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  مقدمه

 مـورد  در انديشمندان ديدگاههاي و تحقيقات از گرفته بنيان كه صنعتي اسيشن جامعه
 اسـت  تحوالتي و تغييرات و جوامع آن در مردم كار و زندگي شيوه و صنعتي جوامع

 بـه  شهرنـشين  كـارگران  و مهـاجران  خيـل  فرهنگ و رفتار در شدن صنعتي تبع به كه

 شناسـي  جامعـه  سـويي  از .شـود  مـي  تقـسيم  مختلفـي  ابعـاد  بـه  خود است، آمده وجود
 كـاري  يها حوزه در كوچك يهاگروه يا اشخاص بين روابط مطالعه علم را صنعتي
 مطالعـه  علـم  را آن ديگر سوي از .اند هنهاد نام »انساني روابط رويكرد« را آن و دانسته
 يهـا اللتد رويكـرد « را آن و خوانـده  اجتمـاعي  يهـا نظام مفهوم به صنعتي يهاسازمان

 صـنعتي  شناسي جامعه نيز، نظران صاحب از گروهي .اند هناميد »)فناورانه(تكنولوژيك  
 »اجتمـاعي  كـنش  رويكـرد « يـا  كـار  به افراد گرايش مختلف يها شيوه مطالعه علم را

  ).186 :1998 ،همكاران و گلدتورپ( اند هدانست
 كـه  دارنـد  داللـت  صـنعتي  مـع جوا رب ديگر ديدگاههاي بسياري و هااين همه

 آثـار  هم هنوز و است غرب جهان در پيش سال دويست صنعتي انقالب از خاستهبر
 ادامـه  ،گذراننـد  مـي  را شـدن  صنعتي فرايند كه جهان از كشورهايي در انقالب اين
 پيـشاصنعتي  سازوكار و كشاورزي طريق از را خود مايحتاج مردم سال هاصد .دارد
 توزيـع  و توليد يها شيوه داري سرمايه ميالدي هجدهم قرن در اما ؛كردند مي تأمين
 بازار توليد به را خود جاي خانوادگي توليد .داد تغيير غرب در را خدمات و كاالها

 دستمزد معادن و كارخانجات در كننده توليد كارگران به داران سرمايه آن در و داد
 بودنـد،  كرده دريافت كه مزدي با را خود توليدات كارگران، همين و ختندپردا مي
  .خريدند مي

 نهـاد  ،كارخانـه  بـه  خانـه  از كـاال  توليد جايي جابه فرايند اين در ،شدن صنعتي
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 ارك گرفتن مزد براي كه آورد وجود به را عظيمي جماعت يا كار نيروي نام هب مهمي
  ).26-18 :1994 پادويك، و رسكين( كردند مي

 مـدرن  صنعتي عصر بزرگ حادثه اثر بر كه انساني جوامع در جمعيتي تغييرات
 تقريبـاً  پيشاكـشاورزي،  عـصر  در زمـين  كره جمعيت .است آور حيرت آمد، وجود به
 پانـصد  و هـزار  هـر  كشاورزي دوران در و شده برابر سه بار، يك سال هزار پانزده هر
 برابـر  سه به نوزدهم قرن در فقط اروپا جمعيت اما .است افتاده اتفاق اين بار يك الس
 سـاير  .اسـت  يافتـه  افـزايش  برابر سه از بيش به بيستم قرن در هم زمين كره جمعيت و

 نـشان  را مـشابهي  كننـده متحير تغييـرات  نيـز  شـدن  صـنعتي  از ناشـي  رشد يهاشاخص
 در زمين كره جمعيت از درصد نود از بيش ميالدي 1800 سال در مثال براي دهند يم

 آنـان  بيـشتر  و انـد  هكـرد  مـي  زنـدگي  كوچك خيلي شهرهاي يا ها دهكده و روستاها
 كـار  سـخت  نقـاط  سـاير  يـا  اروپـا  در چـه  كلـي،  طور به جماعت اين .اند هبود دهقان
 يـا  اجـازه  ،انـد  هنداشـت  ديگـر  جـاي  بـه  جايي از حركت امكان يا آزادي ،اند هكرد مي

 گـزاف  يهـا ماليات هـا آن از ،انـد  هنداشت را خود توليدي كاالهاي فروش و خريد امكان
 بـسيار  فرزندان .است نبوده بيني پيش قابل شان هآيند و اند هبود سواد بي شده، مي گرفته
 پـيش  نيز آن از بيش حتي تسخ يهازمان در و هاآن دوم يك تا سوم يك اما ،اند هداشت
  .اند همرد مي سالگي پنج از

 شـمالي،  يامريكـا  ،اروپـا  مردم از توجهي قابل اكثريت بيستم، قرن اواخر در اما
 شـهر  حومـه  يـا  شـهر  در ،آسـيا  شـرق  در حتي پيشرفته، كشورهاي ساير و ژاپن استراليا،
 بـسيار  فرزنـدان  ،اند هبود باسواد جماعت اين بزرگساالن همه تقريباً .اند هكرد مي زندگي
 پدران از بيشتري ماليات .اند هرسيد مي بزرگسالي به آنها همه تقريباً كه اند هداشت كمتري
 هـم  كـردن  انداز پس كه بوده زيادتر حدي به درآمدشان اما ،اند هپرداخت مي خود دهقان
 كـه  شـده  مـي  مـصرف  چيزهـايي  بـراي  مـدرن  مردم درآمد عمده .است شده مي ممكن
 شخصي، اتومبيل مانند چيزهايي .اند هكرد مي تلقي باورنكردني تجمالت را آن پيشينيان
 غـذاهاي  بـادوام،  و دوخـت  خـوش  يهالباس تميز، و بزرگ يها خانه تفريحي، سفرهاي
 و راحـت  زندگي مردم اكثر به كه پزشكي و بهداشتي يهامراقبت و ارزان و سالم متنوع،
  .داشت مي نگه زنده هفتاد و شصت سنين تا را هاآن و داد مي مولد
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 قـوي  بـسيار  تمـايالت  و برگزيـده  را زندگي شيوه دوم نوع جهان، مردم بيشتر
 از جهـان  پيـشرفته  يهابخـش  يـا  خـود  كـشور  رشد حال در شهرهاي به مهاجرت براي
 اروپـايي  اجرانمهـ  وسـيله  بـه  امريكـا  متحـده  اياالت دليل همين به .اند هداد نشان خود

 آسـياي  شـرقي،  و مركـزي  اروپـاي  سـپس  و غربـي  اروپـاي  فقير يهابخش از گريزان
 يافتـه  دسـت  بزرگـي  جمعيـت  چنـين  به التين يامريكا و آسيا شرقي جنوب و شرقي
 سـركوب  و فاقـه  و فقـر  از گريـزان  مردم با هم غربي اروپاي شهرهاي ضمن در .است
 مهـاجران  بـراي  مهمـي  مقـصد  بـه  غربي اياروپ و شده جمعيت از پر حوالي، و حومه
  .است شده تبديل آسيا و امريكا ،اروپا فقيرتر يهابخش

 كننـده  گمـراه  جوامـع  شـدن  مـدرن  و صـنعتي  مادي وجود بر تأكيد تنها البته
 ايـن  معنـي  بـه  دارنـد  خـود  دهقان اجداد از بهتري زندگي مردم اكثريت اگر .است
 همـراه  بـه  مـردم  بـراي  اي مـسئله  و مـشكل  مدرنيزاسـيون  و شـدن  صنعتي هك نيست
 آن همه جوامع شدن صنعتي از ناشي تغييرات سرعت عكس، بر بلكه .است نياورده
 طـول  هـا قرن رسـد  مـي  نظـر  هب كه است ساخته مواجه متعددي مشكالت با را جوامع

 گونـه  ايـن  بـراي  ييهـا حل راه مـدرن  و صـنعتي  شهرنـشين،  انمردمـ  ايـن  تـا  كشد مي
  ).79 :1994 شيرو،( بيابند مشكالت

 تقريبـاً  و تبـديل  مـردم  يوميه زندگي از مهمي بسيار بخش به پولي محاسبات
 روشـنفكران  انتقـاد  مـورد  پديـده  ايـن  و شد استوار پول محور بر مردم زندگي تمام
 و تـر  خـالص  زنـدگي  يها شيوه ياحيا و زيابيبا دنبال به كه گرفت قرار يستيايدئال
 تغييـرات  اثـر  بـر  كـه  بـود  مردماني مخالفت مورد همچنين و گشتند مي تر مادي غير

 بـراي  وضـعيتي  چنـين  .بودنـد  داده دسـت  از را خـود  كـار  و خانه مرتبط، اقتصادي
 پـي  در و شد ختم مداوم و زياد فيزيكي تحرك به مردم از توجهي قابل يهاگروه
 بـه  هـا اين همه سرانجام .يافتند همبستگي و مجاورت امكان كمتري شاوندانخوي آن

ــروز ــ ب ــسائل از اي همجموع ــي م ــد منته ــه ش ــل ك ــساس آن حاص ــانگي اح  و بيگ
ــتم ــشيدگي س ــديد ك ــي ش ــع از ناش ــابرابر توزي ــد ن ــيون هايفراين ــود مدرنيزاس  .ب

 و دشـ  گـسترده  جهـان  نقـاط  بيـشتر  بـه  و شـروع  غربي اروپاي از كه مدرنيزاسيوني
 اروپـاي  جوامـع  كـه  بـود  اين مهم نكته .داد تغيير يناپذير برگشت طور به را جوامع
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 بـه  را تري قوي و بهتر جوامعي تا دادند تكامل و توسعه را زندگي از اي هشيو غربي

 بـه  ايـن  البته .نباشد مقايسه قابل داشت وجود آن از پيش آنچه با كه آوردند وجود
 يا شدند نابود مدرن اروپاييان وسيله به جوامع ديگر كه نيست آن معناي به وجه هيچ
 طــور بــه شــان اجتمــاعي يهــانظام و هــافرهنگ كــه نيــست يترديــد امــا ،شــوند مــي

 مذهبي فكري، نخبگان از بسياري دليل همين هب و است يافته تغيير يناپذير برگشت
 يهـا  هجنبـ  افـشاي  به و گرفتند قرار مدرنيزاسيون اصلي مخالفان گروه در سياسي و

 خنثـي  جهـت  در جوامـع  سـازمان  تغييـر  براي را ييها شيوه و پرداختند آن آور زيان
  ).81-80 :1994 شيرو،( دادند ارائه شدن صنعتي و داري سرمايه آثار كردن

 تـوافقي  تقريبـاً  كـه  دهـد  مـي  نـشان  تكـاملي  تغييرات فراوان الگوهاي به توجه
 تحـول  بـروز  يعنـي  صـنعتي،  داري سـرمايه  ظهـور  اعياجتمـ  اهميـت  مورد در عمومي
 تأكيـد  بـه  تمايـل  .دارد وجود ساخته، متأثر را همه كار و زندگي كه بزرگ اجتماعي

 فراوانــي و ســنتي روســتايي جوامــع انــواع تمــام و جامعــه جديــد نــوع بــين مقابلــه بــر
 و )مدوركـي ( ارگانيك همبستگي و مكانيكي همبستگي يهاتفاوت بر دال ييها دوگانه
  ).2006 اجل،( است موضوع همين از ناشي نيز )تونيز( اجتماع و جامعه

 تحـولي  اهميـت  بـه  صنعتي انقالب واژه كه ندا موافق نظران صاحب همه تقريباً
 چيـز  هـر  از بيش »كار« آن در كه دارد داللت ماشين عصر به پيشين وضعيت از عظيم
 داللـت  »صـنعتي « مفهـوم  كـه  كنـيم  يادآوري نيست مناسبت بي .دارد يتمحور ديگر
 آن پيامد كه اي ههست انرژي و گاز برق، مانند انرژي جان بي منابع بستن كار هب بر دارد

 تأسـيس  بـه  خـود  كـه  اسـت  ماشـيني  فنـاوري  جملـه  از توليد ابزار مجدد دهي سازمان
 زمـاني  همـاهنگي  و انجامـد  مـي  كارخانـه  ماننـد  بـزرگ  بـسيار  تخصصي يهاكارگاه
 توليـد  تـا  شـود  مـي  متكـي  ماشـيني  توليـد  بـر  عمـدتاً  اقتصاد در فناوري و كار فزاينده

 را كـارگران  هـم  و كند مي جدا خانه فضاي از را كار فضاي هم كارخانه .كشاورزي
 :2006 اجـل، ( شـان  ادهخـانو  و نـسب  تـا  كنـد  مـي  استخدام شانتوليد توانايي براساس

 البتـه  كنـد؛  مي مقايسه صنعتي جامعه با را پيشاصنعتي جامعه در كار ذيل جدول ).7-8
 ديگـري  از تر مهم را يكي توان مي نه و اند كامل نه شده درج موارد كه است مشخص

  .)18-8 :2006 اجل،( كرد تلقي
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  صنعتي جامعه در كار  پيشاصنعتي جامعه در كار  اصلي ابعاد
 و انـسان  نيـروي  ،آب ،دسـتي  ابزار  توليد نظام .1

  حيوان نيروي
 انــساني غيـر  نيــروي ،ماشـيني  ابـزار 

  )غيره و نفت گاز، ،سنگ زغال(
   هاسازمان ،افراد  خانوار ،خانواده  توليد واحد .2
  تمايز باالي درجات ،پيچيده  تمايز كم درجات ،ابتدايي  كار تقسيم .3
  دائمي ،منظم  فصلي ،ظمنامن  زمان .4
  تخصصي ،عميق  كلي ،سطحي  تحصيالت .5
  فردي ،عام  فاميلي ،خاص  استخدام .6
  بازاري ،عقالني  بازاري غير ،سنتي  اقتصادي نظام .7
  فضيلت يك عنوان به كار  الزم شرّ  كار معناي .8
  بلندمدت منفعت ،درآمد بيشترين  مدت كوتاه منفعت ،معيشت تأمين  كار هدف .9

  سود ،حقوق ،مزد  پولي ،پاياپاي  پرداخت نحوه .10

 بـا  حيـوان  و انسان ،باد ،آب نيروي شدن جايگزين و كار يافتن سازمان تغيير با
ــر ماشــين ــزاري كــارگر آن در كــه پيــشاصنعتي توليــد شــيوه خــالف ب ــ را اب  كــار هب

 و دكـر  مي تبديل ابزار به را انسان كه بود ماشين اين صنعتي كار فضاي در گرفت، مي
 منـافع  بـين  تـضاد  علـت  به صنعتي داري سرمايه كرده ادعا ماركس آنچه طبق .كند مي

 مجبورنـد  كارفرمايـان  .اسـت  ناپايـدار  ذاتاً كارگران منافع و سرمايه صاحبان اقتصادي
 بازار نظام ظهور باشد، اين جز اگر كه كنند استثمار كمتر مزد پرداخت با را كارگران
 هـم  كـارگران  ،ديگـر  سوي از .اندازد مي خطر به كلي به را كارفرمايان ودوج رقابتي
 چــالش بـه  را كارفرمايـان  قـدرت  و رســند مـي  همبـستگي  بـه  شــوند، مـي  متحـد  نوعـاً 
 نظر از بنابراين .شود بهتر شان كاري اوضاع هم و يابد افزايش مزدشان هم تا گيرند مي

 :1848 انگلـس،  و مـاركس ( »ددهـ  مي پرورش را خود گوركنان بورژوازي« ماركس
 اسـت  مـدعي  امـا  كرده، اشاره صنعتي داري سرمايه آميز منازعه ماهيت به هم وبر ).71
 بـازار  اقتـصاد  آنچـه  اسـت  مدعي او .انجامد مي تطابق به تحول جاي به چالش اين كه

