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 تاریخشدنِ  تاریخ ِجهانی و جهانی
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 تهران دانشگاه   

 چکیده
 و در هـر مرحلـه چـه    ؛ چرا و چگونه و چه هنگام پیدا شد و چه مراحلی را از سر گذراند   ،فکر تاریخ جهانی  
وجـود   شدن جریان تاریخ و علـل و عوامـل بـه    نگاري بر جاي نهاد؟ جهانی   نگري و تاریخ    تأثیراتی بر تاریخ  

 ۀ یا خواهند داشت؟ مقال،اند نگاري داشته نگري و تاریخ  چه تأثیرات و پیامدهایی در عرصۀ تاریخ  ،اش  آورنده
سازي جدید و معاصـر   رسد که جهانی شدن و جهانی     به نظر می  . ها  حاضر تأملی است پیرامون این پرسش     

تـاریخ  « مفهـوم  ۀ ریشـه و پیشـین  هـاي تـاریخی آن و از جملـه    ها و پیشینه را بدون بررسی و درك ریشه   
 .توان به درستی فهم کرد نمی» تاریخ انسانیت واحد«و یا » جهانی
 .نگاري سازي، تاریخ جهانی، تاریخ شدن، جهانی جهانی: ها کلیدواژه
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Abstract 
Why, how and when does the thought of Universal History start? What process 
does it go through? What effects does it have on historiography in each stage? 
What effects and consequences does globalization of history have on the field of 
philosophy of history and historiography? This article is a brief deliberation on 
these subjects. 
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ل روزگـار ماسـت و پرسـش از چرایـی و چگـونگی و        یسازي از مهمترین مسا     شدن و جهانی    جهانی
هـا   که این پرسش   رغم این   علی.  کنونی است  ةهاي دور   ترین پرسش    آن نیز از بنیادي    ةپیشینه و آیند  

هـاي تـاریخی و    بحـث بـه  هاي مربوطـه   ها و پژوهش ماهیتی فلسفۀ تاریخی دارند، در بیشتر نوشته 
بـاره باشـد    کوشد فتح بابی در این  حاضر میۀمقال! کلی مغفول اند و یا به    رنگ  انه یا کمابیش کم   مورخ

ـ ۀ به نوب»شدن و تاریخ   جهانی« ةهایی از مبحث پیچید     ها و جنبه    و به گوشه    ۀ خود و در حد یک مقال
دسـت کـم بـه    شدنِ تاریخ و پیدایش مفهوم تاریخ جهانی، اگر نه بیشـتر،             جهانی. کوتاه پرتو بیفکند  

 و اندیشـیدن بـه آن بـه همـان     ؛واجد اهمیت است ...  جهانی شدن سیاست، اقتصاد، فرهنگ و      ةانداز
جـا ـ در حـد     در ایـن . تواند در روشن شدن جوانب گوناگون جهانی شدن ما را یـاري دهـد   اندازه می

 چگونـه و از  چرا و» تاریخ جهانی«مفهوم :  کوتاه حاضر ـ با چند پرسش سروکار داریم ۀ مقالۀحوصل
نگري ـ و بـه    نگاري و تاریخ چه زمانی پدید آمد و چه مراحلی را از سر گذراند و چه تأثیراتی بر تاریخ

سـازي معاصـر و    شدن و جهانی تبع چه تأثیراتی بر جریان و رویدادهاي تاریخ ـ برجاي نهاد؟ جهانی 
نگـاري معاصـر     نگري و تاریخ   ریخ چه تأثیراتی بر تا    ،اش  آورنده علل و عوامل ساختاري و ارادي پدید      

  یا برجاي خواهد نهاد؟،و آینده برجاي نهاده
سازي دچار اختالف و  شدن و جهانی این نکته گفتنی است که نه تنها معناي اصطالح جهانی

به تبع، برسر .  بلکه گاه حتی اصل وجود یا عدم آن نزد اهل تحقیق مورد بحث است،ابهام است
ها و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن اختالفات  ها و زمینه سازي  و جهانیها شدن  جهانیۀتاریخچ

سازي  شدن و جهانی اساسی وجود دارد که شاید بیشتر ناشی از جنگ لفظی بر سر معناي جهانی
اي کامالً جدید و مربوط به فرایند مدرنیته و  شدن را پدیده که بعضی جهانی  در حالی،براي نمونه. باشد

ها و   کسانی هستند که ریشه؛دانند ر آن را مربوط به مقتضیات دوران پست مدرنیته میگروهی دیگ
گویند  هاي اساطیري آن سخن می دهند و حتی از ریشه هاي آن را به دوران باستان ارجاع می پیشینه

وجود  شدن و علل و عوامل به  جهانیۀهاي گوناگون دربارة تاریخچ براي مطالعه اجمالی دیدگاه(
 ).1383 ؛ عاملی4 و 3فصول : 1382شولت : ك.ندة آن از جمله رآور

یا تاریخ واحد بشریت از کجـا و  » تاریخ جهانی«در پاسخ به این پرسش که فکر یا مفهوم         
هاي ادیان الهی ارجاع  ویژه به آموزه    شاید بتوان به اساطیر باستانی و به       ،چگونه و چرا آغاز شد    

 یکی از منزلۀ  تواند به  آفرینش آدم میۀاحد نژادهاي آدمی و قص وأبراي نمونه باور به منش. داد
هاي پیدایش آرمان وحدت بشر و به تبع فکر تشکیل حکومت واحد جهانی ـ و  ترین زمینه اصلی

هایی جریـان تـاریخ    بر چنین زمینه. ویژه در ربط با فکر منجی موعود ـ در نظر گرفته شود   به
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نگري  شد و به همین دلیل بود که تاریخ گانه در نظر گرفته می یک کلّ واحد و یۀبشري به منزل
اي مناسـب فـراهم آورد بـراي قـالبی خـاص در               زمینـه  ، قرآنی ـ  توراتی و مسیحی و اسالمی    

