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 د کرد. در چارچوب علميرا تول« يگريد»و « غرب»گفتمان  يهاپنداشتشياز پ ياريبس يروشنگر

د که يخ ارائه گردياز تار ييها تيداشت، روا يشه در مفروضات روشنگريکه ر ينوظهور ياجتماع
شد و  يفته مت و تحول در نظر گري، عقالنيشرفت اجتماعياس پينمونه و مق «غرب»آن  يط
ن ادعا که آثار ين پژوهش با اين مبنا ايو ضد هر آنچه که غرب مظهر آن بود. بر ا ينف« يگريد»

ک است، تالش کرده است تا يدئولوژيا يريسوگ ينة توسعه دارايدر زم يخدانان مهم غربيتار
ه ين فرضين پژوهش بر ايرا نشان دهد. ا يانسان غرب يک برايدئولوژيا يرين سوگيا يکارکردها

دو کارکرد مهم بوده  يدوگانه، دارا يبر مقوالت ارزش يمبتن يخ روشنگرياستوار است که فلسفه تار
نکه به يکند و دوم ا ين را برطرف مياب ديمدرن در غ يزندگ ياز به معنادارسازياست. نخست، ن

ن راستا آثار يا کند. در يم ييدأترا  يتمدن يهاتير هوينسبت به سا يت غربيهو يبرتر يلحاظ ارزش
 يموند با هدف آشکارساز9يو جارد دا 5ماکس وبر يعني يرگذار غربيثأخدان مهم و تيدو تار

ن يا ياعتبار يها مورد مطالعه قرار گرفته و تالش شده است تا ب اروپامحور موجود در آن يها تيروا
قادي، به توصيف و تحليل اين پژوهش از نوع کيفي بوده، و با رويکردي انت ها نشان داده شود. تيروا

 متون منتخب پرداخته است.

 .دانش روايي، قدرت، مدرنيته، ي، اروپامحوريروشنگر: 
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متفکران روشنگري معتقد بودند که فقط يک راه به سوي تمدن و توسعه اجتماعي وجود 
و جاي  هشدبندي س رتبهتر بر روي يک مقيادارد و تمام جوامع دير يا زود، باالتر يا پايين

به ويژگي علوم  ،برداري شده بودايده مالك عام پيشرفت که از غرب الگو گيرند.مي
اجتماعي جديد تبديل شد که روشنگري زاينده آن بود. علم االجتماع روشنگري بسياري از 

 هاي گفتمان غرب و بقيه را در خود توليد کرد. روشنگري زبانيها و کليشهپيش پنداشت
پيشرفت، تمدن،  ،نخستين بار در آن تعريف شد. در گفتمان روشنگري« مدرنيته»آفريد که 

ها به گرفت، با وجود اين، همه اينعقالنيت و تحول غربي بود که مورد ستايش قرار مي
در مقابل هاي با فرهنگ ملت»و « اصيل در مقابل وحشي نااصيل» هاي گفتمانيصورت

ن است که يپژوهش حاضر ا ين اساس، مدعاي. بر اداشت بستگي« فرهنگبي هايملت
است که توسط  ييهااز کتاب ياريخ غرب که آثارشان مرجع بسيپردازان مهم تار هينظر

 يرين سوگيک است و ايدئولوژيا يريسوگ يد، دارايآير درميتحر هشناسان به رشت جامعه
ن جهت، پژوهش حاضر در ياز ا. 4گردديناً تکرار ميز عيگر نيد يهاک در کتابيدئولوژيا

 ييک چه کارکردهايدئولوژيا يرين سوگين مساله است که ايا يبرا ياتيافتن فرضيصدد 
شناسان به مفهوم اخص دارد. بر  خدانان و جامعهيتار ياعم و برا يبه معنا يانسان غرب يبرا

فراواني به  اموند که ارجاعاتيماکس وبر و جرد دا يعني يخدان مهم غربين اساس، دو تاريا
به  يشان بتوان پاسخيهاهيدرون سا ياند، تا با بررس، انتخاب شدهگيردآثار آنها صورت مي

 ،اند قرار گرفته ين دو دانشمند در کنار هم مورد بررسينکه ايل ايپژوهش داد. دل يسوال اصل
 ماندگي عقبغرب و  پيشرفتهر دو مشترك است: علل  ينست که هدف مطالعاتيانخست 

ا را مورد ياموند صرفاً جغرافيو دا ا يله وبر فرهنگ و جغرافأن مسيپاسخ به ا ي. برارانديگ
خران است و أدهند. دوم اينکه، اولي جزء متفکران کالسيک و دومي جزء مت ر ميقرا يواکاو

 گي را آشکار ساخت. توان عنصر تداوم انديشه از اين طريق مي

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



 
 
 

  

 

  

 

 ييت، عقل/ جنون و توسعه/ عدم توسعه چه کارکردهاين/بدوتمد يمقوالت دوگانه ارزش
به مفهوم اخص کلمه  يشناسان غرب جامعه يبه مفهوم اعم کلمه و برا يانسان غرب يبرا

 دارد؟

 

از به ين ، پاسخي است بهدوگانه يبر مقوالت ارزش يمبتن يخ روشنگريفلسفه تار -4
 داد.يرا پاسخ م نياب ديمدرن در غ يزندگ يمعنادارساز

 يت غربيهو دهييبرتر است بر يدييأ، تيدوگانه، به لحاظ ارزش ين مقوالت ارزشيا -5
 .يتمدن يهاتير هوينسبت به سا

اي اروپايي بود. گري دقيقا مسئلهگري بود. نهضت روشنغرب محور روشن پيدايش ايده
ترين نوع جامعه روي زمين است و انسان اروپايي  روپايي پيشرفتهتصور اين بود که جامعه ا

گيري غرب را حاصل نيروهاي عمدتاً دروني تاريخ و شکل ،اوج دستاورد بشري. روشنگري
خود  سهي، حاصل تماس غرب و مقايکرد. منحصر به فرد بودن غرب، تا حدوداروپا تلقي مي

 ي، الگوهايطيمح ستي، زيخيکه از لحاظ تار يه( بود. جوامعي)بق يرغربيگر جوامع غيبا د
ده ين روابط است که ايار متفاوت بودند. در بستر ايبس ييبا مدل اروپا خود توسعه و فرهنگ

چهار کارکرد است:  ي(. ايده غرب دارا909: 4909)هال،  دا کرديغرب شکل و معنا پ
ها را در ناسيم و آنهاي جوامع گوناگون را بشدهد تا ويژگيبه ما امکان مي  نخست،»

اين مفهوم ابزاري براي  -به عبارتي، غربي و غيرغربي -بندي کنيمهاي مختلف طبقه گروه
اندازد. دوم، اين فکر کردن است. اين مفهوم ساختار معيني از تفکر و شناخت را به کار مي

ف را در هاي مختلاي از تصاوير است. اين مفهوم شماري از ويژگيمفهوم تصوير يا مجموعه
شود، به زبان کالمي و فرهنگي بازنمود در چشم ما ظاهر مي کند، يک تصوير خالصه مي

 هاي مختلفها، مردمان و مکاندهد جوامع، فرهنگاي که نشان ميتصوير پيچيده -شود مي
دهد تا کند. به ما امکان مي. سوم، مالك يا مدلي براي مقايسه فراهم ميهستنده گونچ



 
 
 
 

 

 

ند. به همين باشمي که جوامع مختلف تا چه اندازه شبيه يا متفاوت با يکديگر مقايسه کنيم
 به غرب« در حال رسيدن»و يا « دور از»يا « نزديک به»توان گفت که جوامع غيرغربي دليل مي

بندي کند که به کمک آن ساير جوامع رتبهمالکي براي ارزيابي فراهم مي . چهارم، ندهست
 (.980: 4909)هال،  «شوندمند مثبت و منفي حول آن جمع ميو احساسات قدرت شده

ع از غرب يبد يليتحل شناسي و ارائهدر بحث شرق« يگريد»ادوارد سعيد با طرح مفهوم 
 تازه  هوجو يسازيگريو د يگريبه مفهوم د« يگريد»  مثابه و شرق به« خود» مثابه به

داشته و از اين رو « شناسيشرق»جريان رويکردي انتقادي به   سعيد، يشناس د. شرقيبخش
پسا استعماري تلقي  م بنيادين نظريههشود و يکي از مفايده مينام« يشناس ضد شرق»

 شرق -4»برد: کار مي شناسي را در سه مهفوم به شرق ،(. سعيد441: 4988)شاهميري،  شود مي
و   نويسد،دهد، چيز ميشناسي نوعي تبيين آکادميک است. هر کس که در باره شرق درس مي 

 شناسشناس، مورخ و يا زبانشناس، جامعهکه فرد مزبور يک انسان چه آن-کنديا تحقيق مي
شناسي، شرق -5شناس است. يک شرق -چه به معناي خاص و يا عام آن بوده باشد -

شناختي بين فکر است که بر مبناي يک تمايز بودشناختي و معرفت عبارت از نوعي سبک
  ها شعرا،از نويسندگان که در ميان آن حدود زياديقرار دارد. بنابراين « غرب»و « رقش»

پردازان سياسي، اقتصاددانان و مقامات اداري سلطنتي يافت نويسان، فالسفه، نظريهداستان
ها، شوند، اين اختالف بنيادين بين شرق و غرب را پذيرفته و آن را نقطه شروع تئوري مي