 امـا  .اسـت  پايـايي  و دقت يعني بوروكراسي ويژه عنصر همان خواهد مي داري سرمايه
 تـر  انـساني  غيـر  آن در كـاري  متقابـل  روابـط  باشـد،  تـر  بوروكراتيـك  سازماني هرچه
 وبـر  براي .است ناپذير اجتناب مدرن جوامع در بوروكراسي رشد وبر، نظر از .شود مي
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 و »داري سـرمايه « دارنـد،  مدرن جوامع مورد در كه نظري يهاتفاوت همه با ماركس و
  ).203 :1973 ،گيدنز( اپذيرندن تفكيك و مشابه مفاهيمي »صنعتي«

 همـه  آمـد،  وجـود  بـه  شـدن  صـنعتي  افت فازهاي در كه مشكالتي حال هر هب
 اصـل  فناورانـه  تحـوالت  ايـن  ،جمله از .است صنعتي ضد كمابيش ديدگاههاي مؤيد
 بـا  هـا  كارخانـه  كـه  زمـاني  .كـرد  سـست  را جغرافيايي مناطق و ها كارخانه بين رقابت

 كـار  هبـ  وقـت  پـاره  را كـارگران  و شدند ناتوان بيشتر توليد از يا مواجه كمتر تقاضاي
 بحرانـي،  لحظه يك در و سرانجام كه بود مطمئن ماركس كردند، اخراج يا و گرفتند

 زمـين  از را داري سـرمايه  تخـم  هميـشه  براي كه دهند مي سازمان را انقالبي كارگران
 شد اختراع جديدي يهافناوري زمان هر در صنعتي، مختلف فازهاي در اما .چيند برمي

 از توليـد  بـاالتر  سـطح  و جديـد  مـشاغل  سـود،  جديد منابع توليد وسيله به را فشارها و
ــصاد گــرده ــابحران .برداشــت اقت ــصادها در دوري يه ــشه داري ســرمايه ياقت ــه همي  ب

 بـين  همـسازي  جديـد  يهـا دوران و بيشتر واقعي دهايمز زندگي، باالتر استانداردهاي
  .شد ختم كار و سرمايه

 دهـه  از تقريبـاً  و شـد  شروع منسوجات توليد توسعه با شدن صنعتي نخست فاز
 بـود  مواجـه  فراواني هايوخيز  افت با دهه چند اين .داشت ادامه 1840 و 1780-1830

 و افـت  .انـداخت  اشـتباه  بـه  بود نكرده توجه شدن صنعتي فازهاي به كه را ماركس و
 توسـعه  .نداشـت  پـي  در مهمـي  خيـزش  هـيچ  كارگران شدن بيكار و منسوجات افول

 عنـصر  و نـشد  متوقـف  محـور،  منـسوجات  اقتـصادي  مـشكالت  رشـد  بـا  داري سرمايه
 بـراي  و نمـود  رخ نآهـ  راه يعنـي  مـدرن  مهندسـي  اعجـاز  و 1»تـك  هاي« از جديدي
 و گذاشت اختيار در را ارزان و سريع زميني ترابري بشر، حيات تاريخ در بار نخستين

  .شد تبديل نامحدود يرشد حركت موتور به
 مدرنيزاسيون رفت جا هر و ساخت پا بر اقتصاد وجوه همه در انقالبي آهن، راه

 سراسـر  بخـار  موتورهـاي  تكميل و سنگ  زغال آهن، آهن، راه با همراه .برد خود با را
 از و بـود  آهـن  و آهن راه فاز صنعتي، دوران دوم فاز اين .ساخت متأثر را توليد دنياي
 در خـود  مهـارت  و سـرمايه  بـستن  كـار  هب با انگلستان و يافت ادامه 1870-1840 دهه
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 .داد دامـه ا جهان بر خود سيطره و سلطه به جديد صنايع در توليد و تجارت مهندسي،
 سختي به 1840-1820 دهه از را غربي اروپاي بيشتر كه هم اجتماعي يهاناآرامي موج

 بازگـشت  و نوپديـد  صـنايع  شـكوفايي  جديـد،  مشاغل آمدن وجود به با بود، انداخته
  .نشست فرو عمومي رفاه

 يزمـان  هـم  تقريبـاً  ركـود  و بـرآورد  سر تري وخيم بحران 1870 دهه اوايل در اما
 بينـي  پـيش  كـه  رسـيد  نظر به ديگر بار و درنورديد را پيشرفته جهان كل و امريكا ،اروپا

 وحـشت  بـه  را قدرت صاحبان سوسياليستي انقالب تهديد و است بوده درست ماركس
 ديگري توليدات راهبردي اي شدن صنعتي سوم فاز آغاز البته 1870 دهه همين .انداخت
 آهـن  جـاي  هب فوالد و منسوجات آميزي رنگ براي ارگانيك شيميايي مواد ورود يعني
 تحقيقـات  زمـان  ايـن  از .آمدنـد  صـحنه  به برقي يهاماشين 1880 دهه در و بود عرصه به

 دسـت  اتيتحقيق يهافعاليت اين در آلمان و شد اضافه هافعاليت عرصه به هم خالص علمي
 تـر  مـستقيم  و تـر  مستقل فناوري و علم بين رابطه نوزدهم، قرن اواخر از و داشت باالتري

 داري سـرمايه  مخالفـان  و مـاركس  يهـا بيني پـيش  بـا  البتـه  شدن صنعتي سوم فاز اين .شد
 شـدند  ماهر غير و دستمزد كم يها توده از نياز بي صنايع ترين پيشرفته و نداشت مطابقت

 .داشـت  نيـاز  كـرده  تحـصيل  بيـشتر  كـاري  نيـروي  به فناورانه رشد به رو يهاپيچيدگي و
 .داشــتند انگلــستان از بيــشتر ســهمي دانــشگاهي تحقيقــات در متحــده ايــاالت و آلمــان

 انجاميـد  دارويـن  چـارلز  آثار تفسير به و زوداف هاتنش به اروپا اقتصاد در آلمان جلوداري
 بيولوژيـك  يهاارگانيـسم  هماننـد  نيـز  هاملت كه ساخت متقاعد را مديران و متفكران كه
ــر در ــراي رقابــت از اي هچنب ــا ب ــار بق ــد هآمــد گرفت ــاني جنــگ .ان  ســالهاي در اول جه

 اشـغال  وار ديوانـه  اتمـسابق  در اصلح يبقا اصل بستن كار هب محصول كه 1914-1918
  .گرديد نيز شدن صنعتي سوم فاز پايان نقطه بود، مستعمرات
ــاز ــارم ف ــنعتي چه ــدن ص ــه در ش ــاز 1930 و 1920 ده ــل، دوران و آغ  اتومبي
 در كه دوراني .شد متحده اياالت رهبري به مصرفي كاالهاي انبوه توليد و پتروشيمي

 1945-1939 يهاسـال  در دوم جهاني جنگ .آمد بازار به اتومبيل و راديو ل،يخچا آن
 و يافت تازه جاني 1950 دهه در دوباره اقتصاد اما .ساخت مواجه اختالل با را فاز اين

 ايـاالت  زمـان،  ايـن  در .كـرد  تـسهيل  را جهـاني  ترابري هواپيما، فناوري سريع توسعه
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 را جهـان  صـنعت  و بـود  گـسترده  جهـاني  اقتـصاد  بـر  را خـود  سـيطره  و سلطه متحده
 رقبـاي  .بـود  صـنعتي  جهان در ديگري مشكالت ظهور شاهد 1970 سال .چرخاند مي

 جديـدي  صـنايع  كلي طور به و جديد يها كارخانه .آمدند صحنه به اروپايي و ژاپني
 ايـن  .ختندسا پذير آسيب را شدن صنعتي پيشين فازهاي صنعتي يهاغول و نمودند رخ

ــستان از بخــشي ضــربات، ــه غــرب ،انگل ــا حتــي را آلمــان از بخــشي و امريكــا ميان  ب
 .آمدنـد  صـحنه  بـه  صـنعتي  جديـد  مناطق حال همين در .ساخت رو روبه ورشكستگي

 بـه  تـصور  ايـن  هـم  باز ولي .آمدند ميدان به آلمان در باواريا و امريكا جنوب و غرب

 در اجتمـاعي  يهـا ناآرامي و رود مـي  زوال بـه  رو صـنعتي  داري سـرمايه  كه آمد وجود
 كـار  و بـود  كـاران  صـنعت  اطمينـاني  بـي  و اضـطراب  حاصـل  1970 و 1960 يها دهه

 خـود  نـوع  بـه  1917 سال در را روسيه تسماركسي انقالبيون .رسيد اوج به مسماركسي
 در ،1949 سـال  در چـين  در ،1945 سـال  از بعـد  اروپا شرق در اتفاق اين .آوردند در

 و الئـوس  جنـوبي،  ويتنـام  در و 1959 سـال  در كوبـا  در ،1954 سال در شمالي ويتنام
 ماركسيـستي  سوسياليـسم  كه رسيد مي نظر به .پيوست وقوع هب 1975 سال در كامبوج
 محكـوم  داخلـي  يهاتنش و هابحران علت به صنعتي داري مايهسر و جهان محتوم آينده

 كـه  شـد  آغـاز  1970 دهه در شدن صنعتي پنجم فاز و نشد گونه اين اما .است زوال به
 اسـت  بيومـديكال  آن از پـس  و الكترونيك با غلبه دوران اين در .دارد ادامه هم هنوز
 .اسـت  شـده  اسـتوار  سـيليكان  اي رايانـه  يهـا يپچ آن از پـس  و ترانزيـستور  بنياد بر كه

 هـا  حـوزه  سـاير  بـه  سـرعت  بـه  صـنعتي  حـوزه  يك در تغيير و اختراع گذشته، همانند
 جديـد  فناوري با همه منسوجات يها كارخانه و ماشيني ابزار ،اتومبيل .يافت گسترش

 هميـشه  از تـر  سـريع  آوري اعجاب طور به را ارتباطات ،ها رايانه .شدند متحول كلي به
 و شـد  ممكـن  اطالعـات  از زيـادي  بـسيار  يهاحجم تحليل و ذخيره و ساختند ممكن

 را نظـامي  و علمـي  تحقيقـات  هـم  و كـرد  متحـول  را تجـاري  يهافعاليت هم همه، هااين
 كنترل در را صنعتي پيشرفته كشورهاي دست هم و )88-82 :1994 شيرو،( داد توسعه
 عنـان  و كـرد  تـر  گـشوده  و بازتر دريا و هوا ،زمين در بازار و فناوري و صنعت و علم

 فنـاوري  و صـنعت  صاحبان .سپرد آنان دست به را جوامع از بسياري سرنوشت كنترل
 نـوي  بـه  نـو  تحقـق  و ماركسيـسم  مجـدد  سربرآوردن از هم ،غرب جهان از سرمايه و
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 امـا  .كردنـد  پيـشگيري  ديگـر  جهاني جنگ يك ظهور و بروز از هم و او يها انديشه
 ااقـص  بـه  را سـوم  جهـاني  جنگ يك در نهفته انرژي خود منافع و مصالح فظح براي
 سـاير  بـراي  قـدرت  قدر غربِ فناوري و صنعت و علم سوغات و پراكندند عالم نقاط
   .شد خرابي و خون و جنگ جهان، مردم

 فنـاوري  و صـنعت  به تدريج به يا ناگهان به پيش قرن سه از غرب جهان اينكه
 غربـي  غيـر  جوامـع  و سـاخت  خود قدرت مقهور را جهاني آن وسيله به و يافت دست
 شـدند،  رانـده  عقـب  بـه  يا و زدند جا در يا نبودند غرب از تر عقب هم زمان همان كه

 بـه  يـك  هـيچ  كـه  ييهاپاسـخ  .اسـت  گرفته پاسخ نوع صدها و هاده كه است پرسشي
 رويكرد كه ام هديد موريس يان از اي همقال اخيراً .كند نمي راضي را كس هيچ تنهايي
 بـه  كه را آن بينم نمي مناسبت بي و دارد هاغربي شدن غالب و شدن صنعتي در متفاوتي
 و اطـالع  و اسـتفاده  بـراي  ويرايـشي  تـصرف  و دخل اندكي با شده برگردانده فارسي
  1.كنم نقل دانشجويان و خوانندگان آگاهي

  شد غالب و صنعتي غرب چرا
 و شناسـي  باسـتان  اسـتاد  ،مـوريس  يـان  كـه  اسـت  كتـابي  عنـوان  لـه مقا اين سرفصل
 ايـن  .اسـت  كـرده  منتـشر  2010 سـال  در و تـأليف  ،اسـتنفورد  دانشگاه شناسي مردم

 در شـود،  مـي  خوانـده  غـرب  طـوركلي  بـه  كـه  جهـان،  از بخشي چگونه كه پرسش
 ،فنـاوري  علـم،  حـوزة  در جهـان  بالمنـازع  قـدرت  فعـالً  و گرفته قرار قدرت موضع

 و نامتفكـر  اجتمـاعي،  علـوم  دانشجويان از بسياري براي است، نظاميگري و قتصادا
 واقـع  در و بـوده  مطـرح  پيوسته كشورها ساير و ما كشور در كرده تحصيل قشرهاي

 و سياسـت  شناسـي،  جامعـه  اقتـصاد،  زمينه در كه است پرسشهايي ينتر مهم از يكي
   .است مطرح ديپلماسي

 فرانسه ،آلمان ،انگلستان مانند كشورهايي ناگاه عواملي چه كه است اين پرسش
 و داد قـرار  برتـري  موضـع  در پـيش  قـرن  سـه  از را اروپايي كشورهاي از ديگر برخي و

                                                                                                                             
استفاده ) به نقل و ترجمه از يان موريس      (در مطالب اين قسمت از مقاله دكتر سيد محمد طبيبيان             .1

 .شده است
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 ايـن  بودنـد  برخـوردار  علمـي  و فرهنگـي  مناسب هاي زمينه از كه كشورها ساير چگونه
 كشور در مختلف نسلهاي براي پرالتهابي پرسش اين دادند؟ دست از يا نيافته را فرصت

 چنـدان  پاسـخ  نيـز  شـده  نوشـته  بـاب  ايـن  در كـه  كتابهـايي  بـين  در شايد .است بوده ما
 و طـوالني  پاسـخ  عمدتاً اقتصاددانان، بين در .يافت نتوان اي كننده تعيين و بخش رضايت
 غربـي  كـشورهاي  در كـه  هـستند  هـايي همان توسـعه  عوامـل  كـه  اسـت  بوده اين مفصل

 .شـوند  مـي  پيـدا  غيرتوسـعه  كـشورهاي  در كه همان توسعه عدم عوامل و يافت توان مي
 انقـالب  ماننـد  مختلـف  وقـايع  شـرح  و تـاريخ  بررسـي  به نيز اقتصاددانان از ديگر برخي
 او تخـصص  كـه  شگاهدانـ  استاد يك بار اولين براي .اند پرداخته مشابه حوادث و صنعتي

 بـه  جـدي  و اصـولي  صورت به است تاريخ و شناسي مردم شناسي، باستان بلكه اقتصاد نه
 از بـيش  پرسـشهايي  ديگـر  علمـي  اثـر  هـر  مثـل  اينكه با و پرداخته زمينه اين در كنكاش
   .است آورده فراهم خواندني و باارزش بسيار كتابي اما ،كرده مطرح داده پاسخ آنچه

 بـه  پاسـخ  بـراي  او تـالش  و اسـت  صـفحه  هفتـصد  حـدود  سمـوري  يان كتاب
 هسـال  هـزار  پنجـاه  از بـيش  تـاريخ  مـرور  و مطالعـه  به را او ،كند مي مطرح كه پرسشي

 اولـين  ظهـور  شـروع  عمـالً  او بحـث  زمـاني  رديـف  شـروع   ةنقط يعني .است داشته  وا
 ،سـي اشن باسـتان  شـواهد  از اسـت  پـر  كتـاب  .اسـت  زمـين  كـره  روي بـر  ها گونه انسان
 بــراي كتــاب ايــن .جهــان از بزرگــي يبخــشها در تــاريخي حــوادث و شناســي مــردم
 تاريخ، بررسي در امروزه كه ييروشها با شدن آشنا نظر از اجتماعي علوم انمند عالقه
 سـي ربر ماننـد  ييهاروش .دارد اهميت نيز دنرو مي كار به شناسي مردم و شناسي باستان
 بـه  حفاريهـا  در كـه  باسـتاني  اشـياء  قدمت تعيين براي آن تغييرات و مولكولي ساختار

