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 مقدمه

 
 

هـا و قـدرت جـادويي كلمـات      داسـتان ي زندگي بشري داستان است. ها يكي از جذابيت
و  نـد ، خدايان را بـه وجـود آورد  ندها را ساخت ، امپراطوريندبشري را گرد هم آورد جوامع

هـايش مسـير گـذر     گـوييم. تـاريخ و داسـتان    كه ما به آن تاريخ مي ندچيزي ايجاد كرد
مشخص  هاي مختلف را تا حدودي ها، شهرها، كشورها و سلسله ها، قبيله ها، گروه انسان

بـرد، از همـين    د و جايي كه اكنون انسان هزاره سـوم در ابتـداي آن بـه سـر مـي     دنكر
تنهـا بـه چيـزي     صورت بههاي آن به دست آمده است. وقتي يك نفر  ها و تاريخ داستان

اي ايجاد نخواهد شد، امـا ايـن بـاور در قالـب يـك       ور دارد، اتفاق خاص و تغيير عمدهبا
  ييراتي را ايجاد كند كه ما همچنان در ميانه آن هستيم.تواند تغ مي تر بزرگگروه 

ه در يك مقياس جهاني بسيار تاثيرگـذار و  ، بلكانهيگرا يملدر اين ميان ايران، نه از نگاه 
براي مدت طوالني پل ارتباط ميان شرق و غرب جهـان شـناخته    تاثيرپذير بوده است و

برده و زماني ديگر در دوره  بوده است. گاهي در اوج قدرت و تاثيرگذاري به سر مي ،شده
و حفـظ   گرفته و قسمتي از آن را جذب، تلفيـق  قرار مي ها فرهنگافول تحت تاثير ساير 

هـاي   ع تمـدن و پيشـتاز بـودن آن در برهـه    كرده است. نزديكي ايران به مراكز شرو مي
رت سياسي، قدرت نظامي، معماري و موارد ديگر، آن زماني مختلف از لحاظ فرهنگ، قد

  كند. را تبديل به يك نمونه جذاب، نيمه كامل و با ارزش مي
بپـردازيم و آن را در خـالل    امـروزي  با اين حال براي اينكه بخواهيم به داستان انسـان 

ن آغاز هاي بسيار دورتر از اكنو سفرها و همراه با طبيعت بررسي كنيم، نياز داريم از زمان
بسـيار زيـادي    زمـان  مـدت ها آغاز شـد.   براي انسان زيچ همهكنيم. زماني در گذشته كه 
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براي تغييرات  مدت كوتاهسپري شد تا انسان پا به عرصه گيتي بگذارد، اما همين حضور 
گسترده بر روي اين كره خاكي كافي بوده است. تغييراتي كه هـيچ موجـود ديگـري تـا     

  .بگذارد پيش از آن نتوانسته بود
، اقليمي و زمين شناسانه ايران نيز به سبب تنوع و فراوانـي نمونـه   يطيمح ستيزشرايط 

و  يبـردار  بهـره و طبيعت است. از طرف ديگـر،   ستيز طيمحخوبي براي نگاه كردن به 
هـاي مـديريتي پايـدار و     اي از روش توان مجموعه را مي ستيز طيمحمديريت در بخش 

ـ هاي شديد در نظر گرفت. استفاده  سوء مديريت منـابع آبـي، خـاك و منـابع      ازحـد  شيب
ــه و مــديريت  طبيعــي، سدســازي، نگــاه مصــرف  ــوني  رمســئوالنهيغگرايان شــرايط كن

و منابع طبيعي ايران را در شرايط بسيار نابساماني قـرار داده اسـت. امـا در     ستيز طيمح
با پتانسيل خوب در شـرايطي بـا    اين ميان گردشگري جديد ايران با آغازي ديروقت، اما

. از منظـر ايـن كتـاب، گردشـگري پايـدار      بگيـرد قـرار  تواند  ميآينده مطلوب  انداز چشم
تواند شرايط محيط زيستي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي مناطق مقصد را تا حد  مي

  بسيار زيادي بهبود ببخشد.  
ليت، قـوم، ديـن، يـك برهـه     و كوچك نمايي يك م يينما بزرگقصد  در اين كتاب ابداً

 عنوان بههايي از تاريخ  طرفانه قسمت يك واقعه را نداريم، بلكه با بررسي بي يا تاريخي و
نمونه موردي قصد داريم، شكاف ايجاد شده در پس ساختارها و باورهايي را كه در طـي  

 ببريم. در ايناند را از بين  ز لحاظ زيستي و فرهنگي تلفيق شدههزاران سال با يكديگر ا
ها در دور آتش شبانه قبيله، تاريخ نويسان پيروز و مغلوب،  قبيله انيگو داستانميان نيز با 

شـويم تـا بـه     صـدا همـراه مـي    بـي  معابد خـدايان و مـردم عـادي    يگو داستانكاهنان 
چـه  اي كه اكنون در آن هستيم ماحصل  ايشان گوش كنيم و درك كنيم سيارهه داستان
چـه رفتـاري از مـا در قبـال طبيعـت، زمـين و ديگـر        ر ميان وجودمان و هايي د داستان
ها بوده اسـت. بسـياري از ايـن اتفاقـات، رفتارهـا و تغييـرات ارتبـاط مسـتقيم و          انسان

ـ گو داسـتان  يهـا   داسـتان پشـت   داسـتان با داستان دارد و در اينجـا   يميرمستقيغ و  اني
  كنيم.   داستان فروشان را بازگو مي

فروش از معناي آن در زبان انگليسي نشات گرفته است و به افرادي اشـاره  واژه داستان 
دارد كه با داستان سازي به دنبال منافع و اهداف خود هستند. اميد اين كتاب اين اسـت  
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تـر گردانـده و او را    هاي قديمي و جديد حساس تا بتواند ذهن خواننده را در برابر داستان
رفته است كه اين كتاب پـر از   اي تفكر وادارد. انتظار مي لحظهها به  در برابر اين داستان

ها را تغيير داده است. با اين حال تـرجيح ايـن    هايي باشد كه مسير حركت انسان داستان
هـاي موجـود در ذهـن خـود بـه دنبـال تطـابق         است كه خواننده بيشتر از ميان داستان

هاي فكري نويسنده قـرار   پيش زمينهها و  ها بگردد و تحت تاثير ديدگاه مضامين و مثال
هايشان جدا كنند و  ها خود را از حصار داستان نگيرد. به اميد اينكه روزي برسد كه انسان

در كنار يكديگر با صلح، دوستي و تفكر زندگي كنند. در آخر الزم اسـت تـا از همسـرم،    
ان روي زمين است ترين يار و عزيزترين انس ها، همراه نازنين كه بزرگترين خالق داستان

هـا و مضـامين ايـن     هـاي او، ايـده   ها و راهنمايي ها، مشورت كه بدون كمك تشكر كنم
تـرين و   آمدنـد. اميـدوارم در كنـار يكـديگر، بـزرگ      كتاب هيچگاه بدين شـكل در نمـي  

  ها را با هم بسازيم. زيباترين داستان
  

  1400مجيد قرباني، بهار 





  

 

 
 

 

 

  فصل اول
  پيدايش داستان

 



  
  
  
  



  
  
  
 

ــه  ــرادر قصــه چــون پيمان   اي اســت اي ب
ــدر   ــي ان ــه ومعن ــال دان ــت ي مث   اي اس

  

  دانـــه معنـــي بگيـــرد مـــرد عقـــل    
ــرد پيما ــل ننگـ ــر گشـــت نقـ ــه را گـ   نـ

  

 مولوي

  
اي از  به مجموعه 2و روايت 1داستان شروع كنم. داستان و روايتاجازه دهيد با تعريفي از 

كنند. البتـه در هـر زبـاني هـر      اشاره مي يرداستانيغوقايع و تجربيات مرتبط داستاني يا 
تري دارند اما با اين حـال يـك نكتـه مشـترك در      جداگانه و دقيقكدام از اينها تعاريف 

هـا   سـازنده يـا گوينـده داسـتان     عنـوان  بـه ميان همه اين تعاريف وجـود دارد. شخصـي   
 صـورت  بـه كتبي نگاشـته شـده باشـد، چـه      صورت بهحضور داشته باشد، چه  ستيبا يم

بصري نمايش داده شود. از آنجـايي كـه قـرار اسـت      يها صورتشفاهي نقل شود يا به 
  بد نخواهد بود كه نگاهي نيز به اسطوره بيندازيم.   ،كمي قبل از تاريخ شروع كنيم

اتكا بر شواهد عيني و ملمـوس   يجا بهمعناي اسطوره ريشه در داستان و تاريخ دارد كه 
بان روزمـره اسـطوره در   در ز، بر پايه باورها شكل گرفته است. يشناخت باستانتاريخي و 

ها تنها بيان تفكرات آدمي درباره مفهـوم   رود. اسطوره به كار مي يرواقعيغمعني خيالي و 
كند و  زندگي مي ها آناساسي زندگي نيستند بلكه منشورهايي هستند كه انسان بر طبق 

 جـا  بههاي  داستان گريد عبارت بهها  اسطوره. اي جامعه باشندتوانند توجيهي منطقي بر مي

                                                            
1 fiction 
2 narrative 
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هاي دوري است كه در زماني واقعيتي محض، تاريخي و ملمـوس حسـاب    مانده از زمان
طلق بودن خود را از م ،هاي ديگر شده است اما به مرور و با تغييرات و تكامل داستان مي

، مسير حركت و هايي ها در قسمت اسطورهاند.  اند و به افسانه و اسطوره رسيده دست داده
هايي كـه جـايي در    داستان د.نده مان را نشان مي ، به جايگاه كنونيها انسان دستيابي ما

  اما داستان از كجا شروع شد؟ اند. مان ريشه كرده درون
شده است. هـر گـروه، قبيلـه و     نقلهاي زيادي  ها داستان در مورد به وجود آمدن انسان

هـا   به اين سوال داشتند. امـا آيـا همـه داسـتان     يده پاسخخود را براي  حل راه اي منطقه
اند؟ نـه. سـوال بعـدي ايـن      بفهمند يا باور كنند از كجا آمدهها  براي اين است كه انسان

ها چگونه به اين توانـايي دسـت يافتنـد؟ جـواب ايـن سـوال را بايـد در         است كه انسان
اني كه توانستند تجسـم  ها زم ها جستجو كرد. انسان تغييرات به وجود آمده در مغز انسان

ها را ايجاد كننـد.   را تصور كنند توانستند در ذهن خود داستان يرواقعيغكنند و چيزهايي 
منتقـل و درك   هـا  آنبين  ،ها بود ها با زبان، ابزار ديگري كه در اختيار انسان اين داستان

از بـاقي  به نظر برخي، زبان بود كه توانست گونـه انسـان را بـه شـكلي تاثيرگـذار      شد. 
  ها جدا كند.   گونه

با هر ميزان قدرت تجسم، بدون توانايي بيان و انتقال آن بـه ديگـر افـراد گـروه، تمـام      
دانـيم كـه    ماند. هنوز نمي ها در ميان جعبه سياه و تاريك مغز هر انسان باقي مي داستان

ا بسـياري از  و به طريق ما دارند يا نـه. امـ   اندازه بهآيا باقي موجودات هم توانايي تجسم 
اي بـراي   توانـد نشـانه   توانند خواب ببينند و اين خواب ديدن مـي  حيوانات هستند كه مي

رسـاندن   ،نيز باشد. بدون قـدرت بيـان از طريـق كلمـات     ها آندر  مداشتن قدرت تجس
رسـد. از زمـاني كـه     مفهوم دقيق به گروهي ديگر امري بسيار غيرمحتمل به نظـر مـي  

كديگر صحبت كنند و زباني قابل گسترش براي ارتباط با يكـديگر  ها توانستند با ي انسان
هـاي   وسيله را براي زندگي پيش روي خود و نسل و قدرتمندترين نيتر بزرگ ،پيدا كنند

بعدتر پيدايش خط نيـز بـه كمـك جسـم و زبـان آمـد تـا بتـوانيم          بعدي فراهم آوردند.
  هاي مشتركي براي خودمان بسازيم.   را هر چه بيشتر گسترش دهيم و پيشينه ها داستان

در اين ميان گروهي از افراد وجود داشتند كه قدرت اين ابزار را درك كردند و در بيشـتر  
دانيم براي رسيدن به اهداف خود از آن استفاده كردند. امـا   موارد حداقل تا جايي كه مي
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هـاي   سيم، داسـتان و داستان فروشان بر انيگو داستانهاي اين  پيش از اينكه به داستان
  نيز بپردازيم.   ها آنديگري هم وجود دارند كه بايد به 

دانيم مربوط به بخشي از تاريخ انسـان اسـت كـه توانسـته      هايي كه ما مي بيشتر داستان
هـا   توانيم اين داستان و مي مچيزي بنويسد و در حال حاضر ما توانايي خواندن آن را داري

 هـا  آنمانـده از   جـا  به يها نگاره سنگها و  هاي دورتر، نقاشي مربوط به زمان را با بقاياي
، آفريقـايي  يها آيند؟ بر اساس اسطوره از كجا مي ها حاال همه اين داستانمقايسه كنيم. 

، خـداي  1نيامـه ها توسـط   زماني بوده است كه هيچ داستاني وجود نداشته و همه داستان
در  ، قهرمـان عنكبـوتي  2آنانسـي شده اسـت.   درون يك صندوقچه نگهداري مي آسمان

كنـد صـندوقچه را بـه او بدهنـد. او قـول       دهد درخواسـت مـي   ازاي كاري كه انجام مي
در  بـاالخره كند. امـا در ايـن داسـتان روزي    درون صندوقچه را باز ن گاه چيهدهد كه  مي

با اين كار همه مردم با  شوند. ها در تمام جهان پخش مي كند و داستان صندوق را باز مي
هاي فراغت، اوقـات خـود را بـا داسـتان و      شوند و در زمان هاي مختلف آشنا مي داستان

  اين خودش يك داستان است.  كنند. قصه خوش مي
ها بسيار سخت خواهد شد. فكر كنيد يك روز صـبح   تصور زندگي ما بدون وجود داستان
ايد، هـدفتان چيسـت،    ته باشيد. از كجا آمدهديگر نداش از خواب بيدار شويد ولي داستاني

چه بر سرتان گذشته است... زندگي تباه و تـاريكي خواهـد بـود، بـدون هـدف و بـدون       
ديگر در پي آن هستند: زنـده   اتدانش. تنها به سمت بقا و تكثير. چيزي كه تمام موجود

تواند از بـاقي   هايي كه انسان را مي تفاوت نيتر بزرگمثل كن. پس يكي از مان و توليدب
شـود   است. اما چطور مـي  ييگو داستانطبيعت و جهان جدا كند توانايي داستان سازي و 

 و بـوي ديگـري بـه زنـدگي مـا بدهنـد؟       توانند تاثيرگذار باشند و رنگ ها مي كه داستان
  ؟كنند در مغز ما چه كار مي ها داستان

در  جانيپرههايي با نقاط عطف  اند كه روايت هاي خود نشان داده در آزمايش دانشمندان
را در  4و كـورتيزول  3هاي اكسي توسين تر ميزان هورمون هاي يكنواخت مقايسه با روايت

                                                            
1 Nyame 
2 Anansi 
3 Oxytocin 
4 Cortisol 
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دهند. اكسي توسين يا همان هورمون عشق در تسـهيل روابـط    خون شنونده افزايش مي
گيري خاطره  مون استرس در تنظيم قند خون، شكلنقش دارد و كورتيزول يا همان هور

شنويم با مـا   ها در هر داستاني كه مي كند. اين هورمون هش التهاب به ما كمك ميو كا
همراه هستند تا با يكي ارتباط برقرار كنيم و با يكـي ديگـر ايـن كـار را انجـام نـدهيم.       

و  جـان يپرهتاريخ، سياست، اقتصاد، فرهنگ، اسطوره و زندگي همگي بـا نقـاط عطـف    
  كنند.   گيرند و رفتار ما را هدايت مي مي هاي دروني ما در ذهنمان شكل واكنش

ترس كه يكي از عوامل شناخته شده تحكـيم جوامـع اسـت از ايـن دو هورمـون در خـالل       
هاي انسـان   هميشه يكي از محرك ترسكند.  خود بسيار استفاده مي وتاب چيپرپهاي  داستان

بدن و مغز كـه   خلاهاي شيميايي در د براي تغيير و پيشرفت بوده و هست. مجموعه واكنش
تكـاملي   يشناسـ  سـت يزگوييم. خب، بر اساس  نتيجه آن احساسي است كه به آن ترس مي

ياخته در طول تكامل دو هدف اساسي ا نياز به ترس داريم؟ موجودات پرترسيم يا چر چرا مي
  . دمثليتولرا دنبال كردند: بقا و  ها آنبراي خود پيدا كرده و 

تا نميرد. اما از آنجـا كـه مـرگ     كند يمبقا اولين هدف است و با آن موجود زنده تالش 
سـت.  هـاي موجـودات ا   بقـاي ژن  حل راهمثل  ديتول پسزندگي است  ريناپذ ييجدابخش 

خطـر  وجـود  هايي داشته است كه پيش از يـك رخـداد يـا     تالش براي بقا نياز به نشانه
ها در درون مـا، جـايي شـايد در يـك      برخي از ترس. شودمتوجه شده و از آن جلوگيري 

ار. حتـي كودكـاني كـه در محـل     حافظه جمعي ذخيره شده اسـت. هماننـد تـرس از مـ    
صـوير و توصـيفي از آن قـرار    شان مار وجـود نـدارد و تـا بـه حـال در معـرض ت       زندگي
د. در دهنـ  اند نيز واكنش ترس را در برابر تصوير يا واقعيت مار از خود نشـان مـي   نگرفته
هـاي   هايي كه حمله مار و كشته شدن يكي از هـم گـروه   هاي خيلي دور نخستي گذشته

بايست از اين موجود  اند براي احتمال بقاي بيشتر مي اند به اين نتيجه رسيده خود را ديده
هـاي   چند ميليون سال بـه نوادگـان نخسـتي   دوري كنند. اين ترس به مرور و با گذشت 

  ها رسيده است.  ها و ما انسان هاوليه از جمله شامپانز
هـاي خـود را بـه     مستقيم توانسـتند تـرس   صورت بهها با توانايي تجسم و مكالمه  انسان

 ،اعضاي گروه و خانواده خود منتقل كنند. اين يك پيشرفت بزرگ بـود. از طـرف ديگـر   
بسـيار  توانـد   ها مي كه طبيعت براي انسان طور همانترس سبب ايجاد احترام نيز گرديد. 
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ترسناك و كشنده باشد، سبب ايجاد حـس كـوچكي و در قبـال آن احتـرام بـه طبيعـت       
هـاي   و گـروه گردد. به همين دليل در زماني كه جوامع چندان شكل نگرفتـه بودنـد    مي

 العـاده  خـارق هـاي   هـايي از قـدرت   نفري بودنـد، داسـتان   150انساني حداكثر در جوامع 
گسـترش  بـه بيـرون رسـوخ كـرد.      اهـ  جسم انسـان طبيعي، گياهي و جانوري از مغز و ت

هـايي كـه سـبب     داستانهايي با تعداد بيشتر را فراهم كرد.  ها، امكان ايجاد گروه داستان
  بروز يك باور جمعي بزرگ و قدرتمند شوند.  

قـداري از  م .كـرديم  ييگو داستانسازي و  ها شروع به داستان بدين ترتيب ما يعني انسان
ميزانش كم هم  ازقضاشده است كه  صرف پر كردن اوقات فراغتي مي ييگو داستاناين 

هايي بـوده اسـت كـه بـه زنـده       ها يا ايجاد ترس نبود. قسمتي ديگر صرف غلبه بر ترس
ها هر روز چيزهاي بيشتري  كرده است. انسان و اهداف گروه كمك مي دمثليتولماندن، 

اي كـه تركيبـي از موجـودات     افسـانه  سـاختند. موجـودات   گرفتند و مي ديدند، ياد مي مي
بـه ايـن مـدل، زنـده     هـا بـاز كردنـد.     ها به داستان حاضر بودند راه خود را از ميان ترس

ويژگي هوشـياري و احسـاس و   شود كه در آن به عناصر ديگر طبيعي  گفته مي 1انگاري
  شده است. تفكر داده مي

ايد. موجودي بـا   گريفين برخورد كردهمجسمه با  اگر به تخت جمشيد رفته باشيد احتماالً
اينكه چنين موجودي وجود داشـته و در طـي چنـد ده    بدن شير، سر عقاب و داراي بال. 

رسـد   هاي مختلف ديده شده بعيد به نظر مـي  در مكان ها انسانهزار سال گذشته توسط 
حـاظ  كه از ل هرچندچون مدركي دال بر وجود يا احتمال وجود آن هنوز پيدا نشده است. 

رسـد. بـا    تكاملي نيز وجود و كارايي چنين موجودي نامحتمل به نظر مـي  يشناس ستيز
هاي گذشتگان مـا چـه در ايـران و     ها و اسطوره حال اين موجود در بخشي از افسانهاين 

شـود. شـير بالـدار، گـاو بالـدار، گـاو بـا بـدن انسـان،           چه در جاهاي ديگر مشاهده مـي 
ها و  اري موارد ديگر همه از يك منبع مشترك وارد داستانهايي با تنه اسب و بسي انسان

بودند كه توانستند از اين قدرت ها تنها موجوداتي  اند: تجسم. انسان ها شده زندگي انسان
تجسم بـراي سـاخت دروغ اسـتفاده كننـد. دروغ از اينجـا بـه بعـد تبـديل بـه يكـي از           

                                                            
1 animism 
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قـدرت تجسـم و    ازشـود. اسـتفاده    هاي بشري مي ترين قدرت و البته مخرب نيتر بزرگ
حقيقت، راه مناسبي در دسـت داسـتان فروشـان بـود تـا       عنوان بهنشان دادن يك دروغ 

  هاي خود را فروخته و عوايدش را به دست آورند.   بتوانند داستان
چـه نيـازي    ها دروغ هستند؟ اصـالً  اما سواالتي همچنان وجود دارد. آيا همه داستان

به داستان سازي وجود داشت؟ تمام اين كتاب در حـال پاسـخ دادن بـه سـوال اول     
گيرد. واقعيـت يـا    در اين كتاب بلكه در ذهن مخاطب شكل مينه است و نتيجه آن 

خـواهيم كـه بـاور     كنيم يـا مـي   داستان اصلي همان چيزي خواهد بود كه ما باور مي
مختلفــي را ذكــر كــرد. يكــي از داليــل  تــوان كنــيم. امــا در مــورد ســوال دوم مــي

كنـيم. تـرس از    ترس است كه گاه و بيگاه دوباره بـه آن رجـوع مـي    ،ها ترين اساسي
اي مهـم   براي داستان سازي و البته انگيزهها  ترين انگيزه ها يكي از ابتدائي ناشناخته

براي كشف حقيقت بوده است. كنجكاوي هم دليل ديگري بـوده اسـت كـه بـه مـا      
ها رو به جلو حركت كنيم. با اين حال  كرده تا براي كشف يا ساخت جواب يكمك م

ربط هـم برسـد فراغـت اسـت. اوقـات       ترين داليل كه شايد به نظر بي يكي از جالب
شـود. پـس    هـا مـي   فراغت در شرايط افراطي آن سبب حوصـله سـر رفتگـي انسـان    

. شـد  هـا  آن قسمتي از اين اوقات فراغت صرف سـوال پرسـيدن و جـواب دادن بـه    
تمـام   داليـل گوينـد) كـه يكـي از     كننـد (كـه كـم بيـراه هـم نمـي       بعضي ادعا مـي 

- شـكارچي  هـاي  هاي بشري، همين وجود اوقات فراغت بوده است. انسـان  پيشرفت
(همانند هالل حاصـلخيز) بـراي كسـب     يطيمح ستيزگردآورنده در شرايط مطلوب 

آزاد  صـورت  بـه زمان طوالني نداشتند. در نتيجه مقدار زمان زيادي  صرف بهغذا نياز 
توانسـتند آن را صـرف خوشـگذراني، كنجكـاوي، اكتشـاف و اختـراع        داشتند كه مي

ت كـافي در اختيـار داشـتند    فرصـ  هـا  انسـان كه  ييها زمان  همكنند. در طول تاريخ 
هـا   تـرين انگيـزه   از مهـم  اما نياز يكـي اند ابتكار جديدي از خود نشان دهند.  توانسته

كـرد، سـواالتي    هـا را ايجـاد مـي    براي پيشرفت بود. نياز محركي بـود كـه داسـتان   
ساخت تا جواب داده شوند و ابزار جديد خلق شوند. اما همه اينها بـدون توانـايي    مي

  ماند.   هاي بعد تنها در همان قسمت مي انتقال اطالعات به نسل



 فصل اول/ پيدايش داستان 

 

21

  يادگيري جمعي
وع تجربيـاتي كـه   شـود بـدون مجمـ    تصور كنيد كـه انسـاني زاده مـي   براي يك لحظه 

تواند رشـد كنـد    اند. بر اثر خصوصياتي غريضي و با كمك والدين مي گذشتگان او داشته
نخواهد توانست چيزي اختراع كند، كار جديدي انجام دهد يا به فكـر سـفر    گاه چيهولي 

بهره بـوده اسـت.    دانش گذشتگان بيها، تجربيات و  مجموع داستانبه ماه بيفتد چون از 
ها، توانايي استفاده از تجربيات گذشـتگان و انتقـال    هاي انسان ترين ويژگي يكي از مهم

آن همراه با تجربيات و دانش خود به نسل بعدي است. همين توانـايي باعـث شـد كـه     
يوه جنگي ، ش2احتمالي در برابر انسان نئاندرتال يها جنگبتوانند در  1هاي خردمند انسان

هاي خردمند يـا مـا    ها قدرتمندتر بودند، اما انسان خود را تغيير دهند و با اينكه نئاتدرتال
هـا   را شكست دهيم. همين توانايي باعث شد بـه مـرور در ذهـن انسـان     ها آنتوانستيم 

اند. بله درست است، تجسم توانايي  گيرد كه اساسا وجود خارجي نداشتهمفاهيمي شكل ب
به چيزهايي كه وجـود خـارجي    ها به دست آوردند و اساساً بود كه انسان يدفر منحصربه

بنا نهادند، بـراي دفـاع از    ها را دادند، امپراطورينداشت جان بخشيدند، جوامع را تشكيل 
آورنـد.   حساب بهامپراطوري، جنگ راه انداختند و به خود قبوالندند كه خود را مركز عالم 

فقط در يك نسل ايـن كـار را انجـام دهـد، امـا بـا دانـش        توانست  مي ييتنها بهتجسم 
هـا از نسـلي بـه نسـل ديگـر       ، اين امكان فراهم شد تا انسانو يادگيري جمعي تجمعي

شـامل هـوش بـاال و     هـا  انسـان هاي ديگـر   بگيرند و بيشتر باور كنند. ويژگيبيشتر ياد 
، احساسـات،  يجمع تباطار، زبان سخن گفتن، تر بزرگناشي از مغز  ليوتحل هيتجزتوانايي 

امكـان اسـتفاده از ابـزار و     هـا  آنتوانايي راه رفتن بر روي دو پا و بازوان آزاد بود كه به 
  داد.  هاي گسترده و طوالني را مي مهاجرت
اي از دانش چنـد صـد هـزاره سـاله      شان پشتوانه ها براي رسيدن به جايگاه كنوني انسان

را از همـين اجـداد    و كنترل آتش هاي شكار روش اجدادشان را با خود به همراه داشتند.
اولين پستانداران بزرگ جثه  شوند و جا جابهياد گرفته و توسعه داده بودند. توانسته بودند 

  ها گذشته باشند. باشند كه از درياها و اقيانوس زي خشكي
                                                            
1 Homo sapiens  
2 Homo neanderthalensis 
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شده است كه زنده بماننـد، بـا ايـن     بايست و نمي ها نمي شايد در مسير انتخاب طبيعي انسان
حال وجود ما در حال حاضر نشان از مسيري است كه خواسته يا ناخواسـته مـا را بـه وجـود     

ايـن اسـت: زنـده     دهـد  يماي انجام  اينها همه كاري كه هر موجود زندهآورده است. با همه 
ـ     ينـوع  بـه كن. به عبارتي سـاده و   دمثليتولبمان و  ين همـه  غيرعلمـي، يـك تكامـل در ب

  اند.  ماني و توليدمثل پيش رفته مشترك بوده است. همه به سمت زندهموجودات 

  توانيم ابزار، ما مي
هاي انساني و قدرت تاثيرگـذاري آن مربـوط بـه توانـايي او در خلـق و       بخش بزرگي از توانايي

بـرداري   ن كمبودهاي فيزيكي خود مورد بهـره را براي جبرا ها آنساخت ابزاري است كه بتوانند 
توان اولين پيشرفت گونه انسان به سمت خلق جهان خـود   قرار دهند. توانايي ساخت ابزار را مي

ـ ا گرفتـه دانست. اگر در حال حاضر گوشي تلفن همراه خود را در دسـت   ، بـه يـك اينترنـت    دي
كنيـد، از   حركت مـي  طرف آنو  طرف نيامتصل هستيد، با ماشين يا دوچرخه خود به  پرسرعت

ها و استفاده از وسايل الكترونيكـي اسـتفاده    تان در شب براي روشن نگه داشتن خانه تهيسيالكتر
هاي بسـيار   رسد، تمام اينها سرمنشايي در زمان كنيد و همه موارد ديگري كه به ذهنتان مي مي

  اولين ابزار را براي استفاده درست كرد.  گونه كيبسيار دور دارد كه 
توانسـتند بـا چـوب و سـنگ      ها و ديگر اعضاي جنس نخستي ها انساناي كه  ابزارهاي اوليه

بسازند و از آن براي زنده ماندن و يك زندگي بهتر استفاده كنند، مسير تكامل نوع بشر را نيز 
ساز انسان، ساده و زمخت بود و رفته رفته ظرافت و كارايي  دهد. در ابتدا ابزار دست نشان مي

ها هزار ساله را ها يك مسير صد د. ظرافت به خرج دادن انسانبيشتر هم وارد ساخت ابزار ش
ـ  بـه هاي مختلـف   با تكيه بر يادگيري جمعي توانستند خود را در زمان ها آنطي كرد و   شيپ

هـاي   ك دورهتفكيـ ببرند. شكل، جنس و ساختار ابزار ساخته شـده چنـان اهميـت دارد كـه     
مختلف پيشرفت انسان بدون ابزار ميسر نبود. ساخت ابزار در آينده فرصـتي را بـراي ظهـور    

  . شد يمگران گفته  صنعت ها آنمشاغل جديدي پديد آورد كه به 
بـود كـه آتـن را بـه      1ها) يونان، دايـدالوس  گر در اساطير (داستان نمونه بارز و مشهور صنعت

                                                            
1 Daedalus 
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رفت و هـر پادشـاه و گروهـي تـا      شكلي متمدنانه ساخت. بعد از شهري به شهري ديگر مي
شد، پادشـاه بـه ايـن     ها كه تمام مي ها و سو استفاده . استفادهكرد يمست از او استفاده توان مي

بوغ خـود  شد از ن گر بايد از بين برود. پس دايدالوس مجبور مي رسيد كه اين صنعت نتيجه مي
هـم از او   1براي فرار استفاده كند. دايدالوس از آتن به جزيره كرت رفـت و مينـوس پادشـاه   

زد كه راه فراري نداشته باشد. اين زندان براي پسـر مينـوس بـود كـه     خواست تا زنداني بسا
ادبانه مينوس در برابر خدايان نصـيبش شـده    له يك گاو بود و در عوض رفتار بيانساني با ك

شود. تنها كسـي كـه راه    زنداني مي 2كند و مينوتار تو درست مييك هزاربود. پس دايدالوس 
كنـد.   داند، دايدالوس است و به همين خـاطر پادشـاه او را زنـداني مـي     خروج از هزارتو را مي

تا خود و پسرش  كند يمم درست هايي از جنس مو دايدالوس هم براي فرار از اين مهلكه بال
گـران در   هـاي صـنعت   بود كه روياي پرواز با داستان گونه نيابتوانند پرواز كنند. و  3ايكاروس

ها قرار داده شد. عاقبت پرواز البتـه در ايـن داسـتان بـراي پسـر دايـدالوس        ميان فكر انسان
مينوتـار هـم كشـته     عاقبـت مطلوب نبود و او از غرور به خورشيد نزديك شد و سقوط كرد. 

  شدن در زندان هزارتو، به دست تسئوس، يكي از قهرمانان يونان است. 

  
  تسئوس و مينوتار در هزار تويي كه دايدالوس ساخته بود.

                                                            
1 King Minos 
2 Minotaur 
3 Icarus  
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گران بگرديم، بيشتر از همه بايد  در ايران خودمان هم اگر بخواهيم دنبال داستان صنعت
كـرد و صـنعت و    جهـان پادشـاهي مـي   سراغ جمشيد جم برويم. پادشاهي كه بـر تمـام   

و آغـاز تمـدن (و بسـياري     يساز اسلحه، يساز ساختمانگري را به مردم ياد داد.  صنعت
هـا،   و بـر اسـاس داسـتان    گـر يد عبارت بهشود.  چيزهاي ديگر) به جمشيد نسبت داده مي

 هـا  آنها به توانايي سـاخت ابـزار فلـزي و اسـتفاده از      تمدن از زماني آغاز شد كه انسان
در همـين داسـتان جمشـيد وجـود      ينوع بهداستان پرواز و سقوط هم دست پيدا كردند. 

دارد. جمشيد بعد از پدرش كه سوار بر اهريمن بر گرد جهان گشت، دومين انسـاني بـود   
كردنـد. سـقوط    اي كه چهار ديو آن را حمـل مـي   كه توانست پرواز كند. سوار بر گردونه

اش، از زماني آغاز شد كه در هنگام پرواز، غـرور او را   يزديجمشيد و از دست دادن فره ا
  گرفت و جايگاه خدايي بر خود در نظر گرفت.  

  
  با ديوها. اثري از حميد رحمانيانپرواز جمشيد 

يشتر از هر چيـز ديگـر، زنـدگي    بيندازيم خواهيم ديد كه ب دوروبرماناگر يك نگاهي به 
يي براي خـوردن  نه غذا ها آنمان به ساخت و استفاده از ابزار وابسته است و بدون  فعلي
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كـه يكـي از اجـداد بسـيار دور مـا       1اي براي كار كردن. انسان مـاهر  داشتيم و نه انرژي
هايي است كه توانسـت از سـنگ بـراي شـكار و كنـدن       شود جزو اولين گونه حساب مي

  ها اين تصور وجود داشت).  اولين نيست، اما تا مدت پوست حيوانات ابزار بسازد (البته كه

  گسترش
ها هزار سـال پـيش    ده هايي كه طبيعت هميشه در حال تغيير بوده و هست. براي انسان

شان بوده است. در هر  و قبيله ها آنشرايط آن ضامن بقاي اند، طبيعت و  كرده زندگي مي
هـا   تهيه غذا و سرپناه سخت بوده، انسانشد كه  دشوار مي يا گونه بهاي كه شرايط  دوره

كه توانايي راه رفتن بر روي دو پا، بازوان آزاد براي استفاده از ابزار، توانايي ارتباط مـوثر  
ا بيشـتر تحمـل   توانستند شرايط محيطـي سـرد ر   با يكديگر و داراي لباس بودند كه مي

ـ س اندك با خود حمل كنند، پ هرچنداي  كنند و ذخيره غذايي خـود را بـر روي    بـار  هكول
هاي ديگـري برونـد كـه شـرايط زنـدگي       شان به منطقه انداختند تا از سرزمين دوش مي

توانسـتند از شـرايط سـخت محيطـي      مي ها آن گونه نيبدتري برايشان فراهم كند.  آسان
  هاي جديد خود انطباق و سازگاري پيدا كنند.   فرار كرده و با محيط

ها، همچنان جمعيت انساني بـر روي زمـين چنـدان چشـمگير      هاي انسان با همه تالش
نبوده است. شرايط محيطي و اقليمي در كنار توانايي دستيابي به غذا بيشـترين تـاثير را   
در جمعيت انساني داشتند. انسان هنوز توانايي غلبه بر شرايط محيطي را پيدا نكرده بـود  

 ييهـا  ييجـا  جابهشرايط سخت بوده است.  براي فرار از ها آنابزار  نيمؤثرتر ييجا جابهو 
ي ديگـر  اهـ  هايمان از شمال آفريقا آغاز شد و بـه مـرور بـه بخـش     كه بر اساس دانسته

رسـيدند جمعيـت    گسترش پيدا كرد. هر جا كه شرايط مهيا بود و بازماندگاني به آنجا مي
  زيادي رو به افزايش بود.   چندان نهبا سرعت  وبه مرور 

د و در ايـن زمـان، غارهـا    ها نياز به يك سرپناه بـراي خـود داشـتن    انسانبعد از انطباق، 
بود. غار دربنـد رشـي يكـي از     ها آنترين خانه براي  شده و از پيش ساخته نيتر نهيهز كم

هـزار پـيش اسـت. انسـان      200و مربـوط بـه    هاي انساني ايران هاي اين اقامتگاه نمونه

                                                            
1 Homo habilis 
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هاي خود و نزديـك بـه    در سرزمين هاي خود، وهل و انسان خردمند، هر دو در گرنئاندرتا
ـ  يها كوه رشتههاي  اند. دامنه كرده يكديگر زندگي مي ا جنـوب  البرز و زاگرس از شمال ت

هـا در   اي از غارهايي داشته است كه مكان مناسبي براي زندگي انسـان  كشور، مجموعه
اين غارها حيـات در برخـي منـاطق را بـراي سـاكنان آن      كرده است.  آن زمان مهيا مي

در ايـران در   خردمنـد غارنشـين  اولين آثار مشاهده شده از انسان . يكي از كرد يمفراهم 
  است.   البرز يها كوه رشتهغارهاي هوتو و كمربند 

-هـا نيـز هميشـه مـامن مطلـوبي بـراي شـكارچي        هاي كوه هاي حاصلخيز دامنه دشت
ن است كه هم به شكار و هم به محصوالت گياهي براي زنـده مانـد   گردآورندگاني بوده

هـايي از   تـرين مكـان   ها در جستجوي غذا و سرپناه بودند و مطلـوب  اند. انسان نياز داشته
در همـان   يافتند و تـا شـرايط مطلـوب بـود احتمـاالً      وانستند ميت را كه مي وهوا آبنظر 

مردها بيشـتر   احتماالً گردآورنده-شكارچيهاي  در گروه انسانكردند.  اطراف گردش مي
آوري  بيشتري براي مراقبـت از گـروه، جمـع   اند و زنان فرصت  كرده در شكار شركت مي

انقالب كشـاورزي هـم ايـن زنـان     غالت و تنوع دادن به رژيم غذايي داشتند. در شروع 
. به اند ورزي بودهو پيشروان كشا آغازكنندگانو  اند د كه بيشتر اين توانايي را داشتهان بوده

هاي بعدي خواهيم رسيد. يكـي از داليلـي كـه     انقالب كشاورزي و نقش زنان در بخش
شـود، مردسـاالري    براي قدرتمندي انسان خردمند در برابر انسـان نئانـدرتال ذكـر مـي    

 ،تا بعـد از انقـالب كشـاورزي    هاي انسان خردمند بوده است اما در حقيقت احتماالً گروه
به شكلي كه ما امروز در موردش شناخت داريم وجود نداشته اسـت و  و  يمردساالراين 

نسـبت   نيز شده است اما ويژگي برتري با رهبري جنس نر هدايت مي اگرچه جوامع غالباً
  به جنس ماده وجود نداشته است. 

ها از آفريقا گسترش خود را بر روي زمين شـروع كردنـد. از مسـيرهاي خشـك موجـود       انسان
سفر خود را به سمت اروپا و آسيا در پيش گرفتند. از ايران و قفقـاز بـه سـمت شـرق     گذشتند و 

بـه آمريكـا و از انـدونزي بـا      1سـتند خـود را از طريـق تنگـه برينـگ     آسيا حركت كردند و توان
ها باال آمـد و   صر يخبندان، آب درياها و اقيانوسدريانوردي به استراليا برسانند. با پايان گرفتن ع

                                                            
1 Bering Strait 
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اي جـدا   انگار كنيد كه هر گروه در سياره ها در نقاط مختلف را با يكديگر قطع كرد. سانارتباط ان
 هاي مشترك.  ترس ها و احتماالً اما با پيشينه، داستان است  كرده يمزندگي  ديگرانو به دور از 

همچـون اروپـا درگيرشـونده و     جـايي  انـدازه  بـه هاي يخبندان  دوره انهيخاورمدر منطقه 
ايران، تركيه و قفقـاز   يها كوه رشتهه است. اين مناطق همچون كننده شديد نبودمحدود

عبـور و مـرور و    اند كـه همـين امـر، امكـان     اي بوده اي محلي و منطقهه داراي يخچال
داد. عرض جغرافيايي تاثير به سزايي در ايـن   هاي مختلف بيشتر مي گسترش را به گروه

ر پايان آخرين عصـر يخبنـدان سـبب مهيـا شـدن      امر داشته است. همين امر بعدتر و د
شرايط جهت شروع يكجانشيني، كشاورزي و تمدن شده است. شرايط محيطي، اقليمـي  

آخـرين دوره   هـا  آنهاي جغرافيايي مشابه با هـالل حاصـلخيز كـه در     و خاك در عرض
ربنا و ها قرار داشتند، زي ها در حاشيه يخچال يخبندان نيز چندان جدي نبوده و اين مكان

پيشـرفت  مقدمه آن نيز ابزاري بوده است كـه  ها بوده است.  يكجانشيني انسان ازين شيپ
در برابر طبيعت، شكار موجودات  ها آنها، سبب برتري  انسان مورداستفادهدر ابزار سنگي 

  ، توانايي زنده ماندن و شكست رقبا شد.  ها آنبزرگ، از بين بردن 
كه در  ها پادشاهان بودند. يكي از اين پادشاهان اولين انسانهاي قديمي ايرانيان،  در اسطوره

، جمشيد بود. جمشيد از سوي اهورامزدا فرصت ايـن را  بخش قبل در مورد او صحبت كرديم
پادشـاه  اما  دهد انسان باقي بماند و ترجيح مي كند كه پيامبر شود ولي اين را رد كرده پيدا مي

شود كه در زمان پادشاهي او،  ني كند. قرار بر اين ميو بر تمام زمين و موجودات حكمرا شده
شـود و كمبـود فضـا     مرگ، پيري، مريضي و غم در پادشاهي او رخنه نكند. جمعيت زياد مي

 ، آسمان و درياهـا چرخاند تا زمين مي هواجمشيد سه بار شمشيرش را در شود.  مي دردسرساز
بـدين  ها، حيوانات و گياهان بتوانند بر روي زمـين پخـش شـوند.     گسترش پيدا كند و انسان

  رسد! كنوني خود مي اندازه بهترتيب اندازه زمين 

  كشف آتش، گرماي جهان
خواهنـد بـا    ها گويـا مـي   حركات و باال و پايين رفتن شعله هاي آتش نگاه كنيد. به شعله
بـه   هـا  آنهاي آتـش و توانـايي سـرايت     صحبت كنند. شايد همين تحرك شعله انسان

ه در چـ  ها كافي بود تا آن را موجودي زنده تصور كنند. اينكـه دقيقـاً   اطراف براي انسان
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دانيم، اما  هاي خطرناكش را تحت اختيار بگيرد را نمي زماني انسان توانست آتش و شعله
انـد را   ن كـرده سـياري از كارهـايي كـه تـاكنو    ها ب دانيم كه بدون آتش انسان اين را مي

ها پـيش توانـايي اسـتفاده و     هاي مختلف انسان، از مدت گونه توانستند انجام دهند. نمي
ها و روزهاي سـرد زمسـتاني، نـور در     كنترل آتش را پيدا كرده بودند. آتش، گرماي شب

ها، سالحي كشنده و ترسناك بـراي دور كـردن دشـمنان و گرمـاي      تاريكي مطلق شب
  ها بود.   انسان ينينش شبهاي  محفل

مـار   طرف بهروزي هوشنگ در كوه به گردش مشغول بود كه مار سياهي را ديد. سنگي 
اي  خورد. در اثر ايـن برخـورد جرقـه    مار به يك سنگ ديگر مي يجا بهكند اما  پرتاب مي
گويـد ايـن يـك فـروغ      . هوشنگ به همراهانش ميگردد ميشود و آتش پديدار  بلند مي

آتش به دست  طبق اساطير ايران بود كه گونه نيااز آن مراقبت شود. ايزدي است و بايد 
، بـود  هـا  انسـان دار  كه حامي و دوست 1ساطير يونان باستان نيز، پرومتهانسان رسيد. در ا

در تمـامي  رساند تـا بتواننـد تمـدن را آغـاز كننـد.       ها مي آتش را پنهاني به دست انسان
 ،بـدون آن  كـه كنـد   مـي  ااي پيـد  جايگاه ويژه ده، آتشهايي كه به دست ما رسي داستان
  شدند.   ها نابود مي انسان

هگـان بـه شـمار    تـرين عناصـر و اال   آتش جزو مقـدس  ،زرتشتي-هاي ايراني در اسطوره
هـا و   و پرشـكوه آتـش سـبب شـده كـه اسـطوره       رفته است. ذات و ظاهر اسرارآميز مي

رامـش،  تواند نماد آ كه مي حال نيدرعنمادهاي گوناگوني پيرامون آن شكل بگيرد. آتش 
توانـد عـاملي    مـي  ،بخـش باشـد   كنندگي، توليد و هسـتي  مداومت، آسودگي، پاكي، پاك

آيد كه  نيز باشد. نماد منفي آتش از آنجا مي زا اننده، تخريب كننده و وحشتويرانگر، سوز
كـرد و  هاي خوب اهورامزدا از جمله آتش حملـه   غاز آفرينش اهريمن بر همه آفريدهدر آ

آن را آلوده ساخت. دودي كه همراه آتش است، همان آلودگي اهريمن اسـت. ايـن ذات   
اي به نام آزمون آتش را سبب شـده اسـت. در ايـن     انه آتش از ديدگاه ايرانيان جلوهدوگ

كند، اما به  سوزاند و رسوا مي مي ،آزمون، آتش كساني را كه در بند گناه و ناپاكي هستند
هـا و ادبيـات    رساند. در اسطوره را به اثبات مي ها آنرساند و كمال  نميارواح پاك آسيبي 

                                                            
1 Prometheus  
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هاي فراواني وجود دارد كه در يك دادگـاه وقتـي دو طـرف دعـوا      ايران باستان، داستان
شـود و هـر دو    گذارده مـي  قدرت ديگريدليلي بر حقانيت خود ندارند، قضاوت بر عهده 

دهنـد. اسـطوره گـذر سـياوش از آتـش       مـي طرف با عبور از آتش حقانيت خود را نشان 
است. سياوش پسر كيكاووس، شاه كياني ايران است كه توسط رستم  ها آنترين  معروف

گردد، زن شاه و نامادري خود او دلبسـته او   يابد. وقتي سياوش به دربار بازمي پرورش مي
خيانت شود به سياوش تهمت  كند. وقتي موفق نمي و شروع به وسوسه سياوش مي شده

از آتـش عبـور   گناهي خود  بي براي نشان دادنكند  زند و سياوش قبول مي به پدر را مي
هـاي ايرانـي و اقـوام     تـوان در ميـان اسـطوره    كند. اين داستان را به اشكال مختلف مي

  نزديك پيدا كرد. 
آن  ارتباط برقرار كرد يا روح گذشتگان را با شد با آتش تطهير شد، با خدايان مي با اينكه

توان ديد و آن عذاب در دنياي پـس از   فراخواند اما جلوه متفاوت ديگري نيز از آتش مي
و قـدرت   بـاز كـرد  ي آخرالزمـاني  هـا  مرگ است. آتـش راه خـود را بـه ميـان داسـتان     

ها بـراي بازگردانـدن    اش جايگاهش را در جهنم تثبيت كرد. قهرمانان داستان سوزانندگي
. در كردنـد  مـي به دنيـايي گـرم و آتشـين سـفر      ستيبا يمعزيزانشان از دنياي مردگان 

بردنـد و بـا ايـن     هزاران سال بعد نيز، مردم براي تطهير روح جادوگران از آتش بهره مي
  بردند.   را از بين مي ها آنروح خبيث پنهان شده در وجود  ،شكل كشتن
ارتبـاط بـا خـدايان    ها و راهي براي رسيدن و  اي از طرف خدايان براي انسان آتش هديه

و در آخـر از   شـد  يم هاي آتش خيره ر روز به شعلههاي متوالي د بود. كاهن اعظم ساعت
هـاي آتـش هميشـه     شد. شعله آمد و سخنان خدايان از زبان او جاري مي معبد بيرون مي

يـك موهبـت    عنـوان  بهها با خدايان قطع نشود.  بايست بسوزند تا راه ارتباطي انسان مي
سـوختند و گياهـان    هـا مـي   سوزاند تا از نو چيز جديدي متولد شود. جنگل الهي آتش مي

شد و  خاكستر مي سوخت، شدند. ققنوس پير در هنگام مرگ مي مي ها آنجديد جايگزين 
  آورد.   اني از ميان خاكسترها سر برون ميققنوس جو

هايي نيز براي طبيعت و انسان بـه   تهايش، مصيب آتش در اختيار انسان به همراه همه مزيت
سـوزاند و   هايي را مي افتاد، بخش اتفاق مي  سوزي قبل از كنترل آتش، گاهي آتشبار آورد. تا 

براي هر كاري آتش را  ها آنبرد. اما بعد از كنترل آن توسط انسان،  هايي را از بين مي قسمت
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، آتش سالحي براي ها جنگشان را شكست دهند. در  كردند تا طبيعت و دشمنان استفاده مي
كشاورزي، سوزاندن جنگـل   يها نيزمترساندن و كشتن دشمنان شد. براي گسترش بيشتر 

  قطع كردن درختان بود.  يجا بهترين كار ممكن  راحت
تواند بسوزاند تا انـرژي بيشـتري بـراي     آتش بالي جان طبيعت شد تا انسان هر چه مي

هاي انسان شد، اره براي قطع درختان و  و كوره ها اجاقت آورد. آتش گرماي خود به دس
اي شد كـه هـيچ    اورزي شد و تبديل به شمشير برندهبه خانه و زمين كش ها نيزمتبديل 

توانست مقاومت كند. هزاران سال بعد، همين آتش در اختيـار   شمشيري در برابرش نمي
ها بسوزانند. اما هميشه اين انسان نبود كه  كوره گرفت تا همنوعان خود را در انسان قرار

هايي كه آتش با جنگ از طرف دشمنان بر سـر   گرفت. جدا از زمان آتش را در اختيار مي
سوختند و زنـدگي   ها نيز ناخواسته مي آمد، گاهي شهرها، مزارع و دشت ها فرود مي انسان
  كردند. را به فالكت عظيمي دچار ميها  انسان

  
  هاي آن را از بين برد. كه بسياري از قسمت 1666بزرگ لندن در سال  يسوز آتشتصويري از 

گسـترده اسـتفاده شـد؟ نـه!      صورت به بود كه پس از انقالب كشاورزي ،اما آيا آتش
از  هاي مـا، مسـتقيماً   ن ما به اينجا و برخي از تواناييقسمتي از فرايند تكاملي رسيد

يـك ابـزار، سـالح يـا      عنوان بهگيرد. اينكه دقيقا در چه زماني آتش  آتش نشات مي
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ـ  ينمـ هـا قـرار گرفـت را     كاتاليزور در اختيار انسان و مطالعـات   هـا  تـالش امـا   ميدان
دهـد. اگـر كمـي     ، جايي در هشتصد هزار سال پيش را به ما نشان مييشناس باستان

تراليا شــدند اثــرات رد اســهــا وا برســيم كــه انســان ييجــا بــهبــه جلــوتر بــرويم و 
هـا را   جنگـل  هـا  آنانـد.   ها راه انداختـه  بينيم كه انسان بزرگي را مي يها يسوز آتش
تري براي شكار و بقا به دسـت آورنـد و هـم     سوزاندند تا هم يك محيط يكدست مي

. وقتـي  اواني غذاي پخته شـده بـه دسـت آوره باشـند    براي مدتي طوالني مقادير فر
توانسـتند مـواد خـام و سـفت بيشـتري را       مـي  ،توانستند از آتش بهره بگيرنـد  ها آن

استفاده كنند اما انرژي كمتري براي هضم آن مصـرف كننـد. گوشـت پختـه شـده      
عالوه بر لذيذ بودن بيشـتر، نيـاز بـه انـرژي كمتـر بـراي هضـم و در نتيجـه روده         

ده در ايـن قسـمت   تر در اين فرايند داشت. پس در نتيجه انـرژي ذخيـره شـ    كوچك
. چيزي كه بعـدتر  ، يعني مغز استفاده شودديگر پرمصرفتوانست براي يك اندام  مي

هاي جديدي را براي انسان بـه ارمغـان    قدرت ،مدت يطوالنو هاي مداوم  و با جهش
زنيم آتـش   دارد، اما حدس ميآورد. اگرچه هنوز اطالعات ناقصي در اين زمينه وجود 

يـك كاتـاليزور،    عنـوان  بـه هايمـان بـود، بلكـه     و سوخت اجاقها  گرمي خانه تنها نه
ش انرژي فرصت جهي كاهش داد و اين كاهومصرف انرژي در بدن را به حد قابل ت

  هاي جديد در اندام ديگر ما فراهم كرد.   ها و توانايي را براي بروز ويژگي
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ــتن  ــه رف ــه راه بادي ــل  ،ب ــتن باط ــه از نشس   ب
   وســع بكوشــم قــدر بــه ،كــه گــر مــراد نيــابم

  

  سعدي
  

است كه با توانايي راه رفتن بر روي دو پا و اسـتفاده   هاي بارز انساني حركت از مشخصه
تر  تر و بهينه تر، راحت بسيار سريع ،براي حمل وسايل و استفاده از ابزار ها فيدتر از دستم

  توانست انجام شود.   از گذشته مي
ـ ااند اما  يك اجماع كامل در جزئيات نرسيده دانشمندان هنوز به كـه شـواهد در    طـور  ني
انسان كه منظور گونه انسان خردمند است جـايي در شـمال    ،تر است حال حاضر مستدل

هزار سال قبل پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور از آفريقـا   200آفريقا و چيزي حدود 
بوده است كه بـه   ها انسانخارج شد. از اينجا دو مسير به سمت غرب و شرق پيش روي 

هماننـد   انسـان هاي ديگر  اند. در مسير به گونه هر دو مسير را انتخاب كرده رسد يمنظر 
انـد. ايـن    اصـطكاك و برخـورد نيـز داشـته     هـا  آن انـد و بـا   ورد كردهها نيز برخ نئاندرتال

برخوردها هم همراه با خشونت بوده است و هم همراه با لطافت و مهرباني. يكي از علل 
در برابـر   هاي خردمند انسانر سي هزار سال پيش حضور ها د احتمالي انقراض نئاندرتال

نسبت به  ياگرچه قدرت جسماني كمتر ها جنگعنوان شده است كه شايد در اين  ها آن
بعد از شايد اولين  تا بيايد ها آنبه كمك تجسم توانسته  اما احتماالً اند، داشته ها نئاندرتال

و نتيجـه آن بـه پيـروزي خـتم شـده باشـد.        خود را تغيير داده باشند شكست استراتژي
شـود كـه بخشـي از     برخوردهاي همراه با مهرباني و لطافت هم از آنجـا مشـخص مـي   

هنـوز   هرحـال  بـه هـاي كنـوني حضـور دارنـد.      ژنوم مـا انسـاني  ها در  هاي نئاندرتال ژن
  اند.   نكرده و بحث موضوعات فراواني است كه دانشمندان كشف

د. در زمـاني كـه   نـ كن ها را در خود ثبت مي ضور گونه جديد انساناروپا و آسيا ذره ذره ح
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هاي يخچالي و بـين يخچـالي مـداوم در     با امروز تفاوت داشته و در دوره شرايط اقليمي
ها توانستند به  زده انسان تر و وجود سطوح يخ سطح آب پايينبه دليل گردش بوده است، 

ي كـه گفتـه   ا شرايط به اين سادگي و سر راستي هالبتاستراليا و آمريكا نيز راه پيدا كنند. 
هـاي خـاص شـرايط را     در زمان يطيمح ستيزاي از تغييرات  شد نبوده است و مجموعه

ان ديگـري خـروج از آن نقطـه را    كـرد و در زمـ   اي خاص فراهم مي براي ورود به نقطه
هـاي مختلـف انسـان در منـاطق مختلـف       كـرد. از ميـزان حضـور گونـه     ممكن ميغير
  توان اين تغييرات را مشاهده كرد.  واوراسيا (آفريقا، اروپا و آسيا) ميآفر

شـويد   هايي در داستان روبـرو مـي   را ديده باشيد، با انسان 2و هابيت 1ها اگر فيلم ارباب حلقه
هـاي بـاقي    كوتوله متري نسبت به سايرين دارند. شبيه آد كه قد بسيار كوتاه و جثه كوچك

اي از  شـود كـه بفهمـيم گونـه     مي زيانگ جانيه. اما موضوع زماني هابيت، به اسم ها داستان
كه در جزيـره فلـورس انـدونزي     3وجود داشته است. انسان فلورسي ها آنانسان و شبيه به 

با اين حال هنوز هم اطالعات جود داشته است. وپيدا شده تا همين دوازده هزار سال پيش 
وجود ندارد. برخي آن را همان  گونه نياكاملي در دست نداريم و بين علما نيز توافقي براي 

اند و  كمبود منابع به اين شكل در آمده دانند كه با ورود به اين جزاير و انسان خردمندي مي
ـ ارايط بـا همـان شـ    اي جداگانـه كـه احتمـاالً    برخي ديگر آن را گونـه  انـد.   شـده  گونـه  ني

هـاي بسـيار    زماندر شود كه  در نظر گرفته مي 4قامت راستانسان  ها آننياي  درهرصورت
بع غـذايي در رفتارهـاي زيسـتي    . تـاثيرات محيطـي و منـا   ه اسـت به آسيا وارد شـد  تردور
اند امـري انكارناپـذير    كه به مرور زمان به دست آمده ها آنهاي  هاي مختلف و ويژگي گونه

هـا در نقـاط    ها و چـه در حيـوان   را چه در انسان گونه كيهاي متفاوت  گيهمين ويژاست. 
  توانيم ببينيم.   بسته به شرايط محيطي مي مختلف دنيا،

توان توجيه كرد.  اما ورود به آمريكا و استراليا با اين ميزان از فاصله با منشا اصلي را چطور مي
كنـد،   كه سيبري را از آالسكا جدا مي 5تنگه برينگدرباره آمريكا، ورود شكارگران سيبري از 

                                                            
1 The Lord of the Rings 
2 The Hobbit 
3 Homo floresiensis  
4 Homo erectus 
5 Bering Strait 
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ترين نظريه است. در زماني كه شـرايط آب و هـوايي سـبب يـخ      شده پذيرفتهترين و  محتمل
گـرد   هاي شكارچي دوره اند. گروه ده است و دو خشكي به هم متصل شدهش هبستن اين تنگ

اند.  يد باز كردهد را به سرزمين جدبه دنبال غذا و شكار بيشتر از اين تنگه عبور كرده و راه خو
ها از جزاير جنوب شرقي آسيا كه كشـورهاي برونئـي، مـالزي،     درباره استراليا نيز ورود انسان

هـزار سـال قبـل مـورد      50جايي در حـدود  اندونزي، سنگاپور و فيليپين و از طريق گينه نو 
سبب از  ها آندارد كه ورود  به استراليا از اين نظر اهميت ها انسان. اهميت ورود پذيرش است

بين رفتن بسياري از پستانداران درشت جثه در اين منطقه شده است. حيواناتي كه تا به حال 
 هـا  آنو آرام روبرو نشده بودند و قبل از اينكه ياد بگيرنـد از   طلب صلح ظاهر بهبا اين موجود 

هايي كـه   داشتند، نه چنگال يو تيز هاي بزرگ نه دندان ،ها ند. انساندكشته شده بو ،بترسند
ـ  االًمهاي درشت و عضالني. پس احت بتواند آسيب جدي برساند و نه هيكل ات ايـن  در حيوان

ها نيـز از ايـن برتـري كمـال      كردند و انسان اي ايجاد نمي منطقه جديد احساس خطر جدي
  استفاده را بردند. 

  داستان فروش
كـه   ييهـا  آنشناسـيم و چـه    كـه مـي   ييهـا  آنهاي تاثيرگـذار در تـاريخ، چـه     تمام انسان

شناسيم، از پادشاهان و روحانيان تا انقالبيون و آشوبگران داستاني خاص بـراي تعريـف    نمي
هايشـان، ثـروت،    داستان فروش بودند و در ازاي داسـتان  ها آن گريد عبارت بهكردن داشتند. 

هـا   انسـان  شـرفت يپ وبهرهايي كه از تخيل  كردند. داستان قدرت، آزادي يا حق درخواست مي
تـر،   ، زيبـاتر، ترسـناك  تـر  بزرگهاي گذشته،  گرفت و با گذشت زمان، روح داستان نشات مي

  شد.  تاثيرگذارتر و يا قابل باورتر مي
تواند رئيس و سردمدار  جنگ و نمايش قدرت بدني مي ، اصوالًيرانسانيغدر ميان جوامع 

ماجرا جور ديگري پيش رفت. روش متفـاوت  گروه را مشخص كند. اما در جوامع انساني 
شد اما با يكجانشـيني و   هاي جانوري انجام مي از ساير گونه يريگ بهرهها گاهي با  انسان

  ها را رقم زد.   هاي گذشته شكل ديگري از داستان انقالب كشاورزي، روح داستان
 ها مدتكه براي  هايي ها نياز به باور كنندگان راستين يا مجبور شده داشت. دروغ داستان

هـايي   شد، در آخر مورد پذيرش قرار گرفـت. داسـتان   در مجامع انساني با فرياد گفته مي
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تا  ندو شرايطي را فراهم كرد ندرا با خود به همراه آورداي  كه كاركردهاي مثبت و منفي
ترين و تاثيرگذارترين گونه جانوري تبديل شـود.   انسان از يك موجود پراكنده، به مجتمع

را  هـا  آنهاي انساني را كه نگاه كنيم داستاني پيدا خـواهيم كـرد كـه     پشت تمام فعاليت
، هـا  جنـگ تمـام سـفرها،   فراتـر از  يب يا مجبور كرد تا به سمت جلو حركت كننـد.  غتر

  اند.   اي آن را باور كرده داستاني وجود دارد كه عده هاي انساني حتماً ها و ايده پيشرفت
فرد يـا سـازماني    ،شود كه با گفتن داستان داستان فروشي به عملي اطالق مي ،در دنياي جديد

كند تا محصوالت و خدمات خود را به فروش برساند. پادشاهان و روحانيان در زمـان   تالش مي
ي هـا  ها و دانشـمندان در عصـر جديـد داسـتان     ، استارتاپداران هيسرماگذشته و سياستمداران، 

ها، باور و عملـي اسـت    هاي مركزي تمام داستان اند. هسته ه كردهمختلفي را براي فروش عرض
، دهشتناك و غيرقابل كنترل خواهـد  زيآم مخاطرهآينده پيش رو  ،كه در صورت عدم اجراي آن

بود. روحانيان در گذشته، بالياي طبيعـي را بـه خشـم و نارضـايتي خـدايان از مـردم توصـيف        
نشـان   ها آنكردند كه اگر مردم با اهداي هدايا و قرباني به پيشگاه خدايان احترام خود را به  مي

هاي بعدتر با خيال آسوده به برداشـت   و سال و سال بعدبود از گزند باليا در امان خواهند  ،دهند
ران هر سال بـه جنـگ ديـو خشكسـالي،     يشتر خداي باتمحصول و گذر عمر خواهند پرداخت. 