نگاري مورخ   در این نوع از تاریخ    .  مفهوم تاریخ جهانی   ۀ یعنی تاریخ عمومی بر پای     ،نگاري تاریخ
هاي نزدیک به خود پایان  زید و معموالً به زمان خود یا زمانآغا تاریخ خود را از آفرینش آدم می

داد و درعین حال سرگذشت تاریخی همه یا اکثر اقوام و طوایف شناخته شده را در آن جاي  می
این نکته نیز گفتنی است که مفهوم خطی زمان و تاریخ که در بینش تاریخی ادیان الهی . داد می

 ترقی فراهم آورد و این مفهوم نیز ۀ مفهوم پیشرفت یا اندیشاي براي پیدایش  زمینه،مطرح بود
: بسنجید بـا  (شد  » تاریخ جهانی «ساز رشد و گسترش مفهوم         خود در عصر جدید زمینه     ۀبه نوب 

 ). به بعد189فصل چهارم : 1365الیاده : ؛ همچنین بنگرید به165 ،20: 1354پوالرد 
 ۀ تـاریخ جهـانی نیـز بـوده باشـد، نوشـت      ترین تاریخ جهانی موجود، که شاید نخستین  کهن

ـ « مورخ رومی قرن اول پیش از میالد است که با عنوان            ،دیودور سیسیلی  »  تـاریخی ۀکتابخان
 بـرادري  ةهـا دربـار    آنة دیودور سیسیلی تحت نفوذ رواقیون و عقیـد   1.به نگارش درآمده است   

: ك.ر(کردنـد   بلیغ مـی   جهان وطنی و حکومت واحد جهانی را ت        ۀرواقیون اندیش .  ملل بود  ۀهم
 از روزگــار  اندیشــهایــن ).  بــه بعــد112 فرضــیۀ جامعــۀ جهــانی، ،بخــش دوم: 1349 ســاباین

 میراثی بـه اسـکندر و سـپس از طریـق او و             ۀها رواج یافت و به منزل      هخامنشیان و توسط آن   
هـاي   جا تا مسیحیت قرون وسـطی و سـرانجام اندیشـه     رواقی به رومیان رسید و از آن  ۀفالسف

 رواقی و از جمله دیودور سیسیلی بر این باور بودند که          ۀفالسف. سیاسی عصر جدید کشیده شد    
هـا را   هـا و غیررومـی   ها و رومـی  ها و غیریونانی    مورخین از سوي خدا مأموریت دارند تا یونانی       

 در واقـع نخسـتین تـاریخ جهـانی در قالـب      .)91 ـ  92، 1ج: 1380پیرنیا  (2پیوند و الفت دهند
________________________________________________________ 

1- Library of History by Diodorus Siculus.1933-52.  
 این ،1384دیودورسیسیلی : هایی از کتاب دیودورسیسیلی به فارسی برگردانده شد و با مشخصات ذیل نشر یافته است        بخش

 .رودشمار می تاریخ جهانی بهةتوان کتابی درباربیوس را نمینکته گفتنی است که پیش از دیدور مفهوم تاریخ جهانی نزد پولی
 :نگاري رومی قابل تأمل است نگري و تاریخ  اشارة فریدون آدمیت دربارة چرایی و چگونگی پیدایش مفهوم تاریخ جهانی در تاریخ ـ2
جا که مورخان رومی با جهان وسیع امپراطوري  اما از آن.  رومی در روش تحقیق و تعقل تاریخی فکر نوي نیاوردنویسی تاریخ«

در همین جهت اندیشۀ تاریخی رومی، . سروکار داشتند ـ طبعاً دامنۀ بحث تاریخی گسترش یافت خاصه در متن تاریخ سیاسی
را پدید آورد؛ گرچه نه به معناي » تاریخ جهانی«عنی که مفهوم  مبه این. نویسی محدود آتنی، پیش رفت در قیاس تاریخ

بینی خاص فلسفۀ  که تصور تاریخ جهانی را جهان نکتۀ باریک آن. شمول بلکه در دایرة تاریخ امپراطوري صحیح تاریخ جهان
ایاالت » رومی شدن«شت فکر چه در آن مستقیماً تأثیر دا و آن. وجود نیاورد، بلکه زادة منطق تجربی کشورگشایی بود رواقی به

 ).239 ـ 238: 1375آدمیت  (»و متصرفات بود
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باوري شکل گرفت و بر وظیفه و رسالت و ارزش و اهمیت معنوي و اخالقـی و سیاسـی   چنین  
نهادن جنگ هفتاد و دو ملت و گشودن راه اتحاد بشر و تحقق آرمان           مورخ و تاریخ براي عذر    

 .نهاد جهان وطنی و حکومت جهانی انگشت تأکید می
ان اسالمی نیز پی گرفتـه  بعدها فکر و مفهوم تاریخ جهانی در قالب تواریخ عمومی در جه         

انـد   همه از تواریخ عمومی.. .آثار مورخان بزرگی چون یعقوبی، طبري، مسعودي، مقدسی و . شد
و به سبب اشتمال بر سرگذشت تاریخی اقوام و ملل گوناگون از ابتداي خلقت تا روزگار مورخ،           

تواند  گونه تواریخ که می  ینترین تاریخ از ا     اما کامل . آیند  شمار می  از انواع کهن تاریخ جهانی به     
التواریخ اثر رشیدالدین  جامع: وجود آمد ترین مصداق تاریخ جهانی باشد در زبان فارسی به      واقعی
 .اهللا همدانی فضل

نگـاري و   یک نکتۀ بسیار قابل تأمل دربـاره مفهـوم تـاریخ جهـانی و اثـرات آن در تـاریخ        
اي کامالً متنـاقض و بـه    ن است که به گونه ای ،نگري ملل از روزگار کهن تا دوران جدید         تاریخ

