سيري را ترسيم
ميکند که از خاورميانه و بينالنهرين به يونان باستان (که غربي ناب و دموکراتيک است) و
سپس از آنجا به امپراطوري روم و آنگاه به پايتختهاي بزرگ اروپايي و اياالت متحده
ميرسد .در همه موارد ،اروپا تنها و بيياور در حکم موتور تحوالت پيشرونده تاريخي ديده
ميشود :دموکراسي ،جامعه طبقاتي ،فئوداليسم ،جامعه سرمايهداري و انقالب صنعتي.
اروپامحوري توليدات مادي و فرهنگي غيراروپاييها را تصرف ميکند و آن را از آن خود
ميسازد (استم )944 :4989 ،چنان که گويي اروپا تمام شرايط ،مصالح و لوازم گسترش را در
درون خود فراهم آورده است .اين در حالي است که اين فرايند شرايط وجودي «بيروني» و
جهاني را نيز داشته است .گسترش اوليه امپراطوريهاي دريايي اروپايي در سده پانزدهم،
کشف دنياهاي تازه ،برخورد با اقوام و امپراطوريهاي تازهاي که تفاوت بسيار با اروپا داشتند،
گـره زدن سرنوشت آنها به توسعه پوياي اروپا از طريـق تـجارت ،اسـتيال و استعمار،
سرفصلهاي مهم شکلگيري جوامع مدرن و عصر مدرن بودند (هال.)48 :4909 ،

1- Eurocentrism

متفکران اروپامحور ،چندي عامل را در تبيين برتري اروپا بر ساير نقاط دنيا بکار ميگيرند:
-4دين :اروپائيان(مسيحيان) خداي حقيقي را عبادت ميکنند و او در مسير تاريخ آنها را به
جلو هدايت ميکند  -5نژاد :سفيدپوستان برتري موروثي بر مردمان ديگر نژادها دارند -9
محيط زيست :محيط زيست اروپا برتر از همه محيطهاي ديگر است  -1فرهنگ :اروپائيان،
مدتها پيش فرهنگي را آفريدند که در پيشرفت و نوآوري بيهمتاست .از اين باورها در
ترکيبهاي متنوعي استفاده شده است .باور ديني در اوايل قرن نوزدهم مسلط بود ،اما
تاريخدانان در توسل به نژاد ،محيط زيست و فرهنگ به عنوان ابزارهاي خداوند درنگ
نکردند .بعدها ،تبيينهاي آشکارا ديني محبوبيت خود را از دست دادند ،بنابراين برتري اروپا
بيشتر به فرهنگ ،محيط زيست و نژاد نسبت داده شد .با رد شدن نژادگرايي نيز ،تاريخ اروپا-
محور امروز تنها بر دو عامل استوار است :محيطزيست و فرهنگ (بالوت.)19-11 :4980 ،
در اين پژوهش نشان خواهم داد که ماکس وبر و جارد داياموند از کدام يک از اين نظريات
براي تبيين اروپامحور خود از تاريخ استفاده ميکنند.
–

روايت از جمله مفاهيمي است که اگرچه همه آن را بکار ميبرند ،اما تعريف جامعي درباره
آن وجود ندارد .از اين رو به جاي تعريف آن ،بهتر است مفاهم دربردارنده آن را برشماريم.
اين مفاهم شامل -4 :صحنهپردازي؛  -5شخصيتها؛  -9کنشهاي زمانمند؛  -1صداي
يک راوي که در نقش يک شخصيت قابل تشخيص است؛  -2نوعي ارتباط با خواننده،
بيننده و شنونده؛  -1و در نهايت ،تحقق يک نتيجهگيري و هدف هستند (رودي.)59 :4980 ،
روايتهاي بيشمار جهان در ژانرهاي متفاوت و گوناگوني جاي دارند .روايتها ميتوانند
کالمي ،نوشتاري ،تصويري و يا آميزهاي از همه اينها باشند .روايتها در همه جا حضور
دارند؛ از اسطوره و افسانه گرفته تا سينما و خبر و انواع مختلف نقاشي ،پانتوميم و تاريخ و ...
(رودي )48 :4980 ،پيوند ميان تاريخ و روايت چيزي بيش از پيوند تصادفي است .بدون
شک ،روايت ،شکل سنتي تاريخ است ،و بسياري افراد مدعي هستند که اين شکل هنوز
مناسبترين شکل تاريخنگاري است (استنفورد.)918 :4985 ،

نزد فيلسوف فرانسوي ،جان فرانسيس ليوتار ،روايت صرفاً حاکي از يک داستان نيست،
بلکه سازنده نوعي از دانش و روشي خاص براي فهم جهان است .نزد ليوتار ،دانش علمي
نماينده کل دانش نيست ،بلکه اين دانش همواره در کنار نوع ديگري از دانش و در رقابت و
نزاع با آن وجود داشته است ،که آن را دانش روايي مينامد .در مقابل نوعي از دانش عيني
جهان مادي که بنابه فرض بهوسيله علم ارائه ميشود ،روايت بينشي اساساً ذهني و شخصي
در مورد چيزها فراهم ميکند ( .)Prickett, 2002: 14علم براي مشروعيت بخشيدن به
خود ،نميتواند به علم متکي باشد ،لذا مجبور است به روايت باز گردد (ليوتار.)41 :4989 ،
ليوتار معتقد است که مدرنيته ،با جايگزين ساختن روايتهاي غيردينيتر و دنياگرايانهتر،
ولي روايتهايي نه چندان جهاني و کلي به جاي روايتهاي اله يا تقديري درباره سرنوشت
انسان ،پا به عرصه وجود نهاد .به بيان ديگر وجود مدرنيته مديون آن دسته فراروايتهايي است
که بيانگر نوعي برداشت از پيشرفت خطي ،جبري و غيرقابل مقاومت در تاريخ بشريت به
سمت مقصدي واحد هستند (نوذري .)22 :4910 ،اين روايتها در غياب اعتقاد به روايتهاي
مسيحي در باب خلقت و تاريخ بشري کار معناده و توجيه هستي اروپاييهاي متجدد را انجام
ميدادند و در اساس ،برگرداني دنياگرايانه از فلسفه تاريخ مسيحي بودند .اين نظريهها مدعي
به دست آوردن تصويري از تاريخ يکپارچه بشري و چگونگي تحول سير آن بودند .درك
معناي تاريخ در قالب يک کليت يکپارچه و تدوين مراحل مختلف تحول و سازوکارهاي آن
بدون داشتن نقطهاي معيار يا مرجع به عنوان نقطه غايي تاريخ امکانپذير نيست .براي اين
کار فيلسوفان تاريخ يا نسل اول نظريهپردازان تجدد بايستي جهان تاريخ خود را به عنوان
نقطه غايي تاريخ تصور ميکردند تا بتوانند آن را بهعنوان حرکتي در قالب يک کل جهتدار
تصوير کنند (کچويان.)50 :4980 ،
در توضيح ماهيت فراروايت بايد گفت علوم فيزيکي بهطور سنتي بهدنبال توضيح جهان
در قالب قوانين طبيعي ثابتي که اجازه پيشبيني دقيق فعاليتها و پيامدها را بدهد ،هستند.
علوم اجتماعي نيز با سرمشق قرار دادن اين علوم در جستوجوي يافتن قوانين طبيعي
مشابه بود که بر رفتار انسان در اقتصاد ،توزيع ثروت ،جرمشناسي و اخيراً زيستشناسي
حاکم باشد .براي نمونه ،مارکسيسم کالسيک ،ادعا کرد که اقتصاد ،قواعدي عام از رفتار