ـ  بهخورد و  رود. در اولين نبرد او شكست مي مياپوش  گـردد و شـكايت    اهـورامزدا بـازمي   شيپ
انـد تـا قـدرت شكسـت دادن اپـوش را       هكافي براي او قرباني نكرد اندازه بهها  كند كه انسان مي

كنـد   مردم براي او قرباني مـي  يجا بهشود و  مي كار به دستداشته باشد. پس اهورامزدا خودش 
اسب، ده شتر، ده گاو نـر، ده كـوه و ده رود در او دميـده شـود تـا بتوانـد اپـوش را        تا قدرت ده 

 هايي كه درسـت انجـام گيـرد و بـه     ان اين باور وجود دارد كه قربانيشكست دهد. در اين داست
كـه   گردد يمدي خدايان موجب سازد و نيرومن ومند و قوي ميخدايان تقديم شود، خدايان را نير

هاي مربوط به آئين ميترايـي   م آمدن منظم فصول را تضمين كنند. در داستانهها در پي  قرباني
 كنـد.  پيدايش گيتي و موجودات را با قرباني كردن يك گاو نر آغـاز مـي   ،رومي نيز مهر يا ميترا

ايراني نماد عهـد  - هاي هندو چهار اسب ناميرا است و در اسطورهمهر كه سوار بر يك گردونه با 
پـردازد   تازد و به تعقيب همه كساني مـي  در نقوش برجسته با گردونه خود ميو پيمان است كه 

ن گاو، آفرينش را بـه  ها او با قرباني كرد خيزند. در همين داستان كه با حقيقت به مخالفت برمي
  آورد.   وجود مي
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  تصويري از قرباني كردن گاو نر توسط ايزد مهر. موزه لوور

دادند تا  دشمن را به شكلي خونخوار و وحشي براي مردم نشان مي ها جنگپادشاهان در 
را راضي كنند تا جان و مال خود را بـراي قـدرت بيشـتر پادشـاه بـه خطـر        ها آنبتوانند 

هاي دشـمن   پروژهاند.  به اجرا گذاشتههم بيندازند. همين رويكرد را سياستمداران كنوني 
ـ  يافروز گجنهاي مختلف،  ها در طي دوران سازي حكومت و كشـتارهاي   حدوحصـر  يب

هايي بوده است كه گفته شـده و توسـط    ، همه و همه بخشي از نتايج داستانيرانسانيغ
  ورد باور قرار گرفته است. مبرخي 
ترين داستان فروشان  بعد از انقالب صنعتي به قابل ژهيو بهداران در طول تاريخ و  سرمايه

كـه   ها آن. خواهيم رسيد ها آنهاي بعدي باز هم به تفضيل به  كه در بخش تبديل شدند
سـازي سـود انجـام    شان را بـراي حداكثر  اند تمام تالش از ابتدا با ثروت سر و كار داشته

بايست مشتري راضـي شـود كـه     مي تدائاً. براي فروش يك كاال يا خدمات، اباند داده مي
تـر   در خطر است يا حداقل سختيا  رممكنيغاش بدون اين محصول يا خدمات  زندگي

هـا هـم بـا     آپ تري در اختيـار قـرار دارد. اسـتارت    اهد شد و با خريد آن زندگي آسودهخو
  كنند. هاي جديدتري خلق مي همين رويه داستان

 ها آنترين  گذارترين گروه و البته بدون قدرتتر از همه اينها اما دانشمندان هستند. تاثير جالب



 داستان فروش

 

40

هاي ديگـر را مـدنظر داشـته باشـند.      گروه هاي و خواست شرايط كليبايست  كه هميشه مي
در  اجبار بهتيار يا شان به اخ هاي خود را به اشتراك گذاشته و حاصل تالش دانشمندان داستان

منافع خـود را در خطـر    كه يدرصورتهاي ديگر نيز  گيرد. گروه هاي ديگر قرار مي اختيار گروه
اينكـه   بيانخواهند خواست. داستان گاليله را به خاطر بياوريم. او با به مبارزه بر ها آنببينند با 

كرد كه با مباني اعتقادي كليسا در تناقض بود. او تـا   باز طرحرا زمين گرد است ايده درستي 
زماني كه احساس سرماي تيغه گيوتين را بر روي گردن خود احساس نكرده بـود، از حـرف   

هـايي متفـاوت از    انـد كـه داسـتان    دانشـمندان ديگـر هـم بـوده    سـياري از  بخود بازنگشت. 
ها و  هاي جديد، مخالفت اند. تا پيش از پذيرش داستان شان بازگو كرده هاي گذشتگان داستان

هـا را بـا    گرفت تا روزي كه مورد باور قرار بگيرد. نمونه اين داسـتان  نقدها بر داستان باال مي
گريزهاي فراواني بـه   هاي بعدي حتماً كرد كه در بخش توان دنبال نظريه تكامل داروين مي

آن خواهيم زد. داستاني كه انسان را از مركز جهان ساخته شده پايين كشيد و جايگاه انسـان  
  به آن داد.  كننده مصرف

مختلـف را جمـع    يهـا  داسـتان  ميكن يم ي. البته سعميكن يم فيهم ما داستان تعر نجايدر ا
  .دارند ديداستان جد كيبه  ازيها ن كه انسان ديرس ميخواه نيكرده و در آخر به ا

  خانه كجاست؟
در طول سفري تابستاني به شمال استان همدان، در پنج كيلومتري روستايي به نسبت بزرگ 

هاي كشاورزي احاطه كـرده بـود، روسـتاي كوچـك      كه دور تا دور آن را تا كيلومترها زمين
جود داشت. اطراف امامزاده كه يك مكـان مـذهبي قابـل    اي با يك امامزاده و خالي از سكنه

هاي مردم در يك و دو طبقه با خشت و گل بـه صـورت    احترام براي اهالي منطقه بود، خانه
يك نيم دايره ساخته شده بود، اما بيست سالي بود كه مردم محلي يكـي يكـي بـه داليـل     

  بودند.مختلف رفته بودند و در شهرها و روستاهاي اطراف ساكن شده 
داد. گاهي  در زمان غروب آفتاب به محيط مي ژهيو به يآلود وهمفضاي  ،هاي نيمه خرابه خانه

هاي تنـگ و ديوارهـاي ضـخيم قـدم      هاي بدون سقف، كوچه هاي آن و خانه در ميان خرابه
مردان و زنان به همراه  ،ها دور در اين خانه چندان نهزماني  كردم كه زدم و به اين فكر مي مي

گرفتنـد، از   كردند، شادي تولد نوزادي سالم را جشن مـي  شان در كنار هم زندگي مي كودكان
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مردند. آخرين باري  ها مي كردند و در همين خانه شان سوگواري مي غم از دست دادن عزيزان
سـاخت يـك   هاي خرابه نبود و شهرداري منطقه بـراي   انهكه به آنجا رفتم ديگر خبري از خ

هـا   شان را صاف كرده و تنها امـامزاده و قبرسـتان   ها و خاطرات ، همه خانهمجموعه تفريحي
تر گروهي به اينجا آمدند و با خود فكر كردند شايد اينجا را بتوان  ها قبل باقي مانده بود. سال

دادنـد   شان را پرورش خانه و محلي براي اسكان انتخاب كرد. خانه ساختند، فرزندان عنوان به
شان، فرزندان خودشان را پرورش دادند. اما در يك زماني به اين نتيجه رسيدند كه  و فرزندان

يا به اختيار وسايل خود را به دوش كشـيدند و بـه دنبـال     اجبار بهخانه ديگر خانه نيست. اين 
اي بسياري ه ها خانه انسانپا در راه گذاشتند.  ،مكاني ديگر كه بتوانند در آن آرامش پيدا كنند

  ها به شرايطي نياز داشتند.  ساختند و رهايش كردند، اما براي پيدا كردن و انتخاب خانه انسان
هـا،   و اين تغيير مكـان  شدند يم جا جابه سرعت بهها  انسان ،و محيطي اقليميبا تغييرات 

ديگـر حركـت   ها به سـمت منـاطق    . انسانطلبيد ميها را  نياز به سازگاري توسط انسان
تـر و   هايي را براي خود ساختند. با بهتر شدن شرايط آب و هوايي، گـرم  كردند و اتراقگاه

بـه گسـترش دوبـاره    شـروع   ها جنگل، 1تر شدن آن در اواخر دوره درياس جوان مرطوب
هـا بـراي انسـان     هاي گياهي و جانوري نيز بيشتر شد. گسترش جنگل كرد و تنوع گونه

سـازي   شكل ابتدايي اهلـي  ها آنديت فضاي تحت اختيارشان را در بر داشت، پس محدو
ر ادامه سازي از بزساناني مثل گوسفند و بز آغاز شد و د حيوانات را آغاز كردند. اين اهلي

هـا بيشـتر بـه سـمت      رسيد. رژيم غذايي انسـان  كنوني سازي با پيشرفت بيشتر به اهلي
رد و همين امر سـبب آشـنايي و وابسـتگي بيشـتر بـه      استفاده از منابع گياهي حركت ك

هـاي مـوقتي در    شـروع بـه اسـتقرار در اقامتگـاه     جيتـدر  به ها انسانگياهان وحشي شد. 
  ها و مناطق حاصلخيز با تنوع گونه بيشتر كردند.   هاي كوه دامنه

ها متحول  هاي ناشي از يادگيري جمعي انسان اي از ابداعات و نوآوري زندگي بر اثر مجموعه
را  كره ستيزاي از اقدامات را به دنبال داشت كه روابط انسان و  ها، مجموعه اين نوآوريشد. 
تـر   تـر، سـطوح پـايين    چشمگيري تغيير داد. با به دست آوردن منابع غـذايي مطمـئن   طور به

نسبت به ادوار گذشته در حال  سرعت بههاي دائمي شد. جمعيت  ارتفاعي تبديل به سكونتگاه

                                                            
1 Younger Dryas 
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زايش بود و اين افزايش جمعيت سبب تحرك بيشتر گرديد. انـرژي در دسـترس بيشـتر و    اف
هاي بيشـتر جوامـع   سبب افزايش پيوند ،زياد چندان نهمنابع بيشتر در دوره فراواني با جمعيت 

بـر اثـر يـادگيري     سـت يز طيمحجديد سبب افزايش درك نسبت به  يها بشري شد. فناوري
بـه   ،جمعي شد و اين درك بيشتر در كنار فشار ناشي از كمبود منابع در اثر افزايش جمعيـت 

بـه   بـراي شـكار   يگـرد  دورههـا از   تر شدن اقليم زمين سبب تغيير گرايش انسان همراه گرم
  نشيني، دامداري، گردآورندگي و كشاورزي شد. سمت يكجا

بر اثر كثرت منـابع نيـاز    ها انسانند هالل حاصلخيز، در مناطقي با شرايط مطلوب، همان
بب به وجود آمدن گروهـي  س امر ، جستجو و شكار نداشتند و همينييجا جابهچنداني به 
 هـا  آنگفتنـد.   مـي  1شـكارگران غنـي   هـا  آنگردآورندگان مرفه شد كه بـه  -از شكارچي

اي از آرواره  دسـته ته شده از سنگ آتش زنه و بـا  هايي ساخ هاي وحشي را با داس گندم
سـاختند و   كردند، خانه مي هاي بسته نگهداري مي كردند، آهوها را در محيط االغ درو مي

كردند. اين گروه هنوز وارد دوره كشاورزي نشـده بودنـد.    مردگان خود را در قبر دفن مي
هايي نيمه دائمي بـه شـكل يـك     در ايران نيز در تپه آسياب در دشت كرمانشاه اتراقگاه

اهگاه مدور يافت شده كه در كف آن دو تدفين با تزئينات شخصي وجود داشته اسـت.  پن
  هاي دائمي شدند.   موقت به مرور تبديل به اقامتگاه هاي هاين اتراقگا

هاي خود مربـوط بـه    ها توانستند كمي از اضطراب كه انسان هركجادر طول حيات بشر 
ط آب و هـوايي  را به وجود آورند. شـراي امنيت و غذا فارغ شوند، توانستند تحوالت نوين 

تـا   داد يمـ اين فرصت را  ها آنآمد. فراغت حاصل از شرايط براي  مي ها آننيز به كمك 
خانه درست كنند تا در برابر تغييرات آب و  عنوان به سربستهبراي خود فضايي محصور و 

نـرژي چنـداني   را محافظت كند. غذا و آب نزديك بود و ا ها آنهوايي و حيوانات وحشي 
تر بـراي رسـيدن بـه     نبود و اين به معني زمان طوالني نيز براي به دست آوردن آن نياز

  باقي كارها بود.  
هاي گرمسيري از بـين رفتنـد و تنهـا چيـزي كـه بـراي        در آخرين دوره يخبندان، ميوه

هـاي سـفت و خشـكي     كه به مرور در حال يكجانشين بودند باقي ماند، دانه ييها انسان

                                                            
1 Affluent Foragers 
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سـبب كـاهش كيفيـت زنـدگي افـراد      بود كه در آن شرايط باقي مانده بودند. ايـن امـر   
ژگـي يـادگيري جمعـي خـود،     هـا بـه خـاطر وي    نشين شده بود، اما از آنجاكه انسانيكجا

رطـرف كردنـد. در   هاي خود را داشتند، اين مشكل را نيـز ب  توانايي نوآوري و حفظ يافته
هـاي سـنگي    انند غار خـر و وارواسـي و پناهگـاه   اي قديمي ايران همه برخي از اقامتگاه

دهنـده   هاي سخت وحشي يافت شده اسـت كـه نشـان    پاسنگر، ابزاري براي آسياب دانه
  ها به گياهان خودرو است.  وابستگي بيشتر انسان

 ا را وادار به يكجانشيني،ه به مرور انسان گرم شدن اقليم و افزايش فشار جمعيت احتماالً
شـده اسـت. بـا     و در نتيجه حركت به سمت كشاورزي خانه عنوان بهانتخاب يك مكان 

، يدار گلـه بـر پايـه    يتـر  بـزرگ رسيدن گياهان پرورشي از شرق رود اردن، روسـتاهاي  
گردآوري و كشاورزي تشكيل شد. نكته عجيـب در رابطـه بـا يكجانشـيني، كشـاورزي،      

زار سال گذشته، ثبـات نسـبي اقليمـي بـر     ها در طي دوازده ه ها و پيشرفت انسان تمدن
 هـا  آنهـا و تاثيرگـذاري    روي كره زمين است، ثباتي كه شرايط را براي گسترش انسان

  فراهم كرده است. 
نشـيني و كشـاورزي كـرد    را وادار يا تحريـك بـه يكجا   ها انسانچه چيزي  اينكه حقيقتاً

اما اين قدم بسيار بزرگي بـراي آشـنايي انسـان بـا      ،هنوز براي ما كامال مشخص نيست
تواند تغيير ايجاد كند. باور به تغييـر محـيط اگرچـه بسـيار      ديدگاهي بود كه باور كند مي

جوامع انسـاني  هم براي و  ستيز طيمحمفيد بود اما در عمل عواقب فراواني را هم براي 
  به همراه آورد.  
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ــن.     ــت را درك ك ــن، رنج ــل نك ــت را تحم   رنج
ــداري.    ــراي بيــ ــت بــ ــتي اســ ــن فرصــ   ايــ

  
  1كارل يونگ

  
هـاي گياهـان را در دل خـاك     ها پيش از اينكـه دانـه   يم كه انساندان يمدر حال حاضر 

دو كـار   ،ببارد شانيها نيسرزمهاي باران بر  چشم به آسان داشته باشند تا قطرهبكارند و 
بودنـد   دهيـ فهمهاي گياهاني كـه   ها و دانه ميوه اند: يكي شكار و يكي گردآوري كرده مي
اينكه چـرا و چگونـه   . انرژي الزم را به دست آورند از آنو  جان كنندنوش  توانستند مي

گردآورنده مشغول ارتـزاق بـوده بـه ناگهـان     -شكارچي عنوان بهانساني كه هزاران سال 
كند هنوز دقيقـا بـراي مـا مشـخص      كشد و شروع به كشاورزي مي دست از اين كار مي

پـيش و پايـان آخـرين عصـر      هزار سـال  12شود. حدود  هايي زده مي نيست، اما حدس
ثبات اقليمي شده است كه همين امر يكي از شرايط الزم  يخبندان جهان وارد يك دوره

ي ا گسـترده  شايد و تنها شايد (چون هنوز شواهد طرف كيازبراي كشاورزي بوده است. 
هايي براي كشـاورزي   ها پيش از اين زمان نيز به خواص و روش براي آن نداريم) انسان

از طرف ديگـر شـواهدي وجـود    ها فراگير نشده بود.  يدا كرده بودند اما اين روشدست پ
گسـترده در محـيط را    راتييـ تغها توانايي استفاده از آتـش بـراي ايجـاد     دارد كه انسان
آمد كـه   خاكستر آن چمنزارهايي به وجود ميشد و بر روي  ها سوزانده مي داشتند. جنگل

ها فراغت در مناطق مطلـوب   يكي ديگر از حدسنمود.  تر مي شرايط را براي شكار آسان
  ، كشاورزي را وارد زندگي خود كنند.  وخطا آزمونها با  است كه سبب شد تا انسان

ات انسـاني بـود. بـه مـرور     ترين حالت تجمع گردآورندگي شايع-رچيتا پيش از اين شكا
                                                            
1 Carl Jung 
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هاي دائمي شده و  اقامتگاهر مناطق مطلوب تبديل به هاي موقت و نيمه دائمي د اقامتگاه
هـاي مطلـوب از نظـر     روستاها را به وجود آوردند. با تشكيل جوامـع كوچـك در مكـان   

ها توانستند جمعيت خود را افزايش دهنـد. از آنجـايي كـه     زيستي و تامين انرژي، انسان
ها تصميم گرفتنـد يـا مجبـور شـدند      شود، انسان افزايش جمعيت سبب كاهش منابع مي

هاي  گياهي و جانوري را حمايت و گونه هاي مطلوب آيند انتخاب طبيعي، گونهمانند فره
سازي زمين براي فراهم كردن شـرايط   خود دور كنند. پس شروع به آماده نامطلوب را از

ها توانستند زمين را از جنگـل و سـنگ    مناسب جهت گياهان مطلوب خود كردند. انسان
هاي وحشي را بكارند  هرز را از بين ببرند، دانه هاي پاك كنند، زمين را شخم بزنند، علف

  و با آبياري زمين بتوانند انرژي الزم براي بقاي خود را به دست آورند.  
هاي مضر براي انسان سبب تغيير رفتار و ژنتيك در  صوالت مفيد و كاهش گونهافزايش مح
ـ موردحماتـر   هـاي مطلـوب   نوران اهلي و خود انسان شد. گونهگياهان و جا بيشـتر قـرار    تي

توانسـت دانـه    اي كـه مـي   د و بيشتر توانايي تكثير و توليدمثل داشتند. گندم وحشيگرفتن مي
شد. پس در نتيجه فرصت  آوري و كاشته مي توسط انسان جمعتري توليد كند،  بيشتر و مقوي

بودنـد كـه ذخيـره غـذايي      ييهـا  آنكرد. گياهان اهلي مطلـوب   بهتري براي تكثير پيدا مي
هاي ژنتيكي مطلـوب بيشـتر فرصـت ظهـور و تقويـت       تري داشتند. به مرور ويژگي بمناس

ـ   زرگ شـرايط نگهـداري   داشتند. در مورد حيوانات نيز همين موضوع صادق بود. حيوانـات ب
اي همچون شير و ببر براي اهلي كردن خطرناك بودنـد.   تري داشتند و حيوانات درنده سخت

  ين نظر بهترين شرايط را داشتند. بزساناني همانند گوسفند و بز از ا
تغييرات انسان بيشتر از نقطه نظر رفتاري اتفاق افتاد اما در مواردي تغييرات ژنتيكي نيـز  

در  1را نداشتند چون آنزيم الكتاز يچهارسالگها توانايي خوردن شير بعد از  رخ داد. انسان
ثانويـه حيوانـات اهلـي،    هـاي   ست. با پي بردن انسان بـه فـرآورده  شده ا بدن توليد نمي

برخـي  ها شروع به استفاده شير گاو و ماديان كردند و به مرور اين توانايي در بدن  انسان
ها ايجاد شد. در حال حاضر، توانايي ما در خوردن و هضـم شـير حيوانـات اهلـي،      انسان

  نتيجه شروع زندگي كشاورزي در زندگي نياكان ما است.  

                                                            
1 lactase 
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در نتيجـه   مثل وو حيوانات، شرايط تكثيـر و توليـد   گياهان با اين تغيير برخورد نسبت به
هاي وحشي رفتـه   هم شد و از طرف ديگر، جمعيت گونهها فرا افزايش جمعيت اين گونه

كند،  جمعيت بيشتري پيدا مي به مروربينيم كه انسان  رفته كمتر و كمتر شد. از اينجا مي
فضـاي مـورد نيـاز بـراي سـاير      كنـد و در نتيجـه    اراضي و منابع بيشتري را تصرف مي

  شود.  جانوران (غيراهلي) كمتر مي
دسـت از شـكار و    هـا  انسـان رسـيد، پـس    صرفه به نظر مـي  در برخي نقاط كشاورزي به

هـا بـه وجـود     گردآوري كشيدند و زندگي كشاورزي را انتخاب كردند. با پي بردن انسان
بـا اسـب و گـاو و اسـتفاده از محصـوالت       ييجا جابههاي ثانويه، همانند توانايي  فرآورده

شـان   ، عالوه بر محصـوالتي كـه بـا كشـتن    ها آنمثل شير و پشم در زمان حيات  ها آن
ـ پرفاهايي ايـن روش را   شد، گروه شان مي نصيب از كشـاورزي يافتنـد. در نتيجـه     تـر  دهي
رزي بيشتر هاي كشاو با گروه ها آنود آمد و فاصله هايي به نام قبايل چوپاني به وج گروه

كردنـد و بـا اسـتفاده از     شد. اين گروه از يك مرتع به سـمت مرتـع ديگـر حركـت مـي     
، هـا  آنگذراندند. با ايـن شـرايط    هاي حيوانات اهلي شده خود، زندگي خود را مي فراورده

، ييجـا  جابـه كردنـد و بـا    كمبودهاي اقتصاد روستائيان وابسته به كشاورزي را جبران مي
  كردند.   اي براي حيوانات خود را جبران مي يه تغذيهكمبودهاي مواد اول

  اهلي سازي
بزرگ براي تامين نيـاز غـذايي و رسـيدن بـه آرمانشـهر داسـتاني        قدم كياهلي سازي 

تـرل فراوانـي در رشـد برخـي از     ها و كن اين كار نياز به دستكاري ها بود. اما براي انسان
هـاي   اهلي سـازي شـامل انتخـاب گونـه    هان، هاي جانوري و گياهي بود. براي گيا گونه

كـه توليـد    ييهـا  آنهـا،   شد. از بـين ايـن گونـه    مناسب از نظر ميزان انرژي و طعم مي
تر تكثيـر شـوند.    بيشتر و راحت شدند تا اند انتخاب مي تري داشته ، بيشتر و راحتتر عيسر

كنند كه انقالب كشاورزي نه يك پديده بزرگ براي بقاي انسـان بلكـه    برخي اظهار مي
انقالبي براي گياهان اهلي شده بود تا سلطه خود را بدون دردسر بر تمـام دنيـا تحميـل    

  كنند.  
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  سال پيش از ميالد 2500حيوانات اهلي شده در يك استوانه سومري مربوط به 

كمتـر و   هـا  آنتر بود. ميـزان و نـرخ زادآوري    اهلي سازي حيوانات اما شرايط سختدر 
كـرد. انتخـاب    هاي انساني را ناگزيرتر مي ز گياهان بود و همين امر دستكاريتر ا آهسته
هايي كه شرايط مناسب را دارند اولين مرحله بود. اينكه توليد مناسب و زياد داشـته   گونه

شـان اسـتفاده    از نيروي بـدني ارائه كنند، بشود  هاي ديگري قابليت ،گوشت جز بهباشند، 
خـوار متهـاجم از پروسـه     گوشـت  را نكشند. پس حيوانات ها انسانتر  كرد و از همه مهم

انتخاب غيرطبيعي براي اهلي سازي كنار گذاشته شدند. حيواناتي همچون فيل هم جثـه  
ند. اما در عوض گوسـفند، بـز، گـاو و شـتر     اي داشت سيار بزرگ و زادآوري بسيار آهستهب

زيرترين افراد گروه حيوانات انتخاب،  ترين و سربه تري را داشتند. پس آرام شرايط مناسب
براي اهلي سازي حيوانات اجبار حـرف اول  . ندشد محصور و وادار به توليد و زادآوري مي

تا با آن بتوانند گروهي از حيوانات را در يك قفس يا حصار محصور كننـد و در   زد يمرا 
هـا قـرار    مجبور كنند كه توليداتشان را بدون دردسر زياد در اختيـار انسـان  را  ها آنادامه 

دهند. در آخر هم از كشته شدن به دست اين موجودات دو پـا راضـي و خشـنود باشـند.     
گردآورنده پيشتر با حيواناتي مثـل سـگ رابطـه دوسـتانه در يـك      -هاي شكارچي انسان

در شـكار و حفاظـت از خـود اسـتفاده      همكاري دو طرفه را برقرار كرده بودند و از سگ
كردند. اما اهلي سازي ساير حيوانات، نيـاز بـه تـالش بيشـتري داشـت و الزم بـود        مي
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  شان مجاب يا وادار شوند.   حيوانات براي خدمات
  

  
  قبل از ميالد.سال  1400توليد گندم با كمك گاوها در مصر. 

  اولين كشاورز
گردآوري مواد خوراكي گياهي را داشتند و  يتمسئولگردآورنده -زنان در جوامع شكارچي

هـا در شناسـايي و انتخـاب     نسبت بـه مـردان گـروه    ها آنش بيشتر همين امر سبب دان
آوري، كاشـت،   هـا را جمـع   ان اولين كشاورزان بودند كه دانـه . زنشدهاي گياهي  خوراك

روسـاي جوامـع بودنـد، البتـه نـه در       در برخي مواقـع  كردند. زنان مراقبت و برداشت مي
هـاي   توانسـتند روش  هـا  آن، بـه كمـك جوامـع آمـد و     ها آن. با اين حال دانش جا همه

ها با ابداعات گوناگون و با كمك يـادگيري   جديدي ابداع كنند. در جوامع روستايي انسان
هـاي   هاي كشاورزي خود را پيشـرفت دهنـد. يكـي از ايـن روش     جمعي، توانستند روش

هـايي آب را از   هـا بـا كانـال    ها بود. انسان آبياري با استفاده از آب رودخانهوين، توانايي ن
ديگر نياز نبـود   كردند. هاي كشاورزي و مزارع خود هدايت مي ها به سمت زمين رودخانه

شان به آسمان باشد. با ايـن   بر روي زندگي خود خطر كرده و در انتظار باران مدام چشم
نباشت مازاد را پيـدا كردنـد.   وري از محصوالت خود و تسهيل ا زايش بهرهكار توانايي اف
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هـاي سـختي و    كردنـد در زمـان   هايي كه محصوالت بيشتري توليد و انباشت مـي  گروه
ايـن برتـري را درك    هـا  آنكمبود، ويژگي برتري نسبت به ساير اعضاي گروه داشـتند.  

شان استفاده  براي خودشان و خانوادهرايط بهتر كردند و سعي كردند از آن براي ايجاد ش
امتيازات اجتماعي خاصـي را كسـب كردنـد و مقـام و مرتبـه در       ها آن ،كار كنند. با اين

ديل بـه  بـه مـرور تبـ    بلندمرتبـه اين افراد  ساختارهاي اجتماعي اوليه را به وجود آوردند.
اي بيشـتر و  هـ  ها براي كسب منابع بيشـتر نيـاز بـه زمـين     رهبران روستاها شدند. انسان

شد. پس در  محرزتر مي ،نيروي كار بيشتر داشتند. با افزايش جمعيت، نياز به منابع بيشتر
هـا تـا جـايي كـه      هـاي بيشـتري بـه دسـت آورده شـود. انسـان       نتيجه نياز بود تا زمين

هـا را بـراي كشـاورزي آمـاده      آن مكـان  جنگل، توانستند با قطع و سوزاندن درختان مي
 هـا  انسانشد، پس  استفاده مداوم از زمين، باروري و حاصلخيزي آن كم ميكردند. با  مي

و انتخاب مكان جديد بودند. در مكان جديد، در صـورت تفـاوت در    ييجا جابه  بهمجبور 
شدند با شرايط جديد وفق پيدا كنند. مشكل افزايش جمعيت  مجبور مي ها انسانشرايط، 

  جديد.   يها روشمين و ابداع حل شود، افزايش ز توانست يمبه دو روش 
هاي جنسـيتي و   ختارهاي روابط خويشاوندي، جايگاهبا افزايش جمعيت و يكجانشيني سا

كرد. رهبران روستاها شروع بـه تصـرف يـا تصـاحب روسـتاهاي       تغيير مي مراتب سلسله
گـران و   تر اطراف كردند. روستاي اصلي، محل استقرار رهبـران اصـلي، صـنعت    كوچك

پـذير نبـود.    امكـان  يراحتـ  بهمراسم آئيني منطقه بود. اما اين تصرف و تصاحب هميشه 
 يهـا  جنـگ امكان داشت يك گروه در برابر تصاحب مقاومـت كنـد و در ايـن صـورت     

ها و افراد به گروه غالـب   گرفت. با شكست يك گروه، زمين خونيني بين دو طرف در مي
. شـد  يمـ نابودي يك گروه ختم ها به  و خونريزي گشدند، اما گاهي اين جن ضميمه مي

هاي مختلـف، چغـاميش كـه مركـز      گروه يها جنگبراي مثال در دشت سوزيانا، بعد از 
مركز جديد  عنوان بهاصلي منطقه بود با آتش سوزانده شد و از بين رفت. با اينكار شوش 

  به مرور رونق گرفت و تا هزاران سال بعد به يكي از نقاط مهم و استراتژيك تبديل شد.  
هـا بـا يكـديگر ارتباطـات      در ايران آن دوران تعداد مراكز سكونتي كم بود، امـا ايـن بخـش   

ايـران   ازها كه در بخش بزرگي  نشانه ارتباط اين گروه اي داشتند و اي و درون منطقه منطقه
ترده شده بودند، قابل ردگيري است. ايجاد تنور در آن دوران يكـي از ابـداعات سـازنده و    گس
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هاي گياهي را برشـته كننـد، نـان پخـت كننـد و       توانستند دانه آن مي لهيوس بهمفيد بوده كه 
بعـدتر بـه    است كـه احتمـاالً   هسفال بسازند. نان پخته شده در تنور مستلزم وجود مخمر بود

منجر شده است. در تپه حاجي فيروز در آذربايجان  هاي تخميري و ديگر نوشيدني توليد آبجو
. انـد  شـده هاي شراب يافت  ركزي، مخمرهاي اوليه به شكل كوزهو گودين تپه در زاگرس م

تواننـد   كـه مـي   برنـد  يمـ ها پـي   اين تنورها نشانه شروع عصر مس هستند و از اينجا انسان
  و كارآمدتر با فلزات توليد كنند. تر، زيباتر  پيچيدهابزارهايي 

تـوانيم نتيجـه    اما هنوز براي رسيدن به عصر مس كمي زمان الزم داريم. پس االن مي
هنوز صـد در صـد بـراي مـا      ،ها به كشاورزي روي آوردند بگيريم كه اينكه چطور انسان

كننـد دور   هاي معقولي كه دانشمندان و عقال معرفي مي اما حدس ،مشخص نشده است
از ذهن نيست. چه براي توليد غذاي بيشتر، چه به دليل ايجاد شرايط اقليمـي مطلـوب،   

هاي تخميري  بليت كشاورزي، چه براي ساخت آبجو و نوشيدنيچه افزايش گياهان با قا
ها توانستند به مرور زمان كشاورزي كنند... اما بدون  بيشتر و چه هر دليل ديگري، انسان

  نبوده است.  داستان اين امر هم ممكن 
شروع اين تغيير نياز به يك داسـتان قـوي داشـته اسـت و چـه داسـتاني بهتـر از يـك         

هاي خود را كنار بگذاريد و به اين فكر كنيد كـه   انشهر. براي يك لحظه تمام دانستهآرم
رفتيـد، بـه    كرديد و هر لحظه از يك طرف به طرف ديگر مي اگر در آن زمان زندگي مي

مجبور بوديد با حيوانات وحشي  ،، براي رسيدن به غذا و زنده ماندنگشتيد دنبال غذا مي
شتيد؟ اگر شخصـي بـراي   امبارزه كنيد، در سرما و گرما به طبيعت برويد، چه احساسي د

كافي غذا  اندازه بهتان  اين كارها نباشد، در اطراف خانه گفت كه نياز به شما از مكاني مي
تـان اصـوال    كرديد آيا؟ جـواب  فاده كنيد، قبول نميباشد كه هر زمان خواستيد از آن است

داســتان كشـاورزي اســت و ايــن  خـب ايــن همـان آغــاز    بايـد يــك بلـه ســاده باشــد.  
  گوهاي جديد زنان بودند.   داستان

نقش گردآوري را بر عهده داشتند و  گردآورنده اصوالً- هاي شكارچي گفتيم كه زنان در گروه
هـا و   بت به مردان درباره گياهـان، دانـه  بهتري نس شد كه دانش عمومي همين امر سبب مي

، تجربه و مشـاهده  وخطا آزموناين دانش به كمك  داشته باشند. ها آنها و نحوه كشت  ميوه
توانند با كشـت   رسيدند كه مي ها به اين نتيجه مي شد و گروه گروه انسان هر روز گسترده مي

طوالني محصول بيشتري به دست آورند. محصولي كه  چندان نههاي خوراكي در مدتي  دانه
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  قسمتي از آن براي كشت محصوالت در سال بعد استفاده شود. 
گـردآوري بـه كـار    -شكارچي برخالفتوانست شيرين شود اما كار كشاورزي  زندگي مي

اي بود كـه   ت و نگهداري از زمين كار فرسايشيبيشتري نياز داشت. مدت طوالني مراقب
به مرور يكجانشينان را با خود همراه كرد. در كنار كشاورزي، دامـداري حالـت مـا بـين     

دامـداري بـه روش   گـردآوري بـود كـه هنـوز هـم ادامـه دارد.       -كشاورزي و شـكارچي 
فوايـد   را از هـا  انسـان توانسـت   تركيبي از زندگي جديد و گذشته بود كه مـي  ينينش كوچ

  را چندان محدود نكند.   ها آن حال نيدرعمند كند و  ثانويه حيوانات اهلي بهره
شود كشاورزي در آنجا  يموجود هالل حاصلخيز در كنار ما كه يكي از نقاطي است كه گفته 

ـ و بـه آغاز شد كمك بزرگي براي سـاكنان ايـران    در دشـت خوزسـتان بـود. حـاال چـرا       ژهي
هميشه مكان مطلوبي با خاك حاصلخيز و  ،اخير اين چند سال در جز بهخوزستان؟ خوزستان 

اگـر نگـاهي بـه تـاريخ     آب مناسب بوده كه براي آغاز و ادامه كشـاورزي الزم بـوده اسـت.    
خوزستان به  .اند داشتههايي از خوزستان در تاريخ ايران حضور مستمر  بيندازيم هميشه بخش

ـ  در طول انقالب كشاورزي يا روش اش به هالل حاصلخيز دليل نزديكي داع هاي جديد را اب
خود به دست آورده است. چه در شروع كشـاورزي و   غربي هاي را از همسايه ها آنكرده و يا 

  اهلي كردن گياهان و چه در اهلي سازي حيوانات اين بخش حضور خود را نشان داده است. 

  
بخش خوزستان جزو اولين  ژهيو به. ايران و هاي مختلف در زمان نقشه اهلي سازي در جهان

   جانوري روي آوردند.-هايي است كه به كشاورزي و دامداري يا اهلي سازي گياهي سرزمين
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ــازآيي،   ــان بــ ــوه مردمــ ــه انبــ ــاره بــ ــتي دوبــ   بايســ
  كنـد.  شوي. تنهايي تباه مـي  مي وسخت سفتدر ميان آنان 

  

  1فردريش نيچه
  

اند؟ اين سـوالي   هاي انساني چگونه بوده تا پيش از يكجانشيني و انقالب كشاورزي گروه
خواهد داد. گفته شده كه تعداد اعضاي يك است كه روند تكامل جوامع انساني را نشان 

نفـر خواهـد    150گروه كه بتوانند منسجم براي رسيدن به يك هدف كار كنند، حـداكثر  
تواننـد در يـك همكـاري     نفر مـي  150بود. همانند يك شركت يا كارخانه، اين حداكثر 

ديگـر ميسـر    هماهنگي مورد نيـاز  ،موثر در كنار يكديگر باقي بمانند اما با افزايش تعداد
اسـت. منظـور از متالشـي شـدن نيـز       ريناپـذ  اجتنابنخواهد بود و متالشي شدن گروه 

تقسيم گروه به دو يا چند گروه است تا دوباره به حد مطلوب تعداد و هماهنگي بازگردند. 
براي رسيدن به هماهنگي مطلوب در يك گروه با تعـداد بيشـتر الزم اسـت تـا نظـامي      

در كنـار هـم    تر بزرگهاي مختلف در قالب يك گروه  گردد تا گروهسلسله مراتبي ايجاد 
باقي بمانند و براي رسيدن به يك هدف تالش كنند. براي رسيدن به اين هدف نياز بـه  

هـا قـرار    د پذيرش و باور همه يا اغلب گروهيك داستان منسجم و قدرتمند است كه مور
مفاهيمي همچون تمدن، جامعـه،  ، ءگيرد. با ساخت يك داستان و پذيرش از طرف اعضا

ت، دولت، تبعيض، جنگ، وطن، اقتصاد، سياست و بسياري چيزهاي م، حكومراتب سلسله
  ديگر شكل گرفت و به مرور به قسمتي جداناپذير از زندگي بشري تبديل شد.  

اشـد. البتـه ايـن    توانست هر چيـزي ب  داستان اصلي نياز به يك ايده اصلي داشت كه مي

                                                            
1 Friedrich Nietzsche 
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هاي دورتر از يكجانشيني و انقالب كشـاورزي داشـته    هايي در زمان يشهداستان اصلي ر
دهد. اين داستان (و  خوبي نمايش مياين است اما پس از آن است كه كاركرد خود را به 

شده است. چه بقـاي   هاي ديگر) همچون تالش زيستي انسان در بقا خالصه مي داستان
و  زتـر يانگ جـان يهتوانسـت آن را   داستان ميساختار و پيشينه ها. اما  خود و چه بقاي ژن

تيـاج  به يك تم ثابـت و بـاقي اح   ها آنهاي اصلي پشت  و ايدهها  باورپذيرتر كند. داستان
توانسـت اقتصـاد، مـذهب،     گو از بين نرود. ايده اصلي مي داشتند كه با مرگ يك داستان

  نژاد، طبيعت و يا هر چيز ديگري باشد.  

  جامعه
هـا   ساختارهاي جديد، طبقات و اسـطوره  شدن جوامع و به وجود آمدنتا پيش از پيچيده 

هـا شـود، جوامـع انسـاني      بندي انسان دليلي براي اتحاد، نزديكي و گروهتوانستند  كه مي
شد و به آستانه بحرانـي   يده ميمبزرگ بودند. هوا در آن د چندان نههمانند يك بادكنك 

شـد. امـا بـا ايـن      تر تقسـيم مـي   هاي كوچك تركيد. گروه به گروه مي ،رسيد خود كه مي
، جوامع انسـاني ابـزاري مفيـد و كارآمـد بـراي      و افزوده شدن داستان تغييرات ساختاري

، قـدرت و  افه شدن هر ويژگـي و پيچيـدگي جديـد   افزايش گنجايش خود داشتند. با اض
شـدن  گرفـت. هماننـد پيچيـده     ها قرار مي امكانات جديدي نيز در اختيار جوامع و انسان

شـتري نيـز بـه دسـت     بيامكانـات   ،ساختار سلولي موجودات اوليه كه با شروع پيچيدگي
ها پيش از انقـالب   اين افزايش جمعيت گروهعمل كرد.  گونه نيهمند، جامعه نيز به دآور

ر ها و ابـزا  با كمك داستانگردآورنده دوره گرد -ي شكارچيها كشاورزي و در ميان گروه
  تر شد. پيشرفتهديگر رخ داد و به مرور 

شـدند. افـزايش جمعيـت،     مـي  تر بزرگو   بزرگجوامع در حال پيشرفت و روستاها هر روز 
هـاي   تر شدن شكاف بين گـروه  عميقمازاد توليد و ايجاد قدرت در بين اقشار خاص سبب 

گردآورنده به دليل كوچك بودن و سـادگي روابـط،    - مختلف مردم شد. در جوامع شكارچي
عدم نياز به ذخيره و انباشت مـواد در  در بين اعضاي گروه وجود داشت و ري مساوات بيشت
حال در اين جوامـع، نيـاز بـه     كرد، با اين قدرت برتر جلوگيري مي يريگ شكلاين جوامع از 

تجمع و ذخيره اطالعات ضروري بوده است. در عوض، در جوامع كشاورزي، مازاد توليـد و  
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در اختيار صاحبان قدرت قرار داد تا را اي  فرصت طالييچنين مازاد نيروي كار انرژي و هم
هـاي بـزرگ    كنند. اما براي قرار گرفتن گروه بتوانند از اين قدرت براي افزايش آن استفاده

هـاي   وي و نيرومند وجود داشت. در گـروه انساني در كنار يكديگر، نياز به يك باور جمعي ق
يـا بـا تعـدادي از     ييتنهـا  بهرا جدا كند، خواست راه خود  كوچك، اگر شخصي در قبيله مي

آورد. فرد جدا شـده و   به وجود ميكرده و گروه خود را  مكان نقلديگري  يجا بهافراد گروه 
مطلـوب   يوهوا آبدانند منابع طبيعي و  گروهش به سمتي كه عالقه داشتند يا احتمال مي

منــابع غــذايي، امنيــت و هــا از نظــر  افتادنــد. بــا بررســي ابتــدايي مكــان دارد، بــه راه مــي
دادند. انتخـاب مكـان جديـد     ، در آنجا ساكن شده يا به حركت خود ادامه مييشناخت ييبايز

  اگرچه گاهي سخت و نيازمند تالش، اما ممكن بود.  
هـاي مختلفـي از ايـران     در بخـش  يباشناختيزساوانا، شرايط طبيعي و  فرضيهبر اساس 

 عنـوان  بـه ساوانا در مورد شرايط انتخـاب يـك مكـان     فرضيهتوانست مناسب باشد.  مي
كند. تراكم و پراكنش انساني در ايران نيز با ايـن   زيستگاه مطلوب براي انسان بحث مي

هاي مختلف، تمام نيازهاي حيـاتي و امنيتـي انسـان بـا      نظريه مطابقت دارد. در قسمت
نيازهـاي   ،ع زيسـتي شده است. وجود آب، اقليم مناسب و تنـو  عوامل محيطي تامين مي
 عنـوان  بهتوانند  اي كه مي ندن و وجود سرپناه و اشكال طبيعياوليه ساكنان براي زنده ما

كردنـد. تـامين همـين     را تامين مـي  ها آنقرار گيرند، نيازهاي امنيتي  مورداستفادهحفاظ 
 را براي تمام عمـر  ها انساننيازهاي اوليه و يكجانشيني به همراه خاك خوب و مرغوب، 

با خيالي كمابيش آسوده در يك جا نگه داشت. شاخصه اصلي جوامع كشـاورزي كـه در   
شده است، سرپناه يا خانه، زمين و انبار بوده اسـت. انبارهـا همـان     پيدا مياي  هر منطقه

محل ذخيره مازاد توليد و انرژي براي روزهاي آتـي بـود، چـون در زنـدگي كشـاورزي،      
  اشت محصول وجود داشته است. محدوديت زماني براي كاشت و برد

يك جامعه كشاورزي ساده را تصور كنيد با دو نفر جمعيت در روستاي الف. نفـر يـك و   
و به يـك انـدازه محصـولي مثـل گنـدم را توليـد        دارند  نيزماندازه  كي دوبهنفر دو. هر 

كنند. نفر يك در قسمت غربي روستا و نفر دو در قسمت شرقي روستا زمين دارنـد و   مي
كند و محصـول نفـر دو كـه در قسـمت      كنند. يك روز رودخانه طغيان مي كشاورزي مي

برد. نفر دو مقداري از مـازاد توليـدي كـه پيشـتر ذخيـره       شرقي روستا بوده را از بين مي
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 پوشـد  يمهايش را  كند و حاال ديگر چيزي براي خوردن ندارد. كفش كرده را مصرف مي
كنـد كـه    ش آسيبي نديده است. نفر يك قبول مـي رود كه محصول نفر يك مي شيپ بهو 

مقداري گندم از مازاد توليد خود به او بدهد، به شرطي كه سال بعد همين مقدار را به او 
كند، سال بعد نفر دو بـر   بازگرداند و در عوض خطري كه بر سر زندگي و محصولش مي

كنـد. بـر اسـاس     روي زمينش كار كند. نفر دوم از سر اجبار و شكم گرسـنه قبـول مـي   
گيرد و بـا كمـك نفـر دوم     توافق، سال بعد نفر اول مقدار گندمي كه داده بود را پس مي

افتد.  مي همين اتفاق هاي بيشتري را زير كشت ببرد. چند سال بعد، دوباره تواند زمين مي
هـاي   بار در ازاي گندم كه حاال بيشتر از سـال  اما اين .رود مي يكنفر  شيپ به باز نفر دو

خواهد. هر سـال قـدرت تحمـل     هاي نفر دوم را نيز مي قبل مازاد دارد، مقداري از زمين
 دوكه نفـر   شود. تا جايي تر مي سخت دوو براي نفر  تر راحت يكشرايط سخت براي نفر 
كند.  كار مي يكهاي نفر  بر روي زمين وقت تمام صورت بهو  دهد زمينش را از دست مي

هم براي اينكه  كند. نفر دو پيدا مي بيشتري نسبت به نفر دويك قدرت بدين ترتيب نفر 
هـم   ر دو. فرزندان نفيكشود كارمند نفر  در روزهاي بعدي از گرسنگي از بين نرود، مي

كار  يكهاي نفر  شوند و چون زميني براي كشاورزي ندارند پس بر روي زمين بزرگ مي
وري. افـزايش   ر و افـزايش بهـره  توانـايي كشـت بيشـت   كنند. نيروي كار بيشتر، يعني  مي
، بـه  يـك . نفـر  يكوري يعني مازاد توليد بيشتر و اين يعني قدرت بيشتر براي نفر  بهره

تواند توليد بيشتري انجام دهـد و مقـدار مـازاد بيشـتري را در      رسد كه مي اين نتيجه مي
دهـد   هاي ديگري در روستا نمانده اسـت. پـس دسـتور مـي     انبارها ذخيره كند. اما زمين

هاي كشـاورزي كننـد. جمعيـت     جنگل كنار روستا را از بين ببرند و آن را تبديل به زمين
ادامـه پيـدا كنـد، بـه      طور نيهماگر  كند يمفكر  يكروستا در حال افزايش است و نفر 

 هـا  گيرد به روستاي ب حمله كند و زمين شود. پس تصميم مي زودي با كمبود مواجه مي
كند تا مازاد توليد، انرژي، زمين  را نيز بگيرد. پس افرادش را جمع مي ها آن و نيروي كار

  و نيروي كار روستاي ب را مال خود كند. 
اتفاق افتاده اسـت. البتـه    اين يك شماي بسيار ساده از چيزي بوده است كه احتماالً

انـد از جملـه افـراد مـذهبي و      ديگري نيز به ايفاي نقش پرداختـه  در اين بازي افراد
يـات، افـراد   گران. با پيشرفت سيستم و نياز بـه اطالعـات بـراي دريافـت مال     صنعت
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هـاي   ها، ثـروت  هاي كشاورزي، انسان ها اضافه شدند. تمدن ديگري نيز به اين گروه
تـر از اجتماعـات    تـر و پيچيـده   براي ايجاد ساختارهاي بسيار عظيممادي و انرژي را 

جتماعات، بخش اصلي توليد بر عهده افرادي گذشته به كار گرفتند. با پيشرفت اين ا
بردنـد يعنـي كشـاورزان و     شـان مـي   قرار گرفت كه خود كمترين بهره را از توليدات

ها. افراد قدرتمندي كه قدرتشان از مازاد توليد ساير افراد بـه دسـت آمـده بـود،      برده
د ترس، زور هايي داشتند كه با استفاده از ايجا براي حفظ قدرت خود نياز به پشتيبان

در شرايط حسـاس   وبه دست آوردند  ها آني را براي و تهديد، ثروت و مزاياي ديگر
  بتوانند قدرت را در برابر تهديدهاي طبيعي و انساني حفظ كنند.  

راي پخـتن سـفالي   به تكنولوژي تنور براي پخت نان و بعدتر كوره ب ها انسانبا دستيابي 
هايي دست يابند كـه   ها توانستند به كوره بود، انسانگر ساخته  السف-گر كه طبقه صنعت

سازي و تخليص فلزاتي مثل مـس،  تا حدي باال ببرند كه با آن جدا دما را ها آنبتوانند با 
هـاي جديـدي شـد كـه      بب پيـدايش حرفـه  قلع و آهن را انجام دهنـد. همـين امـر سـ    

، ابزار و ظـروف  كردند بلكه در ازاي دريافت محصوالت محصوالت كشاورزي توليد نمي
 تـر  بـزرگ  ،كرد ساختند. به مرور، روستايي كه حاكم يا رئيس جامعه در آن زندگي مي مي

محـل اقامـت و    ،مركز روستاهاي اطـراف  عنوان بهشد و شهرها به وجود آمدند. شهرها 
كشـاورزي و دامـداري داشـتند.    متخصصـي شـد كـه تخصصـي غيـر از       ل افـراد اشتغا

هـايي همچـون روحـاني، سـرباز،      ه وجود آمدن حرفـه شدن مشاغل سبب بتر  تخصصي
بايست كنتـرل   متخصصان بخش اداري و صنعتگران ديگر شد. با اين شرايط، برخي مي

به وجود آمدند. اين امـر   وقت تمامثروت مازاد را در دست بگيرند و بدين ترتيب حاكمان 
بودنـد. وابسـتگي و   اي را ايجاد كرد كه در عين تمايز به هم وابسـته   هاي پيچيده شبكه

پيچيدگي بيشتر جوامع سبب اهميت يافتن بيشتر متخصصان شد. افـزايش ثـروت ايـن    
بزرگ كه نياز بـه مـواد    يوسازها ساختتوانايي ايجاد سپاه، بخش اداري و  ،متخصصان

ها به وجود  اوليه، نيروي كار و انرژي فراوان داشت را فراهم كرد. با اين پيچيدگي دولت
  كردند.   قانون، آموزش و مذهب براي توجيه قدرت خود استفاده ميآمدند كه از 

ه دليل نياز به كسب ثروت ها متمايزتر شد و ب بندي گروه با پيشرفت سيستم اداري، طبقه
هاي سرشماري نفوس، مشاغل و منـابع درآمـدي بـه     هاي پايين جامعه، سيستم از طبقه
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دست آمده همگي سياهه امـوال افـراد   وجود آمد. به اين دليل است كه منابع مكتوب به 
هـاي مختلـف توانسـتند     ها با استفاده از ماليات از گروه مختلف است. بدين ترتيب دولت

انرژي مازادي را به دست آورند كه صرف افزايش جمعيت، پيچيدگي سـاختار، جنـگ و   
  بهبود زندگي ده درصد از نخبگان و متخصصان جامعه كنند. 

اي از دولـت   دادند. مجموعـه  كردند بلكه تنها خدمات ارائه مي نمي ها محصولي توليدي دولت
كه بر اساس قانون  دادند ميهاي ديگر تضمين  يافت ماليات، به كشاورزان و گروهدر قبال در

در ازاي  گيرند. گروه ديگـري نيـز   در برابر دشمنان و خود دولت تحت حمايت دولت قرار مي
  دادند.  خدمات مذهبي ارائه مي ها آنهاي مردم به  دريافت نذورات و قرباني

سال قبل احتماال اولين شهر دنيـا در سـاحل رود فـرات بـا سـامانه اداري پيچيـده و        5500در 
به وجود آمد. در اولـين داسـتان مكتـوب جهـان،      1مديريت دقيق و حساب شده به اسم اوروك

دهنده توانايي و  د در اين شهر نشانگيلگميش پادشاه اوروك بوده است. دو مجموعه عظيم معاب
كه اغلـب بـرده بـوده و بـه دسـت      انيان براي سازماندهي نيروي كاري قدرت پادشاهان و روح

  آوردن منابع ثروت فراوان بوده است. 
شهر و معبد بزرگي در نزديكي شهر شـوش و   2اريشيپاونتاش نايالم، كمي بعدتر پادشاه ا

تـرين مركـز شـهري در     (كـه مهـم   در دشت سوزيانا ساخت كه براي يك مدت شـوش 
را به حاشيه بـرد و مركـز قـدرت اصـلي در فـالت ايـران شـد.         جنوب غربي ايران بود)

يـالم را در  اي از معابد خدايان ا ت كه مجموعهچغازنبيل يك زيگورات پنج طبقه بوده اس
  گرفته است.  مي بر

                                                            
1 Uruk 
2 Untash-Napirisha 
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اي از خدايان بوده و توسط  تصوير بازسازي شده چغازنبيل در خوزستان كه معبدي براي مجموعه

  پادشاه ايالم ساخته شده است. 

بـا  در روش اول، گرفتنـد.   ها براي افزايش قدرت و ثروتشان سه راه را در پيش مي دولت
نگـري   در صورت داشتن آينـده ابع ثروت را تشويق كشاورزي و تجارت، محصوالت و من

قدرت و ثروتي كه نياز داشتند را از افراد  ،زور و تهديد دادند. در موارد ديگر با افزايش مي
آورند. هر پادشاه ضعيفي نيز تعدادي نيـروي انسـاني بـراي     تر جامعه به دست مي ضعيف

مـازاد،  و ثـروت   داري انـرژي اعمال زور داشته است. راه سـوم، در صـورت داشـتن مقـ    
هـاي همسـايه بـوده اسـت.      رسيده است و آن حمله به دولت ترين راه به نظر مي طبيعي

هميشـه در  ها در ميانرودان و فالت ايران، شهرهايي بوده است كه  اساس تشكيل دولت
  اند.   حال جنگ با يكديگر بوده

لسفه شد. ، ايده، مذهب و فها سبب ابداع و انتشار فناوري، كاال ها و تمدن گسترش دولت
هاي ساخت ابزار، كشاورزي، آبياري، كوره و ساخت ابزار  هاي جديد همانند روش فناوري

شـد. راه   مـي  جـا  جابهو ادوات فلزي از طريق تجارت يا جنگ به همراه كاالها و مذاهب 
خوني  يها رگهايي بودند كه همانند  ا به شهرها و روستاهاي ديگر جادهه رسيدن دولت
  كرد.  هاي ديگر را باز مي ها و تمدن ها راه رسيدن به دولت همين جاده رسند. به قلب مي

كشـاورزان بنيـان اقتصـادي دولـت بـراي برقـراري بودنـد. كشـاورزان در         با همه اينها، 
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دادنـد.   هاي باالتر انجام مي اران، بيشترين توليد را براي ردهترين رده به همراه دامد پايين
در طبقات باالتر جايگاه افراد با كمترين توليد و بيشـترين ثـروت قـرار داشـت و شـامل      
ــداوم و     ــاري م ــذهبي همك ــران م ــان و رهب ــود. حاكم ــذهبي ب ــران م ــان و رهب حاكم

را با يكديگر آغاز كردند تا بتوانند قدرت و ثروت به دست آمـده از طبقـات    يمدت يطوالن
اين دو گروه، داستان فروشان بين خود تقسيم كنند.  يزيمآ مسالمت صورت بهتر را  پايين
  ها بودند و جايگاه خود را براي مدتي بسيار طوالني حفظ كردند. تمدن

مناسـب، چنـان    يطـ يمح سـت يزشروع تمدن در خاورميانه به دليل شرايط جغرافيايي و 
آمـده  ي بـه وجـود   هـا  داسـتان تاثيري بر زندگي گذشتگان و آيندگان (ما) گذاشـت كـه   

لگمش، در حماسـه گـي  براي نمونـه   .همچنان در كنار ما و در ذهن و خيال ما قرار دارند
هـا را   رود و داستان طوفان بزرگي كـه تمـام انسـان    مي 1تيمگيلگمش به ديدار اوتاناپيش

هـاي   ايـن سـيل بـا تمـام تخريـب      هرحـال  بـه شنود.  نابود كرد را از بازمانده طوفان مي
تشديد شده باشـد،   ،ها از منابع انسان ازحد شيبسته بر اثر استفاده توان اش كه مي احتمالي

فرصتي را در اختيار سومريان قرار دهد تا بتوانند در سرزمين جديدشـان مسـتقر شـده و    
  قدرت يابند.  

ها در هر كجا  گيري بود. انسان هاي شرقي، جوامعي در حال شكل در همان زمان در سرزمين
 شـدند. احتمـاالً   داد، سـاكن مـي   نشان مي ها آنكه شرايط زندگي روي خوش خودش را به 

شرايط زيستي و اقليمي اين مناطق با شرايط كنوني آن بسيار متفاوت بوده است. در جنـوب  
در  ها آنشرقي ايران، گروهي از مردم تمدني را آغاز كردند كه تا به حال اطالعات زيادي از 

يكي از نظاميان انگليسي  2يتيكلنل . در تالش براي فهميدن بيشتر هستيمدست نداريم اما 
در حال گذر از اين منطقه، به خاطر مواد شبه خاكستري كه ديده  حاضر در ايران دوره قاجار،

هاي جدا  در مكانماند.  گذارد و اين اسم بر روي آن باقي مي بود، اسم آن را شهر سوخته مي
هاي  هاي ديگري نيز كار خود را شروع كردند. جيرفت، تپه سيلك، ميمند، تمدن هم تمدناز 

  اند.  رد ديگر كه هنوز در دل خاك نهفتهشمالي ايران و بسياري موا
تـر   تصوير ما از گذشته تيـره  تر حركت كنيم، اطالعات و متعاقباً هر چه در زمان به عقب

                                                            
1 Utanapishtim  
2 Charles Edward Yate 
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هـاي   . كـاوش رفـت پـيش  تـوان   مـي گردد تا جـايي كـه تنهـا بـا حـدس و گمـان        مي
هاي تاريك داشته است امـا   كمك شايان توجهي در روشن كردن قسمت يشناس باستان

دانيم. بـراي همـين چشـم باسـتان شناسـان در       همچنان چيزهاي فراواني است كه نمي
مانده باشـد و روزي از   يجا بهدرون خاك است كه شايد قسمتي از تاريخ در قلب خاك 

  دل خاك بيرون آورده شود.  
توانسـتند شـخص يـا     ها مـي  انسان يا گروهي از انسان يك چطورحاال سوال اينجا است كه 

 هـا  آنگروه ديگري را مجاب كنند كه حاصل زحمات خود را بدون درگيري و زور در اختيـار  
نامعلوم همراه با اميدواري از بهتـر  اي  اين سوال ترس است. ترس از آينده قرار دهند؟ جواب

هاي  ها و آئين ها پيش در ميان داستان شدن يا حداقل ثابت ماندن شرايط. اين ترس از مدت
تري  نشين كشاورز دولتمند به ابزار قدرتمندتر و وسيعان نفوذ كرده بود اما انسان يكجاگذشتگ
  خدايان. كرد: يانداز دست

  آفرينش خدايان  
هـاي   اني ديگر خـود جـدا شـويم و بـه گونـه     شد تا ما از اجداد حيو جهش ژنتيكي باعث

اختالفـات باعـث    كـه  مختلف ديگر تقسيم شويم. جهش ژنتيكي تا جايي ادامه پيدا كرد
شـيميايي و ژنتيكـي، يـك     فيزيكي،برتري در برخي از امور شوند. در ميان اين تغييرات 

حـاال  توانسـتيم تجسـم كنـيم.     خردمنـد  انسـان  عنـوان  بـه تغيير ديگر نيز ايجاد شد. ما 
هـا نيـز شـروع شـدند.      آن را بسازيم. از اينجا داستان ،توانستيم بدون ديدن يك چيز مي

ها براي هر چيـزي كـه    ها مايه حيات، بقا و گسترش زندگي بشري شدند. انسان داستان
ها به مرور  توانستند دليلي پيدا كنند، تجسم كردند و داستاني ساختند كه اين داستان نمي

هـاي   ها به جاي جايگزيني با داسـتان  زمان به اسطوره تبديل شدند. اما برخي از داستان
يافتند و به مرور تبديل به واقعيت  وپر باله اسطوره، گسترش داده شدند، ديگر و تبديل ب

دانستن وجود يـك قـدرت برتـر تاثيرگـذار در      بود. يانها، خدا شدند. يكي از اين داستان
زبردسـت فـراهم    يگوهـا  داستانها، شرايط را براي افراد با تخيل باالتر و  انسان زندگي

  كرد تا بتوانند يك ايده قدرتمند براي مردم به ارمغان بياورند.  
و تنها زاييده ذهـن   كيبي بودند كه وجود خارجي نداشتهخدايان در ابتدا موجوداتي تر
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نداشتند و بيشتر شبيه به داستان بودنـد. امـا   ها بود. در ابتدا نيز كاركرد خدايي  انسان
 يعـ يرطبيغهاي طبيعـي و   يان كاركرد پيدا كرده و به پديدهيك جايي در تاريخ، خدا

هـاي   انساني يافتند يـا توانسـتند ويژگـي   قالبي شكل و متصل شدند و در اين راه يا 
 هـا،  اسـتان در خـالل د  انساني را به دست آورند. خدايان، توانايي اين را داشـتند كـه  

را خلق كنند، گياهان و جـانوران و كـوه و دريـا را     ها انسانجهان را به وجود آورند، 
سـاخت يـا از    ، خدايان ديگري را از هـيچ مـي  يا اول بسازند. گاهي يك خداي بزرگ

گذشـت، خـدايان بيشـتر شـبيه      كرد. هر چه بيشـتر مـي   قسمتي از خودش توليد مي
اما هميشـه همـراه بـا     فرد منحصربههاي  از توانايي اي شدند، با مجموعه ها مي انسان

مردنـد، برخـي    ها، كـار دسـت خـدايان داد. برخـي مـي      محدوديت. شباهت به انسان
شـدند و برخـي    كردند، برخـي دوبـاره زنـده مـي     كردند، برخي خيانت مي شورش مي

 دادند. برخي از خدايان، توانايي كنتـرل حيـات و طبيعـت را    قدرتشان را از دست مي
توانست درياها را كنترل كند، خـدايي، خـداي بـاد بـود، ديگـري       داشتند. خدايي مي

خورشيد و گرما بود. در ميان خدايان بعضي مرد و برخي زن بودند. خـدايان از آنجـا   
هايشان را نيز ذره ذره كسب كردند. اما در همه اين  كه به مرور بزرگ شدند، ويژگي

ها و اتفاقات مرتبط با خدايان در كنـار ديگـر    برنامهنيز بخشي از  ها انسانها،  داستان
خواستند با موجودات و البتـه   توانستند هر كاري مي موجودات بودند. پس خدايان مي

خـود سـاخته، حالـت     ياد گرفته بودند در برابـر خـدايان   ها نيز بكنند. انسان ها انسان
در برابـر خـدايان   هـا،   بـا ايـن حـال، قهرمانـان داسـتان     پايين دست را حفظ كننـد.  

آورند. گـيلگمش، هركـول،    را به دست مي ها آنهاي  ايستادند يا قسمتي از قدرت مي
  مينوتار، جمشيد، اسكندر و هزاران قهرمان داستاني ديگر.  

نيـز از قـدرت    هـا  آنساخت و كنترل خدايان در دست افراد باالي جامعه قرار داشـت و  
 ،حاكمـان خيـالي  يـا  خـدايان  كردند.  به نفع خود استفاده مي انيگو داستان ييسرا داستان

پادشاه براي كنترل مردم زير دستش نياز داشت ابزاري براي اجراي قوانين و نظم بودند. 
ها است اما هـم   في كند كه اگرچه شبيه ساير انسانمعر يا گونه بهها خود را  تا در داستان

  مشروعيتش و هم قدرتش را از قدرتي باالتر كسب كرده است. 
هاي جسماني خـاص،   ماجراها بود. انسان، بدون ويژگي ترس بازيگر موثري در تمام
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 مراتـب  بـه مانـد. امـا تـرس بـدون درك آن      رحم زنده مـي  بي بايست در طبيعت مي
ابـزاري بـراي توجيـه تـرس     رسيد. پس خـدايان   تر به نظر مي تر و كشنده وحشتناك

هـا بـر روي هـم انباشـته شـدند و       شدند. مرور زمان معجزه خود را رو كرد. داسـتان 
 يهاي اجتماع به نسل ديگر انتقال يافتند. گروهشدند و از يك نسل  تر بزرگخدايان 
، خـدايان بـا هـم بـه تبـادل      نـاخواه  خـواه هـاي   شـد و در ارتبـاط   تـر  بزرگها  انسان
هـا   قوم پيروز ويژگي اند و خدايننابود شو ندتوانست تر مي ضعيف اياناختند. خدپرد مي

يلـي بـراي پيـروزي يـا     د. خـدايان دل نـ را از آن خـود كن  ان ديگـر هاي خداي و قدرت
را انتخـاب كردنـد، از تـالش مـردم بـراي خـود قربـاني        شكست شدند، پادشـاهان  

خيـالي ديگـر واقعـي    برداشتند و در فكر و جان مردم نفوذ كردنـد. حـاال موجـودات    
فرستادند. برخي براي  شدند بال را بر روي سر آدميزاديان مي بودند. وقتي ناراحت مي

كردنـد.   ها محافظت مـي  كشيدند و برخي از انسان و جهان نقشه مي ها انساننابودي 
مردنـد تـا خـداي     ها مي انداخت. و انسان ها جنگ به راه مي خدايي ديگر ميان انسان

مسـئوليت اجـراي آخـرين سـفر      يانعد از مرگ متولد شود. اين خـدا مرگ و جهان ب
هـا بميرنـد لـذت     از اينكه انسان احتماالً و ندها بر روي زمين را به عهده داشت انسان

  د.  ندبر فراوان مي
بايسـت بـراي حفـظ جايگـاه      نبود. خدايان، مـي  ها انسانفقط بين خدايان و  ها جنگاما 

ها كه خدايان را خلق كـرده بودنـد، گـاهي بـه هـر       انسانكردند.  خودشان نيز تالش مي
بـه   ييچندخدادادند.  ساختند و خدايانشان را تغيير مي دليلي، خدايان يا خداي ديگري مي

خوب كمك  يها قدرتبه همراه  به ثنويت رسيد. يك خداي خوب ها انسانمرور توسط 
ش. هر دو قدرتمنـد امـا   ا بد كمك كننده يها قدرتد به همراه اش و يك خداي ب كننده

و بعـد بـه دو خـدايي     ييچندخـدا ، بـه  ييگرا عتيطببعد از  ها انساندر تضاد با يكديگر. 
بودنـد كـه   رسيدند. در ايران باستان اهورامزدا و اهريمن دو خداي خوب و بـد قدرتمنـد   

هنـوز  هايي از حقيقت ارائه شده بـود كـه    با اين حال، نشانهاند.  هميشه با هم درگير بوده
ها بـراي   قدرت پذيرش كامل آن وجود نداشت و آن حضور خداوند قادري بود كه انسان

  هايي را خلق كرده بودند.   رسيدن به آن مقصود، چنين داستان
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  اختالط داستاني
نياز داشتند تـا بـا گـذر زمـان درك      ها انسان، قدرت برتري وجود داشت كه هااينهمه با 

و  هـا  آنكردند تا قدرت برتري كه وجود  خود استفاده ميها از قدرت تجسم  كنند. انسان
هاي طبيعي از آن ايجاد شده بود را بهتر به تصوير بكشند. قدرت برتري كـه   ساير المان

اديان ابراهيمي با نمايندگاني از طرف خدا توانستند ذره ذره توصيف كنند. اما با گذشـت  
ان قـديمي جـاي خـود را در ميـان     شدند و يـك داسـت   مي جا جابهها  زمان گاهي داستان

  كرد.   ها و اعتقادات باز مي وزشمآ
 سـاز  دسـت كـه خـدايان    طور همانروند اختالط داستاني آهسته اما پيوسته ادامه داشت. 

بـه مـرور بـا     يا ايـزد  كردند و يك الهه مي جا جابههاي خود را با يكديگر  انساني داستان
هـايي نيـز از ميـان     كـرد، داسـتان   ديگر مـي هاي قومي  اسمي جديد خود را وارد داستان

شدند. اديان ابراهيمي، شكلي منسـجم و   هاي جديد مي هاي قديمي، وارد قسمت داستان
و داسـتان فروشـان    انيسـرا  داستانخيرخواهانه داشتند، اما از آنجا كه به مرور در اختيار 

هاي اصـلي   حفظ ايدهاما بعدتر، خط و نگارش به شدند.  مختلط مي ، گاهاًگرفتند قرار مي
  كمك فراوان كرد. 

