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وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسالمی پیش گفتار پژ

علــوم اجتماعــی در دهه هــای پایانــی قــرن بیســتم شــاهد ظهــور و قوت یابــی شــماری 
و  مفروضــات  به چالش کشــیدن  بــا  کــه  بــود  نظــری  گرایش هــای  و  یکردهــا  رو از 
مبانــی پیشــین ایــن علــوم، فضاهــای جدیــد و امکانــات تــازه ای را در مواجهــه بــا 
ݢ اســتعمارگرایی«  ݢ ݢ ݢ نظــری »پساݢ یکــرد  رو گشــودند.  انســانی  واقعیــت  پیچیدگی هــای 
 رابطــۀ 

ً
یکردهــای نوظهــور اســت کــه واقعیــت اســتعمار و خصوصــا از جملــه ایــن رو

بــی را در کانــون نظــرورزی  بــی بــا دیگــران غیرغر اســتعماری میــان ســوژۀ فرادســت غر
 اعمــال ســلطۀ 

ً
خــود قــرار می دهــد. بــرای پســا اســتعمارگرایان، اســتعمار نــه صرفــا

سیاســی، نظامــی و اقتصــادی کــه نوعــی از ســیطرۀ ذهنــی و فرهنگــی اســت و از ایــن 
یه هــا و مفاهیــم محــوری علــوم انســانی مــدرن، دیگــر نــه به مثابــه توصیــف  جهــت نظر
بــی  معصومانــۀ واقعیــت عینــی، کــه بخشــی از مناســبات توجیــه و تثبیــت ســلطۀ غر
فهمیــده می شــوند. رهایــی از ایــن ســیطره بــا ایجــاد بســتر به ســخن درآمدن فرودســتان 

ــراث و داشــته های بومــی آنــان میســر می گــردد.  ــز بازگشــت بــه می بــی و نی غیرغر

هفت



یکــرد  قشـــــــــناسی، ســرآغاز رو کتــاب ســترگ او، شر  ادوارد ســــــــــعید و 
ً
عمومــا

یشــه های آن را در کار طیفــی  ݢ اســتعمارگرایی تلقــی می شــود امــا اهــل دقــت ر ݢ ݢ ݢ پساݢ
ــد کــه  ــۀ قــرن گذشــته جســت وجو می کنن ــرای میان یســندگان بومی گ از متفکــران و نو
ــر فرانتــس فانــون، امــه ســزر و عمــر اوزگان، نــام ایرانیانــی  در ســیاهۀ آنــان عــاوه ب
یعتی نیــز بــه چشــم می خــورد. از ایــن جهــت،  همچــون جــال آل احمــد و علــی شــر
ݢ اســتعمارگرایی نســبتی مشــخص بــا تحــوالت معاصــر فکــری ایران  ݢ ݢ ݢ یکــرد نظــری پساݢ رو
ــر و  یشــه نیســت. در ســال های اخی دارد و در فضــای نظــری مــا بی پشــتوانه و بی ر
بــه لطــف برخــی ترجمه هــا و تألیفــات و رســائل دانشــگاهی شــناخت بیشــتری از ایــن 
بــان حاصــل شــده اســت امــا در عیــن حــال  گرایــش نظــری بــرای مخاطــب فارســی ز

نیــاز بــه متــون و منابــع بیشــتر و جدیدتــر احســاس می شــود. 
پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی تــاش در جهــت معرفــی و گســترش ایــن 
یکــرد نظــری بومی گرایانــه را از جملــه سیاســت های پژوهشــی خــود می دانــد و  رو
ترجمــه کتــاب حاضــر نیــز در پرتــو همیــن سیاســت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
ــرد و نقــاط  ــر مایــۀ بهره منــدی اهالــی دانــش قــرار گی امیــد اســت کــه ترجمــه ایــن اث