ورد شرق، مردم آنجا، هاي خويش در مها، توصيفات اجتماعي و روايتاستاند  ها،حماسه
شناسي يک نهاد ثبت شده و داراي شرق -9اند داده را، ذهنيات و مقدرات قرآداب و رسوم

سروکار دارد. اين سروکار داشتن به معناي اظهار نظر کردن « شرق»تشخصي است که با 
و سرانجام تعليم دادن، تنظيم و حکم کردن پيرامون پيرامون موضوع آن، شرح و توصيف آن 

  عبارت از نوعي سبک غربي در رابطه با ايجاد سلطه،  شناسي،شرق نهايتاً اينکه .آن است
شناسي شرق (.41 -42: 4911)سعيد،  «تجديد ساختار، داشتن آمريت و اقتدار بر شرق است

به کنترل  توانست از طريق آن،پايي اي است که فرهنگ ارويک سيستم کامالً انتظام يافته
شناختي، نظامي، ايدئولوژيک، علمي و حتي تخيلي و ساختن شرق، از منظر سياسي، جامعه

بپردازد و اين نظام محذورات فکري و عملي خود را به هر کسي که در مورد شرق به مطالعه 



 
 
 

  

 

  

 

آزاد و بدون  د. بنابراين موضوع شرق يک موضوعنمايو نويسندگي مشغول بود تحميل مي
اي در قالب مجموعهشناسي همچون کتابخانه يا آرشيوي از اطالعات قيد و شرط نبود. شرق

شناسان بود. اين  مبين رفتار شرق هاي متحمدساز، متصور شد وها و ارزشمنسجم از انديشه
 کردند و فرصتيمين ميأشناسان را تفکري شرق منشأ و فضايها وضعيت، ها و ارزشانديشه

، شرق را به صورت تعامل و مواجهه با آنکردند تا اروپاييان در نگاه به شرق و در فراهم مي
 (.41: 4911)سعيد،  داردمندي داشت ها و صفات منظم و قاعدهکه ويژگي بنگرند ايپديده

 -4 داند: شناسي ميدهنده و سازنده شرقچهار جريان فکري را تشکيل ،سعيدادوارد 
)يعني اطالعات مربوط به شرق و  مقايسه تاريخي -5؛ نفوذ آن در شرقگسترش اروپا و 

رار ـرب قـطه با غـورج سيل و ادوارد گيبون در رابـالم را متخصصاني چون جـدنياي اس
)نظير عالقه هردر، موزارت، بايرون و  عالقه و گرايش رمانتيکي به شرق -9؛ دهند(مي

شناس سوئدي در )به عنوان مثال لينه طبيعتهاي انساني بندي گروهطبقه -1؛ ديگران(
ايي، وپنوع بشر را به چهار دسته تقسيم کرده است: انسان آمريکايي، انسان ار 4128سال 

 (.21: 4988 )شاهميري،، انسان آسيايي و انسان افريقايي(

انگيز و فتماني است که شرق رازآلود، شهوتـد گيشناسي سعرقـبيان برايان ترنر، ش به
ها، جداول، و بندياي از طبقهپذير و معقول در درون شبکه اي فهمرا همانند پديده عجيب

کند، که به وسيله  آن شرق به طور همزمان هم تعريف شده و هم تحت م معرفي ميهمفا
شناسي شخصيت را بنا نهاد که بر حول محور شناسي نوعي سنخگيرد. شرقنظارت قرار مي

واقعيت  ،(. در تحليل سعيد19: 4981 بل سازمان يافته بود )ترنر،تقابل غرب عاقل و شرق تن
آن  شناسيم و در بارهها را ميگفتند ما شرقيشناسي اين بود که مي کننده گفتمان شرقتعيين

گفتند. ها[ نه درکي از خود داشتند و نه از ما سخن مي گوييم، در حالي که ]شرقيسخن مي
هاي برتر نظير عقالنيت، اي از ويژگيدند که داراي مجموعهسنجيشرق را با جامعه غرب مي

پيشرفت نهادهاي دموکراتيک و توسعه اقتصادي بود و بر اساس اين سنجش جوامع ديگر 
شناسي همچون نظامي توصيفي، اقدام به تبيين آمدند. شرقناقص و عقب مانده به نظر مي

هاي سعيد شرقي (.11: 4981 رنر،)ت غرب و رکود اجتماعي شرق کرد  هاي پيشرفتويژگي
ها موضوع منحرفان و تبهکاران فوکو هستند. همه آن ،هايي همانند ديوانگاناز جنبه



 
 
 
 

 

 

شوند، ولي هاي نهادينه شده هستند که شناسايي، تحليل و کنترل ميها و روايتگفتمان
 (. 918 :4981 ،ي)زائر شودها اجازه سخن گفتن داده نميهرگز به آن

ده ياست که عق يمحوراز قوم ينهاد شکل خود برابر يا نامهف فرهنگيدر تعر 4ياروپامحور
، يري)شاهم ها تفوق داردگر فرهنگيآن بر د يهادارد اروپا مرکز جهان است و فرهنگ

ها هتن فرض استوار است که شباياست و بر ا يفرهنگ يا دهيپد ي(. اروپامحور15 ن:يشيپ
ن يهد. از اديجوامع مختلف را شکل م يخيتار يرهايمشخص، مس يفرهنگ هايهماننديو 

ست؛ ين ين عام تکامل بشريافتن قوانيدنبال به يعنينگر است، عام -ضد يمحورنظر اروپا
د يحل مسائل عصر ما، تقلکند که تنها راهيرا ادعا ميدهد، زينشان م ينگراما خودش را عام

م يرا ترس يري(. گفتمان اروپامحور خط س499: 4980 ن،ي)ام است يوامع از مدل غربج همه
ک است( و يناب و دموکرات ي)که غرب ونان باستانين به يالنهرنيانه و بيکند که از خاورميم
االت متحده يو ا ييبزرگ اروپا يهاتختيگاه به پاروم و آن يپس از آنجا به امپراطورس
ده يد يخيتار رونده شياور در حکم موتور تحوالت پييارد، اروپا تنها و بمو هرسد. در هميم
. يو انقالب صنعت يدارهيسرما سم، جامعهي، فئوداليطبقات ، جامعهيشود: دموکراسيم

کند و آن را از آن خود يها را تصرف مييراروپايغ يو فرهنگ يدات ماديتول ياروپامحور
ط، مصالح و لوازم گسترش را در ياروپا تمام شرا ييان که گوچن (944: 4989)استم،  سازد يم

و « يرونيب» يط وجوديند شراين فراياست که ا ين در حاليدرون خود فراهم آورده است. ا
پانزدهم،   در سده يياروپا ييايدر يها يامپراطور هيز داشته است. گسترش اولينرا  يجهان

ار با اروپا داشتند، يکه تفاوت بس ياتازه يهايراطورتازه، برخورد با اقوام و امپ ياهايکشف دن
 ،ال و استعماريتـجارت، اسـق تـياروپا از طر يايها به توسعه پوره زدن سرنوشت آنـگ

 (.48: 4909)هال،  جوامع مدرن و عصر مدرن بودند يريگمهم شکل يهاسرفصل

                                                           
1- Eurocentrism  



 
 
 

  

 

  

 

گيرند:  ير نقاط دنيا بکار ميمتفکران اروپامحور، چندي عامل را در تبيين برتري اروپا بر سا
خ آنها را به ير تاريکنند و او در مسيرا عبادت م يقيحق يان( خدايحيان)مسين: اروپائيد-4

 -9گر نژادها دارند يبر مردمان د يموروث يدپوستان برترينژاد: سف -5کند يت ميجلو هدا
ان، ينگ: اروپائفره -1گر است يد يهاطيمح هست اروپا برتر از هميط زيست: محيط زيمح

ن باورها در ياز ا همتاست. يب يشرفت و نوآوريدند که در پيرا آفر يش فرهنگيها پمدت
ل قرن نوزدهم مسلط بود، اما يدر اوا ينياستفاده شده است. باور د يمتنوع يهابيترک
خداوند درنگ  يست و فرهنگ به عنوان ابزارهايط زيدانان در توسل به نژاد، محخيتار

اروپا  ين برتريت خود را از دست دادند، بنابرايمحبوب ينيآشکارا د يهانييبعدها، تب نکردند.
-خ اروپايز، تارين ييبا رد شدن نژادگرا .ست و نژاد نسبت داده شديط زيشتر به فرهنگ، محيب

(. 19-11: 4980)بالوت،  ست و فرهنگيز طيمحور امروز تنها بر دو عامل استوار است: مح
ات ين نظريک از اياموند از کدام يم داد که ماکس وبر و جارد داهنشان خوان پژوهش يدر ا
 کنند. يخ استفاده مين اروپامحور خود از تارييتب يبرا

–

 هدربار يف جامعيبرند، اما تعرياست که اگرچه همه آن را بکار م يميهت از جمله مفايروا
م. يم دربردارنده آن را برشمارهآن، بهتر است مفاف يتعر ين رو به جايآن وجود ندارد. از ا

 يصدا -1 ؛زمانمند يهاکنش -9 ؛هاتيشخص -5 ؛يپردازصحنه -4م شامل: هن مفايا
ارتباط با خواننده،  ينوع -2 ؛ص استيت قابل تشخيک شخصيکه در نقش  يک راوي