هـا قـرار داد! او    را در اختيار انساناي كه آتش  ا به خاطر داريد؟ تايتان يا الههداستان پرومته ر
، 1براي اين كارش محكوم شد تا هر روز جگرش در باالي يك كـوه خـورده شـود. زئـوس    

هـا را تنبيـه كنـد. پـس بـه       خواست انسان خداي خدايان يوناني از اين امر ناراحت بود و مي
دستور داد تا موجود جديدي ايجاد كند و هر يك از خـدايان قسـمتي از قـدرت     2هفائستوس

گذاشـتند و زئـوس او را بـه بـرادر      3اسم اين موجود جديـد را پانـدورا  خود را به او اهدا كنند. 
دل نه صد  و يك شدهپيشكش كرد. اپيمتئوس از زيبايي پاندورا متعجب  4پرومته، اپيمتئوس

شـود و اولـين زن بـر روي زمـين پـا       شود. راه رسيدن پاندورا به زمين باز مي دل عاشق مي
و خوشي بر روي  يخوب بهيعني مردان تحت حمايت پرومته  ها انسانگذارد. تا پيش از آن  مي

                                                            
1 Zeus 
2 Hephaestus 
3 Pandora 
4 Epimetheus 
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اي (جعبـه) بـه دور از دسـت     هـا در كـوزه   چون همه باليا و بيماري ،كردند زمين زندگي مي
. بـدين ترتيـب همـه    كند و در آن را باز مي كردهها جمع شده بود. پاندورا كوزه را پيدا  انسان

  دچار آن شدند.  ها انسانها از آن بيرون آمدند و  ها و نگراني مشكالت، بيماري
نشات گرفتـه   تر يميقدهاي  از جايي در ميان داستان كه آنهمين داستان و مشابهات فراوان 

كردند به مرور جاي خود را باز كرد. اما  ابراهيمي كه اين ديدگاه را نكوهش مي در اديان ،بود
ها را از بعد از انقالب كشـاورزي پيگيـري كـرد. خـدايان اوليـه       شايد بتوان منشا اين داستان

پـس در   ،ساخت بشر زنان بودند. زنان قدرت و دانش شناخت گياهـان و كشـاورزي داشـتند   
لي زن بودند. سيستم مادر شاهي در ابتداي انقالب كشاورزي و جوامع كشاورزي، خدايان اص

ين قدرت دارد. اما با يادگيري كشاورزي توسط مردان بـر  مهاي مختلف نيز نشان از ه تمدن
نيز تغيير كرد. تا جايي كه جايگاه اصلي براي خدايان  ها آسمانجايگاه خدايان در  ،روي زمين

هـا بـا ورود بـه     قـرار گرفتنـد. همـين داسـتان     هـا  آن و زنان در كنـار  در نظر گرفته شد مرد
يا  از بهشت عامل اصلي زن آدمهايي را به وجود آورد كه در سقوط  هاي ديگر، داستان بخش
  بوده است. او بوده است كه مرد را در اين بيراهه كشاند.  حوا

بـراي   يينمـا  قـدرت شان، درگير مـاجراجويي و   در ايالم باستان هم خدايان از زمان آفرينش
كرد. در ابتدا مكان برتر مربوط به يك  مداوم تغيير مي صورت بهيكديگر بودند و جايگاهشان 

ن صـدا  هايي مثل مادر شايسته همه خدايان، الهه بزرگ و مادر خـدايا  الهه بوده است و با نام
ا كـرده و  ها بـه مـرور تنـزل پيـد     آدميان بر روي زمين، جايگاه الههشده است. همگام با  مي

هميشه ثابـت نبـوده و    ها يگاهخدايان مرد يا ايزدها رده اول را از آن خود كردند. البته اين جا
انـد، امـا در ايـن     اي در بين مـردم داشـته   ه ويژههميشه جايگا 1ريشا هاي مهم مثل كري الهه

 عنوان بهكردند.  صورت هم از الهه بزرگ و مادر خدايان به همسر خدايان ديگر تقليل پيدا مي
  ها و خداي خدايان شد.  خداي آسمان ،2ريشا تبديل به همسر هومبان كرينمونه 

ها، نيمي از جامعه به زير سايه نيمي ديگـر رفتنـد. بـراي نيمـه برتـر نيـز        با اين داستان
ختيـار بگيـرد. ايـن كـار را     هايي الزم بود كه گروهي خاص قـدرت همـه را در ا   داستان
و  به ديگـران تحميـل كردنـد    انيسرا داستانها و  كمك داستان ن و روحانيان بهپادشاها

    بردند. ها آنشترين استفاده را از بي
                                                            
1 Kiririsha 
2 Humban 
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ــود   ــته نبــ ــرخ فرشــ ــدون فــ   فريــ
  و ز عنبـــر سرشـــته نبـــود مشـــكز 

  

  يكــوييبــه داد و دهــش يافــت ايــن ن
  ن تــوييتــو داد و دهــش كــن، فريــدو

  

  فردوسي
  

ها تبديل شدند  با انقالب كشاورزي، زمين و آب به دو منبع اصلي و حياتي زندگي انسان
رفت. همچنان تالش بـراي حفـظ منـابع موجـود و      و به همين جهت ارزش هر دو باال

اي بود. با اين حال تغيير در ساختار  هاي هر گروه و جامعه كسب منابع جديد جزو اولويت
و  مراتـب  سلسـله را با خـود بـه ارمغـان آورده بـود.      يتر بزرگو سبك زندگي، تغييرات 

ـ        شغل د. تجـارت  هاي جديـد از دل انقـالب كشـاورزي و يكجانشـيني سـر بـرون آوردن
هاي جديدي پيدا شـد   تر شدند. تكنولوژي تر و كشنده عظيم ها جنگگسترش پيدا كرد و 

كـردن   تـر  بـزرگ رنگ فلز به خود بگيـرد. پادشـاهان تـالش خـود را بـراي       زيچ همهتا 
هـا كمـك    هـاي مختلـف بـه انسـان     دادنـد، خـدايان در جبهـه    هاي خود انجام مي زمين

اي  ها بيشتر شدند و هر گروه مجموعـه  ايستادند. داستان كردند و در برابر يكديگر مي يم
ها را دستخوش تغييـرات   داستان ،ها جنگآورد. نتيجه  هاي خود را به وجود مي از داستان

انداختنـد. طبيعـت جايگـاه     هاي خون به راه مي ، جويجنگ با پيشتازي انكرد. خداي مي
شـد. انسـان    ميداد و تنها به منبعي براي بقا، جنگ و نابودي تبديل  خود را از دست مي

هـاي خـود را بـر روي     شد. پادشاهان اولين سفرنامه خردمند به انسان جنگجو تبديل مي
ي براي تاجگـذار  زيچ همهكردند.  نوشتند و تصويري سازي مي و الواح مي ها ديوارها، كوه

هـاي   اين زمان جهان هر روز امپراطوري بود. از ها آماده انسان و آغاز انقالب امپراطوري
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  ديد.   را به خود مي يتر بزرگ
بايـد در خاطرمـان باشـد ايـن اسـت كـه بسـياري از         اي كـه در ايـن بخـش مـي     نكته

و بـدي   يخـوب  بـه هاي ما درباره گذشتگان بر اساس معيارهاي كنوني ما نسـبت   قضاوت
كه هر رفتاري بدون در نظر گرفتن معيارهاي مقطعـي، درسـتي و غلطـي     هرچنداست، 

شـدند   ها معيار قضاوت خوبي و بدي مي اما در اين ميان داستانمشخصي خواهد داشت. 
خـود جـذب    يسـو  بهها را  انسان ،زتريانگ جانيهو  تر بزرگهاي جديد،  و هر روز داستان

  د.ندكر مي

  پادشاه، فرزند خدايان، سايه خدا
هـايي   گفته شد كه پادشاهان، روحانيان و گروه خواص براي دستيابي و حفظ قدرت، داسـتان 

گوهـا بـه گـوش و مغـز مـردم فـرو        و داسـتان  انيسرا داستاند با كمك به روز و مطبوع خو
. پادشـاهان و روحانيـان   هاي گذشـته بـوده اسـت    كه تا حدودي مطابق با داستان كردند مي

ها، به دسـت   و قدرتمندترين داستان فروشان عصر خود بودند. پاداش اين داستان نيتر بزرگ
فرزند خـدايان   عنوان بهبود. پادشاه با معرفي خود  مردمآوردن قدرت، ثروت و امنيت در برابر 

ار اشتباه پادشاه در برابـر  آورد كه اگر كسي به دليل رفت نماينده خدايان، قدرتي به دست مييا 
خواستند  گرفت كه مي كه در برابر خداياني قرار مي ،اد، نه در برابر يك انسان ديگرايست او مي
ها سبب ايجاد مشـروعيت و حـق بـراي     نستند او را در قدرت نگه دارند. اين داستانتوا و مي

ن، اي خود را به شكل كيت هاي اسطوره نشد. مفاهيمي كه در ايران باستان و داستا پادشاه مي
  د. نده سايه خدا نشان ميفره ايزدي و 

مرتـب   صـورت  بـه بودنـد و   يينمـا  قـدرت كه خدايان در بين خودشان درگير  طور نيهم
هـا بـه    لااز نتيجـه جـد   يرسان اطالعشد، خدايان براي  مي جا جابهشان با يكديگر  جايگاه

مردم ساكن بر روي زمين، نياز به يك واسطه داشـتند و ايـن واسـطه كسـي نبـود جـز       
عنصر اساسي نظام حكومتي ايالم، در هم آميختگي آن با مفهومي بـه نـام فـره    پادشاه. 

شد. بر اساس اين مفهوم پادشاه خود  ايزدي بود كه در تمدن ايالم به آن كيتن گفته مي
را نماينده خدايان، سايه خدايان بر سر رعيت، خداي زميني، طلسم محافظ امپراطـوري،  

دانست و به همين دليل اجازه داشت هر كس كه  قدرت مجازات كننده و رهبر مردم مي
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ديـد،   زد و يا قصد اقدامي داشت به هر صورتي كـه صـالح مـي    حرفي بر خالف اين مي
مجازات كند و مخلوق بنده خـدا را از زنـدگي سـاقط كنـد. بعـد از مـرگ هـم خـدايان         

كردند. در يك سند قضـايي دربـاره مجـازات     خودشان بر حساب فرد خاطي رسيدگي مي
آمده است كه فرد خاطي بايد وارد آب شود و خداي رودخانـه، شـازي، جمجمـه او را در    
گرداب خود تكه تكه كند و از قلمروي ايزد و شاه بيرون انداخته شود. بعد از همـه ايـن   
ماجراها، روح توسط دو ايزد ايشني كـاراب و الگمـال بـه دنيـاي مردگـان و بـه پـيش        

داي بـزرگ، خـداي حـامي پايتخـت، قاضـي      (خداي محـافظ شـوش، خـ    1اينشوشيناك
شود تـا ايـن خـدا در     مردگان، خداي دنياي مردگان، خداي قلمرو سايه و غيره) برده مي

  مورد روح تازه درگذشته قضاوت كند.  
نشان داده شده است. هـر چنـد كـه     يخوب بههاي شاهنامه  فره ايزدي هم كه در داستان

و هر پادشاهي در زمان پيـروزي ايـن معجـون    اين فره ايزدي نمود بيروني نداشته است 
قدرت را با خود همراه دارد و گاهي بر اثر شكست يـا غـرور يـا خطـايي ديگـر آن را از      

دهد. جمشيد جم چنان فره ايزدي قدرتمندي داشت كه طي سه مرحلـه آن را   دست مي
ور خـود  از دست داد و ايزد مهر، فريدون و گشتاسب پهلوان آن را گرفتند. جمشيد با غـر 

خطاي بزرگي انجام داد و خودش را اهورامزدا معرفي كرد. پس در طي سه مرحلـه فـره   
ايزدي به شكل مرغ از بدن او خارج شد و بدون اين فره ايزدي، ضحاك مار به دوش او 
را شكست داد. ايرج، منوچهر، سياوش، كيخسرو، اردشير بابكان، بهـرام گـور و بسـياري    

  شده از طريق فريدون) را به دست آوردند.  ديگر هم اين فره (منتقل 
شود. هر پادشاهي كه منطقه جديدي را به قلمرو خـود   ختم نمي جا نيهماما ماجرا به 
هـاي ديگـر در قلمروهـاي     مشروعيتش را به زور يا به روش ستيبا يمكرد  اضافه مي

يكـي از فرزنـدان    عنوان بهها انتساب خود  جديد هم به اجرا بگذارد. يكي از اين روش
خدايان بود. كمبوجيه با تصرف مصر، براي ايجاد مقبوليت و مشروعيت در بين مردم، 

و  3، رع2وروس، حـ از روش فراعنه پيشين پيروي كرد. او خود را فرزند خدايان مصري

                                                            
1 Inshushinak 
2 Horus 
3 Ra 
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داد كه من يكي از خود  معرفي كرد و بدين ترتيب اين پيغام را به مردم مي 1اوزيريس
شما هستم و در صورت مخالفت، نه با من، كه با خدايان خودتان درگير خواهيد شـد.  

هاي بعـدي   در داستاننبود و كاهنان مصري  زيآم تيموفقالبته كه اين داستان چندان 
را كشت و دست آخر خود او هم به  2او را متخاصمي جلوه دادند كه گاو مقدس آپيس

بعد اسكندر مقدوني همين راه را دوباره رفت  صدسالته شد. اما چند طلسم آپيس كش
و اين بار موفق شد تا مقبوليت همگاني را به دست آورد. او خودش را فرزنـد خـدايان   
مصري و منجي مصـر معرفـي كـرد و اگرچـه مـدت پادشـاهي كوتـاهي داشـت امـا          

  مقبوليتش را حفظ كرد. 

  
كند  داستان هرودوت، كمبوجيه با خنجر خود گاو آپيس را زخمي ميكمبوجيه و گاو آپيس. بر اساس 

شود و هنگام عزيمت به  ميرد. در آخر كمبوجيه گرفتار طلسم آپيس مي و بعد از چند روز، گاو مي
  شود. ايران با همان خنجر و به همان شكل كشته مي

براي خود اسـتفاده   زهايآو دستهاي بعد هم پادشاه و روحانيان از اين  ها و هزاره در سده
                                                            
1 Osiris  
2 Apis 
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كردند، اما  كردند تا جايي كه پادشاهان قاجار خود را سايه خدا بر سر مردم معرفي مي مي
حكومـت پهلـوي نيـز خـود را     محبت، عقالنيت و تفكر در برابـر مـردم.   اي  دريغ از ذره

هاي بزرگي همچون هخامنشيان و ساسـانيان عرضـه    ادامه دهنده راه پادشاهي عنوان به
 ،تا بتواند با اين كار مقبوليت و مشروعيت بـاالتري كسـب كنـد. اگرچـه نتيجـه     كند  مي

  نبود.   ها آنمطلوب 

  روياي امپراطوري
گردآورنده، تعداد افراد يك گروه كمتر از حدي بودنـد كـه بخواهنـد    - هاي شكارچي در گروه

يك امپراطوري تشكيل دهند. از طرف ديگر، رئيس گروه بيشـتر بـه فكـر تـامين نيازهـاي      
حياتي گروه بوده است و نه تشكيل يك گروه بزرگ از افراد براي حكمراني بر يـك منطقـه   

به زنده ماندن در طبيعت خشمگين، دليل ديگري بـوده  نياز  برحسب ييجا جابهخاص. تداوم 
حكمراني بوده است. است كه براي تاسيس يك امپراطوري نياز به يك پايگاه يا مركز براي 

 توانـد شـرايط ظـاهراً    گذرد، تا بشر بتواند تصميم بگيرد در يك جا نشسـتن مـي   ها مي هزاره
االي سرشان داشته باشند تا در مواقـع  تري را براي آنان فراهم كند، يا حداقل سقفي ب راحت

 هـا  آنناماليمات طبيعت بتوانند در زير آن پناه بگيرند و محيطي جدا براي خود ايجاد نمايند. 
ياد گرفتند كشاورزي كنند و براي كشاورزي نياز به يك بنيان اوليه داشتند. اين بنيـان اوليـه   

بـود. آب و   بشر بود. زيربناي بعدي آب زمين بود. زمين، عامل جدا كننده به همراه مرز براي
  اي بود كه به كشاورزي ختم شد.  زمين و انسان، مجموعه

باز تصور كنيد، اگر انسان بر روي زمين نبود، كره زمين در حال حاضر چگونه بود؟ كمي 
شـروع بـه    بـود، ها را تصاحب كردند و هر جـا آب   زمين ،ها تصورش سخت است. انسان

بخشـي از طبيعـت، بـا شـرايط محيطـي       عنـوان  بهكشاورزي كردند. پيش از آن، انسان 
ست و با بهبود شرايط، كاسته ا مثل خود ميده، در شرايط سخت از ميزان توليدسازگار ش

ر معناي خاصي نداشته اسـت.  كرده است. نيروي كا هاي بيشتري از خود تكثير مي نسخه
همان بقـا   ر كنار يكديگر و در حال حركت براي يك هدف كهد ها انساناي از  مجموعه

تـر و   بعـد از انقـالب كشـاورزي، مسـير سـخت     . اما انسان اند كرده يمبوده است، تالش 
را براي خود انتخاب كرد. كار بر روي زمين، نيازمند تالش فـراوان، بـراي    يتر پرزحمت
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به نيروي كـار   ازين پساست.  زمين، كاشت، مراقبت، برداشت و ذخيره داشته يساز آماده
ي ور توانست بهره شده است. نيروي كار جوان و قدرتمند، مي احساس مي شدت بهبيشتر 

افـزوده   تعدادشاننشين شده شروع به گسترش كردند و بر را باال ببرد. جوامع تازه يكجا
هـايي   اد را در خود جـاي دادنـد و مجموعـه   به مرور، تعداد بيشتري را افر هايي شد. گروه

وابسـته بـه    شدت بهنشين، د. توزيع اين جوامع ابتدايي يكجادهكده مانند را تشكيل دادن
هايي با شـرايط مناسـب، جوامـع مختلـف تشـكيل و       اين، در مكانزمين و آب بود. بنابر

شدند. مثالي واضح براي اين موضوع، جلگه خوزستان در جنـوب غربـي ايـران     تر بزرگ
قديم، به دليل موقعيت و امكانات مناسب، شرايط مناسـبي  هاي  است. خوزستان از زمان

شـده و تالقـي    تـر  بـزرگ براي تشكيل جوامع ابتدايي داشته است. به مرور، اين جوامع 
با يكديگر همانند يك سكوي پرتاب، بـراي گسـترش ناگهـاني، ادغـام دو جامعـه       ها آن

  بوده است.  تر بزرگكوچك و تشكيل يك جامعه 
منـابع سـبب   اال به كاال، روابط زناشويي و گاهي جنگ براي كسب تجارت و معاوضه ك

توانسـت نقطـه قـوت و يـا      هاي مختلف شد. اندازه گروه، مـي  ايجاد اصطكاك بين گروه
رهبـر يـا ريـيس همـه      عنـوان  بـه  بايسـت شخصـي   عامل نابودي جامعه باشد. پس مي

در  بخـش  تحكاماسـ يـك   عنـوان  بـه شد تا بتواند خـود   تر، انتخاب مي هاي كوچك گروه
سازمان جامعه عمل كند. در صورت كارايي فرد يا گـروه حـاكم، قـدرت جامعـه بيشـتر      

در  شـهرها  دولـت هـا و   شدن داشت. بدين گونـه اولـين تمـدن    تر بزرگشد و توانايي  مي
ها وارد فالت ايـران   ها، آريايي هالل حاصلخيز از دل خاك سر بر آوردند. در همان زمان

توجـه   واردان تـازه با يكديگر بودند و به  يينما قدرتمختلف درگير  يشهرها دولتشدند. 
 ،هـاي جديـد   سـرزمين در بود تـا   ها آنخاصي نداشتند. اين بهترين فرصت ممكن براي 

يالم، آشور، بابل، سومر و اورارتـو،  هاي ا پيدا كنند. پشت درگيري تمدن جايي براي خود
  هايي را از آن خود كردند.   د و قسمتي ديگر پناه گرفتنها و گروه ها پارسمادها، 

شـدند تـا فضـا را بـه      ينينش عقبمجبور به  ،ها از مركز اصلي خود كه انشان بود يالميا
 نيتـر  بـزرگ بدهند كه قرار بود در كمتر از دويست سال بعـد بـه    يوارد تازهگروه جديد 

هـاي   قدرت منطقه تبديل شوند. اما پيش از اين سقوط، گروه ديگري بود كه در قسـمت 
  پيدا كرده بود.   ها جنگ بازار آشفتهتر راه خود را در ميان  شمالي



 جهان   فصل پنجم/ شاه

 

79

، فرصت مناسبي بود تا گروه ديگري 1يالم توسط آشوربانيپالبا از بين رفتن امپراطوري ا
به اسم مادها قدرت را ذره ذره در دست بگيرد و براي يك سده يكي از بازيگران اصـلي  

دنـد كـه وارد منطقـه شـده و بـا      اي بو ي آريـايي هـا  مادها كه يكي از گروهمنطقه باشد. 
دنـد و  رهاي بومي آميزش داشتند، به مرور برتري نژادي و سياسي را از آن خـود ك  گروه

آوردنـد. مادهـا از نتيجـه و عاقبـت     يـالم را بـه دسـت    هاي امپراطـوري ا  بيشتر قسمت
آشـور در همسـايگي،    طلب قدرتها درس گرفتند و فهميدند كه با وجود حكومت  يالميا

توانند احساس امنيت كنند. اما مادها از كجا پيدايشـان شـد و قـدرت پيـدا كردنـد؟       نمي
هميشه هم پيـروز   با همسايگان خود درگير بودند و اصوالً مداوم و شديد طور بهآشوريان 

آنـان   مانـان يپ همآشور حكومت اورارتو قرار داشت كه مادهاي آريايي  شرق. در ها جنگ
شود و روساي مـاد را بـه نشـانه     در جنگ پيروز مي 2بودند. آشور با پادشاهي سارگن دوم

كند. در ميان اين  در سوريه كنوني تبعيد مي 3هزي و براي تحقير دشمن به شهر حماپيرو
اولـين فرصـت    بعد از به دست آوردنروساي ماد شخصي به نام دياكو حضور داشته كه 

هـاي   كند. درگيري آشور بـا حكومـت   و اين بار افرادي را به دور خود جمع مي كردهفرار 
مادهـا، از  ديگر همسايه مانع از توجه به ايـن قـدرت رو بـه رشـد شـد. پادشـاه بعـدي        

اي بـه دسـت نيـاورد تـا      د و به آشور حمله كرد امـا پيـروزي  هاي پدر استفاده كر تالش
همچنان خطر آشور قدرتمند را احساس كنند. در اين جنگ آشور از سـكاها نيـز كمـك    

ها آمده است كه مادها بعـد از   گرفت و براي مدتي سكاها بر ماد مسلط شدند. در داستان
را مست كـرده و كشـتند    ها آنا به يك مهماني دعوت كرده، شكست، بزرگان سكايي ر

تا دوباره آزادي خود را به دست بياورند. پادشاه بعدي امـا بعـد از يكبـار تـالش نـاموفق      
توانـد از پـس ايـن دشـمن طـوالني و       نمي ييتنها بهبراي از بين بردن آشور فهميد كه 

ـ   بود نميقدرتمند كه حاال امپراطوري بزرگشان از درون پوسيده  ار پادشـاهي  شود. ايـن ب
آيد و بـا اتحـاد ايـن دو گـروه بـراي هميشـه آشـور بـه تـاريخ           بابل به كمك مادها مي

  پيوندد.   مي

                                                            
1 Ashurbanipal 
2 Sargon II 
3 Hama 
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چهارمين و آخرين پادشاه مـاد، روش متفـاوتي را نسـبت بـه پيشـينيان خـود در پـيش        
شـود كـه    هاي تاريخي شخصي ظالم و سفاك توصيف مي در داستان 1گيرد. آستياگ مي

شود. با ايـن حـال در يـك مـورد بـا       اش مي رفتارش سبب از بين رفتن پادشاهي همين
همسـايه غربـي خـود،    كند تا  تالش مي شود. آستياگ مجدداً پادشاهان پيشين همراه مي

 لهيوس بهپيوند دوستي بين حاكمان  هماد و ليدي يها جنگرا به دست آورد. نتيجه  2هليدي
ن هرودوت، پادشـاه شـبي   با آستياگ است. اما بر اساس داستا هازدواج دختر پادشاه ليدي

اش را از بين خواهد برد. براي همين دخترش  بيند كه نوه او پادشاهي اي مي خواب آشفته
تـا قـدرتي بـراي     آورد يدرم كه تحت تسلط مادها بودند، يكي از اشراف پارسعقد را به 

شود تا پادشاه دختـر   يگري سبب مينابودي وي پيدا نكند. پيش از تولد كودك، خواب د
 3رپـاگ ها آيد او را به دسـت وزيـر   ازگرداند. وقتي نوزاد به دنيا ميحامله خود را از پارس ب

هـاي   سپارند تا كودك را از بين ببرد. هارپاگ اين وظيفه را بر عهده يكـي از رعيـت   مي
جاي فرزند  گذارد. رعيت داستان، همان روز كودكي مرده نصيبش شده بود پس خود مي

كند و براي نشانه جنازه كودك ديگر را به وزير نشـان   مرده خود را با شاهزاده عوض مي
گيـرد و   هاي كودكانه، پسر رعيت نقش پادشـاه را مـي   دهد. چندين سال بعد در بازي مي

زنـد. خبـر بـه گـوش      را با چوب مي زادگان اشراففرزند يكي از  ،براي مجازات نافرماني
شـود. كـار از كـار     و با ديدن پسر رعيت از پشت پرده ماجرا با خبـر مـي   رسد پادشاه مي

دهد با آن  كشد و دستور مي ش ميپدر  نافرماني يتالف به، پسر وزير را گذشته بود. پادشاه
آورنـد و   وزير باقيمانـده بـدن فرزنـدش را مـي    براي  ،غذايي براي وزير بپزند. بعد از غذا
 نـام  شـود. پسـر رعيـت كـه حـاال      نسبت به شـاه مـي  همين كار سبب كينه عميق وزير 

گـردد تـا بـه زودي بتوانـد سـكان       اند به پيش خانواده برمي كوروش دوم را بر او گذاشته
  هدايت قوم پارس را برعهده بگيرد.  

هرودوت هر چند كه در تالش بوده است داستاني تاريخي نقل كند اما جذابيت داسـتان  
ده است. به هر حال امپراطـوري مادهـا بـا    يرس ه نظر ميتر ب ش مهمهمراه با تخيل، براي

                                                            
1 Astyages 
2 Lydia 
3 Harpagus 
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طوالني با قدرت گرفتن شخص ديگري از مهـاجرين آريـايي رو    چندان نهدوره حكومت 
د را در انشـان و بـر   به افول گذاشت. كوروش از ميان قوم پارس كه مركز پادشاهي خـو 

سـترش حكومـت خـود    هاي پادشاهي ايالميان بنا نهاده بودند، شروع به گ روي بازمانده
هـاي مغلـوب    نحوه برخورد با حكومت ،در مورد كوروش توجه قابلكند. نكته جالب و  مي

هاي بعدي بود. هر چند كـه كـوروش نيـز در پـي      اه امپراطوريخود است و اين چراغ ر
كرد، با اين حـال نحـوه برخـورد     هاي ديگر حمله مي روياي امپراطوري خود به حكومت

تـوان بـدون نـابود     ا تسليم شدگان اين موضوع را نشان داد كـه مـي  وي با بازماندگان ي
كردن همه يا قسمتي از يـك حكومـت بـر آنـان حكمرانـي كـرد. ديوانيـان و سيسـتم         

يونانيـان   كه يطور بهكامل حفظ شد.  طور بهبروكراسي مادي بعد از شكست مادها عمال 
و تنهـا تغييـر رخ داده در    كردند كه هخامنشيان همان مادها هسـتند  ها تصور مي تا سال

قلمرو تغيير پادشاه بوده است. به هر دليل كوروش با اسـتيال بـر هـر شـهر و حكومـت      
ي مختلـف قـرار   هـا  كرد و فرقـي بـين گـروه    جديدي خود را پادشاه آنان نيز قلمداد مي

داد. او لقب شاه شاهان را براي خود برگزيد و در تـالش بـود تمـام مـردم را تحـت       نمي
  پرچم واحد گرد هم آورد.   لقاي يك

با شروع امپراطوري كوروش، بر روي زيربناي امپراطوري ماد، فصل جديـدي از رويـاي   
امپراطوري آغاز شد. كوروش، امپراطوري هخامنشيان را بنيان گذاشـت و بـه آهسـتگي    

ها كرد. كوروش نيز در كنـار رفتـار متفـاوتش     شروع به پيشروي به سمت ساير سرزمين
مروهاي جديد همچنان عطـش فراوانـي بـراي گسـترش قلمروهـاي خـود       نسبت به قل

كامـل   طـور  بهپادشاهي او تقريبا  زمان مدتداشت، چيزي شبيه به تمام پادشاهان ديگر. 
هاي گاه و بيگاه و دفـاع از   مپراطوري و همچنين خواباندن شورشبه جنگ و گسترش ا

و ليديه، سوداي فتح بابـل   مرزهاي شرقي و غربي خود گذشت. كوروش با فتح هگمتانه
كند. فتح شهري كه نامش را در تاريخ جاودانه خواهد كرد. كوروش به سـمت   را آغاز مي

كنـد. مـردم و    بابـل را از آن خـود مـي    ،كشد و بدون جنـگ و خـونريزي   بابل لشكر مي
مانند و پادشاهي بابل به پسر بـزرگ كـوروش،    خداي شهر در امان مي 1كاهنان مردوك

اند، به اورشـليم بازگردانـده    ي كه در بابل به اسارت گرفته شدهرسد. يهوديان ميكمبوجيه 
                                                            
1 Marduk 
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برند. بازسازي معبـد   شوند و با خود دستور كوروش براي بازسازي معبد سليمان را مي مي
شود تا پادشاه بزرگ بعدي، داريوش آن را پي بگيرد و  رها مي كاره مهينبا مرگ كوروش 

 ريپـذ  امكـان حال، هيچ جنگي حتي بدون خونريزي بـدون سـفر   به اتمام برساند. با اين 
ي بابل حركت كردند و هماننـد سـاير   ها نبوده است. كوروش و لشكرش به سمت دروازه

ها در جنـگ چيـزي جـز مصـرف از طبيعـت انجـام        به منابع نياز داشتند. انسان ها جنگ
  دادند.   نمي

اي را بـازي كـرده    قـش عمـده  شناسـيم، ن  كوروش در گذاشتن پي دنيايي كه اكنون مي
هـا، مـردم و    د با قلمروهاي جديد به همراه قوماست. تساهل و تسامح كوروش در برخور

را در پـيش روي پادشـاهان بعـدي قـرار داد.      يمـدت  يطوالنمذاهب متنوع آن نقشه راه 
 نظام بهمانده از كوروش در بابل، جدا از مسائل سياسي و مشروعيت بخشي  جا بهاستوانه 

ها در برقراري حكومتي بدون تبعيض است.  پادشاهي خود، نشان دهنده توانايي حكومت
هـا و   انسـان  يبنـد  گـروه موضوعي كه هر چند در ظاهر ممكن است اما در واقعيـت بـا   

 ينـوع  بـه ها همچنان در تاريخ چند هزار ساله بشر حلقه مفقوده بشريت اسـت.   حكومت
هاي مضـحك و   ، به بهانهتاكنونمدن در بشريت ترخ داده از آغاز  يها جنگقسمتي از 

قومي، مليتي و مذهبي و البته هميشه براي كسب منافع،  يها تفاوتنابخردانه تبعيض و 
  ثروت و منابع اتفاق افتاده است. 

  شاه جهان، انسان
كرده است. به مرور يـاد   هميشه انسان در برابر طبيعت و تغييرات آن احساس ضعف مي

هاي جديـد بـراي سـازگاري ايجـاد      شود يا روش جا جابهگرفت كه در برابر اين تغييرات 
تماعـات بـزرگ بـر پايـه     ايجـاد اج  ،هاي ابداعي انسـان  نوآوري نيتر بزرگكند. يكي از 

شد.  ها مي و تفكراتي بود كه سبب همبستگي جمعي بين انسان ، باورهاها ساخت اسطوره
ها باور كردند كه طبيعـت   كرد. انسان ايند نيز از شرايط تكامل تدريجي پيروي مياين فر
). بعد به اين نتيجـه رسـيدند هـر كـدام از عناصـر      است (طبيعتاً زهايچ همه كننده كنترل

 جيتدر بهشود. اين موجودات  طبيعت، موجودي قدرتمند است كه به اين شكل نمايان مي
ـ ز، هـا  آسـمان ردند كـه در  شكل انساني براي خود انتخاب ك و در معابدشـان در   نيرزمي
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 بـه ايـن نتيجـه   جديد كردند. اين موجودات  خود زندگي مي يا نيمه انساني شكل انساني
اند و پشت اين تصميم و اقدامشان معنا و هدفي وجـود   انسان را آفريده ها آنرسيدند كه 

پس وظيفه او اسـت كـه    داشته است. وقتي دليلي براي حضور انسان وجود داشته باشد،
هـا   شود كه مكان زنـدگي انسـان   به دنبال آن بگردد. اين جستجو به اين نتيجه ختم مي

شـان را در پـي بقـا يـا نـابودي       اي از زنـدگي  جهان است و خدايان قسمت عمـده مركز 
ها و خدايان جديد، معاني جديدتري نيز پديدار شدند.  . با پيدايش ديناند گذاشتهها  انسان
  است.  شده خلقن موجودي بوده كه تمام اين جهان به خاطر او انسا

ـ     ها اين داستان بـراي وجـود و    يبه انسان چيزي را عرضه كردند كـه نيـاز داشـت. دليل
 هـا  آنها به اين نتيجه رسيدند كـه   انسان ها، داستانبراي استفاده. با استفاده از  اي اجازه

(تا حدودي شبيه بـه خـودش يـا     موجودات خاصي هستند كه يك نظام پيچيده قدرتمند
را براي رسيدن به هدف خاصي خلـق كـرده اسـت.     ها آن، شبيه به خودي كه آرزو دارد)

بدين ترتيب انسان تبديل به اشرف مخلوقـات شـد. اشـرف مخلوقـات اجـازه و قـدرت       
مادامي كـه حـق نظـام پيچيـده قدرتمنـد را      استفاده از هر مكان و انجام هر كاري را تا 

خواهند از طبيعت و از  كه مي هرچقدرتوانستند  ها حاال مي كرد، داشت. انسان پرداخت مي
دهم. در ايـن ميـان تنهـا الزم بـود      توانم پس انجام مي ها برداشت كنند. مي باقي انسان

انون جديـدي بگذارنـد.   سبيل خدايان را چرب كند تا كار او را ناديده بگيرند و يا حتي قـ 
كردند و عالوه بر طال و  ها، روستاها، شهرها و كشورهاي اطراف حمله مي به قبيله ها آن

هاي سياسـي و   آوردند. ساختن پايگاه ديگر را نيز با خود به غنيمت مي هاي ثروت، انسان
داشـت.  تـر نيـاز    مذهبي مثل قصرها و معابد، به مواد اوليه فراوان و نيروي كـار فـراوان  

هـاي ديگـر و    هـايي بـود كـه از مكـان     اسـتفاده از انسـان   ،تـرين راه  ترين و ارزان راحت
كـه بـه هـر     هـا  آنهاي ديگر، كه جزو گروه ما نبودند، آورده شده بودند. اين گروه  گروه

مختلـف ديگـر    يهـا  يبنـد  دستهشود، به دليل  تر بزرگتر و يا  توانست كوچك دليلي مي
توانستند در گروهي قرار گيرند كه با حيوانات، زمين و اشـيا تفـاوتي    شبيه ما نبودند و مي

  شوند.   يبند طبقهنداشته باشند و جزو مايملك 
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  شعري در زبان فارسي از سعدي شيرازي وجود دارد به اين مفهوم:
ــد  ــاد و مــه و خورشــيد و فلــك در كارن ــر و ب   اب

  مخـوري  غفلـت  بـه تا تـو نـاني بـه كـف آري و     
  

توسط انسـان   ها اين داستاناز باور به دست آمده از اي  توان نمونه را مياين تكه از شعر 
دهي به زندگي، جبران كمبودهاي زندگي، از براي معنا را ها اين داستان ها دانست. انسان
به حقيقت يكـي   ها اين داستانها و پيدا كردن منشا خود استفاده كردند.  بين بردن ترس

ها انـرژي و   كه توانسته براي قرن اند و در اختيار بشر بوده رتمند ساختاز ابزار مفيد و قد
انگيزه الزم را براي اجتماع و پيشرفت در اختيـار او قـرار دهـد. مشـكل از جـايي آغـاز       

  كنند.   اعتماد مي رييتغ قابلبيش از يك باور ساده  هايشان داستانبه  ها انسانشود كه  مي
و بـاور   اعتقـادات و پسين خود سعي كند تا توانست همانند پادشاهان پيشين  كوروش مي

خود را به افراد ديگر تحميل كند. اما با انجام ندادن اين كار بود كـه توانسـت مرزهـاي    
كشور خود را حفظ كند و حداقل منابع و افراد كمتري را در جنگ از بـين ببـرد. بـا ايـن     

روحانيـان بـود.    حال كوروش ويژگي ديگري نيز داشت و آن تساهل در برابر مذهبيان و
كاري كه كمبوجيه در مصر به اميد اصـالح سـاختار اقتصـادي انجـام نـداد و دشـمنان       
فراواني براي خود از ميان كاهنان و روحانياني درست كرد كه جيره و مقرري معابدشـان  
را قطع كرده بود. كوروش بدون در نظر گرفتن دين و اعتقـاداتش، بـه توانـايي داسـتان     

ايمان داشت و از همين امر براي پيشبرد اهداف خود استفاده كـرد. بـا   فروشي روحانيان 
تـر بـه روش    همين ايده بود كه توانست بابل را تصرف كند. اشـكانيان روشـي نزديـك   

خود وارد جنگ نشدند.  روميهاي ديني با همسايه  روش را در پيش گرفتند و به بهانهكو
ايـران و جهـان در    ،هر چند گويا هميشه دليلي براي جنگ پيدا خواهد شد. با همه اينها

آستانه تحولي عميق قرار داشت كـه معـادالت جـاري آن و بخشـي از جهـان را بـراي       
شـده و در جسـتجوي بهشـت     مسـلمان  تـازه هاي بعد تغييـر داد و آن ورود اعـراب    قرن

  گمشده بود.  
اعتقاد داشتند كه ديني كه پيامبر اسالم براي آنان بـه   يدرست به شده مسلمان تازهب اعرا

ها اسـت. بـا ايـن     ترين ايده دين و داراي ارزشمندترين و حقيقيترين  ارمغان آورده كامل
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ش گرفتنـد كـه   هـاي ديگـري را در پـي    روش قدرت يافتن گاهاً محض بهنيز  ها آنحال 
در مسير رسيدن بـه قـدرت از    ها آنطلبانه اسالم نداشت.  حهاي صل چندان نشاني از ايده

تر كننـد.   و مشروعيت خود را بيشتر و گستردهكردند تا قدرت  فرزندان پيامبر استفاده مي
ها، مردم و معتقدان را با خود همـراه   ترين انسان با ادعاي رساندن قدرت به دست مصلح

عباسيان با همين ايده و داسـتان  بردند.  را از بين مي ها آنكردند اما در اولين فرصت  مي
هاي پيامبر اسـالم را   به قدرت رسيدن، نواده محض بهتوانستند بر امويان پيروز شوند اما 

براي آغاز ايـن پادشـاهي    ها آن دهنده ياريرساندند. ابومسلم خراساني نيز كه  به قتل مي
  ديد شد.جديد بود، بالفاصله قرباني حفظ قدرت امراي ج

مشـغول بودنـد.    شـدت  بـه هـا   هـا و حكومـت   هاي تغيير پادشـاهي  در دوره انيگو داستان
هايشان  ها و نابرابري شد و ظلم ديده گرفته ميهاي حكومت پيشين نا دستاوردها و تالش

مسـير تـاريخ و وقـايع را تغييـر      ،هـا  شد. بدين ترتيب داستان نمايي ميگچندين برابر بزر
  كردند. را در مسير مطلوب گروهي خاص با خود همراه ميدادند و مردم  مي

  ها فصل مشترك داستان
داشـتند (و دارنـد) كـه در آن،    هـا، فصـل مشـتركي را در خـود      داسـتان  ،با همـه اينهـا  

كـه   وفلـك  چـرخ هماننـد يـك    وجـود داشـته اسـت.    ها آنو  مابندي هميشگي  تقسيم
به زمين نزديـك   ها آنهايش در حال چرخش هستند و هر چند وقت يكبار يكي از  واگن
رود اما همگي حول يك محور در چـرخش هسـتند و همـه     شود و بعد دوباره باال مي مي

هـا نيـز هماننـد     ذهن انسـان  وپرداخته ساختههاي  سازند. داستان را مي وفلك چرخبا هم 
كنـد. در   را بـه سـطح زمـين نزديـك مـي      يك كل هر بـار واگنـي   عنوان به وفلك چرخ
به  ها آنگروه مبدا داستان است كه در آن داستان،  ما، ها آنو  ماهميشگي  يبند ميتقس

و  يبنـد  ميتقسـ متفاوت هستند. همانند دانشمندان كـه بـراي    ماداليل مختلف با گروه 
 هـاي مختلـف تمركـز    هـاي گـروه   هـا و شـباهت   نامگذاري هر جنس يا گروه بر تفـاوت 

ها و  ها نيز مسير مشابهي را پي گرفتند. با اين تفاوت كه بررسي شباهت كنند، داستان مي
توانسـت در   مـي  مـا توانست متفـاوت باشـد. گـروه     ها بسته به هدف و نتيجه مي تفاوت

ها، تمام مردان يا زنان، تمام مـردم يـك    داستان تمام موجودات روي زمين، تمام انسان
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محله و اعضـاي يـك گـروه اقتصـادي، سياسـي، جنسـي،       كشور، مردم يك شهر، يك 
  بود.   ما جز بههاي ديگر  شامل تمام گزينه ها آنباشد و گروه  نژادي، سني يا ديني

توانسـته نشـات    مـي  جـا  نيهمنبردهاي احتمالي بين انسان خردمند و انسان نئاندرتال از 
هـا و منـابع    تالش براي تصـاحب زمـين   بگيرد كه دليل آن نه اين تفاوت، بلكه احتماالً

 يهـا  يكشـ  نسلصليبي،  يها جنگبين ايران و روم،  يها جنگگروه مقابل بوده است. 
اي ديگـر منشـايي    هاي تاريخي و اسطوره جهاني و همه داستان يها جنگقرن بيستم، 

  كننده داشته و دارند.  هاي جدا در ميان داستان
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  تواننـد عصـيان كننـد    انـد، نمـي   تا آگاه نشـده 
  تواننـد آگـاه شـوند.    و تا عصيان نكننـد، نمـي  

  

  1اورولجورج 
  

، ها رسيديم. اين فصل مشـترك  در بخش آخر فصل قبل به فصل مشترك همه داستان
تـوان   كند. به جـرات مـي   ها جدا مي است كه يك گروه را از ساير گروه  بندي همان طبقه

در توان در اين فصل مشترك جسـتجو كـرد.    ها و فجايع تاريخي را مي گفت تمام جنگ
وجـود   مـا اي يا چيزي بـراي جـدا شـدن از     گروهي، گونهها، هميشه  بسياري از داستان

ي قـراردادي يـا ذاتـي از    ها سري ويژگي گروهي است كه بر اساس يك ماداشته است. 
با اين حال ايـن فصـل مشـترك    شوند.  جدا مي ،ندگوي مي ها آنها كه به آن،  باقي گروه

و  مراتـب  سلسـله مفاهيم ديگري نيز براي عرضه به جوامع انساني داشته است از جملـه  
طبقات اجتماعي، سرزمين موعود، نژاد برتر، تبعيض و مواردي ديگر كه در مواقـع لـزوم   

  شود.   يمدليل و توجيه بسياري از اشتباهات انساني 
هاي تاريخي بـراي   اند و در قالب داستان خ ثبت شدههايي كه جايي در تاري كشي به نسل

هاي فراواني بـراي   توانيم استدالل نگاهي بيندازيد. در حال حاضر ما مي ،اند ما بازگو شده
تـوانيم وقتـي در بخـش     توجيه (يا بيان علت) يك كشتار يا تجاوز تـاريخي بيـابيم. مـي   

دشمن نسبت دهيم يا اگر گري ذاتي  ه ماجرا هستيم آن را به خوي وحشيشكست خورد
تـاريخي و داليـل برهـه حسـاس      يها نهيزم شيپوز هستيم، كلي مسائل و در طرف پير

و يا همه تقصيرات را بـه گـردن يـك نفـر      كنوني بياوريم تا توجيهي بر اشتباهات باشد
  .  بياندازيم

                                                            
1 George Orwell 



 داستان فروش

 

90

بياييد با چند مثال شروع كنيم. ايران و يونان و بعدتر ايران و روم براي نزديـك بـه نهصـد    
اي بودند كه نتيجه آن در نهايت به شكست هـر دو گـروه    فرسايشي يها جنگسال درگير 

به دست اعراب مسلمان انجاميد. البته يكي زودتر محو شد (ايران) و ديگري توانست مدت 
در هـا   تـوانيم بـا قمـار آتنـي     شرقي، بيزانس). براي پيدا كردن دليل ميبيشتري بماند (روم 

تحريك قلمروي مرزي هخامنشيان براي شورش شروع كنـيم. داريـوش بعـد از خـاموش     
رسد كه بايد درس بزرگي به همسايه خود بدهـد و   كردن شعله اعتراضات به اين نتيجه مي

كنـد. ايرانيـان    طرف ادامه پيدا مـي شود كه با شكست هر دو  آغاز مي ييها جنگمجموعه 
هـا در   ها، يعني اسپارت به جاي جنگ مستقيم از رقيب آتني كشند و بعد آتن را به آتش مي
بنـداز و   تفرقـه پيشتر از همه اين هخامنشيان بودنـد كـه پـروژه    كنند.  جنگ پشتيباني مي

درگيري آتـن  را اجرا كردند، اما آتش اين جنگ دامن خودشان را نيز گرفت.  حكومت كن
بـراي   كشـاند كـه تـا قبـل از آن فرصـتي      و اسپارت قدرت ديگـري را بـه معـادالت مـي    

آيد و آتن و اسپارت و مصـر و ايـران را    ها. اسكندر مقدوني مي نداشتند، مقدوني اندام عرض
ايرانـي و يونـاني    يهـا  فرهنـگ ميرد. البته اين وسط تالشي هم براي ادغام  گيرد و مي مي
شود. اسـكندر در عـوض آتـن،     اين هدف هم فراموش مي زودهنگامشمرگ  كند اما با مي

وه قسمتي از طرف ديگـر را  سوزاند. حاال هر دو گر تخت جمشيد را در يك شب مستي مي
  !رسد؟ ابداً اند، اما آيا جنگ به پايان مي آتش زده

افتند. ارمنستان  هر دو گروه دوباره به جان هم مي شوند و مي مرز هماشكانيان با روميان 
گيرد يا بهتر است بگوييم بهانه مناقشه. ايرانيـان   مورد مناقشه هر دو امپراطوري قرار مي

گذارنـد.   ها مـي  دن روميچندان به نگارش تاريخ عالقه نداشتند پس اين وظيفه را به گر
بـريم.   هـا پـي مـي    بـه ميـزان تفـاوت    ها آنهاي  سازي ها و داستان نگاري از خالل تاريخ

كردنـد. تـاريخ بـه     شرقي خود را اگرچه قدرتمند اما متفاوت معرفي مي هيهمساها  ميرو
رسد كه دين را هم وارد معادالت متفاوت سـاز خـود    آيد و نوبت به ساسانيان مي جلو مي

شـود.   گيرند و دين رسمي كشور رسما اعـالم مـي   كنند. روحانيان زرتشتي قدرت مي مي
ال تبديل به عامل نفوذي دشـمن  شدند حا وطنان حساب مي افرادي كه تا ديروز جزو هم

جنـگ بـين   . ها بودند كه مسـيحي شـده بودنـد    ، چون در طرف مقابل اين رومياند شده
  كند.   ساسانيان و روم شرقي ادامه پيدا مي
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شود كـه   از پادشاه روم منوط به اين مي زيخسروپرودر شاهنامه قسمتي از كمك خواهي 
خونخواهي ايرج (پسـر فريـدون) را رهـا كننـد. در آن داسـتان پسـران       ايرانيان ماجراي 

 كشند و از آن پس دليل ايرانيان براي مبارزه بـا روميـان   فريدون، سلم و تور، ايرج را مي
شـود. اگرچـه    خونخواهي از ايرج است كه به دسـت بـرادران كشـته مـي     (نوادگان سلم)
يم، اما بخشي از منابع شـاهنامه، خـداي   اي در زمينه خونخواهي ايرج ندار مشابه تاريخي

شـده   هايي بوده است كه توسط سيستم پادشاهي ساسانيان در بين مردم تبليغ مي نامك
كرده است. اين موارد در پشت خود حرفي  نيز اشاره مي يموارداست و احتماال به چنين 

(روميـان)   هـا  آن ايرانيـان) بـا   عنـوان  بهكنند و آن اين است كه ما (در اينجا  را بازگو مي
ما بهتر هستيم. پس در نتيجه با توجه به برتري ما، الزم اسـت   متفاوت هستيم و طبيعتاً

  را از بين ببريم.   ها آنبجنگيم، پيروز شويم و  ها آنكه با 
هايي رخ داده و ادامه پيدا كرده است كـه   قريب به نهصد سال جنگ با مجموعه داستان

هـاي مختلـف برتـري     ستند و بنا به منشا داسـتان، گـروه  ها از يكديگر متفاوت ه انسان
هاي ديگري ادامه  با طرف ها جنگاي براي پيروزي دارند. در ادامه ماجراها نيز اين  ذاتي

گيرنـد و امپراطـوري خـود را بيشـتر از پـيش       كند. مسلمانان جاي ايرانيان را مي پيدا مي
اشتباه، خونخواري و زشتي مـتهم   دهند. هر دو گروه، گروه ديگر را به كفر، گسترش مي

باز كنند  ها آندرهاي سعادت را به روي  ها آندانند تا با شكست  كنند و حق خود مي مي
خـتم   اي صـليبي  يهـا  جنگو وظيفه خود را به سرانجام برسانند. نتيجه اين تفكرات به 

  شود كه مسلمان نشنود، كافر نبيند.   مي
هـاي خـود را نشـان     ك نشانههمين فصل مشتر در همه موارد كوچك و بزرگ ديگر باز

خـوانيم،   هاي سينمايي مي لمهاي تاريخي يا في آن را در قالب داستان دهد و ما فجايع مي
  كنيم.   بينيم و باور مي مي

  طبقات اجتماعي
انـد. بـا    شـده  زائيده انقالب كشاورزي محسوب مي اصوالً مراتب سلسلهطبقه اجتماعي و 

ـ  اين حال بر اساس  هـاي جـانوري بـه مـا      تـرين گونـه   كمطالعه ساختار اجتمـاعي نزدي
هـا و   ها، گوريل هاي ديگر مثل شامپانزه هاي مشابه در نخستي توانيم دريابيم كه مدل مي
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ام گرد نيـز بـراي حفـظ جوامـع خـود نظـ       هاي دوره ها نيز وجود داشته است. انسان گبي
انـد.   گذاشـته  جـا  بـه براي ما  ها آنيز از اند و شواهدي ن خاص خود را داشته مراتب سلسله

، فرهنگي و سياسي بـراي  هايي براي باور ساخته بودند و مراسم مذهبي نيز داستان ها آن
اي كـه مـا در حـال حاضـر مشـاهده       ، ساختارهاي اجتمـاعي اند. با همه اينها خود داشته

انقالب كشاورزي پس از هاي  تغييرات و تكامل خود را در دورهكنيم، بيشترين ميزان  مي
  اند.   تجربه كرده

مك كند. امـا  ها و برقراري جوامع ك جمعيت انسانانقالب كشاورزي توانست به افزايش 
 ،اي بود كـه بـا ايـن افـزايش     هديدي براي انسجام گروه يا جامعهاين افزايش جمعيت ت

هـاي مختلفـي    داد. پـس جامعـه بـه گـروه     توانايي كنترل و هدايت گروه را از دست مي
اجتمـاعي   بندي، طبقات تقسيم هاي مختلف بتوانند بنا بر شاخص شد كه گروه تقسيم مي

نظاميان در گـروه   كردند. مثالً ها با يكديگر تداخالتي نيز پيدا مي را به وجود آورند. گروه
بنـدي كلـي بـر اسـاس      چند طبقه يطوركل بهگرفتند.  مردم تحت امر پادشاه نيز قرار مي

ن و شامل طبقه حـاكم، روحانيـان، نظاميـان، صـنعتگرا     ،ه وجود آمدپيشه و شغل افراد ب
  شدند.   ها با يكديگر تركيب يا جدا مي كشاورزان. بنا بر اقتضاء، گروه

. او بـود كـه   شـود  ها باز هم از جمشـيد آغـاز مـي    ها در داستان بندي نمونه اين طبقه
ا ياد بگيرنـد  كار خود رطبقات اجتماعي را به وجود آورد و به هر گروه دستور داد كه 

بندي اجتماعي مطلق سبب ايجاد اسـتبداد   بقهها دخالت نكنند. ط و در كار ساير گروه
نيـز ادامـه    بعـدازآن شود. چيزي كه در دوران پيش از اسالم آغاز و  رار آن ميمو است

بقـاي حكومـت و نظـم ايجـاد شـده را تضـمين        ،هـا  پيدا كرد. مجموعه اين داستان
كاست يا نظام اجتماعي در جامعـه هنـد اسـت     ،بندي مشابه اين طبقهنمونه كرد.  مي

نظـام   نيا 1كه تشابهات بسياري با نظام اجتماعي تعريف شده در ايران داشته است.
يـا طبقـه روحانيـان و     2هـا  شود: بـرهمن  ج طبقه را شامل ميپن يطوركل بهاجتماعي 

يــا طبقــه شــاهزادگان و جنگجويــان، وايشــياها يــا طبقــه  3دانشــمندان، كشــاترياها

                                                            
1 Vaishyas 
2 Brahmins 
3 Khsatriyas 
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 2هـا  يا طبقه كارگران و در نهايت داليت 1دارهارگانان، صنعتگران و كشاورزان، شوباز
شوند و طبقه نجـس يـا پسـت محسـوب      بندي نمي ها طبقه كه در هيچ يك از گروه

  .  شوند مشخص ميناپذير  شوند كه با عنوان افراد لمس مي

  
  گيرند. هاي اصلي قرار مي بندي عمالً بيرون از گروه ها در اين تقسيم يا كاست در هند. داليت يبند طبقهنظام 

از بـين   گـاه  چيهـ انـد امـا    شـده  تـر  رنگ كمتماعي با گذشت زمان اگرچه اين طبقات اج
بندي  توان تقسيم اند. در جوامع كنوني مي به اشكال مختلف خود را نشان دادهاند و  نرفته

كنندگان صنعتي و كشاورزي و داران، توليد و سياستمداران، روحانيان، سرمايهطبقه حاكم 
بندي جهان بـه كشـورهاي جهـان     ياري از جوامع مشاهده كرد. تقسيمكارگران را در بس

سـعه يافتـه، در حـال    واول و سوم، كشورهاي بلوك غرب و بلوك شرق و كشـورهاي ت 
بنـدي متفـاوت    ها اما با معيارهاي تقسيم ها و داستان ايده سعه و توسعه نيافته از همينتو

                                                            
1 Shudras 
2 Dalits 
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داد تا با حمله به يـك   ها به برخي كشورها اجازه مي بندي اند. همين تقسيم به وجود آمده
را غارت كنند و دست آخر با اين ادعـا كـه پيشـرفت، نظـم،      ها آنكشور و قلمرو، منابع 

  ايم، به كارهاي خود ادامه دهند.   وردها براي مردم بومي به همراه آقانون و سعادت ر
هـا در پـس ذهنمـان مـا را وادار      تر، در نظر گرفتن همين داستان در يك مقياس كوچك

هــاي طبقــات بــاالتر! وارد كنــيم. در  كــه بخــواهيم فرزنــدمان را در مدرســهكنــد  مــي
هاي مرتبط با فقر و هوش افراد مطرح بود (و هنـوز هـم هسـت) كـه      بحث ،هايي دوران

 كـه  يدرحالكرد اينكه فردي ثروتمند است نشان از هوش و توانايي ذاتي او دارد  دعا ميا
د در اين جايگاه هسـتند.  هاي خو شرايط بلكه به دليل عدم توانايي افراد فقير نه به خاطر

شد كـه   ها وجود دارد. پيشتر عنوان مي بندي ها و تقسيم اي در پس اين داستان جبر ساده
 تواند و حق دارد تا طبقه اجتماعي خود را تغيير دهد. مثالً خاص نمي فردي در يك طبقه
تواند به طبقه روحانيان وارد شود.  تواند پادشاه شود يا يك صنعتگر نمي يك جنگجو نمي

در شاهنامه هم يكي از داليل عدم صالحيت بهرام چوبين براي پادشاهي ايران، همـين  
بلكه از طبقه جنگاوران است. بعدتر هم گفتـه   امر است كه نه از طبقه اشراف و حاكمان

د خواهند مانـد و  ، توانايي يا نژاد خود هميشه ثروتمنكه ثروتمندان به دليل هوش شد يم
ايده روياي آمريكايي نيز ين داليل جايگاه بهتري به دست نخواهند آورد. مبه هفقرا نيز 

  ها سر بيرون آورد.   جايي در مقابل همين داستان

  رنژاد برت

. برتـري  برتـري هاي طبقات اجتماعي، يك مفهوم خاص خـود را نشـان داد:    از داستان
ها بر اساس آن انجام شده اسـت نيـاز    بندي صي كه تقسيمفردي يا گروهي به داليل خا

جامعه قرار گيرد تـا از بـروز    موردقبولها داشته است كه چنان  از داستاناي  به مجموعه
  نظمي و تهديدي جلوگيري كند.  بي هرگونه مخالفت، آشوب،

هايي براي يكـديگر   نشستند چه داستان ها كه دور آتش مي اينكه ده هزار سال پيش انسان
هـايي پـس از آغـاز     هاي ما به زمـان  دانيم و همه دانسته چيزي نمي كردند طبيعتاً بازگو مي

تكـاملي خـود را   ا نيـز سـير   ه شود اما با اين حال اگر قبول كنيم داستان نگارش محدود مي
هـاي متـاخرتر وجـود خواهـد      هـاي دور در داسـتان   هايي از داستان اند، پس جلوه طي كرده
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ها نيز بر اساس نيـاز جامعـه و    داشت. با اين حال با گذشت زمان و پيشرفت جوامع، داستان
يـا   هـايي از افـراد برگزيـده كـه قـدرت      داسـتان ملزومات زماني تغييـر پيـدا كـرده اسـت.     

اند. افرادي كه كيتن، فره ايزدي، فر پادشـاهي،   بوده ها آنمافوق بشري در كنار  هايي قدرت
را به نـژاد برتـر    ها آناند كه  گري داشتهخون آريايي، خون پادشاهي و بسياري چيزهاي دي

  كند.   تبديل مي
رد كـه  گيـ  ها نشـات مـي   چند سال اخير نيز از همين داستان ماجراهاي ژن خوب در اين

هاي خوب نه ژن بلكه شرايط و امكانـات خـوب و مناسـب     اين موفقيت ژن البته داليل
رات از توان فهميد كه بيشتر اختراعات، ابداعات و تغييـ  با نگاهي به تاريخ ميبوده است. 

شـدند.   تـر محسـوب مـي    هـاي مرفـه   آمدند كه جزو بخـش  قسمتي از جامعه به جود مي
مربوط به ژن و نـژاد و طبقـه اجتمـاعي    داليلي براي آن ذكر كرد كه توان  مي يسادگ به

ها را برداشـته   نباشد. ثروت و فراغت دو دليل اصلي اين اقدامات بودند. ثروت محدوديت
شود كه زمان و انرژي الزم براي رسـيدن بـه اختراعـات،     و خود سبب ايجاد فراغتي مي
  كند.   ابداعات و تغييرات را فراهم مي

نشـات   هـا  آنو  مـا بنـدي   ها در تقسيم مشترك داستان با اين حال نژاد برتر از همان فصل
هـا   جامعه و از بين بردن عناصر نامطلوب از همين داسـتان  نژادي بهها براي  . تالشرديگ يم

كردن دختـران امـري طبيعـي بـه نظـر       گور به زندهگيرد. در اعراب پيش از اسالم،  نشات مي
شـدند كـه آن هـم از     گرفتـه مـي   تـر در نظـر   اي پسـت  طبقـه  عنوان بهرسيد چون زنان  مي

گرفته است. هنوز هم  زده گذشتگان در باب خلقت و پس از آن نشات مي هاي جنسي داستان
در بسياري از كشورها و اقوام (و تا چند وقت قبل در ايران خودمان) به دنيا آوردن يك دختر 

ه اسـت  هايي كه پشـت ايـن تفكـر و اعتقـاد نبـود      شده است. چه داستان ننگ محسوب مي
  (نگاهي دوباره به داستان پرومته بيندازيد). 

  نژادي به
مـورد   را مطرح كرد و در مقاطعي بسـيار  آن 2اي است كه فرانسيس گالتون فلسفه 1نژادي به

                                                            
1 eugenic 
2 Francis Galton 
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 ،نـژادي  اي پشت آن قرار داشت. هدف بـه  اي كه داستان طوالني استقبال قرار گرفت. فلسفه
كرد بايد از  انتخابي بود كه گالتون عنوان مي صورت بهاصالح، پرورش و گسترش نژاد انسان 

  كاران جلوگيري شود.  ديوانگان، كم استعدادها و جنايت آوري و ازدواج نسل
بـراي   هـا  آننات و اصالح نـژاد  سازي گياهان و حيوا روش براي اهلي ها پيشتر از اين انسان
ـ و بـه هاي متمادي هم  قرنبرداري و توليد بيشتر استفاده كرده بودند. در طي  بهره بعـد از   ژهي

تالش دانشمندان براي فهم برخـي از مفـاهيم از جملـه بيمـاري، پيـري و شـر و        ،رنسانس
اي را مطرح كرد كه چرا اصالح نژاد را بـر روي   كنجكاوي براي پيدا كردن علت چيزها، ايده

بازي  ي ديد كه هوستوان در رفتار پادشاهان اين موضوع را هميشه مي ها انجام ندهيم. انسان
هاي حاصل در مضامين وراثت  البته پيشرفت كردند. خود را با ادامه خون پادشاهي توجيه مي

تاثير نبود. در  بي هايي گيري چنين ايده ارائه شده توسط داروين هم در شكلو انتخاب طبيعي 
هاي مناطق مختلف پس از جنگ به تالش براي از بين بردن  دشمني هاي دورتر، گاهاً زمان

و توجيهات مختلفي هـم انجـام    ها انجاميد كه با روش ميهمه اعضاي گروه شكست خورده 
هـاي پيـروز    هاي مختلف گـروه  و كشتار، تجاوز و اختالط نژادي از روش عام قتلگرفت.  مي

اطمينـان از تصـاحب كشـور،     زبود. بـراي نمونـه اسـكندر بـا نـابودي هخامنشـيان و بعـد ا       
اي راه انداخت كه در آن تعداد زيادي از شاهزادگان ايراني را به عقد سـرداران خـود    ميهماني

در آورد تا با اين راه هم مشروعيتي براي خود و حكـومتش بـه دسـت آورد و هـم موضـوع      
هـاي   در قسمترسيد.  به نظر مي يزيآم مسالمتتفاوت نژادي را از بين ببرد. البته اين روش 

هاي پيروز بـا   يازي به بيان جزئيات ندارد، گروههاي مختلف كه ن ديگري از تاريخ و در مكان
هم  عام قتلو  يكش نسلاند. كشتار،  نژادي بوده زنان گروه مغلوب در تالش براي بهتجاوز به 

  شود.  يافت مي وفور بهشده  عهاي مناره ساختن از سرهاي قط كه در داستان
به نظـر   هيتوج رقابليغهاي پادشاهان گذشته و ازدواج با محارم برايتان عجيب و  داستاناگر 
د برتر، ژن خـوب و  هاي مربوط به نژا دليل و توجيه آن را در همين داستان ديتوان يمرسد  مي

كردنـد،   دي جستجو كنيد. با اينكار پادشاهان و ساير خواص اطمينان پيدا مـي نژا ژن بد، و به
گيرانـه   انين سـخت شـود. هنـوز هـم قـو     تركيب و آلـوده نمـي   گرانيدها با  د و ژنخون، نژا
مويـد   زادگـان  اشـراف بـا غيـر    زادگان اشرافهاي پادشاهي موجود در دنيا در ازدواج  حكومت

  همين نكته است. 
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كـرد: علـم.    نژادي از پشتوانه جديدي براي خـود اسـتفاده مـي    ها داستان جديد به با همه اين
صالح نژاد انسـان از  نژادي يا ا چارلز داروين معروف بوده است. به پسرعمهفرانسيس گالتون 

همـين  قـرار داد.   الشـعاع  تحتهاي علمي او را  هاي او بود كه باقي كارها و تالش جمله ايده
القا كرد كه  ايده گالتون و افراد دنبال كننده او ايده نژاد برتر و انسان برگزيده را براي هيتلري

  جنگ جهاني دوم و فجايع آن را ايجاد كرد. 
تر و بهتـر   تر، سالم نژادي در آمريكا براي رسيدن به يك نژاد خالص لر، بهاما پيش از اقدامات هيت

شـده تـا   عقيم  ،شدند اجرا شد و دسته دسته مردان و زناني كه از نظر جامعه نامطلوب تصور مي
رفتند تا تنوع را از  را به نسل ديگري انتقال دهند. بدين ترتيب ميهاي منفي خود  نتوانند ويژگي

ه آرمـاني  ، ايده و داستان پشت اعمالشان براي رسيدن به يك جامعها آنبين ببرند. البته به نظر 
هاي اجتماعي بود امـا روش بـه كـار رفتـه احمقانـه، خودخواهانـه و        بدون بيماري و ناهنجاري

اي ناشي شده  اجتماعي يبند طبقهبزهكاري موجود در جامعه از فقر و  قسمتي ازبود.  زيآم فاجعه
عامـل   عنوان بهبود كه خود دولتمردان عامل اصلي آن بودند و تصميم گرفته بودند به جاي فقر 

تلر اولين شخصي نبود كه در آلمان نيز هيمعلول حمله كنند.  عنوان بههاي ديگر  اصلي به انسان
ريكـا، ايالـت كاليفرنيـا    بود. در آم ها آنها را مطرح كند اما تاثيرگذارترين و قدرتمندترين  اين ايده
تجربيات خود را با همتايان آلماني  ها آنانساني بود كه دانشمندان  نژادي و اصالح نژاد پيشتاز به

بـا   1و پيش از روي كارآمدن هيتلر، موسسه كـايزر ويلهلـم   1927به اشتراك گذاشتند. در سال 
پيشـواي   عنوان بهآمريكا در برلين آغاز به كار كرد. با به قدرت رسيدن هيتلر  2كمك بنياد راكفلر

 كـه ها بيشتر افرادي بودند  ، اقدامات شدت گرفت. افراد هدف اين سياست1934آلمان نازي در 
ي افرادي دارامثل زندانيان، مخالفان سياسي، ، كردند در موسسات خصوصي و دولتي زندگي مي

گرايان و بسياري مـوارد ديگـر كـه بعـدتر      هاي شناختي و جسمي، ديوانگان، همجنس ناتوانايي
اي بـراي   هـر شخصـي كـه هزينـه     گريد عبارت به اضافه شدند. ها آننيز به  ها و كولي يهوديان

  گرفت.   بايست در اين برنامه قرار مي مي ،شد دولت داشت يا عنصر نامطلوبي محسوب مي

                                                            
1 The Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics 
2 The Rockefeller Foundation 
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اي هست كه اين شخص به دليل اختالل وراثتي كه از آن  هزينه ،مارك آلمان شصت هزارنوشته تصوير: 
. دفتر سياست نژادي حزب نازي، مردم جديد  . از ماهنامهزند اش رنج برده از جيب مردم مي در طول زندگي
  گرفته است.  انجام مينژادي توسط حزب حاكم  وپاگاندايي است كه براي توجيه بهاي از پر اين نمونه

نژادي و تغييرات مطلوب يك گروه خاص هميشه به اين وضوح و شـدت انجـام    البته به
هـايي   نگرفته است. قوانين اجتماعي و پذيرش آن، چه درست و چه غلط، نياز به داستان

شـوند. گريـز از    داشته است كه بعد از طـي يـك مسـير كوتـاه يـا طـوالني ميسـر مـي        
براي شرايط در حال  اي به سمت برونگرايي تغييري است كه اگرچه تا اندازه ييگرا درون

ها رخ  ها، اجبارها و آموزش ها، گزينش تغيير جهان الزم بود، با اين حال بر اساس داستان
به سـمت   ييگرا درونتوان در نظر گرفت كه شرايط سبب حركت از  داد. هر چند كه مي

  برونگرا شدن باشد كه شرايط را تغيير دهد.   برونگرايي شد، به جاي اينكه اين
خوانيم. هر چند  هايي باقي مانده است كه ما مي ها تنها داستان با همه اينها، از اين پروژه

خطر بروز دوباره چنين اتفاقاتي همچنان بر جوامع بشري سايه خود را نگه داشته اسـت.  
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تري اتفاق خواهد افتاد. ايجـاد حـس تنفـر از گـروه      جديد و آرام يها شكلاين بار اما به 
كننـد،   سازي كه تنها به پروارتر شدن صنعت جنگ كمك مـي  هاي دشمن و پروژه ها آن

هايي از وجود قدرتمند چنين تفكراتي در جوامع امروزي است. بـا ايـن حـال تمـام      نشانه
توانسـتيم از   نمـي  هايش براي ما ممكن نبوده اسـت.  اينها بدون دانستن تاريخ و داستان

هايي سروده  تاريخ درس بگيريم بدون اينكه بدانيم چه اتفاقاتي افتاده است و چه داستان
مـديون يـك    ،انسـان  عنـوان  بـه هاي مـا   شده است. اين دانش ما و بسياري از پيشرفت

آن را  ،هـا  توان بر اساس داسـتان  اي كه مي ها بود. توانايي پيشرفت بزرگ در ميان انسان
دانست يا بـه   تهمورثو توانايي پادشاهان قدرتمندي مثل  هات آمده از قدرت ديوبه دس

. خـط و نگـارش ايـن    در نظر گرفـت پيشرفت تدريجي بشر در تكامل خود  عنوان بهآن 
    پيشرفت شگرف است.
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  در ابتدا، كلمه بود...
  