یســته شــود. ضعــف و خلل هــای احتمالــی آن بــه دیــدۀ اغمــاض نگر

وهشکده فرهنگ و هنر اسالمی پژ

هشت



بازاندیشی در معنای مدرنیته 
یــادی می شــود، امــا معنــای  در زندگــی روزمــره از واژۀ مــدرن و مدرنیتــه اســتفادۀ ز
ایــن واژه چیســت؟ آیــا مدرنیتــه امــری اجبــاری اســت کــه همــۀ جوامــع یــا افــراد بایــد 
ــه اســت؟  ــا مدرنیت ن ی ــه ای مــدر ــا جامع ــاری ی به اصطــاح مــدرن بشــوند؟ چــه رفت
عــاوه بــر مــردم عــادی کــه در گفتــار روزمــره از کلمــۀ مدرنیتــه طــوری اســتفاده می کنند 
یســندۀ کتــاب پیــش رو  یــی ایــن واژه معنــای بدیهــی، همه فهــم و ســاده دارد، نو کــه گو
ــز هیچ وقــت  ــوم انســانی و جامعه شناســان نی معتقــد اســت حتــی بیــن اصحــاب عل
یــف نشــده اســت و همــواره در حالــی کــه در بیشــتر جاهــا  به طــور دقیــق مدرنیتــه تعر
یــف،  یت پنداشــته شــده اســت و مبنــای تعار موضــوع بحــث یــا هــدف کلــی بشــر
 تحلیــل 

ً
تحلیــل و توضیــح فرهنگ هــا و جوامــع قــرار گرفتــه اســت، امــا خــودش دقیقــا

یــف دقیــق یــا به عبارتــی  نشــده اســت. کار ایــن کتــاب به شــکل خاصــه، همیــن تعر
ــه اســت. یــف و آشــنایی زدایی از مدرنیت بازتعر

تأمــل دقیــق بــر واژۀ مدرنیتــه مــا را بــه ایــن می رســاند کــه مدرنیتــه همــواره خــودش را 
یــف کنیــم ایــن  یــف کــرده اســت. یعنــی به محــض اینکــه می خواهیــم مدرنیتــه را تعر تعر
یــف می کنــد. شــاید اولیــن تلنگــری کــه همۀ  بــان مــا خــودش را تعر مدرنیتــه اســت کــه از ز
یــم آن اســت کــه ایــن راز را تشــخیص دهیــم و  مــا هنــگام تفکــر بــه واژۀ مدرنیتــه نیــاز دار
یم کــه خــودش ارائــه می دهد.  یفــی تمیــز قائــل شــو یــف بیرونــی از مدرنیتــه و تعر بیــن تعر
ــرای مــا گران بهــا خواهــد بــود؟  یفــی مدرنیتــه ب چه چیزهایــی در پــروژۀ افشــای خودتعر

ݢمتــــــــرجم ݢ مقدمــــۀ ݢ

ُنه



بــارۀ همیــن مســیر  یســنده و به طــور کلــی محصــول پژوهشــی ایــن کتــاب در کنــدوکاو نو
یســنده می خواهد اثبات کند که مدرنیته شــکلی از اندیشــیدن و رفتار اســت  اســت. نو
. از ایــن رو، تــز اصلــی کتــاب آن اســت  یخــی محتــوم و اجتناب ناپذیــر و نــه یــک دورۀ تار
یف گــری و انحصــار  کــه مدرنیتــه شــیوه ای از تفکــر و رفتــار اســت کــه بــا اتــکا بــه خودتعر
ــۀ  ــی خــود را در وهل ــا ضمن ــژادی خودشــیفته وار به شــکل آشــکار ی ــی و ن ــی، مکان زمان
یــف می کنــد.  یخــی پیشــرو تعر یخــی و در وهلــۀ بعــدی یــک دورۀ تار اول یــک دورۀ تار
پیشــرو از ایــن حیــث کــه در ایــن دوره سلســله مراتب وجــود دارد، امــا محتــوم و جبــری 
اســت. شــتری اســت کــه در خانــۀ همــه می خوابــد، دیــروزود دارد امــا سوخت و ســوز 
نــدارد )دیــروزود بــودن محــل بحــث بســیاری اســت(. قطــاری اســت همــه بــه آن وارد 
، برخــی کمــی ناخالصــی از  شــده ایم، فقــط بعضی هــا عقب تــر هســتند و برخــی جلوتــر
یخــی درونشــان هســت و بعضی هــا خالص تــر هســتند. برخــی بــه  دوره هــای قبلــی تار
هســتۀ اصلــی نزدیک ترنــد و برخــی در شــاخ و برگ های حاشــیه ای ترند. از این روســت 
بــی، همان هــا کــه مدرنیتــه را یک دورۀ  بــی و غیرغر کــه بــرای بســیاری از روشــن فکران غر
یــخ امروزنــد،  بــی به شــکلی بیــرون تار یخــی فــرض می کننــد، همــۀ ســنت های غیرغر تار
از قافلــه عقــب مانده انــد و حامــل شــکلی از ایســتایی، درجــا زدن یــا عقب ماندگی انــد. 
یف گــری مدرنیتــه و در نتیجــه اســتعا بخشــیدن بــه  ایــن کتــاب درصــدد نقــد خودتعر
خــودش و اســتفاده از برچســب غیرمــدرن و عقب مانــده بــرای توصیف دیگری هاســت. 
بــی طبــق الگــوی مرحله گرایــی و تطبیقی که در تفکر اجتماعی روشــنگری  جوامــع غیرغر
و ســپس در جامعه شناســی کاســیک غالب اســت، در مرحلۀ عقب تر و درجۀ تمدنی 
یه هــای متأخرتــر کــه تحت تأثیــر تبعــات جنــگ جهانــی دوم علیــه  پایین تــر هســتند. نظر
یســم و در فضــای رقابــت بــا کمونیســم هســتند نیــز دیگری هــای مدعــی نظم بخشــی  ناز
و  یســم  ناز و  فاشیســم  همچــون  کــه  کرده انــد  فــرض  تمامیت خــواه  کلیــت  یــک  را 
کمونیســم حتــی اگــر در دورۀ مــدرن باشــند بازهــم مــدرن نیســتند. نه تنهــا آن هــا دیگــری 
بــی منتهــی بــه نئولیبرالیســم هســتند، بلکــه یــک مثــال و الگــوی نمادیــن از  مدرنیتــۀ غر