 (.59: 4980ي، )رود يري و هدف هستندگو در نهايت، تحقق يک نتيجه -1 ؛بيننده و شنونده
توانند يها متيدارند. روا يجا يمتفاوت و گوناگون يشمار جهان در ژانرهايب يهاتيروا

ها در همه جا حضور تيها باشند. روانيا هاز هم يازهيا آميو  يري، تصوي، نوشتاريکالم
خ و ... يتار م وي، پانتومينما و خبر و انواع مختلف نقاشيدارند؛ از اسطوره و افسانه گرفته تا س

بدون  است. يوند تصادفيش از پيب يزيت چيخ و روايان تاريوند ميپ (48: 4980، ي)رود
ن شکل هنوز يهستند که ا يافراد مدع ياريخ است، و بسيتار يشکل سنت ت،يروا شک،

  (.918: 4985)استنفورد،  است ينگارخين شکل تاريترمناسب



 
 
 
 

 

 

ست، يک داستان نياز  يحاک ت صرفاًي، رواوتاريس لي، جان فرانسيلسوف فرانسوينزد ف
 يوتار، دانش علميفهم جهان است. نزد ل يخاص برا ياز دانش و روش يبلکه سازنده نوع

از دانش و در رقابت و  يگرين دانش همواره در کنار نوع ديست، بلکه اينده کل دانش نينما
 ينياز دانش ع يمقابل نوعنامد. در  يم يينزاع با آن وجود داشته است، که آن را دانش روا

 يو شخص يذهن اساساً ينشيت بيشود، روا يله علم ارائه ميوسبه فرض بهکه بنا يجهان ماد
دن به يت بخشيمشروع يعلم برا (.Prickett, 2002: 14) کند يزها فراهم ميدر مورد چ

 (.41: 4989وتار، ي)ل ت باز گردديباشد، لذا مجبور است به روا يتواند به علم متکيخود، نم

تر، انهياگرايتر و دنينيرديغ يهاتين ساختن روايگزيته، با جايوتار معتقد است که مدرنيل
سرنوشت  هدربار يريا تقدي هال يهاتيروا يبه جا يو کل ينه چندان جهان ييهاتيروا يول

 است ييهاوجود نهاد. به بيان ديگر وجود مدرنيته مديون آن دسته فراروايت هانسان، پا به عرص
ت به يخ بشريقابل مقاومت در تارريو غ ي، جبريشرفت خطيبرداشت از پ يانگر نوعيکه ب

 يهاتياب اعتقاد به روايغ ها درتيروا ني(. ا22: 4910، ي)نوذر ندهست واحد يسمت مقصد
متجدد را انجام  يهايياروپا يه هستيو توج هدکار معنا يخ بشريدر باب خلقت و تار يحيمس

 يها مدعهين نظري. ابودند يحيخ مسيتار هانه از فلسفياگرايدن يبرگردان ،و در اساس دادنديم
درك  ر آن بودند.يتحول س يو چگونگ يبشر هپارچکيخ ياز تار يريبه دست آوردن تصو

آن  ين مراحل مختلف تحول و سازوکارهايکپارچه و تدويت يک کلي قالبخ در يتار يمعنا
ن يا ي. براپذير نيستخ امکانيتار ييغا ها مرجع به عنوان نقطيار يمع يابدون داشتن نقطه

خ خود را به عنوان يجهان تار يستيپردازان تجدد باهيا نسل اول نظريخ يلسوفان تاريکار ف
دار ک کل جهتي قالبدر  يعنوان حرکتکردند تا بتوانند آن را بهيخ تصور ميتار ييغا هنقط
 (.50: 4980ان، ي)کچو ر کننديتصو

ح جهان يدنبال توضبه يسنت طوربه يکيزيد گفت علوم فيبا  تيت فراروايهح مايدر توض
هستند.  ،هد امدها را بديها و پ تيق فعاليدق ينيب شيکه اجازه پ يثابت يعين طبيدر قالب قوان
 يعين طبيافتن قواني يوجو ن علوم در جستيز با سرمشق قرار دادن اين يعلوم اجتماع

 يشناس ستيراً زيو اخ يشناس ع ثروت، جرمير رفتار انسان در اقتصاد، توزبود که ب همشاب
از رفتار  قواعدي عام ،ک، ادعا کرد که اقتصاديسم کالسينمونه، مارکس يحاکم باشد. برا



 
 
 

  

 

  

 

ن ي، ايکيزيها در علوم ف تيقطع جاد عدميستم، با ايمه قرن بيدهد. اما در ن يانسان را ارائه م
دانشمندان علوم  يت، برخين شکاکيشک واقع شد. به تبع ا به علم مورد ينگاه سنت

توانست به آن دست  يدر مورد آنچه که قواعد مورد نظرشان م يا يجد يدهايترد ياجتماع
ها  هينظر ت کالنيمطلوب يبلکه حت يريپذ گر نه تنها مساله امکانيد يابد، ابراز داشتند. برخي

توماس  استداللن ين آنها ايتر دادند که مهم را مورد پرسش قرار يزيح تام هرچيتوض يبرا
قة يطر ،نيما در مورد آنها وجود ندارد و بنابرا يها يمستقل از تئور يقتيکوهن بود که حق

 يح جهان که تمام اشخاص عاقل به طور منطقيکردن و توض يبند دن، طبقهياز د يواحد
ن يقوان مثابه، نه به ييها ين تئوريجه چنيرش آن باشند، وجود ندارد. در نتيمجبور به پذ

ع را يم تا وقايساز يکه ما م ييها ؛ داستانشدندامور ذهني تلقي مي، بلکه به عنوان يعيطب
 گيردمورد بحث قرار مي قرار استبا عبارتي تحت عنوان ه ينظر م. کالنهح ديتوض

(Prickett, 2002: 16.) يکه مدع يتانبزرگ اشاره دارد، داس به داستان  تين فراروايبنابرا 
وتار در يتر است. لتيخرد و کم اهم يمحل يهاتيروا يتمام يسازن و تابعيياست قادر به تب

دهد  يسم را قرار مينامد، پست مدرن يها م تيفراروا يريگ ته که آن را دوره شکليمقابل مدرن
 (.11: 4989)لش،  هاست تيفراروا ياعتبار يآن ب يژگيکه و

ذاران ـگ نيانـشناسي آلمان و از ب زرگ جامعهـهره بـخستين چـ، ن(4059-4811ماکس وبر )
است درباره تحول تمدن مغرب  ياهيوبر نظر يشناسجامعهشناسي کالسيک است.  جامعه

(. 4: 4910)شلوختر،  فرهنگ غرب هخ چندهزار ساليدرك تار ياست برا ين و کوششيزم
که چرا نهادهاي اجتماعي در جهان غرب بيش از پيش عقالني وبر در پي فهم اين بود 

که در ديگر نقاط جهان، موانعي نيرومند از يک چنين تحولي جلوگيري  اند، درحالي شده
 يهر فرد»سد: ينو يم ييتمدن اروپا يرينظيوبر با اشاره به ب(. 91: 4909)ريتزر،  اند کرده

د از خود بپرسد چه يخ جهان بايمسائل تار ياست، هنگام بررس ييثر از تمدن اروپاأکه مت
و فقط در تمدن  ييدر تمدن اروپا يفرهنگ يهادهيموجب شد که پد  يط و عوامليشرا
شدن جهان  ي(. روند عقالن58-51: 4988)وبر،  ندـدا کيپ يارزش و اعتبار جهان يـياروپا
 يا ابزاري يت نهاديگسترش عقالن يت به معني. عقالنترين مفهوم در انديشه وبر استعام



 
 
 
 

 

 

، يافتگيچون گسترش سازمان  ييها دهياست و پد يا اجتماعي يخارج يدر حوزه زندگ
ق يط از طري، تسلط انسان بر محيو کنترل زندگ ينيبشيت پير شدن و قابليپذانضباط

ز و ياسرارآم يروهايان رفتن قدرت نيعت، از ميانسان نسبت به طب يت ابزاريگسترش عقالن
ت ين نوع عقالني(. وبر ا21: 4988ه، يري)بش رديگيرا در برم ياجتماع يدر زندگ يرعقالنيغ

کننده نييطور قطع تعد وبر، آنچه بهيکند. از ديجدا م يج در جوامع شرقيت رايرا از عقالن
بلکه شکل  ،ت محضيته بوده، نه عقالنيمدرن ين به سوير حرکت تمدن مغرب زميمس

ت ين نوع عقالنينامد. او ايم« يت رسميعقالن»ت که او آن را ت بوده اسياز عقالن ياژهيو
: 4988)عضدانلو،  کند ين ابزار رسيدن به اهداف تعريف ميهدفمند و کارآمدتر يرا حسابگر

گر جهان از آن يشد که نقاط د ياروشنفکرانه يفراهم آورنده آزاد ييگران نوع عقلي(. ا494
ق، تجربه و آزمون و يوجو و تحقجست ،يآزادنوع از  نيا نمودهايبهره بودند. از جمله يب