انسان را ارائه ميدهد .اما در نيمه قرن بيستم ،با ايجاد عدمقطعيتها در علوم فيزيکي ،اين
نگاه سنتي به علم مورد شک واقع شد .به تبع اين شکاکيت ،برخي دانشمندان علوم
اجتماعي ترديدهاي جدياي در مورد آنچه که قواعد مورد نظرشان ميتوانست به آن دست
يابد ،ابراز داشتند .برخي ديگر نه تنها مساله امکانپذيري بلکه حتي مطلوبيت کالننظريهها
براي توضيح تام هرچيزي را مورد پرسش قرار دادند که مهمترين آنها اين استدالل توماس
کوهن بود که حقيقتي مستقل از تئوريهاي ما در مورد آنها وجود ندارد و بنابراين ،طريقة
واحدي از ديدن ،طبقهبندي کردن و توضيح جهان که تمام اشخاص عاقل به طور منطقي
مجبور به پذيرش آن باشند ،وجود ندارد .در نتيجه چنين تئوريهايي ،نه به مثابه قوانين
طبيعي ،بلکه به عنوان امور ذهني تلقي ميشدند؛ داستانهايي که ما ميسازيم تا وقايع را
توضيح دهم .کالننظريه با عبارتي تحت عنوان قرار است مورد بحث قرار ميگيرد
( .)Prickett, 2002: 16بنابراين فراروايت به داستان بزرگ اشاره دارد ،داستاني که مدعي
است قادر به تبيين و تابعسازي تمامي روايتهاي محلي خرد و کم اهميتتر است .ليوتار در
مقابل مدرنيته که آن را دوره شکلگيري فراروايتها مينامد ،پست مدرنيسم را قرار ميدهد
که ويژگي آن بياعتباري فراروايتهاست (لش.)11 :4989 ،

ماکس وبر ( ،)4059-4811نـخستين چـهره بـزرگ جامعهشناسي آلمان و از بـنيانگـذاران
جامعهشناسي کالسيک است .جامعهشناسي وبر نظريهاي است درباره تحول تمدن مغرب
زمين و کوششي است براي درك تاريخ چندهزار ساله فرهنگ غرب (شلوختر.)4 :4910 ،
وبر در پي فهم اين بود که چرا نهادهاي اجتماعي در جهان غرب بيش از پيش عقالني
شدهاند ،درحاليکه در ديگر نقاط جهان ،موانعي نيرومند از يک چنين تحولي جلوگيري
کردهاند (ريتزر .)91 :4909 ،وبر با اشاره به بينظيري تمدن اروپايي مينويسد« :هر فردي
که متأثر از تمدن اروپايي است ،هنگام بررسي مسائل تاريخ جهان بايد از خود بپرسد چه
شرايط و عواملي موجب شد که پديدههاي فرهنگي در تمدن اروپايي و فقط در تمدن
اروپايـي ارزش و اعتبار جهاني پيدا کـند (وبر .)58-51 :4988 ،روند عقالني شدن جهان
عامترين مفهوم در انديشه وبر است .عقالنيت به معني گسترش عقالنيت نهادي يا ابزاري

در حوزه زندگي خارجي يا اجتماعي است و پديدههايي چون گسترش سازمان يافتگي،
انضباطپذير شدن و قابليت پيشبيني و کنترل زندگي ،تسلط انسان بر محيط از طريق
گسترش عقالنيت ابزاري انسان نسبت به طبيعت ،از ميان رفتن قدرت نيروهاي اسرارآميز و
غيرعقالني در زندگي اجتماعي را در برميگيرد (بشيريه .)21 :4988 ،وبر اين نوع عقالنيت
را از عقالنيت رايج در جوامع شرقي جدا ميکند .از ديد وبر ،آنچه بهطور قطع تعيينکننده
مسير حرکت تمدن مغرب زمين به سوي مدرنيته بوده ،نه عقالنيت محض ،بلکه شکل
ويژهاي از عقالنيت بوده است که او آن را «عقالنيت رسمي» مينامد .او اين نوع عقالنيت
را حسابگري هدفمند و کارآمدترين ابزار رسيدن به اهداف تعريف ميکند (عضدانلو:4988 ،
 .)494اين نوع عقلگرايي فراهم آورنده آزادي روشنفکرانهاي شد که نقاط ديگر جهان از آن
بيبهره بودند .از جمله نمودهاي اين نوع از آزادي ،جستوجو و تحقيق ،تجربه و آزمون و
بحث و جدل بود .اين آزادي ،انديشههاي عملي را جايگزين انديشههاي انتزاعي نموده و
امکانات رشد و توسعهاي را فراهم کرد که موانع فرهنگي ،ايدئولوژيک و شيوههاي متعارف
سياسي نميتوانستند سد راه آن شوند ( .)Kennedy, 1987اما عقالنيت آسيايي ،عقالنيت
حقيقي و جوهري بود .هدف اين عقالنيت درك ارزشها و ايدهآلهايي بود که بنيان و
اساسش بر سنت ،آداب و رسوم ،زهد و پرهزکاري يا فداکاري و ايثار استوار بود .هدف وبر،
يافتن پاسخي براي اين مسئله بود که چه عواملي منجر به ظهور تمدن عقالني مدرن در
غرب شد و چرا اين عقالنيت در جوامع شرقي ظهور نکرد؟ وبر براي يافتن پاسخ ،اقدام به
مطالعه تطبيقي تمدنهاي مختلف شرقي با تمدن غرب ميکند و فرهنگ و تا حدي محيط
زيست تمدنهاي شرقي را در مقابل غرب قرار ميبيند.
وبر ضمن يک بررسي پهندامنه بر آن شد تا دريابد چرا يک نظام معقول اقتصادي
(سرمايه داري) در غرب ساخته و پرداخته شد ولي در ديگر نقاط جهان از رشد بازماند .وبر در
اين فراگرد براي دين نقشي اساسي قائل شد .او کشف کرد که يک نظام مذهبي مشخصاً
معقول (کالونيسم) در پيدايش سرمايهداري در غرب نقش دارد و در ساير نقاط جهان،
نظامهاي مذهبي نامعقول به جلوگيري از تحول يک نظام اقتصادي معقول کمک کردهاند
(ريتزر .)92 :4909 ،وي اديان شرقي (کنفوسيوس ،هندوئيسم ،تائوئيسم ،بوديسم) را در