 بـراي  يختشـنا  زيـست  يهاروشـ  ساير و »اي ان دي« ةمطالع آنها، مأخذ و آمده دست
 دسـت  بـه  آنهـا  از ييبقايـا  كـه  موجـوداتي  ساير و انسانها زيست زمان و قدمت تعيين
 مـسائلي  مـورد  در تـاريخي  زوايـاي  از بـسياري  بخـش  روشني روشها اين .است آمده
 از كتـاب  .اسـت  بـوده  اشـتباه  يا ابهام دچار آنها مورد در سنتي نگاري تاريخ كه است
 ةنكتـ  خواننده براي كه دارد وجود اي صفحه كمتر و است غني بسيار ييمحتوا لحاظ
 بـه  و مشكل بس كاري آن كردن خالصه نيز دليل همين به .باشد نداشته دربر اي تازه
 هفتـصد  يكتـاب  از اي صـفحه  بيـست  ةالصـ خ يـك  زيـرا  .بـود  خواهـد  ناقص حال هر
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 قلـم  از معنـي  بـه  ،دارد وجـود  جديـد  مطلبـي  شـرح  آن ةصـفح  هـر  در كـه  اي صفحه
 از كتاب اين معرفي اما .است كتاب مطالب از صفحه هشتاد و ششصد معادل انداختن
 خواننــدگان بــراي بتوانــد خالصــه ايــن رود مــي اميــد و اســت مفيــد مختلــف زوايــاي

 بـسياري  شـرح  داريد رو پيش كه اي خالصه در .باشد داشته همراه به مفيدي وردادست
 شـده  حـذف  معدود، موارد در مگر شناسي، باستان داليل و شواهد توضيح يا وقايع از

 در .دارد اختـصاص  كتـاب  يبنـديها  جمـع  و نتـايج  ةارائـ  به عمدتاً حاضر متن و است
 حاضـر  مـتن  ةنويـسند  يلهوس به بوده ضروري توضيح براي كه مطالبي نيز موارد بعضي

 مطلـب  آن نداشتن تعلق ردامو اين در كه است شده اضافه زيرنويسها يا متن داخل در
  .است شده تصريح كتاب به

  غلبه آغاز و عطف ةنقط
 آن آغـاز  نقطـه  و غـرب  پيـشرفت  عوامـل  و داليـل  مانند مطالب، از بسياري مورد در
 از امـا  .داد قـرار  چـالش  مـورد  را اي گزاره هر مورد اين در و بود ابهام دچار توان مي
 جهـان  بـر  غرب جويي سلطه نمادين شروع توان مي را تاريخي ةواقع يك موريس نظر
 رونـد  تـاكنون  كه كرد تلقي عطفي ةنقط بر نهادن انگشت براي تاريخي بارز ةحادث يا

  .است موسوم ترياك جنگ به تاريخي ةحادث اين كه است داده تشكيل را يپايدار
 بـسيار  چين در كه را، ترياك به اعتياد عليه مبارزه 1839 سال در چين ورامپرات

 را انگليسي بازرگانان موجودي ،مورد يك در و كرد شروع ،بود سوز خانمان و رايج
 تجـارت  كميـسارياي  .كـرد  مـصادره  ،شـد  مـي  تريـاك  تـن  هفتـصد  و هزار شامل كه

 مبلـغ  خواست دولت از و ددا مالي خسارت جبران قول بازرگانان به چين در انگليس
 كشتي دولت اين اما .كرد چنين نيز انگليس دولت بدهد، بازرگانان به پوند ميليون دو

 از كالً آن بدنه كه بود يا كشتي اولين كه را 1»مكافات« به موسوم خود جديد جنگي
 مجهـز  دوربـرد  جنگي يهاتوپ به و كرد مي حركت بخار موتور با و شده ساخته آهن
 نـابود  را چين ناوگان دقيقه چند در و فرستاد »)كانتون( 2گوانگژو« بندر احلس به بود

                                                                                                                             
1. Nemesis 
2. Guangzhou 
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 .كـرد  غرامـت  پرداخـت  و تـسليم  بـه  وادار را چين امپراتور و ساخت ويران را شهر و
 ايجـاد  مركزي دولت ضعف دليل به كه داخلي يجنگها 1860 سال تا ماجرا اين پيرو
 ييبال و بود بيماري و گرسنگي ةنتيج در بيشتر كه نهاد جا به كشته ميليون بيست ،شد
 ابتـدا  در كـه  بـود  آن از تـر  گـسترده  و تـر افر بسيار ،آوردند يكديگر سر بر چينيها كه

ــر يهــاياروپا ــا ب ــد روا آنه ــستان 1858 ســال در .كردن ــسه و انگل ــه فران  چــين داخــل ب
 پيـروزي  ينتـر  مهـم  شـايد  حادثـه  ايـن  .كردند غارت و تصرف را پكن و ركشيكلش

 پايگاههـاي  ايجـاد  و آسـيا  بـه  اروپاييـان  هجـوم  براي را زمينه اما ،نشود تلقي انگليس
  .آورد فراهم آسيا شرق در استعماري
 سـال  دويـست  در غرب كه دارند توافق تاريخ انپرداز نظريه اكثر موريس نظر به

 بـوده  چگونـه  آن از قبـل  شـرايط  كه پرسش اين مورد در اما ،بوده مسلط جهان بر اخير
 گويند مي سخن غرب پيشرفت مورد در كه كساني بيشتر .ندارد وجود نظر اتفاق ،است
 اخيـر  رونـدهاي  و حـوادث  به دانان تاريخ و سياسي علوم نامتخصص اقتصاددانان، شامل
 يـا  بـود  آني ةحادث يك غرب تسلط آيا كه كنند نمي توجهي پرسش اين به و نگرند مي
 ؟اسـت  هداشـت  وجـود  نيـز  قبـل  يدورانهـا  حـوادث  و هـا  گذشـته  در يتـاريخ  هاي نهزمي

 موضـعي  در را خـود  ،عتيـق  تـاريخ  متخـصص  و شـناس  باسـتان  يـك  عنـوان  به موريس
  .دهد قرار پيگيري مورد بلندمدت تاريخي روند يك براساس را مسئله كه بيند مي

  يافت توان مي متعارف ادبيات در كه يداليل
 نيـز  آن بـراي  و بـوده  مطـرح  هاسـال  ،اسـت  شـده  مـسلط  غـرب  چـرا  كـه  پرسـش  اين

 ارتجـاعيون،  انقالبيـون،  مختلـف  گروههـاي  .است گرديده ارائه مختلفي توضيحهاي
 مـدعي  كتـاب  مؤلـف  .انـد  كرده پردازي نظريه مورد اين در گراها واقع و گراها آرمان
 بـه  معتقـد  كـه  فـرادي ا .كـرد  تقسيم كلي ةدست دو به توان مي را ها نظريه اين كه است
 بـسيار  تـاريخي  ،غـرب  برتـري  انـد  مـدعي  و هـستند  اخـتالف  ايـن  بـودن  ديرينه عامل

 اين براساس .است شده شروع نامعلوم اي گذشته از و دارد سال صد چند از تر طوالني
 خـورده  رقم پيش سال هزاران كه است محتومي سرنوشت ،جوامع بين تمايز گاه،ديد
 در تـاريخي  جبـر  عنـوان  بـه  بايـد  فكـري  و صنعتي انقالب الًمث نظريه، اين طبق .است
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 برتـري  بـارز  ويژگيهـاي  تـاريخ  ابتـداي  از غـرب  مـردم  چـون  افتـاد،  مـي  اتفـاق  غرب
 و گذشـته  كجـاي  از اينكه يعني ماجرا، جزئيات مورد در نيز گروه اين البته .اند داشته

 سـالهاي  بـين  ديـدگاه  ايـن  .دارند جدي نظر فاختال ،شد ظاهر تمايز اين دليل چه به
 ،فرهنـگ  در را برتـري  ايـن  ةريـش  نامتفكـر  از برخي .بود رايج ةنظري 1950 و 1750
 و دوهـزار  از و قـديم  يونانيـان  زمـان  از و آزادي به اعتقاد و آورينو و فلسفه ،انديشه
 نظر اين نيز يشرق نامتفكر از بسياري نوزده و هجده قرن در .دانند مي قبل سال پانصد

 19 قـرن  در امريكـا  ييدريـا  نيروي از ژاپن شكست از پس كه چنان .بودند پذيرفته را
 از اي عـده  شـد،  منجـر  الملـل  بـين  تجـارت  روي بـه  كـشور  ايـن  بنـادر  شدن باز به كه

  .پرداختند خود ماندگي عقب يابي ريشه به داوري پيش همين براساس ژاپني نامتفكر
 و داد نمـي  را كشور اين بنادر در تجارت ةاجاز خارجيان به ژاپن 1853 سال تا

 بنـادر  برخـي  در كـه  هلنـدي  و چينـي  تجـار  جز به( كرد مي تلقي نجس اصوالً را آنها
 بـه  بخـار  كـشتي  چهار با ييامريكا ةفرماند يك سال آن در ).كردند مي تجارت ژاپن
 1.باشـيد  جنـگ  دةآمـا  يـا  كنيـد  باز ار خود بنادر يا كرد اعالم و شد وارد توكيو بندر

 تلقـي  پيكـري  غـول  اژدهـاي  را آنهـا  و بودنـد  نديـده  بخـار  كـشتي  موقع آن تا ژاپنيها
 نيـز  ژاپنـي  سـنتي  يكـشتيها  حـال  هـر  به .آمد مي بيرون دود دهانشان از كه كردند مي

 الجـرم  مقابله اين و ندنبود دوربرد توپهاي از بسيار يتعداد به مجهز كشتيهاي حريف
 و بودنـد  اطـالع  با نيز چين كشور بار فاجعه سرنوشت از اپنيهاژ .انجاميد ژاپن تسليم به
  .افتادند انديشي چاره و يابي ريشه فكر به دليل همين به

 بـسيار  ژاپـن  فكـري  فرهنـگ  در كه 2چي يوكي نام به اي نويسنده 1870 سال در
 بـه  و بـوده  ژاپـن  گفرهنـ  منبـع  و مأخـذ  طـوالني  يمدت براي چين كه نوشت ،بود مؤثر
 بـر  توانـد  مـي  چينـي  فرهنـگ  زدودن طريـق  از و اسـت  متمـدن  نيمه ژاپن نيز دليل همين

 فلـسفي  و روشـنگري  ةدور آثـار  مقطـع  ايـن  در .آيد فائق خود ماندگي عقب مشكالت

                                                                                                                             
 نـه  زمان آن در .داشت نام) Matthew Calbraith Perry (پري كاپيتان يي امريكاكشتيهاي فرمانده  .1

 بـراي  ژاپـن  بنـادر  بـه  دسترسـي  بلكه ،بود مطرح ژاپن بازارهاي به دسترسي و تجارت ةمسئل تنها
 براي زني آرام اقيانوس در  امريكا نهنگ شكار تجاري ناوگان به تداركات و سنگ غالز رساندن
  .بود مهم يانيامريكا

2. Fukuzawa Yukichi 



 شناسي صنعتي معه      جا14

 

 و دموكراتيـك  شـرايط  ايجـاد  بـه  مربـوط  اقـدامات  و ترجمه ژاپني زبان به غرب مدرن
 خودشـان  جـز  را ديگـري  كـس  هم چينيها .شد پيگيري جد به آن مانند و شدن صنعتي
 نوزدهم قرن در .بود مشكلي كار نيز خود سرزنشِ اين كه نداشتند كردن سرزنش براي
 رفـع  بـراي  و نـدارد  بنيـادين  مشكل چيني فرهنگ كه بود اين چيني نامتفكر بندي جمع

  .كنند خريداري خارجي جنگي هايتوپ و بسازند بخار كشتي بايد فقط خود تمشكال
 حقـايق  ،تـاريخي  ةطرفانـ  بـي  بررسـي  و شناسـي  باسـتان  پيـشرفت  با بيستم قرن در
 چينيهـا  .داد قرار جدي ترديد مورد را غرب تومحم برتري ةفرضي كه شد ظاهر جديدي
 اختراعـاتي  و ابـداع  بـه  آنها از قبل و پرداختند ييدريا اكتشاف به يانياروپا از قبل بسيار

 بـاروت  ،نمـا  قطب ساخت چاپ، ازجمله( بود مؤثر غرب و جهان تحول در كه سيدندر
 ةتوسـع  و جديـد  يسـرزمينها  كـشف  بـاب  ييدريـا  اكتـشافات  امـا  ).چينـي  ظروف و

 1430 سـال  در را چينيها براي و كرد باز يانياروپا براي را منابع به دسترسي و تجارت
 طريـق  ايـن  از چـون  ،شد اعالم ممنوع چين امپراتور سوي از اقدامات اين زيرا .بست

 اينكـه  .بودند متفاوت ،خواست مي امپراتور كه ييآنها با كه شدند مي ثروتمند كساني
 كـه  اسـت  اي نكتـه  ايـن  .نبـود  مهـم  او بـراي  ديـد،  مـي  زيـان  نيز كشور همة و او خود
 ييحكومتهـا  يعنـي  .دريافـت  شـرقي  اسـتبداد  مـورد  در ماركس ديد ةزاوي از توان مي

 .كننـد  مـي  متوقف راحتي به خود منافع مقابل در را كشوري پيشرفت كه دارند وجود
 در .شد ميسر جمعيت تراكم و ييجغرافيا شرايط ةوسيل هب نيز چين در متمركز قدرت
 پراكنـدگي  و متفـاوت  ييجغرافيـا  شرايط در بعد به چهاردهم قرن از اروپا آن، مقابل

 ،متعــدد شــهرهاي دولــت حــد در ضــعيف و كوچــك حكومتهــاي جــودو و جمعيــت
  .كرد مي رو روبه محدوديت با كمتر را تجارت و انديشه آزادي

 مختلفي يشكلها و رنگها به غرب پيشرفت يناپذير اجتناب به مربوط نظريات
 بنـدي  رتبـه  و بـسته  سياسـي  نظـام  كـه  شـد  مـدعي  ماركس كارل مثال براي .شد ظاهر

 .شـود  قفـل  عمـالً  چـين  در تـاريخي  تحـول  سـازوكار  كه شد سبب اجتماعي متحجر
 مـائو،  سـوي  از تفـسير  اين از استفاده سوء اما ،است نهفته حقيقتي نكته اين در گرچه

 فجايع خود ،شمالي كره و كامبوج چين، جوامع بنياد دادن تكان براي كيم و پات پل
  .تشدا همراه به جوامع اين براي را بديلي بي
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 ندرهآ ديدگاه به توان مي دارند توجه تر مدت كوتاه عوامل به كه كساني بين از
 پويـا  ياقتـصاد  از شـانزدهم  قرن تا چين كه است مدعي او .كرد توجه فرانك گوندر

 ةنقـر  معـدني  ذخـاير  ،بودند كرده كشف را جديد ةقار كه يانياروپا و هبود برخوردار
 هزينـه  چينـي  ديگـر  كاالهـاي  و ابريـشم  ،ادويه دخري براي و كرده غارت را قاره اين
 مكزيــك و پــرو معــادن از كــه قيمتــي فلزهــاي تــن هــزار 150 حــدود از .كردنــد مــي

 نـزول  بـا  1750 سال از پس .گرديد منتقل چين به آن سوم يك حدوداً ،شد استخراج
 بـه  يانياروپا .شد تنزل دچار آن صادرات و يافت كاهش نيز نقره ةعرض ،چين اقتصاد
 عرضـه  ييآسـيا  يبازارها در تجارت براي نقره جاي به تا آوردند روي صنعتي توليد
 و اقتـصاد  تنـزل  سـبب  چين در جمعيت افزايش و اقتصادي بحران كه زماني در .كنند
  .بود شده آغاز صنعتي انقالب غرب در ،شد كشور آن داخلي بحران