و  نموده يانتزاع يهاشهين انديگزيرا جا يعمل يها شهي، اندين آزاديبحث و جدل بود. ا
متعارف  يهاوهيک و شيدئولوژي، ايرا فراهم کرد که موانع فرهنگ ياامکانات رشد و توسعه

ت ي، عقالنييايت آسياما عقالن(. Kennedy, 1987) توانستند سد راه آن شوندينم ياسيس
ان و يبود که بن ييهاآلدهيها و ات درك ارزشين عقالنيبود. هدف ا يو جوهر يقيحق

 ،ثار استوار بود. هدف وبريو ا يا فداکاري يزکارهاساسش بر سنت، آداب و رسوم، زهد و پر
مدرن در  يالنمنجر به ظهور تمدن عق ين مسئله بود که چه عوامليا يبرا يافتن پاسخي

افتن پاسخ، اقدام به ي يظهور نکرد؟ وبر برا يت در جوامع شرقين عقالنيغرب شد و چرا ا
ط يمح يکند و  فرهنگ و تا حديبا تمدن غرب م يمختلف شرق يها تمدن يقيمطالعه تطب

 ند. يبيرا در مقابل غرب قرار م يشرق يهاست تمدنيز

آن شد تا دريابد چرا يک نظام معقول اقتصادي دامنه بر  وبر ضمن يک بررسي پهن 
داري( در غرب ساخته و پرداخته شد ولي در ديگر نقاط جهان از رشد بازماند. وبر در  )سرمايه

اين فراگرد براي دين نقشي اساسي قائل شد. او کشف کرد که يک نظام مذهبي مشخصاً 
 ،و در ساير نقاط جهان داري در غرب نقش دارد معقول )کالونيسم( در پيدايش سرمايه

 اند به جلوگيري از تحول يک نظام اقتصادي معقول کمک کرده  هاي مذهبي نامعقول نظام
ئوئيسم، بوديسم( را در تاوي اديان شرقي )کنفوسيوس، هندوئيسم، . (92: 4909)ريتزر، 



 
 
 

  

 

  

 

دهد. اديان شرقي در راستاي  تقابل با اديان سامي )يهود، مسيحيت، اسالم( قرار مي
اهنگي با طبيعت، مردمان ديگر و خويشتن هستند )عرفان(. اديان سامي در راستاي هم

سروري بر طبيعت، مردمان ديگر و خويشتن است )زهد(. وبر از  تقابل دوگانة ديگري نيز 
پذيري  گيري جهان کند. جهت جهاني براي تقابل اديان استفاده مي جهاني/آن تحت عنوان اين

است. با   هاي اجتماعي حامل آن ها و منافع گروه ثر از ديدگاهأمتگريزي يک مذهب  يا جهان
عرفان  -4شود:  گيري اديان مشخص مي ترکيب اين دو مجموعة تقابلي چهار گونة جهت

 -9جهاني )بوديسم، تصوف(،  عرفان آن -5ائوئيسم، کنفوسيوسيم(، تجهاني )هندوئيسم،  اين
ي )آئين کاتوليک، اسالم، يهود(.  از اين چهار جهان زهد آن -1جهاني )کالونيسم(،  زهد اين

گيري سوم است که طالب سروري بر طبيعت، ديگر مردمان و  گيري تنها جهت جهت
ژه شاخه يوه ب ين اخالق پروتستانيبه باور وبر ب(. 410: 4909)باکاك،  است 4خويشتن

 يتستان عنصررا مذهب پرويوجود دارد. ز يرابطه علّ يدار هيآن و گسترش سرما ينيکالو
 يراخالقيغ يثروت را نه عمل يآورفرد مومن نمود که جمع ياقتصاد يرا وارد زندگ يمذهب

ا يدر اقتصاد به عنوان فراخوان  ينشه عقاليش انديدايقلمداد نمود. پ يمذهب يافهيبلکه وظ
برخاسته از پروتستانيسم است که امور مادي زندگي را در يک چهارچوب  يمذهب يدعوت
 نمايد ر مذهبي قرار داده و رستگاري را امري عادي و دين را امري دنيوي تلقي ميفراگي
ل و يش و تجليحمد و ستا -4داشت:  تأکيدسم بر سه نکته ي(. کالون494: 4911ه، يري)بش
ن شده يين که سرنوشت فرد از زمان تولد او تعيباور به ا يعنيسرنوشت،  -5م خداوند يتکر

خداوند بر دوش آنها  يکه از سو ين سخت و دشوار، به مثابه رسالتشه کار کردياند -9است 
و  يرستگار يمن براؤد فرد ميتنها ام ياضت کشينهاده شده است. کار سخت به همراه ر

در راه  تيهودي(. اما اسالم و 495: 4988)عضدانلو،  دگان بوديقرار گرفتن در زمره برگز
ت به يهودياز داشته شدند. بدان جهت که ب ين جهانيا يکش پيشرفت خود به سوي رياضت

ز از يک نيت کاتوليحيد ماندند. مسيمق ياسيس يامشخص و اسالم به جامعه يگروه قوم
تک جاد امکان آمرزش تکيک با ايماند. مذهب کاتول باز يجهاننيزهد ا يبسو حرکت

مذهب فرد نداشت.  يزندگ يکل يبه رستگار هگناهان، برخالف مذهب پروتستان، توج
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بود و چون اصوالً  با جهان تضاد  يرستگار يز مخالف هرگونه تئوريوس نيکنفوس يدولت
 يه عقالنيوس نظريجاد نکرد. مذهب کنفوسيا ين تنشيز از چنيگر يبرا ينداشت، راه حل

مذهب  يريپذب از جهانين ترتيبر آن. به ا يهب سلطه عقالئذانطباق با جهان بود و نه م
ت يهودي ييحايا انتظارات مسيمذهب بودا و  يزيگراسالم، جهان يياگشوس، جهانيکنفوس

 يعقالن يدارهيگسترش سرما يوس برايکنفوس مذهب کنترل بر جهان نبود. يبه سو هرا
ر دانسته و با آن سازگار يرناپذيياز نظم کائنات و تغ يرا جزئ يرا نظم اجتماعيمناسب نبود، ز

 جهانيدر اسالم نيز زهد اين .(Weber, 1965) بيند نمياي ميان مذهب و دنيا است و منازعه
 ها ميل به و اين انجمن هاي پنهاني بود اشت. اسالم در دوره مکه در درون انجمنوجود ند

ل يان و رزمندگان عرب تبديبه مذهب جنگجو داشتند. سپس در دوره مدينهز از جهان يگر
قسمت دارالحرب و داراالسالم،  جهان به دو يبند با تقسيم (.Weber, 1978: 624) شد

 & Schluchter) شد و اخالق رزمندگان ين جهانيقت مذهب قهرمانان اياسالم در حق

Huff,1999: 79.) فقدان  يبيصل يهاان عصر جنگيحيشان با مسکه تنها تفاوت هگرو
 و ين جهانيا يکش اضتيماً زهد و ريه مستقيبود. اسالم اول يز جنسيهو پر يکش اضتيروح ر
دا شد اساساً با زهد يشان هم که بعدها پيدرو يکشاضتيکرد. ر يرا نف يت آن جهانيرهبان
د به يو ام ير ازليل عدم اعتقاد به تقدي( و به دل414: 4911ه، يري)بش متفاوت بود يستيکالون

 ,Sudiki) امديد نين پديت در رفتار مسلميعقالن ،ق جادو و دعاير سرنوشت از طرييتغ

داند. به نظر  هاي متعدد، قطب مخالف آيين پيوريتن ميوبر اسالم را از جنبه .(200 :2006
انه را يراـگکامالً لذت ياهيروح ،و اموال يجملـاء تيژه نسبت به زنان، اشيوه ـالم بـاو اس

ا يو دن ين احکام اخالقيب يچ تعارضيهر قرآن، در اسالم يپذرد. با توجه اخالق انعطافيپذيم
بر جهان باشد،  يکه ناظر به سرور ياکشانهاضتيچ اخالق ريهجه يو در نتوجود نداشت 

 (.29: 4989)ترنر،  ديد آين پدين ديتوانست در ا ينم

وهوا و طبيعت  مارکس و انگلس، اين انديشه را مطرح کردند که در شرق، آب 
ستان، ايران، خاك، بخصوص خط طوالني ممتد صحاري که از صحراي آفريقا از طريق عرب

يابد، باعث پيدايش سيستم  ترين فالت آسيايي امتداد مي هندوستان و تاتارستان تا مرتفع
(. 8: 4911)آبراهاميان،  آبياري مصنوعي و نياز به يک ديوانساالري براي ادارة آن شد



 
 
 

  

 

  

 

د دانستن يم يدند و آن را مخالف جامعه آزادترينام« ياستبداد شرق»ن حکومت را يان ايياروپا
ن يد و بنابرايبار يهمه شهروندان م يها نيمد که باران بر زمآ يبه وجود م ييها طيکه در مح

در چارچوب  از اين نظريهها الزم نبود.  نياداره منابع آب زم يبرا يا يرونيچ قدرت بيه
شرفت يها اهل پ ييايآس شده است؛ان استفاده ييراروپايگوناگون درباره غ يها يدئولوژيا

شرو و خالق ين پيان آزاد و بنابراييبود. اروپا يچون جوامع آنها گرفتار استبداد شرق ،نبودند
 (. 19: 4980 )بالوت، بودند