تقابل با اديان سامي (يهود ،مسيحيت ،اسالم) قرار ميدهد .اديان شرقي در راستاي
هماهنگي با طبيعت ،مردمان ديگر و خويشتن هستند (عرفان) .اديان سامي در راستاي
سروري بر طبيعت ،مردمان ديگر و خويشتن است (زهد) .وبر از تقابل دوگانة ديگري نيز
تحت عنوان اينجهاني/آنجهاني براي تقابل اديان استفاده ميکند .جهتگيري جهانپذيري
يا جهانگريزي يک مذهب متأثر از ديدگاهها و منافع گروههاي اجتماعي حامل آن است .با
ترکيب اين دو مجموعة تقابلي چهار گونة جهتگيري اديان مشخص ميشود -4 :عرفان
اينجهاني (هندوئيسم ،تائوئيسم ،کنفوسيوسيم) -5 ،عرفان آنجهاني (بوديسم ،تصوف)-9 ،
زهد اينجهاني (کالونيسم) -1 ،زهد آنجهاني (آئين کاتوليک ،اسالم ،يهود) .از اين چهار
جهتگيري تنها جهتگيري سوم است که طالب سروري بر طبيعت ،ديگر مردمان و
خويشتن 4است (باکاك .)410 :4909 ،به باور وبر بين اخالق پروتستاني به ويژه شاخه
کالويني آن و گسترش سرمايهداري رابطه علّي وجود دارد .زيرا مذهب پروتستان عنصري
مذهبي را وارد زندگي اقتصادي فرد مومن نمود که جمعآوري ثروت را نه عملي غيراخالقي
بلکه وظيفهاي مذهبي قلمداد نمود .پيدايش انديشه عقالني در اقتصاد به عنوان فراخوان يا
دعوتي مذهبي برخاسته از پروتستانيسم است که امور مادي زندگي را در يک چهارچوب
فراگير مذهبي قرار داده و رستگاري را امري عادي و دين را امري دنيوي تلقي مينمايد
(بشيريه .)494 :4911 ،کالونيسم بر سه نکته تأکيد داشت -4 :حمد و ستايش و تجليل و
تکريم خداوند  -5سرنوشت ،يعني باور به اين که سرنوشت فرد از زمان تولد او تعيين شده
است  -9انديشه کار کردن سخت و دشوار ،به مثابه رسالتي که از سوي خداوند بر دوش آنها
نهاده شده است .کار سخت به همراه رياضت کشي تنها اميد فرد مؤمن براي رستگاري و
قرار گرفتن در زمره برگزيدگان بود (عضدانلو .)495 :4988 ،اما اسالم و يهوديت در راه
پيشرفت خود به سوي رياضتکشي اين جهاني باز داشته شدند .بدان جهت که يهوديت به
گروه قومي مشخص و اسالم به جامعهاي سياسي مقيد ماندند .مسيحيت کاتوليک نيز از
حرکت بسوي زهد اينجهاني باز ماند .مذهب کاتوليک با ايجاد امکان آمرزش تکتک
گناهان ،برخالف مذهب پروتستان ،توجه به رستگاري کلي زندگي فرد نداشت .مذهب
4ـ منظور از سروري بر خويشتن ،مهار اميال لذتجو است.

دولتي کنفوسيوس نيز مخالف هرگونه تئوري رستگاري بود و چون اصوالً با جهان تضاد
نداشت ،راه حلي براي گريز از چنين تنشي ايجاد نکرد .مذهب کنفوسيوس نظريه عقالني
انطباق با جهان بود و نه مذهب سلطه عقالئي بر آن .به اين ترتيب از جهانپذيري مذهب
کنفوسيوس ،جهانگشايي اسالم ،جهانگريزي مذهب بودا و يا انتظارات مسيحايي يهوديت
راه به سوي کنترل بر جهان نبود .مذهب کنفوسيوس براي گسترش سرمايهداري عقالني
مناسب نبود ،زيرا نظم اجتماعي را جزئي از نظم کائنات و تغييرناپذير دانسته و با آن سازگار
است و منازعهاي ميان مذهب و دنيا نميبيند ( .)Weber, 1965در اسالم نيز زهد اينجهاني
وجود نداشت .اسالم در دوره مکه در درون انجمنهاي پنهاني بود و اين انجمنها ميل به
گريز از جهان داشتند .سپس در دوره مدينه به مذهب جنگجويان و رزمندگان عرب تبديل
شد ( .)Weber, 1978: 624با تقسيمبندي جهان به دو قسمت دارالحرب و داراالسالم،
اسالم در حقيقت مذهب قهرمانان اين جهاني و اخالق رزمندگان شد ( & Schluchter
 .)Huff,1999: 79گروه که تنها تفاوتشان با مسيحيان عصر جنگهاي صليبي فقدان
روح رياضتکشي و پرهيز جنسي بود .اسالم اوليه مستقيماً زهد و رياضتکشي اين جهاني و
رهبانيت آن جهاني را نفي کرد .رياضتکشي درويشان هم که بعدها پيدا شد اساساً با زهد
کالونيستي متفاوت بود (بشيريه )414 :4911 ،و به دليل عدم اعتقاد به تقدير ازلي و اميد به
تغيير سرنوشت از طريق جادو و دعا ،عقالنيت در رفتار مسلمين پديد نيامد ( Sudiki,
 .)2006: 200وبر اسالم را از جنبههاي متعدد ،قطب مخالف آيين پيوريتن ميداند .به نظر
او اسـالم بـه ويژه نسبت به زنان ،اشياء تـجملي و اموال ،روحيهاي کامالً لذتگـرايانه را
ميپذيرد .با توجه اخالق انعطافپذير قرآن ،در اسالم هيچ تعارضي بين احکام اخالقي و دنيا
وجود نداشت و در نتيجه هيچ اخالق رياضتکشانهاي که ناظر به سروري بر جهان باشد،
نميتوانست در اين دين پديد آيد (ترنر.)29 :4989 ،
مارکس و انگلس ،اين انديشه را مطرح کردند که در شرق ،آبوهوا و طبيعت
خاك ،بخصوص خط طوالني ممتد صحاري که از صحراي آفريقا از طريق عربستان ،ايران،
هندوستان و تاتارستان تا مرتفعترين فالت آسيايي امتداد مييابد ،باعث پيدايش سيستم
آبياري مصنوعي و نياز به يک ديوانساالري براي ادارة آن شد (آبراهاميان.)8 :4911 ،

اروپاييان اين حکومت را «استبداد شرقي» ناميدند و آن را مخالف جامعه آزادتري ميدانستند
که در محيطهايي به وجود ميآمد که باران بر زمينهاي همه شهروندان ميباريد و بنابراين
هيچ قدرت بيرونياي براي اداره منابع آب زمينها الزم نبود .از اين نظريه در چارچوب
ايدئولوژيهاي گوناگون درباره غيراروپاييان استفاده شده است؛ آسياييها اهل پيشرفت
نبودند ،چون جوامع آنها گرفتار استبداد شرقي بود .اروپاييان آزاد و بنابراين پيشرو و خالق
بودند (بالوت.)19 :4980 ،
وبر در چارچوب نظرية استبداد شرقي انواع سلطه را به پاتريمونيال ،کاريزماتيک و
قانوني -بروکراتيک تقسيم ميکند .از سلطه پاتريمونيال جهت پاسخگويي به الزامها و
ضروريات اجتماعات سياسي عمده ،در رژيمهاي خودکامه بزرگ آسيا[شرق] و بسياري از
رژيمهاي باستاني و قرون وسطايي استفاده شده است (بنديکس .)919 :4985 ،سلطان
پاتريمونيال ،استقالل بروکراسي ،ارتش ،اشراف و تجار را در هم ميشکند .به اين ترتيب
سلطه پاتريمونيال اصوالً با آزادي شهرها و پيدايش نظام حقوقي عقاليي و بالمآل ،رشد
سرمايهداري ،ناهماهنگ است .در شرق ،پادشاه در نتيجه نياز به آبراهها و جلوگيري از
حمالت بدويان به درّه رودها ،بر بروکراسي و ارتش سلطه پيدا کرد .عدم رشد طبقه اشراف
مستقل نيز موجب عدم وقوع مبارزات طبقاتي و تمرکز منازعات سياسي بر تصرف مناصب
ديواني گرديد (بشيريه .)419 :4911 ،برعکس ،ويژگي تاريخ سرمايهداري اروپا ،پيدايش
گروههاي مستقل پيشهوران و تجار در درون شهرهاي خودمختار بود .در حالي که شهر
فئودالي در غرب منسجم و مستقل بود ،شهر شرق پر از شکافهاي طايفهاي و قبيلهاي و
همواره در معرض دخالت پدرساالرانه بود (بنديکس .)84 :4985 ،شهر غربي برخالف شهر
شرقي روابط تجاري گستردهتر ،دادگاههاي خاص ،نهادهاي صنفي مستقل و استقالل نظامي
داشت و هواي آن انسان را آزاد ميکرد (وبر .)491 :4910 ،وبر در مورد چين ميگويد:
«شهرهاي چين هرگز به صورتي که در غرب شناخته شده است به استقالل سياسي دست
نيافتند .آنها منشوري نداشتند که در آنها بر امتيازهاي سياسي جماعتهاي شهري تصريح
شده باشد و بيشک در مقايسه با روستاها ،عواملي که خودگرداني آنها را تضمين کند کمتر
بود» (بنديکس .)442-441 :4985 ،پاتريمونياليسم شاخصة جوامع اسالمي نيز بود .در