 موافـق  ديـدگاه  ايـن  بـا  »مـدت  كوتاه عوامل راث« ةنظري طرفداران از ديگر برخي
 تقريبـاً  سـال  1600 بـراي  شرق و غرب شرايط كه است مدعي گولدستون جك .نيستند
 يدار زمـين  و كشاورزي بر مبتني بزرگ يامپراتوريها وسيلة به منطقه دو هر .بود مشابه

 و نظمهـا  رتحج حافظ كه شد مي اداره پيچيده و يافته سازمان مذهبي تشكيالت و نظام و
 .بودنـد  فقير مشابه وبيش كم صورت به مردم عموم نيز جا همه در .بودند ديرين سنتهاي
 ويرانگـر  يجنگهـا  و طـاعون  شـيوع  چـين  تـا  انگلـستان  از جا همه ،پانزدهم قرن حدود
 يهـا نظم همـان  كـشورها  اكثـر  در امـا  .آورد در زانـو  به را امپراتوريها گسترده و متعدد
 كـه  اروپـا  شـرقي  شـمال  ةمنطق جز به ،كردند تثبيت را خود و برداشتند سر مجدداً كهن

 بـراي  جديـدي  فرصـت  طريـق  اين از و زد كنار را كاتوليك يهاسنت ،پروتستان نهضت
 و سـنت  كهـن  زنجيرهـاي  از كـه  اروپا انديشمندان .آورد فراهم پيشرفت و آزادانديشي

 انـسان  ييهـا يتوانا به ايمان مبناي بر را فرهنگي هاي پايه ،بودند يافته نجات كليسا كنترل
 اقتـصاد  و صـنعت  پيـشبرد  امر در بخار نيروي از استفاده به مرحله اولين در كه نهادند بنا

 تـا  است مدعي »پومرانز كنه« .راند جلو به اي كننده تعيين صورت به را غرب و شد منجر
 دوم و جمعيـت  رشـد  يكي ،بودند رو هروب پديده دو با شرقي و ربيغ جوامع 1750 سال
 اسـتفاده  آن نهايـت  تـا  را سـنتي  محـدود  بالقوه يهاتوان جامعه دو هر در كه واقعيت اين

 سـاخت،  مي ممكن سنتي روشهاي كه محدودي كارايي و توليد سقف به و بودند كرده
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 منجـر  مـالتوس  بينـي  پـيش  حقـق ت بـه  فناوري از جمعيت تر سريع رشد .بودند يافته دست
 .بـود  جمعيت رشد ةكنند كنترل عامل آن از ناشي ومير  مرگ و فزاينده فقر يعني .شد مي
 از صـنعتي  بـرداري  بهـره  امكان كه بود نشده كشف سنگ زغال ذخاير انگلستان در اگر

 1840 سـال  تـا  امـا  .يافـت  نمي تحقق صنعتي انقالب شرايط سازد، فراهم را بخار نيروي
 تمــام در كــرد مــي كــار ســنگ زغــال از حاصــل انــرژي بــا كــه ييهاماشــين از هاانگليــسي
 نقـش  بـه  نـوعي  بـه  پـومرانز  و مـوريس  گولـد  ةنظريـ  .بردنـد  مي بهره زندگي هاي حيطه
  .دادند تغيير را تاريخ مسير كه كنند مي اشاره شانسي عوامل

 دو هـر  مـدت  كوتـاه  و بلندمـدت  مكتـب  طرفـداران  كـه  شـده  مـدعي  موريس
 در او .انـد  كرده ارائه متناقض نتايج نيز دليل همين به و اند ديده اشتباه را تاريخ شمايل
 جـواب  دبايـ  او نظـر  به .كند توجه مسئله به متفاوتي ديدگاه از خواهد مي خود كتاب
 تـوان  كـه  معني اين به ؛است تر يافته توسعه غرب چرا اينكه يكي :بدانيم را پرسش دو

 غرب ةتوسع چرا اينكه ديگر و دارد امور انجام و اهداف رساندن ثمر به براي بيشتري
 .كننـد  غلبـه  زمين ةكر كل بر توانستند كشور معدودي كه هشد انجام سرعتي چنين با

 بـسياري  و داده يلتـشك  جهـاني  امپراتـوري  يـك  1842 سـال  تـا  انگلـستان  مثال براي
 .بود ساخته رو روبه خود توليدي كاالهاي آساي سيل جريان با را چين ازجمله بازارها
  .بود سابقه بي تاريخ در انكشافي و دسترسي چنين

  نژادي عوامل
 مردمـي  آنجـا  در زيـرا  ،كـرده  پيـشرفت  غـرب  كـه  انـد  شده مدعي نويسندگان برخي
 ديگـر  طبعـاً  و انـد  داشـته  برتري خلقت بدو زا و نژادي نظر از كه اند كرده مي زندگي
 از ذاتـي  بـضاعت  حـد  در هركـدام  نتيجـه  در و انـد  بوده تر فرومايه زمينه اين در مردم

 اروپا غرب كشورهاي در اقتصادي و فني ،علمي پيشرفت .اند شده برخوردار پيشرفت
 ايـن  مبنـاي  .كـرد  سـرايت  ديگر شورك چند به زحمت به سال سيصد طي و شد آغاز

 از بـيش  بـه  مربـوط  قـديمي  هـاي  گونـه  انسان ةسنگوار ةمقايس براساس نيز را استدالل
 طـي  و شده شروع افريقا از ها گونه اين حركت كه دهند مي قرار پيش سال هزار پنجاه
 طـرف  به بخشي و شرق طرف به بخشي آنجا از و هرسيد خاورميانه به سال هزار چند
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 »نئانـدرتال « نـژاد  از اروپـا  سـاكن  ةاولي هاي گونه انسان نوع .است هكرد حركت غرب
 بـشر  اجـداد  عمـدتاً  و اسـت  »موساپينسوه« نژاد كه بعدي گونة انسان نوع با كه است
 منقـرض  و كـن  ريـشه  را هـا  گونـه  انـسان  سـاير  و نئانـدرتال  انـسان  البته و( هستند فعلي
 امتـزاج  نئانـدرتال  يعني قبلي نژاد با اروپا در هموساپينس نژاد .است متفاوت )اند كرده
 اعقـاب  از مـردم  آسـيا  در اما .است آمده وجود به متفاوت يهاانسان از تلفيقي و يافته
 تر كوچك اي جمجمه پكني انسان .اند معروف پكني انسان به كه هستند ديگري ةگون
 او مغـز  كمتـر  پـردازش  و تـشخيص  ظرفيـت  از نـشان  قاعدتاً كه دارد كوتاه پيشاني و

 كـه  صـورتي  در و باشـد  آسيا شرق و چين مردم بزرگ جد گونه انسان اين اگر .دارد
 از بـسياري  تفـاوت  اين خود ،باشد نداشته وجود فرضيه اين ابطال بر كننده قانع داليل
  .دهد مي توضيح را مسائل

 راحتـي  بـه  نـژادي  تفـاوت  بر مبتني ياستداللها و شواهد است مدعي موريس
 و تبعــيض طرفــداران و جويــان برتــري و قــومي ورزان كينــه نژادپرســتان، افــزار دســت
 آسـودگي  نظـر  از شـايد  .اسـت  گرفته قرار فرومايگي نوع ترين بد ةماي دست ،خالصه
 امـا  .بگـذاريم  كنار كالً را روش اين است بهتر كه باشيم رو روبه وسوسه اين با خاطر
 مـوريس  نيـز  دليل همين به .بگذريم مسئله اين از علمي عميق بررسي يك بدون نبايد

 و هافـسيل  ةمطالعـ  و شناسـي  باسـتان  آثـار  بررسـي  بـه  را كتـاب  از بـسياري  هاي صفحه
 در كـه  حـدي  تـا  آنهـا،  نـژادي  تبار و ژنتيكي ةمطالع و مختلف يهاانسان هاي بازمانده
  .است داده اختصاص شده، كشف عالم اكناف

 بـر  پـيش  سـال  هزار هفتصد و ميليون يك در شايد گونه انسان يهامونمي اولين
 در و زمان هم طور به نيز آنها مختلف انواع رسد مي نظر به و اند شده ظاهر زمين روي
 در شــرقي هــاي گونــه انــسان اولــين بقايــاي .انــد داده ادامــه خــود حيــات بــه هــم كنــار

 هاانـسان  ايـن  .انـد  هشـد  پيدا ده،ش انجام پكن نزديك غارهاي بعضي در كه اكتشافاتي
 را هـا  گونه انسان اين شناسان باستان .اند كرده مي زندگي قبل سال هزار 640 و 410 بين

 و زيـسته  مـي  غارهـا  در كـه  انـد  بـوده  اي اوليه هاي گونه انسان اينان .گويند پكني انسان
 از و انــد دانـسته  مـي  را آتـش  افـروختن  گرچـه  .انـد  داشـته  يدمحـدو  دمـاغي  ظرفيـت 
 كـه  دهد مي نشان آنها ةجمجم بندي استخوان اما اند، كرده مي استفاده سنگي ابزارهاي
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 ارتبـاط  يكـديگر  بـا  اشـاره  و سروصـدا  ايجـاد  بـا  احتمـاالً  و نبوده گفتن سخن به قادر
 نـشان  نيـز  ايـن  و نـشده  يافـت  نيـز  غـاري  يهانقاشـي  دوران ايـن  از .اند كرده مي برقرار
 ديگـر  طـرف  از .اسـت  نبـوده  امـروزي  هاي شامپانزه از يشترب آنها هنري توان دهد مي

 اروپـا  غارهـاي  در آنهـا  بقايـاي  كـه  داننـد  مي نئاندرتال انسان را غربي يهاانسان اولين
 .اند كرده مي زندگي غارها اين در پيش سال هزار 600 تا 564 حدود در و شد كشف

 ظـاهر  افريقا در پيش سال هزار 200 حدود شود مي تلقي كالسيك نئاندرتال آنچه اما
 شـده  يافت يياروپا كشورهاي در آنها بقاياي و پراكنده اروپا و خاورميانه طرف به و

 نظـر  بـه  بنـابراين  و نـشده  يافـت  اندونزي يا چين در ها گونه انسان اين از آثاري .است
 ايـن  .انـد  نكـرده  حركت ياآس شرق طرف به افريقا از خود مهاجرت مسير در رسد مي

 از حتـي  آنها مغز حجم و تر قوي جثه نظر از اوليه هاي گونه انسان ساير از ها گونه انسان
 انــد، داشــته را ييابتــدا حــد در تكلــم تــوان و بــوده تــر بــزرگ نيــز امــروزي يهاانــسان
 يابزارهـا  و كننـد  تهيـه  بـاالپوش  حيوانـات  پوسـت  از ،بيفروزنـد  آتش اند توانسته مي
 آنچـه  از كـه  دهد مي نشان غارها در آنها از مانده باقي آثار .بسازند تري ظريف يسنگ

 يهامـسن  و نمعلـوال  از مثـال  بـراي  .اند بوده برخوردار ،است انساني احساسات امروزه
 تـوان  مي آيا .اند كرده مي دفن تشريفاتي با را خود هاي مرده و نگهداري خود ةخانواد
 و انـد  بـوده  برتري ةاولي يهاانسان نسل از هاآسيايي با ايسهمق در يانياروپا كه شد مدعي

 ةرتبـ  در دبايـ  كـه  اسـت  بـوده  مـشخص  پيش سال هزار صدها همان از دليل همين به
 اثـر  بـر  مـشخص  طـور  بـه  زيرا .است قاطع نه يك موريس پاسخ گيرند؟ قرار باالتري
 و نبـوده  انـدرتال نئ انـسان  هـاي  نـواده  يـان ياروپا كـه  شـود  مي معلوم ژنتيكي يبررسيها
  .نيستند پكني انسان هاي نواده نيز هاييآسيا

 بـه  كـه  هـا  گونـه  انسان از جديد گونه يك پيش سال هزار 170 حدود در بلكه
 پراكنـده  جهـان  اكنـاف  به و ظاهر افريقا در است، موسوم )انسان عاقل( هوموساپينس

 تفـصيلي  بحـث  بـا  موريس .است امروزي يهاانسان تمام مشترك جد واقع در كه شد
 يانــسانها از »كونــدريا هيپـو  يا ان دي« يبررســيها براســاس انـسان  تكامــل مـورد  در

 است مدعي مورد اين در تحقيقات تفصيلي شرح و قديمي يهاانسان بقاياي و موجود
 .هـستند  يكـديگر  شبيه بسيار جهان مختلف مناطق در بزرگ يهاهگرو در انسانها كه
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 كـه  »يا ان دي« نوع آن و شود مي منتقل مادر از قطف كه »يا ان دي« ژنتيكي ةمطالع
 مهاجرت مسير در هاانسان از شده يافت بقاياي از بازيافتي و شود مي منتقل پدر از فقط
 انـسانها  ةهمـ  كـه  دهد مي نشان موجود يهاانسان همچنين و پيش سال هزاران طي آنها
 از ژنتيكـي  شجهـ  يـك  در كـه  انـد،  يافتـه  انـشعاب  مشترك پدر يك و مادر يك از

 .انـد  كـرده  مـي  زندگي افريقا در پيش سال هزار 150 حدود در و شده جدا ها شامپانزه
 و سر صاحب را او تكاملي و كييژنت جهش يك كه ميمون و انسان بين مادري و پدر
 انـسان  ةافـسان  مورد در .است كرده ديگر يميمونها از تر ضعيف بدني و تر بزرگ مغز

 مغـز  از مغـز  بودن بزرگ رغم علي گونه انسان اين اصوالً كه تاس مدعي نيز نئاندرتال
 ،اروپـا  غارهاي در آنها از شده كشف و مانده باقي آثار .نيست برخوردار تري پيشرفته

 گـرفتن  قـرار  محـل  كـه  جمجمـه  از ييهاقـسمت  دهـد  مـي  نشان است، فراوان بسيار كه
 تـوان  و بـوده  كوچـك  ،دارد اختصاص گفتن سخن كار به كه است مغز از ييهابخش

 مــورد در .اســت بعــدي گونــة انــسان از تــر مانــده عقــب بــسيار حــدي در آنهــا تكلــم
 يهـا ژن از درصـد  چهـار  تا يك بين است مدعي نيز نئاندرتال انسان با ما خويشاوندي

 دو بـين  امتـزاج  دليل به كه است، نئاندرتال انسان ميراث جهان ةهم در امروزي انسان
 بنابراين .است افتاده اتفاق ،بوده زمان هم محل يك در آنها زيست كه زماني در گونه
 !نيـست  موجـود  عـالم  غـرب  و شـرق  در هاانـسان  بـين  چنداني تفاوت نيز مورد اين در

 وجـود  نـافي  البته كه ،هاانسان ژنتيكي و يختشنا زيست كلي ساختار بودن متحدالشكل
  .كند مي منتفي كالً را نژاد يمبنا بر تمايز ةمسئل نيست، فردي يهاتفاوت

 و داشـته  تـر  بـزرگ  سـري  و تـر  ضـعيف  و تـر  ظريـف  اندامي جديد، ةگون اين
 بـه  مربـوط  كـه  مغـز  يبخـشها  آن كـه  داد مي اجازه او شكل گنبدي سر و بلند پيشاني
 ةانـداز  و وزن تناسـب  از بـيش  بـسيار  انـسان  مغز .شود تر بزرگ است محاسبه و تكلم
 در حتـي  امـا  ،دارد را بـدن  وزن درصـد  دو حـدود  مغـز ( دكن مي مصرف انرژي خود
 ).كنـد  مـي  اسـتفاده  را بـدن  كـل  ةاسـتفاد  مورد كالري درصد بيست استراحت حالت
 مـواد  بـه  را تـر  بـزرگ  مغـز  ايـن  نيـاز  دبايـ  بقـا  و دوام براي جديد موجود اين بنابراين

