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  ∗تاریخ نوین جهان اسالم
  ∗∗احمدي امیربهرام عرب

  استادیار گروه مطالعات افریقاي جنوبی، دانشگاه تهران

  
اد دپارتمان مطالعات است پروفسور رینهارد شولزنوشته » تاریخ نوین جهان اسالم«کتاب 

هایی است کـه طـی چنـد سـال      اسالمی دانشگاه برن سوئیس یکی از جدیدترین کتاب
پروفسور شولز در این  1.گذشته در ارتباط با جهان اسالم در قرن بیستم تألیف شده است

کتاب که تالشی در گشودن افقی نو در زمینه مطالعه کشورهاي اسالمی در جهان غرب به 
و برخالف اکثر نویسندگان امروز غربی که بیشتر دامنه مطالعات خود را بر  رود شمار می

                                                             
∗. Schulze, R. (2002). A Modern History of the Islamic World. London & New York: Tauris. 
∗∗. arabahmadi@ut.ac.ir 

ن در رشـته     در کشـور آلمـان و دانـش    1953پروفسور رینهارد شـولز متولـد سـال    . 1 هـاي   آموختـه دانشـگاه بـ
هـاي   در دانشگاه 1990و نیمه اول  1980ز در دهه شول. شناسی است هاي التین، عربی و زبان شناسی، زبان اسالم

به عضویت هیئت علمی  1995شناسی پرداخته و از سال  بوخوم، بن و بامبرگ به تدریس اسالم و مطالعات شرق
. وي در حال حاضر رئیس دانشکده مطالعات اسالمی دانشگاه بـرن اسـت  . دانشگاه برن سوئیس نائل آمده است

جداي از کتـاب  . توسعه تاریخی و گسترش اسالم در مناطق مختلف جهان استحوزه تخصص پروفسور شولز 
؛ حقوق بشـر در مباحـث   )1990(انترناسیونالیسم اسالمی در قرن بیستم : پیش روي دیگر تالیفات وي عبارتند از

؛ تقابـل  )1919(؛ شورش کشاورزان مصري در سـال  )1994(؛ تاریخ جهان اسالم در قرن بیستم )1991(اسالمی 
پروفسور شولز تاکنون چند مقاله در ارتباط با جهـان  ). 1919-1820(جامعه کشاورزي مصر با دولت استعماري 

 .المعارف آکسفورد به چاپ رسانده است المعارف اسالم و دایرة اسالم و موضوعات اسالمی در دایرة
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اي  اند، رویکرد کلی خـودرا در گسـتره   هاي خاصی از جهان اسالم محدود ساخته بخش
در ایـن راسـتا وي بـا    . وسیع به کشورهاي اسالمی در قرن بیستم معطوف ساخته است

هاي سیاسی  وقایع تاریخی و شاخصه شناختی به تحلیل نگرشی جدید و دیدگاهی جامعه
سو و خاور دور و اروپا از سوي  جهان اسالم از خاورمیانه تا شمال و غرب افریقا از یک

ساله و به صورت مقطعی تاریخ  نویسنده در این کتاب در مقاطع ده. دیگر پرداخته است
. اسـت حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسالمی را مورد بررسـی قـرار داده   

پروفسور شولز در بخش آغازین با ارائه توضیحاتی پیرامون استعمار و تأثیر آن در ظهور 
و  1930و  1920هاي  نوگرایی در جهان اسالم، طلوع ناسیونالیسم بورژوازي را در دهه

بـا در نظـر گـرفتن     1960تـا   1940هـاي   طلبانه را طـی دهـه   هاي استقالل عصر نهضت
خواهی مورد  هاي اسالمی و فرهنگ سیاسی جمهوري رهنگهاي موجود بین ف پیچیدگی

و روابط  1980و  1970هاي  هاي اسالمی در دهه بررسی قرار داده و به تشریح ایدئولوژي
  . پرداخته است 1990بین فرهنگ اسالمی و جامعه مدنی حاکم در سرتاسر دهه 

سـم در  هاي مختلف کتاب با پرداختن بـه تقابـل سـنت و مدرنی    نویسنده در بخش
مکاتب گوناگون نظیر ناسیونالیسم و ) قرن بیستم(صد سال گذشته  جهان اسالم طی یک

سوسیالیسم را نیز در نظر داشته و در بررسی مقاطع مختلف تاریخ جهان اسالم به نوعی 
وي همچنین بخشی از . بخش جوامع اسالمی قلمداد کند سعی کرده این مکاتب را الهام

خواهان اختصاص داده و گوشـه   خواهان با جمهوري مشروطه مباحث کتاب را به تقابل
صد سـال اخیـر    هاي آن طی یک چشمی نیز به مبحث خالفت در اسالم و فراز و نشیب

  . داشته است
هـاي   هرچند پروفسور شولز در این کتاب تقریباً به بیشتر کشورهاي اسالمی اشاره

عمدتاً معطوف به چند کشور مختلف داشته ولی رویکرد خاص او  هاي دورهکوتاهی در 
، ایران، مصر، عربستان، اندونزي، الجزایـر و  )ترکیه(اسالمی از جمله امپراتوري عثمانی 