ک و يزماتيال، کاريمونيانواع سلطه را به پاترنظرية استبداد شرقي  در چارچوبوبر 
ها و پاسخگويي به الزام ال جهتيمونيکند. از سلطه پاتريم ميک تقسيبروکرات -يقانون

از  ياريا]شرق[ و بسيخودکامه بزرگ آس يهاميعمده، در رژ ياسياجتماعات س ضروريات
(. سلطان 919: 4985کس، ي)بند استفاده شده است ييو قرون وسطا يباستان يهاميرژ

ب ين ترتيشکند. به ا ي، ارتش، اشراف و تجار را در هم مبروکراسياستقالل  ،اليمونيپاتر
رشد  ،و بالمآل ييعقال يش نظام حقوقيدايشهرها و پ يالً با آزادال اصويمونيسلطه پاتر

از  يريها و جلوگاز به آبراهيجه نيپادشاه در نت ،در شرق ناهماهنگ است. ،يدارهيسرما
دا کرد. عدم رشد طبقه اشراف يو ارتش سلطه پ بروکراسيبر  ،ان به درّه رودهايحمالت بدو

بر تصرف مناصب  ياسيو تمرکز منازعات س يقاتز موجب عدم وقوع مبارزات طبيمستقل ن
ش يداياروپا، پ يدارهيخ سرمايتار يژگيو ،برعکس (.419: 4911ه، يري)بش ديگرد يوانيد

که شهر  يمختار بود. در حالوران و تجار در درون شهرهاي خودشهيمستقل پ يهاگروه
و  يالهيو قب يافهيطا يها در غرب منسجم و مستقل بود، شهر شرق پر از شکاف يفئودال

برخالف شهر  ي(. شهر غرب84: 4985کس، ي)بند همواره در معرض دخالت پدرساالرانه بود
 يمستقل و استقالل نظام يصنف يخاص، نهادها يهاتر، دادگاهگسترده يروابط تجار يشرق

د: يگوين ميوبر در مورد چ (. 491: 4910)وبر،  کرد انسان را آزاد مي آن يداشت و هوا
دست  ياسيکه در غرب شناخته شده است به استقالل س ين هرگز به صورتيچ يشهرها»
ح يتصر يشهر يهاجماعت ياسيس يازهايامتبر ها که در آن نداشتند يافتند. آنها منشورين

ن کند کمتر يها را تضمآن يکه خودگردان يسه با روستاها، عوامليشک در مقايشده باشد و ب
(. پاتريمونياليسم شاخصة جوامع اسالمي نيز بود. در 442-441: 4985کس، ي)بند «بود



 
 
 
 

 

 

ها به مقام وزارت و يع نورچشميها و مزدوران در ارتش، ترفهم استخدام برده يجوامع اسالم
 دار و فقدان نظام حقوقي مستقلاي منسجم از اشرافيت زمينهاي دربار، فقدان طبقهديگر مقام
، 4مسسلطانيشدند. در واقع  يمربوط م يبه نظام موروثخودگردان، در درجه اول  يو شهرها
ه اشاره به حالت افراطي پاتريمونياليسم )نظام موروثي( ب يبراابداع کرد و که وبر  ياصطالح

 يهاتي، فارغ از محدوديآنجا که اقتدار موروث» بود: ياسالمجوامع برگرفته از  ،بردکار 
 «شوديده مينام« نظام سلطاني»ورزد، مي تأکيده تبدانطه اراده مسي، در درجه اول بر حيسنت

 .دهد ميقرار  ي راسم غربي، فئوداليسم شرقياليمونيدر مقابل پاتر(. وبر 422: 4989)ترنر، 
. در هستندسم يفاقد فئودال يگفت که جوامع شرقيت از مارکس و انگلس ميتبع به وي

با مردم رفتار  ين به مثابه حاکم محلن بود و عالوه بر آيارباب مالک زم ،ييسم اروپايفئودال
 يمحل يدار با حق قلمرو او در مقام فرمانروانيت ارباب زميب حق مالکين ترتيکرد. بديم

ر بود يناپذميو تقس يرقابل واگذارينفک و غي، اليملک شخصيما ،به هم بود. اقطاع وابسته
ن يکشاورزان، به هم يديت توليخواست با توجه به منافعش در حفظ قابليکه فرمانروا م

که  يشدند به طور يا بعداً موروثيبودند  يا موروثيها اقطاع ،نيشکل حفظ شود. عالوه بر ا
نها در يا شد. همةمي ي، اقطاع درجه دوم تلقيثرموروي، اقطاع غيدر دوران متاخر قرون وسط

اري شامل حقوق هاي ادتيول قرار دارد. پاتريمونيالدولت  يادار يهاوليد با تيتضاد شد
شد. درآمد يا مفروض او مي يخدمات واقع يصاحب منصب مربوطه در ازا يبرا يالعمر مادام

ک ي نه متعلق به صاحب منصب به مثابة است يمتعلق به منصب ادار يول اداريحاصل از ت
ن در آمد به طور کامل و مطلق به او تعلق يکند اما ايول استفاده ميد تيشخص. او از عوا

بر  يدر غرب مبتن يدارنينظام زم ،ن به نظر وبري(. بنابرا980 -988: 4985کس، ي)بند ندارد
آزاد و  يت مستقل و شهرهاي، اشرافيين امر در گسترش فردگرايبود. و ا يت خصوصيمالک

 ,Weber) ثر بودؤگر ميد يافتن آن در جاهايدر اروپا و گسترش ن يدارهيسرما ،تيدر نها

تواند يم ياست. از نظر وبر تنها جهان غرب يعقالن سلطة ،گر سلطهينوع د (.99 -95 :1951
 توان رشد کاملقانوني را بپروراند و تنها در همين جهان است که مي -يک نظام اقتدار عقالني

فرهمندانه حکمفرما است ا ي ياقتدار سنتهاي ساالري نوين را يافت. در بقيه جهان نظامديوان
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 کننديم يريجلوگ يساالروانيو د يقانون -يکه عموماً از رشد نظام اقتدار عقالئ
 در نظر وبر است يو عقالن ين نمونه سلطه قانونيتربرجسته بروکراسي(. 91: 4909تزر،ي)ر

ني هاي باستاني مزيت و برتري فتمدن بر همة يتمدن غرباين رو  (. از511: 4915)فروند، 
جه عوامل يت نتين عقالنيتوسعه ا دهد.دارد و امور را به صورتي منظم و سريع انجام مي

حقوق عقاليي، اقتصاد پولي، توسعه ش نظام يدايد به پيبوده است که از آن جمله با ياريبس
 تأکيد)در مذهب پروتستان(  يويدن ويژه تحول فکري به سمت عاليقه امکانات ارتباطي و ب

طور خالصه، سلطه پاتريمونيال مختص جوامع شرقي است و ه ب (.14: 4988، هيري)بش کرد
 سلطه قانوني بوروکراتيک مختص جوامع غرب مدرن.

در مجموع، برخالف نظر وبر رابطة چنداني ميان مذهب و موفقيت اقتصادي وجود ندارد. 
آسيا را داري در شرق  موانع رشد سرمايه ،بسياري ،يک قرن پيش، تحت تاثير ماکس وبر

گرفت، محققان  دانستند. يک دهة پيش که شرق آسيا رونق مي هاي کنفوسيوسي مي فرهنگ
دارد که  تأکيدي يها با سروته کردن اين توجيه گفتند که فرهنگ کنفوسيوسي به ويژگي

ترين رشد  (. چين در سه دهة اخير سريع21: 4981براي رشد اقتصادي ضروري است)زکريا، 
چ ارتباطي با فرهنگ چين نداشت، يهکرده است. فقر چين تا زمان مائو اقتصادي را تجربه 

آميزي بود که مائو براي ادارة اقتصاد و سياست برگزيد. رشد فعلي  بلکه زائيده روش فاجعه
 ،5، رابينسون4اوغلو) هاي چيني يا تغييرات فرهنگ چيني ندارد چين نيز ارتباطي با ارزش

ني اقتصادي انجام شده توسط اصالحات دنگ (. اين رشد حاصل دگرگو05: 4909
هاي اقتصادي سوسياليستي را  پيمانانش بود که بعد از مرگ مائو سياست شيائوپينگ و هم

هاي  کنار گذاشتند. در اروپا، گرچه کشورهاي هلند و انگلستان پروتستان نخستين کامياب
تر از  م قرن گذشته سريعاقتصادي عصر مدرن بودند، اما فرانسه و ايتالياي کاتوليک طي ني

اند. در خاورميانه مسلمان، اين کشورها در ابتدا تحت سيطرة  کشورهاي پروتستان رشد کرده
ها را عميقاً در جهت معکوس شکل داده بود. بعد  امپراطوري عثماني بودند که راه توسعه آن

خاورميانه را در هاي استعماري انگلستان و فرانسه کشورهاي  از فروپاشي عثماني، امپراطوري
ها گرفتند. اين کشورها پس از  خود مستحيل کردند و بار ديگر امکان توسعه را از آن
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هاي اقتدارگرا و فاقد نهادهاي سياسي و اقتصادي که الزمة  استقالل نيز، با ايجاد نظام
ر در بنابراين نسبت دادن فق اند، راه دوران استعمار را در پيش گرفتند. هاي اقتصادي کاميابي