ده



یــن نیــز محســوب می شــوند. بر  شکســت هرگونــه تــاش تمدن گرایانــه بــرای ارائــۀ جایگز
یه هــا حــاال هرگونــه تفکــری کــه تــاش می کنــد در زمانــۀ حــال زندگــی  اســاس ایــن نظر
بــوط بــه  یخــی مدرنیتــه زندگــی می کنــد و از فناوری  هــای مر کنــد، اگرچــه در دورۀ تار
ایــن زمــان بهــره می بــرد، جــز بنیادگرایــی یــا رمانتیک گرایــی خطرنــاک چیــزی در چنتــه 
یزنــد  نــدارد. فقــط آن هایــی مــدرن فــرض می شــوند کــه بتواننــد از بنیادهایشــان بگر
)کارکردگرایــی ســاختاری و نوســازی( یــا دســت کم بتواننــد در عیــن اتصــال بــه اصــول و 
بــی، خاص بودگی هــای فرهنگــی )کــه از اصــول عقب مانده شــان  بنیادهــای مدرنیتــۀ غر
ــد.  ــه را تأســیس کنن ــی از مدرنیت ــد و شــعبه ای محل جــدا شــده اند( خــود را حفــظ کنن
یه هایــی مثــل مدرنیته هــای چندگانــه یــا افــکار امثــال  نماینــدگان ایــن تفکــر اخیــر نظر
یکــرد غالــب در جامعه شناســی ایــران  هابرمــاس و گیدنــز هســتند. تفکــری کــه شــاید رو

ایــن روزهاســت. موضوعــی کــه تحت عنــوان مدرنیتــۀ ایرانــی شــناخته می شــود.

غرب به مثابۀ معرف انحصاری خویشتن شرقی
پامحــوری  یــادی در جهــان و ایــران منتشــر می شــوند کــه بــه نقــد ارو امــروزه کتاب هــای ز
اندیشــه می پردازنــد. از ایــن حیــث شــاید خواننــده از خــود بپرســد چــرا ایــن کتــاب را 
بخوانــم؟ چــه حــرف تــازه ای در ایــن کتــاب هســت، اگــر این همــه مــورد مشــابه بــا آن در 
بــوط بــه مطالعات پسااســتعماری کــه در نقد  بــازار وجــود دارد؟ برخــاف بیشــتر آثــار مر
یخی انــد، ایــن اثــر به شــکل  فلســفی صــرف باقــی می ماننــد یــا جســت و جوی صــرف تار
یــر عینــک دوبعــدی افــکار و واقعیت هــا و از حیــث  بی نظیــری بــه جهــان بیرونــی از ز
اینکــه چگونــه واقعیت هــای اجتماعــی شــکل دهندۀ افکارنــد و برعکــس می پــردازد. 
ــه تمدن هــا در  ــن مســئله اســت ک ــه ای ــاب پیــش رو توجــه ب ــۀ کت ــن نکت ی شــاید مهم تر
و  علمــی  اقتصــادی،  فرهنگــی، سیاســی،  بانــی،  ز بده بســتان های  و  تعامــل  خــال 
یســندۀ ایــن کتــاب تــاش  بســیاری دیگــر اســت کــه امــکان پیدایــش می یابنــد. نو
یــخ و افشــای روایت هــای غیرواقعــی از وقایــع مــا را بــه فهمی  یــرورو کــردن تار می کنــد بــا ز