مبـدأ انگـاري و خودمحـور انگـاري      درجات این مفهوم در کنار حس خود مرکز انگاري و خود 
گونـه افکـار و    اي افراطـی در خـدمت تأییـد ایـن     اقوام و ملل قرار گرفته و گاه حتی بـه گونـه    

صـور تـاریخ جهـانی در عصـر         که براي نمونه ت    چنان. جویانه قرار گرفته است     احساسات برتري 
هـاي اروپـا    ها رنگ و بویی کامالً اروپایی و غربی گرفت و در خدمت اندیشه        جدید نزد اروپایی  

اي از مورخان، اروپا را مبدأ و محور و مرکز تاریخ جهان      انگارانه درآمد و نه تنها گاه، پاره       مرکز
آغازد  یخ اروپا که از یونان و روم میجز تارچیزي  بلکه از آن فراتر تاریخ جهانی را ند؛تلقی کرد

: بسنجید بـا (  نپنداشت و بقیۀ جهان را از گردونۀ تاریخ بیرون راند     ،انجامد  و به دوران جدید می    
 .)194: 1364کوب  زرین

اي است که از آن در جهت      در تناقض آشکار با وظیفه    » تاریخ جهانی «جویی از     چنین بهره 
اي که بـراي نمونـه در روزگـار مـا تصـور تـاریخ          به گونه . رود  وحدت و برادري بشر انتظار می     

سـازان غربـی و آمریکـایی     جهانیِ غربی ـ آمریکایی در خدمت ایدئولوژي و استراتژي جهـانی  
اي   اي که به گونه     پدیده. سازيِ جهان درآمده است     سازي یا غربی    براي پیشبرد برنامۀ آمریکایی   

هاي فـراوان ـ    هاي ملی ـ توأم با جعل و تحریف  اریخشگفت یادآور استفاده یا سوءاستفاده از ت
خطی تکامـل   در فرضیۀ تک. استگرایی   سازي در عصر رواج ملی      هاي ملت   جهت انجام پروژه  

 غـرب و در رأس آن  ،آیـد  و ترقی که از دل تصور تاریخ جهانیِ غربی ـ آمریکایی بیـرون مـی   
کننـده بـه حسـاب         طفیلـی و مصـرف     ر و بقیه پیـرو و مقلـد و        گآمریکا پیشرو، مبدع و آفرینش    
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سازي جهـان و   اي که تنها راه ترقی و تکامل جهان تن در دادن به روند غربی           گونه   به ؛آیند  می
؛ آثار ادوارد سعید نیـز  1379التوش : ك.در این باره از جمله ر(پیوستن به اردوي غربیان است    

 ). 1382 ؛1371سعید . در این باره خواندنی است

 رشد و گسترش مفهوم تاریخ جهانی در پیوند با پیدایش و گسترش مفهوم          ،در عصر جدید  
 تصور خطی تاریخ و زمان و باور بـه   ،که پیشتر نیز اشاره شد     البته چنان . و اندیشۀ ترقی رخ داد    

سـاز اصـلی در نظـر گـرفتن      منشأ واحد آدمیان در فرهنگ یهودي و مسیحی و اسالمی زمینه      
مفهوم ترقی ـ به شکل جدید ـ تاریخ بشر را سیر   . لی و واحد بودتاریخ به عنوان یک جریان ک
توانست در سطح کل تاریخ بشري مطرح  کرد و بنابراین فقط می     مداوم تکامل بشري تلقی می    

المثـل بـراي کسـانی چـون ویکـو         کـه فـی    چنان. شود و نه تاریخ یک سرزمین یا ملت خاص        
 بودند از یک زنجیرة به هم پیوستۀ واحد کـه   هایی  هاي اقوام گوناگون حلقه     ها و فرهنگ    تمدن
شان نیز اصالت و استقالل و تمایزشان را        شان نبود و وجوه تشابه      هایشان دلیل بر جدایی     تفاوت

 .)Collingwood 1994: 69(کرد  نفی نمی
 بـود  رفته اسـت، کار    به آنبار در عنوان     نخستین کتابی که اصطالح تاریخ جهانی نخستین      

نوشته شد که البته فقط اسم و عنوان تـاریخ جهـانی را یـدك              ) م1627ـ1704 ( بوسوئه به قلم 
؛ 33: 1354پـوالرد   (گویی نزد بوسوئه تاریخ جهانی عبارت بود از تـاریخ مسـیحیت          . کشید  می

Pocock 2003: Vol 3, 325 ;Bossuet 1681 .( 
گـر نامـدار     ولتـر اندیشـه  به قلم اما نخستین تاریخ جهانی واقعی در قرن هجدهم میالدي          

اي جهـانی   نـزد ولتـر تـاریخ بیشـتر جلـوه     . آداب و روحیات ملل با عنوان    ،فرانسوي نوشته شد  
هـاي دیگـر از خـود     ها و تمدن اي ویژه به تاریخ ملت داشت و به همین سبب او توجه و عالقه     

و گـرا   نگاري نخبـه  نگري و تاریخ  تاریخضدکه نخستین طغیان جدید بر     جالب این . داد  نشان می 
 و نیـز  203 ـ  202 ،53: 1364کوب زرین(اشرافی توسط ولتر و در همین کتاب صورت گرفت 

طغیـانی کـه مبـدأ راسـتین     ) Richard 1970: editor؛ 58 ـ  55: 1354بسـنجید بـا پـوالرد    
آوردن بـه جریـان    نویسـی و روي  نگاري جدید و گسست از سنت شـاهنامه         نگري و تاریخ    تاریخ
هـاي تـاریخی را آغـاز     گشودگی و انبساط در موضوع و قلمرو پـژوهش     نویسی شد و      نامه مردم
زیست و در این فضا تصور تاریخ جهانی در پیونـد بـا           ولتر در فضاي عصر روشنگري می     . نهاد