جوامع اسالمي هم استخدام بردهها و مزدوران در ارتش ،ترفيع نورچشميها به مقام وزارت و
ديگر مقامهاي دربار ،فقدان طبقهاي منسجم از اشرافيت زميندار و فقدان نظام حقوقي مستقل
و شهرهاي خودگردان ،در درجه اول به نظام موروثي مربوط ميشدند .در واقع سلطانيسم،4
اصطالحي که وبر ابداع کرد و براي اشاره به حالت افراطي پاتريمونياليسم (نظام موروثي) به
کار برد ،برگرفته از جوامع اسالمي بود« :آنجا که اقتدار موروثي ،فارغ از محدوديتهاي
سنتي ،در درجه اول بر حيطه اراده مستبدانه تأکيد ميورزد« ،نظام سلطاني» ناميده ميشود»
(ترنر .)422 :4989 ،وبر در مقابل پاتريمونياليسم شرقي ،فئوداليسم غربي را قرار ميدهد.
وي به تبعيت از مارکس و انگلس ميگفت که جوامع شرقي فاقد فئوداليسم هستند .در
فئوداليسم اروپايي ،ارباب مالک زمين بود و عالوه بر آن به مثابه حاکم محلي با مردم رفتار
ميکرد .بدين ترتيب حق مالکيت ارباب زميندار با حق قلمرو او در مقام فرمانرواي محلي
وابسته به هم بود .اقطاع ،مايملک شخصي ،الينفک و غيرقابل واگذاري و تقسيمناپذير بود
که فرمانروا ميخواست با توجه به منافعش در حفظ قابليت توليدي کشاورزان ،به همين
شکل حفظ شود .عالوه بر اين ،اقطاعها يا موروثي بودند يا بعداً موروثي شدند به طوري که
در دوران متاخر قرون وسطي ،اقطاع غيرموروثي ،اقطاع درجه دوم تلقي ميشد .همة اينها در
تضاد شديد با تيولهاي اداري دولت پاتريمونيال قرار دارد .تيولهاي اداري شامل حقوق
مادامالعمري براي صاحب منصب مربوطه در ازاي خدمات واقعي يا مفروض او ميشد .درآمد
حاصل از تيول اداري متعلق به منصب اداري است نه متعلق به صاحب منصب به مثابة يک
شخص .او از عوايد تيول استفاده ميکند اما اين در آمد به طور کامل و مطلق به او تعلق
ندارد (بنديکس .)980 -988 :4985 ،بنابراين به نظر وبر ،نظام زمينداري در غرب مبتني بر
مالکيت خصوصي بود .و اين امر در گسترش فردگرايي ،اشرافيت مستقل و شهرهاي آزاد و
در نهايت ،سرمايهداري در اروپا و گسترش نيافتن آن در جاهاي ديگر مؤثر بود ( Weber,
 .)1951: 95- 99نوع ديگر سلطه ،سلطة عقالني است .از نظر وبر تنها جهان غربي ميتواند
يک نظام اقتدار عقالني -قانوني را بپروراند و تنها در همين جهان است که ميتوان رشد کامل
ديوانساالري نوين را يافت .در بقيه جهان نظامهاي اقتدار سنتي يا فرهمندانه حکمفرما است
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که عموماً از رشد نظام اقتدار عقالئي -قانوني و ديوانساالري جلوگيري ميکنند
(ريتزر .)91 :4909،بروکراسي برجستهترين نمونه سلطه قانوني و عقالني در نظر وبر است
(فروند .)511 :4915 ،از اين رو تمدن غربي بر همة تمدنهاي باستاني مزيت و برتري فني
دارد و امور را به صورتي منظم و سريع انجام ميدهد .توسعه اين عقالنيت نتيجه عوامل
بسياري بوده است که از آن جمله بايد به پيدايش نظام حقوق عقاليي ،اقتصاد پولي ،توسعه
امکانات ارتباطي و به ويژه تحول فکري به سمت عاليق دنيوي (در مذهب پروتستان) تأکيد
کرد (بشيريه .)14 :4988 ،به طور خالصه ،سلطه پاتريمونيال مختص جوامع شرقي است و
سلطه قانوني بوروکراتيک مختص جوامع غرب مدرن.
در مجموع ،برخالف نظر وبر رابطة چنداني ميان مذهب و موفقيت اقتصادي وجود ندارد.
يک قرن پيش ،تحت تاثير ماکس وبر ،بسياري ،موانع رشد سرمايهداري در شرق آسيا را
فرهنگهاي کنفوسيوسي ميدانستند .يک دهة پيش که شرق آسيا رونق ميگرفت ،محققان
با سروته کردن اين توجيه گفتند که فرهنگ کنفوسيوسي به ويژگيهايي تأکيد دارد که
براي رشد اقتصادي ضروري است(زکريا .)21 :4981 ،چين در سه دهة اخير سريعترين رشد
اقتصادي را تجربه کرده است .فقر چين تا زمان مائو هيچ ارتباطي با فرهنگ چين نداشت،
بلکه زائيده روش فاجعه آميزي بود که مائو براي ادارة اقتصاد و سياست برگزيد .رشد فعلي
چين نيز ارتباطي با ارزشهاي چيني يا تغييرات فرهنگ چيني ندارد (اوغلو ،4رابينسون،5
 .)05 :4909اين رشد حاصل دگرگوني اقتصادي انجام شده توسط اصالحات دنگ
شيائوپينگ و همپيمانانش بود که بعد از مرگ مائو سياستهاي اقتصادي سوسياليستي را
کنار گذاشتند .در اروپا ،گرچه کشورهاي هلند و انگلستان پروتستان نخستين کاميابهاي
اقتصادي عصر مدرن بودند ،اما فرانسه و ايتالياي کاتوليک طي نيم قرن گذشته سريعتر از
کشورهاي پروتستان رشد کردهاند .در خاورميانه مسلمان ،اين کشورها در ابتدا تحت سيطرة
امپراطوري عثماني بودند که راه توسعه آنها را عميقاً در جهت معکوس شکل داده بود .بعد
از فروپاشي عثماني ،امپراطوريهاي استعماري انگلستان و فرانسه کشورهاي خاورميانه را در
خود مستحيل کردند و بار ديگر امکان توسعه را از آنها گرفتند .اين کشورها پس از
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استقالل نيز ،با ايجاد نظامهاي اقتدارگرا و فاقد نهادهاي سياسي و اقتصادي که الزمة
کاميابيهاي اقتصادياند ،راه دوران استعمار را در پيش گرفتند .بنابراين نسبت دادن فقر در
خاورميانه مسلمان به اسالم بيپايه است (اوغلو ،رابينسون.)80-09 :4909 ،