ــا نيــز را جــسم ضــعف و كنــد تــأمين زا انــرژي خــوراكي ــ ب  ياهروشــ بــردن كــار هب
 ةعهـد  بـه  نيز آن عملي يهاروش يافتن و مهم اين .كند جبران مغز همان تر هوشمندانه
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 روي بر زنده موجودات يكاركردها در جديدي تحول كه بود چنين .بود جديد مغز
  .شد آغاز زمين كره

 يهابررسـي  طبـق  .اسـت  نبوده يكسان تكاملي ةدور طي هاانسان اين كاركرد اما
 بـر  اوليـه  هوموسـاپينس  انـسان  از گونـه  ايـن  كـه  قبل سال هزار 150 از ختيشنا باستان
 و گفتـاري  ظرفيـت  تـا  انجاميـد  طـول  بـه  سال هزار صد حدود ،شد ظاهر زمين سطح
 سـال  هزار 50 از امروزي انسان سبك به گفتار رسد مي نظر به و يابد تكامل او فكري
 مشخص كامالً هسال هزار صد سكوت اين دليل .است بوده انسان يويژگيها جزء قبل

 نيـز  مـورد  ايـن  در بـوده  دخيل انسان حيات در پيوسته كه نيز ديگري عامل اما ،نيست
 ةدور طـي  .اسـت  اقليمـي  شـرايط  و وهـوا  آب ،عامـل  ايـن  .اسـت  شـده  شناخته دخيل
 تـا  90 دورانهـا  ايـن  از مورد دو .شد حادث بندان يخ عصر 50 و 40 بين زمين، تشكيل

 اساسـي  نقش هاانسان تكامل در كه دوراني يعني .است تادهاف اتفاق قبل سال هزار 190
 حـساب  بـه  سـختي  بـسيار   دوران زنـده  موجود گونه اين براي دوران اين .است داشته
 هـزار  100 در كـه  زننـد  مي تخمين ژنتيك نامتخصص و شناسان باستان برخي .آمد مي

 دوران ياســختيه از هوموســاپينس يهاانــسان از نفــر هــزار 20 حــدود فقــط قبــل ســال
 زنـدگي  شرايط هوا شدن گرم با قبل سال هزار 70 از .بودند مانده باقي زنده بندان يخ

 نيـز  امـر  ايـن  و شد فراهم مختلف يهاگروه بين دهومرا و امتزاج امكان و يافت بهبود
 كه را   ييآنها نسبت افزايش و ژنتيكي تحول با يهاگروه تكثير و بيشتر امتزاج امكان
 در كـه  شـد  سـبب  زمـين  گرمـايش  .كـرد  فـراهم  جمعيـت  كل در دبودن يافته تكامل
 جمعيت افزايش .شود تر خشك افريقا شمال و تر مرطوب طبيعي محيط افريقا جنوب
 سـوي  بـه  مهـاجرت  براي شرايط اما د،رك شدن پراكنده به ناچار را آنها ها گونه انسان
 جزيـره  شـبه  وبجنـ  و سـومالي  طريـق  از بنـابراين  .نبود مناسب خشكي دليل به شمال

 و هنـدوچين  طـرف  بـه  يكـي  كـه  ندشـد  شـعبه  دو آنجـا  از و ندآمد ايران به عربستان
 يپلهـا  از عبور با و چين شمال طرف به خزر درياي شمال از و اروپا طرف به ديگري
 بـاال  بنـدان  يـخ  دوران از پـس  .كردنـد  مهـاجرت  امريكا به امريكا و آسيا بين خشكي
 تـا  .داد قـرار  منزوي شرايط در سال هزار هاده براي را جمعيتها اين درياها آب آمدن

 پنجـاه  ةفاصل قايق با و بودند رفته پيش مالزي تا اوليه يهاانسان اين پيش سال هزار 60
  .رسيدند نيز سرزمين اين به و كرده طي را زمان آن در استراليا و آسيا بين كيلومتري
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 هـزار  حدود متوسطي سرعت با سال هزار هاده طي پراكندگي و مهاجرت اين
 ،اسـت  نـاچيز  امروزي مقياس در سرعت اين است، افتاده اتفاق سال در متر ششصد و
 سـرعت  شدند پراكنده سال در متر 35 حدود كه قبلي هاي گونه انسان با مقايسه در اما

 مــوريس ،ژنتيكــي و ختيشــنا انباســت شــواهد ايــن براســاس .اســت اي مالحظــه قابــل
 كـه  است مدعي و داند مي مردود را هاانسان بين نتيكيژ يهاتفاوت به مربوط هاي نظريه
 اصـوالً  بـزرگ  يهـا گروه يهـا ويژگي حـسب  بـر  ،كننـد  مي زندگي كه جا هر هاانسان

 ديگـري  عوامـل  در اسـت  شـده  مـسلط  غـرب  كه را   اين دليل بايد بنابراين .اند يكسان
  .كرد جستجو

   كجاست؟ شرق و كجا ربغ
 .اسـت  شـمالي  يامريكا و غربي اروپاي كشورهاي غرب از منظور رايج اصطالح در
 بـه  شـرق  و غـرب  تعريـف  در را مختلفـي  مفاهيم مختلف پژوهشگران رسد مي نظر به

 ارائـه  را خـود  خـاص  تعريـف  آن، تاريخي مفهوم به توجه با موريس اما .اند برده كار
 و سـياه  دريـاي  جنـوب  به و شده آغاز ايران غربي جنوب از هكرا   مناطقي او .كند مي

 را آن جنـوب  و غـرب  ةمنطقـ  آن، غرب و شمال طرف به رسد مي اروپا غربي جنوب
 آرام اقيــانوس در چـين  ةهمـساي  جزايـر  و آن ةهمــساي يكـشورها  و چـين  شـامل  كـه 
 دليل .كند مي قلمداد شرق تاريخي ةمنطق را ايران مرز تا چين شرقي مناطق و شود مي
   .كرد خواهيم مشاهده بيشتري تفصيل اب بعداً را بندي تقسيم اين

 مبنـاي  بر كه اي بررسي هم آن و ،ساله هزار چند تاريخي بررسي كه آنجا از
 منسجم صورت به بايد ،است جوامع ماندگي عقب يا پيشرفت خواه جانبه همه تحول

 خـود  بررسـي  بـراي  را عمومي شاخص يك كتاب مؤلف شود، انجام ساختارمند و
 منـاطق  مردم سوي از سرانه انرژي عمومي مصرف نيز شاخص اين .كند مي انتخاب
 ساير  هم  و  است  خوراكي انرژي مصرف هم انرژي مصرف از منظور .است مختلف
 ايـن  ةمحاسـب  .اسـت  رفتـه  كـار  بـه  جوامـع  مـصرف  يـا  توليد در كه انرژي مصارف
 پيگيـري  امكـان  ،كند مي تعريف او كه نحوي به رقش و غرب جوامع براي شاخص
 هـزار  چنـد  تـاريخ  مسير در را جوامع اين سقوط و ظهور و ماندگي عقب و پيشرفت
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 مـصرف  ةسـران  شـاخص  براسـاس  را مناطق اين اوضاع بنابراين .كند مي فراهم ساله
  .دهد مي قرار مقايسه مورد انرژي

  عدن بهشت
 ،شـد  مند بهره يخها شدن ذوب و زمين ةكر مجدد شدن گرم از كه مناطقي از يكي
 درجـه  35-20 حـدود  جغرافيـايي  عـرض  ةفاصـل  در تقريباً كه بود زمين از اي منطقه
 همـين  به و داشت تري معتدل هواي زمين، بندان يخ زمان در منطقه اين .داشت قرار
 ايـن  و كردنـد  مـي  زنـدگي  آن در جـانوران  و گياهان از متنوعي هاي گونه نيز دليل

 ميالد از قبل سال 700 و هزار 12 تا زمين شدن گرم شروع و بندان يخ پايان تا وندر
 كـشاورزي  هـالل  يـا  اي تپـه  هـاي  دامنـه  به كه اي منطقه در اًخصوص .شد تقويت نيز

 و سـياه  دريـاي  جنـوب  تا زاگرس هاي دامنه از اي تپه هاي دامنه ةمنطق .است موسوم
 انـواع  وجـود  .گرفـت  مي دربر را فعلي ردنا و سوريه يكشورها و مديترانه سواحل
 ةكننـد  جمـع  و شـكارچي  كـه  اوليه يانسانها براي را مناسب خوراك امكان غالت
 بـه  خـوراكي  گيـاهي  هـاي  گونه تنوع .كرد فراهم ،بودند خودرو هاي دانه و ها ميوه

 كـه  زماني در هستند عقيده اين بر شناسان باستان .شد كشاورزي ايجاد سبب تدريج
 بودنـد  زنـان  ايـن  ،بودند خوراكي مواد آوري جمع و حيوانات شكار دنبال به مردان
 تـوان  مـي  غـالت  خـودروي  رويش براي انتظار جاي به كه رسيدند نتيجه اين به كه
 هـا آن محـصول  از سـپس  و شـوند  بـارور  تـا  كرد مراقبت و افشاند مكاني در را آنها

 تحـوالتي  و بود بشر تاريخ يانوآوريه ينتر مهم از يكي نوآوري اين .كرد استفاده
 اسـكان  ازجملـه  .شود مي محسوب كننده تعيين بشر تاريخ در كه داشت همراه به را

 منطقـه  در هاانسان اسكان شناسي باستان آثار اولين .كوچك جوامع تشكيل و هاانسان
 از قبـل  سـال  700 و هـزار  12 از است ييها كلبه مجموعه به مربوط اي تپه هاي دامنه
 قبـل  سال هزار 10 حدود در كه دهد مي نشان حفاريها .فعلي ةسوري در سيحم ميالد

 كه درحالي .بود ممتاز و متمايز جهان مناطق ساير از اي تپه هاي دامنه ةمنطق ميالد از
 شـكار  دنبـال  به ديگر مكان به مكاني و ديگر غار به غاري از ديگر مناطق يهاانسان

 هـزار  از بـيش  اي تپـه  هـاي  دامنه ةمنطق ياهانسان ،بودند حركت در وحشي حيوانات
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 و سـازمان  بـا  اجتماعـاتي  و پرداختـه  حيوانات و گياهان كردن اهلي به كه بود سال
 تـاريخ  طـي  جلـو  به غربي انسان حركت اولين اين .بودند كرده ايجاد خود يهاآيين
 تا چين جمله از و شرق در مشابه يهافعاليت آثار ،شد اشاره كه چنان و شود مي تلقي
  .نشد ظاهر بعد سال هزار دو

 واقـع  در عتيـق  عهـد  يهـا كتاب در عـدن  بهـشت  به اشاره پندارند مي شناسان باستان
 تـر،  آب پـر  پـيش  سـال  هـزار  ده در اينكه چه .است داشته نظر در را منطقه اين از بخشي

 لقابـ  حيوانـات  و هـا  ميوه و گياهان انواع و مطبوع يوهوا آب با و حال زمان از سرسبزتر
 دچـار  دائـم  كه بود ييهاانسان براي زمين روي بر موعود بهشت يك ،شدن اهلي و شكار
 اي رودخانه عدن باغ در كه شده اشاره عتيق عهد كتاب در .بودند خوراكي مواد كمبود
 اي مشخـصه  .داشتند ابرها در سر هاكوه و شد مي تشكيل شعبه چهار از كه داشت جريان

 همـين  بـه  .است كرده مي صدق زاگرس هاي دامنه و فارس خليج ييانتها ةمنطق براي كه
  .تاس كرده انتخاب بخش اين براي را عدن بهشت عنوان موريس نيز دليل

 جغرافيـاي  عمـدتاً  نيـز  هوموساپينس انسان زندگي در جهش و تحول اين دليل
 تنـوع  از منطقـه  ايـن  در حيوانـات  و گياهان ،شد اشاره كه چنان .بود منطقه اين خاص
 كمتـر  ييجغرافيـا  عرض اين در بندان يخ دوران آسيب زيرا ،شدند برخوردار يخاص
 ابتـداي  در .بـود  بيـشتر  نيز زمين مجدد گرمايش از حاصل امتيازهاي و مناطق ساير از
 خلـيج  بـه  كـه  بود جريان در بزرگ رود چهار )خوزستان و زاگرس ةدامن( منطقه اين

 از كه ديگري رود و موجود هنوز تفرا و دجله و ،كارون رود سه( ريخت مي فارس
 .)اسـت  شـده  خـشك  اكنـون  ،ريخـت  مـي  فـارس  خليج انتهاي به فعلي كويت ةمنطق
 ذوب دليـل  بـه  كـه  داد مـي  تـشكيل  را سياه درياي جنوب منطقه اين از ديگري بخش
 اين ييجغرافيا برتري .ساخت مي فراهم را جهان شيرين آب ةذخير ينتر بزرگ يخها
  :كرد درك توان مي ذيل اطالعات به توجه با را منطقه

 دو حـدود  شـود  مـي  يافـت  جهـان  در كـه  گياهي ةگون هزار دويست حدود از
 بيش حقيقت در .شدن اهلي قابل گونه صد چند فقط و است خوردن قابل گونه هزار
 معـدود  ةغلـ  چند هم آن و غالت از انسان امروزه خوراكي مصرف كالري از نيمي از

 ةدان داراي گياه گونه يكو پنجاه بين از .شود مي تأمين جو و جبرن ذرت، گندم، مانند
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 هـاي  دامنـه  ةمنطقـ  همـين  اًعمـدت ( آسـيا  غربي جنوب ةمنطق در گونه ودو سي بزرگ،
 شـش  فقـط  آسيا شرق در و دنكن مي رشد خودرو صورت به مديترانه ةحوز و )اي تپه
 و نـوع  چهار فقط راصح جنوب در افريقا در ،نوع پنج فقط مركزي يامريكا در ،نوع
 بـه  را جهـان  جـاي  همـه  يهاانسان اگر .نوع دو كدام هر جنوبي يامريكا و استراليا در

 از بيشتري شانس اي تپه هاي دامنه ةمنطق يهاانسان ،بدانيم كار طمع و تنبل مساوي طور
 ميـوه  درختـان  مـورد  در .كنند زندگي و كار آن با تا داشتند طبيعي هايدستاورد نظر
 نيـز  شـدن  اهلـي  قابل حيوانات مورد در .است بوده بارز مزبور ةمنطق در امتياز اين نيز

 از بيش( بزرگ پستاندار حيوان گونه 148 جهان در .است ذكر قابل مشابهي استدالل
 هفـت  .بودنـد  شـده  اهلـي  حيوان گونه 14 فقط 1900 سال تا .است موجود )كيلو 45

 گوسـفند، ( تـر  مهـم  ةگون پنج بين از .ستآسيا غربي جنوب ةمنطق بومي آنان از گونه
 وحـشي  اجـداد  ،اي تپـه  هاي دامنه ةمنطق در اسب جز به همه )اسب و خوك گاو، بز،

 داشـت  دربر را گونه يك فقط جنوبي يامريكا و گونه پنج فقط آسيا شرق .اند داشته
 بنـابراين  .اشـت ند را اي گونـه  هـيچ  صـحرا  شـرق  يافريقـا  و اسـتراليا  ،امريكا شمال و

 فرهنگي يا نژادي نظر از كه نبود اين دليل به اي تپه هاي دامنه ةمنطق اين مردم پيشرفت
 تمركـز  .داشـتند  ييهـا مزيت ييجغرافيـا  نظـر  از كـه  بـود  دليـل  ايـن  به بلكه ،بودند برتر

 در امـا  .بـود  خـوب  حال هر به اما ،نبود منطقه اين خوبي به چين در خوراكي گياهان
 اهلـي  .شـد  آغـاز  اي تپـه  هاي دامنه ةمنطق از بعد سال دوهزار گياهان كردن اهلي چين
 نيز )امريكا و استراليا ،افريقا صحراي( جهان مناطق ساير در حيوانات و گياهان كردن
 هـاي  دامنـه  ةمنطقـ  در موجـود  غـالت  نوع .افتاد اتفاق چين از بعد بيشتر يا سال پانصد