در چنین فضایی بود که کسـانی چـون تورگـو و    . مفهوم دائمی بشریت جاذبه و چیرگی داشت    
یک تابلوي تاریخی از پیشـرفت اندیشـۀ      طرح   و   تاریخ جهان  مجموعه مقاالت    ،کندورسه
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 را به نگارش در آوردند و هریک به نوبۀ خود و به درجات باعث رشـد و گسـترش              بشري
 نیز Meek 1973; 1976; Groenewegen 1983: 611-150 (3مفهوم تاریخ جهانی شدند

ریخ ها مقصـد نهـایی تـا      نزد آن ).  به بعد  87: 1354پوالرد  : ك. تورگو و کندورسه ر    ةدربار
اي که در آن هیچ مرز        جامعه ؛چیزي نیست جز وحدت بشر و پیدایش جامعۀ واحد جهانی         

گـران عصـر     این آرمـان مشـترك اندیشـه      . کند  و حد و حدودي آدمیان را از هم جدا نمی         
 Hampson:  بـه نقـل از  33: 1354؛ پـوالرد  1375 گلدمن: ك.از جمله ر(روشنگري بود 

1987; Collingwood 1994: 76 - 81; Barraclough 1962: 84(. نیز در چنین فضایی 
هـایی   اندیشـه م کتـاب  1784بود که فیلسوف نامدار آلمانی یوهان گوتفریـد هـردر سـال         

اي به مطالعه   را به نگارش درآورد و منتشر کرد و عالقۀ ویژه تاریخ بشريۀپیرامون فلسف
از نظـر او سـیر    .  داد و پژوهش در تاریخ تمدن و فرهنگ ملل غیراروپایی از خـود نشـان             

حرکت تاریخ جهتی جز به فعلیت درآوردن نیروها و اسـتعدادهاي درونـی بشـر و تحقـق                  
 Clack 1955; Taylor: هاي هردر شرح کوتاه زندگی و اندیشه(کامل آرمان بشریت ندارد 

1991: 40 - 63 ;Koepke 1987 ك.هردر ر  فلسفه تاریخةهمچنین دربار :Berlin 1997; 

Collingwood 1994: 88 - 93(.  
 هریـک بـه درجـات بـه رشـد      ،تر دو فیلسوف دیگر آلمانی کانت و هگل از هردر مهم  

کانـت بـا نگـارش     .  یاري رساندند  19 و اوایل قرن     18مفهوم تاریخ جهانی در اواخر قرن       
 در رواج تصـور    صلح پایـدار   و   طرح یک تاریخ جهانی از دیدگاه جهان وطنی       آثاري چون   

 نیرویـی  ،جوي آن و نزد او توجه به غایت تاریخ بشري یا جست   . خ اثر نهاد  جهانی از تاری  
 فیلسوف بود تا در جهـت  ۀبرنده در درون خود داشت و بنابراین وظیف    بخش و پیش    رهایی

از . فهم یا کشف غایات و مقاصد نهفته در جریان تاریخ بشري یا تـاریخ جهـانی بکوشـد              
کامل اخالقی و معنوي بشـر و نیـل او بـه آزادي و     در تدبای  نظر خود او این غایات را می      

کامل عادل یا به تعبیـر دیگـر در جامعـه        تأسیس حکومت واحد جهانی یا ساختار سیاسی      
 - Kant 1991: 50; Collingwood 1994: 93( 4جـو کـرد   و مدنی واحد جهانی جسـت 

104.( 
________________________________________________________ 

  . به بعد87 :1354 پوالرد: ك. نیز دربارة تورگو و کندورسه ر،1381 کهون  ـ3
 : به فارسی ترجمه شده و نشر یافته استزیر رسالۀ کانت دربارة تاریخ از دیدگاه جهان وطنی با مشخصات  ـ4

گورنر : ك. از جمله ر، اندیشۀ سیاسی و تاریخی کانتزمینۀ دربارة مباحث مطرح شده در ؛1383 بیدي صانعی دره ؛1378کانت 
 . 1383محمودي  ؛1383 یاسپرس ؛1367
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 و محوري خود را به  هگل بود که جایگاه واقعیۀبار در فلسف مفهوم تاریخ جهانی نخستین
 تاریخ و به ویژه مفهوم تاریخ جهانی یک رکن ،در دستگاه فلسفی هگل.  یافتطور کامل به

 یا به عبارت ؛تاریخ جهانی از نظر هگل روند تالش روح است براي نیل به آزادي. رکین است
. افته استتر آگاهی از آزادي که در چهار مرحلۀ شرقی، یونانی، رومی و ژرمانیک نمود ی دقیق

را در رأس یا مبدأ تاریخ ) و امپراتوري هخامنشی(این نکته گفتنی است که هگل ایران 
شمار  نشاند و درعین حال جهان هندي و چینی را جهان غیرتاریخی و یکنواخت به جهانی می

 311 ،304 ـ 301، 282ها دربارة ایران، به ویژه صفحات  بخش پیوست: 2536هگل (آورد  می
گرانی دانست که تأثیري چشمگیر در  ه این سبب شاید بتوان هگل را از جمله اندیشهب) 312ـ 

 قبلی ةدر واقع تناقض مورد اشار. اند رواج تصور خاص اروپایی و غربی از تاریخ جهانی داشته
هاي کسانی  دربارة چگونگی استفاده و سوءاستفاده از تاریخ جهانی تا حدودي در آثار و اندیشه

در » روح قومی« نزد اینان مفهوم ،براي نمونه. ابی استی هقابل ریش.. .هردر وچون هگل و 
. اي موارد بیش از آن مورد توجه و اعتنا بود و حتی شاید در پاره» تاریخ جهانی«کنار مفهوم 