محيط زيست :نظرية جبرگراي محيطزيستگرايي اروپايي نقشي اساسي در روايت اروپامحور
از تاريخ ايفا کرده است .محيط زيستگرايي اروپايي تأکيد بر اين دارد که محيط زيست
طبيعي اروپا برتر از محيط زيست ديگر بخشهاي جهان است ،به اين معنا که اين محيط
زيست ،اروپاييان را به پيشرفت بيشتر و سريعتر از بخشهايي از جهان رهمنون شده است
که محيطزيستهايي به ظاهر کم ارزشتر دارند .استدالل داياموند از اين نوع است (بالوت،
 .)514 :4988داياموند متولد  4091در اياالت متحده ،زيستشناس تکاملباور ،فيزيولوژيست
و جغرافيدان زيستي است .وي مولف آثار مهمي است که در آنها انسانشناسي،
زيستشناسي ،زبانشناسي ،ژنتيک و تاريخ درهم آميخته شده است .اسلحه ،ميکروب و
فوالد 4معروفترين اثر وي به شمار ميرود و تمرکز اين مقاله بر اين کتاب قرار دارد.
داياموند در اين کتاب با رد نظريههاي تاکنون مطرح شده حاضر دربارة نابرابري جهاني،
منجمله نظريههاي فرهنگمحور ،ميکوشد تا علت تفاوت مردمان جهان در ثروت و قدرت
را بر اساس متغير جغرافيا توضيح دهد (اوغلو ،رابينسون .)10 :4909 ،به اعتقاد داياموند
مجموعهاي از علل ضروري (نزديک) ،شامل تفنگهاي اروپايي ،بيماريهاي عفوني ،ابزار
فوالدي و فرآوردههاي ساخته شده ،امکان سلطه اوراسياييها بر قارههاي ديگر را فراهم
آوردند ،اما علتي غايي (دور) وجود داشت که باعث شد بهجاي ساير قارهها ،اروسياييها به
اين علل نزديک دست پيدا کنند .اين علت غايي محيط طبيعي است .به عقيده وي ،فرآوري
غذا به شيوه غيرمستقيم پيشنياز توسعه تفنگ ،ميکروب و فوالد به شمار ميآيد و گوناگوني
جغرافيايي در روي آوردن يا نياوردن مردمان قارههاي مختلف به کشاورزي و گلهداري نقش
دارد و سرنوشت بعدي آنها را رقم ميزند (داياموند .)441 :4989 ،در قارههايي که گياهان و
حيوانات بزرگ وحشي ،اما قابل اهلي شدن وجود داشت ،مردمان آن زودتر از ديگران
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توانستند به امر فرآوري غذا بپردازند و سپس جوامعي را که هنوز در مرحله شکارچي-
گردآورنده غذا باقي مانده بودند نابود سازند.
انسانها در زمانها و مکانهاي متفاوتي به فرآوري غذا روي آوردند .در برخي مناطق
فرآوري غذا زودتر از ساير مناطق و به طور مستقل رخ داد و برخي از مناطق نيز فراوري غذا
را به وسيله اشاعه از ديگران آموختند .در بعضي مناطق ديگر نيز فرآوري غذا هيچگاه رخ
نداد .فقط پنچ منطقه وجود دارد که در آن روند اهلي کردن گياهان و حيوانات ،پيش از ورود
گياه يا حيوان از ديگر مناطق ،به طور مستقل انجام شد .اين مناطق عبارتند از جنوب غربي
آسيا که به آن هالل خصيب 4ميگويند ،چين ،آمريکاي ميانه ،نواحي کوهستاني آند در
آمريکاي جنوبي و احتماالً حوزه رودخانه آمازون که جزو توابع آن است و همچنين شرق
اياالت متحده آمريکا (داياموند .)499 :4989 ،به نظر داياموند در ميان اين مناطق ،هالل
خصيب اهميت زيادي دارد .زيرا نسبت به ساير مناطق داراي برتري محيطي بود« :از
برتريهاي هالل خصيب ،قرار گرفتن در منطقهاي با آبوهواي مديترانهاي بود .اين نوع
آبوهوا به گياهان سه مزيت ميبخشيد .نخست در اين آبوهوا گونههاي گياهاي انتخاب
ميشوند که ميتوانند در فصل خشک و بلند به حيات خود ادامه دهند و با آغاز دوباره باران،
به سرعت رشد خود را از سر گيرند .بسياري از گياهان هالل خصيب ،بخصوص گونههاي
غالت و حبوبات به شيوهاي سازگاري يافتهاند که آنها را براي انسانها سودمند ميسازد.
اين گياهان يک ساله هستند ،يعني گياه در فصل خشک کامالً خـشک ميشود و از بين
ميرود .اين گياهان بيشتر انرژي خود را در راه توليد دانههاي بزرگ که قابل خوردن هستند
به کار ميگيرند .و انرژي کمي را براي ايجاد چوبهاي غيرخوردني يا ساقههاي اليافدار،
مانند تنه درختان و بوتهها هدر ميدهند .اين گياهان شش محصول کشاورزي از مجموع
دوازده محصول جهان امروزي را تشکيل ميدهند .دوم ،نياکان وحشي بسياري از محصوالت
کشاورزي هالل خصيب از پيش به اندازه فراوان و بسيار بارور بودند و پهنههاي گستردهاي
را شکل ميدادند ،به گونهاي که ارزش آنها براي شکارچي -گردآورندگان غذا آشکار بود.
اين امر اهلي کردن اين گياهان مانند گندم و جو را بسيار ساده کرده بود .در مقابل گندم و
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جو هالل خصيب ،که به آساني اهلي ميشد ،ذرت ،که محصول اصلي دنياي نوين بود ،قرار
داشت .اين گياه براي اهلي شدن نيازمند تغييرات فاحشي در ساختمان گياه بود .به همين
علت چندين هزار سال طول کشيد تا روند اهلي شدن را طي کند .همچنين اين گياه ارزش
غذايي پايينتري نسبت به گندم و جو آسياي غربي داشت .اين امر عاملي درخور توجه در
پيشرفتهاي گوناگون جوامع انساني دنياي نوين و اوراسياست .سوم ،مجموعه گياه هالل
خصيب درصد بااليي از دوجنسيهاي «خودبارور» را دارا بود .اين امر به نفع کشاورزان بود،
زيرا شيوه زادوولد گياهان را براي آنها راحت و بيدردسر ميساخت .در نتيجه مردمان هـالل
خصيب گـياهان محلي را بسيار زودتر اهلي کردند .همچنين آنها گونههاي بيشتر ،بارورتر و
با ارزشتر و مجموعه گستردهتري از انواع محصوالت کشاورزي را اهلي کردند ،فرآوري غذا
را به شدت توسعه دادند و جمعيتهاي انساني متراکم را با سرعت بيشتر پديد آوردند .در
نتيجه ،اين مردمان با فناوري پيشرفتهتر ،ساختار سياسي پيچيدهتر و بيماريهاي همهگير
بيشتري که به ديگر مردمان سرايت ميکند ،به جهان امروزي گام نهادند» (داياموند:4989،
.)541 -481
داياموند بر اين اساس برخورد ميان قاره اروپا و آمريکا در سالهاي پس از  4105را که
طي آن ،بوميان آمريکا نابود شدند ،مورد بررسي قرار داده و علت شکست بوميان آمريکا از
اروپاييها را به نابرابري دو قاره در عوامل دور و عوامل نزديک نسبت ميدهد« :اصليترين
عامل ،تفاوت در دسترسي به گياهان و حيوانات قابل اهلي شدن است .سيزده مورد از
پستانداران قابل اهلي شدن در اوراسيا قرار داشتند و تنها يک مورد از آنها در آمريکا بود .به
اين علت که پستانداران قاره آمريکا در آخرين دوره يخبندان نابود شده بودند .اين امر منجر
به تفاوتهاي زيادي شده بود .اين حيوانات امکانات برتري براي اوراسياييها به لحاظ منبع
غذايي ،حملونقل ،توان نظامي ،تامين کود و شخمزني زمين و کشاورزي نسبت به ساکنان
آمريکايي فراهم ميکردند .کشاورزي امريکا نيز به چند لحاظ فقيرتر از کشاورزي اوراسيا
بود .نخست ،در آمريکا وابستگي گستردهاي به ذرت که به لحاظ پروتئيني فقير است وجود
داشت ،در حالي که در اوراسيا غالت گوناگون و غني از پروتئين در دسترس قرار داشت.
دوم ،در آمريکا دانهها با دست و تک تک کاشته ميشدند ،درحالي که در اوراسيا بذرافشاني