  1انجيل يوحنا
  

يـا بـا    نهيسـ  بـه  نهيسخود را  روزافزونهاي  ها با يادگيري جمعي توانستند پيشرفت انسان
هاي بعد منتقل كنند. در ايـن ميـان اگـر گروهـي كـه       به نسل ،نمونه كار عنوان بهابزار 

 هـا  آنرفت، دانش به دست آمده توسـط   داراي دانش خاصي بود، به هر دليل از بين مي
شدند و در ايـن رونـد    و منتقل مي جا جابهها نيز با همين روش  شد. داستان نيز ناپديد مي

هـايي كـه مـا امـروز      افتاد. بسياري از داسـتان  اتفاق مي ها آننيز براي و تكامل  تحريف
هـاي دوره   هايي است كه انسان از داستان يا افتهي تكامليا  شده فيتحريم شكل شنو مي

  . اند كرده يمار آتش براي يكديگر تعريف گردآورنده در كن-گرد و شكارچي
اي بـاقي   از خود به داليـل مختلـف ناشـناخته    ها به مرور ياد گرفتند كه چيزهايي انسان
شان نداشتند. تصـاويري بـر    اي حياتي براي زندگي ارند. چيزهايي ساختند كه استفادهبگذ

ديگر تعريف كردند. اين تقريبـا   يا گونه بهايشان را ه روي ديواره غارها كشيدند و داستان
و تصورات خودمـان حـدس    دانيم و باقي را با تكيه بر دانش تمام چيزهايي است كه مي

ان دادن مفهـوم  زنيم. با اين حال، كشيدن تصاوير بر روي چيزهاي مختلف براي نش مي
ها و  اشرت، ثبت دادهبراي اختراع روشي براي رساندن مفهوم، مع يا نهيزم شيپو منظور، 

 ،ها با تكيه بر يادگيري جمعي و قراردادهاي اجتماعي بيان وقايع شد. بدين ترتيب انسان
انـواع خـط را    نيتر ييابتداشناسيم.  مي خط عنوان بهچيزي را اختراع كردند كه ما آن را 

صوير جانوران و اشياء به وجـود  گوييم كه حروفي هستند كه با كشيدن ت مي 2هيروگليف
هاي كشـاورزي و   براي محاسبه و ثبت فرآورده آيد. اين نوع از خط تصويري احتماالً مي
شناسيم  شده است و به مرور به شكل خطوطي كه ما امروزه مي استفاده مي يدست عيصنا

                                                            
1 Gospel of John 
2 Hieroglyph 
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  نزديك شده است.  

  
از دودمان نوزدهم فراعنه مصر.  1اي از خط هيروگليف مصري پيدا شده در مقبره ستي اول نمونه

  سال قبل از ميالد. 1300مربوط به 

هـايي را در دسـتانمان    رفتـيم و كتـاب   اينكه در دوران كودكي هـر روز بـه مدرسـه مـي    
 ،ايم ايم و شنيده هايي كه خوانده ها و داستان خوانديم، همه كتاب را مي ها آنگرفتيم و  مي

وجـود و بقـاي   ها بيش از هر چيز  اند. داستان شده آغازهاي مرتبط با خط  همه با داستان
را تضــمين كردنــد.  هــا آنخــود را مــديون خــط و نگــارش هســتند كــه بقــاي دائمــي 

ما : زدند يمهاي دور كه سازندگان و صاحبانشان يك جمله را فرياد  هايي از زمان انداست
  . اينجا بوديم

  ما اينجا بوديم
شناسيم مانـدگار   يكي از داليلي كه سومريان براي هميشه، نام خودشان را در تاريخي كه ما مي

. خطهاي بعدي به دست ما رسيد:  هاي هزاره به خاطر اختراعي بود كه در پس پيشرفت ،كردند
                                                            
1 Seti I 
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در اينجا تاريخ به دو قسمت تبديل شد، پيش از اختراع خط يا به عبارتي ما قبل تـاريخ و بعـد از   
اختراع خط يا همان تاريخ خودمان. خط، نيـروي محركـه پيشـرفت انسـاني را بـه وجـود آورد.       

هـاي   بـا گذشـت زمـان، دوره   روي اين كره،  بشر بر هاي تاثيرگذار انقالبكه گفتيم،  طور همان
رفتنـد و بعـد از    سال قبل اگر به خواب فرو مـي  هزار پنجاههاي  كرد. انسان تري را ثبت مي كوتاه

گشودند، تغيير چنداني را نه در روابـط، نـه در فرهنـگ و نـه در      سي هزار سال دوباره چشم مي
هـزار سـال    سـه ر شدند. اما همين شخص اگـ  اقتصاد و سبك زندگي نوادگان خود متوجه نمي

ها و مدل  روابط انسان ييراتي كه در سبك زندگي،كرد، در كنار همه تغ پيش چشمانش را باز مي
اند اشـكالي را   ديد گروهي از افراد در يك جا نشسته و در تالش پديد آمده بود، مي ها آنزندگي 

بيهـوده بـه نظـر    هاي گلي ثبت كنند. از نظر او اين كار كامال عجيب، نـاملموس و   بر روي لوح
هاي جامعه و نظمشان در گرو همين  هاي گلي، پايه در نگاه افراد نشسته به دور لوح رسد. اما مي

  كار عجيب و بيهوده است. اما چه نيازي سبب پيدايش اين ابداع شد؟
، يك نياز جديد را براي شهرها دولتافزايش ثروت و گسترش تجارت در درون و در بين 

هاي انساني در زمان نيـاز   ها و سازش جود آورد. تمام ابداعات، ساختنجوامع انساني به و
آمد. گسترش تجارت و افزايش اطالعات، نياز ثبت و نگهداري اطالعـات را   مي به وجود

  به وجود آورد و در برابر اين نياز خط اختراع شد.  
وانند. به همـين  براي نگارش خط، نياز به افرادي بود تا بتوانند متون الزم را نوشته و بخ

. براي آموزش دادن به كاتبان نياز بـود تـا   كاتبانبه وجود آمد،  هم خاطر حرفه جديدي
بتوانند آموزش داده شوند. اين سيستم نيز نياز به بودجه و  ها آنسيستمي طراحي شود تا 

ثروت داشت. ثروت در اختيار اقشار بااليي جامعه، شامل حاكمان و روحانيان بود. بـدين  
  قرار گرفت.   ها آنترتيب خط نيز در اختيار 

ها  انيم، با اين حال كتيبهد سومريان را مبدع خط در حدود پنج هزار سال پيش مياگرچه 
 هـاي ديگـر   كانمهاي شهر سوخته، جيرفت و بسياري از  هاي يافت شده در تمدن و لوح

دهند امـا در حـال حاضـر     تر را نشان مي هايي قديمي در خارج از ايران و اطرافش، نشانه
و كشـفيات جديـد،    هـا  كـاوش را نداريم. اين احتمال وجود دارد با  ها آنتوانايي خواندن 

ـ  بهمان  درباره تاريخ و گذشتههاي ما  تمامي دانش و فرض دگرگـون شـود. در ايـن     يكل
تر باشيم تا بتوانيم اطالعات جديد را درك كنـيم، اطالعـاتي    بايست كمي آماده زمان مي
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هـاي مـا از خـود را تغييـر دهـد.       فـرض  ها و پـيش  ام دانستهكه شايد جايگاه، منشا و تم
ـ و دانشـمندان بعـدي بسـياري از     طور كه نظريـه دارويـن   انمه را  مـان يها فـرض  شيپ
  اساسي تغيير داد.   صورت به

مهر نياز به اعتبار بود و به همين دليل  گسترش تجارتبراي به تجارت و خط برگرديم. 
هر مهر بيانگر جايگاه فرد هاي نخبه جامعه بود.  اختراع شد كه مجدداً تنها مختص گروه

ا اعتبار وي بود. نوعي از خط در مهرها به وجود آمد كـه در ابتـد   ينوع بهبراي تجارت يا 
اما پيش از اختـراع  تر شد تا به خطوط امروزي رسيد.  شكل و به مرور پيشرفته صورت به

هاي انساني  اند. پراكنده بودن گروه يكديگر در ارتباط و معاشرت بوده ها با انسان نيز خط
مختلف شده است. حدود هفتاد هزار سـال پـيش   هاي  مختلف، سبب ايجاد و تغيير زبان

. از آن زمان به بعـد ايـن   و به خودآگاهي دست يابد انسان خردمند توانست صحبت كند
كـرد. زبـان تبـديل بـه      هاي مختلـف تغييـر مـي    بان با نزديك شدن و دور شدن گروهز

رت زبـان  اين قدقدرتمندترين ابزار دست بشر براي پيشرفت شد. ابزاري پويا و نامحدود. 
  با اختراع خط قدرت گسترش را نيز به مجموعه انساني اضافه كرد. 

از نيـز   هـا  آنقدرت نگارش براي مدت طوالني در دست نخبگان و خواص جامعه باقي مانـد و  
قـدرت در دسـت   هاي خود استفاده كردنـد. بـا گذشـت زمـان      اين قدرت براي فروش داستان

ما تنهـا نـام پادشـاهان، وزيـران، سـرداران و روحانيـان را       ها  قدرتمندان باقي ماند و در داستان
شمار لشكر، كشته شـدگان يـا    عنوان بهعدد  صورت بهشنويم. سربازان و كشاورزان، حداكثر  مي

هايشان بر روي الـواح و   ين قدرت براي ثبت وقايع و پيروزيپادشاهان از اشدند.  اسرا عنوان مي
شاه  نيتر بزرگ عنوان بهن مشروعيت، قدرت و بزرگي خود را كردند و داستا ها استفاده مي ديواره

شـان نيـز در   تبديل به اولين سفرنامه نويسان تاريخ شدند و سفرهاي ها آنكردند.  جهان نقل مي
  شد.   شد كه با رسم تصوير توضيح داده مي ها يا شكار خالصه مي جنگ و حمله به همسايه

كـه   ،در اطرافمان پيدا كنيم و ببينيم يمتوان ميهاي گذشتگان تا بخواهيد  از اين يادگاري
. آشـوربانيپال كـه يكـي از قدرتمنـدترين     شـود  يمـ براي نمونه چند مورد در اينجا آورده 

را  هـا  نگـاره  سنگينوا، بسياري از اين الواح و پادشاهان آشور بوده است در كاخ خود در ن
 توسـط آشـوربانيپال اسـت كـه    ، شكار شير ها نگاره سنگگذاشته است. يكي از اين  جا به

  هاي جسماني او بوده است.  نشاني از قدرت پادشاه و توانايي
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قبل از  635-645صحنه شكار شير توسط آشوربانيپال پيدا شده در شمال قصر نينوا مربوط به 

  ميالد. موزه بريتيش لندن

مـرور و بـا    آشوربانيپال در ابتداي دوره حكومت خود با ايالميان مشكلي نداشته امـا بـه  
هايي نيز  كند و كتيبه تصميمات اشتباه شاهان ايالمي ساكن در شوش، به آنجا حمله مي

اي  شوش و ايالم آورده اسـت. اسـتفاده   گذارد تا نشان دهد چه بر سر از خود بر جاي مي
برد، ايجاد ترس در دل دشمنان و مخالفانش بود كـه بـا    ها مي كه آشوربانيپال از داستان

كرد. ويژگي شاخص آشوربانيپال، جنگـاوري و   تر مي اين داستان را مستحكم هر پيروزي
كـرد و ايـالم هـم از ايـن مـاجرا       حمله مـي  ها آنغارت شهرها و كشورهايي بود كه به 

 ،تمـام شـهرها را نـابود كـرد    او مستثني نبود. طبق كتيبه آشوربانيپال درباره فتح ايـالم،  
ك روز و يك ماه كشور ايالم را غارت كرد و بـه  خاكشان را به توبره كشيد و در مدت ي

كـه ديگـر هـيچ     آشور فرستاد. ايالم را از چارپايان و گوسفندان خالي كرد و كاري كـرد 
اي از اين سرزمين شنيده نشود و بـه مارهـا و درنـدگان و آهوهـا      نغمه موسيقي و شادي

دانـيم كـه آن    ضر مـي اجازه داد كه اين سرزمين را مال خودشان كنند. اما ما در حال حا
نغمه موسيقي و شادي كه آشوربانيپال قصد خاموش كردنش را داشت، هنـوز كـه هنـوز    

هـا كـه مربـوط بـه نـابودي شـهر شـوش اسـت،          كتيبـه  ست. در يكـي از ا پابرجااست 
  دهد: حكايت جنگاوري و پيروزي در اين شهر را توضيح مي اختصار بهآشوربانيپال 

هـاي   من، شوش، شهر بزرگ و مقدس را به خواست خدايان آشور گشودم. من وارد كاخ
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معبد شوش شدم و هر آنچه از سيم و زر و مال فراوان بود، همه را به غنيمت برداشـتم.  
شده بود، شكسـتم. مـن   من همه آجرهاي زيگورات شوش را كه با سنگ الجورد تزئين 

اي تبديل كردم و بر  كردم، شهر شوش را به ويرانهيالم را با خاك يكسان اتمامي معابد 
زمينش نمك پاشيدم. من همه دختران و زنان را به اسارت گـرفتم. از ايـن پـس ديگـر     

  كسي، صداي شادي مردم و سم اسبان را در عيالم نخواهد شنيد.

  
  ل از ميالدقب 635-645مانده از آشوربانيپال مربوط به  جا بهنابودي شهر هامانو ايالم در كتيبه 

داريوش در بيسـتون اسـت كـه     نگاره سنگ ،تر است داستان ديگري كه براي ما ملموس
 تراشـيدنش هـا دسـتور بـه     داريوش پس از رسيدن به قدرت و خـاموش كـردن آشـوب   
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دهد تا پلكان منتهي به اثر تخريب شود تا دسـت   دهد. بعد از پايان كار نيز دستور مي مي
اش بـراي   تا با اين كار، داستان پادشاهيخواسته  اريوش ميد كسي به آن نرسد. احتماالً

هـا پيرامـون بـه پادشـاهي      هاي آينده بدون تغيير بماند. با اين حال حدس و گمـان  نسل
با داسـتان گئومـات    يطوركل بهرسيدن داريوش زياد است. نگاره و تاريخ نويسان يوناني 

دارند. برديـاي دروغـين، شخصـي بـود كـه در غيبـت        نظر اتفاقيا بردياي دروغين  1مغ
كمبوجيه ادعاي پادشاهي كرد و به دست داريوش سرنگون شد. امـا برخـي از مورخـان    

اند كه داريوش اين داستان را براي توجيـه   وارد كردهمعاصر ترديدهايي را به اين داستان 
با دختر كـوروش،  و مشروعيت بخشي به حكومت خود ساخته است و در ادامه با ازدواج 

  خود را ادامه دهنده راه و حكومت او معرفي كرده است. 
هـاي پادشـاهان    تـرين داسـتان   يكي از با ارزش نگاره سنگداستان هر چه كه باشد، اين 

هـاي فـراوان    داسـتان رود.  هاي مكتوب نيز به شمار مي ايراني است و جزو اولين داستان
هـاي   هايي از زمانـه  اند و تكه ديگر) ثبت شدهاني (و شاهان ديگري هم توسط شاهان اير
  اند.  خاص را براي ما روايت كرده

  
بازسازي تصوير نگاشته شده در بيستون به دستور داريوش كه متن آن به سه زبان در آن نگارش 
شده است. در تصوير گئومات مغ يا بردياي دروغين در زير پاي داريوش قرار دارد و نه شورشي 

  اند.  او به زنجير كشيده شده ر در جلويديگ
                                                            
1 Gaumata magus 
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ط نيـز از  ايم، زبان و خـ  هاي متعددي درست كرده داستان ،ها ما انسان ،زيچ همهاز آنجا كه براي 
ها آفريده شدند همه بـه يـك    زماني كه انسان ،ها اند. بر اساس داستان اين قاعده مستثني نبوده

هـا تصـميم گرفتنـد بـا      شد. انسان كردند. اتحاد در زبان سبب اتحاد در اهداف زبان صحبت مي
خدايان با ديـدن نتيجـه    را آغاز كردند.بابل ر ساخت برج ساختن يك برج به بهشت برسند و كا

هـا   هاي مختلف را ايجاد كردند. انسـان  به بهشت، زبان ها آنها و جلوگيري از رسيدن  كار انسان
  شد.  ها آنفهميدند و همين امر سبب پراكندگي  ديگر حرف يكديگر را نمي

  
  1563، 1تصوير خيالي از برج بابل اثر پيتر بروگل

ها، براي شكست اهـريمن بـه جنـگ     از اولين پادشاه انسان تهمورث ديوبنددر شاهنامه، 
بعـد از   اورود تا صلح و آرامش را در جهان بر پا كند. در افسانه آمده است كـه   ديوها مي

شكست اهريمن، او را به شكل اسـبي در آورده و سـي سـال بـر پشـت آن دور جهـان       
را زنده بگذارد كه  ها آنكند  گشته است. پس از شكست ديوها او به شرطي قبول مي مي

                                                            
1 Pieter Bruegel 



 فصل هفتم/ خط و تاريخ 

 

111

ها از آن اطالع ندارنـد را بـه او آمـوزش دهنـد. يكـي از ايـن علـوم و         علومي كه انسان
گيرد تا بـه سـي زبـان بنويسـد.      ياد مي ها آناز  تهمورث. ودب نگارشها، توانايي  توانايي

  م ارتباط برقرار كنند!بنويسند، بخوانند و با ه تا گيرند مي ياد نيز ها بدين ترتيب انسان
ها گذاشته است. قسمتي از  خط تاثيرات فراواني را از آن زمان تا به حال بر زندگي انسان

اين تاثيرات با منشا خاورميانه آغاز شده است. به وجود آمدن و شروع تمدن از خاورميانه 
هـاي مكتـوب از    در كنار ثبت اولين گـزارش  يطيمح ستيزبه دليل شرايط جغرافيايي و 

سـيالبي عظـيم در يـك     چنان تاثيري بر زندگي آيندگان گذاشت كـه احتمـاالً   ،اتفاقات
طقه، وارد باور جمعي تمام مردم بر روي زمين شد. در حماسه گيلگمش آمده است كه من

ها را نـابود   انسان ،دگير و تصميم ميند ك ها بر روي زمين شكايت مي گناه انساناز  1بعل
ها را نابود كند. اما در  فرستد تا تمام دنيا و انسان طوفاني عظيم مي اوند. براي اين كار، ك

 هـا  آنهـا خبـر داده و    گروهي از انسانتيم و اوتاناپيشاين ميان يكي از خدايان پيشتر به 
بـراي   تيماوتاناپيشـ بعـدتر داسـتان را   اند.  تي از طوفان جان سالم به در بردهسوار بر كش

اولـين داسـتان    عنوان بهگردد تا ما از آن  ها ثبت مي كند و در كتيبه گيلگمش تعريف مي
شـود و ايـن بـار زئـوس،      هاي يونان وارد مي داستان به اسطورهمكتوب بشري ياد كنيم. 
 هـا  انسـان باز هم پرومته به كمك كند اما  ها طوفان را ايجاد مي پشيمان از خلقت انسان

دهد تا يك كشتي بسازند و خودشان را  خبر مي 3و همسرش پيرا 2كاليونئوآيد و به د مي
كننـد   براي او قرباني مي ها آند. بعد از طوفان و فروكش كردن خشم زئوس، نجات دهن

را به پشت سرشان پرتاب كننـد تـا خـدايان دوبـاره      ييها سنگ ،دهد و زئوس دستور مي
  بر روي زمين باشند.   ها آنها و قرباني كردن  شاهد حضور انسان
ها اسـت. همـين    فكري انسانها همراه با تكامل  اي از تكامل داستان اين داستان، نمونه
هاي مختلف تعريف شـده اسـت. بـا ايـن      ها و گروه هاي ديگر در تمدن داستان به شكل

گيرنـد.   ها و جزئيات متفاوتي را در برمـي  هاي مختلف، شخصيت ها در مكان حال داستان
هاي ديگر كه خط را ابداع كرده باشـند، آغـازگر يـك     چه سومريان و چه ساكنان تمدن

                                                            
1 Baal 
2 Deucalion 
3 Pyrrha 
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ـ    ي جالب و مبهم در تاريخ بشر بودهها شرفتسلسله پي راي بقـا،  اند كه خـدمت بزرگـي ب
  اند.  گسترش و غلبه بشر داشته

  كتاب قانون 
در جوامع ابتدايي، جمعيت كمتر و روابط مستقيم نياز كمتري را براي تدوين يك قانون جامع 

كمبـود منـابع و فضـا را بـه همـراه       داشت، اما با گسترش جوامع و افزايش جمعيت، متعاقباً
هاي جديدي را پيش روي جوامع انساني قرار داد. چالشي كه نياز  داشت. كمبود منابع، چالش

. تا پيش از گسـترش جوامـع،   قانونچيزي نبود جز  حل راهكاربردي داشت و اين  يحل راهبه 
منـتج از   ،ودشـان نوشـته بـين خ  روه يا روستا، بر اساس قـوانين نا هاي يك گ مجموعه انسان

اند. در شرايط حاد بزرگ قبيلـه يـا    پرداخته ها به قضاوت در بين يكديگر مي ها و داستان سنت
  . را از بين ببرد نظر اختالفگرفت تا  ميروستا اين وظيفه را بر عهده 

جامعه طبقاتي به وجود آمده در پس انقالب كشاورزي، نيـاز بـه حفـظ شـرايط موجـود      
روحانيان و پادشاهان، افـراد نخبـه جامعـه نيـاز داشـتند تـا        ييگو داستانداشت. در كنار 

ديگر جايگاه خود را در بين افراد جامعه تثبيت نمايند. جمعيت در حال افزايش و  ينوع به
افزايش تنوع قومي و عقيدتي سبب شده بود تا نياز به قوانيني فراتر از خـدايان مختلـف   

گرفتند اما خواه ناخواه  ، مشروعيت خود را از خدايان ميوجود داشته باشد. هر چند قوانين
از طـرف  (همانند خدايان) تنها ابزاري در دست افراد طبقات باالي جامعـه بـوده اسـت.    

  ديگر نياز بود تا قوانين ثبت شوند تا بنا بر شرايط نتوانند تغيير داده شوند.  
اولين كسي بـود كـه مجموعـه     اور ، پادشاه سومري شهر1سال پيش از ميالد، اورنامو 2200در 

مجموعه  2بعد، پادشاهي بابلي به نام حمورابي يها قوانين را نوشت و به دست ما رساند. در قرن
گرفـت. حمـورابي در    تري را در برمـي  قوانيني را نوشت كه هم گسترده بود و هم جزئيات دقيق

به شـكلي كـه هـر گـروه در     هاي اجتماعي و طبقات توجه كافي را كرده بود.  قوانينش به نقش
ها نيز  تر از مردان داشتند. برده زن بودند و جايگاهي پايين درهرصورتماند. زنان  جايگاه خود مي

  كرد.  جايگاهي ثابت داشتند و تا زماني كه برده بودند قوانيني ثابت براي آنان صدق مي
                                                            
1 Ur-Nammu 
2 Hammurabi 
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قرار گرفت و از همين روش توانسـت   مورداجرا يطوركل بههاي مديدي  قوانين حمورابي براي مدت
ـان و افـراد غيـر از افـراد گـروه       ـاه   مـا قسمتي از خود را در قوانين آيندگان برجاي بگذارد. زن جايگ

ـال دادنـد.    ها را با خود به نسل دا كردند و همين قوانين و جايگاهتري در قوانين پي پايين هاي بعد انتق
ـا،   خود را در بسياري از اقـوام، گـروه  اند و جاي  ما آمده تا به همين امروز همراه بسياري از قوانين ه

 ءشان با كمك قوانين، تبديل به اشيا شده بردگان با جايگاه نهادينهاند.  ها و كشورها تثبيت كرده دين
هايي شبيه به سايرين) شدند. پادشاهان و روحانيان اسـم خـود را در    (و نه موجوداتي جاندار و انسان

هاي فراواني را در ميان خشـت و آجـر    اند و داستان دست ما رسيده است، ثبت كردهه به تاريخي ك
ـلي نبايـد      گذاشته جا بهبراي ما  نگارها سنگها و  ها، كتيبه كاخ اند، اما در اين ميان نقـش گـروه اص

ن همچون كـوه بيـرون آوردنـد،    فراموش شود. اين بردگان بودند كه اهرام ثالثه مصر را از دل زمي
را پيش بردند و تا همين چند قرن پيش مزارع  ها جنگهاي بزرگ را ساختند،  ها و تنديس مجسمه

  كردند.   هاي خود سيراب مي نيشكر آمريكا را با عرق

  
باالي كتيبه و نگهداري شده در موزه لوور. در  1901كتيبه حمورابي كشف شده در شوش در سال 

 282كند و در ادامه  يا شمش (خداي خورشيد) دريافت ميورابي قدرت خود را از مردوك (خداي بابل) حم
  سال قبل از ميالد است.  1750مربوط به  شود. اين كتيبه حدوداً در آن شرح داده مي يقانون ماده
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ـ ما دسـت شـت،  قوانين در كنار تمام مزايايي كه براي (حداقل گروهي از) جوامع بشـري دا   هي
شـد. بـر اسـاس    ترين حق هر موجودي يعني حق داشـتن حيـات و آزادي    تجاوز به ابتدايي

ها همراه شـود.   توانست با شديدترين برخوردها و مجازات ها مي نافرماني نيتر كوچكقوانين، 
از آنجا كه قوانين همچون خط، تاريخ و مذهب در دست گروه معـدود و نخبـه جامعـه قـرار     

كـرد. كـاركردي كـه بعـد از      ه را نيز حفـظ مـي  بايست كاركرد خود براي اين گرو گرفت، مي
گذشت هزاران سال همچنان پابرجا است. قوانين توانستند نظم و شكل جوامع را حفظ كنند 

رابـر  همـه در ب  ،اي ايجاد نمايند. از طرف ديگـر  راي هر شخص در درون مجموعه وظيفهو ب
و چـون گـروه قدرتمنـد     شـدند  هايي كه در آن نابرابر فرض مـي  قانون برابر بودند مگر گروه

دادند. بـدين   تر قرار مي تر و محكم كردند، هميشه خود را در وضعيتي قوي قوانين را وضع مي
هاي عادي براي هزاران سال و بر اساس قوانين مجبور بودند بيشتر كـار كننـد و    گونه انسان

  توليد يا مازاد توليد خود را در اختيار حاكمان قرار دهند. 

  دستگاه چاپ
ها قرار  براي مدت طوالني را در اختيار انسان ها آننگارش امكان ثبت اطالعات و حفظ 

يي اسـتفاده از آن  داد. اين اطالعات و دانش در اختيار گروهي از نخبگان جوامع كه توانا
را داشـتند، قـرار داشـت. آشـوربانيپال يكـي از       هـا  آنهاي نگهداري از  و پرداخت هزينه

هـاي عصـر باسـتان را در نينـوا در اختيـار خـود داشـت. كتابخانـه          كتابخانه نيتر بزرگ
بـا   هـا  آنهزار لوح گلي را در خود جاي داده بـود كـه قسـمتي از     30آشوربانيپال حدود 
ترين اثـر ايـن    هاي اطراف به دست آمده بود. حماسه گيلگمش معروف جنگ با سرزمين

هايي بـراي   ، كتابخانهروشنفكري كتابخانه براي ما است. بعضي از پادشاهان بعدي نيز با
هـاي جديـد داشـتند.     يـا ايجـاد كتـاب    يبردار نسخهآوردند و كاتباني براي  مي خود گرد

ها توانستند اين الواح  شد. با گذر زمان انسان اطالعات بر روي الواح گلي ثبت و حفظ مي
ايـن   ونقل حمليسند. ها، پوست حيوانات و كاغذ بنو را كنار بگذارند و بر روي پارچه گلي

  بود اما ماندگاري كمتري داشتند.  تر سادهها  نوشته
اي  شرفت نگارش و ابزار كمكي، مجموعهبه مرور زمان و با گذشت چند هزار سال در كنار پي

ها به وجود آمده بودند كه تنها بخشـي از جامعـه توانـايي خـوانش و نگـارش آن را       از كتاب
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ها، يـك نيـاز ديگـر در     و ظهور و سقوط امپراطوري ها جنگداشتند. در اين ميان با افزايش 
هـا   جامعه بشري خود را نشان داد، ترجمه. خدايان بابلي كه براي جلوگيري از رسيدن انسـان 

ايجاد كردند تا زبان يكـديگر را متوجـه نشـوند،     ها آنمختلف را در بين  هاي به بهشت، زبان
  فكر اينجاي كار را نكرده بودند. 

را ثبـت   هـا  آنمسلمانان پس از فتح ايران شروع به ترجمه آثار و متون پهلوي كردنـد و  
م آن را تـواني  كه در حال حاضر مي ودمنه لهيكلو  هاي هزار و يك شب داستانكردند. 

هايي است كه پيشتر ايرانيان از روي نسـخ هنـدي انجـام     بخوانيم حاصل همين ترجمه
ب را بـراي  اها يك ويژگي جديد از كت ترجمهداده بودند و به دست اعراب رسانده بودند. 

هـا رخ دادنـد.    سـازي، تحريـف و سانسـور در ترجمـه     ود به همراه آوردند. تغيير، محليخ
شـدند. مطالـب مغـاير بـا     و شهرهاي ديگر تبديل بـه دمشـق و بغـداد     نيشابوراستخر و 

 عنوان بهيز رخ داد. ها ن ح شدند. همين روند در ثبت اسطورهمضامين ديني تغيير و تصحي
هاي نورديك مردم اسكانديناوي توسط كشيشاني ثبت شـد كـه برخـي از     مثال اسطوره
توسـط   رشيپـذ  قابـل قاب درك يا پـذيرش نبـود، پـس بـا مفـاهيم       ها آنمفاهيم براي 

توانـد   مسيحيت جايگزين شدند. به وجود آمدن خداي زروان در آئـين زرتشـتي نيـز مـي    
  اي از همين تحريف و تغيير بر اثر جبر زمانه و ديني باشد.   نشانه

بودنـد   هـا  آنها در دست همان گروه نخبه باقي ماند چـون   كتاب ،هاي طوالني براي مدت
توانستند بخوانند، بنويسند، ياد بگيرند و به اعضاي منتخب گروه خود آموزش دهنـد.   كه مي

دانستند. ابـزار قـدرت    مي حل راهرا بهترين  نهيس به نهيسمردم عادي همچنان كالم و انتقال 
هـاي مختلـف بـا ايجـاد      مانـد و توانـايي كنتـرل گـروه     در دست افراد قدرتمند بـاقي مـي  

 اهللا فضـل  نيدالديرشـ تر همچنان وجـود داشـت.    ارد قديميف موهاي جديد و تحري داستان
همداني، وزير غازان خان كه جامع التـواريخ را نوشـت، در ايـن كتـاب و بـه دسـتور شـاه        
مطبوعش، پيش از به قدرت رسيدن غازان خان را سراسر آشـوب و فقـر و آشـفتگي بيـان     

اسـت و وضـع ملـك و     كند كه با حضور غازان خان، اصـالحات گسـترده انجـام شـده     مي
اقبـال  تـر شـد.    نسانس در اروپا شرايط كمي متفـاوت با بروز ررود.  مملكت رو به سامان مي

هـاي   عمومي جامعه به مضامين ديني كمتر شد و براي پيدا كردن جايگزين نياز به داستان
شدند و اولـين   كار به دستمنطقي يا همان دانشمندان و مخترعان  انيگو داستانجديد بود. 
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هـا فنـاوري چـاپ     ا رقم زدند. يكي از اين تكنولـوژي هاي تكنولوژي عصر جديد ر پيشرفت
 يشـكل  كيمتون بيشتر و  ،كوتاهي زمان مدتكرد كه در  بود. چاپ اين فرصت را ايجاد مي

. در شـد  مـي تر  و تغيير سختتحريف بدين ترتيب كتب فراهم كند.  يسينو دستنسبت به 
آلماني اين تكنولوژي جديد را به اروپـا معرفـي كـرد. هـر      1يوهانس گوتنبرگ، 1452سال 

تـر   ها به طبقات پايين چند كه انواع ديگري پيشتر در شرق دور وجود داشت. به مرور كتاب
  جامعه نيز راه پيدا كرد و دانش عمومي كلي جامعه را ارتقا داد.  

كتشافات بعدي را ميسر كرد. در ها و ا گيري خود رسيدن به پيشرفت صنعت چاپ با همه
گيـر شـد. داسـتان توليـد      خير وارد ايران شد و به مرور همهدوره قاجار، چاپ سنگي با تا

هـا بـراي اخبـار     س گسترش پيـدا كـرد. اولـين روزنامـه    كتاب و دانش همانند يك ويرو
تي به چـاپ رسـيدند. اميركبيـر    اتفاقات مملكت و ساير كشورها و گزارش خدمات حكوم

شد. شاه و اطرافيانش بـراي   خودش قرباني تحريف و تغيير اخبار وقايع اتفاقيهگذار  هپاي
چيني از روزنامه استفاده كردند تا چهره امير را در بين مردم مخدوش كنند. بعـدتر   مقدمه

و با گسترش صنعت چاپ، يك خطر پيش روي افراد طبقه باالي جامعـه قـرار گرفـت.    
توانست سبب اعتراض، آشوب و انتظـارات جديـد از حكومـت     افزايش دانش عمومي مي

هـاي   شود پس الزم بود تا با سانسور جلوي شيوع و بروز هر ايده جديدي كه با داسـتان 
شـاه يـا اطرافيـانش     ،اي پيش از هر انتشـار روزنامـه  حكومت منافات داشت گرفته شود. 

بـا انتشـار آن    تنهـا  نهييد كردند. در صورت عدم تا بايست مطالب مندرجه را تاييد مي مي
 ،گرفتند. نمونه بارز ايـن كـار   شد بلكه در مواردي تحت پيگرد و آزار قرار مي مخالفت مي

 اسـت كـه در آن از قـانون    مستشـارالدوله به قلم ميـرزا يوسـف خـان     يك كلمهرساله 
آيـد.   مـي  حسـاب  بـه ايران پيش از مشـروطه   خواهانه صحبت شده بود و اولين اثر آزادي

بـا   قـدر  آنشده كه عاقبت نويسنده هم زنداني شدن در زندان قزوين بود و در آنجا  گفته
  بينا شد.  بر سرش كوبيدند تا نا يك كلمه
در ايران كه در تمام جهان به امري طبيعي بدل شد. شاه و اطرافيـانش   تنها نهاين روش 

 شـرفت يپ روبـه بر روي قدرت در برابر مردم خود قمار كنند. امـا در دنيـاي    توانستند ينم

                                                            
1 Johannes Gutenberg 
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براي مـدت طـوالني ايسـتادگي كـرد. پـس روش       راتييتغتوان در برابر بسياري از  نمي
ترش اينترنـت و  ديگري ابداع شد و آن بمباران اطالعاتي در عصـر جديـد بـود. بـا گسـ     

پرتي وجود داشت. اخبـار و   عوامل حواسمحدود به اطالعات نياز به دسترسي دائمي و نا
 هـاي  داد كه در زمان اطالعات جعلي در كنار بمباران اطالعاتي همان كاري را انجام مي

نمونـه جديـد ايـن بمبـاران      اطالعي بر عهـده داشـت.   گذشته، سانسور، محدوديت و بي
هنـوز  اطالعاتي و اخبار جعلي را در همين دوران شيوع ويروس كرونا به چشـم ديـديم.   

هاي درماني نوين درمان  هم هر روز اطالعات فراواني از مضرات تزريق واكسن يا روش
شنويم. در ايـن مـوارد ذهـن بـا      هاي ديگر مي و جويدن آدامس و روش مويل آبكرونا با 

  حجم زيادي از اطالعات مواجه است كه توانايي تحليل آن را نخواهد داشت. 
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  ما نسل بدبختي هستيم.
  رسد، دستمان به مقصر اصلي نمي

  گيريم. مي از همديگر انتقام
  

  عباس معروفي
  

هـاي مربـوط بـه     ها بر روي داستان در نگاه اول جاي تعجب دارد كه تا چه ميزان انسان
شـويم   اند. اما با كمي توجه بيشتر متوجه مـي  مركز داشته و براي آن هزينه كردهجنگ ت

يـك روايـت مانـدگار،     هاي تاثيرگـذار بـراي   بسياري از المان ،كه جنگ و داستان جنگ
انگيـز، عاشـقانه و تعليقـي بـا      را دارنـد. عناصـر دراماتيـك، هيجـان    گير  ويروسي و همه

ها حضـور دارنـد. نمونـه     پرستي و بقا همگي در اين داستان هايي از عدالت، ميهن مايه ته
تـوان شـاهنامه فردوسـي قلمـداد كـرد. تمـام كتـاب حتـي در          بارز داستان جنگي را مي

عيش و عشرت و عاشقي يا پيش مقدمه يـك جنـگ اسـت يـا نتيجـه آن.      هاي  قسمت
ها به آن پرداخته شده  ها و طبيعت بيش از آنچه در داستان داستان جنگ اما براي انسان

ها انسان تبديل به اعداد و فجايع تنها اتفاقاتي گذرا  آور بوده است. در داستان است هزينه
را درك كند و بخواهد از آن اجتنـاب كنـد، امـا     هستند كه خواننده و شنونده هر چند آن

  تواند در آن درگير شود.   بسته به اينكه در كدام طرف جبهه است مي
هـايي از   جنگي و القاي اميـد بـا دادن وعـده    هاي استفاده از ترس در بسياري از داستان

كرده است كـه پـا    ها را وادار مي انسان ،پيروزي، آزادي، بقا، منابع بيشتر و سعادت نهايي
به عرصه نبردي بگذارند كه در نهايت به نابودي بخشي از جامعـه منتهـي خواهـد شـد.     

، سود چنداني توليد نكـرده اسـت.   داران هيسرماها و  براي پادشاهان، حكومت جز بهجنگ 
د كه چرخ اقتصاد، علـم  نشو فجايع سبب مي ،تر صحيح طور بهو  ها جنگشود كه  ادعا مي
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بوده اسـت   ها جنگي بيشتر و بهتر از قبل فعاليت كنند و در پس همين و پيشرفت بشر
هاي پيشـرانه انسـاني رخ داده اسـت. امـا واقعيـت امـر چنـين اسـت كـه در           كه جهش

تـري را نسـبت بـه     هـاي بيشـتر و مثبـت    هـا پيشـرفت   هاي صلح و فراغت انسـان  زمان
به سمت درست هدايت  گذاري و توجه كنند اگر مسير سرمايه هاي جنگ تجربه مي زمان

ن جنگ، احساس نياز به پيشرفت و ايجاد برتري در مواجهه با دشمن سـبب  شود. در زما
هاي جديـد بـراي پيـروزي     سرازير شدن توجه و سرمايه فراوان جهت خلق ابزار و روش

، تـر  توجه براي رسيدن به اهداف متعـالي شود. اگر در زمان صلح نيز همين سرمايه و  مي
و تاثيرگـذارتر   تر بزرگ بسا چهنتيجه  ،تري متمركز شود نه و طبيعت دوستانهانسان دوستا

  از زمان جنگ خواهد بود.  
يـا   يافروز جنگقسمتي از اين داستان پيشرفت پس از جنگ و فجايع توسط طرفداران 

مطـرح   ،گردند توسط افرادي كه در پس از جنگ به دنبال علل، مزايا و نيمه پر ليوان مي
. جنگ چنان در جوامع بشري از ابتداي آن حضور داشت كه براي پيروزي شده است مي
هاي مرگ ايـن   ي آن خلق كردند تا بتوانند ارابهخدايي برا ،و غلبه بر سايرين ها جنگدر 

  خداي قدرتمند را به پيش ببرند.  

  خداي جنگ
آن قسمت ايد كه چه بخشي از تاريخ وجود دارد كه بدون  تا به حال با خودتان فكر كرده

. جنگ چنان چـه در زمـان اكنـون،    جنگرود؟!  قابل توجهي از جذابيت تاريخ از بين مي
خداي  عنوان به، خدايي چه در گذشته و چه در آينده چنان مهم بوده است كه همه اقوام

هستند، چون هميشه حضور دارند  جا همهاند. خداي آب، خورشيد و مرگ در  جنگ داشته
ي جنگ نيز حاضر است. جنـگ هـم علـت اسـت و هـم معلـول و       خدا ،و در كنار اينها

توانيم  به تمام مواردي كه گفته شد و گفته خواهد شد مربوط است. جنگ را مي ينوع به
رقابت يا انتخاب طبيعي فرض كنيم و از ابتداي پيدايش جهان هستي در مـورد   عنوان به

  آن صحبت كنيم.  
تر رقابت، در همه تاريخ بشر حضور داشته است. تاريخ  و يا به اصطالحي مهربانانه جنگ

 بـازي هـاي ايـن    ، مهـره ها از مقدمه، اقدام و نتيجه است و انسان ها جنگبيشتر داستان 
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فقط يـك وظيفـه دارنـد، پيـروزي. اگـر       ها ها در همه بازي و مبهم هستند. مهره عجيب
نيـز از دسـت بدهـد.     احتمال داشت زمان از دستمان گم شود و اهميـتش را  ،جنگ نبود

شـد و تصـور دنيـايي بـدون جنـگ، حـداقل بـراي         صلح بدون جنگ بدون معنـي مـي  
جنگ و بـا دانـش نسـبت بـه     خطر هاي كنوني، با شرايط فعلي در دنيايي مملو از  انسان

رسد. براي اين كار بايد مفهـوم ديگـري را از    پيشينيان، كار سخت و دشواري به نظر مي
ه يك نفر بر نفر ديگـر هـيچ برتـري جسـمي، ذهنـي و روحـي       . اينكقدرتبين ببريم. 

نداشته باشد. اين را شايد بتوان در يك رمان يا فيلم علمي و تخيلي براي يـك گـروه از   
هاي ساخته شده همسان از تمام جهات ايجاد كرد اما در واقعيت امكان ايـن امـر    انسان

وشزد و مواظبت كرد تا همه بر اين ها گ گذاري به انسان وجود ندارد. شايد بتوان با قانون
ها با يكديگر برابرند، حداقل در مسائل حيـاتي و شخصـي. بـا     باور باشند كه همه انسان
هـا   توان ديد كه اين امر يك امر نشدني است مگر اينكـه انسـان   اين حال، به تجربه مي

يـك   عنـوان  بـه . هايشان را كنار بگذارند يا داستان احساسي زندگي كنند گونه چيهبدون 
هاي شيميايي در بدن، ما احساسـاتي همچـون    اي از واكنش هانسان و در نتيجه مجموع

كنـيم،   خشم، شادي، غم، نفرت، استيصال، اضطراب، عصبانيت و رضايت را تجربـه مـي  
همين احساسـات را دارنـد. پـس بـراي بـدون       ينوع بهكه باقي موجودات نيز  طور همان

حـرك، تغييـر و   ديت زنده ما از بين برود تا هيچ تفكـر، ت بايست موجو احساس بودن، مي
اي سـنگ در يـك    توان انسان را تبديل به تكه اي انجام نشود. پس مي واكنش شيميايي

خالصه و با در نظر گرفتن اين مـوارد   طور بهگوشه كرد، بدون حركت، بدون تغيير. پس 
، امـا بـا   نيسـت  ريپذ امكاناز بين بردن احساسات انساني چه از نظر ذهني و چه زيستي 

. در ايـن ميـان حـس    توان اين احساسـات و اقـدامات را كنتـرل كـرد     تغيير داستان مي
هاي انسان بودن است. اگر تمام نيازهاي حيـاتي آدميـزادي    طلبي يكي از شاخصه درتق

  ماند.   برطرف شود، باز اين احساس همچنان باقي مي
هايي  به بهانه يطلب قدرتراي ارضاي حس ب پادشاهي به دنبال روياي امپراطوري خود و

مثل ثروت، منابع طبيعي، گرفتن انتقام، اصالح، دين و مذهب، خدا و زنان به مكـان يـا   
دارد، تسليم يـا   حل راهكند. پادشاه مورد حمله قرار گرفته، دو  پادشاهي ديگري حمله مي

ه داشته باشد. در صـورت  تواند احتمال خطري را به همرا ايستادگي. هر كدام از اينها مي
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كشته نشـوند و مـورد    كه يدرصورتقرار بگيرد، البته  كننده حملهزير يوق  تواند يمتسليم، 
ـ  اش  ا پيـروزي را در بـر دارد كـه نتيجـه    تاراج و تجاوز قرار نگيرند. مورد دوم شكست ي

  خواهد بود.   تر درك قابل
برون آورد كه در عـين قدرتمنـد    ها، سر با اين حال، خدايي از ميان خدايان عديده انسان

هاي جنگ  توانست شرايط جنگ را به سمت پيروزي براي يكي از طرف مي ،بودن بسيار
ها خواسته يا ناخواسته و تحت تاثير القائات پادشـاهان و كاهنـان    به ارمغان بياورد. انسان

جنگ و خونريزي پيدا كردند و از طريق  همه نياخدمتگزار خدايان، دليل محكمي براي 
 .پيـروز شـوند   هـا  جنـگ تواننـد در همـه    يكي از همان خـدايان، بـاور كردنـد كـه مـي     

قدرتمندتر از خداي  ها آنهاي محترمانه و فراوان  خداي جنگ بر اثر قرباني كه يدرصورت
ون بخـش  چ اند بودهخدايان جنگ در اقتصاد نيز تاثيرگذار جنگ گروه مقابل شده باشد. 

  ور در خدمت اين خدا بودند.  گي از صنعتگران و تمام طبقه جنگابزر

  قسمتي از تاريخ
هاي اكدي، بابلي و آشوري بودند كه تاريخشان براي چنـد   ها رقيب ديرينه دولت ايالمي

متنـوع ايالميـان از    سـت يز طيمحهزار سال به شكل مداوم با يكديگر گره خورده است. 
و شرايط زيسـتي غنـي آن محـيط مناسـبي را      وهوا آبها با بارش،  ها و كوهستان دشت

يل دولت و در نهايت جنـگ فـراهم   براي كشاورزي، قايقراني، ماهيگيري، تجارت، تشك
، جابجـايي و لشكركشـي را   هاي پهناور زاگرس نيز مسيري براي مهـاجرت  آورد. دره مي

شـرق دنيـا در آن زمـان     زاگرس ديواري بين غـرب و  كوه رشته ينوع بهكرد.  فراهم مي
هاي جيرفت، شـهر سـوخته و دره رود سـند و در     تمدن ،شد. در يك سمت محسوب مي

لـين دولـت   قبـل از مـيالد او   2350كه در  1اكدي طرف ديگر اكد، بابل و آشور. سارگن
هـاي تمـدن    ، به ايالم حمله كرد و تا نزديكـي النهرين را ايجاد كرده بود منسجم در بين

كرد. راه پدر، توسط پسران و جانشينان سـارگن ادامـه پيـدا كـرد و بـا      جيرفت پيشروي 
النهـرين قـرار    زيانا تحت سيطره حاكمان اكدي بـين حمالت متعدد، شوش در دشت سو

                                                            
1 Sargon of Akkad 
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گرفت. با اين حال مدتي بعد، اقوام گوتي در منطقه گوتيوم (كردستان يـا آذربايجـان در   
النهـرين را   اكد، بـراي مـدتي بـين    به امپراطوريي زاگرس) با حمله ها شمال غرب كوه

  تصرف كردند و پايان امپراطوري اكد را به سرانجام رساندند.  
دوباره جنـوب   2فرمانرواي دولت شهر الگاش 1و، با همكاري گودآ، اورناماورسلسله سوم 

كند كه شهر انشـان در ايـالم را كيفـر     گيرند و گودآ اعالم مي را باز پس مي نيالنهر نيب
بـين   وآمـد  رفـت با ازدواج و  زيآم صلحبعد از اين بود كه براي مدتي روابط حسنه و  دادم.
 هـا  جنـگ  ،مانـد  النهرين و ايالم برقرار شد. اما از آنجايي كه صلح هميشه پايدار نمي بين

هـاي اطـراف    به سرزمين ،دوباره آغاز شد. هر گروه زماني كه فرصت و قدرتش را داشت
گشت. تا اينكـه سلسـله سـوم     غنيمت به خانه بازمي كردن معجكرد و با  اندازي مي دست

وارد جنگ دوباره با ايالم  ،اور كه متمركزترين و قدرتمندترين دولت دنيا تا آن زمان بود
شود و از تـاريخ پادشـاه و    شود و به انشان آورده مي اسير مي اورشود. اما اين بار شاه  مي

ال بـراي بيـرون كـردن    شـوش احتمـا   ايـالم و شـود.   كنار گذاشته مـي  اورسلسله سوم 
بـراي تشـكيل يـك    قصدي  شوند و احتماالً النهريني با يكديگر متحد مي متجاوزان بين

شـغال  ، ايـن اتحـاد بـه ا   3تحـت نظـر كينـداتو    درهرصـورت انـد.   دولت منسجم نداشـته 
  اين چرخه احمقانه تاريخي، همچنان ادامه دارد.انجامد.  النهرين مي بين

هايي بـا يكـديگر متحـد     شده است. گاهي گروه گاهي حسنه و گاهي خصمانه ميروابط 
د. ايالم، آشور، اشنونا شدند تا براي منافع مشتركشان در برابر گروهي ديگر قرار گيرن مي

هـا كـه    نفر را بـراي مقابلـه بـا گـوتي     12000شوند تا  ها با يكديگر متحد مي و توروكي
بـه ميـدان جنـگ اعـزام كننـد. اتحـاد        ،كرده بودنـد  النهرين را تصرف ها پيش بين سال

شـد و يكـي از    جا مي هدهد. اما همين اتحادهاي متزلزل گاهي جاب فرمانروايان جواب مي
ا در شوند و اين بـار اشـنون   . ايالم، بابل و ماري دوباره متحد ميبرد متحدان را از بين مي

ها در بابل،  در همين زمان ر بگيرد.تا مورد تهاجم قرا ،ماند شرق دجله از اتحاد بيرون مي
مانـد امـا نـه بـراي      رسد كه نامش براي هميشه در تـاريخ مـي   پادشاهي به حكومت مي

                                                            
1 Gudea 
2 Lagash 
3 Kindattu 
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ها و تصرفاتش، بلكه به خاطر اولين شـكل مـدون قـانون. چيـزي كـه بـراي        جنگاوري
هاي قبل دربـاره   در بخشراه و روش زندگي و طريقه برخورد با يكديگر است.  ،ها انسان
  ورابي و مجموعه قوانينش صحبت كرديم.حم

 ردوبدل يها نامه اساسبوده است بر  1ها مخ زمان، ايالم كه تحت حاكميت سوكل در آن
روزگار بوده است. عصر طاليـي  قدرت آن  نيتر بزرگ ،ها و حمورابي مخ شده بين سوكل

رود. پادشـاه   ، از بين ميايالمهاي مرزي  ها با حمله حمورابي به برخي از مكان مخ سوكل
خواهد به خاطر اين تجاوز، روابطش را با حمورابي و بابل قطـع   ايالم از پادشاه ماري مي

گيرد. بابل و ماري به ايالم حملـه   اما اين بار ايالم است كه بيرون از اتحاد قرار مي ،كند
  كنند.   هاي سياسي روزگار محو مي كنند و براي مدتي آن را از صفحه قدرت مي

مانند يا بيشتر جنگ  روند. بعضي بيشتر مي آيند و مي مي ها يكي يكي و سلسله پادشاهان
را  شـهر حملـه و  ايالم، دو بار به بابـل  ايگي هلكي از سلسله كيدين هوتران كنند.  مي

كند. با مرگ كيـدين   ها را خلع مي نماينده پادشاه آشور بر تخت كاسيكند و  تخريب مي
شوند كه در همان ابتدا جنگ را سـرلوحه   الم نائل ميگروه جديد بر حكومت اي ،هوتران

ـ اشـد و بـا    دهند. ايالم هر روز ثروتمندتر مي كار خود قرار مي ثـروت اندوختـه    همـه  ني
هـا   با دختر شاه كاسـي  2شوتروك نهونته .جنگتوان انجام داد؟  مي يراحت بهرا  يكار چه

ها  كاسيكند و بعد از مدتي با ادعاي مشروعيت بيشتر او براي تخت پادشاهي  ازدواج مي
را مطـرح   و بابل ها ، درخواست پادشاهي كاسياساس ازدواج نياكانش با نجباي كاسي بر
دهـد تـا پايـان     اي بـه دسـت او مـي    شود و اين بهانه درخواست او رد مي كند. طبيعتاً مي

بـه   دفعـات  بـه نته و جانشينانش بزند. شوتروك نهو ا دستان خود رقمپادشاهي كاسي را ب
آورند و معابد شوش را از اين  توانند از غنيمت با خود مي كنند و هر چه مي بابل حمله مي
كنند. از جمله اين غنائم، لوح سنگي قانون حمورابي، اسـتيل نـارام سـين و     غنائم پر مي

هـاي سـال    كاسي بود كـه سـال  تنديس خدايان معروف اكدي، اور سوم، بابلي باستان و 
دهد كـه   بعد، زماني كه ديگر ايالم آن ايالم سابق نبود، مردوك خداي بابليان دستور مي

اول با شكسـت و سـپس بـا پيـروزي      ،تنديسش به خانه بازگردانده شود. حمله به ايالم
                                                            
1 Sukkalmah 
2 Shutruk-Nakhunte 
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ها  شوند. ايالمي تر كمرنگها كمرنگ و  هاي مديدي ايالمي شود تا براي مدت همراه مي
دادند و خود در شوش مستقر  يواردان تازهانشان را به  ،مناطق شرقي و پايتخت اوليه خود

دانستند. از طرف ديگر پادشـاهي   شدند ولي همچنان خودشان را شاه انشان و شوش مي
  آشوربانيپال به پادشاهي رسيد.  اينكه تا  شد يمتر  آشور هر روز قوي
بـراي ايـالم    كه پيشتر هم گفتـيم،  طور همانبه صحنه سياسي روزگار  ورود آشوربانيپال

ايسـتادند.   شدند و در برابر آشور مـي  متحد مي ها ها گاهي با بابلي گران تمام شد. ايالمي
پادشـاهان ايـالم و    يافـروز  جنـگ دادند.  اما گاهي هم خود بابل را مورد هجمه قرار مي

كنـد كـه بـا حملـه بـه ايـالم آن را        را تحريك ميها بر سر قدرت، آشوربانيپال  درگيري
  ها پايان دهد.   قلمروي خود كند و به كار ايالمي بخشي از
ند پادشاهي از انشان بل ،بعد صدسالگذاشتند تا بيشتر از  جا بهها ميراثي را از خود  ايالمي

وع شـر  ،ديگر تغيير دهد. كوروش و خاندان هخامنشي يا گونه بهشود و همه معادالت را 
از نظر مقياس بودند. كوروش توانست حكومت بزرگي را بر پـا   تر بزرگ يها جنگكننده 

را  1شـاه شـاهان  كند كه همه شهروندان يك حكومت باشد. براي همين كوروش لقب 
براي خود انتخاب كرد. كوروش به بابل حمله كرد. كاهنان معبد مرداك، خداي بابل بـه  

هاي شهر عبور كند و بابل را تصرف كنـد. امـا ايـن بـار      از دروازه يراحت بهاجازه دادند  او
ماجراي متفاوتي اتفاق افتاد. كوروش به جاي قتل و كشتار و غارت رفتار ديگري از خود 

شهر خودش بازگشته است. اين شايد يكـي از  نشان داد. او طوري رفتار كرد كه انگار به 
  براي طبيعت بوده است. تاريخ و با كمترين هزينه  يها جنگهترين ب

كشي پايان نياز داشتند. جدا از لشكر هميشه به منابع فراواني براي آغاز، ادامه و ها جنگ
يسـت از طبيعـت يـا    با چندين هزار نفره، اين لشكر نياز به غذا و منابعي داشت كـه مـي  

آورد. بعد از كوروش فرزند ارشدش، كمبوجيه يا كامبيز كه  هاي مسير به دست مي آبادي
تا آن زمان شاه بابل بود، به تخت نشست. كمبوجيه براي دنبال كـردن رويـاي پـدرش،    

. پنج سـال ابتـدايي پادشـاهي كمبوجيـه،     مصررا انتخاب كرد،  ها آن نيتر بزرگيكي از 
فراعنه بـود. بعـد از مهيـا    صرف فراهم كردن تدارك براي يك حمله بزرگ به سرزمين 

                                                            
1 King of Kings 
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هاي نوروز، كمبوجيه به سمت مصر حركت كرد. بعـد   شدن شرايط و بعد از اجراي جشن
خـود را از   ،از تصرف مصركمبوجيه براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود بـر مصـر  

نسل خدايان مصر معرفي كرد. همين اتفاق در زمان اسكندر و فـتح مصـر نيـز در چنـد     
يونـاني معرفـي   -فرزنـد خـدايان مصـري    عنـوان  بهتكرار شد و او را  بعد مجدداً صدسال
آويزي داشـتند   پادشاهي خود نياز به دست نظام بهبراي مشروعيت بخشيدن  ها آنكردند. 

ها براي حكومت بر سـرزمين متصـرفه را بدهـد. در     كه به آنان حقي فراتر از باقي انسان
فرزنـدان خـدايان    عنـوان  بـه معرفي خـود  مورد مصر، قدم گذاشتن در راه فراعنه قبلي و 

  رسيد.   به نظر مي حل راهبهترين 
توانست تا شكست يا مرگشان ادامـه پيـدا كنـد.     پادشاهان، مي يافروز جنگبا اين حال 

هـاي بيشـتري را تحـت     كمبوجيه همچنان قصد داشت به راه خود ادامه دهد و سرزمين
قسـمتي از لشـكرش بـراي حملـه بـه      سيطره خود در بياورد. اما با شكست يـا نـابودي   

در  1نفره كه بنـا بـه گفتـه هـرودوت     هزار پنجاههاي غربي متوقف شد. لشكري  سرزمين
طوفان شن مدفون شد. اين ضربه بزرگي به پيكره ارتش هخامنشي وارد كرد. كمبوجيه 
از روي عصبانيت گاو مقدس آپيس را با خنجر خود زخمي كرد. كاري اشتباه كه با مرگ 

(ايـن داسـتان بـر اسـاس روايـت       آن دامن كمبوجيه را گرفـت  طلسم شوم ،گاو مقدس
. در پـارس شخصـي خـود را    حت نـدارد) هرودوت ذكر شد و مشخص شده است كه ص

پس گرفتن پادشاهي خود بـه ايـران    برادر كمبوجيه معرفي كرد و او مجبور شد براي باز
بازگردد اما در راه بازگشت طلسم گاو آپيس با همان خنجر جان او را گرفت. كشـور وارد  

  آشوب شد و در هر گوشه و كنار جنگ جديدي آغاز شد.
ين برد اما به زودي با همسايه شمالي خود بـه مشـكل برخـورد.    ها را از ب داريوش آشوب

پس ايرانيان در  ،ها اقبال بيشتري داشتند ايران و يونان بود. يوناني يها جنگاين شروع 
داخلي يونان آتش جنگ را برافراشتند. دو طرف جبهه جنگ هر دو شكسـت   يها جنگ

و ايـران را تـا هنـد بگيـرد.     خوردند. فرصت براي اسكندر فراهم شد تـا يونـان و مصـر    
ادامـه   هـا  جنـگ ميرد و دوباره جنگ داخلي و آشوب. روميان با اشكانيان بـه   اسكندر مي

                                                            
1 Herodotus 
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جنـگ فرسايشـي هـر دو     صدسالرسد. چند  دهند تا نوبت به بيزانس و ساسانيان مي مي
كند تا فرصت براي قدرت جديد يعني اعراب جنوبي فراهم شود. همه  گروه را ضعيف مي

نظر شـده اسـت    كه در اينجا از آن صرفها جزئيات فراوان و پر از هيجاني دارند  داستان
هزاران سال جنگ، بـراي خـاموش   . خواهد شداشاراتي  ها آنهايي به  هر چند در قسمت

  كردن عطش خداي جنگ كافي نيست.  
قرباني و احتـرام از  جنگاوري، با  و خدايان جنگ همراه جنگجويان در نبردهايشان بودند

گرفتند تا در برابـر خـداي جنـگ (و ديگـر خـدايان) دشـمنان        ها قدرت مي طرف انسان
خـدايان بـه جـان     يينمـا  قـدرت هـا بـراي    را شكست دهد. انسان ها آنمقاومت كرده و 

افتادند تا بتوانند قدرت خداي يكديگر را بـه رخ كشـيده و وسـعت قلمـروي      يكديگر مي
مسـلمانان بيشـتر در شـرق و    هـايي   زمـان  خدايان خودشـان را بيشـتر كننـد. بعـدتر در    

بـا يكـديگر    سـت يبا ينمـ تعارضـي   مسيحيان بيشتر در غرب حضـور داشـتند و اصـوالً   
 هـاي واهـي   ، كسب منافع و به بهانهبراي نشان دادن قدرت به يكديگر ، تنهاداشتند مي

ت ها را كشتند و طبيعـ  براي نزديك به دويست سال با يكديگر به جنگ پرداختند، انسان
  هاي اين دوران نيز خواهيم رسيد.   هاي بعدي به داستان را نابود نمودند. در بخش

، در وعلف آب يب همچون كويري خشك و ها آنترين خدايان بودند.  خدايان جنگ، تشنه
ثروت، زمـين و منـابع،   خون، شدند.  نوشيدند، سيراب نمي انتظار آبي بودند كه هر چه مي

نيروي محركه و قدرت خدايان در برابـر دشمنانشـان بـود. در بيشـتر مـوارد پادشـاهان       
دادند تا طمـع   ثروت آفريني، توليد مازاد را در دستان خداي جنگ خود قرار مي محض به

هاي جديد، در صورت پيروزي، ثروت و منابع  و شهوت او را بخوابانند. تهاجم به سرزمين
هاي خود ادامه دهنـد.   داد تا بتوانند به پيشروي را در اختيار گروه مهاجم قرار مي جديدي

هاي جديد دست  ها براي تهاجم به ايران به همين منابع و ثروت اسكندر در اولين تالش
هاي جديـد و تسـخير منـاطق     بود كه توانست قدرت پيشروي ها پيدا كرد و همين ثروت

اي در جهان شد. شـروع   ند در آينده سبب تغييرات گستردهوبيشتر را به وي بدهد. اين ر
ريزي و اجرا شـد.   يده پيهاي اروپايي با همين ا عصر جديد ما و گسترش استثمار قدرت

يابي بـه منـابع كشـورهاي مختلـف، توسـط      د در حال حاضر نيـز بـراي دسـت   همين رون
نقـالب و  ايجـاد ا . رديگ يمهاي مختلف انجام  به شكلو كشورهاي ديگر صاحب قدرت 
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هاي نيابتي، تحريم و بسياري از مـوارد ديگـر مـوارد آشـنايي      كودتا، حمله نظامي، گروه
  براي انسان كنوني در ابتداي هزاره سوم ميالدي است. 

را هـاي آن   و داستانبا همه اينها جنگ و خدايان متنوع آن، بخش اعظمي از تاريخ بشر 
  دهند.   يشكل دادند و هنوز به كار خود ادامه م

  پايان بي جنگ
شـويم.   مي يدرپ يپ يها جنگهاي سال وارد  با ورود اعراب مسلمان به ايران براي سال

اعراب براي گسترش دين جديدشان از شرق، غرب و شمال شروع به پيشـروي كردنـد.   
بـا  قـرار بگيـرد.    ها آنبايست تحت سيطره  مي زيچ همهدر نظر خلفا، بعد از تصرف ايران 

به اين نتيجه رسيدند كه با اين دستاورد و با اين ثروت به دست آمـده   ها آناين پيروزي 
اي از ايران مسلمان نشـده   مردم هنوز در قسمت عمدهتوان پيشروي كرد.  مي جا همهبه 

تفاوتي بين اين گروه جديد و حاكمان قبلي وجـود   ها آندر روستاها. براي  ژهيو بهبودند، 
امـا بـدين معنـي     د ظلم گروه پيشين را از بين ببرندنداشت، فقط اين گروه توانسته بودن
 كردنـد.  از نظم جديد پيروي مـي  ستيبا يممردم تنها  نبود كه ظلم جديدي برقرار نشود.

يسـتم اداري مـدوني كـه    طوالني و س يا باسابقهايران كشور پهناوري بود،  درهرصورت
چندان خبري از آن در مهاجمان نبود. پس هر حاكم جديدي فـردي ايرانـي را در كنـار    

  گفتند.   مي وزيربه او  انجام دهد و يخوب بهسي و اداري را خود داشت تا بتواند امور سيا
كـه   اند خواسته يممشكل داشته يا  حاكمان جديدها با  از اين گذشته، هنوز برخي از گروه
گذاشـتند.   د. پس گاه و بيگـاه سـر بـه شـورش مـي     نقدرت در دست خودشان باقي بمان

دادند. مركز  هاي جديد مي هاي قبلي جاي خود را به مكان مراكز اصلي حكومت جيتدر به
تجمعات و قطب اصلي سياسي ايران از جنوب غرب ايران به شمال شرق يعني خراسان 

با كمك خراسانيان به سركردگي ابومسلم خراسـاني در برابـر امويـان     ناعباسيرسد.  مي
اصالحگر در دين  عنوان بهخود را  خورند و عباسيان كنند. امويان شكست مي شورش مي

اي در تـوده مـردم    ومسلم اما قدرت و وجهه جنگاورانهكنند. اب و نظام سياسي معرفي مي
. ابومسلم به بغداد كشـيده و  زديانگ يبرما ترس شاهان جديد يا خلفا رآورد و  به دست مي
شود. كشته شدن ابومسلم باعث به وجود آمدن حداقل پنج شـورش در ايـران    كشته مي
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رهايي از دست اعراب بوده است و  به بهانهشود كه احتماال  مي .م 780تا  755در خالل 
  گرفته است.  رنگ و بويي مذهبي به خود مي گاهاً

كند روح خداونـد كـه در ابومسـلم حلـول      ياران ابومسلم بود، ادعا ميمقنع كه يكي از ال
اي را در اطـراف خـود    عدهاو كرده بود، بعد از مرگ ابومسلم به جسم او وارد شده است. 