گرایانه را که به ویژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر  مفهوم روح قومی احساسات ملی
 دامن ،هاي اصلی پیدایش مکاتبی چون نازیسم و فاشیسم گشت و از زمینهاروپا چیره شد 

: ك.از جمله ر(نگاري ملی ـ به ویژه در خود آلمان ـ سخت مؤثر افتاد  زد و در رشد تاریخ می
؛ دونت 1373؛ کیمپل 1377 به بعد؛ هیپولیت 143، 3فصل اول، بخش : 1371پالمناتز 

 Collingwood 1994: 113 -122; McCarneyبعد؛  به 150: 1363؛ والش 133ـ143: 1377

2000(. 
و تصـور   » تـاریخ جهـانی   «اي که به درجات در رشـد مفهـوم             فالسفه  شاید واپسین نمونۀ  

او در یک کتاب مشهور به نام       .  کارل یاسپرس باشد   ،تأثیر نهادند » جهانی شدن جریان تاریخ   «
هـاي خـود را    اندیشـه )  نظري تـاریخ ۀ و حاوي مباحث فلسف ؛م1949چاپ   (آغاز و انجام تاریخ   

ـ ما شدن روزگار یاسپرس پدیدة جهانی. پیرامون تاریخ جهانی مطرح کرد ه بـه گمـان او   ـ ک را 
ـ طور آشکار و راستین از دوران پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است به اریخ ـ تـ ۀفـ در فلس 

  تمام تاریخ بشر به سـه دورة  ،از نظر او. نظري خود مورد شرح و بررسی اجمالی قرار داده است  
دورة پیش از تاریخ، دورة تاریخی، و دورة تاریخ جهان که مقدماتش از           : شود  متوالی تقسیم می  

طور واقعی در قرن ما بـه منصـۀ    دوران رنسانس و جریان اکتشافات جغرافیایی آغاز شده اما به     
 محصـول  ،ریـان تـاریخ  که از دیدگاه یاسپرس نیز جهانی شدن ج جالب این. ظهور رسیده است  
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 اسـت و از درون تـاریخ اروپـایی سـر بـر آورده اسـت       ـزمـین     یا مغـرب ـتاریخ و تمدن اروپا  
 .)187 ـ 185، 169 ـ 168، 108 ـ103: 1363یاسپرس (

نگـاري جدیـد را شـدیداً      تاریخ ،م به این سو مفهوم تاریخ جهانی      19سرانجام از اواخر قرن     
هـاي جهـانی از قبیـل آثـار       و انتشار شمار قابل توجهی تاریخ    تأثیر قرار داد و باعث چاپ      تحت

.. .بی، ویل دورانت، کارل کریمبـرگ، تـواریخ کمبـریج، تـاریخ جهـان الروس و             آلبرماله، توین 
 .شد

گیـري   سـازي معاصـر بـه عنـوان شـکل      که جهانی شدن و جهـانی   پایانی اینپرسشو اما  
نگاري کنونی و آینده خواهد  نگري و تاریخ ریخفضاهاي فوق قلمروي چه آثار و پیامدهایی در تا

! داشت؟ پاسخ به این پرسش نه چندان ساده است و نه در مجال اندك مقاله حاضر گنجانـدنی  
حال اشاراتی کوتاه و گذرا به بعضی آثار مشهود و پیامدهاي احتمالی آینده خالی از لطف و  با این

 . فایده نخواهد بود
شدن و  ناپذیري و گسترش روزافزون جهانی باورانه از برگشت کسانی بوده و هستند که خوش

ها یا دست   ملتـها و دولت  اند و پیشاپیش از مرگ و نابودي ملت  قلمروگرایی سخن گفتهقفو
المللـی و    ها در برابر نهادها و مؤسسات بـین        کم از روند روزافزون کاهش اختیارات و اقتدار آن        

گرایـی یـا بـه     هـا و ملـی   شدن پایان عصر ملت  جهانی،از نظر این گروه   . اند   سخن گفته  جهانی
به تبع کسانی چنـین   )Brown: 54 - 68(دهد  اصطالح دوران وستفالیایی را پیشاپیش نوید می

هاي   به ویژه به عنوان ابزاري در خدمت پروژهـهاي ملی  نگاري پندارند که عصر رواج تاریخ می
د  از چند نکتـۀ اساسـی نبایـ   ،در برابر چنین خیاالت یا فرضیاتی. رسد  به پایان میسازي ـ  ملت

دربـارة ملـت و   ( لزوماً به معناي پایان کامل ملت و دولت ـ ملت نیست  شدن جهانی: غافل شد
سازي کامـل فرهنـگ و    شدن به معناي یکسان   جهانی.)Hobsbawm 1990: ك.گرایی ر ملی

هاي اقوام و ملل بـراي پاسداشـت    از واکنش . تواند و نباید باشد     می یا ن  ،تمدن بشري نیز نیست   
شـدن یـا    هاي ویرانگر ناشـی از جریـان جهـانی    هاي ملی و تاریخی خود در برابر چالش      هویت
توانـد   اي از اقوام و ملل می هایی نزد پاره چنین واکنش. سازي نباید غافل بود هاي جهانی   برنامه

درعین حال و در همین ارتباط . هاي ملی و قومی شود نگاري خباعث رشد و گسترش شدید تاری
سازانۀ جدید  سازانه و ملت هاي هویت گرایی به برنامه  قومیتةتوان انتظار داشت که رشد پدید می

اندازي  منجر شود که اقوام را بر سر مواریث تاریخی به رویارویی باهم و تالش در جهت دست     
هاي مبتنی بر جعل و تحریف وا  م و ملل همجوار حتی با روشبه عناصر و مواریث تاریخی اقوا
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که براي نمونه این پدیده را در ایران و اطراف ایران ـ بـه ویـژه پـس از فروپاشـی        چنان؛دارد
 .هاي بدون ملت ـ شاهد بوده و هستیم گیري کشورها و دولت شوروي و شکل