در مقياسي وسـيع صورت ميگرفت .سوم ،در آمريکا ،زيرو رو کردن خاك با دست انجام
ميگرفت ،درحاليکه در اوراسيا حيوانات عمل شخمزدن را انجام ميدادند و همين امر
شخص را قادر ميساخت تا منطقه بزرگتري را به زير کشت ببرد .همچنين امکان کاشت
در خاكهاي بارور اما سفت و سخت و کلوخزار (مانند خاكهاي گريتپلينز در آمريکاي
شمالي) را که زير و رو کردن آنها با دست ممکن نيست را فراهم ميکرد .چهارم و پنجم،
در آمريکا کود حيواني براي افزايش باروري خاك وجود نداشت و تکيه بر قدرت عضالت
انسان بود ،در حالي که در اوراسيا نيروي حيواني را براي کارهاي کشاورزي مانند خرمن
کوبي ،خرد کردن دانهها و آبياري به کار ميگرفتند» (داياموند .)505 :4989 ،بنابر اين
اکثريت ساکنان ارواسيا را جوامع کشاورز و دامدار تشکيل ميدادند ،در حالي که اکثريت
ساکنان آمريکا شکارچي -گردآورده غذا بودند.
عامل بعدي ،تفاوت دو قاره در برخورداري از عوامل نزديک است .به نظر داياموند «در
حالي که اروپاييان داراي ساختار سياسي متمرکز ،سالحهاي فوالدي و آتشين ،ميکروبهاي
مرگبار ،حيوانات جنگي مثل اسب ،نظام نوشتاري و نيروهاي متخص مانند سربازان حرفهاي
و صنعتگران بودند ،بوميان آمريکايي از داشتن هر يک از اين موارد بيبهره بودند .سالحهاي
آنها از سنگ و چوب بود ،اسب جنگي در اختيار نداشتند ،ميکروبهاي کشندهاي نداشتند که
اروپاييها را از پا درآورد و از نظام نوشتاري براي ثبت اطالعات دقيق بهرهمند نبودند .از
ميان اين عوامل نزديک ،ميکروبها ارتباط مستقيمتري با فرآوري غذا دارند .بيماريهاي
عفوني به طور مرتب در جوامع پرجمعيت اوراسيا ديده ميشدند (به علت همزيستي با
حيوانات اهلي شده) .از اين رو اهالي اوراسيا در برابر آنها ايمني يا مقاومت ژنتيکي کسب
کردند .اين بيماريها مرگبارترين قاتالن انسانها در طول تاريخ محسوب ميشوند ،مانند
آبله ،سرخک ،آنفلوانزا ،طاعون ،سل ،تيفوس ،وبا ،ماالريا و  . ...در برابر اين فهرست هولناك،
تنها بيماري عفوني جمعيتياي که ميتوان با قاطعيت به جوامع بومي آمريکا در پيش از
روزگار کريستف کلمب نسبت داد ،تريپانوماي غيرسفيليسي است .هنگام برخورد ميان
اروپاييان و آمريکاييها اين ميکروبها نقش چشمگيري در پيروزي اروپاييان داشتند .به
طوري که نود و پنج درصد بوميان آمريکا را به کام مرگ فرستادند .بوميان آمريکا در برابر

اين ميکروبها آسيبپذير بودند ،زيرا که نياکان اصلي اين ميکروبها يعني حيوانات بزرگ
اهلي را نداشتند ،تا با همزيستي با آنها به مرور زمان ،مقاومت ژنتيکي کسب کنند».
داياموند ،سپس به بررسي علت برتري برخي جوامع و عقب افتادگي برخي ديگر در
درون اوراسيا ميپردازد .چرا در اوراسيا ،جوامع اروپايي و نه جوامع هالل خصيب يا چين و
هندوستان ،تبديل به قدرت غالب سياسي و اقتصادي جهان امروز شدند؟ داياموند ميگويد،
مجموعهاي از علل نزديک مانند تکامل طبقه بازرگان ،نظام سرمايهداري ،امنيت و حفاظت
حقوق مخترعان[ماليکت خصوصي] ،پا نگرفتن حاکمان مستبد با مالياتهاي کمرشکنشان
و نيز سنت يوناني -يهودي -مسيحي به لحاظ اهميتدهي به تحقيق تجربي ،در پيشي
جستن اروپاييان نقش داشتند .اما چرا اين عوامل نزديک در هالل خصيب يا چين به وجود
نيامد؟ (داياموند .)219 :4989 ،داياموند پاسخ را بر جغرافيا متمرکز ميکند ( Macnill,
 .)2007: 7به بيان داياموند ،منطقه هالل خصيب زماني که پيشگامي اوليه خود در تمرکز
حيوانات و گياهان وحشي قابل اهلي شدن در محل و دسترسي ساده به اين منابع را از دست
داد ،هيچگونه برتري جغرافيايي ديگري نداشت .مناطق وسيعي از هالل خصيب گذشته،
امروزه بياباني ،نيمه بياباني ،با استپ ،زمينهاي فرسوده يا نمکزار و نامناسب براي کشاورزي
هستند ( .)Walton, 2006: 9جوامع هالل خصيب و شرق مديترانه از اقبال خوبي برخوردار
نبودند که از نظر بومشناسي در محيطي شکننده شکل گرفتند .اين جوامع با نابود ساختن
پايه منابع حاصلخيز خود ،در واقع دست به خودکشي محيطي زدند .در مقابل اروپاي شمالي
و غربي دچار اين سرنوشت نشدند .خوش اقبالي اروپا از اين جهت بود که در محيطي مقاومتر
با ميزان بارندگي باال قرار داشت .به گونهاي که پوشش گياه به سرعت از نو رويش ميکرد.
بيشتر منطقه اروپاي غربي و شمالي هنوز تا به امروز ،يعني هفت هزار سال پس از ورود
فرآوري غذا ،قادر به حفظ کشاورزي بسيار پربار در مقياسي وسيع است .در عمل اروپا،
محصوالت کشاورزي ،چارپايان اهلي ،فناوري ،و نظامهاي نوشتاري خود را از هالل خصيب
اخذ کرده بود (داياموند.)212 ،4989 ،
در مورد چين ،داياموند ميگويد که ،در چين فرآوري غذا کم و بيش همزمان با هالل
خصيب آغاز گشت .گوناگوني محيطي بسياري از شمال تا جنوب چين و از منطقه ساحلي تا