آمـده اسـت    اوها درباره  جمع كرد و مدتي بعد سر به شورش گذاشت. در يكي از داستان
خواهـد   دهد كه خداوند مي روزي خبر مي ،كندخود را اثبات  يادعاكه براي اينكه بتواند 

دهـد بـه    روي خود را بر مردم نشان دهد. در ساعتي خاص به زنـان روسـتا دسـتور مـي    
هـا را بـه    شود نـور آينـه   بروند و وقتي او وارد مي ها بام پشتهايي در دست به  همراه آينه

افتنـد و در   سـجده مـي   نور بر روي او، مردم به مقنع و بازتابالسمت او بگيرند. با ورود 
بـا   اي بوده اسـت  فروش خبرهكه داستان  نيز المقنع نهايتاًكنند.  استغفار مي المقنعدرگاه 

  شود. در برابر خلفاي عباسي به تاريخ سپرده ميشكست 
هـا   ن زمـان ت گرفت و به آن قدرت داد. در هميبابك خرمدين، جنبش خرمدينان را به دس

بود كه خلفاي عباسي با امپراطوري بيزانس درگير بودند و فرصـت رسـيدگي بـه شـورش     
بتوانند مناطق زيادي را تصرف كنند. امـا   ها آنخرمدينان را نداشتند و همين امر سبب شد 

بار عباسيان پيـروز   يك نتيجه پيروز براي يكي از دو طرف دارد و اين ها جنگانتهاي همه 
  ي فردي ايراني به نام مازيار را مسئول سركوبي بابك كرد.  بودند. خليفه عباس

داشتند و اين ايدئولوژي را  يتر طلبانه توسعهتر و  سيان بر خالف امويان ديدگاه كالنعبا
دادند. منصور پايتخت را از شـام بـه    هاي گسترده امپراطوري خود گسترش مي در بخش

بغداد منتقل كرد و بر ساخت و معماري آن نظارت كرد. او همچنـين برنامـه وسـيعي را    
براي گسترش ايدئولوژي خاص خود برگرفته از ايدئولوژي زرتشتي ساسـاني آغـاز كـرد.    

ند آثار طالع بيني سياسي و طب در مرحله اول و ساير منابع در مرحله بعدي ترجمـه شـد  
اولين خاندان وزير در اسالم قـدرت گرفتنـد. منـابع فارسـي،      عنوان بهو خاندان برمكيان 

ياسـي و فلسـفي   وارد مباحـث س  هـا  آنهندي، يوناني و مصري ترجمه شدند و مضامين 
نيز ترجمه  ودمنه لهيكلو  هزار و يك شبهاي  ها داستان ن زماناسالمي شدند. در همي

نيشابور جاي خود را به بغداد و دمشـق دادنـد. مجموعـه    ، ري و استخرو تصحيح شدند. 
هايي كه از هند و به زبان سانسكريت در دوره هخامنشيان به ايـران آورده و بـه    داستان
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و بدين گونه با هـر   شده. در دوره عباسي نيز به عربي ترجمه شده بودندپهلوي برگردان 
ـ . بـا ايـن حـال    شـود  بار ترجمه قسمتي با مضامين مقصد به آن اضافه مي و  ينـ يب شيپ

  آرزوي منصور به سرانجام نرسيد.  
از چيزي شده بود كـه بـا سيسـتم اداري و سياسـي آن      تر بزرگحكومت اسالمي بسيار 

زمان در كنار تنوع قومي و نژادي بتوان آن را مديريت كرد و يكپارچـه نگـاه داشـت. در    
ميالدي طاهريان در خراسان خـود   821هر قسمتي از حكومت بخشي جدا شد. در سال 

و حكومـت  تحـت نظـر    در ظـاهر  را از حكومت عباسيان جدا كرد، هرچند كه همچنـان 
اي بود كه در بعـد از ورود   چند قرن اين اولين حكومت ايراني قرار داشت. اما بعد از ها آن

شد. به فاصله اندكي و در جنوب خراسان، يعقوب ليـث صـفاري سلسـله     اسالم بر پا مي
كرد و تا جايي پيش رفـت كـه بـه حكومـت مركـزي       يانداز راهصفاريان را در سيستان 

ه كرد و شهر و خليفه را براي مـدتي محاصـره كـرد. در مصـر نيـز      اعراب در بغداد حمل
ـ بو آلم خـود را جـدا كـرد. زياريـان و      868طولونيان در سال  مستقل مهينخاندان  در  هي
هايي از حكومت را در دست گرفتند. برخي تحت  هاي شمالي پيدا شدند و قسمت قسمت

شده است. بـه   ه كمتر و كمتر ميقدرت خليف روز روزبهنظر خليفه و برخي نه. هر چند كه 
هـاي   هـاي بعـد از قسـمت    سمت شرق ايران حركت كرد و سلسله مرور كانون قدرت به

 .،م 945در سال  هيبو آلشرق به سمت ايران حركت كردند. محاصره مجدد بغداد توسط 
يان، اتحـاد  ها به جاي جانشيني عباسـ  به نفوذ سياسي عباسيان خاتمه داد اما اين خاندان

هاي مختلـف حكومـت    با استفاده از جنبه بيترتو بدين  تشكيل دادند ها آناي با  صوري
ها و تصاوير آرماني  يم ايراني پيش از اسالم، استعارهدر دنياي اسالم و با استفاده از مفاه

  .  بخشيدند يبه حكومت خود مشروعيت م
و هميشه بـا   هانجام نگرفت زيآم مسالمت صورت بهاي  هيچ سلسلهقدرت در  ييجا جابهتغيير و 
هاي بزرگ و كوچك، كشتار، غارت و تخريب همراه بوده اسـت. چـه    و لشكركشي ها جنگ

ها براي به دست آوردن قدرت در محدوده كوتاه زماني انجام ندادند و به  سفرهايي كه انسان
زيادي وارد نكردند. با اين حال توان فكري  خودشانهايي كه به طبيعت و  آسيب آنچهخاطر 

و مشروعيت بخشيدن به اين آمـال   يپرداز هينظرو  عباسيسياسي - هاي ديني صرف آرمان
. حاكمان الزم بود هم بر قلمرو خود حكومت كنند و هم اقتدار خليفـه عباسـي را   شدسياسي 
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   به رسميت بشناسند.
و  هـا  يافـروز  جنـگ در جهت توجيـه   آويز مناسبي براي پادشاهان دست  راهدين در اين 

مشروعيت بخشيدن به حكومتشان بوده است. برخي از پادشاهان كه سلسله جديـدي را  
كردند با اعالم بيعت با خليفه عباسـي در تـالش بـراي مشـروعيت بخشـيدن       ايجاد مي

كردند. عباسيه براي مـدتي طـوالني    خودمختار عمل مي صورت بهخود بودند اما  نظام به
كجـدار و   هـا  مغـول خود داشـت و تـا زمـان ورود دوم    ميانه را در اختيار ز خاورقسمتي ا
  ماند.   پابرجامريض 

  از شرق به غرب
دوري از پايتخـت عباسـيان وجـود     واسـطه  بـه با از بين رفتن طاهريان، خال قدرتي كـه  

اي  عمدهسبب بروز حكومتي جديد شد. سامانيان با حكومت چهار برادر در بخش  ،داشت
تركمنستان، ازبكستان، قرقيزسـتان و قزاقسـتان امـروزي    از ايران، افغانستان، پاكستان، 

، اسـماعيل  م. 892تحت نظر خليفه عباسي كار خود را آغاز كردنـد. سـرانجام در سـال    
هـا   ها را متحد و سلسله سامانيان را به راه انداخت. در همـين زمـان   ساماني، تمام بخش

، جانشـين امـام ششـم    مذهب اسماعيليه از شيعيان ايران جـدا شـد كـه اعتقـاد داشـتند     
  را قبول نداشتند.   موضوع شخص ديگري است كه باقي شيعيان اين ،شيعيان

هاي پيش از  تاثير عمده سامانيان در دوره حكومت خود، بها دادن به زبان فارسي و آئين
دانستند  اسالم بود. سامانيان خود را منتصب به نسل بهرام چوبين در زمان ساسانيان مي

رتشتي بوده و سپس مسلمان شده بودند. سامانيان در ايـن مـدت درگيـر    كه اجدادشان ز
. غزنويـان در  ندتحت تصرفش بود يها نيسرزمي گاه و بيگاه در ها ها و نافرماني شورش

هـايي در   غزنين در حال قدرت گرفتن بودند، هر چند كه بـه حكومـت سـامانيان كمـك    
حـاكم   هـا  آنهاي داخلي داشتند. به پـاس خـدمات غزنويـان، يكـي از      سركوبي شورش

ايلك خانيان از ضعف  ،ها خراسان شد و او كسي نبود جز سلطان محمود. در همين زمان
پايـان   هـا  آنبخـارا بـه حكومـت     ها آنبا حمله به پايتخت  استفاده كرده و دربار ساماني

 وسـه  يسـ را غنيمت شمرد و براي  دادند. سلطان محمود فرصت استقالل به دست آمده
كردن حكومتش پرداخت. محمـود از ضـعف و عـدم اتحـاد در      تر بزرگسال به جنگ و 
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، آل زيـار و صـفاريان   هيبو آلهاي  هاي همسايه نهايت استفاده را برد و حكومت حكومت
  را از بين برد و به متعلقات خود اضافه كرد. 

تاييـد از سـمت خليفـه عباسـي قـرار      نهايت قدرت سلطان محمود كه سبب پـذيرش و  
گرفت، حمله به هند بود. هند كشوري غني با تعـداد زيـادي از معابـد سرشـار از طـال و      

هـا دليـل كـافي و منطقـي      ثروت بود كه مردمش در نگاه مسلمانان، كافر بودند. همـين 
دت، داد. در طي اين مـ  به اين كشور را در اختيار غزنويان قرار مي يدرپ يپبراي حمالت 

رسـيد، ثـروت را غـارت و     كرد و به هر معبدي كه مي به هند حمله مي دفعات بهمحمود 
معبد هنـد، سـومنات بـود و كاهنـان در      نيتر بزرگكرد.  معبد و تنديس آن را خراب مي

ن معابـد توسـط سـومنات را بهانـه     و تخريب معابد، طـرد آ  يدرپ يپهاي  توجيه شكست
پذير نبـود. در نتيجـه سـلطان محمـود هـم       ات امكانآوردند. تسخير هند بدون سومن مي

 متر پنجسپاه خود را جمع كرده و سومنات را تصرف كرد. او با گرز خود، تنديس آن را با 
  ارتفاع نابود كرد. 

در زمان سلطان محمود بود كه فردوسي بعد از سـي سـال، نگـارش كتـاب حماسـي خـود،       
و مشهورترين كتاب حماسي تاريخ  نيتر بزرگشاهنامه را به پايان رساند. فردوسي با اين كار 

كنـد و در خـالل    هـا شـروع مـي    ايران را خلق كرد. كتابي كه داستان را از اولين شاه انسـان 
پردازد. اين كتـاب اگرچـه    اي حماسي به تاريخ پيش از اسالم ايران ميه ها و داستان اسطوره

است اما با استفاده از منـابع موجـود آن زمـان،     شده نوشتهدر دوران اسالمي و در قالب شعر 
هـاي زرتشـتي    د. ايـدئولوژي دا قي و ديني ايرانيان را نشان مـي هاي سياسي، اخال دئولوژياي

اسـالمي شـد و توسـط     يدار حكومتوارد سيستم  ها آن ساساني با برداشت خاص منصور از
  الملك طوسي در زمان سلجوقيان گسترش پيدا كرد.  افراد مختلف از جمله خواجه نظام

حمالت غزنويان به هند سبب ورود و گسترش اسالم در هند شد. همين موضوع سبب تائيد 
مسـعود بـه حكومـت    و مقبوليت غزنويان توسط خالفت عباسي شد. بعد از محمود، پسرش 

د. سـلجوقيان در سـه   ان، غزنويان را به انتهاي خود رسـان رسيد و مدتي بعد، شورش سلجوقي
هاي زيـادي از آسـياي    بخش يدرپ يپ يها جنگپادشاه اول، منسجم و قدرتمند بودند و در 

مركزي تا آسياي غربي را از آن خود كردند. بعد از پادشـاهي طغـرل، موسـس سـلجوقيان،     
وزير وارد ساختار حكومتي سلجوقيان شد كه ثبات و پيشرفت در زمـان دو   عنوان بهشخصي 
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الملك طوسـي. او   شود تا خود شاهان؛ خواجه نظام پادشاهي بعدي بيشتر به او نسبت داده مي
دانند كه حكومت قدرتمند و كارآمد  را يكي از سردمداران روشنفكران مسلمان پيشامدرن مي

را دليلـي   اش انـه يگرا واقعياست غيرمتعصبانه و نهادهاي مذهبي و س او، حمايت از آموزش و
  . آورد حساب بهتوان  ميبر آرامش و ثبات قلمرو سلجوقي 

مسلمانان تصويري از ساسانيان را كه براي رسيدن به اهدافشـان سـودمند بـود برگزيدنـد و     
هـاي سياسـي    و سنت هاي اخالقي شالوده بومي شده آموزه عنوان به توانستند آن را تا حدي

بـه   ،شـده از ساسـانيان   يبند سرهمن اساس حكومت خوب مطابق تصوير ارائه نمايند. بر اي
هاي فرهنگـي و اخالقـي    مديريت هوشمندانه و توسعه كارآمد نظامي در كنار توجه به بخش

بود كه اين بخش همانند مفهوم فره ايزدي بيشتر در خدمت مشروعيت بخشي به حكوميت 
و پادشـاهي را همچـون بـرادر     الملك با همـين ايـدئولوژي ديـن    رد. خواجه نظامك عمل مي

د. بـا ايـن روش او ايـدئولوژي    كر و هر دو را در گرو بقا و ثبات ديگري مطرح مي دانست مي
قـدرت   دهـد  يمـ و بـه او اجـازه    كـرده كـه شـاه را ترغيـب     كـرد سياسي خاصي را مطرح 

قاطعانه در امور مذهبي و تفسير ديني داشته باشد. همچنان مشروعيت بخشي  يريگ ميتصم
بوده است تا از طريـق آن بتـوان رفتارهـاي     يدار حكومتاز  ريناپذ ييجداكومت جزئي به ح

  پادشاه را تقديس كرد و او را تحت نظر و لطف الهي دانست. 
بر دنياي كنوني ما گذاشـته  ه در زمان سلجوقيان يك نفر ديگر نيز پيدا شد كه تاثيري ك

اي با عنوان سه يار دبسـتاني نقـل    اسكات فيتزجرالد، داستاني افسانه، حسن صباح. است
بندنـد كـه هـر     الملك و حسن صباح. اين سه با يكديگر پيمان مي كند از خيام، نظام مي

شـرايط را بـراي دو نفـر ديگـر نيـز فـراهم كنـد.         ،كدام زودتر به جايگاه مناسبي رسـيد 
گيرد و بـه تحقيـق علـوم مختلـف      شود. خيام از دنيا كناره مي الملك وزير دربار مي نظام
شود.  الملك وارد دستگاه حكومت سلجوقيان مي پردازد اما حسن صباح با كمك نظام مي

راج او از دربـار را  شرايط اخكند و  الملك از حضور حسن احساس خطر مي مدتي بعد نظام
قلعـه   ،هـا  رود و بـر بـاالي كـوه    در ادامه حسن به قزوين امروزي مـي كند.  مي يزير يپ

شود. افراد حسن كـه بـه    سازد و خود تبديل به خداوند الموت مي مستحكم الموت را مي
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الملـك و   در زبان انگليسي اسـت، نظـام   1گفتند و ريشه كلمه اساسين حشاشين مي ها آن
اولين ترور سـازمان يافتـه تـاريخ در ميـان      ينوع بهكنند. اين  ملكشاه را ترور ميسلطان 
ها مقاومـت   ها است. برج و باروهاي حسن و اسماعيليون تا زمان حمله دوم مغول داستان

صـليبي نيـز    يهـا  جنـگ نابودي كامل خداوندان المـوت اسـت. در    ،كنند، اما نتيجه مي
  كنند.   شركت ميانجام ترورها براي  ها جنگقسمتي از حشاشين در 

براي جانشيني تخت پادشاهي سلجوقيان  يگروه درونبعد از سه پادشاه نخست، دعواي 
هاي امپراطوري سلجوقيان شروع بـه   ، بخشها يختگير هم بهگيرد. در نتيجه اين  باال مي
 يهـا  جنـگ شـوند و آغـازگر    . بخش غربي به سلجوقيان روم مشهور مـي كند يمتجزيه 

صليبي با اروپائيان بودند. نزديك به دويست سال جنگ، كشتار، خونريزي و تهاجم تنهـا  
  هاي باقي مانده از آن زمان است.  داستان

  به دنبال سرزمين موعود و مقدس
رسـند و جـاي خـود را بـه سلسـله       دست آخر سلجوقيان به انتهاي راه خود در ايران مي

سلجوقيان بـوده و   پرورده دست. خوارزمشاهيان سپارند جديدي به اسم خوارزمشاهيان مي
هـاي   ترين برهه مدت كوتاهي بر سر كار ماندند اما در همين مدت كوتاه يكي از حساس

بر سر حكومت مصادف با تاريخي ايران و البته جهان را رقم زدند. حضور خوارزمشاهيان 
هاي شرق آسـيا و در ميـان قبايـل چادرنشـيني بـود كـه        اي جديد در استپ ظهور پديده

كردنـد. چنگيـز    قدرت اتحاد را در زير نظر فردي به نام چنگيز خان تجربه مـي  يتازگ به
از تجـار و   اسـتفاده تـدا بـا   خان روياي گسترش پادشاهي خود را داشت و بـراي ايـن اب  

. بودهاي غربي خود  هاي خود در تالش براي كسب اطالعات و نفوذ در سرزمين نماينده
اما سلطان محمد خوارزمشاه، اشتباه بزرگي انجام داد. اشتباهي بسيار بسيار بزرگ. رفتـار  

هاي مغول و عدم تالش بـراي جبـران آن، بهانـه     ه خوارزمشاهيان در برابر نمايندهاشتبا
براي حمله و غارت را در اختيار چنگيز خان قرار داد. ايـران مـورد تهـاجم قـرار گرفـت.      

هاي سال بود بدين شكل تجربه نكرده بود. اين سـومين بـار بـود كـه      تهاجمي كه سال
گرفت (البته بـدون در   ايران مورد تهاجم شديد و اساسي توسط نيروهاي خارجي قرار مي

                                                            
1 assassin 
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و به گسـتردگي مـوارد ديگـر     انجام گرفت زتريآم مسالمتكه  ها تركنظر گرفتن تهاجم 
و دنيـاي غـرب    ها مغولان سبب شد ديواري كه بين ). اما اين تهاجم و شكست ايرنبود

و همه را با خود در آتش جنگ بسوزاند. البته ايـن يـك بخـش از     زديفروبروجود داشت 
شود. جـايي كـه بقايـاي     داستان است. بخش ديگر در بيرون از مرزهاي ايران دنبال مي

  .  گندجن يمسلجوقيان و مسيحيان بر سر رسيدن به سرزمين موعود خود با هم 
است كـه هـر گـروه بنـا بـر       يضيضدونقهاي  اي از داستان صليبي، مجموعه يها جنگ

داستان فروشـان در طـول ايـن    كرده است.  يپافشاراقتضاي شرايط خود گفته و بر آن 
هـاي   جايگاه خود را نشان دادند. در هر دو طرف جنگ، افرادي با داستان يخوب بهجنگ 

معجزات پيامبران و حق طبيعي و ذاتي در تصاحب قسمتي خود درباره سرزمين موعود و 
هـا و از بـين رفـتن     كردند. و نتيجه تنها كشـتار انسـان   تر مي تنور جنگ را داغ ،از جهان

  طبيعت و منابع بوده است.
بوده است كه توانسته بود بـا يـك    1دوم پاپ اوربانوسدر اين ميان يكي از داستان فروشان، 

، مردم را براي دفاع از سرزمين موعود و تصـاحب دوبـاره آن بسـيج كنـد.     پرقدرتسخنراني 
هاي شرقي اروپا و غربي آسيا را در اختيـار   امپراطوري بيزانس كه براي مدت طوالني بخش

داشت با حضور سلجوقيان جايگـاه خـود را از دسـت داد. امپراطـوري بيـزانس كـه نماينـده        
ها بر سر مذهب با يكديگر درگير  د كه براي مدتاز همتاي غربي خو ،مسيحيان در شرق بود

كند. پاپ اوربانوس براي اينكه قدرت كليساي غرب با محوريت رم  بودند تقاضاي كمك مي
دهـد و   هاي تاريخ را انجام مـي  ، يكي از تاثيرگذارترين سخنرانيرا در شرق نيز گسترش دهد

داخلي و درگيري با گرسنگي و قحطي،  يها جنگدر آن اروپائيان را به جاي كشته شدن در 
به بازپس گرفتن سرزمين مقدس مسيحيان، اورشليم و رسـيدن بـه بهشـت زمينـي، منـابع      

كند. او مسلمانان را مردمي ناپاك، خونخوار و ظـالم معرفـي    طبيعي و غذاي كافي دعوت مي
نـد. داسـتان   بر كند كه با تصاحب اورشليم و مناطق اطراف، سرزمين مقدس را از بين مي مي

شود كه مردمي كه تا  ها و مردم) سبب مي هاي بعدي كليسا، كشيشان، شواليه پاپ (و داستان
براي از بين بردن دشمن بزرگ يك دشـمن ديگـر بـه سـمت      ،ديروز با هم در جنگ بودند

  شرق حركت كنند. 
                                                            
1 Pope Urban II 
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نوامبر  27ي را در هاي دوران ميان ها و داستان پاپ اوربانوس دوم يكي از تاثيرگذارترين سخنراني

  م. انجام داد. 1095

هـاي مختلـف، از بـين رفـتن      ر دست گروهاورشليم د باره نيچند ييجا جابهنتيجه جنگ 
ها و بروز فجايعي است كه داستان فروشان تنهـا بـا    بسيار زياد منابع، كشته شدن انسان

هاي بهشت زميني و آسماني هم بيشـتر از   قدرت خود را افزايش دادند. وعده آن ثروت و
اينكه براي مردم نمودي پيدا كند، دست آخر قدرت كليسا و پاپ را بيشتر كرد تـا عصـر   

  تاريكي با شدت بيشتر ادامه پيدا كند. 

  ها مغول
كه چنگيز خان تحت حاكميت كاريزماتيك خود اقـوام تـرك و مغـول     .م 1206تا سال 

گرديدنـد.   و اقوام ديگـر كنتـرل مـي    ها اقوام توسط چينيا متحد كند، اين استپ نشين ر
گستردگي، اتحاد و استقامت اين نيرو بود كـه آن را از نيروهـاي اسـتپ نشـين پيشـين      

و پس از آن ايران و روسـيه  اوليه به شمال چين  يوتازها تاختكرد. مشخصه  متمايز مي
ها را به  يز خان و مغولهاي اول سده سيزدهم، توحش و قساوتي بود كه نام چنگ در دهه



 فصل هشتم/ جنگ جنگ تا پيروزي 

 

139

 دليـل  شـايد بيشـتر بـه    ،بدان گره زد. اين شدت از شهرت تـوحش  ريناپذ ييجدانحوي 
و بنا بـر نظـر خـود     ينوع بهموجود بوده است كه هر كدام  نگاران عيوقاكثرت مورخان و 
كردند. با اين حال توحشي كه به چنگيز خان نسبت  را توصيف مي ها آنقسمتي از رفتار 

ترحم در اسـتپ فضـيلت بـه     بدون پيشينه خود او بررسي كرد. توان ينمشود را  ميداده 
كشـته  رحم گذشت. بـا   بي آمد و دوران كودكي چنگيز نيز در محيطي خشن و شمار نمي

تر شد و متعاقب آن مادر و خواهر و بـرادرانش در آن   شدن پدرش شرايط براي او سخت
هاي جهـان را   اي بود كه يكي از افسانه مقدمهاينها مكان خشن به حال خود رها شدند. 

مختلف اعتبار قدرتمندي به دست آورد  يها قسمتچنگيز با حمالت خود به ايجاد كند. 
  و با كسب غنائم رقبايش را راضي و طرفدارانش را خشنود كرد.

زياد نبود و با پيشروي چنگيز خان سربازان سپاه مغلـوب را جـذب ارتـش     ها مغولتعداد 
 ،انداختنـد  خود نيز از ترسي كه بر دل دشـمنان مـي   هاي در پيشروي ها آنكرد.  يخود م

بردند. تصرف پايتخت چين به نام زونگدو (پكن امـروزي) باعـث بـر سـر      بسيار سود مي
شـاهيان  فرسـتاده خوارزم  ،نيبهاءالـد ها شد. براي مثال سـيد   زبان افتادن قساوت مغول

كنند يك كوه با برف  رسند كه از دور تصور مي مياي سفيد  گفته است در مسير به پشته
در مسير به زميني رسـيد كـه از   او ها است.  گويند اين استخوان انسان اما به او مي ،است

هـاي خشـك    روغن انسان چرب و سياه شده بود و مسيري طوالني طي شد تا به زمين
ها پـاي حصـار    ستخواناي از ا رسيدند. در انتها هم وقتي به شهر طمغاج رسيدند با پشته

كـه در روز فـتح    گفتنـد بـه او   ،را پرسيد ها استخوانشهر روبرو شدند. وقتي دليل وجود 
، خـود را از  هـا نيفتنـد   شصت هزار دختر براي اينكه به دست مغول ،ها شهر توسط مغول

  .  اند كشته شدهها پرتاب كرده و  ديواره
گذشته اطمينان كنيم؟ همانند هرودوت كه ها و منابع  به داده ميتوان يما اين حال چقدر ب

 نوشت، مورخاني كـه شخصـاً   ايران و يونان را مي يها جنگها بعد وقايع مربوط به  سال
زدند. بـا   و وحشيانه دامن مي بار خون يها يساز افسانهحضور نداشتند به اين  ها جنگدر 

در  هـا  آننظيـر   بـي  سـرعت ها به ايران،  هاي اصلي حمله مغول اين حال يكي از ويژگي
هـا بـه شـهر     پيش از آنكه يك شهر از نتيجه حمله مغـول  كه يطور به ،بود ها ييجا جابه

دار شود و بتواند خود را براي مبارزه آماده كند، بـا حضـور لشـكريان مغـول     همسايه خبر
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هـا بـه سـايرين     ها چيزي كه نياز داشتند را از خالل داستان مغولشده است.  غافلگير مي
  كردند: ترس.   القا مي

در فاصله حمله اول و دوم مغول بـه ايـران، ايـن سـرزمين توسـط امـراي مغـول اداره        
كند و سلسله جديـد ايلخانيـان را    شود. تا اينكه هالكوخان به سمت ايران حركت مي مي

نهد. وقايع اين دوره از ابتداي جنگ اول تا پايـان ايلخانيـان هميشـه بـر پايـه       بنيان مي
شـود.   روايـت مـي   و تـرس  هـا  با ناراحتي از تسخير ايران توسط مغول اطالعات آميخته

مردم در شهرهاي مختلف. حملـه دوم مغـول،    عام قتلو  ها جنگتصويري دهشتناك از 
خـان بـا ورود بـه ايـران و تاسـيس سلسـله       تر از بـار اول بـود. هالكو   تر و منظم معتدل

اسماعيليان و عباسيان بر سـر راه   ايلخانيان چندين هدف را براي خود در نظر گرفته بود.
را نـابود   هـا  آنبايسـت در ابتـدا    هالكو براي يكپارچگي حكومتش قرار داشتند، پس مي

موفق بود. بعد از پايان دادن به حكومت عباسـيان،   ،كرد و البته در انجام هر دو هدف مي
شد  ،بودندهاي حمله به وجود آورده  هايي كه در اين سال توجه عمق خرابيم هالكوخان

اي كه مغـوالن و سـردمداران    آن را بازسازي كند. اين بار چهرهو تالش كرد مقداري از 
  متفاوت و همراه با عدالت و آباداني بود. يكل به ،گذاشتند جديدشان به نمايش مي

، بلكه در اين ها هرگز گروه مذهبي، ملي يا قومي خاصي را مورد آزار و اذيت قرار ندادند مغول
از حملـه   م. 1265اصفهان با آنكه تا سال براي مثال،  .وجود نداشت ها آنميان تفاوتي براي 

بنـد  خجنـد،    و  صـاعد  خانـدان  دو بـين  خـانوادگي  دشمني دليل به ،بود مانده امان در مغول
در زمـان   .خانـدان خجنـد، شـافعي   و  بودنـد  حنفـي  خانـدان صـاعد،  مقاومت را به آب داد. 

هـا   ها باال گرفت و شافعي ها و حنفي شافعي دعوايفرمانروايي اوگتاي خان، جانشين چنگيز، 
اينكـه   شرط بهالبته ، كنند باز مي ها آنهاي شهر را به روي  قرار گذاشتند كه دروازه ها با مغول
شـهر غلبـه    ها هم در جنـگ بـر   مغول .از بين ببرندها را  حنفي ،از ورود به شهر بعد ،ها مغول
توانند باالخره وارد شهر شوند از هـيچ   وقتي مي ها آنكنند.  د و به قول خود نيز وفا مينكن مي

  . كنند مي عام قتلمساوي  طور بهو از شافعي و حنفي و بقيه مردم  نكردهتالشي مضايقه 
بـه توصـيه مشـاوران مسـلمان او همچـون       هالكوخـان در اين ميان حمله به بغداد توسـط  

بـه قلعـه اسـماعيليه بـا اسـتقبال       خـان طوسي انجام گرفت. يورش هالكو نيرالدينص خواجه
گسترده مواجه شد و مخالفت چنداني با حمله ويرانگر او به بغـداد نشـد كـه در آن ايرانيـان     
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فرمانرواي جديد در پي كسب مشـروعيت از اتبـاع    عنوان بهاو برجسته نقش موثري داشتند. 
اكم مسـلمان  ن طاووس فتوايي گرفته بود كه فرمانرواي كافر عادل بر حخود بود و از سيد اب

در ايران با استقبال روبرو شده بود و دوران آشوب  خان. حضور هالكوغيرعادل ارجحيت دارد
پس از حمله اول به پايان رسيده بود. بعد از فتح بغداد، هالكـو بـه مراغـه رفـت و پايتخـت      

ـ  بـه في كرد. شرايط جديدش را در شمال غرب ايران معر دگرگـون شـده بـود. بقايـاي      يكل
خوارزمشاهيان به سوريه گريخته بودند، اسماعيليان نابود شده بودند، خالفت از بين رفته بود 

  و اياالت ايران با پادشاه جديد اعالم همبستگي كرده بودند. 
د. غـازان  با اين حال دوره ايلخانيان در دوره غازان خان فصل جديدي را آغاز كـرده بـو  

 نيدالديرشـ خان دين رسمي حكومت را اسـالم معرفـي كـرد و از وزيـر برجسـته خـود       
همداني استفاده فراوان برد. دوره بين هالكو و پسرش اباقا تا غازان خـان دوره   اهللا فضل

بـار   هرج و مرج و فساد در كشور بود. بر سر تاج و تخت كشمكش بود و فسـاد فضـاحت  
اقتصادي با ارائه پول كاغذي چاو به تقليد از سيستم يوآن چين، بر گيخاتو خان و جنون 

از قبـول پـول چـاو     ها افزود. غازان خان كه در آن زمان حـاكم خراسـان بـود    بار آشوب
با جلوس غازان خان بـر تخـت،    ،كاركشته بود ياستمداريسكه  نيدالديرشامتناع كرد و 

ور را بـه اوج رسـاند تـا غـازان خـان را      تبليغ درباره هرج و مرج اقتصادي فراگير در كش
  منجي معرفي كند.   عنوان به

رحمانه و مداوم از  كشي بي ها را متقاعد كند كه بهره ديگر مغولتا غازان خان سعي كرد 
كننـده  داشت چرا كه اين روسـتائيان توليد را در پي خواهد  ها آنروستائيان، نابودي خود 

زيـادي زنـده    زمـان  مـدت توانسـتند   هاي مغول نمـي  مواد غذايي بودند كه بدون آن ايل
كرد هم بيانگر حقانيت معنـوي او در   بمانند. عناويني كه غازان نيز براي خود انتخاب مي

او با ميراث باستاني ايران در پيش از اسالم بود. مجمـع   ونددهندهيپپذيرش اسالم و هم 
ات غازان را در برقراري نظـم  به تفضيل اقدامات و اصالح ،نيدالديرشبه نوشته  التواريخ

كنـد. در اينكـه تـا چـه انـدازه       دادن به سيستم اقتصادي بيان مـي  سروسامانو قانون و 
 ييجـا  جابـه صادقانه و بدون غرض بوده است شك وجود دارد امـا   نيدالديرشگزارشات 

قدرت آسان و نظم موجود تا پايان ايلخانيان كمي مويد همين اصـالحات اسـت. غـازان    
او بـاقي اصـالحات را بـراي     زودهنگـام وانست نه سال حكومـت كنـد و مـرگ    جوان ت
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جانشينان او گذاشت. با اين حال زماني كـه ابوسـعيد، آخـرين پادشـاه ايلخانيـان بـدون       
  جانشين درگذشت، كشور را در دام تجزيه و نابودي قرار داد. 

كردنـد، اواخـر    هر چه ايلخانيان در ابتدا منظم و سـاختار يافتـه در ايـران حكومـت مـي     
بود. پادشـاه آخـر هـم در     يگروه درونهاي  شان سرشار از هرج و مرج و درگيريحكومت

تنها سيزده سال داشت و براي همين امـور حكومـت را بـه     ،زماني كه به حكومت رسيد
براي رقيبان و مخالفانشان  يينما قدرتدست اميران و وزيراني سپرد كه خودشان درگير 

خبـر   بـي  عجين شد و از كار حكومت و مملكت سرا حرمبودند. شاه جوان هم با شراب و 
  ماند.  

ها در شرق نيز چندان متفاوت با عاقبتشـان در غـرب نبـود. بـا بـه قـدرت        عاقبت مغول
ها به سمت شمال حركت كردند و تنها ميراثـي از   در چين، مغول 1رسيدن سلسله مينگ

ها نيز در ايران، هم تحت تـاثير فرهنـگ ايـران     گذاشتند. مغول جا بهخود در تاريخ چين 
اي گذاشتند. يادگارهايي متفاوت از خاطرات جنـگ و   ار گرفتند و هم بر آن تاثير عمدهقر

اند. با از بـين رفـتن    اي يادبود كه همچنان بر جا ماندهكشتارهاي وحشيانه تا هنر و بناه
  شود.   داخلي به همراه هرج و مرج شروع مي يها جنگتجزيه ايران و يلخانيان دوره ا

هايي است كه با تم جنگ تعريـف شـده اسـت و چقـدر احمقانـه اسـت كـه         همه اينها داستان
لوحانه  ادامه دهد. و چقدر ساده شيها ييسرا داستانرفت تا خداي جنگ به منابع از بين  همه نيا

هـا و   زياستفاده كنيم تا از قومي دلگير باشيم يا بـر اثـر پيـرو    ها خواهد بود كه ما از اين داستان
  به خودمان بباليم.   ها جنگكشتارهاي گذشتگانمان در 

  

                                                            
1 Ming dynasty 
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گردآورنـده از مواهـب طبيعـت بـراي گـذران      -هاي شـكارچي  انسان ،براي هزاران سال
براي تامين انرژي خود كامال به محـيط اطرافشـان    ها آنكردند.  خود استفاده ميزندگي 

كردنـد تـا    وابسته بودند و همانند ديگر موجودات به ميـزان نيـاز از منـابع اسـتفاده مـي     
كمك كرد تا در روزهـاي سـرد گـرم     ها آنتوانستند آتش را كشف كنند. كشف آتش به 

هاي بزرگان قبيله درباره  در كنار آتش به داستان ها شوند، غذاي خودشان را بپزند و شب
ايش دادنـد تـا   را از طبيعت افـز  ازشانيموردنگذشتگان و خدايان گوش دهند. پس سهم 

ها گذشت تـا   ها از پس سال از خود دفاع كنند و غذاهاي گرم بخورند. سال ،تر بمانند گرم
مانـدگار شـود و انقـالب     تواند در يك جـا  انسان خردمند به اين موضوع پي ببرد كه مي

ها شـروع بـه    كشاورزي شروع شد. انقالب كشاورزي ارزش زمين را بيشتر كرد و انسان
افـزايش   سـاخت انبـار و ذخيـره مـواد غـذايي،      ها، ها، از بين بردن جنگل تصاحب زمين

ساخت خانه با مصالح طبيعي و تاثيرگذاري بيشتر بـر محـيط اطرافشـان كردنـد. بعـد از      
به شـكل عجيبـي پايـدار بـاقي      ه زمين،يخبندان، دما و شرايط محيطي كره آخرين دور

و برقـراري   هـا  تمـدن  يريـ گ شـكل و همين پايداري بود كه سبب پيشرفت انسان، ماند 
  جوامع امروزي شد. 

ها براي يكجانشيني، زمين و منابع طبيعي ديگـر از   با انقالب كشاورزي و تصميم انسان
در گسترش جوامـع و بقـاي آن تبـديل شـدند. در      انسانجمله آب به عامل قدرت گونه 

                                                            
1 Jean-Paul Sartre 
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بـا ابـداعات گونـاگون و بـا كمـك يـادگيري جمعـي، توانسـتند          ها آن ،جوامع روستايي
آبيـاري  هاي نوين، توانايي  هاي كشاورزي خود را پيشرفت دهند. يكي از اين روش روش

هـا بـه سـمت     از رودخانـه هـا، آب را   ها بـا كانـال   ها بود. انسان با استفاده از آب رودخانه
وري  با اين كار توانايي افزايش بهره كردند. هاي كشاورزي و مزارع خود هدايت مي زمين

ـ ا بـه از محصوالت خود و تسهيل انباشت مازاد را پيدا كردند.  خـود را   ، انسـان بيـ ترت ني
ان اطراف خود تبديل كرد. با اين حال همچنـ  ستيز طيمحبرتر و تاثيرگذار در  يا گونه به
ييـر شـرايط   تر اين محيط باقي مانده بـود. بـا تغ   ن زيادي براي كنترل بهتر و منطقيزما

جـايي يـا    بهجا  بهمجبور  ها آنهاي دائمي طبيعت بوده است،  محيطي كه يكي از ويژگي
 مراتـب  بـه جايي يا تغييـر   بهاشدند اما با افزايش فشار جمعيت، ج تغيير سبك استفاده مي

تر از گذشته شد. افزايش استفاده و تغييرات ايجاد شده بر اثـر فعاليـت انسـاني در     سخت
هاي بزرگ و ظهور جوامع جديـد   متداول محيطي، سبب از بين رفتن تمدن راتييتغكنار 
موتـور محـرك پيشـرفت و گسـترش      ،هاي طبيعي (و خيلي كم فسيلي) . سوختشد مي

ز دو نيروي محركه براي ايجـاد تغييـر دوبـاره    كشاورزي در جهان ما بود. اما كمبود و نيا
به راه افتاد. كشف ماشين بخار و شروع انقالب صنعتي، معادالت را تغييـر داد و انسـان   

هـا   تبديل به محور دنياي اطرافش و كل سياره شد. سرعت تغييرات بيشتر شـد، جنگـل  
كشـيده شـد و    بـزرگ  چنـدان  نهو جاده در سرتاسر اين كره  آهن راهنابود شدند، خطوط 

تمـام نخواهنـد    وقت چيهرسيد  ها شروع به استفاده از منابعي كردند كه به نظر مي انسان
ها بـا تكيـه بـر     شد. با اين حال انسان 1كننده مصرفشد. انسان خردمند تبديل به انسان 

را  توانايي سازگاري، يادگيري جمعي و تغيير محيط اطراف خود، تا به حال جوامع انساني
هاي مربـوط بـه تغييـرات محيطـي      اند. اما همچنان بحران بيشتر گسترش داده روز روزبه

سازد. با گذشـت چنـد هـزار     جامعه بزرگ بشري را با كمبود غذا و آب مناسب تهديد مي
از انقالب صنعتي، گونه بشر با تهديد جديـدي   صدسالسال از انقالب كشاورزي و چند 

ه است و حاال نياز به يك انقالب جديد دارد، انقالبـي  است كه خود خالق آن بود رو روبه
  كه در درون اتفاق بيفتد: انقالب ادراكي در درك واقعيت طبيعت و عواقب رفتارهايش.  

كـرده اسـت.    گر منفعل بوده كه تغييرات را نگاه مـي  ر اين دوره ايران بيشتر يك نظارهد
                                                            
1 Homo consumptoris (consumptoris: consumer, destroyer and waster) 
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ـ  شود و نگاهي مي اين بخش از انقالب صنعتي آغاز مي دازد بـه اينكـه چگونـه انسـان     ان
. اما پـيش از  دادشد و خود را به سمت پايان سوق  كننده مصرفخردمند تبديل به انسان 

  آن بايد آغازي براي اين پايان بيابيم.  

  پايان بي انقالب صنعتي: عطش
نقطه آغازي بر پايان داستان. اين جمله تناقض جالبي دارد. انساني كه در تمـام هـزاران   
سال حيات خود بر روي زمين، ميزان نياز و مصرفش از طبيعت مشخص و محدود بـود،  

، ابـزاري كـه بـا    و گسترش به وجود آورد. ماشين بخار يبردار بهرهيك جهش بزرگ در 
كرد و انسان را بيشتر از همـه موجـودات    يوان كار ميانسان و ح جز بهاي  نيروي محركه

داد، شروع كننده عصر جديـد   گذار قرار مييك عامل تاثير عنوان بهركز هستي ديگر در م
هاي جديد زمين را از مركز جهان جدا كردند و بـه جـاي آن انسـان را قـرار      داستانبود. 

انايي و حق استفاده تا پايـان را بـراي   دادند. حاال انسان قرار بود بتواند با تكيه بر علم، تو
  خود ايجاد كند.

براي مدتي طوالني انسان در تمام نقاط دنيا، مشغول مصرف منابعي بودند كه تجديد شـدن  
ها در اختيار طبيعت قرار  زيادي نياز داشت كه البته اين زمان توسط انسان زمان مدتبه  ها آن
ها قابل بازگشت بود چـون راهـي بـراي     ستفادههنوز قسمتي از ا ،ولي با اين حال گرفت ينم

ا يـاد گرفتـه بودنـد كـه بتواننـد منـابع جديـد را        ه انسان. وجود نداشت حدوحصر يب استفاده
 عمـده  كنند. براي مدت مديد، حفظ يا گونه بهزمان نياز، خود را جايگزين منابع قديمي و در 

بـه  يا فضـوالت حيـواني   ها از چوب درختان  و ساير استفاده وپز پختي گرما، انرژي الزم برا
در انگلسـتان) شـد.    ژهيو به( سنگ زغالآمد، اما كاهش منابع سبب روي آوردن به  دست مي

بـه دسـت بيايـد. بعـدتر كـه       سنگ زغالتوانست با انرژي حاصل از سوختن  ماشين بخار مي
، امـا  زين و گاز جايگزين آن شدندنيز قديمي شد، منابع جديدي همچون نفت، بن سنگ زغال

ها سـاله موجـودات ديگـر بـه دسـت       هاي ميليون ع همگي از دل زمين و از بازماندهاين مناب
   .يريپذ انيپات: آمد و يك وجه ثابت داش مي
انرژي مورد بخشي از ها در مناطق مختلف و بسته به منابع موجود،  انسانطبيعي  طور به

كردند، اما چون اين منـابع هميشـه در    خورشيد و چوب تامين مينياز خود را از آب، باد، 
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برداري از منابع انرژي جديـد، بـه    مهيا شدن شرايط براي بهره محض بهدسترس نبودند، 
ها داد، بـا انقـالب صـنعتي     بردند. ابزاري كه اين توانايي را به انسان ميسمت آن هجوم 

  شروع شد. 
براي اند،  تي بودهبدون توجه به اينكه منابع طبيعي در اختيار هميشه محدود يا موق ها آن

كردند. تا زماني كه به آستانه اتمام يـا   تا حد امكان از آن استفاده ميحداكثرسازي سود، 
و انـرژي زيـادي را صـرف پيـدا      زمان مدتشدند و در نتيجه  فروپاشي منابع نزديك مي

مسـئوالنه، ناپايـدار و    بي دند. البته هميشه تاريخ بشر تا اين حدكر كردن منابع جديد مي
هاي پاكي همچون آب و بـاد   ورد نشده است. استفاده از انرژيخودخواهانه با طبيعت برخ

هـاي طبيعـي در اختيـار     استفاده پايدار و سالم از انرژي هميشه نوعي ،در مناطق مستعد
  اند.   در دسترس نبوده جا همهر ميشه و دبوده است. هر چند كه اين منابع ه

پيشرفت علمي به دست آمـده در پـي رنسـانس و كـاهش قـدرت مجـامع مـذهبي بـر         
هـا يـادآوري    هاي مختلف جوامع علمي، يك نكته كوچك و حياتي را بـه انسـان   قسمت

دانيم. با هر كشف يا نظريه جديـد، مشـكالت يـا     كرد: هنوز خيلي چيزها هست كه نمي
ها در شهوتي از كشـف و جسـتجو    شد. انسان سواالت بيشتر پيدا ميسواالتي برطرف و 

فرو رفتند كه خوب يا بد تا هنوز ادامه دارد. انرژي الزم براي اين اكتشافات و تحقيقـات  
هـا را بـراي بـه دسـت آوردن      شد كه اين بذل و بخشش تامين مي يداران هيسرماتوسط 

اي كه نبايد فراموش شود ايـن اسـت كـه     اما نكتهدادند.  قدرت و ثروت بيشتر انجام مي
هاي علمي حاصل شده به خاطر تامين بودجه براي تحقيق و توسعه بـوده   همه پيشرفت

 ها جنگبر روي  اجبار به، پول خود را همچون گذشته به اختيار يا داران هيسرمااست. اگر 
  داد.   از اين تغييرات رخ نمي كدام چيهكردند،  صرف مي ها آنو ادامه 

انقالب صنعتي در اروپا رخ داد و مدتي به طول انجاميد كه به ديگر نقاط ديگر دنيا وارد 
كـه   هـايي دور و در ذهـن حاكمـان    شود. قسمتي از اين كشورها از جمله ايران در زمان

همچنان درگير زماني در پيش از  ترين حاكمان روي زمين بودند، قدرتمندترين و مشروع
ها در اين زمينه به كمكشان آمد تا بتوانند مـردم   دند. اسطورهران رنسانس در غرب بودو

ها به خواست و مساعدت حاكمان  طورهرا در حمايت از خودشان نگاه دارند. گفتيم كه اس
ـ   عبـاس  شـاه شد. يكـي از ايـن حاكمـان     ميبرجسته قسمتي و  هتغيير كرد ود. صـفوي ب
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شـد و بـا    اسـطوره كه خود وارد  عمق دادها  و داستانها  چنان در اين اسطوره عباس شاه
بـا ايـن حـال تـالش و     هـاي مـردم زنـده اسـت.      آثاري كه از او باقي مانده در داسـتان 

فت را و ساير پادشاهان بود كه زمان و سرمايه الزم براي پيشـر  عباس شاه يگذار هيسرما
 شـده  داد. در هر زمان كه اندكي به اين قسـمت توجـه مـي    ميدر اختيار دانشمندان قرار 
ـ اولواگر ماند تا به ما نشان دهد  مي جا بهشد يا آثاري  است، كارهايي انجام مي  يبنـد  تي

  ها را جلو ببريم.   توانستيم قسمتي از اين پيشرفت بود ما هم مي اتخاذشدهدرستي 
اي بود كه همچنان  هاي شرقي در برابر حكومت ها آننقطه برتري  ،انقالب صنعتي اروپا

كسب قدرت در برابر همسايگان و سـعادت در دنيـاي   درگير آداب و سنن كهن و در پي 
بودند. البته اين فكر كه غرب يا فرنگ دنيـايي دور اسـت و نـه آن بـا ايـران      ها  داستان

تـاثير نبـوده    بـي  هـا  آنكاري دارد و نه ايران به آنان دسترسي دارد در پيدايش ناگهـاني  
درگير بود و تمـام سيسـتم    ان بيشتر با حكومت غربي خود، امپراطوري عثمانياست. اير
اش در ارتباط با عثماني، ديگر همسايگان مسلمان و تجـارت بـا چـين خالصـه      ارتباطي

حكومتي چنـدان بـدون    خارجي امان از حكومت بريده بود. داخلي و يها جنگشد و  مي
تـري بيفتـد. از طـرف ديگـر تعـداد       ت عمـده ماند تا به فكر تغييرا دردسر بر سر كار نمي

هـاي   كـرد. پـس ايـن درگيـري     مشخص مـي  ها جنگها را در  برتري حكومت ،سربازان
فواصـل دورتـر جلـوگيري    داخلي و در خـود فرومانـدگي از ديـدن تغييـرات رخ داده در     

براي اروپائيـان در آخـر قـرن نـوزدهم قسـمتي زنـده از       نيز كرد. امپراطوري عثماني  مي
دنياي هزار سال پيش بود كه دست نخورده باقي مانده بود. باقي همسايگان عثمـاني از  

هاي شرق  جمله ايران نيز از اين موضوع جدا نبودند. با اينكه اروپائيان بسياري از قسمت
در ميـان   زيـ انگ اعجـاب را تصرف يا تحـت سـلطه خـود داشـتند، امـا همچنـان شـرق        

  هايشان جاري بود. داستان
در برابـر   يينمـا  قـدرت و ساير شاهان صفوي بيشتر درگير حفظ قدرت خود و  اسعب شاه

و  عثماني بودند و ارتباطي را با كشورهاي اروپـايي شـروع كردنـد تـا در برابـر عثمـاني      
نكـرده بودنـد   كمك بگيرند. اما چيزي را كه حساب  ها آنبتوانند از  قسمتي از خود اروپا

هـاي ورود غـرب بـه     گيرد. پايـه  خدا موش نمي اي محض رضاي اين بود كه هيچ گربه
ـ هاي بعدي ادامه پيدا كرد. ايران محاصره شده  شروع شد و تا سده جا نيهميران از ا ود. ب
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بـه زيـر نظـر     و جنـوب  ايران تحت سيطره روسيه قـرار گرفـت و غـرب    شمالبه مرور 
  انگلستان رسيد. انگليس براي رسيدن به هند به ايران نياز داشت. 

اروپاييان به اين نتيجه رسيده بودند كه براي استفاده بهتر از مستعمراتشان نياز دارند كه 
آن را  يطوركل به پيشتر ها را بفهمند و درك كنند. اين چيزي بود كه ساير حكومت ها آن

مداوم از ابتداي پيدايشش در حال جنگ با كشـورهاي   صورت بهگرفتند. ايران  ناديده مي
يـك مـدت شـايد     جـز  بهساط و انقباض در امپراطوري در حال ادامه بود و ديگر بود. انب

شدند و همه تبديل به يك  اي در يكديگر ادغام مي با حالت دوستانه ها فرهنگكوتاه كه 
فقط غارت و تحت سـلطه در آوردن مـردم مغلـوب     ،شدند، در باقي موارد قصد ملت مي

هاي  كرد و جوي يلشكركشست كه تا هند يك نمونه اصلي در اين زمينه ا نادرشاهبود. 
وش را در شرق آغاز كردند براي رسيدن به شناخت بيشتر، اروپائيان كاخون راه انداخت. 

  ها را از دل خاك بيرون كشيدند.   و تاريخ
انقالب صنعتي نياز به مواد اوليه، نيروي كار، سوخت و توليد داشت تا بتوانـد چـرخ اقتصـاد    

اين مواد اوليـه و نيـروي كـار از كشـورهاي     مناسبي به گردش در بياورد.  صورت بهخود را 
در ايـن  تر آغاز شـد.   مستعمره تامين شد. غارت منابع و تجارت برده با سرعت هر چه تمام

ر ميان قاره آمريكا كشف شده بود و زمين خالي بدون صاحب (يا با صاحبان مرده) در اختيـا 
ـ   قرار گرفته بود كه كشتي كشتي به سمت آن حركت مي اروپائياني راي نيـروي  كردنـد و ب

هاي زيـادي   انسان ،ها بردند. همراه كشتي در آفريقا بهره مي شانيها يانداز دستكار خود از 
شدند تا محصوالتي را توليد كنند كه هـر گـروه بتواننـد بـا آن      هاي جديد برده مي به زمين

ـ ري در جهان رقابتي شده جديد به دسـت آور قدرت بيشتر و سرمايه بيشت د. مـزارع توليـد   ن
هـاي   هـا نـابود و بـه زمـين     شـدند. جنگـل   نيشكر در هر كجا كه امكانش بود تاسيس مـي 

هاي  آفريقايي كه به زور به سرزمين پوست اهيس هاي عمدتاً شدند. برده كشاورزي تبديل مي
پايان خود برسند. نسـل بعـدي    كردند تا به در مزارع كار مي قدر آنجديد آورده شده بودند، 

گرفـت و تـابوي    دادند. تجارت قدرت مي ها نيز همانند والدينشان به كار خود ادامه مي برده
شدند. سـرزميني كـه    سرزمين فراوانيها وارد  انسان باخت. محدوديت رفته رفته رنگ مي

بدون محدوديت استفاده بود اما نه براي همه. انقـالب جديـد بـراي پيشـرفت      يآرمانشهر
خواهد توليد و مصرف  توانست تا هر جا كه مي ديد. مي محدوديتي براي خود نمي روزافزون
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  كند... توليد براي مصرف.  
چنان در حال رشد  كنندگان مصرفتوليدات به نسبت نياز و ميزان مصرف ميزان در ابتدا 

بود كه اين نگراني به وجود آمـده بـود كـه مـازاد توليـد چگونـه مصـرف خواهـد شـد.          
 نبـود.  قناعتدر سرزمين فراواني، نيازي به  براي اين نيز پيدا كرد. يحل راه يدار هيسرما

ـ  شرقي بر پايه قناعت بنيان شده بود يها فرهنگبيشتر  ب غـرب نيـز   و در فرهنگ غال
تجار حريصاني بودند كـه در پـي كسـب پـول و نشـاط       .آمد مي حساب هبقناعت ارزش 

حاكمان كه به دنبال قـدرت هميشـه    جز به دنيوي، روح خود را به شيطان فروخته بودند.
توشـه بـراي    كـردن  جمعدر حال جنگ بودند، مردم عادي در تالش براي زنده ماندن و 

هـاي   كشورهاي غربـي اسـطوره   در در اين زمان زندگي پس از مرگ بودند. با اين حال
متفاوتي نسبت به ممالك شرقي خود در حال پرورش بود. اروپاي بعد از رنسـانس، رهـا   

بايست تجارت بيشـتري را   ، به اين نتيجه رسيده بود كه ميدوبندهايقشده از بسياري از 
شـرق و  تر بـود. اروپائيـان    با منابع بيشتر و متنوع انجام دهد. براي اينكار نياز به مناطقي

هـاي جديـد،    هـاي خـود را بـراي پيـدا كـردن سـرزمين       غرب را تسخير كردند و كشتي
ــاك ــاز پ ــان يس ــود انس ــاخت    از وج ــامطلوب و س ــل ن ــر و عوام ــالي ديگ ــاي احتم ه

  كردند.   هاي جديد روانه مي امپراطوري
نـد از بـين ببـرد يـا     هـاي قـديمي را بتوا   هايي بود كه داستان با همه اينها نياز به داستان
را  داران هيسـرما كه حاال شان را كم كند. قدرتمندان جديد دنيا  حداقل قدرت تاثيرگذاري

  هاي جديدي را براي فروش عرضه كردند.   ديدند، داستان نيز در گروه خود مي

  يدار هيسرماو  ييگرا درون
ديـن،   هـا،  تند امـا بـدون كمـك باورهـا، اسـطوره     هـا موجـوداتي اجتمـاعي هسـ     انسان

را بـه كنـار يكـديگر مانـدن و همكـاري       ها آنتوان  ها و اهداف مشترك نمي ايدئولوژي
انـد. بـه    اي توان تحمل يكديگر را داشـته  ها تا اندازه كردن مقيد نمود. با اين حال انسان

ـ  تر بزرگاي  جوامع از اندازه كه يهنگامدليل  همين راي خـود سلسـله مراتبـي را    شدند ب
تر تبديل كنند تا در عـين بـزرگ    هاي كوچك يك گروه بزرگ را به گروهردند تا كايجاد 

بتوانند انسجام آن را حفظ كنند. بدين شكل فرهنگ بـه وجـود آمـد.     ،شدن گروه اصلي
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  فرهنگ سلسله مراتبي ضامن ثبات و بقاي ساختار جامعه بود.  
را تبليـغ كـرده بودنـد.     ييگرا درونايده ارزش  ،ها ها و اديان در تمام اين قرن ايدئولوژي

. هر چند كـه  و البته هزينه كمتري نيز در بر داشت تر بود اين ايده به ذات انسان نزديك
ـ  ،گرفتنـد  و برونگـرا قـرار مـي    گـرا  درونها بيشتر در ميانه دو طيف  انسان ا ايـن حـال   ب
زهـاي  شده اسـت. بـراي رفـع بخشـي از نيا     تري شمرده مي صفت پسنديده ييگرا درون
و روحانيان در كنار مردم بودند و در قبال ارائه خـدمات   ي نيز خود جامعه، خداياناجتماع

بـه تفكـر بيشـتر و خودكـاوي      گـرا  درونكردند. انسان  خود هزينه مطلوب را دريافت مي
را از درون  يو خوشـبخت ي حركت، پيشـرفت، آرامـش   ها شده است تا انگيزه ترغيب مي

ها، شرايط سخت، ظلـم حكومـت و كمبـود و     تانبا اين داس خود كشف و استخراج كند.
  رسيد.   به نظر مي تر تحمل قابلناتواني 

خطرترين موجـود روي   نين، معيارها و باورهاي جامعه بيمعتقد به قوا يگرا درونيك انسان 
ناشـي از آن، تغييـرات و   بوده است. اما با انقالب صـنعتي و تغييـرات    ها زمين براي حكومت

در ساختارهاي اجتماعي، فكري، اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي رخ     عظيمي يها ييجا جابه
لم و صـنعتي سـازي دنيـاي خـود     داد. پادشاهان همچنان كه براي منافع خود بر گسترش ع

، به دليـل  عبارتيكندند. به  ميها  با داستانكردند، گور پادشاهي خود را نيز  و تالش مي تاكيد
عوامـل   و مسـلماً  ينيب شيپي از عوامل طبيعي غيرقابل هاي مكرر ناش كمبود منابع و قحطي

شـرايط را بهتـر تحمـل     گـرا  درون، يك انسان ستيز طيمحانساني همانند جنگ و تخريب 
طبقه حاكم و روحانيان داد.  و شورش نشان مي كرد و كمتر بروز بيروني همچون اعتراض مي

قدرتي را از سمت خدايان به دست آورده بودند كه هر اعتراضي نه به پادشاه، بلكه به خدايان 
بـا پـاداش راحتـي و     توسط پادشاهان و مراكز ديني ها از طرف ديگر تحمل اين سختيبود. 

  شده است.  ميلذت در جهان پس از مرگ وعده داده 
زايش توليد بيشتر شد، بازارها گسترده شدند و كيك اقتصـاد  نايي افبا انقالب صنعتي، توا

سـايه قحطـي و كمبـود را كمرنـگ      ،شد. توانايي افزايش توليد تر بزرگهر روز بزرگ و 
بـاور   ،تر بزرگكردند و كيك اقتصاد  هاي جديد ايجاد مي فرصت ،گسترده يكرد، بازارها

كشـيد. برونگرايـان كـه تـا چنـد وقـت قبـل         ميمقرر شده را به چالش  و جايگاه روزي
كاهنـان  شـدند و در بهتـرين حالـت     شناخته مـي  زن الفهاي پرحرف و  انسان عنوان به
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هاي مردم را در اختيار گرفتند تا ايـن بـار از    گو بودند، دوباره اختيار گوش داستان سخنور
اي خود را جصحبت كنند. كاهنان معابد باستان  بهشتي زميني، ملموس و قابل دسترس

را هدف قرار دادند و  يدار هيسرمادر قالبي جديد بهشت ابدي دادند كه  يداران هيسرمابه 
داستان فروشان ايـن بـار   كردند.  خودشان معرفي ميمذكور راه رسيدن به آن را تنها راه 

  دادند.   قالب تجار، بازاريابان، دالالن بورس و غيره و ذالك خود را به مردم نشان مي در
كننـد   به مفهوم مالكيت خصوصي و اينكه عناصر بازار، بازار را تنظـيم مـي   1آدام اسميت

شد مردمي را كه به قناعت عـادت كـرده بودنـد را قـانع      اشاره كرده است اما چگونه مي
خريـد اقالمـي غيرضـروري    صرف  ،اند به دست آورده زحمت بهپولي را كه تا اندك  ،كرد

تـوان در   غذاهاي بيشتر و غيره كنند؟ قسمتي از جواب را ميها،  ها، كفش همچون لباس
عمده و مداوم مـردم را بـه شـكل     صورت بهتوان  برونگرايي جستجو كرد. اما چگونه مي

  شود. پيدا مي آموزشدر نيز دلخواه تغيير داد؟ جواب اين سوال 
 صـورت  بـه  هـاي خـود را   قرار گرفته بود تا بتوانند ايـده  حاال قدرت در دست برونگرايان

افراطي نمايش داده و تبليغ كنند. با خروج قدرت علم از انحصار روحانيان و پايـان دوره  
علم ديني، زمان براي انواع علوم ديگر جهت پيشرفت مهيـا شـد. هـر چنـد هنـوز هـم       

و بردند چون منابع مكتـوب   عالمان و روحانيان ديني بودند كه اين علم را بيشتر جلو مي
  بيشتري در اختيار داشتند.  منابع 

انقالب صنعتي در شروع كار نياز به مواد اوليه براي توليد را بيشتر كرد. بـا كـاهش منـابع و    
برداري كشيده شـدند و در كشـورهاي    يان به سمت مناطق ديگر براي بهرهمواد اوليه، اروپائ

ها بيشتر شد اما  ارخانه، توليدات كتر به هدف خود رسيدند. با به دست آوردن مواد اوليه ضعيف
سوال بعدي اين بود كه چه كسي اين توليدات را خريداري خواهد كرد؟ حاال ايـن توليـدات   

. در قدم اول نياز بود تا در مشتري احساس نيـاز ايجـاد   مشتريتنها به يك چيز نياز داشت: 
نيست و يا كيفيـت   ريپذ امكانزندگي  خاص،شود و مشتري قانع شود تا بدون يك محصول 

مطلوب را نخواهد داشت. بدين ترتيب مدارس ايجاد شدند تا بتوانند به دو هدف بزرگ نائـل  
براي خريد بيشـتر و توليـد كـارگران مطيـع، سـاده و قابـل        شده مسخشوند: ايجاد مشتريان 

                                                            
1 Adam Smith 
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 موتور صنعت. مدارس اين امكـان  يها دنده چرخانرژي انساني مورد نياز تعويض براي تامين 
  داد.  را در اختيار سيستم براي آموزش افراد از سنين مناسب قرار مي

هـا تبـديل بـه ابـزاري      شد و انسـان  افزوده مي روز روزبهبا اين توالي تنها قدرت سيستم 
 زدايي آغـاز شـد. حـاال افـراد     شدند. عصر تخصص تعريف مي سازي سودحداكثرجهت 

هاي ساده كار با دستگاه در يك مرحلـه   اي از آموزش جوياي كار تنها الزم بود، مجموعه
هزينـه آمـوزش، اسـتخدام و جـايگزيني      ،. بـا ايـن فراينـد   و ياد بگيرند از توليد را ببينند

  سرعت توليد محصوالت نيز افزايش پيدا كرد.  و كارگران كاهش يافت
بخشي از بازار اصلي هدف نيـز در كشـورهاي مسـتعمره و تحـت نفـوذ اروپائيـان قـرار        

حـاال   آمـد.  با قيمت ارزان از آنجا به دست مـي كه منابع و مواد اوليه  ييجا مانهگرفت، 
هاي جديـدي را   و داستاننياز بود كه مردم محلي وادار شوند گذشته خود را كنار گذاشته 

باور كنند. نياز بود تا دنيا يك شكل شود و همه به سمت پيشرفت و مدينه فاضله جديـد  
  حركت كنند. 
هاي خود را كنـار بگذارنـد و    الزم بود تا بوميان اعتقادات، باورها و داستانبراي اين كار 

هاي فاضله  اند. مدينه شوند كه سرزمينشان را تصرف كرده بيشتر از قبل شبيه به افرادي
بايسـت از ايـن زنـدگي     شـدند. بوميـان مـي    بايست لندن و آمستردام اروپا معرفي مي مي

يا به اختيار  اجبار بهشدند و نظم برتر جهاني را  اده ميجهل آلود كثيف نجات د بار فالكت
  پذيرفتند. مي

  تبليغات سياه
پيشين و برونگراي فعلي بـراي احسـاس رضـايت خـود نيـاز بـه        يگرا درونهاي  انسان

محركي بيروني داشتند تا بتوانند به خودشان و سايرين ثابـت كننـد و نشـان دهنـد كـه      
براي فروش محصوالت خود ابزاري را به كـار بردنـد    داران هيسرما چيزي بيشتر هستند.

هاي شير و عسل و فراواني تنهـا در   هاي آرمانشهري سرزمين كه پيشتر در ميان داستان
شروع به تبليغ كردند. تبليغات در عين وعده دادن بهشت زميني  ها آنگذشت.  تخيل مي

است، كمبـود دارد و بايـد   چيزي ناقص  ها،كه بدون اين كرد يمفراواني، اين حس را القا 
خواهنـد نيـاز بـه ايجـاد      ها براي انجام كـاري كـه نمـي    راضي كردن انسان جبران شود.
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  با تبليغات ايجاد شد.   يخوب بهاحساس نياز بود. اين احساس نياز 
اگر همين حاال تلويزيون خود را روشن كنيد يا با گوشي تلفن همراه خود به دنيـاي اينترنـت   

شويد كه براي تبـديل شـدن بـه انسـاني      مي رو روبهتبليغاتي  يدرپ يپهاي  جوارد شويد با مو
 هـا  آنتر نياز به ابزار و مـوادي داريـد كـه بـدون     تر و قدرتمند تر، سالم ، زيباتر، سريعتر كامل

تـري بـه نسـبت بـه      تر و ضـعيف  تر، ناقص شما بدون اينها انسان كوچكنخواهيد توانست. 
كرديد. تبليغات اگرچـه   پيش از مواجه با آن حتي به آن فكر نمي ديگران هستيد. نيازي كه تا

سـطح رضـايت    ، اماشدند باعث فروش بيشتر، سود بيشتر و در نتيجه توانايي توليد بيشتر مي
  دادند.  دروني را كاهش مي

بايسـت   شد كه همچـون هـوا مـي    عرضه مي يمشكالت و كمبودهاي جديدي با تبليغات
بايسـت صـرف    آوردنـد مـي   بـه دسـت مـي    زحمـت  بهها پولي را كه  تامين شوند. انسان

نيازي به آن نداشتند و تنها براي كسب جايگـاهي بـاالتر    كردند كه حقيقتاً چيزهايي مي
هـا   كردند. بدين ترتيب مفهوم موفقيت در ميان داسـتان  در جامعه به آن احساس نياز مي

ن، بلكـه تنهـا در نظـر و ديـد     شكل گرفت. تعريف موفقيت نيز نه چيزي در درون انسـا 
خواسـت   را به هر كس كه ميو نمايش شد. اين تعريف لزوم تبليغات  ديگران تعريف مي

داد. اين بار اما نه تبليغ چيـزي بـراي فـروش بلكـه تبليغـي بـراي        موفق شود نشان مي
كه پادشاهان قديم با ساخت قصـرها و تاالرهـاي خيـره كننـده      طور هماننمايش خود. 