اي از کل جهان  توان گفت این کشورها را به عنوان نمونه اي می افغانستان بوده و به گونه
  . اسالم در نظر گرفته است
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 233     تاریخ نوین جهان اسالم: معرفی و نقد کتاب

ت و بـا توجـه بـه حجـم بـاالي      از بسیاري جهـا » تاریخ نوین جهان اسالم«کتاب 
اطالعاتی که در مورد جهان اسالم و جوامع اسالمی و ارتباط آنها بـا مکاتـب فرهنگـی    

تـوان آن را   شـود و مـی   معاصر ارائه کرده، تحقیقی ارزشمند و در خور توجه تلقی مـی 
موضـوع و  (اي جدید در بررسی حقایق تاریخی، پیوستگی مـداوم سـوبژه ـ ابـژه      شیوه

با ایـن حـال   . اصالت قائل شدن به رویکرد سوبجکتیویستی در تاریخ دانست و) ماهیت
نویسنده همچون دیگر متفکران و محققان غربـی کـه معمـوالً جهـان اسـالم و جوامـع       
اسالمی را به شیوه خاص سکوالریستی خود مورد مطالعه قرار داده و تالش دارند کلیه 

قالب و چهارچوب فکري خود تنظیم وقایع و حوادث تاریخی کشورهاي اسالمی را در 
بندي کنند، بسیاري از موضوعات را از زاویه خاص خویش مورد بررسـی قـرار    و دسته

. هاي موجود در جوامـع اسـالمی اسـت    سویه و فاقد عینیت داده که طبیعتاً رهیافتی یک
  : برخی از اشکاالت موجود در متن این کتاب حجیم عبارتند از

ی از کتاب به ارائه تعـابیر خـاص خـود از دیـن اسـالم و      های نویسنده در بخش. 1
  . ارتباط آن با سوسیالیسم، ناسیونالیسم و فاشیسم پرداخته است

رویکرد عمدة نویسنده در این کتاب تالش نسبی وي براي بـه تصـویر کشـیدن    . 2
مخالفت اسالم با مدرنیسم و نـوگرایی اسـت و در برخـی صـفحات چهـره خشـنی از       

  . م کرده استمسلمانان ترسی
هاي اسالمی که آنهـا را بـه    نویسنده در ارائه توضیحاتی پیرامون مذاهب و گروه. 3

کـار و   دو دسته سلفی و نوسلفی تقسیم کرده آشکارا مسلمانان را در دو گـروه محافظـه  
 . افراطی جاي داده است

و در یک صـفحه خـاص از واژه   » خلیج«نویسنده در صفحات مختلف از واژه . 4
رغم تأکید بر آزاداندیشی آشـکارا بـه تحریـف     استفاده کرده و به» خلیج عربی«ل مجعو

ترین حقایق تاریخی موجود که مورد تأیید سازمان ملل نیز هست، پرداختـه   یکی از مهم
 . است

حسـن  ، رشید رضا، عبده، کواکبینویسنده در معرفی اندیشمندان مسلمانی نظیر . 5
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بـا تفسـیر افکـار و عقایـد آنـان از      ... و حسـن الترابـی   ،دکتر شریعتی، سید قطب، البناء
هـایی مترقـی و روشـنفکر و بعضـی را متحجـر و       نظر خود، برخی از آنها را چهره نقطه

 . متعصب دانسته است
هایی خاص نظیر اسـالمِ سـیاهان،    نویسنده در برخی صفحات با استفاده از واژه. 6

جهان بر اساس قومیت و رنگ پوسـت  آشکارا سعی کرده بین مسلمانان مناطق مختلف 
 . هایی را قائل شود تفاوت
هاي اعراب و اسرائیل بارها بـه جانبـداري از اسـرائیل     نویسنده در مورد مناقشه. 7

اي حـق   ها تالش کرده چهره پرداخته و عالوه بر کوشش براي تطهیر نسبی صهیونیست
وي همچنـین در  . دبه جانب از رژیـم صهیونیسـتی و نحـوه تشـکیل آن را ترسـیم کنـ      

هـاي   هاي اعراب و اسرائیل به حمایت گستردة غرب از اسرائیل در دهـه  موضوع جنگ
 . اي نکرده است گذشته اعم از سیاسی، نظامی و اقتصادي اشاره

نویسنده در مبحث جنگ بوسنی سعی کرده جنگ بین مسلمانان ایـن کشـور و   . 8
خواندن جنـگ بوسـنی و قتـل     بیگر سازد و از مذه ها را نوعی جنگ قومی جلوه صرب

 . عام گستردة مسلمانان توسط مسیحیان صرب و کروات خودداري کرده است
نویسنده از موضوع طالبان و نحوه پیدایش این فرقه متحجر به صورت گـذرا و  . 9

شتابزده عبور کرده و هیچ تالشی براي تحلیل اینکه طالبان با حمایت چه کشورهایی به 
  . این فرقه چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، نشان نداده استوجود آمده و ظهور 