 اين عمر ةدور اينكه چه .كرد فراهم بيشتري سرعت با نيز را نژادي دبهبو امكان اي تپه
 زمـين  سـطح  بر شدن افشانده طريق از خودرو صورت به ابتدا و بوده سال يك غالت
 غـالت  كـشت  بـراي  منطقه اين زنان اولين اينكه از پس .يافتند مي تداوم و كرده رشد
 امـان  در پرنـدگان  گزند از تا اندندپوش خاك با را ها دانه و كرده ايجاد شيار زمين در

 يبـذرها  و نيافتـه  را خاك از آوردن بر سر امكان كوچك و ضعيف يبذرها بمانند،
 معني اين به .دادند دست به را تري درشت دانه غالت بعدي نسل و كرده رشد تر قوي
 محـصول  ،هـا نوآوري ايـن  .شـد  آغـاز  سـال  يك از پس گياهان اين نژادي اصالح كه
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 گيـري  شكل و اسكان و جمعيت رشد و بيشتر ولد و زاد و بيشتر خوردن كانام بيشتر،
 »غـرب « ةاوليـ  كـانون  را آن مـوريس  كـه  است اي منطقه اين .آورد همفرا را فرهنگ

 مـسكوني  را اروپـا  تـا  غـرب  منـاطق  سـاير  كـه  ييهاانسان و فرهنگ اينكه چه داند، مي
 مناسب يمكانها در مردم جا هر .بودند فرهنگ و مردم همين اعقاب از عمدتاً كردند
ــد، اســكان ــشتر يابن ــد و زاد بي ــر كــوش ســخت و كننــد ول  كــه را ديگرانــي باشــند، ت
 سـاير  كـه  شـد  چنـين  .كننـد  مـي  در بـه  ميـدان  از انـد  كـرده  اخـذ  متفاوتي يتصميمها

 از اسـتفاده  در رقابـت  در يـا  رفتـه  بين از هشيار ةگون اين ةوسيل هب يا انساني هاي گونه
  .شدند منقرض تدريج به و حذف خوراكي طبيعي منابع

 يهـا گروه صـورت  به ژنتيكي نظر از هاانسان كه صورتي در پرسد مي موريس
 يهـا گروه بـين  تمـايزي  تـوان  مـي  هـا  انگيزه لحاظ از آيا ،هستند يكديگر مشابه وسيع
 است رفتاري بلندمدت وجوه هب مربوط آنچه اگر يافت؟ غربيها و شرقيها مانند انساني

 عبـارت  هاانـسان  ةهم ةانگيز او ةگفت به .دارد وجود بهتشا نيز نظر اين از بگيريم نظر در
 بهبـود  دنبـال  بـه  انسان ،رفتاري قواعد همين دليل به .ترس و تنبلي طمع، از است بوده

 او، نظـر  بـه  .اسـت  بـوده  خـود  حفظ و امور انجام تر ساده يهاراه يافتن خود، زندگي
 بستن براي بنگريم، ساله هزار ده چند بلندمدت نظر نقطه از را مطلب اين بخواهيم اگر

  .است كافي رفتاري اصول بحث

  شاهها خدايگان و شاهها كاهن عصر
 شـكل  كـشاورزي  فعاليـت  اطراف در كوچك جوامع تدريج به اوليه يهاانسان اسكان با

 .شـد  بازماندگان براي ضرورت كي مردگان از زمين بردن ارث جوامع اين در .گرفت
 متحـرك  جوامـع  در خاصـي  نهـاد  تـدارك  و سـابقه  و بـوده  سـابقه  بـي  طبيعتـاً  كه امري

 امـر  ايـن  كـه  انـد  عقيده اين بر شناسان باستان .نداشت دانه و ميوه ةكنند جمع و شكارچي
 از بـسياري  در .سـاخت  مـي  الزم مالكيـت  اثبـات  براي را فرد هر مرحوم اجداد به توجه
 ،اي تپـه  هـاي  دامنـه  بـه  موسوم ةمنطق روستاهاي آثار ترين قديم در شده انجام اريهايحف
 در و شـده  آورده بيـرون  قبرهـا  از رسـد  مـي  نظـر  بـه  كـه  ييهـا  جمجمـه  و قبرستان آثار

 نيـز  امـر  اين .است گشته يافت شده، نصب مناسب يهامكان در و مسكوني يهاساختمان
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 آينـد  نايـل  قديس اجداد ةدرج به مردگان تا شده مي سپري ديبا زماني كه دهد مي نشان
 مالكيـت  اثبـات  بـه  كمك براي است توانسته مي آنها ةجمجم اسكلت شرايط اين در و

 اسـتفاده  مـورد  حاجـات  درخواست و مشاوره و شر دفع و نگرانيها رفع و موروثي زمين
 ،بودنـد  مـشترك  اهـالي  بـين  كـه  اجـدادي  بـراي  مستقل هاي مقبره تدريج به .گيرد قرار
 ايـن  در موهـوم  خـدايان  و اجـداد  روح شـادي  يابـر  هاانسان كردن قرباني رسم و ايجاد
 پـي  اجـداد  ارواح بـا  ارتبـاط  بـراي  مختلفي روشهاي به شرقيها و غربيها .شد آغاز منطقه
 جديـد  مـسكوني  يمحلهـا  بـه  خـود  بـا  را خـود  اجـداد  ةجمجمـ  اسـكلت  غربيها .بردند
 و شـد  مـي  پـر  گاو ةجمجم و متعدد يهاستون از كه ختندسا مي ييهاساختمان و بردند مي
 شـرقيها  .كننـد  همـراه  و شـاد  را گذشتگان ارواح تا كردند مي قرباني را افرادي آنجا در

 دفـن  مـرده  همـراه  بـه  و سـاختند  مـي  قيمتـي  يهاسـنگ  از ييهـا  مجـسمه  )چـين  در ابتدا(
   .انداختند مي قبر داخل و بريدند مي سر را افرادي نيز نهايت در و كردند مي

 و شـد  آغـاز  اي تپـه  هاي دامنه در ميالد از قبل سال هزار 14 از كشاورزي گرچه
 ميالد از قبل سال هزار 5 تا اما ،رسيد نيز اطلس اقيانوس سواحل و ميانه آسياي مناطق به
 در ايـن  .بـود  نـشده  ظـاهر  كـشاورزي  از اثـري  )فعلي عراق از ييهابخش( النهرين بين در

 اين .نبود روي پياده روز چند از بيش اي تپه هاي دامنه تا منطقه اين ةفاصل كه است حالي
 آبيـاري  و بسـيال  كنتـرل  شي،كـ  كانـال  روشـهاي  كه مادام و بود خشك و گرم منطقه
 طريـق  از آبيـاري  يهاروشـ  اينكـه  محـض  بـه  امـا  .مانـد  بهـره  بـي  توسـعه  از نشد كشف
 آسـا  بـرق  صـورت  بـه  منطقـه  ايـن  ،شـد  كشف فرات و دجله آب هدايت و كشي كانال
 آنجـا  در نفر هزار 4 حدود در جمعيتي با بزرگ يشهرها بار اولين براي و يافت توسعه
 مقيـاس  اقتـصاد  از رسـاني  آب جديـد  روش ايـن  بـراي  نيـز  بـزرگ  شهرهاي .آمد پديد

 رسـاني  آب كانالهاي طريق از فقط كه علفي و آب بي و خشك مناطق .بودند برخوردار
 بـرداري  بهـره  و كانالها اين ةادار براي انسان از بيشتري تعداد نيازمند ،شود احيا تواند مي
 يهـا اقتا نتيجـه  در و بـود  ناپـذير  ابنـ اجت نيـز  كـار  تقـسيم  شهرها ايجاد با .هستند آنها از

 متمركـز  و تبديل جديد معابد به نيز موهوم خدايان و اجداد پرستش يمحلها و مردگان
 رسـاندن  و خـدايان  و پيـشينيان  ارواح بـا  ارتبـاط  يهاروشـ  ظـاهراً  كـه  اي خدمـه  بـا  .شد

 معابـد  ايـن  در .دانـستند  مـي  بهتـر  را آنها به مردم درخواست و مردم به خدايان مطالبات
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 و كند زيارت و نگهداري را خود موهوم خدايان يا اجداد نماد توانست مي قوم هر ابتدا
 وظيفـه  طبـق  و متواضـعانه  نيـز  را پيشكـشها  و كردنـد  مي رساني خدمت همه به نيز خدمه
 از كـه  1»اريـدو « نـام  بـه  شده حفاري مكاني النهرين بين ةمنطق در .كردند مي آوري جمع

 بـا  قـديم  معابـد  ةمخروبـ  روي بـر  جديـد  معابد آنجا در ميالد از پيش سال 5000-3000
 ايـن  .قبلـي  از تـر  بـزرگ  كـدام  هـر  زمان گذشت با اما است، شده ساخته مشابه طراحي
 شـده  تعبيـه  ييهااتاق شانتارك بر شدند مي ساخته تر بزرگ و تر مرتفع تدريج به كه معابد
 مـردم  نظـر  از كـه  داشـتند  دسترسـي  كاهنـان  بزرگـان  عنـوان  بـه  افـرادي  آنها به كه بود

 ابـالغ  مـردم  بـه  و شـنيده  را خدايان نظر و كنند صحبت خدايان با توانستند مي فرودست
 كـه  كرد تصور ييبلندگوها صورت به را ساختمانها اين توان مي موريس نظر به .نمايند

 همـين  آنـان  ،شـد  فـراهم  كاهنـان  بـراي  امكانـات  اين چون و گويند مي سخن آسمان با
  .كردند معرفي مردم به خدايان با خود نزديكي دليل عنوان به را عظيم ساختمانهاي
 مردم به كه شدند يافت طلبي جاه افراد ابتدا كه است بوده ترتيب اين به مطلب

 رفـع  بـراي  مـردم  و كننـد  صـحبت  خـدايان  بـا  توانند مي آنها فقط كه بگويند دل ساده
 ،دهنـد  انجـام  مردم كه خواهند مي خدايانرا   آنچه و كنند مراجعه آنها به بايد جيحوا
 ،شـود  ساخته مردم كمك با يمعابد است الزم امر اين براي .كنند ابالغ مردم به آنها

 ايـن  اختيـار  در ييهاثروت و گيرد انجام وسيع مشاركت با مراسمي و آيين و تشريفات
 ،نـاميم  مـي  كـاهن  را آنها اما ،اند داشته متفاوتي اسامي مختلف يهافرهنگ در كه افراد
 .گيرد قرار

 كـه  اسـت  سفالي غارهايت از زيادي تعداد شامل معابد اين از آمده دست به آثار
 گلـي  يهـا لوح در .اسـت  رفتـه  مـي  كـار  بـه  خـوراكي  مـواد  تقسيم براي رسد مي نظر به

 غـار ت يـك  شبيه شود مي )نوشته و( خوانده »جيره« كه عالمتي نيز معابد اين از مانده باقي
 كـه  رسـد  مـي  نظر به شناسي باستان هاي يافته و تاريخي شواهد براساس .است گشاد دهن

 شـاهها  كـاهن  آن مراتـب  سلـسله  يبـاال  در كه ييهاحكومت ةوسيل به كشاورزي زمينهاي
 امـر  ايـن  .شـد  مي مديريت است، شده تملك آنها خدايان و معابد نام به و اند داشته قرار
 را آبيـاري  نظـام  كـه  قـدرتي  هـر  و شـده  عملـي  متمركز آبياري ينظامها وجود دليل به
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 يشـهرها  ينتر بزرگ از يكي .است داشته كنترل در را كشاورزي كل ،كرده مي كنترل
 در كـه  اسـت  سـومري  يشـهرها  از 1»اروك« شـهر  شده مي اداره نحو اين به كه يميقد
 جمعيـت  نفر هزار بيست حدود و شد ساخته ميالد از قبل سال هزار 6 حدود النهرين بين

 ساير و مس استخراج با و رسيد پايان به نوسنگي عصر عمالً كه بود شهر اين در .داشت
 و متمركـز  مـديريت  نظـام  يـك  براسـاس  كارو شـهر  .شـد  آغـاز  مفـرغ  عـصر  ،فلزات
 امـروزه  كه كساني از شهر امور ةادار در .بود شده ساخته بزرگ معبد پيرامون اي سامانه

 طبق .شد استفاده بار اولين براي شود مي خوانده مديريتي و اداري كارمند يا بوروكرات
 مـشغول  توزيـع  و يـد تول كـار  تنظـيم  بـه  اداري يهاروشـ  با نيز افراد اين ،مانده باقي آثار
 تـشكيل  :آمد وجود به اروك شهر در نيز جهان مديريتي نظم اولين نحو اين به .اند بوده

 و بنـدي  سـهميه  بودجـه،  ماليات، جريمه، پيگيري، مصوبه، ابالغ جلسه، صورت جلسه،
  .ييابتدا بسيار خطي با گلي يلوحها و ها استوانه روي بر همه ثبت و غيره

 تـري  دقيـق  هاي نوشته زمان آن از كه ميالد از قبل 700 و هزار 2 سال حدود تا
 اجـداد  را خـدايان  و خـدايان  فرزنـدان  را خـود  النهرين بين پادشاهان ،است مانده باقي

 مـواردي،  در« :كنـد  مـي  مطـرح  را جـالبي  ةنكتـ  مـوريس  .انـد  دانـسته  مي خود مقدس
 خـط  كـه  كساني به قدرت واگذاري نيز، اروك شهر در كرد تصور توان مي كه چنان

 خـط  ايـن  وقتـي  لـيكن  .بيافرينـد  شـگفتيها  توانـد  مـي  دارند خدايان با مستقيم ارتباطي
 چنان چيز همه باشد، بوده چنين ديبا نيز اكثراً كه چنان ،است افتاده مي كار از ارتباطي

   .»اسـت  مانـده  نمـي  بـاقي  حفاري براي نيز شناسان باستان براي چيزي كه رفته مي باد بر
 دسـت  از خـدايان  بـا  حاكمـان  ارتبـاط  بـه  را خـود  اعتقـاد  مردم وقتي كه معني اين به
   .است شده مي تبديل خاكستر به آن از ناشي نظم و حكومت آن اند داده مي

 معـروف  معبـد  شـوش  شـهر  در مـيالد  از قبـل  100 و هزار 4 حدود يهاسال در
 اروك ةنـ نمو از حتـي  كـه  شد ساخته اروك الگوي براساس چغازنبيل در زيگورات

 عبـادات  مركـز  و اطراف روستاهاي و مناطق مديريت مركز معبد اين .بود تر معظم نيز
  .بود نيز مذهبي تكاليف اجراي و دستورات و

 مـدعي  كـه  حكـومتگراني  يـا  شـاهها  كـاهن  و معابـد  ظهور يعني نو، ةپديد اين
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 سـپس  و سـوريه  و ايران ابتدا مناطق، ساير به منطقه اين از نيز 1،بودند خدايان فرزندي
 بـرق،  و زرق پـر  و عظـيم  معابـد  نيـز  فرهنـگ  ايـن  معـرف  .يافـت  انتقال آن از دورتر
 كـردن  قرباني رسم هاآيين اين با همراه .بود بندي جيره غارهايت و شده نوشته يلوحها
 شناسـان  باسـتان  كه النهرين بين در پوابي ملكه ةمقبر در مثال براي .بود رايج نيز هاانسان
 شـده  مـسموم  كـه  نفـر  چهـار  و هفتاد جسد ،است داشته نيز قديسه ةجنب كنند مي فكر
  .كنند خدمت او به ديگر جهان در تا اند شده دفن او همراه ،بودند

 دليل .است نشده يافت نيل ةدر در كشاورزي از اثري ميالد از قبل سال هزار 5 از
 يافـت  منطقـه  آن در شـدن  اهلـي  قابـل  حيوانـات  و گياهـان  نـوع  كه است آن نيز امر اين
 كـشاورزي  ،اي تپـه  هـاي  دامنـه  در اينكـه  از بعـد  سـال  هزار 2 تا تدريج به .است شده نمي