یازده



یخ نــگاری امــروز را  یــخ رهنمــون کنــد. در ایــن راه او معضــل مهــم تار معقوالنه تــر از تار
ــۀ  ــد. مدرنیت ــگاران می دان یخ ن ــه تمدن هــا از ســمت تار ــزوا و خودتفســیرگری ب القــای ان
یف گــری اش به شــکلی غیرواقعــی بــه  یــف کــرد و در فراینــد خودتعر بــی خــودش را تعر غر
یف گــری مدرنیتــه کمتــر خبــری از  خــودش یگانگــی و انــزوا بخشــید. در فراینــد خودتعر
عوامــل شــکل دهندۀ جهانــی بــه خــودش می تــوان یافــت. در حالــی کــه جهانــی شــدن 
ذیــل روابــط اســتعماری نظــم دانســتنی ها و شــیوۀ فهــم آن هــا، ســپس ســاختارها و نحــوۀ 
یــف مدرنیتــه از خــودش  تعامل هــا را متحــول کــرد، ایــن فراینــد عظیــم نقشــی در تعر
بــوط بــه چنــد قــرن  نــدارد. البتــه ایــن روابــط اســتعماری و نقشــش در تحقــق وقایــع مر
اخیــر )همــان کــه مدرنیتــه می خواننــدش( نیــز بــرای مردمــی کــه زندگی شــان تحت تأثیــر 
 
ً
بیــان بــود نامرئــی باقــی مانــد. زمیــن بــازی ظاهــرا اســتعمار مســتقیم و غیرمســتقیم غر

یــل داده شــده اســت، امــا »زمینه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و نهــادی هژمونــی  تحو
بــی به شــکل وســیعی در آنجــا باقــی مانده انــد«. چراکــه زمیــن اســتعمار فقــط اقتصــاد  غر
نبــود، الگوهــای شــناختی در کنش هــای اجتماعــی و  سیاســی نفوذ کردنــد و بازنمایی ها 
را هــم تحت تأثیــر قــرار دادنــد. حتــی بســتر تفکــر به ایــن هژمونی تعبیه شــده، کهنه، مؤثر 
و کارا بســتری وابســته و در هم تنیــده بــا دپارتمان هــای علــوم اجتماعــی  اســت کــه خــود 

بافــت اصلــی شــکل گیری و بقــای ایــن هژمونــی را تشــکیل می دهنــد.
شــرق تــا بــه حــال هرجــا ســر بــرآورد، حتــی در مطالعــات اخیر انتقادی کــه به روابط 
پــا بــر ســایر جهــان و  ســلطۀ غربی  اســتعماری می اندیشــند بیشــتر در حالــت تأثیــر ارو
یســندۀ کتــاب مثــال می  زنــد همچــون  و انفعــال بومیــان فهــم شــد. همان طــور کــه نو
بیــان( خیلــی  رابطــۀ زنــان و مــردان، فرودســت ها )شــرقیان( از جهــان فرادســت )غر
بیشــتر می داننــد تــا فرادســت ها از جهــان فرودســت. همان طــور کــه ادوارد ســعید در 
شرق شناســی به شــکل دقیقــی نشــان می دهــد؛ شــرق از خــال نــگاه غــرب خــودش 
را شــناخت و در ایــن نــگاه، خــود شــرق، نگاهــش و واقعیت هــای اجتماعــی اش مثــل 

روابــط اســتعماری تحمیلــی غایــب اســت. 