صر به عنـوان یـک پدیـدة فـوق        شدن معا   حال یک نکتۀ مهم دربارة تأثیرات جهانی       با این 
 این است که روابط بـین تـاریخ و جغرافیـا را از بـیخ و     ،نگاري نگري و تاریخ قلمروگرا در تاریخ 

زادگـاه تـاریخ اسـت و اگـر مفهـوم            اگـر جغرافیـا   .  یا خواهـد کـرد     ،بن دچار تغییر کرده است    
هـا و   ینـد و جریـان  آ هاي ملی در ربط با علل و عواملی که در یک قلمرو خاص پدید می       تاریخ

سازند قابل فهم و پذیرش اسـت در آن صـورت جغرافیـاي کوچـک و             رویدادهاي تاریخ را می   
هـاي گذشـته فقـط زادگـاه تـواریخ و       تواند مثـل دوران  متراکم شدة جهانی عصر ما دیگر نمی      
طـور روزافـزون ـ زادگـاه حـوادث و        بلکه بیشتر ـ و بـه  ،رویدادهاي پراکندة ملی و قومی باشد

این پدیده مسـلماً بـه رشـد هشـیاري جهـانی و      . ویدادهایی خواهد بود که جنبۀ جهانی دارند     ر
پیدایش آگاهی تاریخی جهانی و حافظۀ تاریخی جهانی و به تبع به رشد حـس وابسـتگی بـه                 

که ما در عصـر دهکـدة        کوتاه سخن این  . یک هویت انسانی واحد و فراملی کمک خواهد کرد        
 حوادث و رویدادهاي چهارگوشه عالم در یکـدیگر مؤثرنـد و اخبـار و          بریم که   سر می  جهانی به 

ایـن چیـزي   . شـوند  اطالعات مربوط به این رویدادها نیز به سرعت در سطح جهانی پخش می   
هـاي تـاریخی آثـار     نگاري و به تبع در خود حـوادث و جریـان   نگري و تاریخ    است که در تاریخ   

 .فراوان برجاي خواهد نهاد
که بعضـی فنـون و      این ، الزم است  به آن  کوتاه   هرچنداي    یگر که اشاره  یک مطلب مهم د   

کـه هریـک   .. .ابزار جدید از قبیل تلگراف و رادیو و تلویزیون و کامپیوتر و اینترنت و ماهواره و   
 در تحـول  ،انـد  سازي مؤثر بـوده  شدن و جهانی   به درجات در پیدایش و رشد و گسترش جهانی        

. انـد و برجـاي خواهنـد نهـاد         تأثیرات بنیادین آشکاري برجاي نهاده    نگاري    نگري و تاریخ    تاریخ
هاي تاریخ روزگار جدید به سبب وجود این ابزار و    مواد و منابع در دسترس از رویدادها و پدیده        

هـاي جدیـدي را بـراي       درعـین حـال همـین ابـزار و فنـون روش           . فنون روزافزون بوده است   
انبوه مواد و منابع و اسناد و مـدارك متنـوع تـاریخی در    برداري مورخان و پژوهشگران از        بهره

هاي پیشین و حتی با صدسال پیش از این نیز به  از این لحاظ عصر ما با دوران  . اند  اختیار نهاده 
 مقدمۀ یک انقالب اساسی در آگاهی تـاریخی و نیـز   ،روي قابل مقایسه نیست و این همه    هیچ

ترین ویژگی عصر ما      شاید مهم .  را فراهم آورده است    نگاري  پژوهی و تاریخ    هاي تاریخ   در روش 
 .از نظر مورخ این باشد که پاي اسناد صوتی و تصویري به میان آمده است
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اند که امکـان    گونه اسناد به قدري انبوه و متنوع و در دسترس          اي از موارد این     در پاره 
کـه    چنـان ؛آورنـد  پـژوه فـراهم مـی    مشاهده و بررسی دقیق و عینی حوادث را براي تاریخ 

ي را عمـدتاً برپایـۀ اسـناد و    ا براي نمونه مورخانی چون مارك فرو تـواریخ بسـیار ارزنـده      
اي از مـوارد   اند و در پاره مدارك تصویري ـ شامل فیلم و عکس ـ به رشتۀ تحریر کشیده  

هـاي موجـود در تـواریخ       نمـایی   ها یا بزرگ    نمایی  ها و سانسورها و کوچک      جعل و تحریف  
هایی حاکی از ایـن هسـتند          چنین نمونه  5.اند  رسمی را به نقد کشیده و آشکار کرده       سنتی  

توان از فـیلم و تصـویر      نمی ،که از این پس چه در آموزش تاریخ و چه در پژوهش تاریخ            
 عصر ما و آینـده را از  ،بنابراین فنون مربوط به ثبت و ضبط اصوات و تصاویر        . نیاز بود   بی

گونـه کـه اختـراع و پیـدایش خـط دوران           کنـد درسـت همـان       دوران پیش از آن جدا می     
 شاید بتـوان گفـت   ،به دیگر سخن. اش جدا ساخت تاریخی بشر را از دوران پیش از تاریخ 

 بشر در آسـتانه جهـش و گـذار    ،که با پیدا شدن صنایع و فنون مربوط به صوت و تصویر           
 ،بنـابراین .  گرفتـه اسـت  دیگر به یک دوران تاریخی راستین قرار» قبل تاریخ  ما«از یک   

 ضـمن تجدیـدنظر اساسـی در صـورت و     ،چه بسا بهتر باشد که محافل دانشگاهی مربوط 
هـاي آمـوزش و پـژوهش          تاریخ و تغییر و اصالح و نو کردن روش         ۀمحتواي دروس رشت  

شـدن و     جهـانی «به فکر در نظر گرفتن درسی در سلسله دروس رشته تـاریخ بـا عنـوان                 
آن کس که زمان خـویش      «! ید فردا براي این کارها بسیار دیر باشد       شا. نیز باشند » تاریخ