کوهستانهاي بلند فالت تبت به چشم ميخورد و همين امر در پيدايي مجموعهاي متنوع از
محصوالت کشاورزي ،حيوانات و فناوري نقش مهمي داشت .اين برتريها و پيشگاميها،
چين را در سدههاي ميانه قادر ساخت تا سکان فناوري جهان را به دست خود گيرد .در
فهرست طوالني فناوريهاي چين ،چدن ،قطبنما ،باروت ،کاغذ ،فن چاپ و بسياري
فناوريهاي ديگر قرار دارند .همچنين چين از نظر قدرت سياسي جهان ،دريانوردي و تسلط
بر درياها پيشتاز بود .در اوايل سده پانزدهم ميالدي ،چين ناوگانهاي بسيار گرانبهاي خود را
که هر يک صدها کشتي به بزرگي  4599متر با  58999خدمه را در خود جاي ميدادند،
روانه اقيانوس هند کرد .و آنها تا سواحل شرقي افريقا پيش رفتند .اين رويداد دهها سال
پيش از عبور کريستف کلمب با سه کشتي کوچک خود از عرض اقيانوس اطلس و فرود
آمدن او به ساحل شرقي قارههاي آمريکا بود .پس چرا چينيها به جاي اروپاييان به قاره
آمريکا نرفتند؟ (داياموند.)122 :4989 ،
به نظر داياموند ،افول چين در دريانوردي و ساير فنآوريها تحت تأثير علت واحد
يکپارچگي سياسي بود .با وقوع جنگ قدرت ميان دو جناح در دربار چين و پيروزي جناح
مخالف دريانوردي ،با فرماني از جانب امپراطوري ،دريانوردي متوقف شد و کارخانههاي
کشتيسازي ويران گرديد .در مقابل اين ،يکپارچگي ،تجربه اروپاي غيريکپارچه در
دريانوردي قرار دارد .کريستف کلمب براي تهيه کشتي جهت عمليات اکتشافي خود به سوي
غرب ،از چهار پادشاه تقاضاي حمايت کرد ،اما با مخالفت روبرو شد .و در نهايت در پنجمين
تـالش خـود توانست موافقت پادشاه اسپانيا را کسب کند .ايـن موفقيتِ کلمب ناشي از
پارهپارهگي اروپا بود ( .)Mcnill, 2007: 5داياموند به برتريهاي جغرافيايي اروپا نسبت به
موقعيت جغرافيايي فروتر اشاره مـيکند« :در اروپا خط ساحلي به شـدت دندانهدار با پنج
شبهجزيره بزرگ به چشم ميخورد که در انزواي خود به جزاير نزديک ميشوند و در هريک
از آنها زبانها ،گروههاي قومي و دولتهاي مستقلي تکامل پيدا کردند ،مانند يونان ،ايتاليا،
ايبريا ،دانمارك و نروژ/سوئد .خط ساحلي چين صافتر است و فقط شبهجزيره کره اهميت
جداگانهاي را به دست آورد ...اروپا به دليل وجود کوهستانهاي مرتفع (آلپ ،پيرنه ،کارپات و
کوهستانهاي مرز نروژ) به واحدهاي مستقل سياسي ،سياسي ،قومي و زباني تجزيه شده

است .اما کوهستانهاي چين در شرق فالت تبت ،موانع کمتري را به وجود ميآورد .قلب
سرزمين چين از شرق به غرب به علت وجود دو نظام رودخانهاي قابل کشتيراني در درههاي
پربار و آبرفتي (رودهاي يانگتسه و زرد) به هم پيوند ميخورند .همچنين شمال و جنوب
چين به علت ارتباطات آسان ميان اين دو نظام رودخانهاي (که از طريق راههاي آبي به هم
وصل ميشوند) به هم پيوستهاند .در نتيجه دو منطقه بزرگ و اصلي از نظر جغرافيايي با
حاصلخيزي بسيار ،خيلي زود ،بر چين غالب شدند .اين دو منطقه چندان از هم جدا نبودهاند
و در نهايت به صورت يک مرکزيت واحد در آمدند .دو رودخانه بزرگ اروپا ،راين و دانوب،
کوچکتر و بخشهاي کمتري از اروپا را به هم متصل ميکنند .اروپا ،مناطق اصلي کوچک
و پراکندهاي دارد که هر يک از آنها ،جايگاه حکومتهاي مستقل و متناوب بودهاند .اروپا
همواره در برابر فاتحان مصممي چون شارلماني ،ناپلئون و هتلر براي يکپارچگي مقاومت
کرده است» (داياموند .)210 :4989 ،درحاليکه چين به واسطه شرايط جغرافيايياش تبديل
به يک امپراطوري استبدادي شد .طبق استدالل داياموند در اين امپراطوري چون تنها يک
دولت وجود دارد ،کسي نمي تواند براي گزير از سرکوب به دولتي ديگر مهاجرت کند  ،اقتصاد
به صورت متمرکز اداره ميشود و خبري از آزادي نيست ،فردگرايي کمتر توسعه يافته و
انگيزه اختراع و نوآوري به خاطر کنترل سياسي ضعيف است و بازارهاي آزاد و نظام سياسي
دموکراتيک توسعه نمييابد .اين پيامدهاي زيانبار يکپارچگي ،حدود پانصد سال قبل موجب
عقبماندگي چين از اروپا شد (بالوت.)511 :4980 ،
در مجموع ،استدالل جغرافيامحور داياموند ،ضمن ناديده گرفتن نقش استعمار بين
سالهاي  4299تا  4899بهعنوان علت بنيادي پيشرفت اروپا و عقبماندگي سايرين ،تقدير
اروپا را رشد و تقدير ساير نقاط جهان را عقبماندگي ميداند ،زيرا جغرافيا اساساً تغييرناپذير
است .اما توسعه اقتصادي کشورهاي شرق آسيا فرضية جبرگرايي زيستمحيطي را بياعتبار
ميسازد .اين ادعاي داياموند که يکپارچگي جغرافيايي عامل شکلگيري استبداد و در نتيجه
مانعي براي توسعه است ،همواره درست نيست ،بلکه ميتواند عامل رشد نيز باشد .مانع يا
عامل توسعه بودن يکپارچگي جغرافيايي بستگي به تصميم نخبگان حاکم دارد .سياستهاي
اقتصادي اشـتباه مائو ،رهبر انقالب کمونيستي  4010چين ،زماني به واسطه حکومت بر کل

چين ،توانسته بود به مدت سه دهه ،چين را از مسير پيشرفت منحرف کند مطابق با استدالل
داياموند ،و در اين دوره يکپارچگي به عنوان مانع رشد عمل کرد .اما از اواسط دهة هفتاد به
بعد ،دنگ شيائوپينک ،رهبر جديد چين ،با انتقاد از سياستهاي گذشته ،دست به
سياستهاي توسعهگرايانه زد و با انجام اصالحات اقتصادي بازارگرا ،توانست در مدت کوتاه
کشور را به يکي از قدرتهاي اقتصادي سرمايهدارانه تبديل کند .در اينجا يکپارچگي
جغرافيايي کمک کرد تا وي بتواند تصميمات خود را در سراسر سرزمينش به اجرا بگذارد.
پس از آن ساير کشورهاي شرق آسيا با الگوگيري از مدل اقتدارگرايانة توسعه چيني ،موفق
به توسعه اقتصادي شدند .در همين زمان ،تالش کشورهاي اروپايي براي وحدت اروپا در
قالب اتحاديه ،با هدف توانايي رقابت سياسي -اقتصادي با آمريکا و چين ،به واسطة
پراکندگي جغرافيايي ،تاکنون ناکام بوده است.