 (.80-09: 4909)اوغلو، رابينسون،  پايه است خاورميانه مسلمان به اسالم بي

 

ت اروپامحور يدر روا ياساس ينقش يياروپا ييگرا ستيز نظرية جبرگراي محيط:  ستيط زيمح
ست يط زيمحکه ن دارد يبر ا تأکيد يياروپا ييگرا ستيط زيفا کرده است. محيخ اياز تار

ط ين محين معنا که ايجهان است، به ا يها گر بخشيست ديط زياروپا برتر از مح يعيطب
رهمنون شده است  هايي از جهانبخشتر از  عيشتر و سريشرفت بيان را به پييست، اروپايز

)بالوت،  ن نوع استياموند از ايتر دارند. استدالل دا به ظاهر کم ارزش ييها ستيز طيکه مح
باور، فيزيولوژيست  شناس تکامل در اياالت متحده، زيست 4091داياموند متولد  (.514: 4988

شناسي،  ها انسان دان زيستي است. وي مولف آثار مهمي است که در آن و جغرافي
 و  کروبيم ، اسلحهشناسي، ژنتيک و تاريخ درهم آميخته شده است.  شناسي، زبان زيست
رود و تمرکز اين مقاله بر اين کتاب قرار دارد.  مي ترين اثر وي به شمار معروف 4فوالد

دربارة نابرابري جهاني،  حاضر هاي تاکنون مطرح شده با رد نظريهکتاب  اين درداياموند 
 مردمان جهان در ثروت و قدرت علت تفاوتکوشد تا  مي محور، هاي فرهنگ منجمله نظريه

اموند ي. به اعتقاد دا(10: 4909سون، را بر اساس متغير جغرافيا توضيح دهد )اوغلو، رابين
، ابزار يعفون يهايماري، بيياروپا يها ک(، شامل تفنگي)نزد ياز علل ضرور يامجموعه

گر را فراهم يد يهاها بر قارهييايساخته شده، امکان سلطه اوراس يهاو فرآورده يفوالد
ها به يياي، اروسها قاره ساير يجا)دور( وجود داشت که باعث شد به ييغا ياما علت ،آوردند

 ي، فرآوريده وياست. به عق يعيط طبيمح يين علت غايدا کنند. ايک دست پين علل نزديا
 يد و گوناگونيآيکروب و فوالد به شمار ميتفنگ، م هاز توسعينشيم پيرمستقيوه غيغذا به ش

نقش  يدارگلهو  يمختلف به کشاورز يهااوردن مردمان قارهيا نيآوردن  يدر رو ييايجغراف
اهان و يکه گ ييها(. در قاره441: 4989اموند، ي)دا زند يها را رقم مآن يدارد و سرنوشت بعد

گران يشدن وجود داشت، مردمان آن زودتر از د ي، اما قابل اهليوانات بزرگ وحشيح
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 -يکه هنوز در مرحله شکارچ را يغذا بپردازند و سپس جوامع يتوانستند به امر فرآور
 مانده بودند نابود سازند.  يرنده غذا باقگردآو

مناطق  برخيآوردند. در  يغذا رو يبه فرآور يمتفاوت يهاها و مکانها در زمانانسان
غذا  يز فراورياز مناطق ن ير مناطق و به طور مستقل رخ داد و برخيغذا زودتر از سا يفرآور

گاه رخ چيهغذا  يز فرآوريگر نيمناطق د يگران آموختند. در بعضيله اشاعه از ديرا به وس
ش از ورود يوانات، پياهان و حيکردن گ ينداد. فقط پنچ منطقه وجود دارد که در آن روند اهل

 ين مناطق عبارتند از جنوب غربيگر مناطق، به طور مستقل انجام شد. ايوان از ديا حياه يگ
آند در  يکوهستان يانه، نواحيم يکاين، آمريند، چيگو يم 4بيا که به آن هالل خصيآس
ن شرق يو احتماالً حوزه رودخانه آمازون که جزو توابع آن است و همچن يجنوب يکايآمر

ن مناطق، هالل يان ايدر مبه نظر داياموند (. 499: 4989اموند، ي)دا کاياالت متحده آمريا
از » بود: يطيمح يبرتر ير مناطق دارايرا نسبت به سايدارد. ز ياديت زيب اهميخص
ن نوع يبود. ا ياترانهيمد يوهوابا آب يا ب، قرار گرفتن در منطقهيهالل خص يهايربرت
انتخاب  ياهايگ يهاوهوا گونهن آبيد. نخست در ايبخشيت مياهان سه مزيوهوا به گآب

ات خود ادامه دهند و با آغاز دوباره باران، يتوانند در فصل خشک و بلند به حيشوند که ميم
 يهاب، بخصوص گونهياهان هالل خصياز گ ياريرند. بسيخود را از سر گبه سرعت رشد 

سازد. يها سودمند مانسان يها را برااند که آنافتهي يسازگار ياوهيغالت و حبوبات به ش
ن يشود و از بيشک مـاه در فصل خشک کامالً خيگ يعنيک ساله هستند، ياهان ين گيا
که قابل خوردن هستند بزرگ  يهاد دانهيد را در راه تولخو يشتر انرژياهان بين گيرود. ايم

دار، افيال يهاا ساقهي يرخوردنيغ يهاجاد چوبيا يرا برا يکم يرند. و انرژگييبه کار م
از مجموع  ياهان شش محصول کشاورزين گيدهند. ايها هدر مدرختان و بوته همانند تن

 دوم، نياکان وحشي بسياري از محصوالتدهند. دوازده محصول جهان امروزي را تشکيل مي
 ياگسترده يهاار بارور بودند و پهنهيش به اندازه فراوان و بسيب از پيهالل خص يکشاورز

گردآورندگان غذا آشکار بود.  -يشکارچ يها براکه ارزش آن يادادند، به گونهيرا شکل م
اده کرده بود. در مقابل گندم و ار سياهان  مانند گندم و جو را بسين گيکردن ا ين امر اهليا
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ن بود، قرار ينو يايدن يشد، ذرت،  که محصول اصليم ياهل يب، که به آسانيجو هالل خص
ن ي. به همبوداه يدر ساختمان گ يرات فاحشييازمند تغيشدن ن ياهل ياه براين گي. اداشت

ارزش  اهيگن ين ايکند. همچن يشدن را ط يد تا روند اهلين هزار سال طول کشيعلت چند
درخور توجه در  ين امر عامليداشت. ا يغرب ياينسبت به گندم و جو آستري  غذايي پايين

هالل  هاياست. سوم، مجموعه گين و اوراسينو يايدن يجوامع انسان گوناگون يها شرفتيپ
ن امر به نفع کشاورزان بود، يرا دارا بود. ا« خودبارور» يهاياز دوجنس ييب درصد بااليخص

الل ـجه مردمان هيساخت. در نت يدردسر ميآنها راحت و ب ياهان را برايزادوولد گ هويشرا يز
شتر، بارورتر و يب يهاها گونهن آنيکردند. همچن يار زودتر اهليرا بس ياهان محليـب گيخص

غذا  يکردند، فرآور يرا اهل ياز انواع محصوالت کشاورز يترگسترده هتر و مجموعبا ارزش
د آوردند. در يتر پدشيمتراکم را با سرعت ب يانسان يهاتيتوسعه دادند و جمعرا به شدت 

ر يگهمه يهايماريتر و بدهيچيپ ياسيتر، ساختار سشرفتهيپ يوران مردمان با فنيجه، اينت
: 4989اموند،ي)دا «گام نهادند يکند، به جهان امروزيت ميگر مردمان سرايکه به د يشتريب

481- 541.) 

که را  4105پس از  يهاکا در ساليان قاره اروپا و آمرين اساس برخورد ميند بر اامويدا
کا از يان آمريعلت شکست بومو قرار داده بررسي  مورد ،کا نابود شدنديان آمريبوم ،آن يط

ن يترياصل» :دهديک نسبت ميدو قاره در عوامل دور و عوامل نزد يها را به نابرابريياروپا
زده مورد از يشدن است. س يوانات قابل اهلياهان و حيبه گ يدسترس عامل، تفاوت در

کا بود. به يک مورد از آنها در آمريا قرار داشتند و تنها يشدن در اوراس يپستانداران قابل اهل
ن امر منجر يخبندان نابود شده بودند. اين دوره يکا در آخرين علت که پستانداران قاره آمريا

ها به لحاظ منبع يياياوراس يبرا يوانات امکانات برترين حيده بود. اش ياديز يهابه تفاوت
نسبت به ساکنان  ين و کشاورزيزم يزنن کود و شخمي، تاميونقل، توان نظام ، حملييغذا
ا ياوراس يرتر از کشاورزيز به چند لحاظ فقيکا نيامر يکردند. کشاورز يفراهم م ييکايآمر

ر است وجود يفق ينيبه ذرت که به لحاظ پروتئ ياگسترده يکا وابستگيبود. نخست، در آمر
. قرار داشتن در دسترس ياز پروتئ يا غالت گوناگون و غنيکه در اوراس يدر حال ،داشت

 يا بذرافشانيکه در اوراس يشدند، درحاليها با دست و تک تک کاشته مکا دانهيدوم، در آمر



 
 
 

  

 

  

 