دوازده



نقد سیاست های تولید دانش در علوم اجتماعی
یشــه ای بــه پیش فرض هــای اصولــی دانش هایــی کــه همــراه بــا اســتعمار خــود  نــگاه ر
یــن عنــوان کردنــد نشــان خواهــد داد کــه بــدون بــه حاشــیه  را جهان شــمول و معتبرتر
رانــدن و نامشــروع و باطــل خوانــدن ســایر دانش هــا تولــد و بقــای آن هــا امکان پذیــر 
یشــتن شــرقی،  نبــود. تنهــا راه حــل رهایــی از ســیطرۀ غــرب به مثابۀ معرف انحصاری خو
ــن، ســاخت  ــد یافت ــه لحظه هــای اســتعماری تول تحلیل هــای موشــکافانه ای اســت ک
پایــه ای دانــش و پیش فرض هــای پنهــان علــوم اجتماعــی جهانــی شــدۀ امــروز را افشــا 
ســازد و ســپس درصــدد درانداختــن طرحــی نــو روی اصــول جدید باشــد. ایــن بار روی 
اصولــی رهــا شــده از محدودیت هــا، دوگانه هــا و مرزبندی هــای مصنوعــی ایــن علــوم 

به مثابــۀ علمــی جدانشــدنی از روابــط اســتعماری در لحظــۀ پیدایــش.
یخــی در جوامــع و  گاهــی تار بــا اذعــان بــه اینکــه توانایــی و تمایــل شناســایی آ
پایــی وجــود نــدارد، شــکل های دیگــر دانــش حاشــیه ای شــدند و  فرهنگ هــای غیرارو
یردســت شــناخته و طبقه بنــدی شــدند. جملــۀ ســادۀ معــروف »مــا  بــی ز جوامــع غیرغر
یــد. غــرب خــودش را تنهــا تمدنــی  یــم« را بــه یــاد بیاور یخــی ندار ایرانیــان حافظــۀ تار
یخــی بــه تعالــی برســد. آن قــدر متعالــی کــه  گاهــی تار فــرض کــرد کــه توانســت در زمینــۀ آ
بنیــاد شــناخته شــود.  یخ نــگاری کنــد و ذیــل علــوم انســانی نو بتوانــد دیگــران را نیــز تار
یعتی کــه به حــق بایــد ایشــان را از پیشــروان تفکــر پسااســتعماری جهــان در  علــی شــر
بــی دانســت، خیلــی پیش تــر از  یخ نــگاری و علــوم انســانی غر یســتن بــه تار زمینــۀ نگر
بــارۀ اینکــه چگونــه  کــرد؟ضمــن بحــث در زمــان نوشــته شــدن ایــن کتــاب، در چــهبایــد
یــخ   یســند، تفکیکــی بیــن شــیوۀ نوشــتن تار یــخ استعمارشــدگان را می نو اســتعمارگران تار
بیــان  یقایی هــا قائــل شــد و ایــن نکتــۀ درخشــان را مطــرح کــرد کــه غر ایرانیــان و آفر
ــر  ــر ایده هــای مبتنــی ب ــه ب ــا تکی ــر اســاس عــدم وحــدت و ب ــر و ب یقــا را حقی یــخ آفر تار
یــر کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای ایرانیــان )و همان طــور کــه  ناسیونالیســم تصو
در ایــن کتــاب نیــز می بینیــم بــرای هندیــان( گذشــتۀ دور طایــی و فوق العــاده فــرض 
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بانــی بــا غــرب دارد و در گذشــته ای  یشــه های مشــترک نــژادی و ز شــد کــه یگانگــی و ر
نزدیــک و حــال عقب مانــده )اســامی( بــه محــاق رفتــه اســت. در نتیجــه بهــره ای کــه 
ــه در  یافــت ک ــی در ــرد، به خوب ــادی ب ــون در فرانســۀ دهــۀ شــصت می یعتی از فان شــر
یــک جــا اســتعمار از تکنیــک تفکیــک، پراکندگــی، تحقیــر و جنــگ داخلــی اســتفاده 
یبــا جلــوه دادن و هم تیمــی قــرار دادن  کــرد و در جــای دیگــر از تکنیــک همدلــی و ز
بانــی بهــره جســت. بیشــتر مثال هــا در کتــاب پیــش رو بــه اســتعمار  اســتعمارگر بــا قر
بــوط می شــود، امــا بــرای ســایر کشــورها همچــون ایــران نیــز صادق اســت.  هندوســتان مر
یــق  بــه ایــن دلیــل کــه ایــران و هنــد ســرزمین هایی هســتند کــه اســام در آن هــا، از طر
یــی مخــل پیشــرفت و مانــع امتــداد گذشــتۀ طایــی فهم شــد. بــی، نیرو علــوم انســانی غر