هـاي   و این سـخن دربـارة رشـته   » که عمرش به سر آید مرده است  پیش از آن،را درنیابد 
 . آید علمی نیز راست می

________________________________________________________ 
مورخ فرانسوي، از نسل دوم مکتب آنال و سردبیر نشریۀ آنال، متخصص در تاریخ ) Marc Ferro( ـ مارك فرو 5

.  تاریخ انقالب روسیه بر پایۀ اسناد تصویري آرشیوي معروف استهاي او پیرامون پژوهش. روسیه شوروي است
پژوهی منتشر شده  شناسی و تاریخ ها در تاریخ مقاالت و رساالتی از او درباره فیلم و سینما و تصویر و اهمیت آن

 .است
 :قرارند  ها از این شناختی بعضی از آن مشخصات کتاب

- La Revolution de 1917, Paris, Aubier, 1967. 
- Cinema et Histoire, Paris, Denoël, 1976. 
- L' Occident devent la revolution sovietique, Brussels, Complex, 1980. 
- Le Cinéma, une Vision de l'histoire, paris, Le chêne, 2003. 

 : استرامین جهانبگلو گفتگویی با مارك فرو انجام داده که در اثر ذیل به چاپ رسیده
 .122 ـ 106: ، جلد اول1376 جهانبگلو
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 گیري نتیجه
و نیز در پیونـد بـا فکـر    » بشرت واحد«یا » انسانیت«در ربط با مفهوم » تاریخ جهانی«مفهوم  

ادیان الهی پیدایش و گسترش این مفاهیم . بیش از دو هزار سال پیشینه دارد» ومت جهانیحک«
 حکومـت  ۀنخستین بار فکر حکومت جهانی، در ایران باسـتان و در سـای     . سازي کردند را زمینه 

نیـان  ا به وسیله ایر،در همان دوران  » سازيجهانی«به تبع، نخستین روند     . هخامنشی پدید آمد  
از طریق ایران به اسکندر و رومیان رسید و در همین » حکومت جهانی«س آرمان سپ. آغاز شد 

مفهوم تاریخ جهانی نزد پولیبیوس . ثیر قرار دادأت نگاري را سخت تحتنگري و تاریخدوران تاریخ
و سپس دیگـر مـورخ رومـی یعنـی      مطرح شد) مورخ یونانی ـ رومی قرن دوم پیش از میالد (

 رواقیون بود، نخستین تاریخ ۀثیر فلسفأت ، که تحت) اول پیش از میالددر قرن(دیودور سیسیلی 
ساز این تحول مهم در  دولت، زمینهۀ یک نظری  به منزلۀ  دولت جهانی،    ۀنظری. جهانی را نوشت  

دهد کـه در تمـام   اي است که به درستی به ما نشان مینگاري بود و نمونه  نگري و تاریخ  تاریخ
هاي تاریخی در ربط باهم بوده و هاي دولت و نظریه  نظریهها  و فرهنگها تمدنۀادوار و نزد هم

نگـري و   مفهـوم تـاریخ جهـانی هـم تـاریخ         . اند نهادهثیر می أپذیرفته و درهم ت   ثیر می أاز هم ت  
ثیر قرار أت نگاري مسلمانان را تحتنگري و تاریخنگاري مسیحی قرون وسطی و هم تاریخ تاریخ

گیـري جریـان جهـانی شـدن و      خود، در شـکل ۀها به نوب ز همین زمینه   جدید نی  ةداد و در دور   
 یک پدیده و جریان فوق قلمرویی یا فرا مرزي منزلۀجهانی شدن به . ثیر نهادندأسازي تجهانی

ثیر قرار داده است و باعث جهـانی شـدن       أت نگاري دوران ما را تحت    نگري و تاریخ  سخت تاریخ 
کم در بسـیاري از مواقـع و در    اي که امروزه، دستبه گونه  است؛ تاریخ و حوادث تاریخی شده    

بنـابراین  . دهـد ثیر قـرار مـی  أت بسیاري از مناطق، وقوع یک اتفاق یا حادثه همه جهان را تحت 
 . توان گفت که عصر ما دوران شروع تاریخ جهانی به معناي راستین کلمه است می

جدید به ویژه ابزار صوتی و تصـویري  همچنین باتوجه به تحوالتی که بعضی ابزار و فنون      
توان در قیاس بـا تحـوالت ناشـی از         نگاري بشر پدید آورده است و می      نگري و تاریخ  در تاریخ 

اختراع در عصر باستان، عصر حاضر را دوران خروج از یک پیش از تاریخ دیگـر و آغـاز یـک                  
هاي تاریخی بشر از طریق  یعنی دورانی که تجارب و آگاهی    ؛شمار آورد  دوران تاریخی نوین به   
یابـد و موجـب و موجـد نـوعی آگـاهی و دانـش       هاي بعدي انتقال می تصویر و صوت به نسل   

امکان ) دوران تاریخی پس از اختراع خط     (تاریخی جدید خواهد شد که در دوران تاریخی اول          
 .نداشته است



Universal History and Globalization 192                                      پژوهشنامۀ علوم انسانی  159 

 منابع
 .روشنگران: تهران.  اولچاپ. تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم. 1375. آدمیت، فریدون

 .خوارزمی: تهران. اهللا فوالدوند ترجمۀ عزت. فلسفه کانت. 1367. اشتفان
چـاپ  . ترجمۀ بهمن سرکاراتی. اي از تاریخ، اسطورة بازگشت جاودانه مقدمۀ بر فلسفه. 1365. الیاده، میرچا 

 . انتشارات نیما: تبریز. اول
. چـاپ دوم . ترجمۀ حسین بشیریه. اجتماعی و سیاسی هگلشرح و نقدي بر فلسفۀ   . 1371. پالمناتز، جان 