توانست يك پادشاه  حاال هر انساني مي ،نشان دادن قدرت و جالل خود داشتندسعي در 
  تواند بخرد.   تنها الزم بود كه هر چه مي ان دهد كه تا چه ميزان موفق است.باشد و نش
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  آفت بشريت، ناداني نيست، نيتر بزرگ
  اجتناب از دانستن است.

  

  1سيمين دو بووار
  

هاي تاريخي كوتاه براي گسترش علم در ايـران در زمـان هالكوخـان، سـلطان      برهه
هـايي از   و در برهـه  عبـاس  شـاه دوره سلطنت  ژهيو بهمحمود غزنوي، دوره صفويان و 

 انزمان حكومت پهلوي، علم و دانشمندان را به جايگاهي بـاالتر از جايگـاه پيشينشـ   
حـدود بـوده اسـت، امـا در همـين      و م ها بسيار كوتاه ند. هر چند كه اين دورهرسان مي
هـاي موجـود    بر سـاختار حكومـت، شـهر و تكنولـوژي    هاي كوتاه اثرات عميقي  دوره
گذارد كه در حال حاضر توسط ما قابل رويت است. اصـفهان تبـديل بـه يكـي از      مي

نصف جهان را بـراي خـود    شود و لقب زيباترين شهرهاي جهان در زمان صفويان مي
شورهاي اروپايي البته در زمان قاجار نيز به دليل افزايش ارتباط با كآورد.  به دست مي

  ها وارد ايران شد.  برخي از تكنولوژي
توانست معياري براي عملكرد يك  استفاده از دانشمندان در جهت آباداني و سازندگي مي

دوران هايي از ايـن پادشـاهان در    اريوش، خشايارشاه و اردشير نمونهپادشاه قرار بگيرد. د
هـايي را   فهمد چه خرابـي  خان در مسير برگشت از بغداد ميباستان ايران هستند. هالكو

نيـز دربـار   غزنـوي  كند. سلطان محمـود   به بار آورده است و دوران سازندگي را آغاز مي
را تحـت حمايـت    ها آنكند و  خود را محلي براي دانشمندان، علما، فيلسوفان و شعرا مي

 عبـاس  شاهاين رفتارها در آثار باقي مانده از آن زمان مشهود است.  نتيجهگيرد.  خود مي
اش را مشغول جنـگ، دفـاع، تهـاجم و     در مجموع بسياري از زمان پادشاهينيز با اينكه 

                                                            
1 Simone de Beauvoir 
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 ،خاموش كردن اعتراضات بوده است و كارنامه او در اين زمينه خالي از نقاط تيره نيست
توانسـت شـرايطي را    مالصـدرا داني همچـون  اما در همين زمان با بها دادن به دانشـمن 
  براي گسترش علم در كشور فراهم آورد.  

نبـود.   ريپـذ  امكـان پيشرفت علم بدون مساعدت و همراهي حاكمان و قدرتمندان جامعه 
 يشـرفت يپ روبهت نوين و ايران نمونه بارز و مشهودي بر اين مدعا است. تنها زماني حرك

افتادنـد تـا سـبب     د كه شاه يا وزيري به اين فكر مـي افتا هاي مختلف اتفاق مي در زمينه
مطالعـه كننـد،    ،بتوانند بدون دغدغـه معيشـت   ها آنايجاد فراغت براي افرادي شوند تا 

فكــر كننــد و بســازند. از انتهــاي دوره صــفويه تــا ميانــه دوره قاجــار، شــاهان، وزرا و  ت
ظ پايگاه داخلي بودند كـه  خارجي و حف يها جنگو  يينما قدرتقدرتمندان چنان درگير 

آمد بلكه بخشـي از منـابع و ميـراث     به وجود نميفرصتي براي سازندگي بنيادين  تنها نه
اروپـاي غربـي مسـير     ژهيو بهكردند. در طرف ديگر ماجرا، اروپا و  گذشته را نيز نابود مي

نبـود؟   يينما قدرتجنگ، آشوب و فرصت  ،ديگري را انتخاب كرده بودند. اما آيا در اروپا
هاي جديد به  جواب بله است. با اين تفاوت كه اروپا در آن زمان با يافتن سرزمين مسلماً

پادشـاهان،   بايست خود را به روز كند. اين نتيجه رسيده بود كه براي پيروزي بر رقبا مي
وت و امكانات بيشـتر بـر روي   به اميد رسيدن به قدرت، ثر داران هيسرماسياستمداران و 

 هـا  يگذار هيسرماكردند. همين  مي يگذار هيسرما) يافتنين دست هاي جديد (و گاهاً پروژه
هـاي   داسـتان بر ديگر نقاط شـد.   ها آنهم بود كه سبب شتاب سريع پيشرفت و برتري 

  انجام داده بودند.   يخوب بهجديد كار خود را 
و طـرف   ،انساناي بود كه يك سمتش رفاه و كيفيت بهتر زندگي براي  علم تيغه دو لبه
از طبيعـت بـود. در اواخـر قـرن      ازحـد  شيبپايان انساني براي استفاده  بي ديگرش طمع

نوزدهم و اوايل قرن بيستم، شرق از جمله ايران در برابر غرب يعنـي اروپـا و آمريكـا از    
ـ  ،نظر علمي و پيشرفت صنعتي  ،خيلـي بـزرگ دور بـوده اسـت. در خاورميانـه      قـدم  كي

اي بودند كه در عـين نيـاز بـه     هاي تاريخي گذشته ايران، باقيمانده راطوري عثماني وامپ
ها اما همچنان در همان گذشته با سيسـتم اداري، حكـومتي، سياسـي و     تغيير زيرساخت

اقتصادي قديمي گير كرده بودند. به دليل عدم آشنايي با ايـن مصـاديق تمـدن جديـد،     
طرف كشـورهاي داراي   نولوژي ازواردات علم و تك ،ها پيشروي حكومت حل راهبهترين 
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ادي شرقي كارها بسيار كنـد،  اقتص-هاي سياسي ها بود. اما در اين سيستم اين تكنولوژي
گرفته است، حتي در زماني كه طرف مقابـل   تر از حد معمول انجام مي بر و سخت هزينه

  دهد.اروپائي، قصد داشت بخشي از دانش، تكنولوژي و امكانات را در اختيار آنان قرار 
ـ  يهـا  جنـگ هاي داخلـي و   ها درگير آشوب ايران براي مدت ـ  يپ ، فرصـتي بـراي   يدرپ

 طـور  بـه بود. ايـن موضـوع    مانده عقبهاي ديگر  رسيدگي به علم نداشت. ايران از تمدن
تقريبي در تمام آسيا به همان شكل بود. جنگ بـر سـر قـدرت بـين حاكمـان و صـرف       

زمـاني، فرصـت انـدكي بـراي پيگيـري علـم و       هاي فراوان از نظر مالي، جاني و  هزينه
  ارتقاي سطح دانش علمي خواص و عوام ايجاد كرده بود.  

در اختيار انسـان قـرار داد. در    ازحد شيب يبردار بهرهعلم فرصت و وسيله را براي استخراج و 
مورد دوم كه استفاده بيشـتر از منـابع موجـود بـود، بيشـتر       ژهيو بهايران نيز هر دو اين موارد 

اسـتخراج نفـت و كسـب     ها شد. مسلماً قرار گرفت. اما نفت بالي جان حكومت مورداستفاده
ـ توانست بسيار مفيد باشد اما با توجـه   ثروت براي كشور و آباداني آن مي بـه آن،   ازحـد  شيب

تقريبـا تـا    با كمي تغيير، ف شد. موقعيتي كهاقتصاد ايران تبديل به يك واردكننده صر عمالً
  همين حاال پايدار مانده است. 

كني و استفاده از پمپ براي بيرون كشيدن آب از دل زمين، لـزوم   با ورود تكنولوژي چاه
يده گرفته شد و همين امـر  و اهميت وجود و نگهداري از ساختارهاي پايدارتر قديمي ناد

بزرگي در ساختارهاي بنيادين جامعه شد. الزم به گفـتن  هاي بعد سبب تغييرات  در دوره
ـ  كـم اي از اتفاقاتي است كه رخ داده و اين فرايندها  كه ايران تنها نمونه نيست در  شيوب

  كشورهايي با شرايط مشابه رخ داده است. 
با تسهيل روابط بين ايران و كشورهاي اروپايي و آمريكايي، شـرايط بـراي واردات علـم از    

عباس ميرزا اولين شخصي بود كه بـه  زام دانشجويان به خارج از ايران فراهم شد. طريق اع
 فرنـگ رفتـه   برخي از اين دانشجويانتوان علم را به كشور وارد كرد.  اين فكر افتاد كه مي

ن در ايـرا  ها آنشدند و بعد از بازگشت سعي در پياده كردن  با مكاتب جديد فكري آشنا مي
در جامعـه پيـاده    يساز يبومقصد داشتن بدون  ،هاي جديد ايدئولوژيداشتند. برخي از اين 

اي موافقـان و مخالفـان خـود را داشـت. از آنجـا كـه هـيچ گروهـي نيـز           د. هـر ايـده  شون
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هاي قدرتمنـد ديگـر همچـون شـاه و      ل نبود و به تاييد يا حمايت گروهمستق خود يخود به
عمل تصميمات و اقدامات مسـتقل نيـز   دولت، روحانيان، انگليس يا شوروي نياز داشت، در 

  توانست اتخاذ كند.   نمي
، كامل و مطلـق  به عرصه سياسي ايران در زماني درست و با قدرتي تقريباً رضاشاهورود 

هاي جديد فراهم كـرد. اگـر شخصـي بـا      گيري از تكنولوژي شرايط را براي ورود و بهره
ايـران   بهشد و پيش از آغاز جنگ جهاني دوم  پايان جنگ جهاني اول از ايران خارج مي

هـاي شـهري    با دنيايي كامال متفاوت از نظر سـاختار سياسـي و زيرسـاخت    گشت بازمي
محابـا در حـال    بـي  ماشـه تغييـرات را چكانـده بـود و تغييـرات      رضاشـاه . شد يممواجه 
يـه  گيري و پيشروي بود. در كشور دوست و همسايه و البته دشمن سابق يعني ترك شكل

و آتاتورك هـر دو در   رضاشاهبازمانده از امپراطوري عثماني نيز همين شرايط حاكم بود. 
يي فراتر از چيزي كه بود، بودند، امـا نتـايج متفـاوتي را بـه دسـت      حال ساخت كشورها

هـاي   دچار پارانوياي ترسناك قدرت حاكمان ايران شد و هر چه در سال رضاشاهآوردند. 
هـاي جديـدي در حـال     داسـتان  ،ها قبل كرد. با اين حال از سال متمادي رشته بود، پنبه

به ايران، آن را بـا  شكل گرفتن بودند كه ايرانيان بازگشته از فرنگ يا فرنگيان وارد شده 
  آوردند. خود سوغات مي

  هاي جديد ايدئولوژي
تغييرات سريع و گسترده در اطالعات سبب به وجود آمدن مكاتب و راهكارهـاي جديـدي   

قسمتي از اين مكاتب جديد، را اديان عصرهاي جديد نامگذاري كرد.  ها آنتوان  كه مي بود
ي در بـه سـمت مسـير چگـونگ    رو هاي آفرينش و چرايي وجود را كنار گذاشـتند و   اسطوره

كردنـد   در زمينه اقتصاد و سياست سعي مي ژهيو بههاي جديد  زمان حاضر كردند. ايدئولوژي
اي از آزمـون و خطاهـا    جموعهو وسعت خود را گسترش دهند. م كارايي خود را نشان دهند

  .  شد يمتوسط افرادي كه پوستي در بازي نداشتند در مناطق مختلف اجرا 
و كـارآموز  هايي نه در حد سياستمداران، بلكه با ارسال دانشجو  با افزايش ارتباط ايران در رده

افرادي براي گـردش، بخشـي از مـردم بـا مفـاهيم جديـدي آشـنا         براي كسب علم و گاهاً
نـژادي، مجلـس،    ، بهيدار هيسرمانيسم، ماركسيسم، شدند همانند آزادي، دموكراسي، كمو مي
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كردنـد و ايـن    حق راي و غيره. هر گروه از اين افراد به سمت يكي از اينها گرايش پيدا مـي 
  ند.آورد افكار را درست يا غلط با خود ساغات مي

براي مردم كوچه و بازاري كه تا به حال در پناه سايه شاه كه نماينده خدا بر روي زمـين  
كردند، اين مفاهيم تناقضات عجيبي را به همراه داشـتند.   زندگي مي ،بوده ها آنو بر سر 
انـد   كرده رمه تصور مي عنوان بهچوپان و مردم را  عنوان بههاي فراوان، شاه را  براي سال

چوپان قابليت، توانايي و اقتدار الزم را داشت، شرايط گله نيز به شـكل مطلـوبي   كه اگر 
شـد و   ها نشان داده مـي  نپدر ملت در ذه عنوان بهرفت. در تصوري ديگر، شاه  پيش مي

رين حالت قدرت را داشـت. در بـاقي كشـورها و    ت ، نقش پدر برجستهمردساالرامعه در ج
بت به پادشاهان ادامه داشت تا شخص يا حكومـت  ادوار مختلف نيز همين رويكردها نس

  ديگري شورش يا حمله كند و نقش پدر و چوپان را از آن خود كند.  
با اين حال گسترش علم، نه در ايران و نه در خارج از آن بـدون دردسـر نبـود. بـا پيـدا      
شدن شواهد الزم براي تاييد نظريه تكامل داروين، موجي از تناقضـات در حـال شـكل    

هـايي را از بـين    ، گونـه انتخـاب طبيعـي   رونـد تن بود. اين ايده كه چطور طبيعت در گرف
و  سياسـتمداران  ،داران هيسـرما فكري را به ذهن  ،شدند هايي جايگزين مي برد و گونه مي

دهد تا  انجام مي مدت يطوالن روندرساند. اگر اين كار را طبيعت در يك  داستان فروشان
تر و بهتر (تصور اوليه بـه ايـن سـمت گـرايش      ، قويتر مطلوبهاي  هايي با ويژگي گونه

هاي موجودات و در يك مسـير   داشت كه تكامل به سمت پيشرفت و بهتر كردن ويژگي
مصـنوعي و   صـورت  بـه در شرايط طبيعي باقي بمانند، چـرا   مستقيم حركت كرده است)

د از يكجانشـيني،  هـا حـداقل بعـ    انسـان  ،تر توسط انسان انجام نشود؟ در اين مورد سريع
شـرايط را   هـا  آنانجام داده بودند.  اين كار را هاي مختلف اري به شكلكشاورزي و دامد

دهنـد فـراهم    كنند و بيشتر محصول مي تر رشد مي براي رشد و تكثير گياهاني كه سريع
 رونداين  شد يمهاي بهتر... اما آيا  و ويژگي تر عيسرحيواناتي با رشد  كرده بودند يا براي

  ها نيز به كار برد؟  را براي انسان
هـا   اجـرا شـده بـود. در اسـطوره     هاي مختلفـي عمـالً   در طول تاريخ اين سوال به شكل

و هر چهل سـال يـك زوج    نطفه مردمان برگزيده را در ورجمكرد قرار داده بود ،جمشيد
ن دهنـد. مردمـا   هاي برتر انسـاني را حفـظ كننـد و گسـترش     آمدند تا ويژگي به دنيا مي
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ها هميشه پاك بماننـد. البتـه    بايست زنده بمانند تا نسل انسان ها مي برگزيده در اسطوره
و بر اساس نظـر  كردند  را حفظ مي ها آنو  مابراي  ها يبند ميتقسها اين ويژگي و  انسان

  داشتند.   ها آنتري نسبت به  هاي بهتر و پسنديده ، ويژگيماهر گروه 
سـزايي ايفـا كـرد.     به ثمر رسيدن مكاتب جديد نقش به با اين حال اين گسترش علم در

در اختيار منابع قدرت قرار گرفت تا بتوانند به اهداف خود برسند. يكي از اين  علم مجدداً
داد و از  افراطي نشـان مـي   يپرست هنيمبود كه خود را در قالب  1مكاتب جديد فاشيست

كرد. البته مكاتـب يـا    علمي و تاريخي براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي زيآو دست
هـاي آن   ل گرفتنـد، تقويـت شـدند و يـا پايـه     شك زمان همبه عبارتي اديان جديدي نيز 

  نژادي و كمي از اتفاقات آن صحبت كرديم. گذشته درباره به يها فصلدر تشكيل شد. 
هـا و كشـورهاي صـاحب منـافع،      ت همسـايه قرار گرفته بود كه تحـوال ايران در مكاني 

گذاشت. وجود منـابع طبيعـي فـراوان،     ها و وضعيت آن تاثير مي بر روي سياست شدت به
با هندوسـتان، عثمـاني و    يجوار همپل بين غرب و شرق،  عنوان بهموقعيت استراتژيك 

ي حضور فيزيكـي  ارت مركزي، دليل و فضاي مناسب را بروسيه و تزلزل سيستم حكوم
  كرد.  و ايدئولوژيكي كشورهاي مختلف فراهم مي

در روسيه و از بين رفتن حكومت تزاري و انقـالب اكتبـر همـان     1917با انقالب فوريه 
ســال و پايــان كــار دولــت موقــت، ايــران نيــز متــاثر از همــين اتفاقــات قــرار گرفــت. 

سـب  هـا قبـل در صـدد ك    هاي ايران كه به حزب توده معروف بودنـد از سـال   كمونيست
از ابتـداي   اي نيـز دوام داشـتند. حـزب تـوده     ت بيشتر بودند و براي مـدت طـوالني  قدر

 صـورت  بـه هاي مختلف، اكثـر زمـان فعاليـت خـود را      ها و اسم پيدايشش در قالب گروه
هـاي   اي كسـب قـدرت سـپري كـرد. تنهـا دوره     مخفيانه، حمالت ايزايي و در تالش بر

 انـدام  عـرض توانسـت   بود كه مي يا شوروي يهتحت حمايت روس محدود و كوتاه و اكثراً
  كند و قدرت خود را نشان بدهد.
تانيـا، اتفـاقي بـا    سـازي بري  شوروي بعد از ايده جهـاني  2گسترش ايده جهاني كمونيست

                                                            
1 Fascism 
2 Communism 
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هاي خوب اما روش اجراي مفتضحانه بود. براي هر دو گروه توجه به نيازها، منـافع   ايده
و سود خودشان در اولويت بود و به همين دليل در مواقع لزوم دست از حمايت متحـدان  

آوردنـد. جنـگ    هاي طرفدار خود فشـار مـي   يا براي كسب منافع بيشتر به گروهبرداشته 
را به دو قسمت شرق و غـرب بـا مقـداري تـداخل      جهان ،جهاني دوم، با فاصله عميقي
شد. اتحاد شكل  1داري النگاه كمونيست و غرب مهد سرمايهمرزها تقسيم كرد. شرق جو

ـ    ابودي آن پـيش  گرفته در برابر آلمان براي نجات دنيا به شروع جنگ سرد بـه سـمت ن
ود را اعالم طرفي خ بي ها جنگ، ايران نيز كه در و پيش از آن ها جنگرفت. در بحبوحه 

ديپلماتيـك بـود.    وتـاز  تاخـت همچنان مـورد   د اما مورد تهاجم قرار گرفته بود وكرده بو
امتياز نفت جنوب در اختيار بريتانيا قرار داشت و در عوض شوروي نيز در تالش براي به 
دست آوردن اختيار كامل نفت شمال بود. همچنان كه بعد از پايـان جنـگ نيـز حضـور     

  شد.   يك و تاثير گذار شوروي در شمال ايران احساس مينظامي، ديپلمات
داري قد علم كرده بود تـا جـايگزين مطلـوبي بـراي ايـن       كمونيسم كه در برابر سرمايه

برخي از كه  طور همانجديد اقتصادي باشد، در عمل با فجايع مختلف همراه شد.  مكتب
د در كمونيسم هم (همانند الهي بعد از مدتي دستخوش تغييرات انساني قرار گرفتناديان 

شـكل و ماهيـت تغييـرات را     هاي جديد، ديگر مكاتب ديني، اقتصادي و سياسي) آرمان
تبديل شـد. در   دار هيسرما نيتر بزرگداري خود به  يير دادند. كمونيست مخالف سرمايهتغ

هاي توليد اقداماتي بود كه كمونيست به شـكل   ر گرفتن كامل بازار و كاهش هزينهاختيا
  تر و البته مخوفي انجام داد.   كامل

ـ و بـه از ايران توسط متفقين، حضور انگلسـتان   رضاشاهبا تبعيد  در جنـوب و شـوروي در    ژهي
. هر دو دولـت بـراي كسـب امتيـازات     كردهاي شمالي و شمال غربي گسترش پيدا  قسمت

، پرداخـت  مـي جنوب به اكتشاف و استخراج ند. در برابر انگلستان كه در كرد بيشتر تالش مي
شوروي و  تيموردحما. حزب توده بودشوروي خواستار كسب امتياز استخراج نفت در شمال 

  ها نيز عامل فشار مناسبي در دست سران شوروي است.  كمونيست
با ظهور فاشيسـم در اروپـا، بخـش ديگـري از آن نيـز در      اما فاشيسم كه پيشتر اشاره شد. 

                                                            
1 Capitalism 
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 رضاشـاه . بـراي ايـران آن دوره،   آمددر ايران به وجود  رضاشاهو توسط  يپرست هنيمقالب 
و ده  شد يماز ايران خارج  1920همانند يك مصلح و منجي مقتدر بود. اگر فردي در سال 

هـاي   متفاوت بـود. سـازندگي   يكل بهديد،  ، ايراني كه در برابر خود ميگشت يبازمسال بعد 
رفت. اما  در منطقه خاورميانه پيش ميدر تالش براي رساندن ايران به قدرت برتر  رضاشاه
تمام شد و نه به نفع ايران. متفقين ايـران را تصـرف    رضاشاهانتهاي ماجرا نه به نفع  نهايتاً

شـد و بعـد از سـه سـال،      رضاشـاه به تبعيد فرستاده شد. تبعيد بالي جان  رضاشاهكردند و 
جنگ و آشوب داخلي را بـا يـك    ها سالتوانست ايران تكه تكه شده در پس  رضاشاه مرد.

تمـام   يك كشور واحـد متمركـز كنـد. امـا هماننـد تقريبـاً       صورت بهقدرت مركزي مقتدر، 
  بيشتري قرار گرفت.   موردتوجهديكتاتوري، ارتش و نيروي نظامي  مطلق و هاي حكومت

دوباره خـود را در جوامـع    ييگرا افراطو  ييگرا راستدر حال حاضر نيز فاشيسم در قالب 
 نژادپرسـت يـا   خـود را فاشيسـم   ،هـا  اده است. افراد حاضر در ايـن گـروه  مختلف نفوذ د

انـد. بسـته بـودن و مطلـق      ايدئولوژي مذهبي يا ملي غرق شـده  بلكه در يك ،دادند نمي
از  يطـوركل  بهبودن گروه، راه نفوذ تفكر درست و به چالش كشيدن اعتقادات و باورها را 

اي غالـب هسـتند كـه تعريـف و بـازتعريف رفتارهـاي        در اين ميان داستانهبرد.  مي بين
  كنند.   انساني را محقق مي

پس از جنگ در تالش بـراي پيـدا كـردن     ختهير هم بهپس از جنگ جهاني دوم، جهان 
اديـان، مكاتـب و نظريـات جديـد      .ديـد  هاي جديدي را به خـود مـي   نظم جديد، داستان

زائيده آن بودنـد و   ،ميالدي 80تا  60 هاي هاي اجتماعي دهه بخشي از آن بودند. جنبش
اوشو داستان جديـد خـود   آمد.  ميهر روز داستان جديدي براي عرضه و فروش به وجود 

پيـدا   انـدام  عـرض قـدرت   2ليبراليسـم و نئو 1ه آمريكا كشاند. ليبراليسمرا در هند آغاز و ب
هـاي گذشـته    درت بازار از ميـان خاكسـتر داسـتان   كردند. مفاهيم جديدي همچون ق مي

ها  تواند به تمام رنج كرد كه مي آرمانشهري را توصيف مي ،آمدند و هر داستاني بيرون مي
هاي بشري بهتر از بقيه پايان دهد. امـا همـه در نهايـت از جـايي بـه بعـد و در        و عذاب

  مسير متفاوتي را طي كردند.   اختيار داستان فروشان
                                                            
1 Liberalism 
2 Neoliberalism 
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  پيشرفت
گري شـد امـا ايـران تنهـا تماشـا      هاي اين فصل تا به اينجا به ايران منتهي مـي  داستان

ده بوده است. اروپاي رها شده از قيود اضافي (از نظر خود) منفعل در برابر تغييرات گستر
منـابع جديـد در كنـار    راه به سمت دنياهاي جديد آغاز كرد. دنياهاي جديد به همـ  راه را

هاي ديگري بـه دسـت آورده بودنـد     هاي ديگر از روش هاي متفاوتي كه گروه تكنولوژي
نيا نگاه شـود.  شرايط را براي اروپا تغيير داد. حاال زمان آن بود كه به شكل ديگري به د

 طـرف  آنو  طرف نياهاي حامل سربازان و تجار، دانشمنداني نيز به  پس همراه با كشتي
هاي جديد خلق كنند كه قابـل بـاورتر و بـا مـدارك بيشـتر       شدند تا داستان اده ميفرست

ها مكان جديدي براي داستان سازان جديـد   دانشگاه است. سرعت اتفاقات زياد شده بود.
هاي علمي  بود كه حاال فرصت آن را داشتند كه بيشتر ببينند، بخوانند و فكر كنند. روش

دادنـد. ديگـر    هاي قديمي قدرت خود را از دسـت مـي   و داستان ندشد بيشتر مي روز روزبه
 از هـا  آن. مشخص شده بود ندرفت ها براي نشان دادن آينده شاهزادگان به كار نمي ستاره

كنند و نيازي براي تغيير نظم خـود ندارنـد    نظمي فراتر از قدرت يك شاهزاده پيروي مي
  پيش خواهد رفت.   تا تنها نشان دهند كه آينده براي يك فرد چگونه

هر روز از دل خاك چيز جديدي بيرون آمـد. روزي فسـيل يـك حيـوان ناشـناخته كـه       
تر  شد و روز ديگر نفت. زمين كهن پيشتر به دوران پيش از طوفان بزرگ نسبت داده مي

بـود. شـمش (خـداي     تـر  بـزرگ شده است و جهان حاال  از چيزي بود كه پيشتر ادعا مي
، ضـربه  رعـدوبرق كـرد و   ل) ديگر در ميان خورشيد زنـدگي نمـي  باستاني خورشيد در باب

شمشير يكي از خدايان بر سر يك شيطان يا ديو نبود. حاال قدرت در دست دانشـمنداني  
كردند. اما قـدرت دانشـمندان در    ارائه ميهايشان  هايي از حرف ديدند و نشانه بود كه مي

. كردنـد  يمـ را تامين  ها آني بود كه سرمايه الزم براي كارهاي تردست افرادي قدرتمند
هاي فراوانـي دارد.   تفاوت ،است و جزئيات نگر كلاين تنها روند كلي داستان با يك ديد 

تـري بـراي ارائـه داشـته باشـند.       هاي واضـح  ها توانسته بودند داستان به هر حال، انسان
توانسـت   طلبيـد و حـاال هـر مشـكلي مـي      يتر نياز به تحقيق بيشتر م هاي واضح داستان

  داشته باشد.   يحل راه
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آزمـايش   هاي قديمي دست نيافتني را به عرصه انسان سرعت بيشتري گرفت و اسطوره
هـاي   تر خود حركت كند، ارابـه  هاي سريع ها با كشتي توانست روي آب گذاشت. حاال مي

هـاي   بـدون آنكـه بـال    ،دتـر شـو   ها به خورشيد نزديـك  بدون اسب را براند و در آسمان
امي بسـيار دورتـر   تـر و اجسـ   حاال ذراتي بسيار كوچكاش آب شود و سقوط كند.  مومي

هاي خود را كه در قالـب جسـم بـراي     توانستند محدوديت ها مي قابل ديدن بود و انسان
هاي نـاميرا   توانستند به اين فكر كنند كه الف به وجود آمده بود را از بين ببرند. مي ها آن

توانسـتند بـه اكسـير     تواننـد خودشـان باشـند. گـيلگمش وار مـي      و خدايان جاودان مـي 
آن را از دســت ندهنــد. بيمــاري، پيــري و مــرگ  يراحتــ بــهجــاودانگي دســت يابنــد و 

  هاي دور بدل شود. هاي زمان ها و اسطوره توانست به افسانه مي
بسيار قدرتمنـدتر و تاثيرگـذارتر از   ها هنوز ناميرا نيستند اما  انسان ،ها داستان با همه اين

كردند كـه چشـم    هاي گذشته هستند. داستان فروشان اين بار دانشي را عرضه مي زمان
داد و بسـياري از   را در عين تواناتر كردن، كوچك نشان مي ها آنكرد،  ها را باز مي انسان

  داد.   پاسخ گذشته را جواب مي بي سواالت
توانيم خودمان و جهان اطرافمان را بشناسـيم و بـا ايـن     ما ميداستان جديد علم اين بود كه 

وانـاتر  تر شـويم، ت گي بهتري را ايجاد كنيم، قدرتمنـد توانيم براي اهداف خود زند شناخت مي
هـاي   هاي خود را از بين ببريم. داستان جالبي است امـا نيـاز بـه داسـتان     باشيم و محدوديت

اي براي خـود دارد و بـه    . هر فرد داستان ويژهيستها چ همراه ديگري دارد كه هدف انسان
  شود.  متصل مي ،تر است اي كه به آن نزديك هاي قدرتمندتر گروهي داستان

گذشـته   سـاله  ستيدوهاي شگرفي در  هاي مختلف، پيشرفت گذاري بر قسمت با سرمايه
رخ داده است كه اگر هر كدام از ما بتوانيم زندگي افراد در صد، دويست يا پانصـد سـال   

تـر بـه    را درك خـواهيم كـرد. زنـدگي آسـان     ها آنپيش را تجسم كنيم، ميزان و شدت 
ويژگي علـم در برابـر ديگـر    ها بوده است.  ها و پيشرفت اين تالشاز كمك ابزار حاصل 

كند و به دور از تعصب و خـود   ها اذعان تواند به نادانسته كه مي اين است پردازان داستان
  تر حركت كند. تر و كامل برتربيني به سمت جواب صحيح

دنياي زيبايي در حال شكل گرفتن بود اما اگر فقط اين داسـتان بـراي فـروختن وجـود     
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هـا همچـون    انسـان  يطلبـ  قـدرت داشت. خدايان جنگ كار خود را رها نكـرده بودنـد و   
هـاي ترسـناكي نيـز دارد.     همين علم جلوهكرد.  هاي جديدي را خلق مي داستان ،گذشته

دو خورشـيد در   زمـان  هـم  1، مردم ژاپـن در هيروشـيما  1945صبح روز ششم اوت سال 
اي را رقـم زد كـه    با افتادن بر روي شهر فاجعـه  2آسمان ديدند. بمب اتمي پسر كوچك

با افتـادن بـر روي    3بمب مرد چاق ،بيندازد. سه روز بعدها  ترس از علم را به جان انسان
داستان جديـدي شـكل    ،هاي جنگ جهاني دوم پايان داد. از اينجا ، به داستان4اكيناگاس

  توانند مخرب باشند.   ها تا چه اندازه مي داد انسان گرفت كه نشان مي

  
  .5انفجار بمب. گرفته شده توسط چارلز لوي ازاكي پس قارچي شكل ايجاد شده بر باالي ناگاستصوير ابر 

                                                            
1 Hiroshima 
2 Little Boy 
3 Fat Man 
4 Nagasaki 
5 Charles Levy 
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، پيش از حمله اتمي به آن و تصوير 1945اكي در سال هوايي ناگاس عكس بهصوير باال مربوط ت

  پايين مربوط به همان شهر پس از برخورد بمب است.

هايش بيـرون   داستان اهايي براي رسيدن دارد كه از ميانبا اين حال انسان همچنان روي
را  توانـد صـداهاي بسـيار دور    يا انسان بدون محدوديت كـه مـي   1ايده ابر انسان آيد. مي

 كند، در آسـمان  جا جابهدارد كه با آن بتواند يك كوه را  يا العاده فوقبشنود، قدرت بدني 
هـاي   و همـه محـدوديت   ها شنا كند، به ستارگان سفر كند اق اقيانوسپرواز كند، در اعم

تـا   اي بـروز كـرده اسـت.    هـاي اسـطوره   د از ميـان داسـتان  جسم انساني را از بـين ببـر  
                                                            
1 Super human 
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هـاي ابـر انسـاني بـه سـرانجام رسـيده اسـت. يكـي از          هم بسياري از ايـده  االن نيهم
 صدسالهايي كه تا چند  سرعت سفر كردن است كه انسان ،ها هاي رفع محدوديت نمونه

نياز به رفـتن داشـتند،   ها  سال ها و گاهاً تن از يك مكان به مكان ديگر، ماهقبل براي رف
سي سال براي رسيدن از  1توانند دنيا را دور بزنند. اوديسه حاال در عرض چند ساعت مي

هاي متمادي در سفر بود. مسيري كه حاال در عـرض چنـد سـاعت     سال 3به ايتاكا 2تروا
(خداي باد) همه  4وسهم بدون آنكه آئول ناقابل با كشتي يا قايق قابل پيمودن است. آن

  هاي موافق را در مشكي جمع كند تا در عرض چند روز به مقصد برسند.  باد
اي اسـت. همـين    براي رسيدن به ابر انسان افسـانه  انسان سايبورگي نمونه ديگري از تالش

توانيم يك انسـان   مي ،هايي كه همراه خود داريم هم ما به كمك تجهيزات و تكنولوژيحاال 
نيمه ربات. دسترسي به اطالعات فراواني كه در - انسانسايبورگي در نظر گرفته شويم. نيمه 

هايي كه اجازه فراموشي و ناديـده   يابيم و نوتيفكيشن را مي ها آن ،كه اراده كنيم اي هر لحظه
دهد.  تر نشان مي دايان يونان باستان هم ابر انساندهند، ما را از خ گرفتن مسائل مهم را نمي

 تـر و  تـر، دقيـق   احتيـاجي نـداريم و از آن سـريع    5رمسهايمان به ه ديگر براي رساندن پيام
  هايمان را منتقل كنيم.  ها و شكوائيه توانيم مفاهيم، خاطرات، درخواست دردسرتر مي بي
توانيم به پيش برويم؟ آيا گونه بعدي انسـان را خودمـان بايـد بـه      تا كجا مي همه نيابا 

؟ آيا اخالقي اسـت؟ آيـا مـا    دخالت را داريموجود آوريم؟ آيا توانايي اين كار و تا اين حد 
  اش را داريم؟ آمادگي

توانيم و نبايـد بتـوانيم كـه در     جواب همه اينها شايد اين باشد كه در حال حاضر ما نمي
را بشكافند و اولـين   اتم  هستهها توانستند  دخالت كنيم. هشتاد سال قبل انسان زيچ همه

ها بود. البته كه اين اقدام به بهانـه پايـان    ر انسانكشتار ديگ، اي كه از آن كردند استفاده
رفت، جهان امروز  نتايج تحقيقاتش از بين نمي ،جنگ بود و اگر آلمان نازي بر اثر شانس

اكي در بهـت و تـرس عواقـب    و ناگاسـ  ما شكل ديگري داشت. جهان پس از هيروشيما
                                                            
1 Odyssey 
2 Troy 
3 Ithaca 
4 Aeolus 
5 Hermes 
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كنيـد. بسـياري از   خطرناك فرو رفته است. به ايـران خودمـان نگـاه    اين كشف انساني 
بلكه بمـب حامـل آن را    ،اي تكنولوژي هسته تنها نهحال حاضر  كشورهاي اطراف ما در

نيز دارند و جز تهديدي براي صلح و حيات زمين تاثير ديگري ندارنـد. هنـد و پاكسـتان    
شود) حيـات   بعد به آن اشاره مي يها فصلها است به بهانه قدرت مضاعف (كه در  مدت

ه از قضـا توانـايي كنتـرل ايـن     شود اگر يك انسان كـ  كنند. چه مي تهديد ميو صلح را 
   بخواهد از آن استفاده كند؟ ،ها را دارد سالح

  داستان تكامل
اثيرگذارترين نظريه، نظريه تكامل از طريـق  تبه اعتقاد برخي در ميان تمام نظريات دنيا، 

سال  همه نياآن را معرفي كرده است. با گذشت  1انتخاب طبيعي است كه چارلز داروين
منـاطق دنيـا و در ميـان     از مطرح شدن اين نظريه، سيلي از موافقان و مخالفان در تمام

. اما چه چيزي در اين نظريه تا ايـن  و همچنان ادامه دارد به راه افتاده است ها تمام گروه
هايي نهفتـه اسـت كـه     استانرسد؟ حقيقت ماجرا در پشت د به نظر مي زيبرانگ چالشحد 

 ،تعريف و باور شده است. نظريه تكامل داروين كه در ميانـه قـرن نـوزدهم مطـرح شـد     
اي كه با گسترش علـم بـه وجـود آمـده بـود را       هاي دانشي و داستاني بسياري از شكاف

 ،هاي كنوني زنـدگي بشـري   داد. چه قبول كنيم و چه نه، بسياري از پيشرفت پوشش مي
  ه و بعد از آن آغاز شده است. از اين نظري

اعتقاد به اينكه از روز اول جهان به همين شكل بوده و در اين مـدت تغييـر محسوسـي در    
آن ايجاد نشده است، داستاني بوده است كه داستان فروشـان بـراي بقـاي قـدرت خـود و      

هـاي   هاي طوالني به خورد مردم داده بودند. يكي از داستان كسب قدرت بيشتر براي مدت
كردنـد كـه در    جانبي داستان انقراض است كه در آن داستان فروشان اين ايده را تبليغ مـي 

به وجود آمد و قـرار   زيچ همه، زمان خلقت، در پس يك برنامه مدون و از پيش تعريف شده
بوده است تا انتهاي آن به همين شكل باقي بماند. اين ايده از قضا بسيار هم مقبول شـد و  

ها بـه دنياهـاي جديـد و كشـف      يروس گسترش پيدا كرد. با راه يافتن انسانهمانند يك و
ها را مربوط به زماني پيش از طوفان بزرگ  هاي جديد اين فسيل داستان ،هاي بيشتر فسيل

                                                            
1 Charles Darwin 
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داستان تناقضاتي داشـت امـا همچنـان    دادند كه در كشتي مزبور جا نشده بودند.  نسبت مي
  كرد.   ش جدي مواجه نميايده اصلي داستان فروشان را با چال

هاي روحانيان  داد كه با ايده تري را در برابر انسان قرار مي نظريه داروين اما روند طوالني
توانسـتند از ايـن تهديـد خـود      مـي  هـا  آنمسيحي تناقضات فاحشي داشت. هر چند كه 

فرصتي تكرار نشدني استفاده كنند اما به جاي آن خود را كامال در برابـر   عنوان بهساخته 
هايشـان بـيش از داسـتان     بر خرده داستان ها آنآن قرار دادند. مشكل اصلي اين بود كه 

بـا ايـده اصـلي وجـود خـدا و       تنهـا  نهنظريه داروين  ،گريد عبارت بهاصلي تاكيد داشتند. 
داستان خلقت مسيحيان تناقضي نداشت بلكه از نظرهاي زيـادي شـواهدي دال بـر آن    
بود. مسير تكامل و انتخاب طبيعي بيشتر با ذات دانا و تواناي خداوند مطابقت داشت تـا  

هاي اساطيري خـدايان كـه رفتـار، تفكـرات و منشـي       داستان تصوير خدايي برگرفته از
  ها داشت.   نسانهمچون ا

آمدند واقف بود و در معـادالت خـود    اي كه برايش پيش مي داروين اما به مشكالت احتمالي
نجات داد. او كـه   زودهنگامو همين امر شايد جانش را از مرگ  .جاي انسان را خالي گذاشت

ها مقاله و كتاب منشا انواع را نوشته بود، به خاطر همين ترس، تـا زمـاني كـه شـخص      سال
  خود را داشت، اقدامي نكرد.  يها افتهيانتشارپي نبرده بود و قصد ديگري به آن 

هاي تكاملي و تاثيرات آن بر زندگي امروزمان فكر كنيـد. اينكـه قبـول     كمي به داستان
ـ  نداشته باشيم كه اين احتمال وجو ا د دارد كه ما از نسل موجودات ديگري هستيم كـه ب
ايم و زماني اجداد ما توانايي راه رفتن بر روي دو پا، مغز  تغييرات تدريجي به اينجا رسيده

گيرد  هايي نشات مي اند، از داستان ف زدن، ساخت ابزار و تخيل نداشتهبزرگ، توانايي حر
آن را صـاحب، دليـل و علـت وجـود آن     كه انسان را نه جزئي از طبيعت و جهان، بلكـه  

براي خلقت اين جهان داشته  يتر بزرگدانند. با اين همه شايد خداوند، داليل بسيار  مي
تر و  ن باشيم. براي رسيدن به درك درستو ما تنها بخش بسيار بسيار كوچكي از آباشد 

تغييـر   را هاي گذشـته متعصـب   تنها الزم است كمي از داستان خطرتر كمالبته مفيدتر و 
منصـوبات خداونـد نبينـيم. ايـن     مان را به شكل دستورات و  دهيم. قراردادهاي اجتماعي

هـا را   اي تاريخ و به اشكال مختلـف فاجعـه  هاي متعصبانه بوده است كه در جاي ج ايده
  پيش آورده است.
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  جاي مردان سياست بنشانيد درخت،
  تا هوا تازه شود.

  

  سهراب سپهري
  

اما  كرد قرن بيستم اگرچه شروع اقتصادي و صنعتي بزرگي براي كل جهان را تجربه مي
در نيمه اول خود دو جنگ غافلگيركننده را تجربه كرد كه هر دو بـا فاصـله كوتـاهي از    
يكديگر جهان را در بهت، خشم و ندامت فرو برد. اروپاي قرن بيسـتم در ابتـداي مسـير    

سازي خود را آغاز كرده بود تا تمدن و پيشرفت خـود را بـه ديگـر     هاي جهاني خود طرح
شكل و شمايل رسمي و منظمي به خود گرفتـه   ،روابط ديپلماتيكنقاط دنيا ارسال كند. 

رسـيد و توجهـات بيشـتر بـر      بود. خطر جنگ در داخل اروپا دورتر از هميشه به نظر مي
مسائل اقتصادي و صنعتي متمركز شده بود. با اين حال جنـگ بـراي بـه دسـت آوردن     

رسيد بلكـه الزم و   نظر نمي بعيد به تنها نهقدرت از سمت برخي از كشورها همانند آلمان 
  بود.   ريناپذ اجتناب

كشـيد و ايـن زمـاني بـود كـه       آخر خود را مـي  يها نفسدوران امپرياليستي اروپا ديگر 
هـاي ديگـري از    از مسـتعمرات خـود دسـت بكشـند و شـكل     آهسـته   هـا  آن بايست مي

تبديل شدن به يك . با اين حال نفت در حال اندازندرا در توابع خود به راه  يدار حكومت
هـاي   هاي قدرت در حال تغيير بود و قدرت شد. موازنه بازيگر اصلي در دنياي آن روز مي

هاي جديد شامل ژاپن در شـرق   جديدي در غرب و شرق در حال بروز بودند. اين قدرت
شـتند. خـروج   نقش چنداني ندا ،و آمريكا در غرب بود كه تا آن زمان در معادالت قدرت

داد تا بتوانند جاي  قرار مي ها آنفضاي خالي را در اختيار  ،هاي خود مستعمره اروپائيان از
به خاورميانه بـا   ينگاه مينخالي اروپائيان را پر كنند. اروپا نيز با گسترش استخراج نفت، 

  ديد جديدي پيدا كرده بود.  
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مپراطوري پير بريتانيا، فرانسه، روسيه و آلمان بازيگران اصلي ابتداي قرن بيستم بودند. ا
و كند عثماني در خاورميانه و در مرزهاي شرقي اروپا رو به افول بود و هر گروه خـود را  

عثماني و بعد از آن ايران را مسير رسـيدن   ،دانست. بريتانيا محق مي ها آندر جايگزيني 
دانست و همچنين حائلي بين روسيه و هندوستان براي در خطـر قـرار    به هندوستان مي

 ،صـليبي  يها جنگدادن منافع انگلستان در آن. فرانسه نيز بنا بر شواهد تاريخي دوران 
ادعاهايي بر غرب خاورميانه داشت. در اين ميان آلمان قدرت صـنعتي رو بـه گسترشـي    

  بگذارد.  هاي خود را به نمايش  خواست توانايي بود كه مي
شركت نداشت و در  مستقيم در هيچ يك از دو جنگ جهاني مستقيماً صورت بهاگرچه ايران 

عالوه بر نصيب بماند.  ما قرار نبود كه از مضرات جنگ بيطرفي كرده بود، ا ، اعالم بيهر دو
هاي قحطي شديد  سبب ايجاد دوره ها آنازهاي غذايي ورود و نفوذ نظاميان خارجي، تامين ني

شدند  دولتمردان، تجار و مردم نيز در اين ميانه همراه با متخاصمان مي ايران شد كه گاهاً در
  كردند.  و خون يكديگر را در شيشه مي

  جنگ اول به از صلح آخر
پيش از پايان قرن نوزدهم در اروپاي غربي حكومت مستقل جديدي شـكل گرفتـه بـود    

تاثير بگذارد. با اين حال نياز داشت تا در ابتدا ها  تواند بر ديگر قسمت كه بنا داشت تا مي
صدراعظم آلمان، براي رسيدن بـه ايـن هـدف، بـه      1امنيت خود را حفظ كند. بيسمارك

اما با ظهور كرد.  هاي مختلف را امتحان مي گشت و براي اين كار، گزينه دنبال متحد مي
شد.  رتر در اروپا شنيده ميهايي از قدرت ب افراطي در اروپا، زمزمه ييگرا راستفاشيسم و 

گذار باشند و شـروع بـه جمـع كـردن يـار      خواستند تاثير مي 2آلمان و امپراطورش ويلهلم
  براي خود كردند. 

كـار نداشـت. در    نهايي اما تاثيري در روند ،نبود زيآم تيموفقاگرچه اين يارگيري چندان 
بازار تاثير بگذارد. اگر همـه  تواند بر  هاي اقتصادي مي بيني شود كه پيش اقتصاد گفته مي

باور كنند كه بورس سقوط خواهد كرد، دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد. اروپا نيز اگرچه 
                                                            
1 Otto von Bismarck 
2 Wilhelm II 
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هاي بروز جنـگ   بيني هد بروز جنگ را در خود داشت. پيشاما شوا ،رسيد آرام به نظر مي
  افتاد، افتاد.   عمل كردند و آنچه نبايد اتفاق مي يدرست به

ترين رقبا و دشمنان ايران، براي  و قديمي نيتر بزرگبا شروع جنگ جهاني اول، يكي از 
هميشه از صفحه روزگار محو شد: امپراطوري عثماني. اما تاثيرات ديگري نيـز در نظـام   

اي از  ول كـه پـر از وقـايع عجيـب و مجموعـه     حكومتي ايران نيز داشت. جنگ جهاني ا
اي را  ورميانه بـود، شـكل جديـد خاورميانـه    شناخت از خاو عدم  ها سوءتفاهمها،  حماقت

در خاورميانه شد كه كـل جهـان را    ها جنگها و  اي از تنش مجموعه شكل داد كه سبب
  از طرفي حضور نيروهاي خارجي در ايران رو به فزوني گذاشت.تحت تاثير قرار داد. 
كنـد   مفهومي اشـاره مـي  ، به 2در كتاب خود با نام پوست در بازي 1نسيم نيكالس طالب

و فجايع دنياي كنوني ما از همـين مفهـوم و عملكـرد     ها جنگكه قسمتي از مناقشات، 
شود. اينكه گروهي از افراد بدون اينكه عواقـب تصميماتشـان بـر روي     ناشي شده و مي

هـا و كشـورهاي    براي گـروه  يريگ ميتصمذارد، قدرت و كشورشان تاثيري بگ ها آنخود 
قتي اين تصميمات بدون شناخت درست از منطقه و در نظر گرفتن منافع و ديگر دارند. و

هـاي بعـدي    گردد، كشمكش، درگيـري و فاجعـه   مصالح مردم بومي اخذ شده و اجرا مي
  تر خواهند شد.  محتمل

ها است سبب ايجاد مناقشه شده است و خاورميانه را به يـك   شكل جديد خاورميانه كه سال
آن دوران  يهـا  يريـ گ ميتصـم است، زائيده و نتيجـه   انفجار تبديل كردهبشكه باروت آماده 

قـرار گرفـت. مسـببان اصـلي      فشـار  تحتاست. در طرف اروپائي نيز آلمان شكست خورده، 
ند. مردمي كه تاثير را از جيب و جان مردم آلمان پرداخت كرد شان يافروز جنگ، بهاي جنگ

نداشـتند. همـين امـر سـبب ايجـاد افسـردگي و       مـه و پايـان آن   اگيـري، اد  زيادي در شكل
  آماده جنگ بعدي باشند.  ،دار كرد به دنبال منجيرا وا ها آنشكستگي اجتماعي شد كه سر

  جنگ جنگ تا نابودي
ـ جنگ جهاني دوم، بسيار بيشتر از نمونه اول خود ايـران را    طرفـي  اعـالم بـي   رغـم  يعل

                                                            
1 Nassim Nicholas Taleb 
2 Skin in the Game 
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ضـمني از هيتلـر در جنـگ     طـور  بـه  رضاشاه، حال نيدرعاما تحت تاثير قرار داد.  مجدد
تاكيـد بسـيار    يـي گرا يملبر  رضاشاهكه گفتيم،  طور همانجهاني دوم حمايت كرده بود. 

در اروپـا   افتـه يرشـد  از فاشيسـم   ينوع به ييگرا يملداشت و براي قدرت دادن به حس 
آلماني حاضر در كرد. انگلستان خواستار اخراج مستشاران  توسط هيتلر استفاده مي ژهيو به

توانست به اين بهانه در ايران حضور پيدا كنـد   ايران بود. با مخالفت ايران، انگلستان مي
به شوروي را از اين طريق باز نمايد. حضور انگلستان و روسيه دوبـاره   يرسان كمكو راه 

  در ايران قوت گرفت.  
قين داده بود تا بتواننـد  بهانه مناسبي در دست متف ،شاه ايران زيبرانگ تيحساسرفتارهاي 

قـدرت بيشـتري    روز روزبهدر بحبوحه جنگ از شرايط به نفع خودشان در برابر هيتلر كه 
 سرعت بهشود و  استفاده كنند. شاه در ايران توسط متفقين دستگير مي ،آورد مي به دست
 ق ايران براي سه سال پايانيمقصد زندگي جديد شاه ساب 1شود. جزيره موريس تبعيد مي
  رسد.   اش است. سفري كه با مرگ وي به پايان مي زندگي

اي بود كه شرايط را براي تمام جهان انسـاني تغييـر داد.    نيمه ابتدايي قرن بيستم فاجعه
تـاثير   هـا  آنمستقيم درگير نبود اما از هـر دوي   صورت به ها جنگايران در هيچ يك از 

اي براي جنـگ بعـدي بـود،     ينيمقدمه چ ينوع بهجهاني اول كه پذيرفت. در طي جنگ 
ها تا چـه   جنگ جهاني دوم نيز نشان داد كه انسانشكل كنوني خاورميانه شكل گرفت. 

  توانند براي خود خطرناك باشند.   اندازه مي

  چه كسي جنگ را آغاز كرد؟
 ،كننده اصلي جنگ جهاني دومر اين موضوع توافق داريم كه آغازهمه ب در حال حاضر تقريباً

كـه در آن ملـت    2تر برگرديم. به معاهده ورسـاي  هيتلر بوده است. پس بياييد كمي به عقب
پس از  آلمان مقصر اصلي جنگ جهاني اول شناخته شدند. اما آيا ملت آلمان مقصر بودند كه

ها و رفتارهـاي دولتمـردان خـود را     ها، بلندپروازي بايست تاوان حماقت مي ها آنپايان جنگ 
توان در دوران پس از جنگ جهاني اول به دسـت آورد. بـا    جواب و نتيجه را ميدادند؟؟؟  مي

                                                            
1 Mauritius 
2 Treaty of Versailles 
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مقصر بود اما تحت رهبري ويلهلـم و نـه مـردم) دوره     مقصر شناخته شدن آلمان (كه طبيعتاً
ركود اقتصادي، تورم شديد و شرايط شبه زندگي در آلمان آغاز شد كه سراسر تحقير از سمت 

تحت رهبري هيتلـر،  ن شرايط، به وجود آمدن كاراكتر آلمان نازي متفقين بود. ادامه يافتن اي
  داد.  جنگ جهاني دوم را ناگزير نشان مي آغازكننده

 فشـار  تحـت اي  را خواهيم ديد كه گروهي يا منطقـه هايي  ر ميان تاريخ كه نگاه كنيم، دورهد
قبلي يـا دشـمن   ، تمام ساختار حكومت يينما قدرتقرار گرفته است و در اولين فرصت براي 

هـاي نـژادي، قـومي، جغرافيـايي و      رده است. براي اين كار نيز بهانهنزديك را از بن از بين ب
هاي بعد از جنگ جهـاني اول، در قالـب يـك گـروه      ني هميشه وجود داشته است. آلمانيدي

قرار گرفتند كه براي رسيدن به جايگاهي بهتر پشـت سـر    فشار تحتجغرافيايي خاص چنان 
هولناك تاريخ اسـت كـه از    حال نيدرعدار و  يتلر قرار گرفتند. اين بازي خندهزي و هحزب نا

آيـد. تـاريخ را    فـرود مـي   ها آنبه شكلي ديگر بر سر كند و هر بار  ها استفاده مي جهل انسان
  ها قلمداد كرد كه قصد پايان دادن به آن را نيز ندارند.  هاي انسان توان تكرار نابخردي مي

  بيماري قحطي و 
مترقبه از قبيـل فعـال   رزي هميشه آميخته با اتفاقات غيرتاريخ انسان در بعد از انقالب كشاو

نشـيني و  قحطي و بيماري بوده است. با يكجاها، سيل، طوفان، زلزله، جنگ،  شدن آتشفشان
و ها شروع به توليد زباله كردند و اين پسماندها شرايط را براي ايجاد  تشكيل روستاها، انسان

  ها فراهم كرد.  دار در بين انسانهاي واگير گسترش بيماري
يكي از داليلي كه امپراطوري ساساني و بيزانس را در برابر قدرت تازه در حال رشـد اعـراب   

 ،گرفته بود. طاعونغربي امپراطوري ساساني را در بر اي بود كه نقاط كرد، بيماري تضعيف مي
نصيب نگذاشـت. شـيرويه كـه     بي بين برد و شاه را نيزها را از  از جمعيت اين بخش سوم كي

ده بود، پدرش خسرو پرويز را از سلطنت خلع كرده بود و تمام جانشينان ديگر را نيز از بين بر
  اش رسيد.  با طاعون به پايان زندگي

كـرد.   در زمان قاجار طاعون و وبا به دفعـات در شـهرها و روسـتاها گسـترش پيـدا مـي      
ي آلوده يكي از داليل گسترش بيماري بود. در برخـي مواقـع حجـاجي    ها استفاده از آب

هـاي مختلـف،    رفتند، در ارتباط با ديگر مسـلمانان از مكـان   كه براي زيارت به مكه مي
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  . بيماريآوردند،  مي هاي معمول و برده، سوغات ديگري نيز با خود عالوه بر سوغاتي
ون بـه  اطالع شاه از ورود وبا يا طاع محض بهبا گسترش بيماري در شهرها و روستاها و 

شدند و تـا خطـر بيمـاري     هاي مالزمانش از شهر خارج مي پايتخت، شاه به همراه گروه
شـاه، مملكـت و پايتخـت را بـه      ،ها گشتند. در اين زمان به شهر بازنمي ،يافت يپايان نم

حاكمـاني   رسد كه مردم بر چنين كرد. در حال حاضر عجيب به نظر مي امان خدا رها مي
فرار  ييجا بهكند و  را جمع مي ليباروبندشوريدند. شاهي كه با اولين اتفاق نابهنجار،  نمي
كند كه سايه خدا بر سـر مـردم    ادعا مي حال نيدرعكند كه خبري از بيماري نباشد و  مي

دهـد. درك ايـن    هاي سخت مردم را عبور مـي  ايران و نماينده او است، چگونه از بحران
براي انسان امروزي و آشنا با مفاهيمي همچون آزادي و دموكراسي سـخت بـه   موضوع 
و  2020و ابتداي سال  2019رسد، اما با نگاهي به شرايط جهان در انتهاي سال  نظر مي

در هيچ كجاي دنيا، دهد.  در شرايط مبارزه با ويروس كرونا، شرايط مشابهي را نشان مي
  درگير اين بيماري نشدند.جدي  صورت به باال ردهسياستمداران 

هـايي   دوره قاجار، قحطي بـود. قحطـي   ژهيو بههاي مختلف،  مشكل ديگر عمده در زمان
رهاي افراد صاحب قدرت به وجود شاه و دربار و احتكا يها وپاش ختيركه بر اثر جنگ، 

بـار قحطـي در    76فقط در طي پنجاه سال نزديـك بـه    شاه نيناصرالدآمد. در زمان  مي
  ايران اتفاق افتاد.  

هاي فرمايشي  ه در قبال برطرف كردن مشكل، قحطيبا اپيدمي شدن قحطي و رفتار شا
شود. افـراد صـاحب قـدرت     هاي حاصل از عوامل طبيعي مي دار بيشتر از قحطي و جهت

زدند. از طرف ديگـر، در   گندم مي ژهيو به براي برداشت ثروت بيشتر دست به احتكار غله
يـك   يـا تحكـيم   ييجـا  جابـه توانست سبب  بعد سياسي بروز و برطرف شدن قحطي مي

بـر   نفـوذ  اعمـال ، با ايجاد قحطـي سـعي در   پرنفوذهاي  حاكم شود. پس افرادي در گروه
بركنـار   ،شـاه  حـل  راهبا بروز قحطي، اولـين   كه يطور بهداشتند.  اي منطقه جايگاه حاكم

كردن حاكم و يا تنبيه و كشتار عامالن فرضي بوده است. در اين شرايط حاكمي كـه در  
توسـط شـاه بركنـار و رقيـبش      يراحتـ  بهآمد  خش مورد حكومتش قحطي به وجود ميب

  شد.   جايگزين او مي



 فصل يازدهم/ جنگ و صلح 

 

183

هاي بيگانه به غذا و مواد اوليه، سبب كاهش شديد  با حضور متفقين در ايران، نياز ارتش
كننـدگان بـالي جـان مـردم     شود. متفقين و احتكار براي تامين نياز مردم عادي مي غله
طـرف   بـي  شود. ايران تنهـا كشـور   تاوان تمام اينها مستقيما از مردم داده ميشوند و  مي

درگير شده در جنگ نبود و بسياري از كشورهاي ديگر يا تبديل به صحنه جنـگ شـدند   
  امين نيازهاي سربازان تاراج شدند.  تيا براي 

  سرزمين موعود
داستان صهيونيست و بازگشت به سرزمين موعود داستان طوالني است كـه قسـمتي از   

انگاري  هاي قديمي و جديدي رقم زد كه با ساده تفاهمات، اشتباهات و داستان آن را سوء
، گزيــده بــودناحمقانــه، مضــحكانه و ترســناكي همــراه بــود. بــه نــژادي، تبعــيض و بر

بردند. در خـالل جنـگ جهـاني دوم، يهوديـان      هاي خطوط داستاني را پيش مي مايه بن
در فلسـطين   يـا آينـده يهـودي    بيشترين ميزان ترحم را دريافت كردند و ساكنان حاضر

هـا پـيش و در خـالل جنـگ      اشغالي بيشترين مزايا را تصاحب كردند. داستاني كه مدت
جهاني اول آغاز شده بود با جنگ جهاني دوم به سرانجام رسيد. امـا آيـا يهوديـان تنهـا     

  كساني بودند كه در اين جنگ ضربه خوردند؟  
هـاي   ها و بسياري از ساكنان قسمت هستانيهاي ديني، قومي و جنسي، مجارها، ل اقليت

تنها اين يهوديان صهيونيست بودند كـه بـه   مختلف دنيا براي اين جنگ تاوان دادند. اما 
هـاي تشـكيل اسـرائيل در يـك      د رسيدند. در اينجا كـاري بـه ايـده   سرزمين موعود خو

هـاي   بـازه هاي گروهـي در   نابخردي عنوان بهتوانيم به آن  سرزمين ديگر نداريم، اما مي
يرنـد و  گ ها پس از آن قـدرت كلمـات را ناديـده مـي     مختلف زماني نگاه كنيم كه انسان

خواهند با قدرت اسلحه و بمب حقي براي خود ايجاد كنند يا حـق خـود را تصـاحب     مي
  كنند.  

شوند و سرزمين  مي كار به دستو داستان فروشان  انيسرا داستاناز يك جايي به بعد نيز 
ها بـه   كردند كه با حضور صهيونيست موعود را مكاني خالي، باير و نابود شده معرفي مي

هـا را بـاور كننـد،     تا زماني كـه مـردم، داسـتان    محل زندگي تبديل شده است.آبادي و 
  طبق نقشه پيش خواهد رفت.   زيچ همه
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  در جايي كه خيال وجود ندارد،
  اشتياق و به دنبال آن، عشقي هم نخواهد بود.

  
  1ويليام گادوين

  
جهاني، سازمان ملل، دهكده جهاني، حقوق اجتمـاعي، مبـارزات اجتمـاعي و     يها جنگ

ها براي فـروش عرضـه    اي از داستان اهيم و اتفاقاتي هستند كه مجموعهآزادي، همه مف
رسند و بخش ديگر همـان   خوب، جديد و كارآمد به نظر مي ها آنكنند كه بخشي از  مي

  فروشند.   هاي قديمي را به شكل ديگر مي داستان
و اگر بخواهيم براي قرن بيستم اسامي ديگري انتخاب كنيم، قرن آزادي، قرن انقـالب  

هاي مناسبي هستند. بسياري از كشورها، روز استقالل خـود را در   ، گزينهقرن مشروعيت
هـايي همچـون    اين قرن به دسـت آوردنـد، قانونمنـد شـدند، انقـالب كردنـد و عنـوان       

هـا و   مغـان آوردنـد. امـا همـه اينهـا، جلـوه      را با خود به ارو آزادي اجتماعي دموكراسي 
ترجيحـي، قـدرت مضـاعف، مشـروعيت و      يپرسـت  هنيمـ نمودهاي ديگـري همچـون   

  را نيز با خود به همراه آوردند.   يبردار بهره

  ترجيحي يپرست هنيم
هاي تاريخي مدارس در كشورهاي مختلف، چه ايران، چه آمريكا و هـر كشـور    در كتاب

دو بخش از  در تاريخش وجود داشته، اصوالً ييها جنگها و  ها، رقابت ديگري كه چالش
هـا و   و بخش تاريك شكست پرستان هنيمها و فتوحات  شوند: رشادت تاريخ برجسته مي

هـا و فتوحـات    فجايع ايجاد شده توسط يك دشمن خارجي. بخـش اول يعنـي رشـادت   
                                                            
1 William Godwin 
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اند كه در  و سربازان در آن پيروز بوده پرستان هنيماست كه  ييها جنگشامل حمالت و 
هاي ديگر حفظ شده است يـا   سرمايه و منابع از دستبرد گروه، كشور، مردم ،ها آننتيجه 

هـا   ترين با پيروزي بخشي به آن اضافه شده است. كوروش در اين زمينه يكي از محبوب
كرد يـا كشـوري را بـه     يگذار هيپااست. كسي كه بنا به اعتقاد بسياري، ايران كنوني را 

يـرد. بخـش دوم تـاريخ هـم     گ وجود آورد كـه مرزهـاي ايـران كنـوني در آن قـرار مـي      
هايي است كه بنـا بـه داليـل مختلـف ايجـاد شـده و قسـمتي از آن را رنـج و          شكست
گنـاه و منـابع كشـور و     بـي  دهد كه توسط لشكر فاتح بـه مـردم   هايي تشكيل مي عذاب

هاي فراواني از تهاجم اسكندر، اعـراب،   در اين مورد هم مثالمنطقه تحميل شده است. 
  ها، روسيه و اروپائيان براي ما وجود دارد.  ها، مغول ترك

، با شدت جديد يا لشكر فاتح اشاره مپيشتر هم به تحريف واقعيت و رخدادها توسط حكو
. وقتي به شود پرداخته مي خودنگري به تاريخ با مركزيت  هيسو كياين حال در اينجا به 

خـوريم كـه در آن بـه     يتاريخ جنگ جهاني دوم نگاهي بيندازيم به بسياري از منابع برم
اند. با اين حال به ميـزان كمتـري از ايـن منـابع در      هاي نازي اشاره كرده جنايات آلمان

مورد سوي ديگر جبهه بر خواهيم خورد. آلمان نازي و فاتح (تا قسمتي از جنگ) كه بـه  
وع ها هراسي نداشت. با اين حال بـا شـر   دنبال ارتقاي نژاد برتر بود از نابود كردن انسان

هاي آن و دست آخر شكست نهايي، رفتار خصمانه متفقـين بـه شـكل ديگـري      شكست
بـه   كردند و صـرفاً  شده است. مردمي كه در يك منطقه جغرافيايي زندگي مي توجيه مي

ست تاوان اشتباهات يبا شان در يك مكان يا مرز جغرافيايي خاص مي دليل حضور اتفاقي
انـد. بسـياري از    ، تصميمات اشتباه گرفتههمين منطقهافرادي را بدهند كه در قسمتي از 

اند اما كار ديگري نيـز   و حزب نازي موافق و همراه نبوده ها با عقايد و روش هيتلر آلمان
تعصـب   بـي  توانستند انجام دهند. با اين حال رفتار متفقين از منظر يك نـاظر سـوم   نمي

اين در كجاي تـاريخ ثبـت شـده    فرقي با همتايان خود در بخش ديگر جبهه نداشت. اما 
  است؟

در كشوري همچون ايران كه بسيار به تاريخ پادشاهي پيش از ورود اسالم مفتخر اسـت  
ن در كردنـد، بـه رفتارهـاي فاتحـا     تـر  بـزرگ كه پادشاهان قدرتمندي مرزهاي ايران را 

و د. در دوران اسالمي، دو پادشاه عباس صفوي شو اي نمي سرزمين مغلوبان چندان اشاره
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آيند كه حتي در فرهنگ عامه نيز به اقتدار و  ار پادشاهان قدرتمندي به شمار مينادر افش
شود. اما اين دو پادشاه (و بسياري از پادشاهان ديگـر) در هنگـام    اشاره مي ها آنتوانايي 

پيروزي بر قوم مغلوب، به داليل و توجيهات مختلف، رفتارهايي را انجام دادند كـه جـز   
سلحشـوري،   جـز  بـه در گرجستان و نـادر در هنـد    عباس شاهيگري نبودند. جنايت چيز د

  نيز انجام دادند.   عام قتل
اسـت   تر بزرگاما هدف چيست؟ قسمتي از اين كارها جهت ايجاد حس تعلق به گروهي 

توانند بـراي اهـداف    و تاكيد بر نقاط قوت گروه است. با اين كار اعضاي بعدي گروه مي
تـه كـه پـذيرش اشـتباه سـخت اسـت.       الزم را انجـام دهنـد. الب  بعدي گـروه اقـدامات   

ترجيحي به اين موضوع اشاره دارد كه اگرچه باور به لـزوم وجـود عـدالت،     يپرست هنيم
برابري همگاني و جلوگيري از وقوع فجايع است با اين حال در زمان مقتضـي برخـي از   

  گردد.   مي ريپذ هيتوججنايات و اشتباهات 

  تاريختغيير و تعديل 
هـا از حكومـت    هر حكومت تازه بنيادي، براي مشروعيت بخشي به خود و اعالم تفـاوت 

كند. زماني كـه داريـوش بـر     گذشته، تاريخ را به نوع دلخواه خود تغيير داده و روايت مي
بگـذارد و   جا بهتخت پادشاهي نشست بر خود الزم ديد تا يادبودي از خود براي آيندگان 

ونه از يك سردار لشكر بـه شـاه شـاهان تبـديل شـد. در كتيبـه       در آن توضيح دهد چگ
كنـد كـه    بيستون داريوش خود را يك پادشاه قدرت يافته از سمت اهورامزدا معرفي مـي 

كشور را از آشوب و نابودي نجات داده است. ساسانيان بـه همـين شـكل، اشـكانيان را     
د. عباسـيان دوره  كننـ  محكوم و خـود را داراي جايگـاه مشـروع پادشـاهي معرفـي مـي      

اي فاسـد و بـه دور از اسـالم و عـدالت      اسالمي، سلسله پيشين يعني امويـان را سلسـله  
همداني، وزير غازان خان، بـراي اثبـات مشـروعيت پادشـاهي      نيدالديرشمعرفي كردند. 