تاريخنگاري اروپامحور با هدف توضيح علل دستيابي تمدن غرب به ثروت و قدرت و به
اصطالح توسعه و پيشرفت مورد نگارش قرار گرفت و براي اين منظور ساير تمدنها را به
خدمت گرفت .در اين مطالعه غرب با صفات مثبت و برتري چون عقالنيت ،تحول ،پيشرفت،
قدرت و مناطق ديگر با صفات منفياي چون جهل ،عدم تحول ،تاريکانديشي،
عقبماندگي ،فقير و  ...توصيف شدند .در اين پژوهش آثار دو تاريخدان مهم اروپامحور مورد
بررسي قرار گرفت .ماکس وبر با هدف توضيح آنچه که منحصربه غرب ميناميد يعني
عقالنيت ،دست به مطالعهاي تطبيقي بين تمدنها زد .وبر از دو نظريه محيط زيست برتر و
فرهنگ برتر در توجيه برتري غرب استفاده کرد .فئوداليسم و آيين پروتستان در غرب زمينه
تحول غرب به سوي عقالنيت را فراهم آورند و برعکس استبداد شرقي و اديان شرقي،
تمدنهاي شرقي را از حرکت به سمت عقالنيت بازداشتند .جارد داياموند نيز در توجيه
نابرابري غرب و سايرين در قدرت و ثروت بر روي جغرافيا متمرکز شده و محيط زيست برتر
اروپا را علت اصلي اين نابرابري تلقي مينمايد .اين نوع تاريخنگاري با تلقي تمدن غرب به
منزله اوج پيشرفت بشري دو کارکرد مهم دارد :نخست به لحاظ ارزشي هويت اين تمدن را
بر ساير هويتهاي تمدني برتري ميبخشد و دوم به آشفتگي مسير تاريخ که ناشي از خروج

تبيين دينمحور مسيحيت در مورد آغاز و پايان آن در عصر روشنگري است نظمي دوباره
ميدهد.
همانگونه که ليوتار اشاره کرده است ويژگي فراروايتها بياعتبار شدن آنهاست .بر اين
مبنا نظريههاي چهارگانة فرهنگ برتر ،نژاد برتر ،محيط زيست برتر و دين برتر که در روايت
اروپامحور از تاريخ مورد استفاده قرار ميگيرند به مثابه فراروايت اعتبار خود را از دست
دادهاند .امروزه سه کشور از چهار کشوري که داراي بزرگترين اقتصاد در جهان هستند
غيرغربي هستند .ژاپن ،چين و هند از حوزه تمدني شرق در کنار امريکا از حوزه تمدني غرب.
قدرت چين و هند بهترين نمونه براي نشان دادن اين بياعتباري است .براي مدتهاي
طوالني انديشمندان غربي تحت تاثير آراء ماکس وبر فرهنگ اين دو کشور را عامل عقب
افتادگي آنها در قياس با غرب ميدانستند ،اما امروزه به واسطه رشد اقتصادي قابل توجه
چين و ظهور آن به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان ،انديشمندان با تحسين به فرهنگ
اين کشور نگاه ميکنند و آيين کنفوسيوس را براي توضيح اين رشد مورد کنکاش قرار
ميدهند .کنفوسيانيسم در ابتدا آييني نامطلوب براي رشد محسوب ميشد ،اما امروزه مطلوب
تلقي ميشود .اين استدالل در مورد هند و بودايسم نيز صادق است .همچنين تجربه توسعه
اين کشورها فرضيه جبرگرايانه داياموند در مورد تأثير تعيينکننده محيط زيست برتر اروپا را
در پيشي گرفتن از تمدن کنفوسيوسي که داراي محيط زيست فروتري است ،ابطال ميکند.
عجم اوغلو و رابينسون براي اشاره به بياعتباري نظريههاي فرهنگمحور و جغرافيامحور در
توضيح داليل شکست و پيروزي کشورها در کسب ثروت و قدرت عنوان مناسبي را به کار
بردهاند« :نظريههايي که کار نميکنند».

 ،مقدمهاي بر نظريه فيلم
ـ استم ،رابرت ()4989
(مجموعه مقاالت) به کوشش احسان نوروزي ،تهران ،انتشارات سوره مهر ،چاپ اول.
ـ استنفورد ،مايکل ()4985
ـ امين ،سمير ()4980
تهران :نشر علم.

 ،ترجمه احمد گل محمدي ،چاپ اول ،تهران :نشر ني.

؛

 ،ترجمه موسي عنبري ،چاپ اول،
 ،ترجمة سهال ترابي ،تهران :نشر شيرازه.

ـ آبراهاميان ،يرواند ()4911
ـ باکاك ،رابرت ()4909

 ،ترجمة محمود متحد و ديگران ،تهران :نشر
آگه.
ـ بشيريه ،حسين ()4981
تهران :نشر ني.

؛ نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي ،چاپ هفدهم،

ـ بشيريه ،حسين ( )4911مباني جامعه شناسي مذهبي ماکس وبر،
بهمن ،دوره  ،59صص .411 -450
ـ بالوت ،جيمز ام ()4980
موسسه انتشارات اميرکبير.
ـ بنديکس ،راينهارد ()4985
هرمس.

،

 ،ترجمه ارسطو ميراني؛ بهان رفعتي ،چاپ اول ،تهران:
 ،ترجمه محمود رامبد ،چاپ اول ،تهران :انتشارات

ـ ترنر ،اس .برايان ()4981
محمدعلي محمدي ،چاپ اول ،تهران :نشر ياد آوران.
ـ ترنر ،اس .برايان ()4989
دانشگاه.

 ،ترجمه حسين بستان و همکاران ،چاپ اول ،قم :پژوهشکده حوزه و

ـ داياموند ،جرد ()4989
اول ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ـ رودي ،فائزه ()4980

ترجمه

 ،ترجمه سوسن سليمزاده ،چاپ

؛ از باستان تا پست مدرن ،چاپ اول ،تهران :نشر علم.

 ،ترجمه محسن ثالثي ،چاپ هفدهم ،تهران :نشر

ـ ريتزر ،جورج ()4909
علمي.

ـ زائري ،قاسم ( )4981ادوارد سعيد؛ شرقشناسي ،ضد شرقشناسي و شرقشناسي وارونه،
شماره سيوهفتم ،پاييز  ،4981صص .199-914
ـ زکريا ،فريد ()4981
انتشارات طرح نو.
ـ سعيد ،ادوارد ()4911
ـ شاهميري ،آزاده ()4988

،

 ،ترجمة اميرحسين نوروزي ،تهران:
 ،ترجمه عبدالرحيم گواه ،چاپ دوم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 ،چاپ اول ،تهران :نشر علم.

؛ پيدايش عقالنيت غربي از ديدگاه ماکس وبر ،ترجمه يداهلل
ـ شلوختر ،ولفگانگ ()4910
موقن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات هرمس.
 ،ترجمة پويا جبل عاملي و

ـ عجم اوغلو ،دارون .رابينسون ،جيمز ()4909
محمدرضا فرهاديپور ،تهران :انتشارات دنياي اقتصاد.

ـ عضدانلو ،حميد ( )4988ماکس وبر و عقالنيت مدرن ،فصل

 ،فروردين و

ارديبهشت ،شماره  ،519 -520صص .459 – 499
ـ فروند ،ژولين ()4915
نيکان.
ـ کچويان ،حسين ()4980
اميرکبير.
ـ لش ،اسکات ()4989

 ،ترجمه عبدالحسين نيک گهر  ،چاپ اول ،تهران ،نشر
؛ حقيقتهاي متضاد ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
 ،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران :نشر مرکز.

ـ ليوتار ،ژان فرانسوا ()4989
اول ،تهران :نشر گام نو.

 ،ترجمه حسينعلي نوذري ،چاپ

ـ نوذري ،حسينعلي ()4910
انتشارات نقش جهان.

 ،چاپ اول ،تهران:

ـ وبر ،ماکس ()4988
انتشارات سمت.

 ،ترجمه عبدالمعبود انصاري ،چاپ چهارم ،تهران:

 شرکت شهامي: تهران، چاپ اول، ترجمه شيوا(منصوره)کاوياني،

)4910(  ماکس،ـ وبر
.انتشار

، برم گيبن. استوارت، مندرج در هال، ترجمه محمود متحد و همکاران،
)4909(  استوارت،ـ هال
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