یســنده به خوبــی اشــاره می کنــد  یخ نــگاری، نو امــا جــدا از توانایــی یــا تمایــل بــه تار
یــخ می پردازنــد و بــه برچســب فقــدان  کــه متفکــران معاصــر بــه تفکیــک گذشــته و تار
یخــی در ســاختن گذشــتۀ شــرقیان معتــرض شــدند، امــا کمتــر کســی بــه این  گاهــی تار آ
یــخ فقــط یــک راه ســاخت گذشــته اســت و فرهنگ هــای دیگــر  اشــاره می کنــد کــه تار
بــارۀ فرهنــگ ایرانی  ممکــن اســت به شــیوه های دیگــر گذشــته را بســازند. ایــن نکتــه در
یســتن و درس گرفتــن از گذشــته در  یخــی و نگر گاهــی تار مصــداق بــارزی دارد. خودآ
یخی  گاهــی تار فرهنــگ ایرانــی سرشــار اســت، امــا شــکل ســاختن ایــن گذشــته و  خودآ
یخ نــگاری مرســوم امــروز اســت بســیار متفــاوت بــه نظــر می رســد. گئــورگ  بــا آنچــه تار
یخ نگاری  یمل، جامعه شــناس آلمانی، در حوالی ۱۹۰۰ میادی چنین نگاهی به تار ز
داشــت. او شــکل های دیگــر نــگاه بــه گذشــته مثــل الگو هــای دینــی را بــه همــان اندازۀ 
یــخ سینه به ســینه و ثبــت نشــده به طــور  ــر می دانســت. تار ــگاری علمــی معتب یخ ن تار
مثــال یکــی از مــوارد متمایــز فرهنــگ ایرانــی اســت. ســاختن گذشــته و در عیــن حــال 
ننوشــتن یــا مکتــوم نگــه داشــتن و عمومــی نکــردن همــۀ اطاعــات و در نتیجــه بســتن 
راه سوءاســتفاده کنندگان اطاعاتــی )از شــرکت های اطاعاتــی بــزرگ گــوگل و آمــازون 
یــخ( از  جهــان امــروز گرفتــه تــا فاشیســت ها و نژادپرســتان و خشــونت طلبان عرصــۀ تار

چهارده



ظرایــف تمــدن ایرانــی اســت. در زندگــی امــروز بشــر کــه قدرت هــای مــادی در آن بیش 
ــز در حــال کســب اطاعــات و داده هــا و مهندســی بیــگ دیتاهــا هســتند،  از هرچی
یــی بــا گذشــته مشــخص شــده  اســت. یارو بــار دیگــر ارزشــمندی شــیوه های دیگــر رو

افسانۀ اروپای منزوی و خودبسنده
یــاد بخشــید و بــا اغــراق در  کادمــی غــرب ابتــدا بــه آن قــدرت بســیار ز جــو مســلط بــر آ
بــی معرفــی  یبــای غر کشــفیات و جنبش هــای فکــری در غــرب آن را محصــول ذهــن ز
ــه ایــن بررســی زد کــه حــاال چطــور  یــق نســل های بعــدی دســت ب کــرد و ســپس از طر
یــادش اســتفاده کــرد  یبــا ســایر جهــان را بــه اســتعمار کشــاند و از قــدرت ز ایــن ذهــن ز
تــا جهــان را یکدســت یــا شــرقیان را مطیــع کنــد. نتیجــۀ منطقــی ایــن ســیر فکــری آن 
پامحــوری نیــز آن هیبــت بــزرگ غــرب و تأثیرگــذاری  بــود کــه روشــن فکران مخالــف ارو
یک طرفــه اش را بــه ارث بردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه شــرق بســیار تحت تأثیــر غــرب بود و 
بــی دچــار نوعــی از انفعــال شــدند. ایــن گــروه تــاش می کننــد  یــخ غیرغر در خوانــش تار
پایــی و برتــری مدرنیتــۀ  دســته ای را نقــد کننــد کــه بــه عقــل تمامیت خــواه روشــنگری ارو
یــخ مرحله گــرا معتقدنــد، امــا آن هــا در ایــن موضــوع کــه غــرب قــدرت فکری  بــی در تار غر
جداافتــاده، مســتقل و تعین بخــش بــه ســایر جهــان اســت بــا دســتۀ اول اشــتراک دارنــد 
بیــان را در پیشــرفت های دنیــای  و در نتیجــه مثــل دســتۀ اول نتوانســتند ســهم غیرغر
امــروز و تحــوالت سیاســی، علمــی و صنعتــی چنــد قــرن اخیــر ببیننــد. اگرچــه بــر اســاس 
یتــش  پایــی یــا انقــاب علمــی به شــکلی کــه محور پژوهش هــای جدیــد، رنســانس ارو
ــوده اســت. یکــی از  پایــی نب ــگاران ارو یخ ن ــا باشــد، جــز افســانه بافی تار پ کامــًا در ارو
یخ تک خطی  مفاهیــم اصلــی  کــه پیش فــرض اســتداللی مشــترک بین گــروه معتقد بــه تار
پامحــوری اســت، اعتقــاد بــه رنســانس و انقاب هــای مهــم  غرب گــرا و گــروه منتقــد ارو
پایــی چنــد قــرن اخیــر مثــل انقــاب سیاســی فرانســه، انقــاب صنعتــی انگلســتان  ارو
ــروه  ــد. گ ــی را پذیرفتن پای ــت ارو ی ــن گروه هــا، هــر دو، محور و انقــاب علمــی اســت. ای
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پامحــور بــر ایــن عقیــده اســت کــه جهــان بایــد تابــع ایــن تغییــرات جهان شــمول باشــد  ارو
پامحــوری دنبــال یافتــن ســرنخ هایی اســت کــه اثبــات می کنــد چگونــه  و گــروه منتقــد ارو
ــد. یکــی نگــران  ــل ســیطرۀ غــرب درآی ــن تحــوالت باعــث شــده اســت کل شــرق ذی ای