رو رو کردن خاك با دست انجام يا، زکيسوم، در آمر گرفت.يع صورت ميـوس ياسيدر مق
ن امر يدادند و هميزدن را انجام موانات عمل شخميا حيکه در اوراسيگرفت، درحاليم

ن امکان کاشت ير کشت ببرد. همچنيرا به ز يترساخت تا منطقه بزرگ يشخص را قادر م
 يکايدر آمرنز يپلتيگر يها)مانند خاك زاربارور اما سفت و سخت و کلوخ يهادر خاك

کرد. چهارم و پنجم، يست را فراهم ميها با دست ممکن ن ر و رو کردن آني( را که زيشمال
ه بر قدرت عضالت يخاك وجود نداشت و تک يش باروريافزا يبرا يوانيکا کود حيدر آمر
 مانند خرمن يکشاورز يکارها يرا برا يوانيح يرويا نيکه در اوراس يبود، در حال  انسان

ن يا (. بنابر505: 4989اموند، ي)دا «گرفتنديکار مه ب ياريها و آبرد کردن دانه، خيکوب
ت يکه اکثر يدادند، در حاليل ميا را جوامع کشاورز و دامدار تشکيت ساکنان ارواسياکثر

 گردآورده غذا بودند. -يکا شکارچيساکنان آمر

در » به نظر داياموند ک است.ياز عوامل نزد ي، تفاوت دو قاره در برخورداريعامل بعد
 يهاکروبين، ميو آتش يفوالد يهامتمرکز، سالح ياسيساختار س يان داراييکه اروپا يحال

 يامتخص مانند سربازان حرفه يروهايو ن يمثل اسب، نظام نوشتار يوانات جنگيمرگبار، ح
 هايند. سالحبهره بودگران بودند، بوميان آمريکايي از داشتن هر يک از اين موارد بيو صنعت

نداشتند که  ياکشنده يها کروبيار نداشتند، ميدر اخت يآنها از سنگ و چوب بود، اسب جنگ
مند نبودند. از ق بهرهيثبت اطالعات دق يبرا يها را از پا درآورد و از  نظام نوشتاريياروپا

 يهايماريغذا دارند. ب يبا فرآور يترميها ارتباط مستقکروبيک، مين عوامل نزديان ايم
با  يستي)به علت همز شدنديده ميا ديت اوراسيبه طور مرتب در جوامع پرجمع يعفون

کسب  يکيا مقاومت ژنتي يمنيها اا در برابر آنياوراس ين رو اهاليشده(. از ا يوانات اهليح
شوند، مانند يخ محسوب ميها در طول تارن قاتالن انسانيبارترها مرگيمارين بيکردند. ا

ن فهرست هولناك، يا و ... . در برابر ايفوس، وبا، ماالريانزا، طاعون، سل، تونفلآ، سرخک، آبله
ش از يکا در پيآمر يت به جوامع بوميتوان با قاطع يکه م يايتيجمع يعفون يماريتنها ب

ان ياست. هنگام برخورد م يسيليرسفيغ يپانومايستف کلمب نسبت داد، تريروزگار کر
 هان داشتند. بيياروپا يروزيدر پ يريگها نقش چشمکروبين ميها ايياکيان و آمريياروپا
کا در برابر يان آمريکا را به کام مرگ فرستادند. بوميان آمريکه نود و پنج درصد بوم يطور



 
 
 
 

 

 

وانات بزرگ يح يعنيها کروبين ميا ياکان اصليرا که نير بودند، زيپذبيها آسکروبين ميا
 .«کسب کنند يکيها به مرور زمان، مقاومت ژنتبا آن يستيهمزرا نداشتند، تا با  ياهل

گر در يد يبرخ يجوامع و عقب افتادگ يبرخ يعلت برتر ياموند، سپس به بررسيدا
ن و يا چيب يو نه جوامع هالل خص ييا، جوامع اروپايپردازد. چرا در اوراس يا ميدرون اوراس

د، يگوياموند ميجهان امروز شدند؟ دا يو اقتصاد ياسيل به قدرت غالب سيهندوستان، تبد
ت و حفاظت ي، امنيدارهيک مانند تکامل طبقه بازرگان، نظام سرماياز علل نزد يا مجموعه

شان کمرشکن يهااتي[، پا نگرفتن حاکمان مستبد با ماليکت خصوصيحقوق مخترعان]مال
 يشيدر پ ،يق تجربيبه تحق دهيتياهم به لحاظ يحيمس -يهودي -يونانيز سنت يو ن

ن به وجود يا چيب يک در هالل خصين عوامل نزديان نقش داشتند. اما چرا اييجستن اروپا
 ,Macnill) کنديا متمرکز مياموند پاسخ را بر جغرافي(. دا219: 4989اموند، ي)دا امد؟ين

ه خود در تمرکز ياول يشگاميکه پ يب زمانياموند، منطقه هالل خصيان دايبه ب (.7 :2007
ن منابع را از دست يساده به ا يشدن در محل و دسترس يقابل اهل ياهان وحشيت و گوانايح

ب گذشته، ياز هالل خص يعيمناطق وس .نداشت يگريد ييايجغراف يگونه برترچيهداد، 
 يکشاورز يا نمکزار و نامناسب برايفرسوده  يهاني، زم، با استپيابانيمه بي، نيابانيامروزه ب
برخوردار  يترانه از اقبال خوبيب و شرق مدي. جوامع هالل خص(Walton, 2006: 9) هستند

ن جوامع با نابود ساختن يشکننده شکل گرفتند. ا يطيدر مح يشناسنبودند که از نظر بوم
 يشمال يزدند. در مقابل اروپا يطيمح يز خود، در واقع دست به خودکشيخه منابع حاصليپا

 تراقبالي اروپا از اين جهت بود که در محيطي مقاومو غربي دچار اين سرنوشت نشدند. خوش 
کرد. يش ميبه سرعت از نو رو هايکه پوشش گ ياباال قرار داشت. به گونه يزان بارندگيبا م

هفت هزار سال پس از ورود  يعنيهنوز تا به امروز،  يو شمال يغرب يشتر منطقه اروپايب
ع است. در عمل اروپا، يوس ياسيدر مقار پربار يبس يغذا، قادر به حفظ کشاورز يفرآور

ب يخود را از هالل خص ينوشتار يهاما، و نظيورا، فنيان اهلي، چارپايمحصوالت کشاورز
 (.212، 4989اموند، ي)دا بود اخذ کرده

زمان با هالل ش هميغذا کم و ب ين فرآوريد که، در چيگوياموند مين، دايدر مورد چ
تا  ين و از منطقه ساحلياز شمال تا جنوب چ ياريبس يطيمح يب آغاز گشت. گوناگونيخص



 
 
 

  

 

  

 

متنوع از  يامجموعه ييداين امر در پيخورد و هميبلند فالت تبت به چشم م يهاکوهستان
ها، يشگاميها و پين برتريداشت. ا ينقش مهم يوانات و فناوري، حيمحصوالت کشاورز

رد. در ين را به دست خود گجها يوراانه قادر ساخت تا سکان فنيم يهان را در سدهيچ
 يارينما، باروت، کاغذ، فن چاپ و بسن، چدن، قطبيچ يهايورافن يفهرست طوالن

و تسلط  يانورديجهان، در ياسين از نظر قدرت سين چيچنگر قرار دارند. هميد يهايفناور
خود را  ياار گرانبهيبس يهان ناوگاني، چيالديپانزدهم م هل سديشتاز بود. در اواياها پيبر در

دادند، يم يخدمه را در خود جا 58999متر با  4599 يبه بزرگ يک صدها کشتيکه هر 
ها سال داد دهين رويش رفتند. ايقا پيافر يها تا سواحل شرقانوس هند کرد. و آنيروانه اق

انوس اطلس و فرود يکوچک خود از عرض اق يستف کلمب با سه کشتيش از عبور کريپ
ان به قاره يياروپا يها به جاينيکا بود. پس چرا چيآمر يهاقاره  يشرقآمدن او به ساحل 

 (.122: 4989اموند، ي)دا کا نرفتند؟يآمر

ر علت واحد يثأها تحت تيآورر فنيو سا يانوردين در دريافول چ ،امونديدا نظربه 
ح جنا يروزين و پيان دو جناح در دربار چيبود. با وقوع جنگ قدرت م ياسيس يکپارچگي

 يهامتوقف شد و کارخانه يانوردي، دريامپراطور جانباز  ي، با فرمانيانورديمخالف در
کپارچه در يريغ ي، تجربه اروپايکپارچگي ،نيد. در مقابل ايران گرديو يسازيکشت

 يخود به سو يات اکتشافيجهت عمل يه کشتيهت يستف کلمب برايقرار دارد. کر يانورديدر
ن يت در  پنجميت کرد، اما با مخالفت روبرو شد. و در نهايحما يضاغرب، از چهار پادشاه تقا

از  يتِ کلمب ناشين موفقـيا را کسب کند. ايود توانست موافقت پادشاه اسپانـالش خـت
اروپا نسبت به  ييايجغراف يهاياموند به برتريدا (.Mcnill, 2007: 5) اروپا بود يگپارهپاره
دار با پنج دت دندانهـبه ش يدر اروپا خط ساحل»کند:  يـمفروتر اشاره  ييايت جغرافيموقع
ک يشوند و در هريک مير نزديخود به جزا يخورد که در انزوايره بزرگ به چشم ميجزشبه