نویسنده در بسیاري از صفحات کتاب در معرفی و توضـیح مبـارزان مسـلمان    . 10
جنگنـد،   هاي غاصب مـی  ها که براي آزادي وطن خود علیه صهیونیست ویژه فلسطینی به

 . واژه تروریست را به کار برده است
تـاریخی مختلـف بـه تحریـف      هـاي  دورهبطه با تاریخ ایران در نویسنده در را. 11

وي با اشاره به رونـد حـوادث ایـران در دوره    . حوادث و وقایع تاریخی پرداخته است
پیش از تأسیس سلطنت پهلـوي   رضاخانخواهانۀ  مشروطیت در زمینه اهداف جمهوري

ـ  . اشتباهات بزرگی را مرتکب شده است د حـوادث دوره  پروفسور شولز در ادامـه، رون
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 235     تاریخ نوین جهان اسالم: معرفی و نقد کتاب

 28اهللا کاشانی را که در نهایت منجر به وقـوع کودتـاي    و روابط او با آیت دکتر مصدق
. شد، از دیدگاهی خاص و به صورت یکجانبه مورد بررسی قرار داده است 1332مرداد 

نگرش پروفسور شولز در زمینه عوامل مؤثر در ظهور انقالب اسالمی ایران نیز برگرفتـه  
رایج در غرب بوده و به طور ضمنی انقالب اسالمی ایران را تأثیرپذیر از  هاي از دیدگاه

امـام  هاي نادرسـت از   نویسنده در ادامه با ارائه تحلیل. افکار سوسیالیستی خوانده است
سویۀ خود را در  هاي خاص و یک گیري در مورد موضوعات مختلف، موضع )ره(خمینی

ر مورد چاپ کتاب آیات شیطانی و فتـواي  مورد جنگ ایران و عراق آشکار ساخته و د
نیز تالش کرده نقش ایـن فتـوا را در محافـل     سلمان رشديدر مورد ) ره(حضرت امام

 . جهان اسالم کمرنگ جلوه دهد
که عکسـی از انقـالب   (نویسنده با تأکید خاص در مورد انقالب اسالمی ایران . 12

جمهوري سـال   ی انتخابات ریاستبا بررس) اسالمی را نیز بر روي جلد کتاب قرار داده
ساالري دینی در ایران، جامعـه ایـران را بـه دو     سعی کرده با زیرسؤال بردن مردم 1376

نسـل قـدیمی   «و » نسل جـوان «بخش رویاروي هم تقسیم کند که به زعم وي نمایانگر 
وي همچنین در مباحث مربوط به جمهوري اسالمی ایران که در چنـد  . هستند» انقالبی
هـاي نادرسـت از نهضـت     اي غیرمستقیم به ارائه تحلیـل  جزا ارائه شده به گونهبخش م

انقالبی تشیع و والیت فقیه پرداخته و سعی کرده پیروان مکتب تشـیع را تنـدرو و گـاه    
 .افراطی جلوه دهد

سعی کرده اختالفات  1990ویژه در دهه  نویسنده در مبحث الجزایر به. 13
پنهان  هاي دسیسهها و  اخلی جلوه دهد و به توطئههاي این کشور را د و درگیري

هاي داخلی در  ور نگاه داشتن آتش جنگ ویژه فرانسه در شعله و آشکار غرب به
  . الجزایر نپرداخته است

» )در قرن بیستم میالدي(تاریخ نوین جهان اسالم «توان گفت کتاب  با این همه می
اجتمـاعی، اقتصـادي، و فرهنگـی     به دلیل جامعیت آن و پرداختن به وضعیت سیاسـی، 

 . کشورها و مناطق مختلف اسالمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
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آوري مطالب ایـن کتـاب بخـش عظیمـی از کتـب انگلیسـی،        نویسنده که در جمع
ویژه در زمینه پدیـدار شـدن    آلمانی، فرانسوي، فارسی، عربی و ترکی را مطالعه کرده، به

کـار و سوسیالیسـت در جوامـع اسـالمی      یـی، لیبـرال محافظـه   گرا تمایالت سیاسی ملی
رویکرد نسبتاً نوینی را به کار برده و با وجود نگاه پیشینی و ارائه پیش فرض و فرضـیه  

در مجموع اثـر ارزشـمندي بـر جـاي نهـاده اسـت؛       ) در برخی مباحث(به جاي نظریه 
المعـارفی   ةبـه منزلـه دایـر   توان گفت این کتاب با وجود نقائص مورد اشاره  رو می این از

هـاي   ویـژه دانشـجویان رشـته    پژوهان و محققان به تواند مورد استفادة دانش کوچک می
از سـوي دیگـر زاویـه دیـد خـاص      . الملل قرار گیـرد  علوم سیاسی، تاریخ و روابط بین

نویسنده در این کتاب که نـوع نگـرش عمـوم محققـان غربـی را در مـورد کشـورهاي        
ي داده است نیز از نقطه نظر شناسایی نحوه تفکر آنان مهـم و قابـل   اسالمی در خود جا

شایان ذکر است اصل این کتاب به زبان آلمانی است و نسخه انگلیسی آن . اهمیت است
توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به زبـان فارسـی ترجمـه شـده و بـه زودي      

  .شود منتشر می
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