 .نشر نی: تهران
 . امیرکبیر: تهران. چاپ اول. ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر. اندیشۀ ترقی. 1354. پوالرد، سیدنی
 . افسون: تهران. تاریخ ایران باستان. 1380. پیرنیا، حسن

 .روز فرزان: تهران. چاپ اول. معیترجمۀ حسین سا. نقد عقل مدرن. 1376. جهانبگلو، رامین
 .فکرروز: تهران. چاپ اول. ترجمه محمدجعفر پوینده. درآمدي بر هگل. 1377. دونت، ژاك

ترجمـۀ حمیـد بـیکس شـورکایی و      . ایران و شرق باسـتان در کتابخانـه تـاریخی         . 1384. دیودورسیسیلی
 . جامی: تهران. چاپ اول. اسماعیل سنگاري

 .امیرکبیر: تهران. چاپ دوم. تاریخ در ترازو. 1364. کوب، عبدالحسین زرین

 . امیرکبیر: تهران. چاپ دوم. ترجمۀ بهاءالدین پازارگاد. تاریخ نظریات سیاسی. 1349. ساباین، جرج
 . دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. ترجمۀ عبدالرحیم گواهی. شناسی شرق. 1371. سعید، ادوارد

انتشـارات تـوس بـا    : تهـران . چـاپ اول . ترجمۀ اکبـر افسـري    . الیسمفرهنگ و امپری  . 1382. ــــــــــ
 . ها المللی گفتگوي تمدن همکاري مرکز بین

. چاپ نخسـت . ترجمۀ مسعود کرباسیان. شدن جهانینگاهی موشکافانه بر پدیدة     . 1382. آرت. شولت، یان 
 . انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

معنـاي تـاریخ کلـی در    «ترجمه و شرح مقالۀ کانت با عنوان . رشد عقل . 1383. بیدي، منوچهر  صانعی دره 
 .نقش و نگار: تهران. »غایت جهان وطنی

 . 24شمارة . فصلنامۀ ارغنون، "ها مفاهیم و نظریه: ها شدن جهانی". 1383. عاملی، سعیدرضا

ـ    . معناي تاریخ کلی در غایت جهان وطنی      . 1378. کانت، ایمانویل  نامـۀ  . ديترجمۀ منوچهر صانعی دره بی
 . 6شمارة . فلسفه



                                                 Human Sciences  تاریخشدنِ  تاریخ ِجهانی و جهانی 

 

193 158 

. چـاپ اول  . ویراستار فارسـی عبـدالکریم رشـیدیان      . از مدرنیسم تا پست مدرنیسم    . 1381. کهون، الرنس 
 . نشر نی: تهران

 . انتشارات بدیع: تهران. چاپ اول. ترجمۀ عبدالعلی دستغیب. فلسفۀ تاریخ هگل. 1373. کیمپل، بن
 . فکر روز: تهران. چاپ اول. کاویانی) منصوره(ترجمۀ شیوا . فلسفه روشنگري. 1375. گلدمن، لوسین

 . قصیده: تهران. چاپ اول. ترجمۀ امیر رضایی. سازي جهان غربی. 1379. التوش، سرژ
. اندیشۀ سیاسی در گسترة فلسـفه نظـري و فلسـفه اخـالق      : فلسفه سیاسی کانت  . 1383. محمودي، علی 

 . نگاه معاصر: تهران

: تهـران . چـاپ اول . طباطبایی ترجمۀ ضیاءالدین عالیی  . اي بر فلسفۀ تاریخ     مقدمه. 1363. اچ. والش، دبلیو 
 .امیرکبیر

 . دانشگاه صنعتی آریامهر. ترجمۀ حمید عنایت. عقل در تاریخ. 2536. ف. و. هگل،گ

. 1365. آگـه : تهـران . چـاپ اول . ترجمۀ بـاقر پرهـام   . مقدمه بر فلسفۀ تاریخ هگل    . 1377. هیپولیت، ژان 
 . ست دومویرا

 . خوارزمی: تهران. چاپ اول. ترجمۀ محمدحسن لطفی. آغاز و انجام تاریخ. 1363. یاسپرس، کارل

 . طهوري: تهران. زاده ترجمۀ میرعبدالحسین نقیب. کانت. 1372. ـــــــــــــ
Bossuet, J. B. 1681. Discourse on Universal History. 
Brown, R. "Globalization and the End of the National project" in J. Macmillan and A. 

Linklater (ed). Boundaries in Question. London: Printer. 

Clack, Robert Thomas. 1955. Herder: his life and thought Berkeley. University of 
California press. 

Collingwood, R. G. 1994. The Idea of History. Oxford: Oxford University press. 
Diodorus, Siculus. 1933-52. Trans C. H. Old Father. Harvard University press. 

Groenewegen, peter. D. 1983. "Torgot's place in the History of Economic Thought: A 
Bicentenary Estimate". History of political Economy. 

Hampson, N. 1987. The Enlightenment. London: Penguin press. 

Hobsbawm, E. J. 1990. Nations and Nationalism Since 1780: program, myth, Reality. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Kant, I. 1991. political writings. trans H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University 
Press. 



Universal History and Globalization 194                                      پژوهشنامۀ علوم انسانی  157 

McCarney, Joseph. 2000. Hegel on History. London: Roth edge. 

Meek, Ronald. 1967. Social Science and the Ignoble Savage. Cambridge University 
Press.  

Meek, R. L (ed). 1973. Turgot on Progress, sociology and Economics. Cambridge 
University press. 

Pocock, J. G. A. 2003. Barbarism and Religion. Cambridge University Press. 

Richard, Fritz (editor). 1970. The Varieties of History; From Voltaire to the present. 
Edited, selected, and introduced stern. London: Macmillan. 

Wulf, Koepke. 1987. Johan Gottfried Herder. Boston: Twayne. 

 
  