ا، يتاليونان، ايدا کردند، مانند يتکامل پ يمستقل يهاو دولت يقوم يهاها، گروهها زباناز آن
ت يره کره اهميجزتر است و فقط شبهن صافيچ يساحلا، دانمارك و نروژ/سوئد. خط يبريا

رنه، کارپات و ي)آلپ، پ مرتفع يهاوجود کوهستان دليلاروپا به اي را به دست آورد... جداگانه
ه شده يتجز يو زبان ي، قومياسي، سياسيمستقل س يمرز نروژ( به واحدها يهاکوهستان



 
 
 
 

 

 

آورد. قلب يرا به وجود م ينع کمترن در شرق فالت تبت، موايچ يهااست. اما کوهستان
 يهادر دره يرانيقابل کشت يان از شرق به غرب به علت وجود دو نظام رودخانهين چيسرزم

ن شمال و جنوب يچنخورند. هميوند ميتسه و زرد( به هم پانگي ي)رودها يپربار و آبرفت
به هم  يآب يهاق راهير)که از ط يان دو نظام رودخانهيان ايآسان م ن به علت ارتباطاتيچ

با  يياياز نظر جغراف يجه دو منطقه بزرگ و اصلياند. در نتوستهيشوند( به هم پيوصل م
اند ن دو منطقه چندان از هم جدا نبودهين غالب شدند. ايزود، بر چ يليار، خيبس يزيحاصلخ

ن و دانوب، يت واحد در آمدند. دو رودخانه بزرگ اروپا، رايک مرکزيت به صورت يو در نها
کوچک  ي، مناطق اصلکنند. اروپاپا را به هم متصل مياز ارو يکمتر يهاتر و بخشکوچک

اروپا  اند. هاي مستقل و متناوب بودهگاه حکومتي، جاها آنک از يهر که دارد  ياو پراکنده
براي يکپارچگي مقاومت  تلره، ناپلئون و يچون شارلمان يهمواره در برابر فاتحان مصمم

اش تبديل  که چين به واسطه شرايط جغرافيايي(. درحالي210: 4989اموند، يدا) «ده استکر
به يک امپراطوري استبدادي شد. طبق استدالل داياموند در اين امپراطوري چون تنها يک 

تواند براي گزير از سرکوب به دولتي ديگر مهاجرت کند ، اقتصاد  دولت وجود دارد، کسي نمي
و  يافتهشود و خبري از آزادي نيست، فردگرايي کمتر توسعه  اداره ميبه صورت متمرکز 

انگيزه اختراع و نوآوري به خاطر کنترل سياسي ضعيف است و بازارهاي آزاد و نظام سياسي 
يابد. اين پيامدهاي زيانبار يکپارچگي، حدود پانصد سال قبل موجب  کراتيک توسعه نميودم

 (.511: 4980وت،  ماندگي چين از اروپا شد )بال عقب

در مجموع، استدالل جغرافيامحور داياموند، ضمن ناديده گرفتن نقش استعمار بين 
ماندگي سايرين، تقدير  عنوان علت بنيادي پيشرفت اروپا و عقببه 4899تا  4299هاي  سال

اپذير داند، زيرا جغرافيا اساساً تغييرن ماندگي مي اروپا را رشد و تقدير ساير نقاط جهان را عقب
اعتبار  محيطي را بي است. اما توسعه اقتصادي کشورهاي شرق آسيا فرضية جبرگرايي زيست

گيري استبداد و در نتيجه  سازد. اين ادعاي داياموند که يکپارچگي جغرافيايي عامل شکل مي
تواند عامل رشد نيز باشد. مانع يا  مانعي براي توسعه است، همواره درست نيست، بلکه مي

هاي  سعه بودن يکپارچگي جغرافيايي بستگي به تصميم نخبگان حاکم دارد. سياستعامل تو
چين، زماني به واسطه حکومت بر کل  4010تباه مائو، رهبر انقالب کمونيستي ـاقتصادي اش



 
 
 

  

 

  

 

بق با استدالل اطمچين، توانسته بود به مدت سه دهه، چين را از مسير پيشرفت منحرف کند 
يکپارچگي به عنوان مانع رشد عمل کرد. اما از اواسط دهة هفتاد به و در اين دوره  ،داياموند

هاي گذشته، دست به  بعد، دنگ شيائوپينک، رهبر جديد چين، با انتقاد از سياست
 هگرايانه زد و با انجام اصالحات اقتصادي بازارگرا، توانست در مدت کوتا هاي توسعه سياست

دارانه تبديل کند. در اينجا يکپارچگي  ايههاي اقتصادي سرم کشور را به يکي از قدرت
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 

ي براي وحدت اروپا در به توسعه اقتصادي شدند. در همين زمان، تالش کشورهاي اروپاي
اقتصادي با آمريکا و چين، به واسطة  -قالب اتحاديه، با هدف توانايي رقابت سياسي

 پراکندگي جغرافيايي، تاکنون ناکام بوده است.

تمدن غرب به ثروت و قدرت و به  يابيح علل دستياروپامحور با هدف توض ينگار خيتار
ها را به  ر تمدنين منظور سايا يارش قرار گرفت و براشرفت مورد نگياصطالح توسعه و پ
شرفت، يت، تحول، پيچون عقالن ين مطالعه غرب با صفات مثبت و برتريخدمت گرفت. در ا

، يشياند کيچون جهل، عدم تحول، تار يا يگر با صفات منفيدمناطق قدرت و 
ان مهم اروپامحور مورد خدين پژوهش آثار دو تاريف شدند. در اير و ... توصي، فقيماندگ عقب
 يعنيد ينام يغرب م بهح آنچه که منحصريقرار گرفت. ماکس وبر با هدف توض يبررس
ست برتر و يط زيه محيها زد. وبر از دو نظر ن تمدنيب يقيتطب يا دست به مطالعه ،تيعقالن

نه ين پروتستان در غرب زمييسم و آيغرب استفاده کرد. فئودال يه  برتريفرهنگ برتر در توج
، يان شرقيو اد يت را فراهم آورند و برعکس استبداد شرقيعقالن يتحول غرب به سو

ه يز در توجياموند نيت بازداشتند. جارد دايرا از حرکت به سمت عقالن يشرق يها تمدن
ست برتر يط زيو مح هدش ا متمرکز يجغراف ين در قدرت و ثروت بر رويريغرب و سا ينابرابر

تمدن غرب به  يبا تلق ينگارخين نوع تاري. انمايدتلقي مي ين نابرابريا ياروپا را علت اصل
ن تمدن را يت ايهو ينخست به لحاظ ارزش :دو کارکرد مهم دارد يشرفت بشريمنزله اوج پ

از خروج  يخ که ناشير تاريمس يبخشد و دوم به آشفتگ يم يبرتر يتمدن يها تير هويبر سا



 
 
 
 

 

 

دوباره  ياست نظم يان آن در عصر روشنگريآغاز و پا در مورد  تيحيمس  محور نين دييتب
 دهد.  يم

ن يهاست. بر ا اعتبار شدن آن يها ب تياوفرار يژگيوتار اشاره کرده است ويهمانگونه که ل
ت ين برتر که در روايست برتر و ديط زيگانة فرهنگ برتر، نژاد برتر، مح چهار يها هيمبنا نظر

ت اعتبار خود را از دست يرند به مثابه فراروايگ يقرار م خ مورد استفادهياروپامحور از تار
ن اقتصاد در جهان هستند يتربزرگ يکه دارا ياند. امروزه سه کشور از چهار کشور داده

غرب.  يکا از حوزه تمدنيشرق در کنار امر ين و هند از حوزه تمدنيهستند. ژاپن، چ يرغربيغ
 يها مدت ياست. برا ياعتبار ين بيدن انشان دا ين نمونه براين و هند بهتريقدرت چ

ن دو کشور را عامل عقب ير آراء ماکس وبر فرهنگ ايتحت تاث يشمندان غربياند يطوالن
قابل توجه  يواسطه رشد اقتصاده دانستند، اما امروزه ب ياس با غرب ميآنها در ق يافتادگ

ن به فرهنگ يتحس شمندان بايجهان، اند ين قدرت اقتصادين و ظهور آن به عنوان دوميچ
ن رشد مورد کنکاش قرار يح ايتوض يوس را براين کنفوسييکنند و آ ين کشور نگاه ميا
مطلوب شد، اما امروزه  يمحسوب م آييني نامطلوب براي رشدسم در ابتدا يانيدهند. کنفوس يم

ن تجربه توسعه يچنز صادق است. هميسم نين استدالل در مورد هند و بوداي. اشودتلقي مي
را ست برتر اروپا يط زيکننده محنيير تعيثأاموند در مورد تيانه دايه جبرگراين کشورها فرضيا

کند.  يابطال م ،است يست فروتريط زيمح يکه دارا يوسيگرفتن از تمدن کنفوس يشيدر پ
امحور در يمحور و جغراف فرهنگ يها هينظر ياعتبار ياشاره به ب يبرا نسونيرابو  عجم اوغلو

کار ه را ب يکشورها در کسب ثروت و قدرت عنوان مناسب يروزيل شکست و پيح داليتوض
 «. کنند يکه کار نم ييها هينظر: »اند برده
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