 مهاجر و مسافر افراد ةوسيل به شدن اهلي قابل حيوانات و ها دانه تدريج به يافت، گسترش
 از بـزرگ  يدسـتاورد  نيـل  هـاي  كرانـه  حاصلخيز بستر در و رسيد منطقه اين به سوريه از

 مـيالد  از قبـل  300 و هـزار  3 سـال  تا نيز منطقه اين در .ردك ايجاد جمعيت تجمع و توليد
ــا متفــرق شــهرهاي و حكومتهــا ــد ب ــان و معاب ــوط كاهن ــه مرب ــار .شــد ايجــاد خــود ب  آث

 نقـش  هـم  نيـز  شـده  تـشكيل  تـازه  روسـتاهاي  رهبـران  كه دهد مي نشان شناسي باستان
 آنهـا  روسـتاهاي  و شدند مي ثروتمندتر ، تر موفق سايؤر .اند داشته نظامي هم و مذهبي
 و جنگ هاسال طي .رفتند مي بين از ناموفق يرؤسا و كردند مي تصاحب بيشتري زمين

 حكمرانـي  ةحيطـ  و افتـاده  خـود  اطـراف  منـاطق  كنترل فكر به ييهاحكومت خونريزي
 »عقرب شاه« يا نارمر نام به شاهي ميالد از قبل 100 و هزار 3 سال تا .دادند توسعه را خود
 جمعيتي با بود شده تشكيل زمان آن تا كه كشوري ينتر بزرگ صورت به را نيل ةدر

 نيـل  ةدر در اقتصادي روابط و شهري فرهنگ نوع .كرد متحد نفر ميليون يك حدود
 گرچـه  .يافت سازمان ،شد اشاره آن به قبالً كه اروك روابط و فرهنگ از تقليد به نيز

                                                                                                                             
) Gilgamesh( سال قبل از ميالد، يك شاه سومري اروك به نام گيلگـامش            440 هزار و    2در حدود     .1

 افـسانة گيلگـامش  به مناسبت ايـن ادعـا اشـعاري سـروده شـد كـه بـه          . ادعا كرد كه فرزند خداست    
 روي بـر  افـسانه  ايـن  يهـا   نـسخه  .شـود   مـي  محـسوب  جهـان  ادبـي  شاهكار اولين و است مشهور
 كـشف  آشـور  پادشـاه  آشـوربانيپال  كتابخانة محل از النهرين بين در 1853 سال در گلي يهالوح
 مزبور متن شدة تكميل نسخة آخرين .رسيد چاپ به 1870 سال در آن ترجمه نسخة اولين و شد
 . كردمنتشر فوستر بنيامين 2001 سال دررا 
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 و شـد  خاكـستر  و سـوخت  ينـامعلوم  ليـ دال به اروك دميال از قبل 100 و هزار 3 در
 بـه  مصر اما ،شد تقسيم مختلف شاههاي خدايگان با شهر دولت وپنج سي به النهرين بين

ــين كــه تفــاوتي .آورد دوام روز آن جهــان قــدرت ينتــر بــزرگ صــورت  و مــصر ب
 رينالنه بين شاهان گرچه كه است اين شود مي داده تشخيص مقطع اين در النهرين بين

 معرفــي خــدا عمــالً را خــود مــصري شــاهان امــا ،خواندنــد مــي گونــه خــداي را خــود
  .نبودند راضي آن از كمتر به و كردند مي

 از قبـل  سال هزار 3 از اوليه مذاهب ،يختشنا باستان اكتشافات براساس چين در
 هـا آيين ايـن  در .اسـت  هگرفتـ  شكل جادوگري مراسم اطراف در و داشته وجود ميالد

 و الكـل  نوشـيدن  موسـيقي،  از اسـتفاده  بـا  )شد مي گفته شامان آنها به كه( رانجادوگ
 و وآمـد  رفت ارواح و قديس اجداد جهان و جهان اين بين كه اند كرده مي ادعا رقص
 ميالد از قبل 2000-2500 سال از چين در .نندك يم بدل و رد را دستورالعملها و اخبار
 ايجـاد  اسـاس  ايـن  بر اشراف ةطبق يك و دمتح شامانيسم جادوگري و سياسي قدرت
 .كردنــد تبــديل حــاكم ةطبقــ بــه را خــود مــذهبي يمتخصــصها ترتيــب ايــن بــه .شــد
 نيـز  نيـل  سـاحل  و النهرين بين در اتفاق همين آن از قبل سال هزار از بيش كه چنانهم

 شـد،  نمايـان  النهـرين  بين در كه اروك مقياس در چين، در شهر اولين .بود داده روي
 حـدود  در جمعيتـي  داراي مـيالد  از قبل 1900 سال در كه »ارليتو« نام به است يشهر

 .شـد  مي ناشي خدايان با ارتباط ادعاي از شاه قدرت نيز شهر اين در .بود نفر هزار 25
 بـه  هاشاه پيوستن به مربوط مراسم ،است توجه قابل فرهنگها اين مورد در كه اي نكته
 هاي مقبره در آنچه .است خدايگاني ةرتب و حد در نيز اين كه است مقدس اجداد ةرد

 پادشـاه  جـسد  همـراه  كه است قربانياني تعداد ،كند مي نظر جلب چين قديم پادشاهان
 هـاي  مقبـره  مقيـاس  در مقبره هشت محل يك در .شدند مي دفن و شده كشته ،متوفي
 بقايـاي  آنهـا  در كـه  مـيالد  از قبـل  1046-1300 بـه  مربـوط  است شده كشف مصري
 و 73 بـين  ديگـر  بعـضي  در و جسد 200 يكي در .است آمده دست به متعدد قربانيان

 كـه  شـده  يافـت  جـسد  هـزار  5 آثـار  نيـز  هـا  مقبره اطراف قربانگاههاي در .جسد 130
 مرگ .دهد مي خبر شانسخت بدني فعاليت طوالني زمان از آنها ةشد يدهيسا يمفصلها

 شـده،  جـدا  بدنـشان  ياعضا ،برخي .است دهنبو آنها زندگي از تر راحت نيز افراد اين
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 نـشان  و اسـت  مـشخص  بودنـشان  بـسته  آثـار  هنـوز  بعـضي  و شكـسته  كمرشان برخي
 طـور  به كه دهد مي نشان محل اين در قربانيان تعداد .اند  شده گور به زنده كه دهد مي

   .اند شده قرباني سال 150 براي و روز هر نفر پنج يا چهار متوسط

  حكمت ظهور و زمين در موهوم خدايان نمايندگان به نسبت دلخستگي
 ،مور تـا  ديگـر  كـه  غـرب  كـانون  مـيالد  از پيش 1200 يسالها حدود رسد مي نظر به

 ايران تا يونان از شهرها و ريخت فرو ناگهان به ،بود شده گسترده نيز يونان و آناتولي
 مـوريس  نظـر  بـه  .اسـت  افتـاده  اتفـاق  سـرعت  بـا  نيـز  حوادث اين .سوختند آتش در

 مـاوقع  شـرح  نوشتن افرادي كه مواردي در حفاريها از آمده دست به شواهد براساس
 متـواري  و گذاشـته  تمـام  نيمـه  را كـار  ،بودنـد  كـرده  شـروع  گلي يهالوح روي بر را

 ايـن  دليـل  .انـد  مانـده  بـاقي  آنهاسـت  در سـخن  سـرآغاز  فقـط  كه ييهالوح و اند شده
 بـراي  را علت پنج كلي طور به كتاب ةويسندن .است پوشيده نگاران تاريخ بر حوادث

 يبيماريهـا  قحطـي،  مهـاجرت،  خـورده،  شكـست  يمرانكح :شمارد برمي حوادث اين
 اثـر  و كـرده  متـأثر  را اي منطقه كدام هر كه ييوهوا  آب نامناسب تغييرات و واگيردار

 وسـيله  بـه غـارت    توليـد،  نظـم  ريخـتن  هـم  بـه  مـردم،  فـرار  مهـاجرت،  صـورت  به آن
 كـرده  مـي  سـرايت  مختلـف  منـاطق  بـه  بيمـاري  و قحطي گرسنگي، ياغي، يهاگروه
   .كشد مي درازا به نيز آنها از بخشي حتي ذكر و است حوادث اين از پر كتاب .است

 عنـوان  بـه  خـورده،  شكـست  يمرانكح يعني حوادث، اين داليل از يكي مرور
 ماننـد  مولـد  يـر غ يكارهـا  بـه  را مـردم  حاكمـان  و كاهنـان  .باشـد  مفيد تواند مي مثال

 فعاليت از را كار نيروي امر اين .داشتند مي وا باشكوه هاي مقبره و عظيم اهرام ساختن
 حكومـت  ديگـر  طرف از .كشيد مي بيرون كشاورزي يعني روزگار آن ةعمد توليدي

 بـه  را كـشاورزان  محـصول  از يتـر  بـزرگ  بخـش  بايـستي  فعاليتها گونه اين افزايش با
 فـراهم  را كاهنـان  و درباريـان  و ها مقبره كارگران و ربازانس معاش تا آورد مي چنگ
 .كـرد  مـي  ناپـذير  اجتنـاب  را مولـد  يبخـشها  و نيروها بر فزاينده فشار امر اين .كرد مي

 امـور  و سـپاهيگري  بـه  آن اختصاص و انساني نيروي كاهش با همراه نيز توليد ةانگيز
 .يافـت  مـي  كـاهش  يمعظـ  هـاي  مقبـره  سـاخت  ماننـد  مولـد  غيـر  كارهاي و حكومتي
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 ايـن  ةمجموعـ  كـه  ييجـا  تا آورد مي همراه به را فزاينده ييزورگو فزاينده، نارضايتي
 ظهـور  .شود گسيخته هم از امور ةشيراز و ناپذير دوام گذشته نظم شد مي سبب عوامل
 براسـاس  .كـرد  مـي  تسريع را يا فروپاشي چنين نيز خارجي ةحمل يا سالي خشك يك

 صـورت  بـه  معمـوالً  خـورده  شكـست  يمرانـ كح از ناشي يشيهافروپا تاريخي شواهد
  .است داده مي روي انگيزي شگفت سرعت با و ناگهاني

 طاعون جمله از واگيردار يبيماريها شدن شايع موحش اثر به توان مي همچنين
 يـك  سـال  صد هر ميالد از قبل 200 سال از دنده مي نشان تاريخي سوابق .كرد اشاره
 و تجـار  ،ارتـشها  حركـت  دليـل  بـه  كه شده مي شايع جهان در يارواگيرد بيماري بار

 سـوابق  كـه  مـيالد،  از قبـل  161 سال در .است يافته مي شيوع جهان سطح در نامهاجر
 نـابود  را چين ارتش از سوم يك بيماري شيوع دارد، وجود مورد اين در اي شده ثبت
 حــدود بيمــاري مــصر و ســوريه در دورتــر كيلــومتر هــزار چهــار بعــد ســال ده .كــرد
 اسـت  پيگيـري  قابل نيز مور امپراتوري تا بيماري اين اثر و كشت را مردم چهارم يك
 سطح در كرات به موارد اين .شدند مي تلف روم در نفر هزار 5 روزانه موردي در كه

  .است داشته همراه به را عظيم مقياس در ومير مرگ و شده مي ظاهر جهان
 ينيروها و كرده تهديد را تمدنها اين كانون عددمت موارد در بيماريها و جنگها

 از خـارج  نيـز  حواشـي  ايـن  .انـد  هكرد مي ايجاد قدرت يكانونها حواشي در يجديد
 همـراه  بـه  را جديدي توليدي و فكري ينوآوريها ،قبلي كانون در گرفته شكل تحجر
 .است آورده مي

 آثـار  و انجاميد مي طول به هاقرن بعضاً آن عواقب كه عظيم حوادث اين از پس
 پديـده  ،كردنـد  سـربلند  مـصايب  ايـن  از تدريج به كه جوامعي در يافت، مي ادامه آن

 جوامـع  پـذيرش  مـورد  شـاهها  كاهن و خدايگانها ديگر اينكه .رسيد ظهور به جديدي
 ظـاهر  عـالم  شرق و غرب تمدن كانون دو هر در آنها كاركرد از دلخستگي و نبودند
 ؛گرفـت  خـود  به تري رقيق يشكلها و نايستاد كار از كلي به تفكر نوع اين گرچه .شد
 بـشر  تـاريخ  حـال  هـر  بـه  امـا  ،شد ظاهر ايزدي ةفر ةايد صورت به ايران در مثال براي
 زيـرا  .نـاميم  مـي  حكمت ظهور را آن مسامحتاً كه بود ديگري ةكنند تعين ةپديد شاهد

 نــوع از نــيامتفكر چــين در زرد ةنــرودخا سـواحل  تــا اروپــا در اژه دريــاي سـاحل  از
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 كـاركرد  چگـونگي  مـورد  در را هاديـدگاه  از متفاوتي كامالً نوع كاهنان، با متفاوت
 بـراي  چـون  نهراسيد !مردم« بود چنين خالصه صورت به آنها پيام .كردند ارائه جهان
 وجـود  در نجـات  بلكـه  .نـداريم  هاشـاه  ن خـدايگا  بـه  نيـازي  آلوده جهان اين از عبور
  .»ظالم و فاسد حاكمان دست در نه ماست

 را مـيالد  از قبـل  500 حـدود  دوران بيستم قرن آلماني فيلسوف ياسپرس كارل
 حـول  در محـوري  ماننـد  كـه  داد شكل دوراني به زيرا .كرد گذاري نام »محور عصر«

 امـروزه  مـا  كـه  شكلي به انسان گويد مي او .داد مسير تغيير و چرخيد تاريخ ،هاسال آن
 آثـار  از بودنـد  عبـارت  دوران ايـن  هـاي  نوشـته  .يافـت  بـروز  هاسال اين در شناسيم مي
 ةفلـسف  ظهور آسيا، جنوب در ينج و ييبودا آثار شرق، در دائوئيستي و سيوسيوكنف

 و( يهوديـان  مقـدس  كتـاب  و )ارسطو و افالطون او از پس و سقراط وسيله به( يوناني
 يشـاهكارها  كـه  غرب در )مسلمانان قرآن و يحيانمس جديد عصر كتاب آن دنبال به

 تـاكنون  شـماري  بـي  يهاانـسان  براي را زيستن مفهوم و معنا و بوده زمان قيد از خارج
 زيـادي  يتفاوتهـا  ند،شـد  ايجـاد  محـوري  عصر در كه مكاتبي گرچه .اند كرده تبيين

 در كــه بــود اي ســابقه بــي نــوآوري آن و بودنــد مــشترك نكتــه يــك در امــا داشــتند،
 را جهـان  ايـن  از عبـور  و سـعادت  فراينـد  مكاتـب  ايـن  .شـد  مطـرح  انـسان  بيني جهان

 كـه  نحـوي  بـه  رفتار و اخالق اعتالي براي شخصي گيري جهت خودسازي، براساس
 كـه  ييهاآموزشـ  .كردنـد  تبيين ،بود موهوم خدايان و هاشاه خدايگان ةاراد از مستقل
 توجـه  شـهوات،  كنتـرل  براساس يزندگ ،كردند مي مطرح مشابه صورت به وبيش كم
   .بود نپسند، ديگران به پسندي نمي خود به آنچه كه اصل اين و اخالق به

 بپـردازيم  مـيالدي  1300 و مـيالد  از قبل 200 يهاسال بين تاريخ به اينكه بدون
 مـصرف  شـاخص  طبق .شود مي مربوط حاضر بحث به كه كنيم مي اشاره نكته يك به