كنـد و بـه اقـدامات و     رئيس خود، دوره قبلي را از نظر اقتصادي، نابود كننده معرفي مي
كند. با شروع حكومت پهلوي  در كتاب جامع التواريخ به تفضيل اشاره مياصالحات شاه 

در ايران نيز، پروپاگانداي تاريخي حكومت جديد تمام تالش خود را معطوف به تخريـب  
ـ و بههاي گذشته  جايگاه حكومت قاجـار و همچنـين ارائـه فضـاي ناكارآمـد و فاسـد        ژهي
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در اين جايگـاه جديـد هـم، پهلـوي      د.نماي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در آن زمان مي
هايي از همـان اوضـاع و    كند اما در عمل قسمت معرفي مي كننده اصالحخود را منجي و 

    آورد. ها را با خود همراه مي سياست
. بـا  درآمدهاسـت توسط فاتحان به اجـرا   ها حكومتو تغيير  ها انقالباين روش در تمام 

نقشي منجـي و نجـات    ،حكومت كنونيتخريب شخصيتي و ساختاري حكومت گذشته، 
كرد و با استفاده از ابزار تاريخي، مذهبي و سياسـي ديگـر، تـالش بـراي      دهنده پيدا مي

گرفته است. قطع ارتباط تاريخي با گذشته دور  جديد انجام مي نظام بهمشروعيت بخشي 
ايجـاد   ،نمايـد. از طـرف ديگـر    تر مـي  آمادگي پذيرش حكومت جديد را راحتو نزديك، 

ارتباط مردم با تاريخ مطلوب حكومت سبب پـذيرش بيشـتر مـردم در برابـر اقـدامات و      
  شود. مي ،اصالحات جديد اگرچه به ضرر عموم جامعه

پس در كنـار   .اگرچه ديكتاتور قدرتمندي بود اما سابقه خانوادگي بااليي نداشت رضاشاه
ي دور ايران، با استفاده از تصـرف  ها و تاريخ گذشته ييگرا يمليغ براي به كار بردن و تبل

بخشـيد. شـرايط    بزرگ نيز اسـتحكام مـي   دار نيزميك  عنوان بهها جايگاه خود را  زمين
با استفاده از ميراث پدر و  محمدرضابراي پسر و جانشين او نيز به همين منوال گذشت. 

هــاي گذشــته ايــران، همچــون  انيــت پادشــاهي خــود در ادامــه حكومــتتاكيــد بــر حق
هخامنشيان و ساسانيان و ايجاد يك تقويم جديد، در تـالش بـراي مشـروعيت بخشـي     

و در سي و پنجمين سـال بـه    1976خود بود. او در اين تقويم جديد كه در سال  نظام به
سال حكومـت   2500شاهنشاهي تغيير داد كه شامل  2535را به  تقويمتخت نشستنش، 
  سال از حكومت خود وي بود.   35ان و شاهنشاهي در اير

در هنگام تغيير نگاه بينـدازيم،   ييهرجااين موارد منحصر به ايران و دنياي شرق نيست و به 
هـاي   . حذف، تغيير و تعديل مسير هميشگي حكومتمينيب يمرد پاي مشهود اين اقدامات را 

صـحنه حضورشـان در    هاي تعديل و تغيير تـاريخ حـذف افـراد از    جديد است. يكي از نمونه
كمونيستي اين اقدامات، امري طبيعـي   ت شورويمهاي تاريخي بوده است. در حكو موقعيت

 .اعالم مخالفت حذف و تخريب شدند محض بهبسياري از سردمداران و انقالبيون اكتبر،  بود.
 هاي اصـالح سـاختار و   وعدهافتد.  تر نيز اين اتفاقات به دفعات مي در كشورهاي دموكراتيك

از غرب تا شرق  يريوز نخستارتقاي جايگاه كشور در سخنان نامزدهاي رياست جمهوري و 
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هاي بسيار كوچك همانند تالش براي رسيدن به شهرداري يك  ثابت است. حتي در مقياس
  شود.  ديده مي وفور بهها و تغييرات  منطقه نيز همين وعده

  قدرت مضاعف
سياست خارجي تاكيد بر اين موضوع است كه يك ايده مقبول و پذيرفته شده در دنياي 

توانايي  ،بايست چنان قدرتمند شود كه هيچ گروه يا كشوري سيستم دفاعي و نظامي مي
رد  ،حمله، تصرف و آسيب زدن به كشور را نداشته باشد. اگر به تـاريخ نگـاهي بينـدازيم   

ر تا چه حـد درسـت   خواهيم ديد. اما اين ام وفور بهدر همه جاي آن نيز پاي اين تفكر را 
ي نظـامي بـراي دفـاع، چـه     است؟ يا سوال بهتر شايد اين باشد بعد از كسب قدرت كاف

  افتد؟ اتفاقي مي
خب، جواب سوال دوم تا حدي مشخص است اما اول به سـوال اول جـواب بـدهيم. در    

م تمايـل و توانـايي   صورت افزايش كافي قدرت نظامي دو اتفاق رخ خواهد داد: يكي عد
بعـد از   هـا  آنو دوم شكسـت   و شروع درگيري هاي ديگر براي تخاصم و گروهكشورها 

بـه نمـايش    يخـوب  بهافزايش توان نظامي كاركرد خود را  ،حمله احتمالي. در اين صورت
رسيم كه چه مقـدار هزينـه بـراي ايـن افـزايش       گذارد. اما در سوال دوم به اينجا مي مي

  قدرت نظامي صورت گرفته است و بازگشت هزينه به چه صورت است. 
سـاير   يانـداز  دستبراي مقابله با  ، در زماني كه حكومت ثروتمند شد،ها در دوره ايالمي

 براي بازگشت هزينه كرد خود . در ادامه،ها، به افزايش توان نظامي خود روي آورد دولت
بايسـت ايـن هزينـه را از كشـورهاي      و جايگزيني ثروت به اين نتيجـه رسـيد كـه مـي    

جنگ به به افزايش احتمال  متخاصم احتمالي كسب كند. افزايش قدرت نظامي مستقيماً
 شـده اسـت. آشـوربانيپال،    منتهي مـي  جوار همهاي مختلف به كشورهاي  داليل و بهانه

هـاي ديگـر.    يز، ناپلئون، هيتلر و خيلـي چنگ ، داريوش، اسكندر، خلفاي اسالمي،كوروش
گيرنـد امـا    اگرچه برخي از اين افراد در گروه پادشاهان يا افراد محبوب تاريخي قرار مـي 

يـا  هـدايت   اي خاص رهبري، جهان را در دوره يها يافروز جنگبخشي از  درهرصورت
 ريپـذ  امكـان هـا   قدرت نظامي مضاعف به نسبت همسايهاند. همه اينها بدون  ايجاد كرده

  نبوده است.  
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سـايه   جـا  همـه از طرف ديگر، بهانه تكراري و در بيشتر موارد تو خالي دشمن ديرينه در 
خود را بر روي اين اقدامات گسترانده و هر زمان جنگ و نفرت نامحتمـل بـوده اسـت،    

داده اسـت. دشـمن ديـرين يـا دشـمن بـزرگ بـراي         ها را به سمت آن هل مي حكومت
بـوده   طلبـان  قدرتاي در دست  ، ابزار كارآمد اما كشندهمراهي افكار عمومياستفاده و ه

جايگاه دشمن ديرين يا بزرگ تغييـر كنـد. در زمـاني     توانست است كه بنا به شرايط مي
اين دشمن بزرگ مسلماناني هستند كه اورشليم را در اختيار دارند و در همان زمان براي 

واهند سرزميني را كه قبلـه اول مسـلمانان در آن   خ گروه ديگر مسيحياني هستند كه مي
زنـدگي   جـا  همـان بوده است را تصاحب كنند. هر چند كه تا پيش از آن هر دو گروه در 

  كردند.   مي
و رسيدن به جايگاه قدرت برتـر جهـان    يطلب قدرتآمريكا و شوروي براي چند دهه درگير 

كرد. هـر دو كشـور بـر قـدرت      دشمن بزرگ متهم مي عنوان بهبودند و هر گروه ديگري را 
منع كنند. قدرتي كه در  يافروز جنگنظامي مضاعف خود تكيه داشتند تا دشمن خود را از 

و  ها درگيري ها آنشد كه براي  مي ييزهايچ همهسبب نابودي  ،صورت بروز درگيري جدي
قت از بين رفـت، امـا   مو طور بهگرفت. با فروپاشي شوروي، سايه جنگ  صورت مي ها تنش

دهـد. پـس    هاي خود را از دست مـي  بدون وجود دشمن بسياري از مفاهيم و الزام ،سياست
. طبـل جنـگ ابـزار    غيـره دشمنان جديدي معرفي شدند همانند طالبان، القاعده، داعـش و  

، نفرت پراكني و كسب منافع بـوده و هسـت. ايـن را بسـياري از     يطلب قدرتمناسبي براي 
  طلبانه خود قرار دادند.   رفتارهاي خودپسندانه و جنگ سرلوحه ،ها حكومت
جهاني، نياز به وجود يك سازمان بـزرگ و مـورد پـذيرش همگـان،      يها جنگبا پايان 

شـد. چيـزي كـه از     و متحد براي جلوگيري از فجايع انساني بيشتر احساس مي ريگ همه
تكنولوژيكي، ارتباطـات و همـاهنگي   موارد گذشته كارآمدتر باشد. با امكانات رو به رشد 

فــت. كــاري كــه انگلســتان در قــدرت گر يســاز يجهــانگرفــت.  تــر انجــام مــي ســريع
توانسـت شـكل قـانوني و     حـاال مـي   ،داد هاي خود با زور و تبليغات انجـام مـي   مستعمره

رفت تا حمورابي دوران خود شود. اگرچه  . سازمان ملل ميآوردبه دست  يتر رشيپذ قابل
هـاي بنيـادين در بـين     طلبانه و نمايش عدم تفـاوت  ملل در پيشبرد اهداف صلحسازمان 
ها بـراي دشـمن    ها بسيار تاثيرگذار بوده است اما همچنان هم تحت سيطره قدرت انسان
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 سازي است و هم توانايي عملي مستقل براي بسياري از اقدامات را ندارد. هـر چنـد كـه   
هاي انسـاني   دستاوردهاي آن در حفاظت از صلح و ميراثانصافي خواهد بود اگر تمام  بي

  را ناديده بگيريم.  
حاال تصور كنيد اين حجم از منابع، ثروت و نيرويي كه صرف باال بردن قدرت مضـاعف  

شده است. چه ميزان فراغت، علـم،   زندگي پايدار ميشده است، صرف پيشرفت، ابداع و 
هـا   شايد با اين روش، در حال حاضـر، انسـان  كرد؟  دانش و كيفيت زندگي بهبود پيدا مي

  كردند.   هاي خود در پانصد سال آينده را تجربه مي پيشرفت ستيبا يم

  ارزش كار جمعي
ـ شاه ايران، اصالحات موسوم به انقالب سـفيد را   1967در سال  كه يهنگام ـ ر يپ و  يزي

با تكه تكه كـردن  . پايدار يبردار بهرهديده گرفته بود، اجرا كرد، يك موضوع اصلي را نا
غيرمنصفانه و حداكثري  يبردار بهره، شرايط براي وكارها كسبها و كوچك كردن  زمين

ابراز مخالفت و انزجار از تمـام   رغم يعلهاي بعد از انقالب نيز  از منابع فراهم شد. دولت
. نـد حكومت قبلي، اما همچنان همان راه را با شدت و حدت بيشتر پي گرفت يعملكردها

اي از جامعه ايران بود. پس بـا اسـتفاده از    ي، فعاليت اصلي و حياتي بخش عمدهزكشاور
از براي خودكفايي، همه بـه سـمت اسـتفاده از حـداكثري      يديدگاه ايدئولوژيك حكومت

محمدرضا شـاه پهلـوي   تري حفر شد.  هاي بيشتر و عميق منابع آماده شدند. هر روز چاه
آن پيشتر در شيلي به اجرا گذاشته شده و شكسـت   اصالحاتي را آغاز كرده بود كه نمونه

  .  خورده بود
پيروزي انقالب اسالمي ايران، اگرچه فوايد بسـياري را داشـت امـا در ايـن زمينـه راه و      
روش مدوني را ارائه نكرده بود و ادامه دهنده راه و مسير پيشين بود. وقوع جنگ ايـران  

و اصـالح   رييتغ عدمبعد از آن نيز شرايط را به سمت  يالملل نيبهاي تنش  و عراق و دوره
. سيستم اداري و مديريت كشور تقريبا به همان روش قبـل ادامـه پيـدا    ديدگاه پيش برد

از منابع طبيعـي بـه همـان روش و بـا شـدت       يبردار بهرهكرد و اين روش مديريتي در 
قدرت و ثـروت، صـنايع    بر اساس ساختاراز طرف ديگر، بيشتر تا همين حاال ادامه دارد. 

بـزرگ را از  بيشتري داشـتند، صـنايع    و نفوذ هايي كه قدرت در ايران پخش شد. قسمت
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هاي بزرگ صنعتي از منابع رو به افزايش نفتـي   هاي اجراي طرح آن خود كردند و هزينه
ايران قرار گرفتـه   خشك مهيناصفهان كه خود در فالت مركزي خشك و شد.  تامين مي

  شد.  آهن ذوبآب باال همانند  درخواستايعي با بود، صاحب صن
همانند بيشتر كشورهاي ديگر دنيا، بقـاي خـود را در قالـب     ،هاي اخير ايران در طي دهه
حـداكثري از طبيعـت كـرد.     يبـردار  بهرهديد. پس با اين تفكر، شروع به  اقتصاد پويا مي

اقليم متنوع سبب شد سيماي  طور نيهموجود نفت و گاز، منابع سنگي و فلزي فراوان و 
يكي پـس از ديگـري از زيـر     ها خراش آسمانتغيير كند. در شهرها  سرعت بهكلي كشور 

اي سدي زده  ر شدند و بر روي هر رود و آبراههت ها كوچك زمين سر برون آوردند، جنگل
، سـد  2012ي اين سدها، سدي به نام سـد گتونـد اسـت. در سـال     ها شد. يكي از نمونه

ـ در نزديكي يك كوه نمك آغـاز بـه كـار كـرد.     گتوند  فشـارها و اخطارهـاي    رغـم  يعل
هاي شـديد   شد و با وجود خسارت شور شدن آب، اما اين پروژه اجرا كارشناسان مبني بر

آن همچنان به كار خود ادامه داد. اين سد يكـي از مشـكالت عمـده در خشـك شـدن      
و آلودگي هوا در اسـتان   گردوغباراراضي كشاورزي، مختل شدن اقتصاد محلي، افزايش 

هاي كشاورزي ايـران بـود، شـد. بـا ايـن حـال        خوزستان كه هزاران سال يكي از قطب
را براي اسـتفاده بيشـتر    ماهاي ديگر، چندان حس طمع  ساخت سد، نيروگاه و زيرساخت

قـاط  با پايان و كمبود منابع، راه ما واردات يا اسـتفاده از منـابع سـاير ن   كند.  خاموش نمي
خواهد بود. همانند چين كه براي رسيدن به اهداف خود، منابع ساير كشورها را وارد و يا 

  .  كند يمدر ديگر نقاط احداث  يبردار بهرههاي  پايگاه
بر هم زدن بـوده اسـت، در    چشم كي اندازه بهصدها سال قبل كه در مقياس سن زمين، 

با مبارزه و كشتار گالدياتورها، تفـريح   نشستند و ها مي امپراطوري روم، مردم در استاديوم
انداختند، بدون در نظر گـرفتن اينكـه    كردند و چرخ اقتصاد را به شكلي به جريان مي مي

هـا در   در طـي سيصـد سـال اخيـر نيـز، انسـان       باشند. ها آنشايد گالدياتور بعدي خود 
كننـد و لـذت    نشينند و بر روي جنگ، كشتارها و فجايع تفريح مـي  هاي بورس مي سالن
هـا از گذشـتگان و اتفاقـات     چرخانند. اين واقعيت كه انسان برند و چرخ اقتصاد را مي مي
دهـد. سياسـتمداران و    نشـان مـي   وضـوح  بهدر اين وقايع خود را  ،گيرند درس نمي ها آن

 در زمانـه جنـگ   هايي از مـردم را  ش براي رسيدن به منافع خود، گروهقدرتمندان در تال
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پيشـرفت اقتصـادي    يهـا  دنده چرخ عنوان به ها آنط صلح از ند كه در شرايكن قرباني مي
  د.  كردن استفاده مي

 كار جمعـي ارزشـمند  يا  ارزش كار جمعياز  داران هيسرما ن ودر اين ميان سياستمدارا
هـا را سـوار بـر     انسـان  ،عامـل مقبوليـت در جامعـه    عنـوان  بهاستفاده كردند. كار جمعي 

سمت پيشبرد اهداف نخبگان و طبقـه خـاص جامعـه حركـت      هاي هدايت شده به موج
مردان و زنان براي توليد تمام نيازهاي ارتش  ،كه در زمان آلمان نازي طور همانداد.  مي

 بدون اينكه فكر كنند كـه  ،كردند تالش مي يروز شبانه صورت بهرايش در كنار يكديگر 
 شـده  نييتعدف هدف اصلي (هاي دارند. رسيدن به  توليداتشان چه قدرت و هدف كشنده

هاي  كرد. در حال حاضر كارخانه هاي رسيدن به آن را توجيه مي توسط طبقه خاص)، راه
هـاي كشـنده و نـابودگري را توليـد      رگ، هر روز مقادير عظيمي از سالحبز يساز اسلحه

هـا، منـاطق و    جديـد بـين گـروه    يهـا  جنـگ ايجـاد   ،ها آنكنند كه تنها راه استفاده  مي
قـرار گرفـت.    مورداسـتفاده كشورهاي مختلف است. كار جمعي ارزشمند در طول تـاريخ  

را افـزايش دهنـد.    جهـان  بـر كوروش و داريوش با همين روند توانسـتند سـيطره خـود    
اسكندر نيز در مرحله بعد جهان هخامنشيان را پايان بخشيد. كار جمعي ارزشـمند سـبب   

  هاي مداوم آن شد.  تگيري جوامع و تغيير جه شكل
و  هـا  جنـگ تقبـيح و زيربنـاي    ينـوع  بـه شايد به نظر برسد كه كار جمعـي ارزشـمند را   

در  ،ايـم  كه مكاني كه اكنون در آن ايستادههاي انساني بدانيم اما ناگفته پيدا است  خرابي
گذر تاريخ با همين روند ممكن شده است. انقالب صنعتي از اين امر بيشـترين فايـده را   

ي جديـد  اتحاد تاريخي به سمت گسترش دنيـا  در يك و ها ها در كنار ماشين برد. انسان
اي  ها مجموعـه  ها، نيازها و پيشرفت ها رو دست خوردند. محدوديت پيش رفتند. اما انسان

از توانـايي   هـا  حـل  راهلـف بـه وجـود آورد. بخشـي از     هاي مخت قسمت را در ها حل راهاز 
شد  مي ييها حل راهانساني سبب به وجود آمدن  هاي ها بسيار فراتر بود. محدوديت انسان

  هاي انساني بود.   فايده شدن توانايي بي ه نتيجه آنك

  نفت نفت نفت 
اي بـه دسـت    بودنـد. نامـه  ها در حال كـار   ركت در حال اتمام بود و هنوز متهسرمايه ش
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كـار حفـاري و    ،انـد  آن روساي شركت به او دستور داده رسد كه در مي كارگاه سرپرست
اي  تمام سـرمايه كاوش را متوقف كند. شركت در آستانه ورشكستگي قرار گرفته است و 

كه براي اين كار در نظر گرفته بـود تمـام شـده بـود. سرپرسـت گـروه كـاوش، جـورج         
دانسـت كـه    امـا مـي   ،شـد  خود با شركت نزديك مي ساله هفتيان قرارداد به پا 1رينولدز
ترين كار ممكن، تعطيلي كارگاه است. پس او بـا اميـد بـه كـار خـود ادامـه داد و        اشتباه

مته آخرين اليه را شكافت و چاه شماره  ،1908سال   مي 26باالخره به نتيجه رسيد. در 
متري به نفت رسيد. رينولدز بالفاصله اين خبر را با يك تلگـراف بـه    364يك در عمق 

آغاز بـه كـار    مانيمسجدسلدر منطقه  انهيخاورمروساي شركت خبر داد. اولين چاه نفت 
هـاي بعـد    ترين اتفاقات كوچكي بود كه بـراي سـال   كرده بود. اين تلگراف يكي از مهم
هـا و   هايش در جواب ناله يير داد. رينولدز در يكي از نامهسرنوشت ايران و خاورميانه را تغ

هشـدار داده بـود كـه     ها آن، به يريگ جهينتشكايات شركت در مورد اتالف وقت و عدم 
اگر شركت كه امتياز انحصاري نفت ايران را در اختيـار داشـت، از ايـن پـروژه منصـرف      

استفاده خواهد كرد.  ها آنكشورهاي ديگر مانند آلمان از ماحصل زحمات به زودي  ،شود
رينولدز در اين راه با استقامت زياد توانست كار را به نتيجه برساند اما اين مسـير بـدون   

  دردسر طي نشد.
با شاه ايران، مظفرالدين شاه در طي يك قرارداد امتيـاز   1901در سال  2ويليلم ناكس دارسي

انحصاري اكتشاف و استخراج نفت ايران را دريافت كرد. در طي اين قرارداد، دارسي در ازاي 
% از عوايـد حاصـله از نفـت اسـتخراج     16پول نقد، سهام شركت و  يمقدارپرداخت ساالنه 

كرد. نفوذ  مناطق شمالي از آن خود مي جز بهرا در ايران  شده، امتياز اكتشاف و استخراج نفت
رينولـدز را   ،شـد. دارسـي   مـي  ها قسمتشمالي مانع از اكتشاف در آن  يها قسمتروسيه در 

براي مسئوليت سرپرستي اكتشافات استخدام كرد. در ابتدا رينولدز و گروهش به قصر شيرين 
و انتقال آن، تمام تجهيزات به  ييجا جابهي رفتند اما در نهايت به دليل حجم كم نفت و سخت

  منتقل شد.  يآب راهبغداد و از آن به سمت جنوب غرقي ايران از طريق 
هـاي بختيـاري قـرار     خـان  ه براي شروع اكتشاف تحـت اختيـار  هاي مشخص شد مكان

                                                            
1 George Bernard Reynolds 
2 William Knox D'Arcy 
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 هـا  آنبـه سـراغ    هـا  نامه هيتوصاشتن مدارك قرارداد و داشت. پس رينولدز با در دست د
اين اجازه را به رينولدز در ازاي دريافـت ده درصـد از عوايـد شـركت قبـول       ها آنرفت. 
تضمين دهد. پـس در   ها آنكردند اما اين چيزي نبود كه رينولدز بخواهد يا بتواند به  مي

هـاي   طي مكاتبات و مذاكرات با دولت ايـران، دولـت بريتانيـا، شـركت دارسـي و خـان      
فراهم شد اما چهره ديگري نيز در اين ميان معرفي  شرايط براي آغاز اكتشاف ،بختياري

  شد، شيخ خزعل.  
خزعل الكعبي معروف به شيخ خزعل حاكم خرمشهر و شهرهاي اطراف بـود. او بعـد از   

اي را بـا   و به دست گرفتن قدرت روابط حسـنه  خلع يد برادر خود شيخ مزعل از حكومت
ها به توافق رسـيد. حـاكم خوزسـتان     همام گروبريتانيا آغاز كرد و در راه كسب قدرت با ت

شخصي بود كه از سمت دولت مركزي انتخـاب شـده بـود امـا در برابـر شـيخ خزعـل        
ت در ايـران و در طـي   نتوانست قدرت چنداني به دست آورد. بـا پـا گـرفتن صـنعت نفـ     

و  يگـذار  هيسـرما شيخ خزعـل ماموريـت تـامين امنيـت از      ،هاي مختلف مذاكرات گروه
توانسـت   شيخ مي ،هاي بريتانيايي را بر عهده گرفت. با كمك انگلستان كارمندان شركت

ها، گمركات و ساير درآمـدها   ، عوايد به دست آمده از زميننگه داردخودمختاري خود را 
را حفظ كند و حتي با تغيير حكومت مركزي نيز دولت بريتانيا براي حفـظ موقعيـت وي   

از پادشاهي بريتانيا، پشـتيبان بزرگـي را    كمك كند. شيخ خزعل با دريافت نشان شواليه
كرد و همين امر سبب شد تا در مواقع لـزوم در برابـر حكومـت     خود احساس مي كناردر 

  مركزي بايستد و به تعهدات خود عمل نكند.  
هاي شيخ خزعل را بـراي تاسـيس    با اكتشاف نفت، شركت نفت بريتانيا، بخشي از زمين

منطقــه و اي نيــز بــراي حفــظ امنيــت  كــرد و مقــرريه در آبــادان خريــداري پااليشــگا
پرداخـت. شـيخ خزعـل در اوج قـدرت و      ها به شيخ خزعل مـي  بريتانيايي يگذار هيسرما

مكنت قرار گرفت اما همچنان متوجه تغييرات در كشور و منطقه بود. انقـالب مشـروطه   
د را بـا آن  هايي بـه مركـز خـو    بود كه خزعل بالفاصله در طي نامهيكي از اين تغييرات 

داد. آشفتگي دروني كشور و عدم وجود قـواي نظـامي منسـجم، سـبب      همراه نشان مي
  قدرت گرفتن شيخ خزعل در برابر حكومت مركزي شد. 

هاي شيخ در برابر حكومت مركزي در حال افزايش بود اما شيخ تـوجهي بـه ايـن     بدهي
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، شرايط شـيخ  گذران خوشنوجوان ضعيف  ،احمدشاهموضوع نداشت. با به قدرت رسيدن 
، زنـگ اخطـار   1920تر شد. اما با كودتـاي سـال    براي عدم پرداخت معوقات خود راحت

. انقالب مشروطه نتوانسته بود شرايط كشور را در برقراري نظـم و  درآمدبراي او به صدا 
قـدرت   ،ساماندهي اقتصادي و اجتماعي بهتر كند. اما در ميان كودتاي بـه وجـود آمـده   

گيري بود. قـدرت جديـد شـكل گرفتـه در حكومـت       ه آهستگي در حال شكلجديدي ب
مركزي در تالش براي يكپارچگي ايران با يك حكومت مركزي مقتدر بود و وجود يـك  

مركـزي، يـك مـانع     خودمختار با مقدار زيادي بدهي معوقه به حكومت زيخ نفتمنطقه 
 موردقبـول كـه هـر چنـد     اي بـود  آمد. قدرت جديد، فرمانده نظـامي  مي حساب بهبزرگ 

  كند.   ينينش عقبشيخ خزعل از مواضع خود  ها آنبريتانيا نبود اما باعث شد با پادرمياني 
كـرد و بـه    ها شركت نفت بريتانيا از آشفتگي موجود در ايران استفاده مي در همين زمان

كرد. همين امر سبب شد حكومت ايران مدتي بعـد از بـه قـدرت     تعهدات خود عمل نمي
قرارداد دارسـي را   طرفه كيپهلوي،  رضاشاهرسيدن سلسله جديد پادشاهي ايران توسط 

ملغي اعالم كند. مسلما بريتانيا از اين شرايط راضي نبود و بعد از بـه نتيجـه رسـيدن بـا     
اطت جامعه ملل قـرارداد ديگـري   دولت مركزي ايران، به جامعه ملل شكايت كند. با وس

منعقد شد و در آن عوايد ايران از استخراج و فروش نفت به بيست درصد  1933در سال 
  افزايش پيدا كرد. 

از همان روزي كه جورج رينولدز، تلگـراف حـاوي خبـر اولـين چـاه نفـت خاورميانـه را        
ديل شد. تـالش بـراي   فرستاد، نفت به اقتصاد رو به رشد و تعيين كننده در خاورميانه تب

توانست  گسترش بيشتر به كمك نفت شتاب بيشتري گرفت. نفت براي تمدن بشري مي
هـاي بعـد نفـت     انتها بود. در مناقشات سال بي يك موهبت باشد اما براي طبيعت باليي

تاريخ نفت به تاريخ طبيعت، بشريت و  و شد يميك عامل استراتژيك محسوب  عنوان به
  گره خورد.   ها جنگ

هـاي نادرسـت از مناسـبات     اول نقشه جديد خاورميانـه بـا ايـده   وقتي در زمان جنگ جهاني 
اي ايجاد شد همچنان نفت بازيگر مهمي در دنياي آن روز نشده بود. با اين حال زمان  منطقه

زيادي نگذشت كه شرايط براي طالي سياه كامال متفاوت شد. چشم جهانيان به خاورميانـه  
دوخته شد تا انرژي مورد نياز براي گردش چرخ صنعت ميسر شود. نفت و گاز اگرچـه فوايـد   
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يـك فاجعـه    سـت يز طيمحـ و اقتصاد كشورها داشتند امـا بـراي    بسياري در پييشبرد صنعت
هسـتند   هـا  آنهـم بخشـي از    هاي فسيلي كه نفت و گاز شدند. سوخت حساب مي اريع تمام

يكي از منابع آلودگي و داليل اصلي گرمايش زمين بوده و هسـتند. اگرچـه در حـال حاضـر     
تـر ادامـه دارد امـا همچنـان      پـاكيزه ز منابع انرژي كارآمـدتر و  تالش براي يافتن و استفاده ا

ختلـف  مدر ميان كشورهاي  شوند. هاي فسيلي بخش اصلي توليد انرژي را شامل مي سوخت
دهـد. در بـين    هاي فاحشي را نشان مـي  تفاوت ،هاي فسيلي جهان نيز ميزان مصرف سوخت

 چـين، آمريكـا،  هاي فسيلي قـرار دارد.   كشورهاي مختلف ايران در رده دهم مصرف سوخت
  هاي ابتدايي قرار دارند.  هند و روسيه در رده

از طرفي با انقالب ايران، ميزان توليد انرژي در ايران با افت شديدي نسبت به قبل از انقالب 
توانست ضربه شديدي به اقتصاد ايران وارد كند. با اين حال ميزان مصرف  همراه بود كه مي

دوم كند. در نمـودار   افزايش پيدا مي روز روزبهفسيلي در كشوري همچون ايران  يها سوخت
هاي فسيلي بر اساس هر نفر در كشورهاي مختلف مشـاهده   يزان مصرف سوختم در ادامه،

  رسد.  شود كه ايران به رده سوم مي مي
حضور نفت در اقتصاد خاورميانه نويد روزهايي بـا ثـروت بيشـتر را بـراي سـاكنان ايـن       

ديگر اتفاق افتاد. اقتصاد خاورميانه بـه   يا گونه بهاه داشته است اما واقعيت منطقه به همر
 ازانـدازه  شيبتوانست متفاوت باشد. وابستگي  شرايط مي ،نفت وابسته شد و با هر نوسان

به منابع و درآمدهاي نفتي، اين كشورها را براي مدت طوالني تبـديل بـه واردكننـدگان    
  نمود.  صنعت و محصوالت ديگر كشورها 
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  . 2019تا  1965هاي فسيلي در ايران از سال  ميزان مصرف سوخت

  
  سرانه مصرف سوخت فسيلي در كشورهاي مختلف به ازاي هر نفر. 

 طرفـه  كي صورت به رضاشاهسبب شد تا  قرارداد جانبه كياختيار كامل بريتانيا و شرايط 
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هـا بعـد و در دوران حكومـت     قرارداد را لغو نمايد و قرارداد جديدي تنظـيم شـود. سـال   
محمد مصدق، ايران صـنعت نفـت خـود را ملـي اعـالم       يريوز نخستمحمدرضا شاه و 

كند. محمدرضا شاه اگرچه مخالف حضور مصدق بود و در اولـين فرصـت او را كنـار     مي
هاي آينده كمال اسـتفاده را بـرد. ملـي شـدن      هاي مصدق در سال گذاشت اما از فعاليت
همـين  گذاشـت.   بـاز مـي   نـه يپرهزاي  هاي توسعه ه را براي پروژهصنعت نفت، دست شا

. در همـين دوره  ديگـر تكـرار شـد    ينـوع  به نژاد ياحمدمحمود  با، 2005در سال اتفاق 
ـ و بـه به شكل تصـاعدي   وسازها ساختقيمت جهاني نفت رو به افزايش گذاشت.  در  ژهي

ت درآمد كشور را افزايش مناطق غير مركزي رو به افزايش گذاشت. نفت با افزايش قيم
 با همه اينهـا  ها نيز شده بود. سبب افزايش هزينه داده بود و اين افزايش درآمد مستقيماً

هاي متوالي در جهان و عاملي براي ايجـاد   اگرچه نيروي محركه صنعت براي دههنفت 
آن  يطـ يمح سـت يزسياسي و اقتصادي بـين كشـورها بـود، امـا اثـرات       يزن چانهقدرت 

  ، جوامع انساني و حيات سياره را با مشكل مواجه كرده است.  ستيز طيمح

  خصوصيمالكيت 
مشـروعيت  كـرد،   ادعـا مـي  در جامعه تحت حاكميت شاه در ايران با توجه به اينكه شاه 

 زيـ چ همه، استپاسدار جان، مال و دين مردم  و عمالً كردهدريافت  خداخود را از سمت 
هاي بعد از حضور اعـراب مسـلمان در ايـران و     دوره گرفت. در تحت اختيار شاه قرار مي

هاي ديگر، بخشي از مناطق تصـرف شـده در اختيـار سـرداران سـپاه فـاتح قـرار         بخش
آوري شود. مناطق تبـديل   ها جمع گرفت تا هم امنيت منطقه حفظ شود و هم ماليات مي

فرستاد و  مركزي ميها را به حكومت  شدند كه سهمي از ماليات مي مستقل مهينبه جزاير 
ثبـات و مالكيـت، سـبب انجـام     گرفـت. عـدم وجـود     قرار مـي  ها آنباقي در اختيار خود 

يـك   كه يوقتشد.  سازي سود حاكمان ميجهت افزايش و حداكثر مدت كوتاهي ها برنامه
داد كه به هر دليلي احتمـال جـايگزيني او بـا شـخص ديگـري       حاكم محلي احتمال مي
  ه فكر حفظ و استفاده بهينه از منابع نبود.  وجود دارد پس چندان ب

بايست مقدار مشخصي ماليات بدهد و  هر حاكمي مي كه آنها و بعدتر از  در دوران مغول
جايگاه خود را از دست بدهد، هـر حـاكمي بـه ايـن      ،هر لحظه امكان داشت با براندازي
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حداكثر استفاده را ببرد. پس براي رسيدن  ،درترسيد كه بايد از مدت محدود ق نتيجه مي
هـاي مـردم و    بـه زمـين   يانـداز  دسـت به اهداف خود از جمله قدرت و ثـروت بيشـتر،   

كردنـد   هاي كشاورزي را نابود مي د. سرداران مغول زمينكر بزرگ را آغاز مي داران نيزم
عـادي   هاي خود فراهم كننـد. در ايـن شـرايط مـردم     تا چراگاه بيشتر براي چراي اسب

در حال يافتن جايگـاه مـذهبي    اي در برابر اين تعرضات پيدا كردند. صوفيان ويژه حل راه
بودند. مردم نيز از اين فرصـت   كنندگان حكومتاي در ميان مردم و احترام در ميان  ويژه

دادند. بـدين   استفاده كرده و اراضي خود را با عنوان وقف در اختيار اين صوفيان قرار مي
تخريب و اضمحالل اراضي و متعاقب آن قحطي و مشكالت ديگر جلـوگيري   ترتيب از

  كردند. همين روش، بعدتر شرايط را براي قدرت گرفتن صفويان فراهم كرد.  مي
هاي فراوانـي بـه مالكيـت     ، با داستانمدت كوتاههمايون كاتوزيان در كتاب ايران جامعه 

ايران در زماني كه اروپائيان  يافتادگ عقباو يكي از داليل  پردازد. خصوصي در ايران مي
كنـد. پادشـاه    در حال گسترش و پيشرفت بودند را نبود مالكيـت خصوصـي عنـوان مـي    

مـردم را   زيـ چ همـه ، توانايي كنترل و صـرف زمـين، مـال و    ارياالخت تامنماينده  عنوان به
كند و  توانست از اين موضوع جلوگيري حتي خود افراد حكومت نه مي كس چيهداشت و 

  نه خود در امان بود.  

  مشروطه  
 ،كشورهاي ديگر بودنـد  كرده ليتحصكه  ييها آناز غرب وارد ايران شد و  ييگرا مصرف

آورنده ايـن فرهنـگ بودنـد. بسـته بـه شـرايط و اتفاقـات دوران تحصـيل، ايـن گـروه           
، دوسـتداران و طرفـداران   شـدند  يمـ روشنفكر جديد به دو قسمت تقسـيم   كرده ليتحص

. برخـي  كه هر كدام گرايشات خود را داشـتند  انگلستان و دوستداران و طرفداران روسيه
هـاي مطبوعشـان، جيـره و مواجـب دريافـت       با اين كارهـا در ازاي خـدمات بـه دولـت    

ها از امكانات كشـور بـه صـالحديد خودشـان اسـتفاده       كردند. شاه، سياسيون و خان مي
 سـاله  پنجاهبودند. در دوره  معيشتشان درگير ميبايست با  كردند و دست آخر مردم مي مي

بار قحطي در ايران اتفاق افتاد كـه بيشـتر    هفتادوشش، قريب به شاه نيناصرالدحكومت 
هـاي خـارجي در ايـران،     به اغتشاش كشيده شـد. همـين مـوارد و حضـور دولـت      ها آن
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تقليدي از كشورهاي اروپايي بود. در شرايطي  كه مستقيماً دادشكل  راهاي جديدي  ايده
كه شاه خود يك خطر بالقوه براي تجـار، افـراد ثروتمنـد و سـاير افـراد حكـومتي بـود،        

توانست مامن مناسبي براي حفظ زنـدگي و ثـروت بـراي     سفارت كشورهاي مختلف مي
مچنـان  ه رضاشـاه ها و اماكن متبركه تا زمـان   در سفارت ينينش بستافراد باشد. بساط 

بود و چون نماينده خـدا بـر روي زمـين     حدوحصر يب برقرار بود. در اين ميان قدرت شاه
مخالفت با خدا و  تحت حمايت علماي ديني هم بود مستقيماً گاهاًمخالفت با او كه  ،بود

گسترده به دستور شاه يا براي شاه ادامـه   صورت بهآمد. مصادره اموال  مي حساب بهدين 
توانسـت   انست كه بسته بـه امكانـات مـي   د اي سيال مي را حاكم منطقهه خود داشت. شا

كوچك و بزرگ شود. شاهان و درباريان دچار بيماري قلبي طال بودند و تنها چيزي كـه  
  ديدند همين بود.   در اين ميان مي

براي مردم و حاكمـان وجـود نداشـت. بـراي      ييگرا يملدر آن زمان چيزي به نام  عمًال
براي شاه مملكـت فقـط در حكـم    شد و  مردم مليت محدود به محله و حداكثر شهر مي

در  رضاشـاه اي براي به دست آوردن ثروت و قدرت بود. يكي از داليـل موفقيـت    وسيله
آن بـا ظهـور    يزمـان  هـم بود و  انهيگرا يملتاكيد بر همين حس  ،برقراري سلسله پهلوي

 با آن سبب سقوط او از جايگاه قدرت شد. به رضاشاهفاشيست در اروپا و حمايت ضمني 
حكـومتش را   يهـا  قسـمت ر حال در شرايطي كه حكومت مركزي قدرت كنترل تمام ه

هاي مختلف همانند جزايري مستقل هستند كه بيشـتر ارتباطشـان    بخش ندارد و اصوالً
ركزي است، توقع چنداني براي همبسـتگي و مقاومـت   در حد تامين مايحتاج حكومت م

توان داشت. از طرف ديگر همـين عـدم    خارجي نمي از جمله تجاوزات در برابر تجاوزات
تـا   شـد  يمـ در كنار نبود توان نظامي مجهز و منظم سبب  ريگ همهمركزي و  ييگرا يمل
شـود. نمونـه بـارز    مسايه متوقف ههاي  ها و دولت به حكومت يانداز دستدفاع،  رازيغ به

حكومـت ايـران بـود كـه در صـفويه و       يها يانداز دستمان ماندن گرجستان از آن در ا
  خان) رخ داده بود.آغا محمد ژهيو بهقاجار (

از ايـران نداشـت. اروپائيـان و     سوءاسـتفاده اثرات منفي و  با اين حال حضور اروپاييان تماماً
هاي بعدي به ارمغان آوردنـد. ظهـور    براي نسلهاي مطلوبي را نيز  ارمغان ،انگليس ژهيو به

از  بيشـتر  مشروطه در دوران قاجار يكي از اين موارد مثبت است كه حداقل با تاثير گـرفتن 
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هاي مثبت در برقـراري امنيـت و    توانست يكي از محرك انگلستان ايجاد شد. مشروطه مي
رايط را مطلـوب پـيش   ثبات در ايران باشد. اما مجموعه اتفاقات بعدي آن چنـدان ايـن شـ   

تاثيرات مشروطه، انتقال قدرت از سلسله قاجـار بـه سلسـله پهلـوي      نيتر بزرگنبرد. شايد 
جنبش مشـروطه در تـالش بـوده اسـت تـا حكومـت مطلقـه پادشـاهي را بـه          بوده است. 

 پادشاهي مشروطه تبديل كند و از اين طريق هـم قـدرت پادشـاه محـدود شـده و تحـت      
  هاي اجتماعي و عدالت قضايي محقق شود.   هم آزادي حاكميت قانون در آيد و

تاريخ ايران را براي كند كه  الدين شاه در روزهاي آخر حكومت خود، فرماني را امضا ميمظفر
علي شاه خود را كه شاه جديد، محمد زيادي نگذشته بود زمان مدتدهد. هنوز  ادامه تغيير مي

داستان جديد مشروطه در ابتـدا  بندد.  توپ ميدهد و مجلس را به  در مقابل مشروطه قرار مي
هايي در اختيار مشـروطه   شاهان، اما فرصت يها ييجا جابهفراوان روبرو شد. با  هاي با چالش

وقتـي از   رضـاخان اثبات كنند.  رندهيگ ميتصمقدرت  عنوان بهگيرد تا خود را  خواهان قرار مي
 رضاشـاه و خود را تبـديل بـه    كردهاز آن استفاده  چندسالهدر تالشي  ،برد اين قدرت پي مي

هـا بـه    همه تالش ،آورد مت مطلقه، قدرت ديگري را تاب نميكند. اما از آنجايي كه حكو مي
شـود. بـدين ترتيـب در     كننـده صـرف مـي   تضعيف يا فرمايشي شدن قـدرت محدود سمت 
  رود.  مجلس به مرور از بين ميمشروطه و جايگاه  ،هاي بعد سال

اي  هـاي متعـالي   هـا و انديشـه   آن اگرچه ديـدگاه  انيگو داستانو  داستان مشروطه ايران
تواننـد   نمـي  ها آنبرند و  در برابر قدرت مطلقه پادشاهي كار چنداني از پيش نمي ،داشتند

پهلـوي،   يپادشـاه . با همه اينها بـا سـقوط   ادامه دهندداستان خود را به شكلي منسجم 
و مجلس و مشـروطه تبـديل بـه يكـي از      آيد پيش مي اندام عرضرصت مناسب براي ف

كرد،  حكومت شدند. اگر مشروطه جايگاه خود را با رفتار افراد تضعيف نمي گانه سهاركان 
رفـت. قـرار بـود     هايي كه گذشت به شكل ديگري پيش مي شايد شرايط كشور در زمان

لقـه و  ن بـا حكومـت مط  بـا همراهـي آ   امـا  ردم در حكومت باشد،مشروطه نمايندگي م
  هاي حكومت را اجرا كند.   آورد تا خواسته به دست مي نشانده دستپادشاه، تنها جايگاهي 

  فرصتي براي پايان فقر
پايان جنگ جهاني دوم، در بسياري از مناطق جهان، شرايط اقتصـادي پسـاجنگ را بـه    
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ها براي داشـتن جـوامعي    كردن فقر در جوامع پيش برد. آرمانشهر انسان كن شهيرسمت 
هـاي   ياسي، تبليغـات انتخابـاتي، مصـاحبه   س يها نگيتيمبدون فقر و فقير راه خود را به 

  بود؟ ريپذ امكانتلويزيوني و راديويي و بين مردم عادي باز كرد. اما آيا اين 
بياييد به ايران پس از جنگ جهاني دوم نگاهي بيندازيم. پس از جنـگ و بـه پادشـاهي    

(و  يهـا  جديد ايران (و بعد از پايان مناقشات سياسي و داخلي ايران)، تالش رسيدن شاه
هاي خـود از تالشـش    ور آغاز شد. شاه ايران در مصاحبهفقر در كش دهي ) پايانيادعاها

براي رساندن ايران به يكي از قدرتمندترين و ثروتمندترين كشـورهاي جهـان صـحبت    
د. جايي كه هيچ فقيري در ايران وجود نداشته باشد. انقالب سفيد شاه و گسترش كر مي

اما رسيدن به اين جايگاه، نيـاز بـه    شاه براي رسيدن به اهدافش بود. يها حل راهصنعت 
همراهي مردم بود و شاه اين يكي را نتوانست بـه   ها آن ازموارد فراواني داشت كه يكي 

در اولويت) عاقبت شاه در  ها آن(و بدون در نظر گرفتن  دست آورد. بدون همراهي مردم
شـروع انقـالب بـا     سـرنگوني بـود.   ،و بـا انقـالب اسـالمي    )1357بهمن ( 1979فوريه 
دهي به فقر سـخت   يران و عراق شرايط را براي پايانهاي داخلي و سپس جنگ ا بحران

  كند.   مي
نيز فرصت مناسبي براي اين كـار   نژاد ياحمدمود و در دوران رياست جمهوري مح نيازا پس

تغيير دهد امـا بـه جـاي     يطوركل بهتوانست شرايط را  پيش آمد. افزايش درآمدهاي نفتي مي
 و اضمحالل در سيستم اداري هاي اندك به مردم روت ايجاد شده صرف پرداخت يارانهآن، ث

يـك حركـت    توانسـت  مشكالت ديگري را بروز دهد. پرداخت يارانه اگرچه مـي  ،شد تا تورم
بزرگ و اصالحي و موثر باشد، اما نه در ميزان پرداختي جوابگو بود و نه منـابع تـامين آن در   

هـاي جهـاني و ايـران نيـز شـرايط را بـراي        تداخل و اصطكاك قدرتنظر گرفته شده بود. 
  . اما چرا از بين بردن فقر تا اين اندازه سخت است؟كرد يمتر  دهي به فقر سخت پايان

 تنهـا  نـه شوروي در شعار سردمدار و پيشرو از بين بردن فقر در جهان بـود. امـا نتيجـه كـار،     
هاي فراواني را بـراي   فرصت ،بود. آمريكا نيز در طرف مقابل بار فاجعهنبود، بلكه  كننده يراض
كردن فقر در اختيار داشت اما جالب است كه بسيار بيشتر از چيـزي كـه الزم بـود     كن شهير

  هاي بيشتري فقير و منابع بيشتري نابود شوند.  است تا با جنگ انسان صرف شده
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در برابـر فقـر، جنـگ،     هـا  آنها و شـايد اهـداف    به عبارتي يكي از داليل ناتواني دولت
ها و منابع كالن ممالك به جاي هزينه  ثروت. باشدخصومت، تنفر و پروژه دشمن سازي 

شـود.   نيابتي در كشورهاي ديگـر مـي   يها جنگو  ها يافروز جنگ، صرف در خود كشور
نيـابتي   يهـا  جنـگ و  ها يافروز جنگاي از همين  ور طالبان، القاعده و داعش، نشانهظه

ورها شود، اما تنها شـرايط را  كشبين بيشتر  دتوانست سبب اتحا ميحتي است كه اگرچه 
ه پرداخـت  تر كرد. چه ميزان منابع و ثروت در جنگ با داعـش در عـراق و سـوري    سخت

هـا و   سـاخت ز بين رفـت و چـه منـابع، ثـروت، تـاريخ، زير     گناهي ا بي هاي شد. چه جان
 حـد  ،تـوان ديـد حماقـت انسـاني     رو به افول گذاشتند. اينجا است كه مـي  ييها فرهنگ

  برد.   و ايجاد حس تنفر از بين مي ها جنگمنتهاي خود را چگونه در ميان  بي
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  زندگي به من آموخته است بينديشم،
  را نياموخته است. اما انديشيدن به من راه زيستن

  
  1الكساندر هرتسن

  
توانيـد   با دستگاه قهوه ساز خود كه ميشويد.  صبح با صداي آالرم گوشي از خواب بيدار مي

خوريد و با مترو، ماشين يا اتوبـوس   آن را به گوشي تلفن همراه متصل كنيد، يك قهوه مي
توانيد جديدترين اخبار روز دنيـا را بررسـي كنيـد، موسـيقي و      رويد. در راه مي به سر كار مي

دهيد، مقـداري بـا    انجام مي يكار چهپادكست گوش كنيد يا كتاب بخوانيد. بسته به اينكه 
ـ     تكنولوژي و ابزار جديد درگيـر مـي   ا يـك كـارت بـانكي كـه     شـود. خريـدهاي خـود را ب

كنيـد. بـا همـان روش     خريد مي ،اردهاي شما را در اختيار د اي از اطالعات دارايي مجموعه
گذرانيد يـا در   گرديد و زماني را در پاي يك صفحه بزرگ به نام تلويزيون مي به خانه بازمي

بـاقي   ،ي روشنيكنيد و در فضا هاي خانه را روشن مي چرخيد. چراغ هاي اجتماعي مي شبكه
ه يا قسمتي از اين موارد را در خود دارد. با اين مه ،ماگذرانيد. زندگي بسياري از  شب را مي

بايست به روشي متفـاوت   ، براي انجام بيشتر اين كارها ميدور چندان نه يزمان مدتحال تا 
اگرچـه محقـق    ،ها نيازي به كار كردن نداشتند . داستان آرمانشهري كه انسانشد ميعمل 

ي انجام آن نياز به فعاليت فراوان بود اما با اين حال بسياري از كارهايي كه برا ،نشده است
كال جديدي از زنـدگي را  دهند و همين اش ها با كمك ابزار متفاوتي انجام مي را حاال انسان

  قرار داده است.   ها آندر برابر 
هـاي بشـري، فواصـل     اگر به تاريخ نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد كه بـا پيشـرفت  

كمتر شده است. انقالب كشاورزي تا عصر رنسانس  روز روزبهدهنده زندگي فاقات تغييرات
                                                            
1 Alexander Herzen 
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، صدسـال اما انقالب صنعتي در مدت چند  ،و انقالب صنعتي چند هزار سال طول كشيد
چهار انقالب صنعتي ديگر را در ميان خود تجربه كرد. بعد انقـالب اطالعـات در مـدت    

اهي بـه زنـدگي خودمـان از    به دفعات زندگي ما را دچار تغيير كرده است. با نگـ  قرن مين
توانيم روند و سرعت تغييرات را در بازه بسيار كوتـاهي ببينـيم.    مي ،كودكي تا بزرگسالي

توانـد   دهـد كـه مـي    اين آغاز عصري است كـه هـر روز اتفـاق جديـدي در آن رخ مـي     
  ها و شرايط زندگي ما را تغيير دهد.   ها، دانسته داستان

  انفجار اطالعات
شود اين بوده كـه   از كوروش بزرگ (به شكل افسانه) روايت مي كه يهاي يكي از ويژگي

مجموعـه   ،شـناخته اسـت. در آن زمـان كـوروش     او تمام سربازان خـود را بـه نـام مـي    
توانست با افرادش رابطه مستقيمي برقرار كنـد.   اطالعاتي را در ذهن داشته است كه مي
 ،ذهن سپاري و يادآوري اساميهاي به  محدوديت با بزرگ شدن لشكر كوروش، احتماالً

كامل متوقف شده است. با اين حال اگر كوروش امكانات امروز  طور بهبيشتر يا اين روند 
ها، تفكرات، نقـاط قـوت و    توانست عالوه بر نام سربازانش، عادت را در اختيار داشت مي

يـاي  بينـي كنـد. رو   نـد و رفتارهـاي آينـده آنـان را پـيش     را بدا ها آنضعف و احساسات 
شود و تمام جهـان   تر بزرگتوانست خيلي  مي ،ها امپراطوري كوروش با اين ابزار و قدرت
هـا   انگارانه خواهد بود اگر فكر كنـيم همـه انسـان    را در قالب يك ملت در بربگيرد. ساده

توانند به رهبري انساني ديگر در قالب يك مجموعه كامل و بدون نقص قرار بگيرند  مي
 ،ياي تشكيل امپراطوري خود از ظلم و انحراف پرهيز كند. با همه اينهـا و رهبر نيز در رو

انـد امپراطـوري    ري انسان (البته تـاكنون) توانسـته  هاي ساخته دست و تحت رهب ماشين
ها را در قالـب يـك مجموعـه كامـل      د تمام انسانتوان اي را ايجاد كنند كه مي اطالعاتي

توانسـتند بـه نـوع     ش با داشتن اين ابزار مـي گرد هم آورد. كوروش، پيشنيان و جانشينان
  متفاوتي عمل كنند. 

كنيم و همه اطالعاتي كه در اطرافمان جريان دارند و  در دنياي جديدي كه در آن زندگي مي
 نيتـر  كوچـك كنيم، مخلوقات ساخته دست خودمان هستند كه  را دريافت و پخش مي ها آن

هـاي   دترين ابـزار در دسـت گـروه   اطالعات ارزشـمن كنند. اين  اطالعات را رصد و ضبط مي
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بايسـت از مخلـوق    شود. با اين حال، اينكـه خـالق مـي    مختلف براي پيشبرد اهداف خود مي
هاي ايجاد شده توسـط   رسد. الگوريتم تر باشد در اين مورد چندان صحيح به نظر نمي پيچيده

كـه   ها بهتر شوند در زمـاني  سانتوانند از ان انسان براي بهتر كردن شرايط زندگي خود او مي
  دهند.  هاي خود را با اين ابزار ارتقا مي ها محدوديت انسان

جداگانه از جايي  صورت بهشايد روزي برسد كه بتوانيم مجموعه خاطرات هر مولكول را 
هيم فهميد، حتي در آن كشف كنيم و بيرون بكشيم. در آن زمان چيزهاي فراواني را خوا

تـا حـال حاضـر.     1انفجـار بـزرگ  اي براي آن نـداريم. از   هاي بيروني چيزهايي كه نشانه
  است، نه؟ زيانگ جانيه

هـا و اطالعـات تـاريخي جـذابيت      هاي بصري زيباي طبيعي و داسـتان  هايي با جلوه مكان
هـاي بـه    ، مجموعـه داده د. اگر يكي از اين ابزار گردآوري اطالعـات ناي براي من دار ويژه

توانـد عاليـق و اهـداف مـن را      سفرها و عاليق من را بررسي كند ميدست آمده در مورد 
توانـد بفهمـد بـا شـرايط كنـوني زنـدگي مـن،         بفهمد. اين ابزار همانند گوگل مي يآسان به

تواند در حـال حاضـر مـن را خوشـحال      چه چيزي مي ،و تفكرات من نيازهاي من، عاليق
ها در اختيار يـك شـركت گردشـگري     تحليلكند. اگر اين ابزار، اين اطالعات را به همراه 

بفهمـم بـا پيشـنهادات خـود در      توانند حتـي شـايد بـدون اينكـه مـن      مي ها آنقرار دهد، 
پيش ببـرد.   ها آنمن را به سمت انتخاب  ،كنم بازديد مي ها آنهايي كه من بيشتر از  صفحه

وديت، اجبـاري در  ماننـد و بـا وجـود محـد     با اين حال اين رفتارها در حد پيشنهاد باقي مي
گيـري   ه اين ابزار قدرت و اختيار تصـميم هاي من وجود ندارد. اما اگر در آيند تعيين انتخاب

توان و بايـد   ها را داشته باشند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ تا كجا مي به جاي من و ساير انسان
  شوند اختيار داد؟   به ابزاري كه هر روز در اطرافمان بيشتر مي

 يدرسـت  بـه كنـد. او   در كتاب خود به نام پول به اين موضوع اشاره مي 2حرارييوال نوح 
 يريـ گ ميتصمكند كه روزي خواهد رسيد كه اين ابزار توانايي شناخت ما و  بيني مي پيش

به جاي ما را بهتر از هر كس ديگري حتي خودمان خواهند داشت. و اين موضوع بسـيار  
هـاي فناورانـه قابليـت دسترسـي بـه       ابـر شـركت   ،ترسناك است. در همين حال حاضر

                                                            
1 Big Bang 
2 Yuval Noah Harari 
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با تكنولـوژي در ارتبـاط اسـت را     ينوع بهاطالعات فراوان و معتبري از هر شخصي كه 
شـوند   الگوريتم و دستور تشكيل مياز اي  ار گوگل و ابزارهايشان از مجموعهدارند. ساخت

ودشـان  مطلـوب خ  هـا بـراي رسـيدن بـه اهـداف      گروهـي از انسـان   ها آنكه در پشت 
و متعاقبا داسـتان   انيگو داستان، ها آن كننده كنترلها و افراد  اند. اين ابزار، شركت نشسته

  فروشان عصر جديد هستند.  
هاي صـاحب   در جهان، تمايل و توانايي گروه 19ها در دوره شيوع كوويد  يكي از نگراني

ها بـراي محـدود    و تكنولوژي از همين ابزار سوءاستفادهبرداري و  قدرت و ذينفع در بهره
كردن و جاسوسي كـردن از شـهروندان، كنتـرل كـردن و اسـتفاده از اطالعـات بـراي        

  ها بوده است.  پيشگيري و سركوب اعتراضات و آشوب

  زيچ همهشكل ديگري از 
براي معرفي يك واحـد پـولي جديـد يـا بـه       ،وقتي ايميلي به تعدادي از افراد 2008در سال 

كرد در طـي چنـد سـال     عبارت بهتر يك شكل جديد پول فرستاده شد، كمتر كسي فكر مي
گيـرد.   قرار مـي  موردقبولو  ريگ همهبعدي همين ايميل و پول معرفي شده در آن چه ميزان 

زماني است كه چيزي كه در روايات تاريخي از بروز اشكال جديدي از تفكرات مشهود است، 
اي آن را باور كنند. باور  ل گروه عمدهو همگي يا حداق قرار گرفتهمورد پذيرش  ،تفكر و رفتار

به اينكه زمين صاف است يا مركز دنيا است تا زماني كه مورد پذيرش و باور همگاني است، 
نوع جديـدي از   كند كه رسد. اين روند تا جايي ادامه پيدا مي غيرقابل تغيير و انتقاد به نظر مي

  عمده مورد پذيرش قرار گيرد.  صورت بهتفكر بروز كند و 
كوروش را در نظر بگيريد. كوروش اولين پادشاهي نبود كه توانسـت   مجدداًبراي نمونه، 

اولين كسي بـود كـه    ،هاي اطراف را تصرف كند اما بر خالف سايرين شهرها و حكومت
تواننـد   ها، جزو يك حكومت واحد هستند و مـي  حداقل اعالم كرد تمام افراد آن سرزمين

تصرفات زيادي را انجـام   ،به زندگي خود همچون گذشته ادامه دهند. پيشتر آشوربانيپال
كوروش ايـن   به آن فكر كرد. با رفتار داد اما اين رفتار را نه از خود بروز داد و نه احتماالً

ل اگـر بـه ميـزان تغييـرات و     هاي حكومت تبديل شد. با اين حـا  تفكر به يكي از گزينه
متوجـه تغييـر زمـاني در ايجـاد و پـذيرش       ،در تاريخ انسـاني نگـاه كنـيم    ها آنپذيرش 
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هاي بشري با تكيـه   رسد كه با گذشت زمان و پيشرفت شويم. البته طبيعي به نظر مي مي
سرعت بروز تغييرات بيشتر شود. به مثال پـول معرفـي شـده يعنـي      ،بر يادگيري جمعي

هـا، هـزاران    برگرديم. از زمان اختراع پول و باور آن در بين مردم و حكومت 1نبيت كوي
اي نيـز بـراي رسـيدن بـه      طوالني زمان مدترحله سكه برسيم. سال طول كشيد تا به م

اي جـاي خـود    هاي ديگر سرمايه اسكناس منتظر مانديم. اما زماني كه اسكناس و شكل
)، شـكل  هـا  آناند (با وجود همه مشـكالت   گرفتهمورد پذيرش قرار  را باز كرده و كامالً

هـايي بـا    آيـد. داريـوش سـكه    جود مينويني از پول بدون تكيه بر دولت و حكومت به و
كرد  شكل و اندازه يكسان را معرفي كرد و با قرار دادن مهر خود بر روي آن تضمين مي

ارزش دارنـد. از آن بـه    زانيـ م كياندازه هستند و به  شكل و هم همها  كه تمام اين سكه
هـا   دقت و درستي پولارزش، ها و پادشاهان بودند كه پشتوانه  ها، حكومت بعد اين دولت

پشتوانه استفاده شدند  عنوان بهبودند. با اسكناس، طالها براي جلوگيري از ايجاد مشكل 
دم هـاي مـر   هاي بدون پشتوانه راه خود را به ميان جيـب  اما با اولين مشكالت، اسكناس

بود. مـردم در ايـن ميـان    ها و بازار آزاد  ها، حكومت باز كردند. همه اينها در اختيار دولت
، شاهدي بر همـين  2008كننده نهايي بدون تاثيرگذاري بودند. بحران مالي  تنها مصرف

اي تكراري اما تاثيرگذار است. يكي از تاثيرات آن ظهور و بلوغ بيت كوين  ماجرا و نمونه
تجمـع و ازديـاد پـيش     پـذيرش،  بـه سـمت   سرعت بهاي ديجيتال است كه و ساير ارزه

به زودي اين نوع از واحدهاي پولي قدرت كافي براي كمرنـگ كـردن    روند. احتماالً مي
آورند. مرحله بعـدي ظهـور    را به دست مي ها آني از بين بردن واحدهاي معمول و يا حت

پـول   عنوان بهنوع ديگري از واحد پولي و يا حتي شايد چيزي باشد كه ديگر نتوان آن را 
  تر از تغييرات گذشته رخ خواهد داد.  آورد. اين تغيير اما سريع حساب بهيا سرمايه 

هـزار دالر آمريكـا    60، بـه مبـالغي بـيش از    2021اگرچه بيت كـوين در ابتـداي سـال    
ت، بـا  اسـ  توجه جالبشد و اين جهش قيمتي براي اين مدت كم بسيار  مي دوفروشيخر

اي در ساختارها ايجاد نكرده است. تغييـرات سـاختاري بـه     اين حال هنوز تغييرات عمده
هاي حكومتي و زندگي مردم در حال رخ دادن هستند. نـوع   مرور و گاهي سريع در نظام

شوند و نتـايج   زمون و خطاها اجرا و بررسي ميشود. آ جديدي معرفي، اجرا و تصحيح مي
                                                            
1 Bitcoin 



 داستان فروش

 

214

شـود).   شود (و يا براي كسب و حفظ منافع ناديده گرفته مي براي ادامه در نظر گرفته مي
ــراي گروهــي كمونيســت شــوروي حــداقل از نظــر تئــور  ــود و حــل راهي و ب  نهــايي ب

  هاي دهشتناكي در پي داشت.  فراوان آن، نتيجه يوخطاها آزمون
ها  زندگي انسان تمام مجموعههمچنان در جريان است و  زيچ همهدوره شكل ديگري از 

هاي زندگي، نحوه ارتباطـات، اقتصـاد، فرهنـگ، گردشـگري،      در حال تغيير است. سبك
و  هـا  . در جوامع انسـاني همـه ايـن تغييـرات بـه مـدل      ها جنگطبيعت، سياست و حتي 

، ايـن تغييـرات محيطـي    مـا در طبيعـت  اختم خواهنـد شـد    يتر متعادلالگوهاي جديد 
آورد. نگـاهي اگـر بـه تغييـر      تر را با خود به همـراه مـي   تر و خطرناك تر، ضعيف شكننده

كـوچ دسـت جمعـي     ،ساختار جوامع بيندازيم خواهيم ديد كه در طي پانصد سال گذشته
بسـياري از  نيـز  كشاورزان را از كشـاورزي بـه صـنعت شـاهد بـوديم. در عصـر جديـد        

ها اشغال خواهد شد و كوچ ديگري از انسـان ماشـيني بـه سـمت      با ماشين هاي موقعيت
  اما آيا براي مراحل بعدي آماده هستيم؟هاي جديد خواهيم داشت.  شغل

  آشوب
فـراوان همـراه   هايي بوده است كه با آشوب و هرج و مرج  در تمام طول تاريخ بشر دوره

نگ و نابودي در يك منطقه همراه بوده امـا  هاي آشوب اگرچه با ج بوده است. اين دوره
يـا مـا    هايي شده است كه جامعه انساني كنوني را به اينجا رسانده اسـت  سبب پيشرفت

يعي . حضور يك شخص يا گروه يا يك اتفاق طبكنيم كه علت چنين بوده است فكر مي
ايران و شده است. تقابل امپراطوري  هاي آشوب شديد مي يا بيماري سبب بروز اين دوره

صـليبي، طـاعون سـياه،     يهـا  جنـگ يونان، اسكندر، قـدرت گـرفتن اعـراب مسـلمان،     
د اروو م 19گيري كوويد  جهاني، جنگ سرد، همه يها جنگاستقالل آمريكا،  يها جنگ

هاي  كه نتيجه آن پيشرفت ساماني بودند هاي آشوب و نابه بسيار ديگر، همه و همه دوره
  و انساني بوده است.  يطيمح ستيزفكري و علمي بشري در كنار فجايع 

جهـاني و   يهـا  جنـگ با اين حال آيا ايجاد آشوب براي پيشرفت الزم است؟ آيـا بـدون   
 ،انـد  يي كـه اكنـون بـه آن دسـت پيـدا كـرده      هـا  ها به پيشرفت انسان ،هاي ديگر آشوب
توان تغيير داد اما با اين حـال بـاور    نمي رسيدند؟ اگرچه اتفاقاتي كه رخ داده است را نمي
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ت و هزينـه يـا حـداقل بـا     توانست بـدون ايـن مقـدار تلفـا     من اين است كه شرايط مي
توانسـتند بـه شـكل ديگـري      ها مي هايي بسيار كمتر به سرانجام برسد، اگر انسان هزينه

  عمل كنند.  
م، نـه آشـوب   جهاني دوهاي سريع و شگرف چند دهه اخير و بعد از جنگ  دليل پيشرفت

اي بوده است كه براي تحقيق، پژوهش (بر روي مسائل بنيـادين)   ايجاد شده بلكه هزينه
و صلح پرداخت شده است. اتفاقي كه در حـال حاضـر در حـال فرامـوش شـدن اسـت.       