یــب خــوردن و اطاعت پذیــری.  اطاعت ناپذیــری اســت و دیگــری نگــران فر
یــت بخشــیدن بــه  کتــاب پیــش رو به خوبــی نشــان دهندۀ آن اســت کــه چــرا مرکز
یــف و تحلیــل وقایعــی مثــل رنســانس یــا انقاب هــای سیاســی،  پــا در تعر غــرب و ارو
صنعتــی و علمــی اشــتباه اســت. بــرای مثــال جنبــش رنســانس یــا احیــا بــا توجــه بــه 
متن هــای کهــن صــورت می گیــرد، امــا مگــر جــز ایــن اســت کــه رنســانس واژه ای کلــی 
گــون رنســانس  یخ هــای گونا اســت؟ هرگونــه بازگشــت و احیایــی در مکان هــا و تار
یخــی، در قــرن دوازدهــم میــادی نیــز  اســت. بــر اســاس پژوهش هــای جدیــد تار
پــای مســیحی صــورت گرفتــه بــود یــا بســیاری از رنســانس  یــک رنســانس در ارو
ــه متفکــران  ــن اســت ک ــب ای ــد. جال ــت می کنن ــن معاصــر صحب کنفوسیوســی در چی
بیــان مشــغول بهره منــد شــدن  مســلمان در قرن هــای میانــه به علــت تبــادل افــکار بــا غر
از افــکار جــذاب و متعالــی یونانیانــی مثــل افاطــون و ارســطو بودنــد و بازگشــت یــا 
پایــی قــرن شــانزدهم در دورۀ میانــۀ اســامی  احیــای رنسانســی پیــش از رنســانس ارو
یــق متفکــران مســلمان و در دورۀ قرون وســطای مســیحی بــا خــود مســیحیان در  از طر
گــر مــا صحبــت از بازگشــت بــه متن هــای کهن  حــال صــورت پذیرفتــن بــود. همچنیــن ا
می کنیــم بایــد توجــه کنیــم مصــر باســتان حتــی از یونــان قدیمی تــر اســت و بازگشــت 
یخــی نیــز  بــه یونــان نمی توانــد تنهــا معیــار رنســانس باشــد، کمااینکــه شــواهد تار
نشــان دهندۀ اســتفادۀ ملت هــا از اندیشــه های مصــری کهــن در کنــار یونانــی اســت و 
از نقــش مهــم تبادل هــای فرهنگــی خبــر می دهــد کــه ناشــی از مســافرت و تجــارت در 
پایــی خوانــده می شــود. در واقــع ایــن  شــکل گیری آن چیــزی اســت کــه رنســانس ارو
پــا حالتــی منفــرد، برتــر و شــکل دهنده می دهد  بنــدی مفهومــی کــه بــه ارو جدایــی و مرز

فقــط در عرصــۀ نظــری وجــود دارد و در جهــان واقعــی خبــری از آن نیســت.
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