 سـال  هزار 14 حدود براي غرب تمدن كانون ،است ردهك محاسبه موريس كه انرژي
 بهبـود  و غـرب  نـزول  با بعد به ميالدي 550 حدود از اما .داشت برتري شرق به نسبت
 شـرق  در توسعه شاخص كه چنان كرد، تغيير روند اين بار اولين براي شرق در شرايط
 از بعـد  دهـم دواز قرن تا برتري اين و بود باالتر غرب در شاخص از درصد 30 حدود
  .يافت ادامه ميالد
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 عـصر  كـه  عـصري  شـروع  و مدوازدهـ  قـرن  از توان مي را غرب مجدد برتري
 ظهـور  بـه  مربوط واقع در عصر اين .داد قرار توجه مورد ،شود مي ناميده دوم محوري
 ايتاليـا  در نخبـه  فرهنگـي  گـروه  يك ظهور با ناگهان كه است مجدد تولد يا رنسانس
 كـه  جديـدي  كـانون  در بلكـه  اي تپه هاي دامنه در نه غرب، در مداومي و بارز جهش
 قـرن  از رنـسانس  عصر ةبرجست آثار گرچه .شد شروع بود گرفته قرار اروپا در بار اين

 قـرن  بـه  را دجديـ  محوري عصر اين شروع دانان تاريخ اما ،است شده شناخته پانزدهم
 امپراتوري يوغ از را خود ايتاليا يشهرها كه بود ايام اين در .دهند مي نسبت دوازدهم
 و داده نجـات  ،بودنـد  شـده  تضعيف ديگري داليل به كه كاتوليك كليساي و جرمن
 و فرهنـگ  از جديـدي  هـاي  موتورخانـه  بـه  و كردند ايجاد را مستقلي يشهرها دولت
 بـه  فراوان آسيب بيماريها و قحطيها ،جنگها كه چهاردهم قرن تا .شدند بديلت اقتصاد
 فكـر  ايـن  بـه  جديـد  يشـهرها  دولت و جمهوريها اين ،بود كرده وارد يياروپا جوامع
 همين به .كنند اداره سنتي يهاروش از خارج را خود امور توانند مي چگونه كه افتادند
 اول محـوري  عـصر  يياروپـا  منـابع  و هـا تابك در حـل  راه جـستجوي  دنبـال  به نيز دليل

  .كردند بررسي را قديم يونان منابع ساير و ارسطو يهاكتاب و افتادند
 براسـاس  جديـد  هـاي  ايـده  طرح به ،يافتند نمي پاسخي كه نيز رجاه حال هر به

 سيسفران چون افرادي اتتأليف با جديد تولد يا رنسانس عصر .پرداختند روز ينيازها
 طريـق  از علـم  كـه  بيكن فرانسيس ةآموز اين .شد منجر خرد عصر به دكارت و بيكن

 كنيـد  بـاور  را آنچـه  كـه  دكارت ةآموز و آيد مي دست به تجربه و آزمايش مشاهده،
 سـنت  آنچـه  نـه  و ايد رسيده آن به خود عقل بردن راه درست و عقالنيت طريق از كه
 و فلـسفه  در جديـد  يهاروشـ  ايـن  .زد رقم را خرد عصر شروع ،اند گفته نگذشتگا يا

 اروپـا  صنعتي و فكري تحول ،انسانها بهروزي و بهبود دادن قرار محور به توجه و علم
 بـازنگري  گرچـه  كـه  است اين واقعه اين در جالب ةنكت موريس نظر از .كرد آغاز را

 دسـت  بـه  كه ثمري اما شد، مي محسوب جدي جاعيارت تالش نوعي به قديمي افكار
 و سـي ربر و تحقيـق  بـراي  بـاز  فكـري  فضاي و نوآوري جديد فرهنگ ييشكوفا داد

 .بود محدوديت بدون جستجوگري

 .بودنـد  داده انجـام  پيش قرن چهار حدود چيني نامتفكر را تالش همين مشابه
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 بـه  را خـود  توجه ي،يبودا رافكا رواج نقد و خود معاصر تاريخ نقد با كه معني اين به
 هنـر  و ادبيـات  و كرده معطوف »هان« امپراتوري ةسلسل فرهنگ يعني آن ماقبل عصر
 و نويـسندگان  چـين  در نيـز  ميالدي 1100 سال در .دادند قرار توجه مورد را دوره آن

 بـه  نيـاز  و كوشيدند مي خود عصر شرايط تبيين در كه فيلسوفاني و درخشان هنرمندان
 بـر  گذشـته،  بـه  نگـاه  ايـن  امـا  .شدند ظاهر كردند مي احساس را وضعيت آن در تغيير

 نيـز  امـر  ايـن  دليـل  يـك  .داشت همراه به ارتجاعي اًواقع اي هنتيج ،اروپا مورد خالف
 نيـز  عصر اين .كرد نشين خانه و گرا درون را چيني روشنفكران كه بود شرايطي تسلط

 تلقـي  چـين  فيلـسوف  پرنفوذترين سيوسوكنف از بعد كه چيني فيلسوف يك ةوسيل به
 يـان  نظـر  از حـال  هـر  بـه  .داشـت  نـام  »شـيا  چـو « نيز فيلسوف اين .شد تبيين ،شود مي

 ايـن  ارتجـاعي  تغييـرات  چينـي  زنـان  زندگي شرايط در تغيير مانند چيز هيچ موريس
 از كه ييهانقاشي .كند نمي بيان بود اروپا مقابل در چين مجدد تنزل شروع كه را عصر
 از بـسياري  كه دهد مي نشان بنيه قوي افرادي را آنها دارد وجود تاريخ اين از قبل زنان
 بعـد  دوران در اما .داشتند نقش ها حرفه ساير و ابريشمي منسوجات توليد كار در آنها
 نـشان  انـدام  كوچـك  و رنجـور  و ضـعيف  افـرادي  را زنـان  هانقاشـي  ،دوازدهم قرن از
 سـنين  از را دختـران  پـاي  كـه  بـود  كهنـي  رسم مجدد رواج نيز امر اين دليل .دهد مي

 طـرف  بـه  را انگـشتها  سـاير  و باال طرف به را پا شصت يانگشتها و ندبست مي كودكي
 ةشـيو  ايـن  .بماننـد  كوچك و گرد تا بستند مي فشار تحت را پاها و شكستند مي ييناپ

 عمـدتاً  را آنـان  و شـود  محدود و درد با همراه زنان حركت شد مي سبب آميز شكنجه
 چـين  انقـالب  زمـان  تا ناميمون رسم اين .كنند دور اجتماعي يفعاليتها از و نشين خانه
 نـشين  خانه كه نيست اين منظور طبعاً .شد اعالم غيرقانوني مائو سوي از و داشت ادامه
 از اسـت  مثـالي  بلكـه  ،اسـت  بـوده  چـين  مانـدگي  عقـب  شروع اصلي دليل زنان شدن
 متحجـر  شـرايط  و غيرپاسـخگو  و ناكارآمـد  يمرانـ كح تدريج به كه فرهنگي جريان

 صـد  چنـد  بـراي  را منطقه اين پيشرفت كه رسانيد اي درجه به را اقتصادي و اجتماعي
 بـا  مقايـسه  در غـرب  رشـد  مـيالدي  1800 و 1600 يهاسال بين .انداخت عقب به سال
 داشت قرار شرق حد در مجدداً غرب 1800 سال حدود كه چنان ،گرفت شدت شرق

 در اقتـصادي  اصـالحات  شـروع  زمـان  تا كه چنان .گرفت پيشي شرق از پس آن از و
  .شدند مي محسوب جهان مردم فقيرترين از كشور اين مردم چين
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 از بـيش  در كـشاورزي  هالل يا اي تپه هاي دامنه ةمنطق از غرب پيشرفت كانون
 اطـراف  و روم ،يونـان  مـصر،  تـدريج  به و دش وعشر مسيح ميالد از قبل سال هزار ده

 منتقـل  غربي اروپاي به كانون اين ميالدي چهاردهم قرن در .گرفت دربر را مديترانه
 بـه  بيـستم  قـرن  پايـان  تـا  و امريكـا  شرقي سواحل به بيستم قرن و نوزدهم قرن در .شد

   .رسيد نيز كانادا و امريكا غربي مناطق
 شـد  شروع زرد ةرودخان اطراف و چين داخلي مناطق از شرقي كانون حركت

 قـرن  اوايـل  در كـه  نحـوي  بـه  ،كـرد  حركـت  آرام اقيانوس ساحلي مناطق طرف به و
 اشـاره  نيـز  قبالً كه چنان .شد مي منطقه اين جزاير برخي و ژاپن شامل كانون اين بيستم
 بازسـازي  كـشور  ايـن  نوزدهم قرن در پري آدميرال مقابل در ژاپن تسليم زمان از شد

 جديـد  كانون و كرد شروع را خود صنعتي و فني ،علمي آن از پس و فكري و نظري
 چـين،  آزاد منـاطق  ژاپـن،  شـامل  كـانون  ايـن  بيـستم  قـرن  پايـان  تـا  .شـد  شـرق  تمدن

   .بود نيز آسيا شرقي جنوب ديگر يكشورها و كره تايوان، سنگاپور،

  اجتماعي تحول و جغرافيا
 زنـدگي  براي تالش آن و ندك يم انيب را انسانها تحول و شرفتيپ علت شناسي ستزي

 جغرافيـا  .ندك يم نييتب را شرفتيپ و تحول نيا يچگونگ شناسي جامعه .ستبقا و بهتر
 اخيـر  سـال  صد چند اين در غرب ،ديگر يمكانها جاي به چرا كه دهد مي نشان ما به
 به جوامع كه موردي هر در موريس نظر زا خالصه طور به .است شده مسلط جهان بر

 آن تـاريخي  اجتمـاعي  سـوابق  تـأثير  تحـت  ييجغرافيا مزيت يك ،اند شده رانده جلو
 صـورت  به او .اند مشابه بشر ابناء ةهم اصوالً زيرا .است شده پيشرفت اين باعث منطقه
 نـد ا عبـارت  جوامـع  تحول داليل :كند مي نقل مورد اين در را »موريس ةقضي« نمادين

 طمـع  ،)دهـد  انجـام  تر راحت و تر ساده پيوسته را كارها خواهد مي كه( انسان تنبلي :از
 خواهـد  مـي  پيوسـته  كه( انسان ترس و )كند زندگي بهتر پيوسته خواهد مي كه( انسان
 اي جامعــه هــر اســاس ايــن بــر ).دارد نگــه دور بــه خطــر از و كنــد محافظــت را خــود
 بـزرگ  انسانهاي نقش كه است يمدع او .باشد شتهدا مشابهي ةتجرب است توانسته مي
 ايجـاد  تـاريخ  بلندمدت تحول در چنداني تفاوت ساز ضايعه هاي ابله نقش يا تاريخ در
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 پيـشرفت  نـوع  همين بود ممكن بود مرده كودكي در چنگيزخان اگر .است كرده نمي
 يرو اسـالمي  شورهايكـ  يـا  چين مانند ديگر يكشورها برخي در اروپا فني و علمي
 در دينـي  طلبـان  اصـالح  نقـش  و شـد  مي كشف ديرتر امريكا شايد مورد اين در .دهد
 نـاپلئون  اگـر  .بيفتنـد  اتفـاق  ديرتر امور اين يا شد مي تر رنگ كم جوامع سازمان بهبود
 تركـان  اگـر  .فتـد يب اتفـاق  فرانـسه  جنـوب  در صنعتي انقالب بود ممكن شد مي پيروز
 سـر  پـشت  ةجبهـ  نگـران  و بودند داده شكست كامالً صفويه زمان در را ايران عثماني
 تـا  اسـالمي  يكـشورها  مرزهاي و كنند تصرف را وين توانستند مي شايد نبودند خود
 آن شـاهد  كـه  حوين به بشري ةجامع تحول حال هر به اما .شد مي گسترده اروپا عمق
  .يافت مي ادامه مشابهي وبيش كم نحو به اما متفاوت، سرعت يا تأخير با ايم بوده

 انقـالب  و توسـعه  كـانون  غربـي  اروپـاي  گذشته سال دويست حدود در اينكه
 مـديون  مـيالد  از قبـل  سـال  هـزار  دوازده در كـشاورزي  ةتوسـع  ماننـد  نيز بود صنعتي

 نحـو  ايـن  به .بود غربي اروپاي ةمنطق اجتماعي ةتوسع قبلي ةسابق و مناسب جغرافياي
 در كه هنگامي و بودند مند هبهر زندگي مناسب ييوهوا  آب شرايط از منطقه مردم كه

 سـقف  بـه  ،بپردازنـد  خـود  زنـدگي  بهبـود  بـه  توانـستند  نـسبي  صلح و آرامش شرايط
 و انديـشه  بـه  مربوط يممانعتها ودنب به توجه با و كرده برخورد خود محيطي امكانات
 حاصـل  پروتـستانها  ظهـور  و آن درونـي  انشقاق و كليسا ضعف دليل به كه نوآوري،

 يحكومتهــا وجــود و منطقــه در قدرتمنــد يامپراتوريهــا نبــود همچنــين و بــود شــده
 .يافت تحقق صنعتي توسعه و بخار ماشين مانند جديد ينوآوريها از استفاده ،پراكنده
 يگانـه  اي حادثـه  بخـار  ماشـين  جملـه  از مختلـف  ينوآوريها كه است يعمد نويسنده
 در تـاريخي  شـرايط  نيـاز  دليـل  بـه  مـستقل،  صـورت  بـه  و زمـان  هـم  زيرا ،است نبوده

 بخـار  ماشين اولين ساخت اندركار دست افرادي انگلستان و فرانسه ،آلمان يكشورها
 آن بـا  همـراه  و رانـد  جلـو  بـه  را مرحلـه  ايـن  انگلـستان  در سـنگ  زغال كشف .ندبود

 طريـق  از امريكـا  تـا  چـين  ةفاصـل  رايـ ز ،چينيها نه شد كشف يانياروپا وسيله به امريكا
 .بـود  اطلـس  اقيـانوس  طريـق  از اروپـا  ةفاصل از بيشتر كيلومتر هزار چند آرام اقيانوس
 يبازارها به دستيابي براي تر نزديك ييدريا راه يافتن دنبال به نيز كاشفان گروه اولين
 بـراي  فقـط  نيـز  بعـدي  هـاي  دسـته  .انـد  رآوردهبـ  سر كجا از دانستند نمي و بودند آسيا
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 محـل  منطقـه  ايـن  كـه  كـرد  نمـي  خطـور  كـس  هـيچ  ةمخيلـ  بـه  و رفتند آنجا به غارت
 آزاد كـافي  ةانـداز  به را اروپا اجتماعي محيط كه شد خواهد ييگراها آرمان كونتس

 گـذاري  پايـه  را مـدرن  جهـان  جمهـوري  اولين جديد ييجغرافيا محل در و يافتند نمي
 ايجـاد  جديد ابرقدرت يك ،)سال دويست حدود( كوتاهي مدت طي و كرد خواهند
 اسـت  پيشرفت و بهزيستن به عالقه ،است مشترك هاانسان ةهم در آنچه .ردك خواهند

 ايـن  در .بيابند نيز را هاراه ترين ساده امور اين براي كوشند مي هاانسان .خطر از ترس و
 در را نامناسب يا مناسب محيطي امكانات كه است اجتماعي و طبيعي جغرافياي مورد
 خـردورزي  ةدرج ساده زبان به يا ذهن افزارهاي نرم همچنين .دهد مي قرار آنها اختيار
ــا كــارايي كــه اســت ــه نيــل در ييناكــارا ي ــا اهــداف، آن ب ــه توجــه ب ــا امتيــازات ب  ي

 از و گيرنـد  قرار مناسب محيط در كه ييانسانها .كند مي تعيين را محيط يمحدوديتها
 ديگران از شوند مند هبهر )علمي يروشها رايج زبان به( ذهني كارآمدتر يافزارها نرم

  .رندگي مي پيشي

 بينـي  پـيش  بـه  خـود  ةمطالعـ  نتايج از استفاده با كتاب پاياني فصول در موريس
 صـد  و چهـل  حـدود  بـين  كـه  است يمدع او .پردازد يم جوامع تحول آتي يروندها
 او .شـود  مي منتقل چين مركزيت با و شرق به جهان پيشرفت كانون مجدداً آينده سال
 جهان نقاط ساير شرايط و امر اين اقبعو مختلف سناريوهاي بررسي به مورد اين در
   .مينك يم دعوت تابك اصل مطالعة به را انمند عالقه كه پردازد مي چالش اين در