، موضـوع جـذاب و   اگرچه در حال حاضر رسيدن و سكني گزيدن در يـك سـياره ديگـر   
شـوند كـه    هايمان به صورتي روايـت مـي   د و بيشتر داستانرس انگيزي به نظر مي هيجان

رسد اما نبايد فراموش كنيم كه  به نظر مي ريناپذ اجتنابپيدا كردن يك خانه ديگر امري 
ين هايي هستيم كه زم به فرض توانايي انسان در اسكان در جايي همانند مريخ، ما همان

ين فراواني قرن بيست و يكمي و در ايم. اگرچه در سرزم را به شكل كنوني خود در آورده
ا يـاد  اوج پيشرفتمان تا به حال هستيم اما هنوز نحـوه برخـورد درسـت بـا طبيعتمـان ر     

تغييـري نكـرده اسـت و هنـوز      ،در مصرف و نابودي مان حدواندازه يب ايم. شهوت نگرفته
  ايم كه عوارض فراواني دارند.   هايي وابسته به انرژي غالباً

گذاري بر تحقيقـات و موضـوعات    در اين چند دهه، حاصل سرمايه مانيها شرفتيپتمام 
هسـتند   ها مطلوبي ندارند اما همان مدت كوتاهمنافع مالي  ظاهر بهبنياديني بود كه اگرچه 
در حـال حاضـر بـه     مانيها يگذار هيسرمابيشتر  ،اند. با اين حال كه ما را به اينجا رسانده

  هاي اجتماعي در حركت هستند.   همچون شبكه پرسودو  مدت كوتاهي ها سمت پروژه

  حل راهاتحاد، آخرين 
اند تا با ساخت يك برج بزرگ بـه   ها متحد شده وقتي خدايان باستان فهميدند كه انسان

هـا ديگـر    را متفاوت كننـد و بـا اينكـار انسـان     ها آنبهشت برسند، تصميم گرفتند زبان 
رها شد. بدين ترتيـب در   كاره مهين ،برج ساختنتوانستند با يكديگر ارتباط برقرار كنند و 
ها براي دستيابي بـه يـك هـدف از بـين رفـت.       زمين پخش شدند و اولين اتحاد انسان

ها بوده اسـت. حـال بـراي هـر كـار       چيزي كه خدايان دريافته بودند قدرت اتحاد انسان
ها بيشتر از هر زمان ديگري به اين ابزار قدرتمند يعني اتحاد نيـاز   درستي در ميان انسان
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ها و تالش براي حفظ طبيعـت   ها و حكومت انسانخود ما داريم. ايستادگي در برابر ظلم 
  نياز به اتحاد دارد. 

ها براي تغيير شرايط اگـر نگـوييم كـه هـيچ فرصـتي، كـه فرصـت         انسان ،با همه اينها
پـيش رو،   يطيمح ستيزهاي  مال وجود دارد كه در برابر بحرانمحدودي دارند. اين احت

بتوانيم روش جديد، ديدگاه جديد يا ابزار جديدي كشف كنيم و بسـازيم كـه بتـوانيم در    
توانـد مـا را در    انتها است كه مي بي برابر ناماليمات مقاومت كنيم اما اين اميد، يك چاه

اختيار ما قرار دارد تـا بتـوانيم كـاري را     ترين فرصت در در حال حاضر طالييخود ببلعد. 
  ميسر نبوده است.   انجام دهيم كه پيشتر ابداً
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  هر جا كه بروي،
  بخشي از داستانت را خواهي ديد.

  
  1يودورا ولتي

  
گسترش گونه انسان با مهاجرت از شمال آفريقا و حركت به سمت شـرق و غـرب آغـاز    

ها و خدايان به مناطق و دنياهـاي ديگـر    هاي انساني نيز با سفر انسان شد. اولين داستان
كرد. گيلگمش براي رسيدن به زندگي جاويد به دنياي مردگان سفر كرد اما جذابيت پيدا 

اولين سفرنامه نويسان تاريخ لقب گرفتند و  ،نتوانست موفق شود. در اين ميان پادشاهان
گذاشـتند. بـا    جـا  بـه  هـا  و ديوارنگـاره  ها تيبهبخشي از سفرهاي جنگي خود را در ميان ك

شـان در تـاريخ بشـر     هاي واقعي و خيـالي  گذشت زمان بسياري از افراد با سفر و داستان
ماندگار شدند همانند هرودوت، ماركوپلو، سعدي و كريستف كلمب. با انقـالب صـنعتي،   
افزايش درآمد و تشكيل طبقه متوسـط در جامعـه سـفر و گردشـگري بـه يـك بخـش        

ره تبديل شـد. بـا ايـن حـال در خـالل چنـد دهـه گذشـته،         از زندگي روزم ريناپذ ييجدا
-جربه كرده است كـه بـه يكـي از سـريع    را ت يتر گردشگري رشد مداوم و تنوع عميق

ـ اين فصل به دنبال ارائه  هاي اقتصادي جهان تبديل شده است. رشدترين بخش  راه كي
ريخي، هـاي تـا   حل كوچك براي تخفيف مشكالت موجود از راه استفاده از زير سـاخت 

  فرهنگي و طبيعي است. 
زايي، تاثيرات اجتمـاعي و   غير از مزاياي اقتصادي و اشتغال گردشگري فعاليتي است كه

فرهنگي بسياري دارد. با اين حـال، اقنـاع و جـذب گردشـگر در بازاريـابي گردشـگري،       
هاي مختلفي  در اين زمان نيازمند مكانيسم گردشگرفرايندي سيال و متغير است. جذب 

                                                            
1 Eudora Welty 
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جهـت آشـنايي گردشـگران بـا مقصـد،       ،هاي جديد در عصر ديجيتال استفاده از روش با
مقصد به معناي خلق سيما يـا  سازي و جلب اعتماد گردشگران است. برندايجاد جذابيت 

سـازي  ران را بـه آن مقصـد جـذب كنـد. برند    و گردشگ گذاران هيسرمااي است كه  آوازه
كنـد و اهـرم اصـلي مالحظـات و      مـي مقصد تصويري از مقصد در ذهن گردشگر خلق 

  .  شود مي يريگ ميتصممعيارهاي گردشگر براي 
براي ايجاد جذابيت و برقراري ارتباط بـا   ييسرا داستانسازي، ها براي برند يكي از روش

در تمـام  هاي زنـدگي بشـري    جذابيتترين  مهممخاطب يا مصرف كننده است. يكي از 
ري را جوامـع بشـ   ،ها و قدرت جادويي كلمات داستانبوده و هست. داستان طول تاريخ، 

ها را ساخت، خدايان را به وجود آورد و چيزي ايجاد كرد كه ما  گرد هم آورد، امپراطوري
تر زندگي را براي مـردم   ها به مدت طوالني معناي عميق داستان گوييم. به آن تاريخ مي

. در طـي  انـد  ادهو بدين ترتيب پايه و اساس هويت بشـر را تشـكيل د   اند آورده به ارمغان
هـايي كـه از آنجـا     هـايي دربـاره مكـان    ها هميشه براي يكديگر داسـتان  ها، انسان قرن
تعريـف   ،انـد  هـايي كـه ديـده    كننـد و مكـان   هايي كه در آن زنـدگي مـي   اند، مكان آمده

  .  كردند يم
گسـترده   طـور  بهدر ايجاد برند يك محصول ضروري است  ييسرا داستاناين مسئله كه 

دهند و به  ها نقاط حساس زندگي شنوندگان را هدف قرار مي داستان .پذيرفته شده است
بـدون   گـر يد عبارت به. كنند سان ميو ارزش ارتباطي برند را آ يق ارتباط احساسياين طر

كه در نظريـه انتقـال    طور مانه. برندها وجود ندارد داستاني خاص، چيز متمايزي درباره
خـود را در يـك داسـتان غـرق      كننـدگان  مصـرف مطرح شده است، زماني كـه   1روايت
كنـد. ايـن مسـئله     براي انعكاس دادن داستان تغيير مي ها آنها و نيات  كنند، نگرش مي

  .  دهد مي را توضيح كنندگان مصرفها بر  كننده داستانتاثير متقاعد
هـا،   از گردشگري اطالق كرد كـه در آن داسـتان   ينوع به توان يمرا  2گردشگري روايي

هـا، خـاطرات و تجربيـات يـك      هاي يك مكان و يـا داسـتان   ها، آئين ها، اسطوره افسانه
سبب ايجاد و افزايش جذابيت يك مكان يا  ،كارآمديك ابزار  عنوان بهگردشگر از مقصد 

                                                            
1 Narratives of transmission 
2 Narrative tourism 
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و محتويـات بصـري برآمـده از     گردد. اين ابزار شامل منابع شفاهي، نوشـتاري  مقصد مي
هاي مقصد و تجربيات و خاطرات گردشگراني كـه در   تاريخ، فرهنگ، فولك لور و سنت

  شود.   اند، مي افتهمقصد حضور ي
هاي مختلفي در مقصد و بيرون از آن براي تاثيرگـذاري داسـتان    به رسانه ييسرا داستان

از است تـا از ابزارهـاي مختلـف و در    داستان ني يريگ همهبراي  ،گريد عبارت بهنياز دارد. 
هاي مختلف داستان پخش شود تا بـه مقـدار مناسـب شـنيده شـود. مرحلـه آخـر         مكان

هـاي نـوين در زمينـه     فقيت داستان نظارت شـود. تكنولـوژي  شنيدن داستان است تا مو
هاي اجتماعي كمك شاياني به موفقيت داستان و همچنين بازسازي و اصـالح آن   شبكه

   كرد.خواهد 
فـرض   آورد بـا ايـن   حساب بهتوان گردشگري روايي را همان گردشگري  مي يطوركل به

ها، تجربيات يا خـاطرات را در   ها، اسطوره اي از داستان كه هر جاذبه گردشگري مجموعه
خود دارد. با اين حال گردشگري روايي در تالش براي برجسته نمودن اين ابزار با هدف 

ـ و بهگردشگري ايجاد و گسترش پايدار  در منـاطقي اسـت كـه اقتصـاد گردشـگري       ژهي
توان يـك   تواند تاثير مثبتي بر كيفيت زندگي بوميان بگذارد. گردشگري روايي را مي مي

گردشـگري   ،گـر يد عبـارت  بـه استراتژي پايدار جهت بازاريابي گردشگري تعريف نمـود.  
و فرهنگـي جامعـه   اريخي هاي ت روايي مفهومي است كه قصد دارد با استفاده از پتانسيل

عصر جديد، گردشگري پايـدار   انيسرا داستان عنوان بههاي گردشگران  ميزبان و توانايي
  تر در كنار لذت بيشتر براي گردشگر را فراهم آورد.   براي مقصد و تجربيات ناب

  منابع گردشگري روايي
 هاي مقصد ها و آئين ها، تاريخ، اسطوره داستان الف)

تاريخي نقش عظيمي در توسعه گردشگري داخلي دارد. در تمام طول ميراث فرهنگي و 
نـر، تجـارت و   ها و كاالها را از طريق ه ها، ارزش ها تجربيات فرهنگي، ايده انسان ،تاريخ

هـاي عاميانـه،    ها، قصه ها، اسطوره ها، افسانه . نزديكي داستاناند كرده يممهاجرت تبادل 
هـاي   هـا و گـروه   و تاثيرگذاري بخش يريرپذيتأثه هاي مختلف نشان ها و حتي زبان آئين

هـاي تـاريخي و فرهنگـي يـك      مختلف بر يكديگر در طول تاريخ بوده است. پتانسـيل 
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  كشور به داليل زير يكي از فاكتورهاي اصلي گردشگري است:
 كه آشنايي با ميـراث   طور همانترين وسيله براي مشاركت گردشگران است  مهم

  ترين انگيزه گردشگري است. تاريخي و فرهنگي قوي
 سرمايه مهمي براي سودآوري و توسعه اقتصـادي در   ،ميراث فرهنگي و تاريخي

  شهرهاي مدرن است.
      در حوزه اجتماعي، تعديل نوسانات فصلي و توزيـع مسـاوي جريـان گردشـگري

  اهميت دارد.
 كند. تصوير مطلوبي از منطقه ايجاد مي ،ميراث فرهنگي و تاريخي ،با برندسازي  
 هـاي افتخـار بـه ميـراث      رود درآمد بيشتر به منطقه، زمينهو سرانجام عالوه بر و

  .دهد در اختيار مردم محلي قرار ميو تقسيم آن با گردشگران را  فرد منحصربه
هاي فرهنگي و تاريخي، ضمانتي براي جـذب گردشـگر    با اين حال صرف داشتن ميراث

اثر ثبت شده در فهرست ميراث  24نمونه كشور ايران با دارا بودن  عنوان بهنخواهد بود. 
مطلوبي در منطقه و جهـان   چندان نهجهاني يونسكو، همچنان از نظر گردشگري در حد 

ميانـه و معـادالت سياسـي بـين     بايست شرايط حاكم بر منطقـه خاور  قرار دارد. البته مي
وجه به گردشگري روايي چـه در مقصـد   قرار گيرد اما با اين حال، عدم ت مدنظرها  دولت

سبب كاهش جذابيت گردشگري اين منطقه و منـاطق مشـابه    ،گردشگري و چه در مبدا
انقالب كشـاورزي تـاكنون    شده است. ايران (نه در شرايط كنوني بلكه از جنبه تاريخ) از

هـاي   اي را در تاريخ جهان بازي كرده است. از گسترش تمدن و حذف تمدن نقش عمده
هـاي نـوين و معرفـي     و آشور تـا تاسـيس اولـين امپراطـوري    رگ اوليه همچون بابل بز

ر وقـايع و  تـوان د  رد پاي تاثير ايران بر جهان را مي هاي پايداري همچون قنات، نوآوري
هـا و   هاي متفاوت يافت. با اين حـال عـدم توجـه بـه داسـتان      هاي مختلف از جنبه دوره

هاي مطلـوب در گردشـگري    اهد گذاشت و پتانسيلروايات، بخشي از تاريخ را ناقص خو
  را از بين خواهد برد. 

  هاي گردشگران   ها، تجربيات، خاطرات و يادگاري داستان ب)
كه اشاره شد انتقال تجربيات سفر در طـول تـاريخ، يكـي از امـور مرسـوم و       طور همان
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 هويـت  سـاخت در  ضـروري  اجـزاي  از يكي تنها نه سفر هاي تاثيرگذار بوده است. روايت
 و انتشـار  يادآوري تجربه، بازانديشي، فرايند در بلكه هستند، مكاني و اجتماعي شخصي،
 مشــترك . گردشــگران ايجادكننــدهاهميــت دارد نيــز گردشــگري و مســافرت تجــارب
 و بـين توليدكننـدگان   تعامل طريق از ها روايت آن در كه هستند گردشگري هاي تجربه
 قـرار  گردشـگر  قلب روايت در ،رو نيازا. شوند مي ساخته مشترك طور به كنندگان مصرف
توانند مقصد را قابـل   ها مي . داستانهستند مشترك هاي داستاناساساً  تجارب زيرا دارد،

قهرمـان   عنـوان  بـه نمايند. با اين حال به جاي معرفـي مقصـد    فرد منحصربهمشاهده و 
توان مقصد را داستاني معرفـي كـرد كـه گردشـگر در آن راوي، شخصـيت       داستان، مي

اصلي و قهرمان است. در نهايت، موفقيت ارائه روايت داستان دربـاره مقصـد بـه درگيـر     
  . بستگي دارد ييسرا داستانشدن گردشگران، اشتياق و توانايي شركت فعاالنه در تجربه 

  گردشگري روايي و گردشگري تاريخي و فرهنگي
ها و  ها، اسطوره ها، افسانه گردشگري روايي، بخش اول مربوط به داستان يبند ميتقس در

ها و بقاياي تـاريخي و فرهنگـي    هاي مربوط به يك مكان است كه جذابيت داستان آئين
  كنند.   ، گردشگران را براي رسيدن به مقاصد مجاب ميها آنمربوط به 

البته گردشگري پيش از آنكه يك فعاليت اقتصادي باشد، گوياي يك ارتبـاط فرهنگـي   
ـ  عنـوان  بهمتشكل از عناصر گردشگر، جامعه ميزبان و محيط است. فرهنگ  ك نظـام  ي

، ميراث و ديگر توليـدات مـادي و   ورسوم آدابهاي مختلفي از  ارتباطي بين مردم با جلوه
 انـداز  چشـم كنـد. از ايـن    جودي جامعه را بيان ميگيرد و واقعيت و زيباشناختي شكل مي

اي  هـان طبيعـي و انسـاني خـود، شـكل ويـژه      است كه مردم با فرهنگي كه دارند به ج
گردشـگري تـاريخي و فرهنگـي يكـي از انـواع       ،نظران صاحببرخي . از نظر شندبخ مي

كنـد، افـق    را جذاب مـي  گري را تصاحب كرده است كه مسيرهااصلي و پيشروي گردش
كند و بـه تحقـق    دهد، ذائقه زيبايي ايجاد مي كند، هوش را گسترش مي ديد را وسيع مي

  كند. بهتر يك تصوير واقعي از جهان كمك مي
هاي گردشگري حذف كنيم، چيز چندان جـذاب   ها را از بسياري از جاذبه اگر اين داستان

تـوان ذكـر    را مـي نمونه مجموعه بيستون در ايـران   عنوان بهديگري باقي نخواهد ماند. 
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ه خـدا معـروف بـوده اسـت،     ليان بـه نـام كـو   بر روي دامنه كوهي كه در ميان مح كرد.
اي از  هـاي آن بـا مجموعـه    ارد كه تا پـيش از رمزگشـايي نوشـته   وجود د يا نگاره سنگ
مربـوط بـه    نگـاره  سـنگ ها همراه بوده است. ايـن   هاي خيالي مرتبط با اسطوره داستان

ست كه در آن داستان بـه پادشـاهي رسـيدن خـود را توضـيح      داريوش اول هخامنشي ا
كنـده شـده    هدهد. از طرف ديگر در همان نزديكي، صفحه صافي بر روي دامنه كـو  مي

است كه در ميان بوميان به نام فرهاد تراش (تراشيده شده توسط فرهاد) معروف اسـت.  
شيرين اسـت. خسـرو   هاي ايراني، خسرو و  ترين داستان نهفرهاد شخصيت يكي از عاشقا

شود. خسـرو بـراي رسـيدن     دوم يا خسرو پرويز، عاشق شاهزاده ارمني به نام شيرين مي
به پادشاهي مجبور است تا به جنگ يكي از سرداران خود به نام بهـرام چـوبين بـرود و    

كنـد. در ايـن ميـان     براي رسيدن به پيروزي از امپراطوري بيزانس درخواست كمك مي
هـاي عاشـقي او در سرتاسـر     شود و داسـتان  فرهاد عاشق شيرين مي فرد ديگري به نام

شود. خسرو براي رها شدن از دسـت رقيـب، بـه او دسـتور      امپراطوري پارس پخش مي
دهد كه براي رسيدن به معشوق بايد در دل كوه تونل بزند. با پيشـرفت كـار توسـط     مي

و فرهـاد از نـاراحتي   فرسـتد   فرهاد عاشق، خسرو خبر مرگ شيرين را براي فرهـاد مـي  
هايي از وقايع اين افسانه بـا واقعيـت تـاريخي ايـران مطابقـت دارد امـا        ميرد. بخش مي

اي بر جذب گردشـگر بـه ايـن مكـان      تاثير منفي تنها نهديگر هاي  داستاني بودن بخش
داريـوش   نگـاره  سـنگ ندارد بلكه شناخته شده بودن اين مكان بيشتر از اينكه به خـاطر  

  هاي عاشقانه است.  اطر همين داستانبه خ ،باشد
يكي ديگـر از مزايـاي گردشـگري روايـي كمـك بـه پايـداري فرهنـگ بـومي اسـت.           

هاي فرهنگي  تباط مداوم با گردشگران با زمينه، جوامع مقصد در صورت ارگريد عبارت به
شوند. به مرور زمان اين امر سبب تغييـر   و اجتماعي متفاوت، دچار تناقضات فرهنگي مي

ها، باورها و فرهنگ جامعـه مقصـد خواهـد شـد. گردشـگري       در ساختار اجتماعي، سنت
روايي ابزاري قدرتمند در دست فرهنگ بومي مقصد است تا بتوانـد در برابـر تهاجمـات    

  ناخواسته خود را حفظ كند.  
، يسـاز  يجهـان قرار بگيرد اين است كه در پروسه  مدنظربايست  موضوع ديگري كه مي

مناطق كمتر توسعه يافته بيشتر از ساير مناطق در معـرض خطـر نـابودي     تنوع فرهنگي
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قرار دارد. حفظ ميراث فرهنگي و تنوع فرهنگي در يك منطقه، سبب حفظ پيوستگي بـا  
  گذشتگان، ايجاد حس افتخار و دلبستگي به منطقه در بين جوامع محلي خواهد شد. 

  گردشگري روايي و گردشگري بر پايه طبيعت
ه و مستلزم داشتن ديـد همـه جانبـ    ستيز طيمحه صحيح ميان گردشگري و درك رابط

فرهنگـي و  -، در سه بعد اقتصادي، اجتماعيستيز طيمحگرا است. رابطه گردشگر و  كل
تاثيرگذار است. گردشگري بر پايه طبيعت به همه انواع گردشگري كه بر  يطيمح ستيز

اطـالق   ،نشـده وابسـته اسـت    ي نسبتا دسـتكاري هاي طبيع هاي طبيعي و ويژگي محيط
  شود: هاي گردشگري زير را شامل مي . بنابراين گردشگري بر پايه طبيعت شكلشود مي
 هاي طبيعي (مثل گردشگري ماجراجويانه) گردشگري در محيط -

طبيعـي (هماننـد گردشـگري     يها ستيز طيمحهاي ويژه  گردشگري درباره المان -
 و گردشگري كشاورزي) وحش اتيح

 .  از نواحي طبيعي (مثل اكوتوريسم)گردشگري توسعه يافته براي حفاظت  -

سـطوح   ،هـاي مختلـف   نكته شاخص در گردشگري بر پايه طبيعت اين است كه در بخـش 
گيرد. به دليل رشد سريع صنعت گردشگري، ذينفعان صـنعت   متفاوتي از پايداري را در برمي

گردشگري در سرتاسر جهان متوجه فشار اين صنعت بر طبيعت و بنابراين نياز به حفاظت از 
. البته نحوه برخـورد و تعامـل بـا محـيط بـه      ، فرهنگي و اجتماعي شدندستيز طيمحميراث 

نگ ايران باسـتان، طبيعـت و عناصـر    مثال، در فره عنوان بهنسبت امروز متفاوت بوده است. 
شده است. همين  موجود در آن همچون خاك، آب، زمين و غذا محترم و مقدس شمرده مي

در برخورد و  ها آنگشته است و  منصفانه و پايدار از طبيعت مي يبردار بهرهتفكر و باور سبب 
  اند.  فتهگر ت، شرايط محيطي را بيش از حداكثرسازي سود در نظر ميتعامل با طبيع

تواند نمونـه خـوبي از تعامـل گردشـگر، محـيط و گردشـگري        گردشگري كشاورزي مي
فرصت مشاركت در زنـدگي   ،اقامت گردشگران در زمان تعطيالت روايي باشد. در خالل

كننـد و در مـورد روتـين     مزرعه، غذا دادن به حيوانات و برداشت محصـول را پيـدا مـي   
. تمامي ايـن ابـزار در خـدمت گردشـگري روايـي      گيرند گي روزانه كشاورزان ياد ميزند
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توانند براي  و اكوتوريسم نيز مي وحش اتيحهستند. گردشگري ماجراجويانه، گردشگري 
  حفظ طبيعت و گردشگري پايدار در خدمت گردشگري روايي قرار بگيرند.

ـ       البته اين نكته نيز مي ه بايد در نظر گرفته شود كـه گردشـگري روايـي تنهـا محـدود ب
توانـد قـوانين نانوشـته در     شـود، بلكـه مـي    ها و تجربيات گردشگران نمـي  داستان مكان

ل بشر با طبيعت در طي قـرون متـوالي و   مبرخورد با طبيعت را نيز در بر بگيرد. نحوه تعا
كننده بوده است.  سوءاستفادهبردارانه و  بعد از انقالب صنعتي، همواره نگاهي بهره ژهيو به
تـرين   ترين و محـق  ترين، خودآگاه نمونه، اين ديدگاه كه انسان برترين، باهوش عنوان به

هـا از منـابع طبيعـي     پايـان انسـان   بي يها يبردار بهرهر روي زمين است، سبب موجود ب
اهد داشت تا در خـالل  موجود شده است. با اين حال گردشگري روايي اين قابليت را خو

تعامـل بـا طبيعـت و حفاظـت از آن را بـه شـكلي        ها، قوانين الزم بـراي  داستان سازي
توانـد   گردشـگري روايـي مـي    گـر يد عبارت به، قابل پذيرش و عملي بگنجاند. زيآم احترام

پـيش از ورود و در هنگـام حضـور     ،نقش آموزش بـراي جامعـه ميزبـان و گردشـگران    
هـاي گردشـگري بـاال و     در مناطقي بـا پتانسـيل   ژهيو بهگردشگران را ايفا كند. اين امر 

است، زيرا ورود گردشگران عمـده و گروهـي بـدون در     االجرا الزمحساس  ستيز طيمح
هاي مسئول و گردشگران بـه مـرور    توسط سازمان يطيمح ستيزنظر گرفتن مالحظات 

بازگشت طبيعت خواهـد شـد. آمـوزش و اسـتفاده از      رقابليغو  ازحد شيبسبب تخريب 
مثـال جلـوگيري    عنوان بهاست.  صرفه بهي امري منطقي و هاي گردشگري رواي پتانسيل

و جبـران خسـارات ناشـي از ايـن      يآور جمـع تر از  ريختن زباله در طبيعت بسيار سادهاز 
  حركت است. 

  گردشگري روايي و گردشگران ماجراجو
كند كه  گردشگري ماجراجويانه را سفري تعريف مي 1نجمن تجارت گردشگري ماجراجويانها

وري  طبيعي و غوطه ستيز طيمحفيزيكي،  تا از سه پارامتر زير را دارا باشد: فعاليت حداقل دو
% رشد داشته 195، صنعت گردشگري ماجراجويانه تا 2014و  2010هاي  فرهنگي. بين سال

است اما همچنان نقش كوچكي در صنعت گردشگري دارد. صنعت گردشگري ماجراجويانـه  
                                                            
1 Adventure Travel Trade Association (ATTA) 
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همچنين به افزايش آگاهي دربـاره پايـداري، نيـاز بـه حمايـت از جوامـع محلـي و ارتقـاي         
اين صنعت به اقدامات  گذاران تاسيس. متخصصان و كند اجتماعي كمك مي يريپذ تيمسئول

بكـر و   هاي طبيعي دانند بدون محيط پايدار پايبند هستند به اين خاطر كه مي يطيمح ستيز
ها با كمك گردشگري  دار اين صنعت از بين خواهد رفت. اين ارزش تجربيات فرهنگي معني

  توانند آينده پايدار اين صنعت را تضمين كنند.  روايي مي
 كنـيم كـه   يبنـد  دسته يتر بزرگتوانيم در گروه  گردشگران ماجراجو را ميبا اين حال، 

اند. ماجراجويان، پيشتازان سفر به نقاط دور از دسترس  هميشه به اين اصول پايدار نبوده
كشف كرد. با و گمنام هستند. كريستف كلمب يكي از اين پيشتازان بود و قاره آمريكا را 

هاي  ها و روايت در مسيري غيرپايدار قدم برداشتند. داستانهاي او رو اين حال او و دنباله
بـا منطقـه و    هـا  آنشـرايط ابتـدايي منطقـه و نحـوه برخـورد       دهنـده  نشانها  اين گروه

  ساكنانش بوده است.  
هـاي پيشـرو نقـش بـه      گروه عنوان بهبت اهميت دارند كه گردشگران ماجراجو از اين با

سزايي در ساخت تصوير و داستان مقصد دارند. رفتار و نحوه تعامل با مردم محلـي نيـز   
تعـاملي توسـط    ييسـرا  داستاندر رفتار مردم محلي با گردشگران بعدي تاثيرگذار است. 

گردشگران ماجراجو و جامعه ميزبان در ايجاد يك گردشگري روايي پايدار و سـازگار بـا   
  و فرهنگ مقصد تاثير فراواني دارد.   ستيز طيمح

  گردشگري روايي و كيفيت زندگي مردم محلي
ــروز اســت كــه    ــاي ام گردشــگري يكــي از نيروهــاي اجتمــاعي اقتصــادي عمــده در دني

كيفيـت   در تجربيات و توسعه گردشگري با هدف بهبـود  شدت بهها  و دولت كنندگان مصرف
و  هـا  يگـذار  اسـت يس، موفقيـت  ابتـدائاً انـد.   گـذاري كـرده   زندگي سـاكنين مقصـد سـرمايه   

در اين زمينه با معيارهاي اقتصادي مثل هزينه گردشـگر، درآمـد ماليـاتي و     ها يگذار هيسرما
، اثـرات مثبـت و منفـي بـر محـيط      وجـود  نيبااشود.  هاي ايجاد شده سنجيده مي تعداد شغل

نتيجه ابتدايي . استقرار گرفته  موردتوجهفيزيكي و احساس رضايت و شادكامي ساكنين نيز 
گردشگري روايي افزايش جذب گردش و در نتيجه افزايش درآمد اقتصـادي مقصـد خواهـد    
بود. با اين حال ايجاد حس رضايت هم در جامعه محلي و هم در گردشگران از ديگـر نتـايج   
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  اين استراتژي خواهد بود. 
بـا   ،عالوه بر لـذت هاي جذاب با مقصد،  ها و روايت گردشگران در صورت تطابق داستان

براي مدتي زندگي خواهد كرد و نياز خود را از اين سـفر   ها آنها و نمودهاي  اين داستان
برآورده خواهد ساخت. در بازگشت نيز با به اشتراك گذاشتن اين احساسات خوب، سبب 
تحريك اطرافيان براي سفر به مقصد خواهد شد. از طرف ديگر، جامعه ميزبـان نيـز بـا    

 ،هاي خود و همچنـين افـزايش درآمـد    حترام نسبت به محيط، فرهنگ و سنتدريافت ا
سبب باال  تنها نهحس رضايت و آسودگي بيشتري خواهد داشت. گردشگري روايي پايدار 

شود گردشگران در كنار  شود، بلكه سبب مي بردن كيفيت زندگي مردم محلي منطقه مي
گ جامعه ميزبـان نيـز بيشـتر احتـرام     ها و فرهن لذت بردن از سفر خود، به شرايط، سنت

  بگذارند.  

  گردشگري روايي و عصر ديجيتال
شفاهي و با تغييرات مكرر  صورت بهها  و روايت ها داستانتا پيش از شروع صنعت چاپ، 

، منـابع  شدند. با شـروع بـه كـار صـنعت چـاپ      پخش مي يررسميغدر مجامع  و اصوالً
ر در اختيار عوام قرار گرفت اما گسـتردگي داسـتان سـازي،    ت گسترده صورت بهنوشتاري 
  و گوش دادن به داستان تا امروز به اين اندازه وجود نداشته است.   ييسرا داستان
شـود و   اي مي ز بيشتر و بيشتر رسانهنگاه گردشگري هر رو كه مشخص است طور همان

 1اي شدن اصطالح رسانهشود.  اي مي شود، بيشتر رسانهتر  هر چه گردشگري سازماندهي
در محيط گردشگري به تالش فعال فردي براي تسهيل يا انتقال تجربه گردشگري بـه  

  .  شود اده ميافراد ديگر ارجاع د
هاي اجتماعي نقش  هها و شبك ارتباطات، رسانه روزافزونيشرفت در عصر ديجيتال و با پ

محبـوبي را بـراي افـراد     هاي اجتماعي فضـاي  كه رسانه طور هماناند.  مهمي پيدا كرده
كنند، به منبعـي مهـم بـراي     محتوا فراهم مي يگذار اشتراكجهت برقراري ارتباط و به 

ها، تـامين كننـدگان،    گردشگران احتمالي جهت پيدا كردن و جستجوي اطالعات قيمت

                                                            
1 Mediation 
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هـاي   . بـه همـين جهـت رسـانه    انـد  شـده  ليتبـد هاي كاالها  يژگيودن و ودر دسترس ب
 ،2015آمـار سـال   . بر اساس اند شده ليتبدي مهمي براي بازاريابي ها اجتماعي به كانال

هاي مـرتبط   هايي را براي فعاليت هاي مديريت مقصد، بودجه درصد از سازمان 60حدود 
اند. با اين حال روند بازاريابي در حال خـارج شـدن    هاي اجتماعي اختصاص داده با رسانه

گفتگوهـاي   لهيوسـ  بـه ايـن رونـد    ه بخشـي از از كنترل بازاريابان است به اين دليل كـ 
كند. در حالي يك مقصد ممكن اسـت داسـتان    رسمي كاربران ايجاد شده و تغيير ميغير

گردشگران از تجربيات و نظرات شخصي سبب  ييسرا داستانخاص خود را داشته باشد، 
 مردمهاي اجتماعي به تسهيل  شود. بنابراين رسانه ايجاد داستان جديدي براي مقصد مي

ها و انتقال قدرت به سمت مصرف كننـده نيـز كمـك     كردن محتواي توليد رسانه پسند 
  كنند. مي

 هـاي  هزينـه  گردشـگري،  براي ها مكان رقابت دليل به ديجيتال عصر در يپرداز داستان
بـا ايـن    .پيدا كـرده اسـت   اي فزاينده اهميت دانش، و فرهنگ انتقال و اقتصادي توسعه

در  1هاي اجتماعي نيز نبايد غافل شد. گـاي دبـورد   گيري شبكه حال از اثرات منفي همه
بـه فرهنـگ مصـرفي تماشـاگري تبـديل شـده و        فرهنگـي را كـه تمامـاً    ،1967سال 

نامـد. در   مـي  2كاركردش به فراموشي سپردن تاريخ درون فرهنگ است، جامعه تماشاگر
ن گردشگران مجازي و چه در ميان جامعه ميزبان گردشگري مجازي اين امر چه در ميا

توانـد از   در مقصد مـي  ژهيو بهدهد. گردشگري روايي قدرتمند و بنيادين در مبدا و  رخ مي
گردشگري روايـي از كـااليي    ،گريد عبارت بهايجاد جامعه تماشاگر مطلق جلوگيري كند. 
بـر باورهـا،    كنـد. گردشـگري روايـي منطبـق     شدن فرهنگ و گردشگري جلوگيري مي

مقصد  يختگيگس ازهمهاي جامعه ميزبان، مانع از فروپاشي فرهنگي و  ها و اسطوره سنت
توانـد بـا    و تاثيرگـذاري، مـي   يريرپـذ يتأثحالت، جامعه ميزبان در عين گردد. در اين  مي

  افتخار فرهنگ و باورهاي خود را حفظ و نگهداري نمايد.  
 پيشتاز اقتصادي امـروز تبـديل شـده اسـت،    كه گردشگري به يكي از صنايع  طور همان

رسـد. بـراي    به نظر مـي  ريناپذ اجتنابهاي جديد امري  مطالعات بيشتر و اتخاذ استراتژي
                                                            
1 Guy E. Debord 
2 spectator society 
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انـد تـا بتواننـد خـود را در      هايي باور پيدا كـرده  اي از داستان ها به مجموعه ها انسان قرن
تاريخشـان گذشـته    ينـوع  بـه  اگرچههاي قديمي  مسير پيشرفت و بقا نگه دارند. داستان

 ،مسير اشتباهات انساني هستند. گونه انسان در قرن بيست و يكـم  دهنده نشاناست، اما 
بديلي براي خلق داستان مطلوب خود براي ايجـاد يـك زنـدگي بهتـر، يـك       بي فرصت

سالم و قدرتمند و يك اقتصاد پايدار دارد. گردشگري روايي اين فرصـت را   ستيز طيمح
هـاي جديـد در عصـر ديجيتـال،      دهد. بـا كمـك تكنولـوژي    ها قرار مي انساندر اختيار 

  تر از گذشته شده است.  آسان مراتب بهگسترش گردشگري روايي 
داستان سازي،  ها در ه براي استفاده از پتانسيل جاذبهاي ساد گردشگري روايي استراتژي

هـاي   بـا ايجـاد داسـتان   داستان است. اين استراتژي قصد دارد تا شنيدن و  ييگو داستان
هـا،   هـاي قـديمي، تنـوع داسـتان     هاي جديد و احياي جاذبه متنوع، عالوه بر ايجاد جاذبه

 را نيز حفظ نمايد. با اين حال گردشگري روايي نياز به مونيتورينـگ  ها فرهنگروايات و 
 هـا  آنهـاي مثبـت    سازي شوند تا ويژگـي  ، اصالح و بهينهمداوم دارد تا روايات و نظارت

شناسايي و برجسته شوند. بدين ترتيب اثرات مثبت گردشگري و گردشگري روايـي بـر   
روي طبيعت، كيفيت زندگي مردم محلـي و حـس رضـايت گردشـگران در كنـار سـاير       

  معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيشتر شود. 



  
  

  
  

 

  فصل پانزدهم
  آيندگان

 



  
  
  



  
  

  شناخت، خواهد مرد، يك روز آخرين كسي كه تو را مي
  و فراموش خواهي شد.

  

  1اروين د. يالوم
  

ها  هاي بلند، اتوبان و جاده، مغازه اختمانبينيد؟ س بيندازيد. چه چيزي مي دوروبرتاننگاهي به 
 تـر  بـزرگ هايي كه هـر روز   شوند، بيابان تر مي هايي كه هر روز كوچك ها، جنگل و فروشگاه

را در نظـر   زيـ چ همـه هستند.  جا همههايي كه حاال  خابراتي بلند و زبالههاي م شوند، دكل مي
يـا پنجـاه سـال پـيش. حـاال چـه       بياوريد. حاال به عقب برگرديد، به ده سال پيش، بيسـت  

مانده و حاال مـا   جا بهها اما كمتر. اين دنيايي است كه براي ما  بينيد؟ درست است، همين مي
  براي بقيه خواهيم گذاشت. 

هاي ديگري هستند كه  وليت شانه خالي كنيم. هميشه گروهتوانيم از زير بار اين مسئ مي
بـه  بيشتر از ما مرتبط يا بيشتر از ما توانايي داشته باشند... مثال دولت. از نگاه دولت كـه  

هـا را بـر عهـده دارنـد و      موضوع نگاه كنيم هم اين مـردم هسـتند كـه ايـن مسـئوليت     
هـاي ديگـر    بايست براي آينده اقدام كنند. براي ايران اما شرايط از بسياري از قسمت مي

در موقعيت حساس كنوني قرار  واقع بهتر است. در حال حاضر  تر و حساس جهان بحراني
 يشناس نيزمهاي اقليمي و  موقعيت جغرافيايي و با اين ويژگيداريم. قرار گرفتن در اين 

دهـد امـا    از ابهـام قـرار مـي    يا در هالهكند و  شرايط را براي آينده سخت مي خود خودبه
است كه گويا اينها طبيعـي اسـت و حـق مـا اسـت كـه از منابعمـان         يا گونه بهرفتار ما 

در هـا   ما آخرين گـروه از انسـان   گوياكنيم كه  استفاده كنيم. گاهي به شكلي برخورد مي
هاي ديگري بعد از ما وجود نخواهند داشت. اين فصل  اين قسمت از دنيا هستيم و نسل

وا دارد. اقدام يا ادامه تنها به خـود مـا    خواهد ما را به فكر است و مي آيندگان مادرباره 
                                                            
1 Irvin D. Yalom 
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  بستگي دارد.  

  طبيعت، سفر و انسان 
ها همانند تمام موجوداتي كه بر روي اين كره خاكي در منظومه شمسـي زنـدگي    انسان
مثل به تمام طبيعت نياز دارند. هر زمان كه طبيعت تغيير كرده كنند، براي بقا و توليد مي

قـدرت گـرفتن يـا بـه وجـود آمـدن       ها و  از بين رفتن و انقراض برخي گونه است، سبب
اين موضوع واقف بودند و  هاي ديگر شده است. در اين ميانه، اجداد بسيار دور ما به گونه

هـا،   گرفتند. انسان هاي كوچك خود، طبيعت را بخشي از خانواده خود در نظر مي در گروه
طبيعت، در حكم يك خانواده در كنار يكديگر و  رزندهيغناصر جانوران، گياهان و باقي ع
ها تغييـر كـرد.    گذراندند. اما بعد از مدتي مسير حركت انسان در خدمت يكديگر عمر مي

هايشان به اين باور رسيدند كـه ايـن جهـان بـراي اسـتفاده       ها و اسطوره با داستان ها آن
ها به دليـل   انساني)، ما انسانهاي طوالني (در مقياس  خلق شده است. براي مدت ها آن

دانش محدود و طمع براي دستيابي به منابع و ثروت بيشتر، هرچه توانسـتيم از طبيعـت   
اي شد كه توانسـت تـا ايـن حـد      ترتيب انسان تبديل به تنها گونه استفاده كرديم. بدين

  را تغيير دهد.   زمينظاهر و شرايط 
هاي جهان حـذف كنيـد. تمـام     تمام عرصهببنديد و انسان را از  يك لحظه چشمانتان را

هـا، تغييـرات    ازيسـ ي براي ساخت شهرها و روستاها، سد، تغييرات محيطوسازها ساخت
هاي  هاي كشاورزي، معابد، كليساها و مساجد، دكل ها، قطع درختان، زمين مسير رودخانه
ـ      ها، هواپيماها، كشتي ها، ماشين ها، كارخانه برق، نيروگاه ه ذهنتـان  هـا و هـر چـه كـه ب

درسـت اسـت بـا اينكـار تمـام       رسد كه رنگ و بويي از انسـان را دارد حـذف كنيـد.    مي
ميراث  نيتر بزرگها شايد  كنيد. اين داستان ها را نيز حذف مي ها، باورها و داستان افسانه
حذف شـود،   ردپاهاها در اين جهان باشد. به هر صورت وقتي همه اين تغييرات و  انسان

شود از حيوانات و  شناسيم شكل ديگري خواهد داشت. زمين پر مي جهاني كه اكنون مي
اند. زمين همچنـان در حـال تغييـر     ازگار كردهس شان يكنونگياهاني كه خود را با شرايط 

هاي جديـد ايجـاد    كرد. گونه ر خود را طي مييبدون حضور ما، زمين مس ماند و باقي مي
برد. همان روندي كه ما نيز در حال تجربه آن هسـتيم.   ايي را از بين ميه كرد و گونه مي
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هاي ديگري را بيافرينند، بلكـه ايـن    د تا انسانآمدن نبود ما، خدايان بر روي زمين نميدر 
  داد.   خود طبيعت بود كه اين كار را انجام مي

 حـل  راههـايش، بهتـرين    شايد به نظر برسد كه با اين اوصاف و تاثيرات انسان و فعاليت
براي بقاي طبيعت، از بين رفتن تمام گونه بشري و يا نابودي قسمتي از اين جمعيت رو 

، منابع بيشـتري  تيجمعبه افزايش باشد. موافقان خواهند گفت در اين صورت با كاهش 
شـود   براي استفاده تعداد كمتري وجود خواهد داشت، فشار كمتري بر طبيعت اعمال مي

آلـودگي كمتـري    ،هاي كمتـر  توان استفاده كرد. انسان بع به شكل پايدارتري ميو از منا
دهنـد و فقـر،    كنند، موجودات كمتري را در معـرض خطـر انقـراض قـرار مـي      توليد مي

گذشـته و امكانـات و    تجربـه  گرسنگي و جنگ كمتري وجود خواهد داشت. با اين حال
توانـد   دهـد. انسـان مـي    ري را نشان مـي پايدار ديگ يها حل راههاي كنوني، نويد  فناوري

براي حفظ طبيعت و منابع اطراف خود كه حيـاتش بـه آن وابسـتگي مسـتقيم دارد بـه      
  بخشي از آن.   عنوان بهشكل ديگري زندگي كند، 

هـاي   ا اين همه پيشـرفت و تغييـر در سـده   چيزهاي فراواني وجود دارد كه ما همچنان ب
عاجزيم. آينده پيش روي زمين و مـا، همچنـان برايمـان     ها آنگذشته همچنان از درك 

. اگر بـر اثـر يـك اتفـاق     تغييرتوان حدس زد:  نامفهوم و مبهم است. اما يك چيز را مي
تـوانيم انتظـار داشـته باشـيم      ناگهاني، زمين از بين نرود و يا ما خود را از بين نبريم، مي

بـا شـرايط ژنتيكـي و فيزيولـوژيكي     هاي ديگري از ما به وجود آيند. گونه جديدي  گونه
تـر،   كمي عاقل ها آنبگذارند. شايد  انسان خردمند اوليهنام ما را  ها آنمتفاوت كه شايد 

  نگرتر باشند.   تر و آينده مهربان
ـ      ها انساندر طي هزاران سال  ام كـره زمـين   تاثيرات خود را بـر قسـمتي از جهـان بـا ن

زنجيره غذايي و تالش بـراي تغييـر آن، اثـرات     در ييجا جابهاند.  مكرر گذاشته صورت به
در كتـاب   1را به طبيعت تحميل كرده اسـت. اليزابـت كـولبرت    يريناپذ بازگشتشديد و 

هـا اشـاره    هايي از قورباغه در آمريكا و سـاير بخـش   انقراض ششم، به از بين رفتن گونه
مختلـف  هـاي   در بخـش  قـارچ بـوده اسـت كـه طبيعتـاً     يـك  كند. دليل اين اتفـاق   مي

                                                            
1 Elizabeth Kolbert 
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ايـن   هـا  آنمربوط بـه   لوازمها و ساير  انسان ييجا جابهداشت اما با  بايست وجود مي نمي
ترين اثرات انساني بـر روي زيسـت كـرده بـوده      و اين جزو كوچك امر ميسر شده است.

هـا، اوك   هـايي همچـون مـاموت    ر برخي برسد كه از بين رفتن گونـه شايد به نظاست. 
ها و سـاير موجـودات    ها، كرگدن آمريكاي جنوبي، شير آسيايي، فيلهاي  بزرگ، قورباغه

اشتباه انسـان خواهـد    نيتر بزرگغيراهلي تاثير چنداني بر زندگي ما نخواهد داشت. اين 
  توانيم به قطعيت ناديده بگيريم.   اين را در مورد گياهان نمي بود. طبيعتاً

ي از رفتارهاي ما در قبال طبيعت يك نمونه كوچك اما جامع قسمت عنوان بهكشور ايران 
ديگر نقـاط جهـان    يپا بهيران از ابتدا انقالب كشاورزي پادهد. تاريخ ا را به ما نشان مي
. رو دنبالـه  عنـوان  بـه پيشتاز تغييرات و گاهي با كمي تغييـر و   عنوان بهپيش رفت. گاهي 

امـا آيـا ايـن يـك     اسـت.   انكار رقابليغتاثير ايران و تاريخ آن همانند هر كشور ديگري 
هاي مختلـف در كنـار يكـديگر زنـدگي      نه. گذشتگان ما در گروه مزيت ويژه است؟ ابداً

انـد   كنار يكديگر و به مرور حركت كردهدر  ها فرهنگها و  كردند و با آميزش در نسل مي
برسيم. درست يا غلط بودن مسير، چيزي اسـت   ،كه در حال حاضر قرار داريم ييجا بهتا 

تـوان تغييـري در گذشـته داد. امـا      كه اهميت چنداني ندارد به اين دليل كه ديگـر نمـي  
تواند به ما در موقعيتي كه در آينـده پـيش    دانستن روندي كه در گذشته طي كرديم، مي

  مان قرار دارد كمك كند.   هاي بعدي روي ما و نسل
ـ دهـا،   مفـاهيم، اسـطوره   هايمان را تغييـر دهـيم.   شد داستانشايد گاهي الزم با و  هـا  ني

توانند رونـد پيشـرفتمان را    هايمان در مورد جايگاه ما در جهان، با كمي تغيير مي داستان
هايي كه به  تغيير دهد. با تغيير ساختار مفاهيم و داستان تر آرامتر، زيباتر و  به سمتي سالم

  ها بيشتر مهربان باشيم.   بتوانيم با طبيعت و انسانايم، شايد  باور كرده ها آن
هاي حساسي وجود داشته است  وقتي به گذشته نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه موقعيت

اي بنشيند، تفكر كنـد و رفتـار بهتـري را از خـود نشـان       توانست لحظه كه گونه بشر مي
مانند كه پـيش از ورود   هاي آمازون به همان ميزاني باقي مي شد اگر جنگل دهد. چه مي

 يبردار بهرهشد اگر اين مقدار از سفر براي جنگ و  اروپائيان به آن وجود داشت؟ چه مي
هايشـان   ها بـا وجـود پيشـرفت    شد اگر انسان داديم؟ چه مي از منابع انجام نمي ازحد شيب

بينيم مسـلما   كردند؟ در آن صورت دنيايي كه مي خود را حاكمان بر حق زمين تصور نمي
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  به شكل ديگري بود.  

  آينده ما
زوج، بخـش قابـل    عنـوان  بـه هـا   دور، فرزندآوري در زندگي انسـان  چندان نههاي  در گذشته

پسـرها و   ،بـا گـذر از دوران كـودكي    كـه  يطـور  بهگرفته است  توجهي از زندگي را در برمي
ازدواج همـين هـدف   كردنـد و ايـن    بايست با يكديگر ازدواج مي دخترها بر اساس عرف مي

ها تحميل شده است يا در پي  ها به انسان عمده را داشته است. اينكه اين هدف از طريق ژن
ال ديگـر  گسترش جوامع از طريق تالش براي ايجاد سرباز، كارگر و نيروي كار خود يك سو

دهي بـه زنـدگي و ازدواج نيـز    روشـي بـراي معنـا    عنـوان  بـه است. با اين وجود، فرزندآوري 
  گرفته است.  قرار مي داستفادهمور

سـال   150اگر تكنولوژي و دانش انساني بتواند طول عمـر را بـه تقريبـا دوبرابـر يعنـي      
ها نيز افزايش پيدا كند چـه اتفـاقي خواهـد     برساند. اگر در همين شرايط سن باروري زن

رزنـد  سال توانايي بـارور شـدن و ازديـاد ف    60افتاد. اگر زنان به جاي سي سال باروري، 
داشته باشند چه؟ آيا بايد از اين قابليت استفاده كرد؟ جمعيتمان را تا كجا بايـد افـزايش   

اي بـراي رفـع نيازهـاي مـا      كنيم تا چه آسـتانه  دهيم؟ زميني كه بر روي آن زندگي مي
  توانايي خواهد داشت؟

هاي نظامي و جمعيتـي در مقابـل سـاير     ر براي افزايش جمعيت اگرچه برتريتالش بش
معيت اضافي ملل را به بار خواهد آورد، اما منابع الزم براي بقا و پرورش اين ميزان از ج

در حال حاضر بسياري از كشـورها در تـالش بـراي تبليغـات      چگونه تامين خواهد شد؟
تر براي نيروي كار و قدرت بيشـتر هسـتند    هاي جوان فرزندآوري بيشتر و ايجاد جمعيت

بايسـت در نظـر گرفتـه     يط حاضر، توان توليدي كره زمين مياما به اين نكته كه با شرا
  كنند.   شود توجه نمي

آينـده  بسـتگي دارد.   ،كنـيم  هايي كه ذكر مي هايي كه باور داريم و داستان آينده ما به داستان
 2و تغييـر اقلـيم   1ايم، هر روز با مفاهيمي همچون گرمايش زمين پيش روي ما كه هنوز زنده

                                                            
1 Global warming 
2 Climate change 
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نات شديدتر پـيش روي مـا   شود. تغييرات آب و هوايي با شدت بيشتر و نوسا بيشتر درگير مي
قسـمتي از عواقـب    ،هاي بارندگي با شـدت زيـاد   ي طوالني خشكسالي و دورهها است. دوره

  رفتارهاي ما است كه با آن روبرو هستيم. 

  گرمايش زمين
ها زماني توانستند قادر به انجام كشاورزي، يكجانشـيني و بنـاي تمـدن     گفتيم كه انسان

و فرصـت را در اختيـار    درآمـد به شكلي با ثبات  كره ستيزكه شرايط اقليمي  باشندخود 
هـاي يخبنـدان پايـان يافتـه بـود و حـاال زمـين بـراي اسـتقرار           ها قرار داد. دوره انسان
اي فراوان  اي با گازهاي گلخانه هاي طوالني رهزمين دودهنده آماده بود. تغيير نيتر بزرگ

كند. بقاي زمـين   تحملتواند يكبار ديگر اين شرايط را  مي را تجربه كرده است و مسلماً
اي درونـي آن   ي تحت تاثير ميزان گازهاي گلخانـه يك سياره در منظومه شمس عنوان به

بـه   و كـامالً  شـدت  بـه يم خود ما هست ها آنگيرد اما موجودات زنده كه يكي از  قرار نمي
  وابسته هستيم.   كره ستيزتغييرات شيميايي و اقليمي در 

هاي فسيلي سبب تغيير در شرايط اقليمي شد. دماي  انقالب صنعتي و استفاده از سوخت
ها متوجه تاثيرات خود بشـوند   تر و شرايط تغيير پيدا كرد. اما براي اينكه انسان زمين گرم

فـزايش دمـا و ميـزان گازهـاي     تمـام نمودارهـاي اقليمـي ا   زمان زيادي طـول كشـيد.   
اي  ند. برخي از دانشمندان، آستانهده اي را در بازه بعد از انقالب صنعتي نشان مي گلخانه

كنند كه اگر دو درجه ديگر، به دماي زمين افزوده شـود،   براي گرمايش زمين معرفي مي
  گر انساني وجود نخواهد داشت.  نابودي كامل حيات محتمل خواهد بود. بدين ترتيب دي

شوند كـه   اي از تغييرات را بر روي زمين ناشي مي رمايش زمين و تغيير اقليم مجموعهگ
ها بيشـتر از روي   افزايش دماي جهان كه در خشكي برخي واضح و برخي پنهان هستند.

گرما را ها مقدار بسيار زيادي از  اين تغييرات است. آب اقيانوس ازيكي  ،ها است اقيانوس
يانـات اقيانوسـي   ها، تغييـر در جر  كند و همين امر سبب افزايش دماي اقيانوس جذب مي
ها و درياهـا، آب   كنند، به خطر افتادن حيات در اقيانوس را تعديل مي كره ستيزكه اقليم 
شود. در اين ميان رخـدادهاي   هاي قطبي و بسياري موارد ديگر مي و يخچال ها شدن يخ

  شوند.   تر مي ، شديدتر و مخربتر اقليمي سريع
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بهبـود   نـد شـرايط را بـراي حيـات    نتوا كنند كه طبيعت و زمين، مـي  برخي البته ادعا مي
هـاي   كـه در دوره  طـور  همـان ي كننـد،  ببخشند و به عبارتي اثر اقدامات انساني را خنثـ 

شـود   پيشين اين اتفاق افتاده است. با اين حال اين نكته ناديده گرفتـه مـي   يشناس نيزم
هـا قابـل رصـد     در مقياس زندگي انسان يشناس نيزمكه فرايندهاي فيزيكي و شيميايي 
  نجامند.  اتوانند به طول بي نيستند و تا صدها ميليون سال مي

زدايـي،   ، جنگـل 1زايـي  ها از طبيعـت، بيابـان   اندازه انسان بي همه اينها را در كنار استفاده
هاي فسـيلي و بسـياري از مـوارد ديگـر      از سوختهاي زيرزميني، استفاده  استفاده از آب

ها بحث داغ  راي استفاده از مازوت در نيروگاهبگذاريد. همين چند وقت پيش بود كه ماج
آلودگي هوا در تهران و شهرهاي بزرگ ايران بود. مجموع اينها عواقب ديگري نيز دارد. 

تـاثير بسـيار بزرگـي بـر      مان نيايد اما از بين رفتن تنوع زيستي اگرچه كه شايد به چشم
  زندگي ما و كيفيت آن خواهد داشت.  

بـه رفتارهـاي مـا در     اي كه در حال حاضر دچـار آن هسـتيم مسـتقيماً    ورشكستگي آبي
به آن گـره خـورده اسـت. قـرار      شدت بهگردد و عاقبت ما  دور بازمي چندان نهاي  گذشته

مـان   با عواقـب اقـدامات جمعـي   بايست  ها بترسيم، اما دير يا زود مي نيست با اين حرف
  روبرو شويم (اگر كه تا به حال روبرو نشده باشيم).  

  انتخاب كن
ها و امكاناتي كه توانسته است به دسـت بيـاورد در يـك     انسان امروزي با تمام پيشرفت

تواننـد حيـات    قرار دارد. اين تصميمات مي يريگ ميتصمموقعيت حساس براي انتخاب و 
هـاي بعـدي    هـا و حتـي هـزاره    هـا، سـده   ها، دهـه  را براي سال بشري و ساير موجودات

  مشخص كنند. 
نظمـي مضـاعف و    بـي  رسد در حال حاضر جهان انساني به سمت يك به نظر مي اگرچه
رود، اما هنـوز فرصـت، امكانـات و شـرايط بـراي       غافلگير كننده پيش مي چندان نهالبته 

هـا   ريخ بشر قرار دارد. با اين حال انسـان بهبود و تغيير در بهترين شرايط خود در تمام تا

                                                            
1 desertification 
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د. اولويت اصلي نكن هاي خود را فراموش مي مهم اولويت يها يريگ ميتصمدر زمان گويا 
هـاي سياسـتمداران و مـردم     ها در زمان حاضر چيست و چه بايد باشد؟ در اولويت انسان

  هايي وجود دارد؟ عادي چه تفاوت
برخـي، آخـرين فرصـت بشـر بـراي تغييـرات       در حال حاضر بهترين فرصت و به نظـر  

كنـيم  ت. حاال نوبت ما اسـت كـه انتخـاب    گسترده در مواجه خود با محيط اطرافش اس
هـا   خواهيم در كدام يك از طرفين قرار بگيريم. هميشه گفته شده است كه حكومـت  مي

 نهمارگويبهاي  هاي خود را كه گاهي داستان نيز بخشي از بدنه جامعه هستند كه داستان
هـاي گذشـته دارنـد و     ها نيز منشايي در ميان داسـتان  اين داستانند. نك است تعريف مي

ند. پـس  تنها نياز است تا با كمي تفكر، تدبير و مهرباني به سـمت درسـتي هـدايت شـو    
وظيفـه و حـق دارد تـا خـود      ،اي كه قسمتي از آن تبديل به حكومت خواهد شـد  جامعه

بايسـت مـا    بازتعريف نمايد. اين زماني است كـه مـي   هايش را انتخاب، تعريف و نتاساد
اي  واهيم كرد و واقعيت آينده، آيينـه ها را انتخاب خ نتخاب كنيم كه كدام يك از داستانا

  . انتخاب كناز انتخاب داستان كنوني ما است. پس  قد تمام

  تغيير داستان
چه بخواهيم و چه نخواهيم تغيير، بخش جداناپذيري از زندگي، حيات و داسـتان اسـت.   

تغيير باقي نمانده است. با نگاهي به اين چهـار   بي ثابت و در اين جهان تماماً يزيچ چيه
و نيم ميليارد سال، وجود كره زمين در اين پهنه بيكران، به تغييـرات كوچـك و بزرگـي    

از آن  نامعلوماي  آن، بلكه در قسمتي كوچك از ميانهدر انتهاي  پي خواهيم برد كه ما نه
توان قدرتي براي خود در نظر بگيريم. قدرتي كه در اين ناكجاي  هستيم. با اين ديد، مي

ها بگذاريم. هزاران سال ديگر، اگر انسـاني   تاريخي، تاثيري شگرف بر قسمتي از داستان
هاي داستاني خواهيم بود و يا در  صر و شخصيتوجود داشته باشد، همه ما يا يكي از عنا

  ها ناپديد خواهيم شد.   ميان انبوهي از شخصيت
هر كدام از ما داستاني براي خود، زندگي و جهانمان داريم كه رفتارهايمان، عقايـدمان و  

ها، جهان پـيش رويمـان    گيرد. با تغيير اين داستان ها نشات مي درونياتمان از آن داستان
كامل متفاوت خواهد شد. اينكه در داستانمان بگوييم، تمـامي ايـن جهـان بـراي      طور به



 آيندگانفصل پانزدهم/ 

 

241

براي خود در نظر بگيريم، يا خود را در برابـر   حدوحصر يب استفاده ما است و حق استفاده
بخشي از آن، حقوقي براي خـود   عنوان بهو يا اينكه اهميت بدانيم  بي اين جهان ناچيز و

به خودمان وابسته است و در ايـن   در نظر بگيريم، تماماً هاي ديگر و حقوقي براي بخش
در ايـن  خودمان نه توانايي خلق داسـتان را دارد و نـه توانـايي تغييـر آن را.      جز بهميان 

هايي خاص بـه   ، جايگاهفردش منحصربههاي  ميان، جامعه در كنار مفاهيم كلي و ويژگي
ها بـه همـراه آورده اسـت و از     انسانها و قوانين خاصي را نيز در خود براي  همراه نقش

  نمايد.   را اعمال مي ها آنطريق قانون، عرف و فرهنگ 
هايمان نگـاهي   پس شايد بد نباشد كه هر چند وقت با خودمان خلوت كنيم و به داستان

كنيم جز اين حقيقت محض، داسـتان   ايم و تصور مي هايي كه باور كرده بيندازيم. داستان
ا اضـافه كنـيم يـا    هـ  هاي دراماتيك به داسـتان  توانيم كمي جنبه ميديگري وجود ندارد. 
تر به آن بدهيم كه عشق و مهرباني و محبت بيشتر در آن بـه چشـم    ديدگاهي رمانتيك

بخورد. چه جهاني خواهد شد اگر جاي فقر، تنفر، تبعيض و جنگ را با همكاري، عشـق،  
  صلح و محبت پر كنيم. 

 پايان

هاي متفاوت  ها، فرهنگ و مردم مختلف با ويژگي ابزاري براي ديدار مكان عنوان بهسفر 
كند تا درك بهتري نسبت به خود و جهانمان پيدا كنيم. ايران كنوني (به  به ما كمك مي

انـد) از پـس    همه جزوي از يك كشور مشترك بـوده  همراه كشورهاي اطراف كه روزي
و جنگ خسـته و نـاتوان شـده اسـت. اگـر       يربردا بهرهها استفاده از منابع طبيعي،  سال

توانـد بـراي مـردم و     به اين مناطق اجازه دهد، گردشگري مـي  بسياري از عوامل قدرت
حل نهايي كه يك كمك كننـده   راه  كيطبيعت بسيار سازنده باشد. گردشگري پايدار نه 

  در كشورهاي كمتر توسعه يافته است.  ژهيو بهبسيار كارآمد 
مـا فـرق   مختلف با سـفر، در انتهـا نشـانگر يـك چيـز اسـت:        يها فرهنگتبادل بين 

هايمـان تفـاوت داريـم. ارتبـاط      . تنها در برخي از داسـتان اي با يكديگر نداريم اساسي
كنـد كـه مـا نيـز بـا تمـام فلسـفه، دانـش و          پوياي ما با طبيعت نيز به ما يادآوري مـي 

ايـم و بـه اينجـا     تكامـل بـوده  عـت هسـتيم. در مسـير    هايمان بخشي از اين طبي داستان
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كـه   طور هماندانيم.  ايم كه خود را برترين موجود روي زمين و در تمام جهان مي رسيده
كردند با اينكه خيلي از مسائلي كـه   فكر مي گونه نيهمال قبل، اجداد ما نيز به ساليان س

همچنـان  دانستند. عجيب است با اين همه پيشرفت در زمينـه علـم،    دانيم را نمي ما مي
  د.  نده مان را تشكيل مي خرافات بخشي از زندگي

بـر جوامـع انسـاني،     هـا  آناز رفتارهاي انساني و تاثير  يهاي داستان ،در خالل اين كتاب
به اين فكر خواهيم كرد كـه   طبيعت و جوامع زيستي ديگر بر روي زمين گفتيم. احتماالً

كـرديم. مـا    شكل ديگري عمل مـي  به ،بوديم رندگانيگ ميتصماگر ما جاي پادشاهان يا 
شخصيت قهرمان داستان در نظر بگيريم. امـا در   عنوان بهتوانايي و عالقه داريم خود را 

فره ايزدي يا قداست الهي براي پادشاهي  تنها نهنخواهد بود. پادشاهان  گونه نياواقعيت 
هايي همانند ما  نيز انسان ها آناند.  تر از ما هم نبوده تر و البته احمق نداشتند بلكه باهوش

اگر مـن  گرفتند.  اي مي ، تصميمات عاقالنه و احمقانهبودند كه با شرايط موجود خودشان
يك شخص هر چند صاحب قدرت بخواهم جنگ بزرگي را راه بينـدازم، بـدون    عنوان به

 هم خبيثانه رفتار كنم، تا جـايي  هرچقدرنخواهد بود.  ريپذ امكانداشتن يك لشكر كافي 
موفق نخواهم شد بلكـه در ايـن    تنها نهه اين خباثت را با ديگراني به اشتراك نگذارم، ك

تنها و تنها خود را نابود خواهم كرد. قدرت در اختيار توده مردم است اما اگر فكـر   ،مسير
  كرده و درست رفتار كنند. 

راه و اميـد   كنيم، تنهـا  هاي علمي در جهاني كه در آن زندگي مي كاربرد خردمندانه يافته
هـا   براي بقاي آينده بشريت بر روي سياره كوچك در ميان انبـوه سـتارگان و كهكشـان   

است. تنها كافي است كمي بيشتر فكر كنيم، كمي بيشتر مهربان باشيم و كمـي بيشـتر   
رفتار درست داشته باشيم. اگر در فكر افزودن شخص يا اشخاص ديگـري بـه جمعيـت    

آموزش دهيم و كاري كنيم  ها آنها را به  افي است همينسياره زمين هم هستيم تنها ك
هم تالش كنند كمي بيشتر فكر كنند، مهربان باشـند و عمـل كننـد. اگـر قـرار       ها آنتا 

ايسـت در روابطـي كـه بـا     ب باشد از يـك فاجعـه جهـاني ديگـر جلـوگيري كنـيم، مـي       
روابطمان احترام  و به ها آنكنيم و به  دنظريتجد ،داريم و خودمان طبيعت ،ستيز طيمح

  بگذاريم.
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